
پرهيز از نقدهاي حاشيه ساز
اين روزها كه مجلس شوراي اسالمي روال هاي غلط گذشته در بررسي 
بودجه را كنار گذاش��ته و در روش و س��اختار بودجه 1400 قرار است 
اصالحات اساس��ي انجام دهد و از يك فاجعه بزرگ ك��ه دولت آينده و 
مردم را دچار مشكالت چند برابري مي كند، جلوگيري كند و به همين 
جهت است كه هر روز شاهد ادبيات تند و خارج از عرف رئيس جمهور 
و دولتي ها نسبت به دستگاه تقنيني كشور هستيم، به يكباره مي بينيم 
تريبون شبكه 4 سيما در يك برنامه زنده تلويزيوني در اختيار شخصي 
قرار مي گيرد كه نه مالحظه اخالق اسالمي را در اتهام زني به كسي كه 
امروز در باالترين مقام اجرايي كشور قرار دارد و نه مالحظه امنيت ملي 
را در اين شرايط سخت كه دشمنان عليه ما بسيج شده اند، كرده است و 
با يك سخن بي اساس، چنان موجي درست مي شود كه انگار اين نظام 
هيچ مشكلي جز اين يك مورد نداشته است. در اين خصوص چند نكته 

وجود حائز اهميت است: 
1. سنگ بناي ادبيات »منقلي« كه اين روزها پاستورنشين ها را عصباني كرده، 
از قضا توسط شخص آقاي روحاني نه در كسوت يك منتقد فاقد مسئوليت 
همچون اين روحاني توهين كننده به وي در شبكه 4 سيما، بلكه توسط كسي 
كه در جايگاه رئيس جمهوري تكيه زده بود، اولين بار درهفتم اسفند 95 در 
همايش سراسري مجريان انتخابات صورت گرفت. بنابراين پيش از هر عذر 
خواهي توسط اين روحاني يا صدا و سيما - كه البته صدا و سيما هم بايد بابت 
پخش اين سخنان زشت از رئيس جمهور و مردم عذرخواهي كند - بايد آقاي 
روحاني و تيم پاستورنشين او از به كاربردن ادبيات زشت منقلي عذر خواهي 

داشته باشند. متأسفانه بايد گفت خود كرده را تدبير نيست. 
2. در توهين هم لب��اس آقاي روحاني دو نكته وج��ود دارد؛ اول اينكه نه 
شريعت و دين به ما اين اذن را مي دهد كه به هر دليلي به مسلماني چنين 
اتهام بدي را بزنيم و نه قانون ما را مجاز دانسته به شخصيتي كه امروز در 
جايگاه رئيس جمهوري اس��ت و جزو مس��ئوالن اجرايي كشور و از قضا 

باالترين آنهاست، چنين توهيني روا داشته شود. 
دوم اينكه  بر فرض كه چنين خبطي را طرف گفت وگو كننده در يك برنامه 
زنده كه قاعدتاً قابل كنترل نيست در سيما انجام شده باشد، مجري برنامه 
آنقدر بايد توجيه شده باشد كه بالفاصله با رد نگاه اين فرد در همان برنامه، 
دامان مسئوالن جمهوري اسالمي را از چنين خزعبالتي مبرا كند. اينجا 
اصالً بحث شخص آقاي روحاني نيست بلكه حيثيت يك نظام و مسئوالن 

آن مطرح است. 
3. بارها رهبري معظم انقالب آحاد جامعه به ويژه جريان نخبگي كشور را از 
نقد غيرمنصفانه پرهيز داده اند. طبيعي است كه اگر اين نقد متوجه اركان 
نظام چه جايگاه حقوقي يا حقيقي باشد از دوچندان اهميت برخوردار است. 
چه بسا با يك نقد همراه با توهين كه به هيچ وجه مجاز به آن نيستيم فضايي 
در جامعه ايجاد شود كه تا مدت ها جامعه را مشغول خود سازد. اين همان 
حاشيه سازي هاي پرهزينه اي است كه نظام ما مكرر با ندانم كاري هاي 
برخي افراد كه بخشي از آن توسط مسئوالن نيز صورت مي گيرد، مي پردازد 
و از بستر اين حاشيه سازي ها، مسائل اصلي به فراموشي سپرده مي شود 
و اتفاقاً شخص يا جايگاهي كه مورد نقد بوده خود را در حاشيه امن قرار 
مي دهد و با مظلوم نمايي، از پاسخگويي به اموري كه موظف به انجام آن 

بوده و مرتب پشت گوش مي انداخته، فرار مي كند. 
4. نقد يا انتقاد چارچوبی روش��ن دارد و نمي توان به بهانه نقد، چوب حراج 
به حيثيت نظام و افراد زد. از همين رو اس��ت كه بارها رهبري نظام از »نقد 
منصفانه« سخن مي گويند. يكي از اقداماتي كه ناخواسته ممكن است تك 
تك ما انجام دهيم و متوجه خطر آن نشويم اشاعه » بي اعتمادي به مسئوالن« 
است. اعتماد يك ملت بزرگ ترين سرمايه يك نظام است كه مي تواند در گذر 
از بحران هاي داخلي و خارجي نقش مؤثري را ايفا نمايد؛ در اين زمينه رهبر 
معظم انقالب مي فرمايند: »يكي از كارهايي كه دشمن مي كند، بي اعتماد 
كردن مردم نسبت به مسئولين است. ما بايد مواظب باشيم خودمان جوري 
حرف نزنيم كه مردم به مسئولين كشور، مسئولين دولتي، مسئولين قضايي، 
مسئولين قوه  مقننه بي اعتماد بشوند؛ كه اين بي اعتمادي ناحق است؛ دشمن 

اين را مي خواهد. ما نبايد خودمان عمل كنيم. « )1389/7/27(
 دولت ها ممكن است به هر دليلي از مسير انقالب و نظام انحراف هايي پيدا 
كنند، نقد منصفانه و عالمانه مي تواند مانع از انحراف دولت ها ش��ود و در 
صورت اينكه اين نقد بر اساس چار چوب و اصالح روند باشد هم مي تواند 
مانع انحراف دولت ها شود و هم جرياني كه به جاي اصالح روندها همواره 
به دنبال تخريب وضعيت هست، به مرور از گردونه خارج مي شود. در اين 
مسير، قطعاً دولت ها عالوه بر حمايت، نياز به انتقاد و نقد دلسوزانه دارند. 
اگر بخواهيم چرايي نقد منصفانه و عالمانه را نسبت به دولت مطرح كنيم، 

مي توان اين دو شرط را برشمرد: 
الف( دولت ها نگاهشان بعضاً منفعت جرياني و كوتاه مدت مي باشد ولي 
جريان نخبگي كش��ور به علت خصايص ذاتي و فرهنگي كه دارند كالن 
نگر مي باشند، بنابراين اين جريان مي تواند نقد را دستمايه اصالح رفتار 

دولت بداند. 
ب( برنامه هاي دولت ها با چالش ها و آس��يب هايي مواجه است و ممكن 
است در برخي موارد با اصول و مأموريت هاي انقالب فاصله و تضاد داشته 
باشد و اگر نقد منصفانه مبناي عمل نباشد و جاي آن را تخريب بگيرد، 
نظام از اصل مأموريت خود فاصله خواهد گرفت و اين قطعاً با بيانيه گام 
دوم انقالب كه رهبري نظام براي 40 س��ال دوم انقالب تعريف كرده اند، 

فاصله خواهد گرفت.

حسن رشوند

سفرهاياستانيهمچناندردستورکاررؤسایقوهمقننهوقضائیه

 »نمي  شود و نمي توانم« 
نسبتی با  مديريت جهادي ندارد

اززمانتصديآيتاهللرئیسيودکترمحمدباقر
قالبیافبرقوايقضائیهومقننه،ايندورئیسقوه
نشاندادهاندکهدرادارهکشوربايدطرحينودر
انداختوباتدبیروتعقلوالبتهبدونتوجهبه
هیاهوهايسیاسيوجناحيبرايحلمشكالت
خطرکردوبهنفعمردمتغییردادواصالحکرد.
در كنار اقدامات گسترده قضايي ريز و درشت از 
جمله مقابله قاطع با فس��اد، سند تحول قضايي 
به عنوان يك س��ند مؤثر در نظام قضايي كشور 
از جمله اين تحوالت است كه تحسين دوستان 
و منتقدان را برانگيخته است. در مجلس شوراي 
اسالمي نيز طي يك س��ال گذشته اتفاقات قابل 
قبول و خوبي رقم خورده است كه اصالح ساختار 
بودجه كش��ور به عنوان مهم ترين ريل حركتي 
دولت در يك سال آينده از جمله دستوركارهاي 
جدي مجلس است كه البته با جيغ هاي بنفش 

پيدا و پنهاني همراه شده است. 
در كن��ار اقدامات اصولي ق��وه قضائيه و مجلس 
يازدهم در دوره جديد، سفرهاي استاني رؤساي 
اين دو قوه، اميدواري هايي نزد مردم نس��بت به 
حكمراني در جامعه اسالمي ايجاد كرده و ضمن 
اصالح تلقي هاي گذش��ته نشان داده، مسئوالن 
در نظام اس��المي از جنس مردمند و ش��أن آنها 
خدمتگزاري بي منت به ولي نعمتان خود است. 
موضوعي كه هم��واره مورد اش��اره رهبر معظم 
انقالب قرار گرفته و بر خدمتگ��زاري صادقانه و 
اقدامات جهادي براي كمك به حل مشكالت و 

معيشت مردم تأكيد كرده اند. 
آيت اهلل رئيس��ي، طي كمتر از دو س��ال انتصاب بر 
مسند قوه قضائيه تاكنون 19 سفر استاني داشته و 
ضمن ديدار با مس��ئوالن استاني، نخبگان و قضات 
از نزديك در جريان مش��كالت قضاي��ي و حقوقي 
مردم قرار گرفته اس��ت. محمدباقر قاليباف رئيس 
مجلس شوراي اس��المي نيز طي يك سال گذشته 
سه سفر استاني به استان هاي خوزستان، سيستان 
و بلوچستان و كهگيلويه و بوير احمد تحت عنوان 
» نظارت ميداني« داش��ته و از نزدي��ك در جريان 
مش��كالت حوزه هاي انتخابيه قرار گرفته اس��ت. 
نظارت هايي كه بابك نگهداري، مشاور و رئيس حوزه 
رياست مجلس شوراي اس��المي در توضيح فوايد 
سفرها و نظارت هاي ميداني مجلس شوراي اسالمي 
در بعد قانونگذاري و نظارتي، گفته اس��ت: مجلس 
قوانيني را وضع كرده ك��ه نمايندگان در حوزه هاي 
انتخابيه خود بايد آثار آنها را رصد كنند. همچنين 
با توجه به مقتضيات فرهنگي، اجتماعي و سياسي و 
شرايط استان مي توانند قوانين جديد تصويب كنند. 
در بعد نظارتي مجلس بر اج��راي قوانين و اجرايي 
ش��دن آنها بايد نظارت كند و اين نظارت ها كمك 
مي كند كه نمايندگان از وضعيت اجراي قوانين به 

خصوص قانون بودجه مطلع شوند. 
  بیستمینسفراستانيبهسمنان

روز پنج شنبه اما سمنان بيستمين سفر استاني رئيس 
قوه قضائيه بود. در اين س��فر كه با هماهنگي ستاد 
ملي مبارزه با كرونا و رعايت كامل دستورالعمل هاي 
بهداشتي همراه بود، آيت اهلل رئيسي ضمن ديدار با 
قضات و كاركنان قضايي استان سمنان و همچنين 
ديدار با نخبگان اين استان در جلسه شوراي اداري 

سمنان هم شركت كرد. 
رئيس قوه قضائيه در جلسه شوراي اداري استان 
سمنان با تأكيد بر اين نكته كه امروز مالك اجراي 
عدالت »قانونمداري« اس��ت، عدالت را از جمله 
صفات برجس��ته انبيا و اوليای الهي دانس��ت و 
عنوان كرد: ما نيز در جامعه اسالمي بايد به دنبال 

نظام اداري عادالنه باشيم و بدانيم كه امروز توجه 
به قانون و قانونم��داري براي دس��ت اندركاران 
بايد يك اصل باشد و هيچ كس به خودش اجازه 
ندهد حقوق مردم، حقوق خ��اص افراد و حقوق 
عامه را پايمال كند. رئيسي فساد را نقطه مقابل 
عدالت دانست و عنوان كرد: خارج شدن از مسير 
عدالت، همان قرار گرفتن در راه فساد است و اگر 
ما مي خواهيم در مردم اميدآفريني داشته باشيم 
بايد در راه اج��راي عدال��ت و قانونمداري همت 
كنيم. آيت اهلل رئيسي با تأكيد بر اين نكته كه امروز 
مالك اجراي عدالت »قانونمداري« است، تصريح 
كرد: دستگاه اجرايي، قضايي و ساير دستگاه هاي 
كشور بايد به قانون مصوب مجلس شوراي اسالمي 
احترام بگذارند و آن را اجرا كنند. آيت اهلل رئيسي 
با بيان اينكه فعاليت اقتص��ادي بايد با مراقبت و 
نظارت همراه باشد تا موجب فساد نشود، عنوان 
كرد: مسئوالن ادارات و سازمان ها بايد بيش از همه 
نسبت به گزارش هاي فساد حساس باشند. فساد 
اداري حتي اگر كم هم باشد قابل پذيرش نيست. 
صفحه سفيد و نوراني خدمتگزاري به مردم با نقطه 

سياه تخلف يك كارمند نبايد مخدوش شود. 
  »نميشود«،»نميدانیم«و»نداريم«

رئيس قوه قضائيه در ديدار ب��ا قضات و كاركنان 
قضايي استان سمنان، هم »انجام كار به هنگام« 
را اساس كار در دادگس��تري ها دانست و با مجاز 
ندانستن تأخير و تعويق بالوجه در انجام كار ارباب 

رجوع گفت: تأخير و تعويق بالوجه در هيچ واحد 
قضايي و نظارتي ولو براي يك روز مجاز نيست. 

رئيس قوه قضائيه بر لزوم توجه به كرامت كاركنان، 
ارباب رجوع، متهمان و مدعيان در دستگاه قضايي 
تأكيد كرد و گفت: پيدا كردن و شناخت مسئله، 
تالش براي يافتن راه حل ها و تعيين اولويت هاي 
حل مس��ئله، بايد در اقدامات قضايي مورد توجه 
قرار بگيرد. آيت اهلل رئيس��ي با بيان اينكه »نمي 
ش��ود«، »نمي دانيم« و »نداريم«، نبايد در حل 
مش��كالت مربوط به پرونده ه��اي قضايي وجود 
داشته باشد، تصريح كرد: هركسي در هر جايگاهي 
كه قرار دارد، مي تواند در امر كش��ف حقيقت به 

قاضي كمك كند. 
رئيس قوه قضائيه با بيان اينكه قلم قاضي بايد بر 
اساس عدالت بچرخد، عنوان كرد:  انتظار ارباب 
رجوع از مجموعه قضايي ب��راي اجراي عدالت، 
انتظار به حقي اس��ت، چرا كه شأن قضا از شئون 
ممتازه انبيای الهي و اوليای خداس��ت. آيت اهلل 
رئيس��ي با تأكيد بر اين نكته كه همه قضات بايد 
با »ت��وكل به خ��دا«، توان و قدرت تش��خيص و 
همچنين اراده خود را براي شناخت حق، گرايش 
به حق و ايس��تادن پاي آن تقويت كنند، گفت: 
دستگاه قضايي بايد پناهگاه مظلومان باشد. رئيس 
قوه قضائيه با بيان اينكه مردم بايد بدانند در صورت 
مراجعه به دستگاه قضايي از آنها رفع ظلم مي شود، 
افزود: مسئوليت پذيري و بي تفاوت نبودن نسبت 
به مشكالت ارباب رجوع، بايد يكي از شاخصه هاي 

اصلي قضات و كاركنان قوه قضائيه باشد. 
دي��دار با نخب��گان و اقش��ار مختلف مردم اس��تان 
س��منان، از ديگر برنامه هاي رئيس ق��وه قضائيه در 
سفر به شاهرود بود. آيت اهلل رئيسي با بيان اينكه هر 
مسئله اي كه به معيشت مردم و جهش توليد ارتباط 
داشته باشد در اولويت اقدامات دستگاه قضايي قرار 
دارد، گفت: امروز توجه به رون��ق توليد و راه اندازي 
كارخانجات و مرتفع كردن مشكالت كارگري، هم 
دغدغه هاي مردم را مي كاه��د و هم اقتصاد قوي در 
برابر دشمن را شكل مي دهد. آيت اهلل رئيسي مديريت 
انقالبي را راهگشاي حل مسائل كشور دانست و گفت: 
»ما مي توانيم« در گام دوم انقالب كامال انجام شدني 
است و ما اعتقاد داريم كه نيروهاي قاطع و باانگيزه 

مي توانند گره هاي مختلف كشور را باز كنند. 
رئيس قوه قضائيه با بيان اينكه به عنوان مسئول 
وظيفه داريم نسبت به حقوق مردم و حقوق عامه 
پاسخگو باشيم، گفت: يكي از مسائل مهم در حقوق 
عامه اين است كه مردم از مسئوالن مي خواهند كه 
آنچه حقشان است را دنبال كنند و حتي اگر حق با 

كسي نبود نيز بايد موضوع براي او تبيين شود. 
آيت اهلل رئيسي در جلسه ش��وراي قضايي استان 
سمنان با اشاره به ارائه نامه و درخواست از سوي 
مردم در جريان س��فرهاي اس��تاني گفت: مردم 
با اميد اين درخواس��ت ها را ارائه كرده اند. رئيس 
قوه قضائيه با بيان اينكه به عنوان مسئول وظيفه 
داريم نسبت به حقوق مردم و حقوق عامه پاسخگو 
باشيم، گفت: يكي از مسائل مهم در حقوق عامه 
اين است كه مردم از مسئوالن مي خواهند آنچه 
را كه حقشان است دنبال كنند و حتي اگر حق با 

كسي نبود نيز بايد موضوع براي او تبيين شود. 

جوان: رئيس مجلس شوراي اسالمي در حساب كاربري خود در توئيتر، 
در واكنش به عصبانيت دولتي ها از حذف رانت هاي بودجه نوشت: مردم هفت 
سال نتيجه بودجه به اصطالح كارشناسي اين دولت را ديده اند. چرا عصباني 
شده ايد از اينكه مجلس مي خواهد بودجه را به نفع مردم اصالح كند و عوايد 

نورچشمي ها را شفاف به بهبود معيشت مردم اختصاص دهد؟
س�پاهنیوز: فرمانده نيروي انتظامي در پيامي به فرمانده كل س��پاه از 
زحمات و تالش هاي فرماندهان و آحاد كاركنان سپاه پاسداران انقالب اسالمي 

در برگزاري مقتدرانه رزمايش پيامبر اعظم 15 قدردانی و تشكر كرد. 
تسنیم:دستيار ويژه رئيس مجلس در امور بين الملل در توئيتي تأكيد 
كرد تغيير رفتار خصمانه تاريخي امريكا و برداشتن تحريم هاي ظالمانه، مهم 
ترين موضوع است. حسين اميرعبداللهيان نوشت: »ترامپ چهره تروريسم 
دولتي آشكار كاخ س��فيد رفت و بايدن- هريس آمدند اكنون برجام فقط 
يك نام اس��ت تغيير رفتار خصمانه تاريخي امريكا و برداشتن تحريم هاي 
ظالمانه، مهم ترين موضوع است. مالك براي مردم بزرگ ايران رفتار عملي 

مستأجران جديد كاخ سفيد است.«
فارس: شماره  دويس��ت وهفتاد و دو هفته نامه  خط حزب اهلل با عنوان 
»سيلي به دشمن در آن سوي مرز« منتشر شد. خط حزب اهلل به مناسبت 
برگزاري رزمايش پيامبر اعظم 15، در گزارشي روند پيشرفت برنامه موشكي 
جمهوري اسالمي ايران را بررسي كرده است.  بر سر كار آمدن ترامپ، اتفاقات 
و كشمكش هاي داخلي جامعه امريكا و نهايتاً حوادث انتخاباتي اخير اين 
كشور چه ارتباطي با اين مسئله دارد؟ آيا از اين منظر بين »امريكاي ترامپ« 
و »امريكاي بايدن« تفاوتي هست؟ از موضوعاتي است كه در سخن هفته اين 

شماره نگاهي به حقيقت اين روزهاي »آرمانشهر غرب زده ها« دارد. 
مهر:فرمانده كل ارتش با حضور در پايگاه شهيد عبدالكريمي بندرعباس 
از قسمت هاي مختلف اين يگان شامل پست فرماندهي، اورهال، شيلترها، 
آلرت و بخش مختلف پروازي بازديد كرد و توان عملياتي اين پايگاه را مورد 
ارزيابي قرار داد. سرلشكر موسوي ضمن ديدار چهره به چهره با خلبانان و 
كاركنان اين پايگاه، با بيان اينكه نيروي هوايي ارتش جمهوري اسالمي ايران 
تاكنون از همه مأموريت واگذاري، روس��فيد بيرون آمده و امروز در عرصه 
پهپادها نيز به يك قدرت كم نظير تبديل ش��ده است، از زحمات خلبانان 

تيزپرواز و كاركنان اين يگان تقدير و تشكر كرد.
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طعنههايمرعشيبهحجاريان:امنيتي
دموكرات!

سعيد حجاريان، تئوري پرداز اصالح طلب در گفت وگويي با 
روزنامه اعتماد پيرامون گزينه تش��كيل »دولت نظامي« در 
انتخابات 1400 سخن گفته است؛ گزينه اي كه چندان روشن 
نيست حضور آن در بحث هاي پيرامون انتخابات سال آينده، 
با كدام مصداق انجام مي شود. روزنامه اعتماد هم در ابتداي 
مطلب خود مي نويسد: »تاكنون فرد يا گروهي نبوده است كه 
ايده نظامي گري مورد نظر خود را به  لحاظ نظري و همچنين 
با نيم نگاهي به واقعيت هاي موجود به طور دقيق تبيين كند.« 
اما هرچه باشد، تجربه و س��ابقه اصالح طلبان نشان مي دهد 
احس��اس خطر جدي براي جايگاه خود در قدرت كرده اند 
كه اينگونه تئوري هاي بي سند مي س��ازند، به ويژه كه اين 
تئوري ها را كسي همچون حجاريان با سابقه علني امنيتي 
ارائه می كند. اصالح طلب��ان گاه گزينه هايي را هم به عنوان 
رقيب انتخاباتي در 1400 مطرح مي كنند، اما بيشتر شبيه 
خبرسازي است تا آنكه منبع روشني داشته باشد. در هر حال، 
ميان دولت نظامي با رئيس جمهور ش��دن فردي كه سابقه 
نظامي دارد، تفاوت بسيار است، چنانكه دولت حسن روحاني 

يا محمد خاتمي را دولت روحانيت قلمداد نمي كنيم. 
حجاريان در اين گفت وگو از تئوري ه��اي موجود پيرامون 
دولت نظامي صحبت مي كند و س��ه صدا را ب��ا رگه هايي از 
نظامي گري معرفي مي كند؛ صدای خارج كشور و براي كودتا 
عليه آنچه رژيم آخوندي مي نامند؛ صدای داخل كشور و از 
سوي مديران جنگ و صداي سوم هم باز از داخل كشور اما 
حجاريان آن را »متعلق به تكنو-بروكرات ها« تعريف مي كند 
و تصريح مي كن��د: »اصلي ترين نماينده اين صدا بخش��ي 
از كارگزاران س��ازندگي هس��تند. « او مي گويد: »به  لحاظ 
نظري و تجربي دولت »اقتدارگ��راي بروكراتيك« برپايه دو 
نياز اساسي يعني معيشت و امنيت شكل مي گيرد و به  تبع 
آن مقوالتي از جمله آزادي، دموكراس��ي و... تعليق مي شود 
و اين نقطه كانوني تحليل هاي حاميان دولت نظامي )اعم از 
نظامي  يكپارچه و اقتدارگراي بروكراتيك( اس��ت كه تالش 

دارند براساس آمار دقيق نشان  دهند كه مردم نان و امنيت 
مي خواهند نه آزادي و دموكراس��ي. ب��اري، عقد اين دولت 
ميان بخشي از كارگزاران سازندگي و بخشي از نظاميان در 

آسمان ها بسته شده است!«
حجاريان و روزنامه اعتماد، دولت نظامي را رد مي كنند. در واقع 
گزينه اي را رد مي كنند كه معلوم نيست چه كسي و كجا آن را 
مطرح و تأييد كرده است. با اين حال سخنان او مورد اعتراض 
مسئوالن حزب كارگزاران قرار گرفته است. حسين مرعشي، 
س��خنگوي اين حزب گفته: »آقاي حجاريان اگر يك مورد 
همكاري بين كارگزاران با نظامي ها در عرصه سياسي ايران 

وجود داشته، سند آن را ارائه كنند تا ما هم مطلع باشيم. «
او با اشاره به سابقه امنيتي سعيد حجاريان تصريح كرده: »اين 
جاي خوشبختي دارد كه دوس��تاني مثل آقاي حجاريان كه 
س��ابقه پررنگ در نهادهاي امنيتي و اطالعاتي داشتند، امروز 
طرفداران دوآتشه دموكراسي شده اند. اين تحول براي كشور 
و مردم ايران مثبت است. اين سوابق را همه مي دانند و از اين 
جهت ما خوشحاليم دوستاني كه خودشان نهادهاي امنيتي را 
براي اين كشور شكل دادند و اداره كردند، خوشبختانه امروز 

دموكرات هستند. «
مرعش��ي طعنه ديگري را هم حواله حجاريان كرده و گفته: 
»دولت كارگزاران دولت آقاي هاش��مي بود و كارگزاران اين 
افتخار را دارند كه انتقال قدرت بعد از آقاي هاشمي را مديريت 
كنند و كشور را به آقاي خاتمي تحويل دادند. دوستاني كه به 
ظاهر از كارگزاران دموكرات تر و آزادي خواه هستند، نتيجه 
سياست ورزي شان اين شد كه كشور را به آقاي احمدي نژاد 

تحويل دادند. براي همه دوستان آرزوي موفقيت داريم!«

باالگرفتنجنجالاجارهايبودنروحاني
براياصالحطلبان

محمود واعظي، رئيس دفتر حس��ن روحاني واكنش تندي به 
سخنان صادق خرازي مبني بر نيابتي و اجاره اي بودن كانديداي 
اصالح طلبان نشان داده اس��ت. خرازي، دبير كل حزب نداي 
ايرانيان در كنگره اين حزب كه هفته گذشته برگزار شد، درباره 

نامزد اجاره اي و پاسخگو نبودن آن و اينكه اصالح طلبان ديگر 
دولت اجاره اي نمي خواهند سخنراني كرده بود و مشخصاً گفته 
بود كه اصالح طلبان در حمايت از حس��ن روحاني »اشتباه« 
كرده اند. حاال واعظي با اشاره به مسئوليتش در ستاد انتخاباتي 
روحاني در سال 92، از خرازي خواسته اثبات كند كه براي روي 
كار آمدن رئيس جمهوري چه كار كرده است. واعظي مي گويد: 
»محمدرضا عارف تا روز سه شنبه قبل از رأي گيري نامزد جريان 
اصالحات در انتخابات يازدهمين دوره رياست جمهوري بود. آن 
زمان نظرسنجي ها فاصله معناداري ميان رأي روحاني و عارف 
را نشان مي داد، به طوري كه روحاني جزو نفرات اول و دوم بود. 
بر همين اساس خودشان و بيشتر از همه سيد محمدخاتمي و 
دوستان  آنها تصميم گرفتند عارف كه ديگر شانسي براي رقابت 

نداشت، كنار برود. «
او در ادامه نيم نگاهي هم به سهم خواهي اصالح طلبان از دولت 
روحاني كرده و گفته: »آنها با نگاهي به گذش��ته ببينند قبل 
از اين دولت چه شرايطي داش��تند و فعاليت هاي  آنها در چه 
حدي بود. اين دولت همفكران آنها را در استانداري ها و سمت 
معاونت وزير به كار گرفت و امروز به جاي تشكر، طلبكار هم 
شدند و حرف هاي بي ربط مي زنند و االن كه زمان انتخابات 

شده در پي يكسري حرف هاي بي پايه و اساس هستند. «
اصالح طلب��ان با عي��ان ش��دن ناكارآم��دي دول��ت در پي 
فاصله گذاري با روحاني هستند تا خود را براي انتخابات 1400 
نجات دهند، اما فكر اين بخش ماجرا را نكرده بودند كه دولتي ها 
مقابلشان مي ايستند و موقعيت  ضعيف آنان در سال هاي قبل 
و نيز نقش پررنگ شان در تشكيالت دولت روحاني را يادآور 
مي شوند. از سويي حذف محمدرضا عارف از رقابت انتخاباتي 
سال 92 رويدادي نيست كه توسط رقباي اصالح طلبان رقم 
خورده باشد يا بتوانند تقصير نظارت استصوابي بيندازند، آنان 
خود عارف را حذف كردند، چون دريافتند باخت اصالح طلبان 
نتيجه باقي ماندن اوس��ت و اصالحات پس از دو باخت 84 و 
88 و بعد هم ايستادن مقابل رأي مردم در سال 88، اگر 92 را 
هم ببازد، ديگر نخواهد توانست كمر راست كند، بنابراين به 

روحاني و هاشمي تكيه كرد. 

روابطعموميقرارگاهنجفاشرفسپاهاعالمکرد
 دستگيري عامل ترور افسر 

راهنمايي و رانندگي در روانسر
رواب�طعموم�يق�رارگاهنج�فاش�رفنی�رويزمین�يس�پاه
دراطالعی�هايازدس�تگیريتروريس�تعام�لش�هادت
افس�رراهنماي�يورانندگ�يس�رگردش�هیدحس�نملك�ي
درس�ال۱۳۹۷درروانس�رطيي�كعملیاتپیچی�دهخبرداد.
به گزارش سپاه نيوز، روابط عمومي قرارگاه نجف اشرف نيروي زميني 
سپاه در اطالعيه اي اعالم كرد: روز پنج شنبه با اشراف اطالعاتي و طي 
يك عمليات پيچيده توس��ط رزمندگان قرارگاه نجف اش��رف نيروي 
زميني سپاه، يكي از اشرار تروريس��ت عضو گروهك هاي ضد انقالب 
كه در سال 97 و در راس��تاي ايجاد ناامني در كش��ور، سرگرد حسن 
ملكي از افسران راهنمايي و رانندگي را در شهر روانسر استان كرمانشاه 
ترور كرده و مقابل چشمان فرزندان خردسالش به شهادت رسانده بود 
دستگير شد.  بنا بر اعالم روابط عمومي قرارگاه نجف اشرف، تروريست 
دستگير شده به منظور ادامه روند رس��يدگي به اقدامات جنايتكارانه 

تحويل مراجع قضايي شد. 

عضوهیئترئیسهمجلس:
 روش رئيس جمهور 

در مواجهه با نظرات مخالف توهين است
روشرئیسجمهوردرمواجههباافراديکهنظريمخالفباايشان
داشتهباشندتوهیناستودرزمانبرجامنیزدرپاسخبهکسانيکه
شرايطامروزراپیشبینيميکردندادبیاتتوهینآمیزيبهکارميبرد.
محمدحسين فرهنگي، عضو هيئت رئيسه مجلس شوراي اسالمي در 
گفت وگو با خبرگزاري خانه ملت در خصوص اظهارات رئيس جمهور 
گفت: اگر ايشان مايل نيس��تند بودجه را به نحوي كه مجلس تصميم 
مي گيرد، اجرا كن��د بايد در م��دت باقي مانده از دول��ت خود به چند 
دوازدهم رضايت دهد. اگر بخواهند بودجه مصوب كميس��يون تلفيق 
اجرا نشود، اين مدت از دولت را بايد با بودجه سه دوازدهم به روال سال 
99 كش��ور اداره كند، به عالوه مبلغي كه براي افزايش حقوق ها پيش 
بيني مي شود. نماينده مردم تبريز، اسكو و آذرشهر در مجلس شوراي 
اسالمي تصريح كرد: برخي از مطالب جاي پاسخ ندارد و صحبت هاي 

رئيس جمهور هم از اين دست مطالب است. 
احمد عليرضا بيگي، ديگر نماينده تبريز در گفت   وگو با فارس، درباره 
اظهارات اخير حسن روحاني عليه مجلس با موضوع بودجه 1400 اظهار 
داشت: دولت حسن روحاني با شيوه و روشي كه پيش گرفته در حال 
پالس دادن به بيگانگان است. اليحه بودجه 1400 به بودجه فروپاشي 
كشور و اضمحالل نظام شبيه بود اما مجلس يازدهم براي آن چاره جويي 
كرد و اجازه عملياتي شدن اين سناريو را به دولت حسن روحاني نداد. 

عليرضا بيگي گفت: مجلس زير بار بودجه اي كه حسن روحاني تنظيم 
كرده و اعداد و ارقام آن كاماًل غيرواقعي است و با نگاه خاص سياسي از 
جمله اينكه كشور در نهايت ناچار به تسليم در برابر امريكاست تنظيم 
شده، نخواهد رفت. نماينده تبريز در مجلس تصريح كرد: دولت حسن 
روحاني با اقدامات خاص سياسي كه قبل از انتخابات مجلس يازدهم 
انجام داد تالش كرد پيش از متولد شدن مجلس يازدهم آن را ناكارآمد 
نشان دهد و به همين علت، برخي رسانه هاي اصالح طلب، صفت مجلس 
حداقلي را به كار مي برند. وي گفت: دولت دوازدهم سناريوي جديدي 
را با عنوان دولت حداقل��ي در 1400 دنبال مي كند و برنامه ريزي هاي 
الزم را براي اجراي برخي كارها انجام داده اند و به همين دليل به مجلس 
يازدهم حمله كرده و نمايندگان آن را فاقد توانايي الزم براي چهار عمل 

اصلي محاسباتي و رياضي مي خواند. 
عضو كميسيون امور داخلي كشور اظهار داشت: دولت در اليحه بودجه 
1400، چهار نوع قيمت ارز را در نظر گرفته است كه درآمد حاصل از 
نفت را با رقم پاييني محاسبه كرده و 8 ميليارد دالر از درآمدهاي اين 
موضوع را با رقم 4200 توماني در نظر گرفته و بيشتر تالش كرده كه 
دست خود را براي چند ماه پاياني عمرش باز كند براي آنكه بتواند به 
هر مقداري كه مي تواند اين درآمدها را هزينه كند. وي افزود: موضوع 
ناكارآمد نش��ان دادن مجلس يازدهم س��ناريويي است كه دولت قبل 
از تش��كيل اين دوره از مجلس دنبال مي كرده است و حتي به همين 
دليل نزديك انتخابات مجلس يازدهم قيمت بنزين را به يكباره 3 هزار 
تومان كرد و نخواست كه از تجارب قبلي كه در طول 40 سال اخير در 
جمهوري اسالمي در اين باره وجود دارد استفاده كند. نماينده تبريز در 
مجلس خاطرنشان كرد: در سال هاي برگزاري انتخابات هيچ گاه افزايش 
قيمتي نداشته ايم ولي دولت روحاني نزديك انتخابات مجلس، بنزين 3 
هزار توماني را به مردم تحميل و تالش كرد به تصميماتي كه مردم براي 

حضور در انتخابات دارند مسير خاصي بدهد. 

بیانیه۴۱ديپلماتپیشیندربارهدولتجديدامريكا
 ايران زير بار موضوعات 
غيربرجامي نخواهد رفت

۴۱نفرازمعاونانادوارگذشتهوزارتامورخارجهوسفرايپیشین
جمهورياسالميايراندرخصوصانتخاباتاخیرامريكاوانتخاب
»جوبايدن«بهعنوانرئیسجمهورياينکشوربیانیهايصادرکردند.
به گزارش ايرنا، در بخشي ازاين بيانيه تصريح شده است: عليرغم نقض 
تعهدامريكا و بي عملي اروپا در مورد تعهدات مربوط به برجام در خالل 
سه سال گذشته و با در نظر گرفتن اين نكته كه هنوز در ايران عده اي از 
ساليق مختلف، سياسي منتقد جدي برجام هستند، دولت جمهوري 
اسالمي ايران همواره متعهد به تعهدات بين المللي خود بوده و به مفاد 

توافق برجام وفادار باقي مانده است. 
اين بيانيه مي افزايد: واضح است كه جمهوري اسالمي ايران در مقطع 
كنوني، با اقتداري به مراتب بيش از سال 201۶ ميالدي در حوزه هاي 
دفاعي و فناوري پيشرفته زير بار طرح موضوعات غيرمرتبط با برجام 
نخواهد رفت و اجازه گشودن باب جديدي در مذاكرات را به هيچ طرفي 
نخواهد داد، بنابراين از دولت جمهوري اس��المي ايران انتظار داريم با 
درايت و سعه صدر با موضوع مذاكرات در چارچوب برجام و بدون عجله 

و با رعايت سه اصل عزت، حكمت و مصلحت برخورد كند. 
اين بيانيه يادآور شده است: در فرايند رفع نقض و احياي تعهدات توسط 
امريكا، جمهوري اس��المي ايران بايد بر مواضع بر حق خود ايستاده و 
پس از حصول اطمينان از رفع تحريم ها و طي فرايندي اعتمادساز به 
تعهدات قبلي برجامي خود به صورت متناس��ب و متضامن و متناظر 
بازگردد. چنانچه تحريم هاي ظالمانه عليه مردم مقاوم ايران ادامه يابد، 
دولت جمهوري اس��المي ايران بايد تا آنجايي كه مصلحت ملي اقتضا 
كند، به پيشرفت هاي علمي و دفاعي و پيش��برد برنامه هاي هسته اي 

صلح آميز خود ادامه دهد. 
معاونان ادوار وزارت امور خارجه و س��فراي پيش��ين ايران با اشاره به 
تعهدات تمامي اعضاي برجام عنوان كرده اند: برجام توافقي اس��ت كه 
داراي تعهدات چند جانبه اس��ت ، بنابراين چنانچه يك يا چند كشور 
متعاهد از اجراي تعهدات خود طفره رون��د، براي طرف ديگر اين حق 
مسلم محفوظ است كه تعهدات خود را براساس موازين ذيربط برجام 
كاهش دهد. در اين بيانيه تأكيد ش��ده اس��ت: اعتقاد ما بر اين اس��ت 
چنانچه امريكا از دش��مني با جمهوري اس��المي ايران دست بردارد، 
شرايط جديدي فراهم خواهد ش��د تا زمينه كاهش و ماال رفع تنش از 
منطقه ما فراهم گردد. ما قويا معتقديم گفت وگو و تفاهم هميشه ابزار 
مناسب ديپلماسي براي رسيدن به اهداف مشروع در جهت برقراري و 

تحكيم صلح، عدالت، ثبات و امنيت در منطقه است. 
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      گزارش

آيتاهللرئیس�ي،طيکمت�رازدو
سالانتصاببرمسندقوهقضائیه
تاکنون۱۹سفراس�تانيداشتهو
ضمنديداربامس�ئوالناستاني،
نخب�گانوقض�اتازنزدي�كدر
جريانمشكالتقضاييوحقوقي
مردمقرارگرفتهاست.محمدباقر
قالیب�افرئیسمجلسش�وراي
اسالمينیزطييكسالگذشته
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