
   خبر اول 

توطئه آبان 98 
و برهم خوردن نظام محاسباتي دشمنان 

دشمنان در طراحي و اجراي توطئه آبان ماه 1398 اگرچه هزينه هاي مالي 
و انس��اني قابل توجهي را بر مردم ايران تحميل كردند، اما با فرو نشستن 
غبارهاي اين توطئه، دريافتند كه در اي��ن ماجرا نيز ملت ايران همچون 
گذشته ، شکس��ت ديگري را برآنان تحميل كرده اس��ت. امريکايی ها از 
زمانی كه سناريوي فشار حداكثري عليه مردم ايران را از ارديبهشت ماه 
1397 با خروج ترامپ از برجام كليد زدند و طي آن بي نظيرترين تحريم ها 
را عليه ايران اعمال كردند، بارها اعالم كرده بودند كه هدف اصلي از فشار 
حداكثري براندازي نظام جمهوري اسالمي ايران از درون و قرار دادن مردم 
ايران در برابر نظام است. كاخ سفيد براي به ثمر نشاندن اين راهبرد ناچار 
شد، از چهره پليد و سلطه گرانه گردانندگان رژيم امريکا رونمايي كرده و 
بارها اعالم كند كه هدف از اين تحريم ها آن است كه» مردم ايران نان براي 

خوردن نداشته باشند. « 
اين راهبرد كه البته محصول مطالعات چهل س��اله مراكز نظريه پردازي 
امريکا است، كاخ سفيد را به اينجا رس��اند كه نه با جنگ نظامي قادر به 
شکست ايران اس��ت و نه با جنگ نرم به دليل فرآيند بطئي وزمان بر آن، 
قادر به تغيير در ايران نيس��ت. به همين دليل مؤسس��ه رند كه يکي از 
مهم ترين مراكز تحقيقاتي در حوزه سياستگذاري و تصميم گيري هاي 
كاخ و مافياي صهيونيسم جهاني اس��ت، طي برآوردي در سال 1395 با 
اشاره به محدوديت های امريکا براي مواجهه با ايران و شکست راهبردهاي 
گذشته در تسليم مردم ايران، اعالم كرد كه امريکا براي شکست ايران به 
راهبردي جديد نياز دارد. اين راهبرد جديد كه به كسی مثل ترامپ نياز 
داشت، »فشار حداكثری با هدف ايجاد تهديد موجوديتی در داخل« بود  

كه به اجرا درآمد.  
 به عبارت ديگر سران دو حزبي امريکا كه مدعي اخالق و تمدن امريکا در 
جهان هستند، حاضر شدند هزينه روي كار آوردن فردي مانند ترامپ را 
بر مردم امريکا وجهان تحميل كنند، تا او بتواندبا اجراي اين سناريو امريکا 
را در مقابله با نظام اس��المي به پيروزي برساند. بر اساس اين سناريو قرار 
بود ايران در تابستان داغ 97 دچار فروپاشي ش��ود كه اتفاقي نيفتاد. در 
مرحله ديگر قرار بود ايران نتواندچهلمين سالگرد انقالب را برگزار كند كه 
اين مرحله نيز با حضور بسيار پرشورتر مردم ايران در مقايسه با سال های 

گذشته ناكام ماند. 
 اجراي طرح مديريت مصرف سوخت واجراي نامناسب آن، فرصت خوبي 
براي امريکايی ها ايجاد كرد تا سناريوي فوق را به ثمر بنشانند و به همين 
دليل بود كه از لحظه اعالم آغاز طرح با استفاده از تمام شبکه هاي ماهواره اي 
و رس��انه اي و فضاي مجازي س��عي در دامن زدن به اعتراضات )هر چند 
محدود( وتبديل آن به آشوب داشتند ، كه حمله به مراكز امدادي وتخريب 
بانک ها وغارت فروشگاه ها محصول آن بود ، كه البته دشمنان در اين سناريو 

ناكام مانده وماهيت پليد امريکايی ها بيش از پيش آشکار شد. 
دومين عرصه اي كه سبب شد، نظام محاسباتي امريکايی ها در اين ماجرا 
به هم بريزد نوع واكنش مردم ايران بود. بر خالف برآورد آنها، اگرچه مردم 
ايران در طي دو سال اخير بي نظيرترين تحريم ها را تحمل كرده و نسبت 
به نحوه اجراي طرح اعتراض جدي داشتند، اما هنگامی كه بازي بيگانگان 
را در اين ميدان ديدند به سرعت خود را كنار كشيده و عوامل ميداني كاخ 
سفيد را تنها گذاشتند به همين دليل است كه به رغم تالش امريکايی ها 
براي جمع آوري فيلم های اغتشاشات از ش��هرهاي مختلف ايران هيچ 
صحنه اي را نمي توانند نمايش دهند كه جمعيت قابل توجهي از مردم در 
اعتراض به اجراي طرح مديريت سوخت به خيابان آمده باشد، اما در نقطه 
مقابل حضور ميليوني مردم در شهرهاي مختلف در اعتراض به اغتشاشات 
و آشوب ها، سيماي اصلي مردم ايران را نشان داد و ثابت كرد كه طي اين دو 
سال كه امريکايی ها با هدف ايجاد تقابل ميان مردم با نظام، غيرانساني ترين 

روش ها را اعمال كرده اند، آب در هاون كوبيده اند. 
س��وم: امريکا و هم پيمانان منطقه ای شان نظير صهيونيست ها و حکام 
مرتجع عرب منطقه در سال های اخير هزينه زيادي براي سازماندهي 
گروهک ه��ای ضد انقالب س��لطنت طلب و منافقي��ن و گروهک های 
تجزيه طلب شرق و غرب و جنوب كش��ور صرف كرده بودند تا با ايجاد 
گروهک های جديد و بازس��ازي گروهک های قبل��ي، به زعم خود يک 
اپوزيسيون قدرتمندی را در درون ايران ايجاد كرده و براي سازماندهي و 
هدايت آشوب ها به ميدان بياورند. عوامل اين گروهک ها اگرچه با ترور، 
تخريب و آتش زدن و غارت بانک ها، فروشگاه ها، و اماكن مذهبي و حمله 
به مراكز انتظامي و نظامي ماهيت پليد و وابسته خود را آشکار كردند، اما 
اين توطئه ثابت كرد كه اين جريانات نه تنها از كمترين پايگاه در داخل 
كشور برخورد نيستند، بلکه مردم با خالي كردن اطراف آنها زمينه اي را 
ايجاد كردند كه عوامل آنها براي مسئوالن امنيتي و انتظامي شناسايي 
و اكثر آنها دستگير شوند كه البته بايد تاوان هزينه هاي تحميل كرده بر 

مردم ايران را بپردازند. 
چهارم: توطئه اخير ثبات و استحکام نظام اسالمي را بار ديگر به رخ جهانيان 
كشيد. با شروع ماجرا، امريکايی ها ابتدا دچار توهم شده و به زعم خود اين 
غائله را مقدمه اي براي فروپاشي نظام قلمداد و حتي ناو هواپيمابر خود را 
كه مدتي در آستانه تنگه هرمز نگهداشته بودند وارد منطقه كردند و عوامل 
ميداني شان نيز مبتني بر اين برآورد نهايت سبوعيت را در كشتار مردم و 
غارت فروش��گاه ها و تخريب بانک ها روا داشتند با اين تصور كه پايان كار 
نظام فرا رسيده است . يکي از عناصر خودفروخته اين توطئه در ويدئويي 
كه از ترافيک اتوبان كرج ضبط و بي بي سي بخشي آن را پخش كرده بود، 
راه بندان ايجادشده در اتوبان كرج را مقدمه فروپاشي نظام قلمداد كرده بود، 
همين تصور عوامل ميداني آنها را وا داشته بود تا با اخالل در ترافيک برخي 
از اتوبان های شهري و غيرشهري و اخالل در رفت  و آمد، مردم را با خود 

همراه و نظام را سرنگون كنند!
پنجم: قدرت و توان نيروهاي انتظامي و نظامي در جمع كردن سريع اين 
غائله، بار ديگر ظرفيت و قدرت نظام در تأمين امنيت و مقابله با آشوبگران 
را اثبات كرد و نشان داد كه انس��جام و آمادگي نيروهاي مسلح ايران كه 
كم نظيرترين شکست را در سال های اخير بر امريکا و متحدانش در منطقه 
تحميل كرده است، قادر است به آساني گسترده ترين فراخوان عوامل ضد 
انقالب و گروهک های تجزيه طلب را دركوتاه ترين زمان مهار، وآشوبگراني 
را كه حتي به آمبوالنس هاي حامل مجروحان رحم نکرده و با حمله و به 
آتش كشيدن آنها در پي كشته سازي و آمار سازي براي بيگانگان بودند، 

ناكام بگذارند. 
ششم: توطئه آبان ماه ماهيت واقعي س��ران و عوامل فتنه هاي گذشته و 
مزدوري آنها براي بيگانگان را بار ديگر نشان داد. آنچه در بيانيه هاي منسوب 
به 77 نفر و بيانيه هاي سران فتنه اين روزها در رسانه ها بيگانه و ضد انقالب 
بازتاب داده مي شود و در آن بدون اشاره به نقش و جايگاه دشمنان نظام و 
عوامل سر سپرده آنها در داخل در ايجاد اين غائله در تخريب اموال مردم و 
بيت المال و حمله به مراكز عام المنفعه نظير مراكز اورژانس و قصد انفجار 
و تخريب پااليشگاه ها و مراكز سوخت و ... ، صرفاً به محکوميت نيروهاي 
انتظامي و امنيتي پرداخته و براي دشمنان نظام مستندسازي مي كنند، 
نشان داد كه همچون شيطان بزرگ اينان كماكان در زمره مقصران اصلي 
هزينه اي تحميل شده بر نظام هستند. چرا كه نطفه توطئه اخير در فتنه 
88 بسته شد و دشمن از همان زمان و با اتکا به اين عوامل بر براندازي از 

درون اميد بسته بود. 
هفتم: توطئه اخير نقش و جايگاه واليت فقيه را بار ديگر در هدايت نظام، 
حفظ همبستگي ملي و حفظ مردم در صحنه اثبات كرد و نشان داد كه 
رهبري نظام از جايگاهي بي بديل در ميان مردم برخوردار و عرصه اي را كه 
به دليل ضعف و يا غفلت مسئولين اجرايي مي رفت به عاملي براي تفرق و 
رو در رويي مردم عليه يکديگر تبديل شود با تدبير و درايت، به ميداني براي 
اتحاد و انسجام مردم تبديل كرد و بار ديگر نقش تمام كننده اين جايگاه 

رفيع را به رخ جهانيان كشيد. 

عباس حاجي نجاري
 ثبت نام 789 داوطلب نمایندگی در روز اول  

دبي�ر س�تاد انتخاب�ات كش�ور از ثبت ن�ام 789 نف�ر از داوطلبان 
اس�امي  ش�وراي  مجل�س  دوره  يازدهمي�ن  انتخاب�ات 
داد.  ثبت ن�ام خب�ر  روز  در سراس�ر كش�ور در نخس�تين 
سيداسماعيل موسوي در گفت وگو با خبرگزاري صدا و سيما، افزود: در پايان 
هر روز تعداد داوطلباني كه در سراسر كشور ثبت نام مي كنند، اعالم مي شود. 
وي همچنين درباره روند ثبت نام از داوطلبان نمايندگي مجلس، گفت: تا 
اين لحظه هيچ مشکلي در روند ثبت نام ديده نشده است و اين روند به خوبي 
پيش مي رود. ثبت نام از داوطلبان يازدهمين دوره انتخابات مجلس شوراي 

اسالمي تا روز شانزدهم آذرماه ادامه دارد. 
دادستان كل كشور نيز از نامزدان يازدهمين دوره انتخابات مجلس شوراي 
اسالمي خواست قانون را به گونه اي رعايت كنند تا شاهد كمترين تخلف 
در كشور باشيم. حجت االسالم محمدجعفر منتظري در حاشيه بازديد از 
ستاد بررسي و پاسخگويي به استعالمات يازدهمين دوره انتخابات مجلس 
شوراي اس��المي در جمع خبرنگاران افزود: قوه قضائيه در امر انتخابات 
مجلس دو وظيفه دارد كه يکي از اين وظايف پاسخگويي به استعالم هاي 
وزارت كشور است و ما براي هر دوره از انتخابات در دادستاني كل پاسخگوي 
اين استعالم ها هستيم و در كوتاه ترين زمان پس از دريافت نظر دستگاه هاي 
قضايي پاسخ استعالم به وزارت كشور داده مي ش��ود. وي گفت: وظيفه 
دوم قوه قضائيه پيش��گيري از وقوع جرائم و تخلف هاي انتخاباتي است 
كه به همين منظور ستادي به رياست دادس��تاني كل و متناظر با آن در 
سراسر كشور، ستاد هايي تشکيل مي شود كه تالش ما با همکاري ساير 

دست اندركاران انتخابات برگزاري انتخابات سالم و پرشور است. 
وزير كشور هم در بازديد از ستاد انتخابات كشور تأكيد كرد: تمام مسئوالن 
اجرايي در سراسر كشور بايد دقيقاً ّمر قانون را رعايت كنند و راهنمايي هاي 

الزم را در اين زمينه ارائه دهند. 
عبدالرضا رحماني فضلي ادامه داد: اميدواري��م با اقدامات و تداركات 
صورت گرفته امس��ال بتوانيم انتخاباتي پرش��کوه، قانوني و س��الم با 
انتخاب مردم براي ايجاد مجلس��ي فعال و پرت��وان در تراز جمهوري 
اسالمي ايران داشته باشيم. وي اضافه كرد: اعضاي هيئت هاي اجرايي 
بايد بالفاصله انتخاب و به شوراي نگهبان معرفي شوند، چرا كه وزارت 
كشور با كمک هيئت هاي اجرايي و نظارتي تالش مي كند، در اجراي 
قانون به وظايف خود عمل كند. رحماني فضلي در پاس��خ به پرسشي 
مبني بر اينکه اخباري به نقل از وزير كش��ور منتشر شده كه چنانچه 
نياز باشد، حتي در زمان برگزاري انتخابات نيز فرمانداران تغيير داده 
مي ش��وند، تصريح كرد: اصل، بنا و عقل حکم مي كند در شرايطي كه 
وارد فضاي انتخابات و اجرا مي ش��ويم، در حوزه ه��اي مديريت ثبات 
وجود داشته باشد، اما، چون برخي اظهارنظرها در رسانه ها مطرح شده 
بود، مبني بر اينکه احتمال دارد اين جابه جايي ها با نگاه سياسي، له يا 
عليه در حوزه هاي انتخابيه اعمال شود، بايد بگويم ما به طور قطع به 
ثبات مي انديشيم. وي تأكيد كرد: وجود فرماندار، بخشدار يا استاندار، 
در حوزه كاري خود فقط موضوع انتخابات نيس��ت، بلکه مجموعه اي 
از شرايط است كه آنها متناسب با آن به وظايف و مأموريت های خود 
عمل و ايفاي نقش كنند. وزير كشور تصريح كرد: اگر اتفاقي افتاد كه 
ما در بررسي هاي نهايي احس��اس كرديم بايد جابه جايي فرمانداران 
صورت بگيرد و اين اقدام به نفع همه خواهد بود، به طور قطع به اين امر 

مبادرت مي ورزيم، اما اميدوارم اين اتفاق نيفتد.
 

با »بد« توصيف كردن اجراي طرح اصاح قيمت بنزين
سردار جاللي: وزارت اطالعات

 احتمال نفوذ دشمن را بررسي كند
طرح افزايش قيمت بنزين به حدي بد اجرا ش�د كه برخي معتقدند 
احتمال نفوذ دشمن در سيستم مديريتي كشور وجود دارد كه البته 
وزارت اطاعات بايد درخصوص آن به جمع بندي برسد و اعام نظر كند. 
به گزارش ايسنا، سردار غالمرضا جاللي، رئيس سازمان پدافند غيرعامل 
كشور در اولين مجمع فعاالن بسيجي و جهادي دفاع سايبري كشور با بيان 
اينکه كشور ما امروز در يک درگيري سينه به سينه و نزديک با استکبار 
قرار دارد، اظهار كرد: در اين جنگ با يک مثلث، غربي، عربي، عبري روبه رو 

هستيم كه عليه كشور ما اقدامات خصمانه انجام مي دهند. 
وي با تأكيد بر اينکه امروز با مدل جديدي از تهديدات پيچيده روبه رو 
هس��تيم كه اليه هاي مختلفي دارد و فهم آن دش��وار اس��ت، گفت: 
موشکافي اين تهديدات براي تفکر بسيجي يک ضرورت است، چون 
امروز دشمن، استراتژي »قدرت هوش��مند« را در پيش گرفته است؛ 
يعني از همه مؤلفه های قدرت خود در بخش هاي متناظري ما كه در 
آن دچار ضعف هس��تيم براي ضربه زدن استفاده مي كند. وي با بيان 
اينکه مواجهه ما با دشمن در حداقل پنج جبهه از اواسط سال 97 آغاز 
ش��د و همچنان ادامه دارد، اظهار كرد: اين حوزه هاي درگيري شامل 
حوزه هاي نظامي مانند اقدامات امنيتي و تروريستي، جنگ اقتصادي، 
سياسي و سايبري است كه البته جنگ سايبري در دو اليه زيرساختي 
و مردم محور مبتني بر ش��بکه هاي اجتماعي عليه ما آغاز شده است. 
رئيس سازمان پدافند غيرعامل كش��ور ادامه داد: حال با اين شرايط 
كه دشمن چندين قرارگاه ثابت براي حمالت س��ايبري دارد و براي 
آن طرح ريزي كرده و براي شرايط خاص نقشه كشيده است و از همه 
ظرفيت ها بهره مي برد، ما دچار يک وادادگ��ي و ولنگاري در صيانت 
از افکار عمومي جامعه هس��تيم. گفته مي ش��ود حدود 40 ميليون از 
افراد اين كشور عضو شبکه هاي اجتماعي خارج پايه هستند كه تقريباً 
همه جمعيت فعال كشور است. يعني ما افکار عمومي كشورمان را دو 
دس��تي تقديم بيگانگان كرده ايم تا هر كاري كه دل ش��ان مي خواهد 

انجام دهند. 
   

 سالك: حاميان دولت 
امروز باید پاسخگو باشند

هنرمندان�ي ك�ه ت�ا پي�ش از اي�ن از كلي�ت دول�ت حماي�ت 
مي كردن�د و ام�روز زب�ان ب�ه انتق�اد از دول�ت گش�وده اند باي�د 
خ�ود در قب�ال حمايت هاي�ي ك�ه داش�ته اند پاس�خ دهن�د و 
اين انتق�ادات آنها به ج�اي پاس�خ گويي نوعي فرار به جلو اس�ت. 
حجت االسالم احمد سالک كاشاني، نماينده مردم اصفهان در مجلس 
شوراي اس��المي در گفت  وگو با فارس، با اشاره به انتقادات تعدادي از 
بازيگران حامي دولت روحاني در عرصه س��ينما و تلويزيون از دولت 
گفت: نقش هنرمندان در مس��ير هنرمندي ش��ان اعم از بازيگري و... 
ارزش��مند اس��ت و اگر بخواهند ورود به عرصه ه��اي ديگر همچون 
مسائل سياسي داشته باشند، بايد اين ورود توأم با يک منطق باشد و 
اگر اينگونه باش��د، فرد مورد نظر هيچ موقع از موضعش عقب نشيني 
نمي كند. وي افزود: در شرايط كنوني كه دولت به خاطر بحث بنزين و 
ديگر مسائل مورد انتقاد است، شايد انتقادات به حقي به عملکرد دولت 
وارد باشد و نبايد از اين انتقادات گذشت، اما تخريب آن هم در شرايط 

كنوني جايگاهي ندارد. 
نايب رئيس كميسيون فرهنگي مجلس اظهار داشت: اگر هنرمندان 
در راستاي ماهيت و هويت كاري خود فعال باشند، شايد توفيق داشته 
باشند، البته اين به معناي عدم ورود آنها به مسائل سياسي نيست و اگر 
جايي الزم دانستند كه بايد وارد شوند، با هنرمندي بايد وارد شوند كه 
اين با پذيرش عمومي نيز همراه باشد. سالک خاطرنشان كرد: از سوي 
ديگر، هنرمنداني كه تا پيش از اين از كليت دولت حمايت مي كردند 
و امروز زبان به انتقاد از دولت گش��وده اند بايد خ��ود بيايند و در قبال 
حمايت هايي كه داش��ته اند پاس��خ دهند و اين انتقادات آنها به جاي 

پاسخگويي نوعي فرار به جلو است. 
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انتقاد رهبر انقاب از ثبت نام هاي بي محابا  در انتخابات مجلس

توان مدیریت ندارید مسئوليت   نپذیرید
حضرت آيت اهلل خامنه اي، رهبر معظم انقاب 
اسامي صبح ديروز پيش از آغاز جلسه درس 
خارج فقه، ب�ا ش�رح روايتي درب�اره توصيه 
پيامبر اعظم)ص( خطاب به جناب ابوذر، ضمن 
انتقاد به ثبت ن�ام بي محاباي برخ�ي افراد در 
انتخابات مجلس، تأكيد كردند: هر مسئوليتي، 
هر ِس�َمتي، هر تواناي�ي اي، در كن�ارش يك 
مس�ئوليتي دارد، ي�ك تعهدي وج�ود دارد. 
بايد ديد كه آي�ا می توانيد آن تعه�د را انجام 
بدهيد يا نه؟ اين خيلي درِس بزرگي اس�ت«. 
 KHAMENEI. IR به گزارش پايگاه اطالع رساني
رهبر معظم انقالب در تش��ريح اين روايت تصريح 
كردند: »خود جناب اباذر اي��ن توصيه  پيغمبر به 
خودش را ذكر می كند؛ براي ماها هم درس است، 
درس بسيار بزرگي است. حضرت به او فرمود من 
هر چه براي خودم دوس��ت می دارم، براي تو هم 
دوست می دارم؛ يعني آن چيزي كه می خواهم به 
تو بگويم، از روي كمال محبت است؛ چون انسان به 
خودش كمال محبت را دارد. خب حاال آن حرفي 

كه حضرت می خواهد به ابا ذر بزند چيست؟
اِنّي اَراك َضعيفا؛ »م��ن جنابعالي را در مديريت، 
ضعيف می بينم. خيلي آدم خوبي هستي، مجاهد 
في سبيل الّل، رك گو، و آسمان بر راستگوتر از او 
سايه نيفکنده، زمين راستگوتر از او را بر خودش 
حمل نکرده؛ اينها همه به جاي خود محفوظ، اّما 

شما آدم ضعيفي هستي. «
نَّ َعلي اِثَنين؛ » ح��اال كه آدم ضعيفي  َفال تَُؤمَّ��رَ
هستي، مواظب باش بر دو نفر هم رياست نکني! 
يعني پي��دا اس��ت آن ضعفي هم ك��ه حضرت 
فرمودند، ضعف در مديريت است؛ يعني تو آدمي 
هس��تي كه مديريت نداري؛ اگ��ر چنانچه بر دو 
نفر يا بيشتر رياس��ت پيدا كردي، نمی توانی كار 
آنها را به سامان برس��اني. اين، درس براي ماها 
است. ما -حاال همه  ما نه؛ بعضي مان اين جوري 
هستيم- به مجرد اينکه يک مسندي، يک جايي، 

يا خالي می شود يا ممکن است خالي بشود، فوراً 
چش��م می دوزيم كه برويم آنجا! خب ش��ما اّول 
نگاه كن ببين می توانی يا نمی توانی. حاال بحث 
اسم نويسي براي انتخابات مجلس است، گفتند 
ش��روع ش��ده، همين طور بدون محابا می روند! 
خب ش��ما كه می خواهی بروي آنجا، آنجا سؤال 
دارد؛ اين توانايي اي كه خدا به من و شما می دهد، 
كنارش مسئوليت هست. اين ]مطلبي[ كه عرض 
می كنم، در مورد خود اين حقير از همه بيش��تر 
است. ش��ما هم همين جور؛ يعني آن كساني كه 

مسئوليتي دارند، همين جور. هر مسئوليتي، هر 
ِسَمتي، هر توانايي اي، در كنارش يک مسئوليتي 
دارد، يک تعهدي وجود دارد. می توانيد آن تعهد 
را انجام بدهي��د يا نه؟ اين خيل��ي درِس بزرگي 

است. «
َو ال تََولَّينَّ ماَل يتيم؛ »هيچ مال يتيمي را هم شما 
به عهده نگير. نه از باب اينکه احتمال اين وجود 
دارد كه خداي نکرده مثاًل ايش��ان دست درازي 
می كند به مال يتيم. خب مقام اباذر خيلي باالتر 
از اين حرف ها اس��ت، نزديک مقام عصمت است 

مقام او؛ پس اين احتمال در او نيست. علّت اينکه 
مي گويند توليت مال يتيم را قبول نکن، اين است 
كه نمی توان��ی حّق يتيم را ب��ه او بدهي؛ ديگران 
مي آيند دست درازي می كنند، جنابعالي هم آدم 
ضعيفي هستي، تدبير الزم را نداري و نمی توانی. 
برجستگي هاي نظام اس��المي و نظام ارزش های 
اس��المي اينها اس��ت؛ يعني در درجه  اّول، من و 
شما خودمان مسئوليم كه ببينيم اين كار را قبول 
بکنيم؟ نکنيم؟ می توانيم؟ نمی توانيم؟ اين بسيار 

مسئله  مهمی است. 

      بهارستان 

علي الريجاني رئيس 12 ساله مجلس شوراي 
اس�امي روز گذش�ته  در جمع خبرن�گاران 
حاضر ش�د و بار ديگر اعام كرد كه بنا ندارد 
نامزد انتخابات مجلس شوراي اسامي شود. 
قضاوت درباره آينده سياس�ي او با اين اعام 
آس�ان نبود اما وقتي درباره انتخابات رياست 
جمه�وري 1400مورد پرس�ش ق�رار گرفت، 
گف�ت برنامه اي براي رياس�ت جمه�وري هم 
ندارد. الريجاني حتي مورد پرسش يك سؤال 
غيرمتعارف ق�رار گرفت كه آيا ممكن اس�ت 
رئيس مجمع تش�خيص مصلحت نظام  ش�ود 
كه با تعجب و خنده گفت: آنجا كه رئيس دارد! 
بهانه نشس��ت خب��ري رئيس مجلس ش��وراي 
اسالمي، دهم آذر و روز مجلس بود. اما تحوالت 
جاري كش��ور او را به س��مت چرايي و چگونگي 
طرح افزاي��ش بنزي��ن و نقش مجل��س در اين 
تصميم، انتخابات پي��ش روي مجلس، برجام و 
بدعهدي هاي پ��ي درپي طرف غرب��ي، عملکرد 
مجلس و نظام تصميم گيری برد. الريجاني در ابتدا 
روز مجلس را كه مصادف با سالروز شهادت شهيد 
مدرس است به نمايندگان و مردم تبريک گفت 
و افزود: شهيد مدرس يک فقيه مبارز و مجاهدي 
بود ك��ه ويژگي ه��اي منحصربه ف��ردی و اضالع 
مختلف فکري داشت و يک سياستمدار منصف و 
بسيار شجاع و پرهيزگار بود. الريجاني اضافه كرد: 
او در تاريخ مبارزات ايران برجسته است زيرا براي 
حاكم كردن قانون در كشور تالش كرد و طومار 
نظام هاي استبدادي را برچيد. الريجاني در ادامه 
به روند قانونگذاري در مجلس دهم اشاره كرد و 
با بيان اينکه بيش از 160 قانون در مجلس دهم 
تصويب شد، گفت: از نظر نظارت نيز، حدود 165 
سؤال از وزيران در صحن مجلس مطرح شده است 
كه اين سؤاالت در موضوعات مختلف بوده است. 
سؤال از رئيس جمهور يکبار انجام شده، تحقيق 
و تفحص شش مورد در صحن مجلس قرائت شد، 
موضوع آن درب��اره ذخيره فرهنگيان، س��ازمان 
تأمين اجتماعي، قانون هدفمندي و تحقيق هاي 
ديگري هم بيش از 30 تحقيق ك��ه به مرور بايد 
بيايد، شش مورد در صحن استيضاح مطرح شده، 

دو مورد آن به عدم رأی اعتماد منجر شد. 
   جايگاه مجلس ريل گذاری است

الريجاني در پاس��خ به س��ؤال خبرنگاري درباره 
جايگاه مجلس پس از 1۲ س��ال رياست وي در 
رأس اين قوه گف��ت: اينکه يک نه��ادي كه امام 
فرمودند در رأس امور است به اين معنا نيست كه 
در همه امور دخالت كند و تصميم بگيرد. باالترين 
مقام كشور رهبري است و ايشان جهت گيری را 
مشخص مي كنند جايگاه مجلس هم ريل گذاری 
پس از رهبر معظم انقالب است. وي افزود: ممکن 
است نگاهي به شوراي هماهنگي اقتصادي سران 
قوا وجود داشته باشد كه اين شورا امري موقتي 
اس��ت و رهبري خواس��تند براي ش��رايط فعلي 
سازوكاري در نظر گرفته شود در آنجا ما مراقبيم 
كه قانونگذاري نشود. مگر اينکه ضرورتي وجود 
داشته باش��د. مثاًل بحران ارز بايد مهار مي شد و 

سازوكاري در نظر گرفته مي شد اما اين موضوع 
موقت است و اين شورا هرگز نمي خواهد جايگزين 

مجلس شود و نبايد هم بشود. 
   براي رياست جمهوري برنامه اي ندارم

الريجاني درباره برنامه خود براي مجلس يازدهم 
و رياست جمهوري سيزدهم گفت: اميدوارم هم 
مخالفان و موافقان من هميشه خوشحال باشند 
و بخلي در اين زمانه ندارم من يک فرزند كوچک 
نظام و عضو مجلس ش��وراي اس��المي هستم و 
همواره از محضر نمايندگان اس��تفاده می كردم. 
»من خانه نشين نيستم و هر وظيفه اي به دوش 
من گذاشته ش��ود انجام مي دهم ما در اين چهل 
سال بر اساس عقيده مان كار كرديم، هم در زمان 
جنگ و هم پس از آن كار كرديم. تکليف را روشن 
كنم كه من براي انتخابات رياست جمهوري سال 

1400 برنامه اي ندارم. «
   در جريان افزايش قيمت بنزين بوديم

رئيس مجلس در پاسخ به سؤال خبرنگار ديگري 
درباره اجراي طرح افزاي��ش قيمت بنزين بدون 
اقناع عمومي بيان كرد: البته م��ن در اين زمينه 
توضيح دادم و گفتم اين موضوع دو وجه داشت، 
يک وجه مشورتي و يک وجه تصميم گيري. وي 
افزود: البته من مطلع بودم پنج شنبه هم با آقاي 
رحماني فضلي هم درباره برخي مش��کالت اين 
امر صحبت كردم و روز سه ش��نبه هم در جلسه 
غيرعلني به نمايندگان مجلس گفتم. البته تاريخ 
دقيق آن را به خاطر ندارم ولي گفتم كه روزهاي 

آينده. 
الريجان��ي اضافه كرد: نکته اين اس��ت كه دولت 
مي توانس��ت طبق قانون هدفمندي يارانه ها اين 
كار را انجام بدهد و قانون به او گفته كه اين كار را 
بکند. منتها دولت به خاطر شرايط و حساسيت ها 
در آنجا مشورت كرد اين جنبه مشورتي بود. ولي 
پيشنهاد، پيشنهاد دولت اس��ت. آن قسمتي كه 
سران تصميم گرفتند اين بود كه همه منابع را به 
مردم بدهند. چرا كه قانون هم گفته 50 درصد را 
بدهد ما اين را تغيير بدهيم. رئيس مجلس بيان 
كرد: در مرحله اجرا ني��ز اقناع عمومي الزم بود و 
االن هم الزم است چرا كه هنوز هم ابعاد آن روشن 

نيست. شما رسانه ها و راديو و تلويزيون بايد در اين 
قضيه كار كنند و البته من شنيدم در آن ستادي 
كه وزارت كشور داشت كميته رسانه اي داشته و 

بنا بوده كه كار كنند. 
رئيس مجلس درباره مشورت با نمايندگان مجلس 
درباره اجراي طرح مديريت مصرف سوخت اظهار 
داش��ت: در جلس��ات مختلف بحث يارانه ها در 
مجلس جدا از جلس��ات س��ران قوا مطرح شد، 
اين طرح هم دو س��ال پيش مطرح بود و هم در 
مهرماه 98 هم مطرح شد. سازمان برنامه بودجه 
و مركز پژوهش هاي مجلس نيز گزارش هايی را 
به نمايندگان ارائه كردند. الريجاني خاطرنشان 
كرد: اجراي طرح مديريت مصرف سوخت تصميم 
مجلس نبود، چون مجلس قباًل در س��ال 1388 
قانون گذرانده بود. وي گفت: البته ممکن اس��ت 
درباره زمان و روش اجرای طرح مديريت مصرف 
س��وخت اختالف نظر وجود داش��ته باشد، چون 
اختيار ب��ه دولت واگذار ش��ده بود دول��ت آن را 

اجرا كرد. 
   ما هم   مكانيسم ماشه داريم

الريجاني در پاس��خ به س��ؤال ديگ��ري در مورد 
برجام و نقش طرف هاي اروپايي گفت: اروپايي ها 
نمي گويند كه نمي خواهند به تعهدات برجام عمل 
كنند بلکه برخي از آنها مي گويند ما نمي توانيم، 
البته برخي در داخل كش��ور معتقدند اروپايي ها 
راست نمي گويند، اما به هر حال ما در اين طرف 
قضيه از وقتي امريکايي ها از برجام خارج ش��دند 
ما بايد از نفع برجام اس��تفاده مي كرديم اما اين 
اتفاق نيفتاد. بايد ب��راي اين معادله راه حلي پيدا 
مي كرديم. برخي كش��ورهاي اروپايي تکاپويي 
دارند ك��ه نمي دانم به چه نتيجه اي برس��ند. اما 
اگر آنها بخواهند از ماش��ه اس��تفاده كنند ايران 
هم مکانيسم ماشه دارد و برخي از تعهدات خود 
نسبت به آژانس را مورد تجديد نظر قرار مي دهد. 
اگر عنصر نامطلوبي در صحنه بين المللي مقررات 
را زير سؤال مي برد بقيه بايد جلوي او را بگيرند نه 
جلوي كسي كه به او اجحاف شده است. ما بيش 
از يک س��ال صبر كرديم. االن م��ن معتقدم راه 
گفت وگو و ديپلماسي باز است اما نبايد حرف هاي 

گستاخانه بزنند. 
  پارلمان صداي مردم است

الريجاني در پاس��خ به س��ؤال خبرنگاري مبني 
بر اينکه اعتراضات مردم از س��وي مس��ئوالن و 
نمايندگان مجلس حق شناخته شده و احتمال 
اجراي اي��ن موضوع چگونه به ي��ک اقدام عملي 
تبديل ش��ود تا م��ردم بتوانند مطالبات ش��ان را 
بيان كنن��د، همچني��ن آم��اري از جانباختگان 
اغتشاشات اخير هم وجود ندارد، گفت: ما مدلي 
در مجلس هم اكنون داريم ك��ه معموالً صنوف 
مختلف اگر اعتراضي داشته باشند مقابل مجلس 
و در جايگاهي خاص اعتراض خود را بيان مي كنند 
و معموالً يک نفر از اعضاي هيئت رئيسه و يا يکي 
از مسئوالن كميسيون ها در جمع افراد معترض 
رفته و نظرشان را جويا مي ش��وند و اگر هم الزم 
باشد چند نفر از آنها به داخل مجلس آمده و با آنها 
مذاكره كرده و حرف شان را مي شنويم و اگر هم 
نياز به پيگيري آن باشد آن اقدام را دنبال مي كنيم. 
چرا كه معتقديم پارلمان صداي مردم است. وي 
افزود: اكثر روزها در كنار پارلمان جمعي از صنوف 
مختلف آمده و نظرات ش��ان را بي��ان مي كنند. 
الريجاني تصريح كرد: در كشور هم قانون اساسي 
اعالم كرده و همه ه��م اين ح��رف را مي زنند و 
مش��کلي در اين زمينه نداريم اما مشکل آنجايي 
اس��ت كه اين اعتراض به رفتاري خش��ونت آميز 
تبديل مي شود و اس��تفاده از سالح سرد و سالح 

گرم از سوي برخي افراد به كار مي رود. 
  اصاحات ساختاري در شرايط آرام 

الريجاني درباره ضرورت اصالحات سياس��ي و 
اقتصادي در كش��ور گفت: اصالحات ساختاري 
از ي��ک جنس نيس��تند، برخي در خ��ود دولت 
و نهاده��اي حکومتي بايد انجام ش��ود، مثال در 
مورد امالك و امکاناتي ك��ه بخش هاي مختلف 
دولت و قوا و نهادهاي مختلف دارند حجم بسيار 
گسترده اي است كه ربطي به آحاد مردم ندارد 
بلکه بايد استفاده بهينه از امکانات موجود بايد 
در نظر گرفته ش��ود كه يک بخش از اصالحات 
س��اختاري اس��ت. رئيس مجلس اظهار داشت: 
صندوق هاي بازنشستگي دچار مشکل است كه 
اصالح و تبديل آن باي��د درون دولت و حکومت 
بايد انجام ش��ود كه ربطي به مردم ندارد، برخي 
از اين اصالحات س��اختاري به نحوي نيست كه 
مش��کالت اجتماعي در آن وجود داشته باشد. 
الريجاني اصالح س��اختاري در حوزه اقتصادي 
را ضروری و الزم دانس��ت و گفت: البته ش��ايد 
برخي از اصالحات ساختار اقتصادي در شرايط 
فعلي تحريمي امکان پذير نباش��د، منابع آن نيز 
وجود نداش��ته نباش��د اما بايد تفک��ر آن وجود 
داشته باشد و سامان دهي شود. وي گفت: قانون 
اساسي كشور وحي منزل نيست در يک شرايط 
آرام و منطق��ي مي توان براي اصالحات كش��ور 
و بهبود وضعيت س��اختار سياسي كشور كه در 
قانون اساسي س��ازو كار آن وجود دارد و تعبيه 
شده ، البته آنچه االن مهم است اصالح ساختار 

اقتصادي كشور است. 

پس از 12 سال تكيه بر رياست مجلس شورای اسامی 

الریجانی قید مجلس و ریاست جمهوری را  با هم  زد 
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