
روند مثبت مبارزه با دیو هفت سر فساد
از معضالت اجتماع��ی و اقتصادی آزاردهنده در کش��ور، فس��اد و 
مفس��دانی اس��ت که با برخورداری از ثروت و نفوذ یا پیوند با قدرت 
متأس��فانه جامعه برای شان نوعی حاش��یه  امن نیز قائل شده است. 
به عالوه قدرت نمایی مفسدان یا بزرگنمایی فساد نیز به تصور وجود 
فس��اد دامن زده و میزان آن را در اذهان چندبراب��ر میزان واقعی جا 

انداخته است. 
طبیعی است بی عملی در برخورد با مفسدان و یا انکار و نادیده گرفتن 
آن، هم به رشد فساد و هم به شدت یافتن تصور ذهنی آن کمک کرده 
که پیامدی چون ناامیدی از مبارزه با فساد را پدید آورده و به سرمایه 
اجتماعی نظام لطمه زده است. اما خوشبختانه فهم مسئوالن نسبت 
به این معضل و ضرورت مبارزه با آن و گفتمان عمومی در کشور در 
تقبیح فساد و ضرورت مبارزه با مفسدان شرایط جدیدی را پدید آورده 
که بس��یار امیدوار کننده بوده و نویدبخش شکل گیری روند مبارزه 

قاطع و همه جانبه با فساد و مفسدان را می دهد. 
اخبار مربوط به دستگیری، محاکمه و محکومیت مفسدان دانه درشتی 
که از برادر رئیس جمهور و معاون او تا فرزندان برخی وزرا و رؤس��ای 
س��ازمان های دولتی را ش��امل می ش��ود و همچنین متعهد بودن 
مسئوالن دستگاه قضا تا نمایندگان مجلس و مسئوالن قوه مجریه 
نس��بت به فراهم بودن زمینه مبارزه با فس��اد، گوی��ای پدید آمدن 
وضعیتی فسادستیز به حساب می آید که می تواند به مقابله با مفسدان 
و ریشه کنی فس��اد منتهی شود. اما محقق ش��دن آن مستلزم پدید 
آمدن لوازم و سازوکارهای تکمیلی اس��ت که مهم  ترین آنها شامل 

موارد ذیل است:
1- اجرای قانون ثبت اموال و دارایی های مسئوالن و مدیران و بستگان 
آنها که خوشبختانه زمینه آن را دستگاه قضا فراهم کرده ولی تحقق 
آن مستلزم همراهی و اقدام سایر قوا و دستگاه   ها و همچنین الزامی 
شدن آن برای مس��ئوالن و مدیران مش��مول این قانون و همچنین 
رسیدگی  عملی از سوی مراجع مرتبط و اعالم نتایج رسیدگی به مردم 

و اعمال قانون در موارد تخلف و سوءاستفاده می باشد. 
2- پیاده س��ازی سیستم س��وت زنی که هرکس با فساد مواجه شد، 
بالفاصله آن را گزارش کند و درصورت اثبات از جایزه و تش��ویق هم 
برخوردار باشد. متأسفانه گاهی مردم فساد را دیده ولی جرئت گزارش 
آن را به دلیل هزینه های احتمالی ندارند، حال آنکه مفس��دان باید 
نگران از انجام فساد بوده و هرگونه فسادی باید هزینه های سنگین 

مالی و معنوی داشته باشد. 
3- تقویت س��امانه های بازرس��ی و نظارت بر عملکرد دستگاه   ها و 
سازمان های دولتی و همچنین فعال شدن مجلس در عرصه تحقیق و 
تفحص و دیوان عدالت و تعبیه کانال های ارتباط راحت، آسان و سریع 
با مردم که نه تنها مجاری فساد را سد کند، بلکه هرگونه ناکارآمدی 
و عدم انجام وظایف اداری را نیز پرهزینه س��اخته و حقوق بگیران از 
بیت المال را مجبور به انجام وظایف و ادای مسئولیت به دور از منت و 

چشمداشت فسادانگیز نماید. 
4- اص��الح قوانین و مق��ررات اضاف��ه و دس��ت وپاگیر و همچنین 
شفافیت سازی وظایف و روند انجام کارهای اداری برای ارباب رجوع 
و از بین بردن زمینه های دریافت و پرداخت رشوه و کارچاق کنی که 

مستلزم همکاری قوای سه گانه می باشد. 
5- تش��دید مبارزه قاطع با مفسدان و بس��تن راه فرار دانه درشت   ها 
که خوشبختانه از سوي دستگاه قضا ش��روع خوبی داشته اما فساد 
هفت سر با سیاست بازی درپي سیاسی جلوه دادن و کاستن از سرعت 

و شدت آن است. 
اینکه وزیر محترم اقتصاد و دارایی رسماً اعالم می کند برای مبارزه با 
فساد کریدور ویژه ایجاد می کنیم و آماده هرگونه برخوردی هستیم و 
بر ضرورت راه اندازی سیستم سوت زنی تأکید دارد، گویای تسری اراده 
مبارزه با فساد به مجموعه   هایی اس��ت که می تواند در مهار این غول 
هفت سر نقشي بسزا داشته و وضعیت فساد را به وضعیت فسادستیز 
تغییر دهد. چنین روندی را باید مبارک دانست و برای سرعت بخشی 

و شدت بخشی به آن مساعدت و مشارکت کرد. 

رسولسنائیراد

فرماندهكلسپاه:روندتحريمرامعكوسميكنيم

قرارگاه خاتم االنبیا خادم ملت است

فرماندهكلس�پاهب�اتأكيدب�راينكهق�رارگاه
س�ازندگيخاتماالنبياخادمملتاس�توهمه
ظرفيتهارابهكارميگيردتابهسازندگيورفع
محروميتهابپ�ردازد،گفت:ق�رارگاهيكنهاد
اقتصاديودرآمدزايينيستبلكهبنايعظيمي
برايجهاداس�ت،بههمينخاطره�رچهطلب
ماليهمداشتهباشدبازبهكاروفعاليتمشغول
استتاحياتاقتصاديكش�وررارونقبخشد.
به گزارش سپاه نیوز، سرلشکر پاسدار حسین سالمي، 
فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمي در آیین 
افتتاحیه سیزدهمین همایش مدیران و مسئوالن 
قرارگاه س��ازندگي خاتم االنبیا،  از قرارگاه به عنوان 
نگین سازندگي کش��ور نام برد و اظهار کرد: تجربه 
مبارزه 40 ساله ملت ایران با مستکبران عالم نشان 
داده اس��ت که در این جهان یا باید قوي و مس��تقل 
بود یا ذلیل و وابسته؛ یا باید اضالع هندسه قدرت را 
در جهان تغییر داد یا اینکه در شاکله قدرت ساخته 
شده مستکبران ادغام و حذف شد. وي با بیان اینکه 
اراده کرده ایم مستقل، مقتدر، آزاد و بي تأثیر از اراده 
قدرت هاي استکباري، الگویي تمام عیار از یک زندگي 
شرافتمندانه و پیشرفته را به وجود آوریم، گفت: ما بر 
اساس سفارش قرآن، اراده کرده ایم امتي الگو در نقطه 

کانوني همه توجهات باشیم. 
سرلشکر سالمي با بیان اینکه دشمنان ما مي خواهند 
از شکل گیري الگویي مستقل که به کرامت انسان و 
عدالت، اخالق، معنویت، پیشرفت و رفاه مي اندیشد 
جلوگیري کنند، اظهار کرد: انقالب اسالمي ایران با 
هدف تولید این نظام الگو شکل گرفت تا اسالم را به 
عرصه حیات سیاسي، اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي 
و دفاعي جوامع مسلمان منتقل کند، به این دلیل که 
بدون تشکیل حکومت و ایجاد قدرت، مسلمانان در 
جغرافیا و تاریخ دیگران شکل مي یابند و نمي توانند 
هویت مستقل داشته باشند. وي افزود: امروز به مفهوم 

جدیدي در قدرت بین المللي به نام جهان اسالم دست 
یافته ایم که این واژه در ادبیات سیاسي جهان وجود 
نداشت، اما این حقیقت در پرتو هدایت رهبران بزرگ 
انقالب یعني ام��ام خمین��ي)ره( و حضرت آیت اهلل 

العظمي امام خامنه اي شکل یافته  است. 
شاخصهايافولاستكبارديدهميشود

فرمانده کل سپاه با بیان اینکه دشمنان در این شرایط 
ساکت نمي نشینند، گفت: مستکبران همه عرصه ها 
را به جبهه هاي جنگ سختي علیه نظام جمهوري 
اس��المي تبدیل کرده اند تا این نظام الگو و این مدل 
موفق بیش از این شکل نگیرد و به سایر سرزمین هاي 
اسالمي منتقل نشود. وي با اشاره به آرایش تمام عیار 
جنگي دشمنان در حوزه هاي گوناگون خاطرنشان 
کرد: امروز همه عرصه ها به جبهه تقابل تبدیل شده اند 
به گونه اي که در چهار دهه گذشته در فضاي جنگي 
همه جانبه و با گستره جهاني و پیوس��ته در زمان با 

حداکثر ظرفیت هاي دشمن مواجه بوده ایم. 
سالمي در ادامه تصریح کرد: قدرت هاي استکباري 
احساس زوال در حیات خود را دیده اند و شاخص هاي 
ظاه��ري اف��ول آنها نی��ز رؤی��ت مي ش��ود، برخي 
فروریخته اند و چرخه زوال شان آغاز شده است.   وي 
افزود: نسبت قدرت ها در حال تغییر بوده و اسالم در 
مسیر تصاعد و استکبار در مس��یر زوال قدرت قرار 
گرفته اند، بنابراین در فرهنگ، تهاجم گسترده اي را 
شروع کرده اند تا فضاي اعتقادي و اندیشه اي جامعه 
ما را تحت تأثیر قرار دهند اما در مقابل با واکنش هایي 

تمام کننده از سوي ملت ایران مواجه شده اند. 
سرلشکر سالمي با اشاره به شکل گیري حماسه اربعین 
توسط ملت ایران و دیگر مسلمانان جهان عنوان کرد: 
اربعین نمادي از مقاومت اسالمي و شکست دشمنان 
است. وي تصریح کرد: در عرصه نظامي بیش از 40 
سال است کش��ورهاي اس��المي مرکز تهاجم هاي 
مستقیم یا غیرمستقیم مستکبران قرار گرفته اند و 

جنگ واقعیت چهار دهه گذشته محسوب مي شود؛ در 
این عرصه نیز مسلمانان ایستاده  اند و به تولید قدرت 
پرداخته اند، به گونه اي که بیرق هاي جهاد در هر کوي 

و برزن برافراشته شده است. 
برخ�يدرداخ�لپ�ژواكاس�تراتژي

تسليمشدهاند
فرمانده کل سپاه با اشاره به تهاجمات رواني گسترده 
مستکبران علیه ملت ایران خاطرنشان کرد: در این 
عرصه هم راه هاي نفوذ در حوزه ها گوناگون بسته شده 
است؛ دشمن در تالش است با بستن راه علم و دانش 
و شکست دادن سازندگي، از ایران اسالمي کشوري 
نیازمند بسازد تا با همراهي عملیات رواني و سرسخت، 
نسخه تسلیم تنظیم کند، متأسفانه برخي در داخل 
پژواک این استراتژي ش��ده اند. وي با تأکید بر اینکه 
ملت ایران، هنرمندانه تمام این تهدیدات را به فرصت 
تبدیل مي کند، گفت: دشمن بزرگ، موهبت بزرگي 
است، حکمت هاي رهبري عظیم الشأن ما تهدیدات 
دشمنان را با  س��از و کار معنویت و ژرف اندیشي به 
فرصت تبدیل مي کند، به گونه اي که از دل تحریم هاي 
ظالمانه به پیشرفت هاي شگفت انگیز در همه عرصه ها 
از جمله انرژي، نانو، فضا، دارو و درمان، فضاي مجازي و 
بیوتکنولوژي دست یافته ایم و فوراني از علوم و فناوري  

در پایه بومي و ملي را شکل دادیم. 
قرارگاهسازندگينهاددرآمدزايینيست  

فرمانده کل سپاه با بیان اینکه جهاد علمي و سازندگي 
فلسفه اصلي تشکیل قرارگاه سازندگي خاتم االنبیا 
است گفت: قرارگاه یک نهاد اقتصادي و درآمدزایي 
نیست بلکه بناي عظیمي براي جهاد است، به همین 
خاطر هر چه طلب مالي هم داش��ته باشد باز به کار 
و فعالیت مشغول اس��ت تا حیات اقتصادي کشور را 
رونق بخش��د. وي با تأکید بر اینکه قرارگاه سیماي 
جدیدي از کش��ور ارائه مي دهد ک��ه عامل ناامیدي 
دشمنان اس��ت، خاطرنش��ان کرد: نه تنها قرارگاه، 

بلکه همه نهادها، افراد، ش��رکت ها و مؤسساتي که 
در عرصه سازندگي مشغول فعالیت هستند، همین 
هدف را دنب��ال مي کنند؛ آرمان نهایي، بس��تن راه 
دشمنان و ایجاد زمینه هاي یک پیروزي بزرگ است، 
مي خواهیم تحریم را به گورستان تاریخ بسپاریم و 
آن را نه توسط دش��من، بلکه به دست خودمان رفع 
کنیم؛ از دشمنان مان نمي خواهیم تحریم را لغو کنند 
بلکه آن را ادامه دهند، ما زنده ایم و هیچ تمنایي از آنها 
نداریم، بلکه ملت ایران خود تحریم ها را شکسته و بي 
اثر مي کنند. فرمانده کل سپاه با بیان اینکه به دنبال 
تبدیل مقاومت اقتصادي به اقتصاد مقاومتي هستیم تا 
رویه تحریم ها معکوس شوند، گفت: دشمنان ما بدانند 
هیچ مانعي نمي تواند بر سر راهمان ایجاد کنند، ملت 
ایران سیل آسا حرکت مي کند، یا از روي موانع عبور 

مي کند یا آنها را ویران خواهند ساخت. 
عوام�لنفوذودخالتدش�منانراپلمب

كردهايم
وي در ادامه تصریح کرد: بس��یاري از عوامل نفوذ و 
دخالت دش��منان را پلمب کرده ایم و با زبان قاطع 
نیز اعالم مي کنیم  در عرصه اقتصادي هم نخواهیم 
گذاش��ت هیچ عاملي از دش��منان در اقتصادمان 
تأثیرگذار باش��د. سرلشکر س��المي با بیان اینکه 
قرارگاه خاتم االنبیا صف قدرتمند ایران اسالمي در 
جنگ اقتصادي است، گفت: مسئولیت مهم قرارگاه، 
ایراني کردن استراتژي هاي حل مسئله و روش هاي 
ساخت و تولید اس��ت. فرمانده کل سپاه در پایان با 
تأکید بر اینکه قرارگاه سازندگي خاتم االنبیا  خادم 
ملت اس��ت و همه ظرفیت ها اعم از ش��رکت هاي 
خصوصي را هم به کار مي گیرد تا به سازندگي و رفع 
محرومیت ها بپردازد، گفت: قرارگاه به دنبال جهاد 
سازندگي اس��ت، بنابراین با قدرت به پیش خواهد 

رفت و قاعده های جدیدي مي سازد. 
تحريمهارابياثركردهايم

دکتر س��عید محمد، فرمان��ده قرارگاه س��ازندگي 
خاتم االنبیا نیز در این آیین با بی��ان اینکه تعامل با 
دولت یکي از دس��تورالعمل هاي مجموعه قرارگاه   
اس��ت، به افق آینده قرارگاه س��ازندگي خاتم االنبیا 
اشاره و تصریح کرد: اجرایي کردن توصیه هاي رهبر 
معظم انقالب در راستاي رشد سپاه در قالب مأموریت 
قرارگاه در هشت بند، قرار دادن بیانیه گام دوم انقالب 
به عنوان نقشه راه قرارگاه، توجه جدي به سیاست هاي 
کلي اقتصاد مقاومتي مرتبط با عرصه هاي فعالیت 
سازندگي قرارگاه از جمله این اقدامات است. فرمانده 
قرارگاه سازندگي خاتم االنبیا ادامه داد: بومي سازي 
صددرصدی طراحي و تأمین تجهیزات پاالیشگاهي 
و قطع نیاز به خارج از کشور با همکاري وزارت نفت نیز 

در دستور کار قرار دارد. 
وي با اشاره به گس��ترش فعالیت هاي تحقیقاتي و 
پژوهشي قرارگاه خاطرنشان کرد: کادرسازي و جوان 
کردن مجموعه، جذب 500 نفر از بین نخبگان که 
تاکنون مراحل جذب یکصد نفر به انجام رسیده است، 
گسترش فعالیت در عرصه کشاورزي، ایجاد انگیزه و 
امید در مردم و بي اثر کردن تحریم هاي ظالمانه هم 
در افق آینده قرارگاه قرار دارند. دکتر محمد تصریح 
کرد: بیشتر مجموعه هاي زیر نظر قرارگاه سازندگي 
خاتم از سال 2007 مشمول تحریم ها شده اند اما با 
وجود محدودیت ها، توانسته ایم با اقدامات گسترده، 

تحریم ها را بي اثر کنیم. 

 ذوالقدر: سخنانم درباره ارتش
 تقطیع و تحریف شد  

سخنگويكميسيونفرهنگيمجلسشوراياسالميدرخصوص
سوءاس�تفادهرس�انههايبيگانهومعاندازمطالبنقلقولشدهاز
دريادارحبيباهللس�ياري،معاونهماهنگكنندهارتشجمهوري
اسالميايراناظهارداشت:مطالبيكهدرنتيجهحضورفرماندهان
ارتشجمهورياس�الميايراندركميس�يونفرهنگيب�هنقلاز
اينجانببهعنوانسخنگويكميسيوناعالمشد،تحريفشدهاست.
به گزارش ایرنا، س��یده فاطمه ذوالقدر اظهار داش��ت: رس��انه هاي 
خارجي مطالب ذکر شده در گفت وگو با خبرگزاري هاي داخلي را 
تقطیع و تحریف کرده، بنابراین متن و اخبار منتش��ره آنها را کاماًل 
تکذیب مي کنم. وي ب��ا بیان اینکه رس��انه هاي معاند صحبت هاي 
اینجانب با رسانه هاي داخلي را خالصه، تقطیع و تحریف کرده اند، 
تأکید کرد: متن کامل فعالیت هاي متعدد ارتش در حوزه هاي مختلف 
منتشر نشد، به همین جهت مورد سوءبرداشت رسانه هاي داخلي و 

سوءاستفاده و تحریف رسانه هاي بیگانه قرار گرفت. 
نماینده مردم تهران در مجلس شوراي اسالمي با بیان اینکه ارتش 
سرافراز و دالورمان با تالش و مجاهدت کارکنان و پرسنل خدوم در 
نیروي هوایي، زمیني و دریایي به رغم محدودیت ها و تحریم ها در 
اوج آمادگي و اقتدار دفاعي است، تأکید کرد: ما به عنوان نمایندگان 
ملت در مجلس شوراي اسالمي متعهدیم براي تقویت بنیه دفاعي 

کشور و ارتش جمهوري اسالمي ایران تالش کنیم. 
سخنگوي کمیس��یون فرهنگي ادامه داد: در کمیسیون فرهنگي 
با حضور فرماندهان محت��رم ارتش با گوش��ه هایي از فعالیت هاي 
فرهنگي ارتش آشنا شدیم، با توجه به اینکه حجم عظیمي از جوانان 
کشور براي تقویت توان دفاعي وارد ارتش مي شوند نیاز به تقویت 
بنیه فرهنگي این عزی��زان و مجموعه ارت��ش در مقابل جنگ نرم 
دشمن همواره احساس مي شود. ذوالقدر با اشاره به مطالب مطرح 
شده در جلس��ه کمیس��یون فرهنگي با حضور فرماندهان ارتش، 
گفت: در این کمیسیون که مس��ئوالن فرهنگي، ورزشي و فضاي 
مجازي ارتش نیز حضور داشتند، امیر دریادار سیاري به فرازهایي 
از برنامه ها و اقدامات ارزشمند ارتش در حوزه هاي قرآني، ورزشي 
و تربیتي اشاره کردند. وي ادامه داد: ارتش جمهوري اسالمي ایران 
در طول چهار دهه پس از انقالب اسالمي با ابتکار و روحیه جهادي 
و تجارب هشت سال دفاع مقدس و با اتکا به نیروهاي فداکار خود به 
رغم همه محدودیت ها و تحریم هاي ظالمانه و ناجوانمردانه دشمنان 
ایران اسالمي، دس��تاوردهاي بزرگي را در حوزه هاي خودکفایي و 
فرهنگي از ساخت ناو، هواپیما، زیردریایي تا تربیت هزاران حافظ 
قرآن و میهن داشته که محصول آن امنیت، صالبت و اقتدار کشور 

بوده و خواهد بود. 
نماینده مردم تهران در پایان تأکید کرد: دشمنان ما همواره درصدد 
تضعیف نظام هستند و سعي دارند پیشرفت هاي شگرف نیروهاي 
مسلح از جمله ارتش مقتدرمان را کتمان کنند و واقعیات موجود را 

زیر سؤال ببرند که البته از آنان انتظاري بیش از این نیست.

  گزارش

الريجانيدرديدارفرماندهبسيج:
 رویكرد مردمي بسیج 

اشتغال زایي هوشمندانه است
رئيسمجلسشوراياسالمياقداماتبسيجدرحوزهاشتغالزايي
رامهمارزيابيكردوگفت:بدنهم�ردموصنايعكوچكبهارتباطبا
سازمانيهمچونبسيجنيازدارندتاصدايآنهابهمسئوالنبرسد.
به گزارش خانه ملت، روز گذشته الریجاني در دیدار سردار سرتیپ پاسدار 
غالمرضا سلیماني، فرمانده سازمان بسیج مستضعفین و جانشینان وي با بیان 
اینکه بسیج حرکت هوشمندانه اي را در شرایط حساس کنوني دنبال مي کند، 
گفت: رویکرد اجتماعي بسیج در ارتباط با بدنه مردم در شرایط فعلي به نحوي 
که به تسهیل در امر اشتغال منجر مي شود، کاري دقیق و درست است. وي با 
تأکید بر اینکه سازماني قوي همچون بسیج باید متولي کار مردم باشد، عنوان 
کرد: صداي صنایع کوچک در کشور به جایي نمي رسد و نیازمند ارتباط با 

سازماني همچون بسیج هستند تا فعالیت شان ادامه یابد. 
سردار سلیماني، فرمانده سازمان بسیج مستضعفین نیز در این دیدار ضمن 
ارائه گزارشي از عملکرد این سازمان گفت: ظرفیت بسیج در سراسر کشور 
بسیار متنوع است و در شرایط جدید فعال سازی ظرفیت هاي موجود به 
صورت صد در صد دنبال مي شود. فرمانده بسیج در ادامه با بیان اینکه دهها 
هزار رده مقاومت در کشور، ظرفیت بسیار باالیي براي فعالیت ها ایجاد کرده 
است، اظهار داشت: میلیون ها بسیجي در کسوت پزشک، استاد دانشگاه، 
حقوقدان، معلم، مهندس، دانش��جو، دانش آموز و غیره در کشور فعالیت 
دارند. وي افزود: راه اندازي پردیس شرکت هاي دانش بنیان براي حمایت از 
نخبگان بسیجي از فعالیت هاي سازمان بسیج است و 12 هزار گروه جهادي 
به صورت جغرافیامحور و 6 هزار گروه جهادي محله محور نیز در کش��ور 
فعالیت مي کنند عالوه بر آن سازمان بس��یج توانسته است صندوق هاي 
تسهیالتي با مأموریت اشتغال زایي را در سراسر کشور ایجاد کند که تعداد 
آن تا پایان س��ال به 20 هزار صندوق مي رسد. س��ردار سلیماني در پایان 
خاطرنشان کرد: برنامه سال آینده بسیج در حال تدوین است و بنا داریم در 
سال آتي حدود 250 هزار شغل باثبات و پایدار در کشور ایجاد کنیم که هدف 

اصلي این برنامه شهرهاي کوچک، روستاها و حاشیه کالنشهرها است. 

بازی  مجري انتخابات
   به عنوان  رقیب انتخاباتي!

پسازربيعي،واعظيهمبهجنگقاليبافآمد
بهرغمگذشتششسالازعمردولتتدبيرواميد،رئيسواعضاي
آنگوييهمچنانخودرادرفضايرقابتانتخاباتيبارقيبانميبينند.
خصوصاًآنكهدرسالانتخاباتمجلسيازدهمشوراياسالميقرار
داريمودولتبهعنوانمجريانتخاباتبايدبيطرفيخودراحفظكند.
ماجرا به بیانیه انتخاباتي و البته انتقادي محمدباقر قالیباف از دولت برمي 
گردد که هفته گذش��ته پس از ثبت نام در انتخابات مجلس صادر کرد. او 
تصریح کرده بود: » هم و غم خود را کنترل دولت و وادار کردن آن به کار در 

این یک سال و نیم باقیمانده از عمرش قرار مي دهم. « 
یک روز پس از آنکه علي ربیعي، س��خنگوي دولت در جمع دانشجویان 
دانشگاه شریف در یک از خودشیفتگي مفرط مدعي شد که تنها این دولت 
بوده که شرایط نقد را فراهم کرده و س��پس گفت: » هر کسي از مدعیان 
فعلي رئیس جمهور مي شد وضعیت االن خیلي بدتر مي شد. «، رئیس دفتر 
رئیس جمهور نیز روز گذشته با صراحت بیشتر از سخنگو به جنگ لفظي با 
قالیباف رفت و گفت: » قالیباف عملکرد آنچناني ندارد و با این دولت که در 

این تحریم ها این همه پروژه  انجام مي دهد قابل مقایسه نیست. « 
به گزارش فارس، محمود واعظي، رئیس دفتر رئیس جمهور که دیروز در 
حاشیه نشست هیئت دولت در جمع خبرنگاران سخن مي گفت، در پاسخ 
به سؤالی درباره بیانیه محمدباقر قالیباف پس از ثبت نام در انتخابات مجلس 
که مي خواهد تمام هم و غم خود را بر وادار کردن دولت به کار و فعالیت در 
این یک سال و نیم باقیمانده از عمرش قرار دهد، گفت: » من صحبت هاي 
آقاي قالیباف را اصال نش��نیدم اگر این حرف ها را زده باشد، ایشان باید به 
گذشته و عملکرد خود برگردد. اینکه نه خودش جوان است و نه عملکرد 
آنچناني دارد. اگر عملکردي هم در شهرداري داشته خیلي روشن است. این 
همه بدهکاري که در آنجا به بار آورده و با این دولت که در این تحریم ها این 
همه پروژه ها انجام مي دهد قابل مقایسه نیست. « رئیس دفتر رئیس جمهور 
گفت: »به نظر مي رس��د حرفي براي مردم ندارند و ای��ن گونه حرف زدن 
تبلیغات انتخاباتي است. به جاي اینکه برنامه و سیاست هاي خود را بگویند 
و از خودشان حرف بزنند فکر مي کنند که اگر به دولت حمله کنند مردم به 
آنها اقبال نشان مي دهند، در حالي که اشتباه مي کنند چون مردم ما فهیم 
هستند و یادشان نرفته اس��ت که دیگران که در مسئولیت بودند چه کار 

کردند، بنابراین این روش ها جواب نمي دهد. «
کاش س��خنگوي محترم دولت همین توصیه اخالقي به قالیباف را، خود 
او  و همکارانش در دولت مورد توجه قرار بدهند، یعني به جاي حرف زدن 
انتخاباتي، با ارائه عملکرد، پاسخ منتقدان را بدهند تا سخنان آنها هم حمل بر 
فرافکني نشود و شائبه انتخاباتي پیدا نکند. خصوصاً آنکه در سال انتخابات که 
دولت مجري آن است، این قبیل مواضع بي طرفي دولت را زیر سؤال مي برد و 
خدشه دار مي کند.  وي در مورد سفر رئیس جمهور به ژاپن نیز گفت: فرستاده 

ویژه ژاپن در تهران است و این سفر تنها یک سفر دوجانبه است. 
واعظي در پاس��خ به س��ؤالی در زمینه جزئیات حوادث ماهشهر گفت: بر 
اس��اس تصاویري که از این اتفاقات وجود دارد، عده اي مس��لح به نیروي 
انتظامي و مردم تیراندازي مي کردند که کار خیلي عجیبي بود. وي افزود: 
در ماهشهر و عسلویه شاهد بودیم که اینها سنگربندي کرده بودند و اسلحه 
داش��تند که موضوع عجیبي بود؛ عده اي از کشتارها هم توسط همین ها 

انجام شده است. 

سخنگويسپاه:
اظهارات سردار قرباني تحریف شده است

س�خنگويس�پاهدرواكن�شب�هاظه�اراتمنتس�ببهس�ردار
مرتضيقربان�يمبنيبره�دفق�راردادنت�لآويوازلبن�اندر
صورتارتكابخطاياس�رائيلدرقبالايران،گفت:س�خنانوي
تحري�فوموردبرداش�تنادرس�ترس�انهايقرارگرفتهاس�ت.
به گزارش سپاه نیوز، سردار سرتیپ دوم پاسدار رمضان شریف در 
پي انتشار خبري مبني بر اظهارات منتسب به سردار مرتضي قرباني 
از فرماندهان و پیشکس��وتان دفاع مقدس درباره هدف قرار دادن 
تل آویو از لبنان در صورت ارتکاب خطاي اسرائیل در قبال ایران و 
متعاقباً اظهار نظر وزیر دفاع لبنان در این خصوص گفت: با توجه به 
بررسي هاي به عمل آمده آنچه سردار مرتضي قرباني مطرح کرده، 

تحریف و مورد برداشت نادرست رسانه اي قرار گرفته است. 
شریف گفت: س��ردار قرباني در واقع پاسخگویي به اس��رائیل را با 
ابزارها و ظرفیت هاي متنوع موجود در اختیار مطرح کرده اس��ت. 
سخنگوي سپاه با اظهار امیدواري نس��بت به دقت بیشتر اصحاب 
رس��انه در تنظیم خبرهاي حوزه دفاعي و امنیت��ي از به کار بردن 
عناوین نادرس��ت براي معرفي فرماندهان س��پاه انتق��اد و تصریح 
کرد: س��ردار مرتضي قرباني از فرماندهان دالور هش��ت سال دفاع 
مقدس هستند که مجاهدت هاي حماسي وي همواره مورد تجلیل 
و قدرداني ملت ایران است. ش��ریف یادآور شد: وي در حال حاضر 
در سمت مشاور فرمانده کل سپاه فعالیتي نداشته و در عرصه هاي 
دیگر در نیروهاي مسلح در حال خدمت مي باشند.  سخنگوي سپاه 
همچنین از دقت و دوراندیش��ي وزیر دفاع کشور لبنان که با پاسخ 
هوشمندانه خود شیطنت رسانه سعودي - صهیونیستي را خنثي 

کرده اند، قدرداني کرد.
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حكممشاوروزیربهداشتبرايپسرش! 
مشاور وزیر بهداشت در حکمي براي پس��رش، او را به سمت 
دستیار خود تعیین کرد!  در متن حکم از »شناخت عمیق نسبت 
به دیانت و ذکاوت و عشق عالمانه به نظام« گفته شده و اینکه 
دستمزدي به او تعلق نمي گیرد. با این حال، این انتصاب موجب 
اعتراضاتي در فضاي مجازي شد. کیانوش جهانپور، مدیر کل 
روابط عمومي وزارت بهداشت درباره انتصاب فرزند مشاور وزیر 
بهداشت به عنوان دستیار ویژه گفته که »پروفسور اکبري عالوه 
بر مشاور وزیر بهداشت، مدیر پروژه جمعیت در وزارت بهداشت 
هم است و در حکمي فرزند خود را به عنوان دستیار منصوب 
کرده است. این حکم مشاور وزیر بهداشت ابالغ انشایي است و 
ابالغ انشایي براي مشاور وزیر بهداشت منعي ندارد چرا که در 
ابالغ انشایي پست سازماني وجود ندارد و به همین دلیل حقوق 
و مزایا هم وجود نخواهد داشت. « روشن است انتقادات به اصل 
یک رفتار نامناسب و استفاده از نسبت هاي فامیلي است. از سویي 
در یک انتصاب یا برعهده گرفتن مسئولیت صرفاً حقوق و مزایا 
مطرح نیست؛ موقعیت اجتماعي و ساخت رزومه و قرار گرفتن 
در حلقه مسئوالن وزارتخانه و ... خیلي بیشتر از آن حقوق و مزایا 
مي تواند ارزشمند باشد. عالوه براین فعاًل این آغاز کار است تا 

ً  نوبت چه برسد؟! بعدا

 روزنامهس��ازندگي:ایرانبایدباتجزیه  
عراقموافقتميكرد!

احمد نقیب زاده، فعال سیاس��ي اصالح طلب و عضو ش��وراي 
مرکزي حزب کارگزاران طي یادداشتي در روزنامه این حزب، 
روزنامه س��ازندگي با عنوان »اش��تباه ایران در عراق« از عدم 
تبلیغات در مورد اقدامات ایران در عراق ش��کایت کرده است: 
»همواره در تحلیل مسائل منطقه اي تأکید کرده بودم که این حد 
از کمک رسانی ایران به عراق نباید خالي از ابزارهاي تبلیغي باشد. 
باید در آن زمان)حمله داعش به عراق( درباره خدمت رس��انی 
به کش��وري جنگ زده از جانب جمهوري اسالمي ایران تبلیغ 

بیشتري صورت مي گرفت. «
او سپس با تشکیک در درستي اصل ورود ایران به موضوع عراق 
نوشته: »من معتقد بودم که در همان زمان، ایران باید به عنوان 
موافق تجزیه عراق موضع بگیرد و براي یک بار این غائله خاتمه 
بیابد. اینکه کردستان عراق مستقل شود هیچ جاي نگراني براي 
ایران و کردهاي ترکیه ندارد. چرا که کردهاي عراق از اس��اس 
هیچ ارتباطي با کردهاي ایران و ترکیه ندارند و نباید از واهمه 
جدایی طلبی کردهاي ایران این موض��وع مورد مخالفت قرار 
مي گرفت. کردستان عراق موجودیتي مستقل دارد و به هیچ 
عنوان با کردهاي ایران که قومي از اقوام ایراني هستند و خود 

را ایراني مي دانند قابل قیاس نیستند. استقالل کردستان عراق 
به طور یقین باعث خوشحالي کردهاي ایران مي شد اما باعث 
تحریک آنها نمي شد«.  این فعال سیاسي اصالح طلب تأکید 
کرد: »در مورد رویکرد تبلیغي که از ع��راق درباره ایران تولید 
مي شود، ایران باید به تبلیغات بپردازد و حضور مؤثر خود را در 
عراق یادآوري کند. ایران باید یادآوري کند که چطور با داعش 
مبارزه کرد و چطور درباره خرابي هاي عراق تسلط یافت و پل و 
جاده ساخت و فضاي اقتصادي عراق را متحول کرد. اینها مواردي 

است که نباید از طرف مردم عراق فراموش شود.« 
نقیب زاده تصور کرده تنها دلیل مخالفت ایران با جدایی طلبی 
کردس��تان عراق، ت��رس از پیوس��تن کردهاي ای��ران به این 
جدایی طلبی اس��ت. در حالي که از اس��اس هیچ دولتي نباید 
از تجزیه کش��وري دیگر حمایت کند. باید به تمامیت ارضي 
کشورها احترام گذاشته شود و تفاوتي نمي کند آن کشور ایران 
است یا عراق یا سوریه. عالوه بر این، در کنار تأکیدات نقیب زاده 
به تبلیغات در مورد اقدامات ایران در عراق،  اي کاش سخنان او 
در حمایت از تجزیه عراق به گوش مردم عراق نرسد که اگر اندک 
تبلیغاتي هم به نفع ایران باشد، همین حمایت از تجزیه عراق، 
آن را بي اثر و بلکه منفي مي کند. در واقع نقیب زاده ناخودآگاه 

سخنان خودش را نقض کرده است. 

      هسته ای

عض�وكميس�يونامني�تمل�يمجل�سب�ا
بياناينك�هاروپاييهاب�اوعدهه�ایواهياز
مسئوليتهايش�اندراج�رايبرج�امش�انه
خال�يكردن�د،گف�ت:م�اامي�ديب�هاجراي
اينس�تكسازس�وياروپاييه�انداري�م.
عالء  الدین بروجردي در گفت وگو با تسنیم با اشاره 
به پیوستن برخي کشورهاي اروپایي به سازوکار مالي 
اینستکس، گفت: اروپایي  ها از زماني که امریکا به طور 
یک  جانبه از توافق هسته اي برجام خارج شد، مدام با 
وعده وعیدهاي واهي از مسئولیت هایشان در اجراي 

برجام ش��انه خالي کردند و ما نیز امیدي به اجراي 
اینستکس از سوي آنها نداریم. 

وي افزود: در پي بدعهدي امری��کا در اجراي توافق 
هسته اي برجام، اروپایي ها نیز از آنها دنباله روي کردند، 
اما روش آنها کامالً موذیانه و مزورانه بود، به طوري که 
امروز شاهدیم هنوز س��ازوکار مناسبي براي اجراي 
برجام و تعامالت اقتصادي با جمهوري اسالمي ایران 

فراهم نکرده اند. 
عضو کمیس��یون امنیت ملي مجلس، الحاق تعداد 
بیش��تري از کش��ورهاي اروپایي به س��ازوکار مالي 

اینستکس را وعده جدید اروپایي ها براي عقبگرد در 
حوزه هسته اي از سوي ایران دانست و اظهار داشت: از 
زماني که ایران نسبت به کاهش تعهدات هسته اي اش 
در چارچوب برجام اقدام کرده، اروپایي ها براي حفظ 
برجام به تکاپو افتاده اند، اما ای��ن تالش ها بي فایده 
است. بروجردي ادامه داد: تا زماني که اروپایي  ها براي 
مقابله با سیاست  هاي یکجانبه گرایي امریکایي ها عزم 
جدي نداشته باشند، هیچ تغییري در سیاست  آنها 
در قبال برجام صورت نمي گی��رد و فقط وعده های 
پوچ مي دهند. عضو کمیسیون امنیت ملي مجلس 

تأکید کرد: اروپایي  ها باید بدانند که مس��یر کاهش 
تعهدات هس��ته اي ایران در چارچوب برجام است و 
این مسیر همچنان ادامه دارد، اما براي اینکه کاهش 
تعهدات هسته اي متوقف ش��ود، فقط یک راه وجود 
دارد و آن لغو تحریم ه��ا و اجراي تعهدات برجامي از 
سوي اروپایي هاست.  بروجردي در پایان خاطرنشان 
کرد: جمهوري اس��المي ایران بیش از یک س��ال به 
اروپایي ها براي عمل به تعهداتشان در چارچوب برجام 
و اینستکس فرصت داد، اما آنها هیچ عزمي براي عمل 

به وعده های شان نداشتند. 

بروجردي:اميديبهاجراياينستكسنيست

مسيركاهشتعهداتهستهايراادامهميدهيم


