آيت اهلل جواديآملي:
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كشور به برکت انقالب
و دفاع مقدس
از خواب بيدار شد

آيت اهلل جواديآملي تأکيد کرد :كشور به لطف الهي و به برکت انقالب و دفاع مقدس از
خواب بيدار شد ،اما بدانيم پرچم هاي ياعلي(ع) ،يازهرا(س) و ياحسين(ع) پرچم سه رنگ
کشور را حفظ کرد.به گزارش رسا ،آيت اهلل جوادي آملي در اين ديدار ضمن قدرداني از
خدمات ستاد اربعين در خدمت رساني به زائرين ،در سخناني اظهار داشت :اصل اول اين
است که ما طبق بيان قرآن كريم كه قانون اساسي جهان اسالم است ،وظيفه داريم تا نفس
ميكشيم با سه حوزه محلي ،منطقه اي و بين المللي رابطه داشته باشيم و بدانيم که در
هر يک از اين حوزه ها چگونه بايد رفتار کنيم که قرآن کريم نحوه ارتباط صحيح با هر يک
از اين حوزه ها را يادآور شده است.وي ادامه داد :اصل دوم اين است که اين كشور به لطف
الهي و به برکت انقالب و جنگ تحميلي از خواب بيدار شد ،اما ما بايد بفهميم آنچه پرچم
سه رنگ کشور را حفظ کرد همين پرچم هاي يا علي(ع) ،يا زهرا(س) و يا حسين(ع) است،

سياسي
» گفتوگو

سروري در گفتوگو با رسالت:

اصالحطلبان نگران تکرار
کارنامه کارآمد قالیباف هستند
سروريدرگفتوگوبارسالتگفت:دليل
ناکارآمدي شوراي شهر پنجم ساختار
سياسي آن است.وي ،در مورد واکنش
اصالحطلبانبهاحتمالپذيرشمسئوليت
بنياد مستضعفان توسط قاليباف گفت:
اگر اصالح طلبان غير از اين رفتار
مي کردند جاي تعجب داشت ،آن ها
زخم خورده ناکارآمدي هستند .آن ها به
شدت نگران اين هستند که اگر کارنامه
کارآمد آقاي قاليباف در شهرداري تهران،
جاي ديگر تکرار شود ناکارآمدي آن ها
بيشتر به چشم بيايد.پرويز سروري ،دبير کل جمعت رهپويان انقالب و
عضو چهارمين دوره شوراي شهر تهران در مورد واکنش اصالح طلبان
به احتمال پذيرش مسئوليت بنياد مستضعفان توسط قاليباف در
گفت و گو با رسالت گفت :رفتارهاي اين جريان طبيعي است و غير
از اين نبايد توقع داشته باشيم ،اکنون جريان اصالح طلب احساس
مي کند که اگر کارنامه کارآمد آقاي قاليباف در شهرداري تهران
جاي ديگر تکرار شود به طور يقين ناکارآمدي اصالح طلبان که امروز
در شهرداري ،دولت و وضعيت اقتصاد کشور مشهود است بيشتر به
چشم خواهد آمد.
وي افزود :کشور محکوم به تحمل اشتباهات آن ها است و اين به
دليل ناتواني جريان اصالح طلب است ،آن ها بايد جوابگو باشند که
چرا ارزش پول کشور اين مقدار تحقير شده ،چرا وقتي مردم ما به
کشورهاي مختلف مي روند بايد احساس حقارت کنند.
نماينده پيشين تهران در مجلس شوراي اسالمي با بيان اين که
اصالح طلبان نگران حضور قاليباف هستند ،ادامه داد :اين رفتارها
نشان مي دهد که اصالح طلبان همگي نگرانند شخصي قوام مند،
با مديريت جهادي و رويکرد هاي انقالبي بخواهد سرکار بيايد ،به
ويژه در عرصه اي که مي تواند توانمندي هاي خودش را به طور
کامل بروز دهد.
سروري با اشاره به اين که جريان اصالحات زخم خورده ناکارآمدي
هستند  ،تاکيد کرد :هنوز اطالعي ندارم که آقاي قاليباف واقعا
قرار است به بنياد مستضعفان برود يا خير؛ اما برداشت من اين
است که اگر اصالح طلبان غير از اين رفتار مي کردند بايد تعجب
مي کرديم ،آن ها زخم خورده ناکارآمدي هستند.
دبير کل جمعت رهپويان انقالب با بيان اين که امروز مردم نسبت
به عملکرد آن ها در تهران به شدت ناراضي هستند گفت :امروز
مردم نسبت به عملکرد آن ها در تهران به شدت ناراضي هستند و
هر روز که مي گذرد ،با همه تحريم هايي که عليه مديريت جهادي
و انقالبي تيم گذشته انجام داده اند ،مردم ناکارآمدي را بيشتر
احساس خواهند کرد و بيشتر متوجه مي شوند که فعاليت هاي
تيم قبلي شهرداري و شورا چقدر در جهت رفاه و خدمات براي
آن ها موثر بوده است.
پرويز سروري با اشاره به اين که دليل اصلي حساسيت هاي جريان
اصالح طلب بيشتر به خودش برمي گردد ،ابراز کرد :آن ها بيشتر
نگران اين هستند که هرمقدار ناکارآمدي در عرصه هاي مختلف
بيشتر شود مردم نسبت به رفتار و عملکرد آن ها منزجرتر خواهند
شد و با گذشت زمان بصيرت و شناخت بيشتري از ناتواني ها و
ناکارآمدي هاي آن ها پيدا مي کنند.
عضو پيشين شوراي شهر تهران دليل ناکارآمدي شوراي پنجم را
ساختار سياسي دانست و افزود :دليل اين همه وقفه در خدمت و
ناکارآمدي و انتخاب هاي نادرست اين است که ساختار شکل گرفتن
شوراي شهر پنجم ،يک ساختار کامال سياسي است که براساس
سهميه بندي احزاب شکل گرفته است.
وي با بيان اين که اعضاي شوراي شهر به طور مستقل تصميم نمي گيرند
و به منافع شهر فکر نمي کنند ،ادامه داد :نکته اصلي اين است که
اعضاي شوراي شهر به صورت مستقل تصميم نمي گيرند تا اميدوار
باشيم که آن ها مشکالت شهر را مي بينند و مبتني بر اولويت هاي
شهر تصميم مي گيرند.
سروري با تاکيد بر اين که کنش هاي سياسي مانع از رفتار کارشناسي
در شهرداري تهران مي شود ،گفت :به نظرم اين احزاب و گروه ها
هستند که در تالشند سهم بيشتري از قدرت را در شهرداري تصاحب
کنند ،به همين دليل کنش هاي سياسي مانع از رفتار کارشناسي
در شهرداري تهران مي شود.
نماينده پيشين تهران در مجلس شوراي اسالمي اشتباه هاي مکرر
شوراي شهر را نتيجه سياسي کاري دانست و خاطرنشان کرد:
نتيجه آن انتخاب هاي غلطي است که يکي پس از ديگري به وقوع
مي پيوندد ،با اين وجود به نظرم در بين نيروهاي اصالح طلب هم
مي شود افرادي را پيدا کرد که توانمندي باالتري نسبت به اين
افرادي که در شهرداري قرار مي گيرند داشته باشند.
پرويز سروري با بيان اين که افراد به جاي آن که به خدمت فکر
کنند به سهم خودشان در قدرت فکر مي کنند ،افزود :مشخص
است احزاب بيش از آن که به خدمت به شهر فکر کنند به سهم
خودشان در قدرت فکر مي کنند و تالش مي کنند خواسته خودشان
را اجرايي کنند.
وي با اشاره به اين که اصالح طلبان به تنگ نظري دچار شده اند،
تاکيد کرد :اين نگاه تنگ نظرانه اي است که اصالح طلبان به آن
دچار شده اند؛ در حال حاضر اصالح طلبان در تالشند تا گزينه اي
که بين همه بهتر است ،نه مناسب و مطلوب را انتخاب کنند،در
حال حاضر بين همه گزينه ها بديهي است که آقاي هاشمي گزينه
مطلوبي براي شهردار شدن است.
سروري درمورد دليل انتخاب هاشمي براي شهرداري تهران و اين که
اعضاي شوراي شهر با وجود دانستن اين موضوع چرا آقاي هاشمي
را انتخاب نمي کنند ،ادامه داد :چرا که در گذشته در شهرداري
کار کرده ،نيروي اجرايي است و با موضوعات اجرايي آشناتر است،
حال سوال اينجاست که چرا آقاي هاشمي را انتخاب نمي کنند؟
به اين دليل که نگران هستند که اگر هاشمي بر صندلي شهرداري
بنشيند چمران بر صندلي شورا خواهد نشست.
وي در پايان با بيان اين که انحصار طلبي و نگاه تنگ نظرانه باعث
شده آن ها نتوانند حضور چمران را از بين  21نفرشان تحمل کنند،
همين سياسي کاري ها باعث شده براي جلب نظر حزبشان که آن ها
را به شورا رسانده منافع شهر را در نظر نگيرند ،گفت :اين افراد
تحمل اين را ندارند که يک نفر از  21نفر اعضا از غير خودشان
باشد ،اين انحصار طلبي و نگاه تنگ نظرانه باعث شده منافع شهر
را به منافع حزبي خودشان بفروشند و نتيجه اين مي شود که به
جاي اين که به خدمت فکر کنند به جلب نظر حزبشان بينديشند
که آن ها را به صندلي هاي شوراي شهر رسانده.

حب وطن داريم اما اين جزء نافله است ،آنچه فريضه است ،پرچم يا علي(ع) است .دشمن
ما ّ
دو سال جنگ داخلي و هشت سال جنگ خارجي را بر ما تحميل كرد و در واقع ما  10سال
گرفتار جنگ بوديم ،در تمام اين مدت آنكه كار اساسي كرد و حرف اول را زد همين پرچم
يا علي(ع) و يا زهرا(س) بود؛ يعني اعتقاد به معاد كه پس از مرگ خبري است و انسان با
مردن نميپوسد بلکه از پوست به در ميآيد ،انسان ابدي است و در نتيجه اين موجود ابدي
بايد فكر ابدي داشته باشد و اين تنها از دين ساخته است.استاد برجسته درس خارج حوزه
علميه قم خاطرنشان کرد :اين همه پادشاهان و حکومتها در طول تاريخ ،ظهور کردند اما يك
وجب خاك به نام اينها نمانده ،اما ببينيد حسين بن علي(ع) با دست خالي دنيا را گرفت ،پس
معلوم ميشود خبري هست .آيت اهلل جوادي آملي در پايان با تاکيد بر شناسايي مشکالت
زائرين اربعين حسيني خواستار برنامه ريزي بيشتر جهت رفع آنها شد.

گفتوگو »

محمدحسن آصفري در گفتوگو با رسالت:

قتل خاشقجي پايه هاي حکومت
آل سعود را به لرزه درآورد

»
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حجت االسالم صديقي :

«اف اي تي اف» همان قانون کاپيتوالسيون است
گذشته و عصر ما چنين چيزي نبوده و نيست.
اين اجتماع خود جوش است و از عشق مردم بر
مي آيد .لذا از خدا تشکر مي کنيم که دلها را از محبت
امام حسين (ع) مملو کرده که اينگونه مرد و زن به
سمت اين مراسم با همه سختي هايي که دارد حرکت
مي کنند و اين به نوعي شکست تفکر اشرافي گري،
رفاه زدگي و مادي گرايي در جهان است .خطيب
نماز جمعه تهران تصريح کرد :در اين مراسم هر
فردي ساخته مي شود؛ کالس تحمل سختي ها و
فشارها است .کالس خودسازي است و از طرف ديگر
مانور وحدت است .وحدت ميان ايران و عراق و ديگر
کشورهاي اسالمي در جهان .دشمنان اسالم همواره
ميان کشورهاي اسالمي تخم نفاق و اختالف را
مي افشانند که اين بار هم ديديد که اين نمايش
وحدت نقشه آنها را خنثي کرد .وي با بيان اينکه
وحدت ميان شيعه و سني و ديگر اديان از ديگر نکات
مراسم اربعين است ،افزود :ديديد که شيعي و سني
هر دو در کنار هم بودند و از طرفي هم مسيحيان
هم در اين مراسم حضور داشتند که نشان از وحدت
ميان همه محبان اهل بيت (ع) در جهان بود که حول
محبت امام حسين (ع) گرد هم آمده بودند .صديقي
ادامه داد :از برکات ديگر اين اجتماع عظيم ،اين بود

خطيب نماز جمعه تهران گفت« :اف اي تي اف»
امروز همان قانون کاپيتوالسيون است ،مسئوالن
از فرمايشات رهبري بياموزند که فرمودند مراقب
طرح هايي که از اتاق فکر استکبار براي ما آماده
مي شود باشند.به گزارش مهر،حجت االسالم کاظم
صديقي خطيب نماز جمعه اين هفته تهران پيرامون
نزديکي به خدا و سبک زندگي انسان هاي مومن،
اظهارداشت :انسان هاي مومن انسان هايي هستند
که خودشان را وجود خداوند مي دانند و همه
کار آنها براي رضاي خدا انجام مي شود و اينها
مي دانند که از خود هيچ ندارند و هر چه هستند
همه از خداوند است.وي گفت :اگر شما خداوند را
ياري کنيد خداوند هم شما را ياري مي دهد ،شما
حرکت کنيد و عطش خود را براي رسيدن به خدا
و نزديکي به او نشان دهيد ،خداوند هم اين مسئله
را مي بيند و نصرت خود را به شما مي دهد .خداوند
را راضي کنيد ديگران هم راضي مي شوند ،هر کسي
رابطه خود را با خدا اصالح کند خدا هم رابطه او را با
ديگران اصالح مي کند.صديقي با اشاره به برگزاري
مراسم اربعين ،افزود :چه مانور و همايشي بود مراسم
اربعين؛ واقعا آنگونه که رهبري فرمودند اين اجتماع
عظيم جهاني توصيف ناپذير است .اجتماعي که در

که در اين حرکت بزرگ به وضوح ديديم که هيچ
کس طلب کار نيست و همه بدهکار امام حسين (ع)
و زوار او بودند .هيچ مسئله اي در آن نيست؛ نه
مسئله پُست و مقام است و نه مسئله پول که اين
همان جامعه اسالمي است که دين ما نويد آن را در
حکومت امام زمان (عج) داده است.امام جمعه موقت
تهران با بيان اينکه ما از دولتمردان عراق و از مردم
عاشق امام حسين (ع) آن کشور که از سابقون اين
مسير هستند ،کمال تشکر را داريم ،گفت :از کليه
کساني که موکب ها را برپا کردند ،پذيرايي کردند،

کساني که در تامين امنيت مراسم نقش داشتند،
نيروي انتظامي و ديگر عزيزان تشکر مي کنم .از
مسئولين توقع داريم براي مسئله توزيع ارز براي
سال آينده آماده شوند تا همانند امسال ديگر اين
مسئله دچار رنجش ايراني ها نشوند .وي گفت:
از مسئولين مي خواهيم که نسبت به ارزش پولي
ملي توجه داشته باشند يا اينکه حداقل تمهيداتي را
نسبت به زواري که به اربعين رفتند مي انديشيدند،
انتظار مي رود براي سال هاي بعد مشکلي در اين
موضوعات نداشته باشيم.

آيت اهلل نوري همداني:

آيت اهلل نوري همداني با انتقاد از کاهش ارزش پول
ملي گفت :چرا پول ملي اين اندازه دچار کاهش ارزش
شده است که براي مردم مشکل ايجاد کند؟ مسئوالن
بايد براي تقويت ارزش پول ملي فکري کنند.به گزارش
رسا ،حضرت آيت اهلل حسين نوري همداني از مراجع
تقليد درديدار رئيس و مسئوالن ستاد مرکزي اربعين
با تقدير از خدمات ستاد اربعين ،گفت :شما خدمت
بزرگي به زائران انجام داديد و اقدامات شما داراي ثواب
و فضيلت بزرگ است.وي با اشاره به اهميت مديريت
کارآمد در فعاليت هاي مختلف به ويژه حماسه اربعين
افزود :هر مرکز و مجموعه اي مديريت الزم دارد که
ابتدا بايد درباره جميع جوانب فکر کند و بعد کارها را
انجام دهد ،بايد مديري ماهر و قوي بر امور حاکم شود
تا کارها به خوبي پيش رود.استاد برجسته درس خارج
حوزه علميه قم با تأکيد ريشه يابي موانع و نواقص و
تالش براي رفع مشکالت اظهار داشت :بايد موانع را
ريشه يابي کرد تا نقايص برطرف شود و شاهد پيشرفت
بيشتر کارها باشم ،گاهي گرفتاري ها از اين است که
افرادي کار را بر عهده مي گيرند که مديريت صحيح
را بلد نيستند يا اين که براي کار دلسوزي نمي کنند.
وي توجه مسئوالن به ابعاد اقتصادي کشور و حماسه
اربعين را ضروري دانست و ادامه داد :بعد اقتصادي

اربعين مانور قدرت امت اسالم در برابر دشمن است

کار مهم است و بايد به اين موضوع توجهات الزم شود،
برنامه حج  3ميليون حاجي دارد اما در کربال حدود ۲۰
ميليون زائر شرکت مي کنند که اين تعداد زائر نيازمند
ساماندهي دقيق تر امور است.آيت اهلل نوري همداني
با انتقاد از کاهش ارزش پول ملي ابراز داشت :چرا
پول ملي اين اندازه دچار کاهش ارزش شده است که
براي مردم مشکل ايجاد کند؟ زائران اربعين براي تهيه
هزار دينار عراقي بايد  ۱۳هزار تومان هزينه مي کردند،
مسئوالن بايد براي تقويت ارزش پول ملي فکري کنند.وي

عنوان کرد :در زيارت اربعين هم زائران به دليل کاهش
ارزش پول ملي دچار مشکالت بسياري شدند در حالي
که عزت و عظمت زائران حسيني بايد حفظ شود ،بايد
فکري براي مشکالت و موانع کرد.اين مرجع تقليد با
اشاره به بعد سياسي قيام امام حسين(ع) و حماسه
اربعين خاطرنشان کرد :قيام بزرگ سيدالشهدا در برابر
ظالمان و ياري مظلومان بايد مورد توجه همگان به
ويژه در حماسه اربعين باشد ،نمي توان حماسه اربعين
را تنها در زيارت خالصه کرد بلکه بايد به اهداف امام

حسين(ع) نيز توجه داشت.وي اضافه کرد :امروزه
آمريکا ،صهيونيست ها و حکومت هاي مرتجع منطقه
در برابر اسالم ناب و امت اسالم قرار گرفته اند ،بايد
در عراق اجتماعي تشکيل شود که ميليون ها نفر را
جمع شوند و مسائل دنياي امروز و امت اسال م براي آن
ها به خوبي تبيين شود.آيت اهلل نوري همداني با بيان
اين که حماسه اربعين نمايش اقتدار ،عظمت و قدرت
امت اسالمي است ،گفت :بايد در برابر دشمناني که
قصد نابودي اسالم را دارند مانور قدرت داد تا بدانند که
هيچ غلطي نمي توانند بکنند ،در مبارزه با ظلم و ياري
مظلوم مرز مطرح نيست و سال آينده همه جمعيت
بايد زير يک پرچم جمع شوند و مانور پرشورتري در
برابري معاندان داده شود.وي خواستار توجه بيشتر
صداوسيما به انعماس برنامه هاي ديني و همچنين
مشکالت و دغدغه هاي مردم شد و افزود :صداوسيما
بايد بيشتر مشکالت مردم مانند بيکاري و گراني را
انعکاس دهد.استاد برجسته درس خارج حوزه علميه
قم با بيان اين که بايد تفکر اسالمي و انقالبي را در
اربعين ترويج کرد ،اظهار داشت :عزت اسالم و اتقالب
بايد در حماسه اربعين نشان داده شود ،با قدرت در
همه جهت وارد کار شويد و عزت و عظمت اسالم را
به رخ جهان بکشيد.

عضو سابق کميسيون امنيت ملي و
سياست خارجي در مجلس شوراي
اسالمي گفت :قتل خاشقجي پايه هاي
حکومت آل سعود را به لرزه درآورده
و عربستان بايد منتظر پس لرزه هاي
قتل او باشد.
محمدحسن آصفري اظهار کرد :در
حال حاضر شخص ترامپ به نوعي
اعتراف کرده که قتل اين روزنامه نگار
سعودي به دست بن سلمان صورت
گرفته اما هيچ گاه نمي شود به حرفهاي
ترامپ به عنوان سند اعتماد کرد زيرا او وقتي به پول و سکه نياز دارد،
موضع گيري متفاوتي دارد.
وي ادامه داد :رئيس جمهور آمريکا فرد معامله گري است که در اين
معامله ها نگاهش برد-باخت است و همواره دوست دارد خودش برنده
باشد و ديگران بازنده و اقدامي که در قتل خاشقجي انجام گرفت ،نشان
داد آمريکايي ها به هيچ وجه حاضر نيستند راجع به جنايت عربستاني ها
حرفي بزنند چون پولي که از اين کشور دريافت مي کنند يا به تعبير مقام
معظم رهبري دوشيدن اين گاو برايشان اهميت دارد.
اين کارشناس مسائل سياسي تصريح کرد :براي اياالت متحده پول نسبت
به خون افراد داراي اولويت بيشتري است و به محض اينکه پولهاي عربستان
سعودي به سمت ترامپ سرريز شود ،موضع گيري اش تغيير خواهد کرد
بنابراين بايد نسبت به موضوع جنايت روزنامه نگار سعودي مجموعه اي
بي طرف اقدام کرده و تکليف اين پرونده روشن شود.
وي با بيان اينکه بازتاب رسانه اي قتل روزنامه نگار سعودي پاسخ خون
بي گناه مردم يمن بود ،افزود :عربستاني ها دارند تقاص آه زنان و مردان و
کودکان بي پناه اين سرزمين که زيربمباران کشته شدند ،را پس مي دهند.
اين جنايت دامن خاندان آل سعود را گرفت و بايد اين موضوع در دادگاه هاي
بي طرف مورد بررسي قرار بگيرد و اگر مجامع جهاني بخواهند روي اين
اتفاق سرپوش بگذارند در آينده هم شاهد چنين اقدامي از سوي عربستان
خواهيم بود ،چون نگاه اين کشور يک نگاه قرون وسطايي است و پروتکل
و قوانين بين المللي را نمي فهمد و فقط پول مي شناسد و حاضر است با
پول همه قوانين را زيرپا بگذارد و دور بزند.
آصفري ادامه داد :نمونه بارز اين مسئله معرفي عربستان به عنوان متخلف
و جنايتکار جنگي است ،اين کشور تعداد زيادي از کودکان يمن را به قتل
رسانده و دبيرکل سازمان ملل حاضر نشد موضع گيري کرده و عربستان را
به عنوان جنايتکار جنگي معرفي کند .سازمان ملل در اختيار پول آمريکايي
هاست لذا امروز پرونده خاشقجي نشان داد که دولت عربستان يک دولت
بي قانون است و اساسا به پروتکل ها و قوانين بين المللي توجهي ندارد.
اين کشور با پول مي تواند جهان بين الملل را بخرد اما نمي فهمد که
افکارعمومي دنيا را نمي توان با پول خريداري کرد پس بايد به افکار
عمومي دنيا به ويژه مردم عربستان ،پاسخگو باشد.
عضو سابق کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي در مجلس شوراي
اسالمي با تاکيد بر اينکه ممکن است قتل روزنامه نگار سعودي آخرين
اشتباه بن سلمان باشد ،بيان کرد :متاسفانه امروز بعضي از کشورها نگاهشان
به کيسه عربستان است و هر وقت اين کشور سرکيسه را شل کند ،اين ها
سکوت مي کنند اما من اعتقاد دارم به اينکه قتل خاشقجي پايه هاي
حکومت آل سعود را به لرزه درآورده و بايد عربستان منتظر پس لرزه هاي
قتل او که به داخل کاخ عربستان نفود خواهد کرد ،باشد.
آصفري درباره علت واکنش آمريکا نسبت به قتل خاشقجي بيان کرد:
پمپئو وزير خارجه آمريکا که به عربستان سفر کرد ،دست خالي برگشت
و اين مسئله سبب شد که ترامپ چنين موضع گيري را داشته باشد.
اگر امروز عربستان قول و وعده اي به ترامپ بدهد ،رئيس جمهور آمريکا
نظرش تغيير مي کند هرچند که ما اعتقاد داريم اتفاقي شکل نخواهد
گرفت زيرا ترامپ قبل از اينکه به فکر جنايت باشد به فکر پول هاي
عربستان است که در بانک هاي آمريکاست و اگر اين پول ها که بيش
از  500ميليارد دالر است از بانک هاي آمريکا خارج شود ،اين کشور با
بحران و چالش جدي مواجه خواهد شد و بعيد است که ترامپ بخواهد
روي موضع گيري خود پايدار و استوار بماند.

احمد توکلي:

پنج اعالم جرم ديدهبان شفافيت و عدالت عليه مسئوالن رسيدگي شود
احمد توکلي در نامه اي از دادستان کل کشور درخواست کرد  5اعالم
جرم ديده بان شفافيت و عدالت عليه مسئوالن خاطي کشور سريعتر
رسيدگي شود.به گزارش پايگاه خبري الف،احمد توکلي ،رئيس هيئت مديره
سازمان مردم نهاد ديدهبان شفافيت و عدالت در نامهاي از حجتاالسالم
والمسلمين محمدجعفر منتظري ،دادستان کل کشور درخواست کرد
تا  ۵اعالم جرم ديدهبان شفافيت و عدالت عليه مسئوالن خاطي کشور
سريعتر رسيدگي شود.
آنچه در پي به نظر شما ميرسد گزارش مختصري از وضعيت پرونده
هاي ارجاعي است که براي رسيدگي سريعتر محتاج تذکر و پشتيباني
جنابعالي است:
 -۱پرونده مسئوالن سازمان غذا و دارو
اين پرونده که پيرو اعالم جرم عليه مسئوالن سازمان غذا و دارو در
تاريخ  ،۱۳۹۶ /۰۴/۲۵پرونده به شعبه  ۱۵بازپرسي دادسراي کارکنان
دولت ،ارجاع شده و هم اکنون در مرحله تکميل تحقيقات است .تاخير
در اين پرونده بسيار مهم که با جان و مال مردم سروکار دارد ،موجب
شده است ،متهم اصلي که با تالش ديده بان شفافيت و عدالت از رياست
سازمان غذا و دارو عزل شده بود ،مجددا با عنوان مسئول کميته تخصيص
ارز به سازمان برگردد.
 -۲پرونده مديران ثامن الحجج و مقامات و مسئوالن پيشين
بانک مرکزي

پرونده در شعبه  ۳بازپرسي دادسراي تهران منجر به صدور کيفرخواست و
صدور راي شده است .در اين باره دو سه نکته درخور توجه است .نخست
آن که تنها آقاي ميرعلي ،مديرعامل موسسه و برخي مديران ديگر آن
محاکمه شده اند ،و مقامات و مسئوالن بانک مرکزي به عنوان شاکي
در دادگاه حاضر بودند .در حالي که آنان در جرائم ارتکابي مديران ثامن
الحجج معاونت داشته و راسا نيز مرتکب جرائمي شده بودند.
 -۳پرونده مقامات و مسئوالن اسبق و سابق بانک مرکزي و
مديران و سهامداران کاسپين و فرشتگان
اين پرونده همچون پرونده ثامن الحجج ،از اهميت بااليي برخوردار
است .به واسطه اين که رسيدگي به اتهام متهمان اصلي که مباشرت
در ارتکاب جرم داشته اند ،در دادسراي پولي و بانکي انجام مي گيرد،
نسبت به رسيدگي به اتهام معاونان جرائم ارتکابي بال تکليف است .هر
آنچه در مورد ثامن الحجج درسطور باال گفته شد اين جا قابل تکرار
است؛ از ارجاع پردنده به دادگاه انقالب تا ارجاع بخش مربوط به مقامات
و مسئوالن بانک مرکزي به دادسراي کارکنان دولت.
 -۴پرونده آلومينيم المهدي و هرمزال
در واگذاري دو مجتمع مهم المهدي و هرمزال ،خسارات هنگفتي متوجه
منافع مردم و کشور گرديد .کوشش سخت تعدادي از نمايندگان وقت
مجلس با اشتباه رجوع به هيئت داوري ،نتوانست از اين حراج ظالمانه
بازدارد.

 -۵پرونده آقاي عباس آخوندي ،وزير سابق راه و شهرسازي
اين پرونده که در پي اعالم جرم مورخ  ۹۷/۰۲/۱۶ديده بان تشکيل شده
است ،در شعبه اول بازپرسي دادسراي کارکنان دولت تحت رسيدگي
است .بر اساس اسناد و مدارک تقديمي عدم انجام وظيفه آقاي آخوندي
در برپايي سامانه شناسايي خانه هاي خالي براي شفاف سازي در پايه
مالياتي ،موضوع ماده  169مکرر قانون ماليات هاي مستقيم ،مصوب
 ،۱۳۹۴تنها در سال اول اجراي قانون خسارت و زياني در حدود ۳۲۰
ميليارد تومان به خزانه وارد کرده است.
ماده  ۲۷۴قانون مذکور نيز اين ترک فعل را جرم شناخته است .و طبق
همان ماده  ۱۶۹مکرر ،وزير ضامن جبران خسارت نيز هست .يک شيوه
ناحق و ضد توسعهاي رايج در کشور ،بي اعتنايي مجريان به برخي تکاليف
قانوني و اجراي گزينشي قوانين است.اين سلوک حکومتي مستبدانه و
ضددموکراتيک ،آثار تخريبي بسيار پرهزينه اي براي سرمايه اجتماعي
و در نتيجه ،براي رشد توليد و اشتغال دارد .بنا بر فرض ،قانون براي
تامين منافع مردم تصويب ميشود و بايد اجرا گردد .رسيدگي هرچه
سريع تر به اين پرونده باعث تنبه ساير مقامات و رضايت عامه ميگردد.
اقتضاي عدالت اين است که وقتي يک کارپرداز معمولي اداره راه مثال
شهر برداسکن در خريد لوازم التحرير ،صرفه و صالح اداره را رعايت نکند،
تحت پيگرد قرار ميگيرد و ضامن خسارت است ،به طريق اولي وزير با
ايجاد خسارتي چند هزار برابر آن ،بايد تعقيب و مجازات شود.

عاقبت چه خواهد شد؟

انقالب و فراخوان ايشان براي پي گيري اعتراض در مراجع قانوني را
نپذيرفتند تا در عاشوراي  88خنجر به اصل انقالب و نظام کشيدند
و باالخره مردم در  9دي  88يعني دو روز پس از آن آشوب ،جواب
آنها را دادند و در تظاهرات ميليوني در تهران با اسم و رسم وعکس
آنها اين تبهکاريها را محکوم کردند.
نتيجه فتنه گري سران فتنه اين شد؛
 -1اقتدار ملي مخدوش شود و راي بي سابقه مردم در تحکيم
جمهوريت نظام به آتش کشيده شود.
 -2دشمن در تشديد تحريم هاي ظالمانه که به تفاضاي سران فرقه
سبز فتنه صورت گرفت مصمم شود.
 -3ميلياردها تومان خسارت به اموال عمومي و دولتي زده شود.
 -4ده ها نفر کشته و صدها نفر زخمي شوند و بنياد شهيد نام 22
شهيد مظلوم در فتنه را در دفتر نام شهدا بپذيرد و ثبت کند.
 -5مردم ساالري را به خون آغشته کردند و اسالميت نظام را با شعار
اصلي منافقين که «مرگ بر اصل واليت فقيه» بود ،آلودند .تمثال
مبارک امام (ره) را در دانشگاه به آتش کشيدند ،به مساجد حمله
کردند و قرآن سوزي کردند.
 -6بهانه به دشمنان دادند تا کارنامه ضد حقوق بشري خود در باره
ايران را قطور کنند.
 -7راي  6فقيه و  6حقوقدان مبني بر صحت انتخابات را ناديده گرفتند.
با آنکه نوشته بودند به نظام و واليت فقيه اعتقاد و التزام عملي دارند،
زير همه چيز زدند و فقط به شورش ،اغتشاش و ياغيگري فکر کردند
و در مرز «بغي» ،سلوک سياسي خود را ادامه دادند.
***
نظام براساس حکمت ،مصلحت و عقالنيت سياسي اداره مي شود .دو
تن از سران فتنه اکنون زير سقف حصر به سر مي برند و چند نفر
ديگر آزادند و کسي کاري به آنها ندارد و اما آنها همچنان بر مدار
فتنه و فتنه گري گام بر مي دارند .معلوم نيست در ذهن آنها براي

برون رفت از اين رسوايي چه مي گذرد؟ عکس گرفتن با يک مرجع
تقليد ،مشکل آنها را حل نمي کند .بيشتر آنها در سالهاي آخر عمر
خود زندگي مي کنند 70 ،را گذراندهاند .گيريم که به اتهامات  7گانه
که در اين مقال مذکور افتاد پاسخ ندهند و به عاقبت خود در اين دنيا
فکر نکنند ،آنها با «ابد» چه خواهند کرد؟ آيا به قيامت و به سوال
و جواب زندگي ابدي خود فکر نمي کنند؟ اگر در قيامت اين 22
شهيدي که در فتنه به فرمان آنها کشته شدند ،يقه آنها را بگيرند و
بگويند ما به کدامين گناه کشته شديم؟ چه مي گويند؟ اگر برگزار
کنندگان امين انتخابات از آنها بپرسند با کدامين سند ،تهمت تقلب
را زديد؟ چه مي گويند؟! اگر ميليونها انسان ،حق الناس خود را
مطرح کنند و بپرسند چرا آراي ما را به دروغ ،فريب ،دسيسه ،نيرنگ
و توطئه آلوديد؟ چه خواهند گفت؟! اگر اقشار ضعيف جامعه که بار
اصلي تحريم ها را به دوش مي کشند از آنها سوال کنند که چرا
رفتيد کنگره آمريکا و پارلمان اتحاديه اروپا و دشمن را به تشديد
تحريم ها براي سقوط دولت تشويق کرديد؟ چه خواهند گفت؟! اگر
در روز محشر ،شهدا ،جانبازان و آزادگان اين ملت از آنها بپرسند
به چه دليل شما اصل نظام را که ما جانمان را براي آن فدا کرديم،
نشانه گرفتيد؟ چه خواهند گفت؟! اين سواالت و ده ها سوال ديگر در
محضر خداوند تبارک و تعالي مطرح مي شود .آنها با عکس يادگاري
با کدام مرجع در قيامت مي خواهند از زير بار طرح اين پرسشهاي
کليدي فرار کنند؟
به عنوان کوچکترين عضو جامعه اسالمي عرض مي کنم؛ قدري به
گذشته برگرديد ،به خدمات خود به انقالب و همراهي با امام و رهبري
و مردم نگاه کنيد و آنها را مرور نماييد و از خود بپرسيد چه شد که به
ي گري» عليه ملت،
اين روز افتاديد که هنوز زير سقف «بغي» و «ياغ 
نظام و انقالب هستيد و حاضر نيستيد از اين خيمه بيرون رويد؟! کافي
است به اين پرسش که به وسعت دنيا و آخرت شماست ،فکر کنيد
که؛ «خدايا! عاقبت چه خواهد شد ،با ابد چه بايد کرد؟»

ادامه از صفحه اول
ده ها هزار نفري که امين مردم و نظام طي چهار دهه گذشته بودند
در هيئت هاي اجرايي و هيئت هاي نظارت ،اين انتخابات را برگزار
و بر آن نظارت کردند ،اما نتيجه به بهانه «تقلب» که رمز آشوب و
اغتشاش و براندازي عليه نظام بود ،مورد قبول کساني که نتوانستند
آراي ملت را به خود جلب کنند ،واقع نشد.
با مروري به برنامه هاي «بي بي سي» و راديو آمريکا و ديگر رسانه هاي
اهريمني دشمن ،هر انسان منصف و بي طرفي به خوبي مي فهميد
نوعي همگرايي بين فتنه گران داخلي و فتنه گران خارجي براي تهديد
امنيت ملي و نيز براندازي نظام ديده و شنيده مي شود.
معترضين بدون اينکه کمترين مدرکي براي ادعاي تقلب خود داشته
باشند زير بار سازوکارهاي قانوني و حقوقي براي اثبات ادعاي خود
نرفتند .راه حل را در شورش و اغتشاش و حمله به اماکن عمومي
و مردمي و دولتي و فرياد شعارهاي ساختارشکن ديدند .از دل اين
اغتشاشات ،دو سه شعار کليدي بيرون آمد:
 -1انتخابات بهانه است ،اصل نظام نشانه است!
 -2مرگ بر اصل واليت فقيه!
 -3مرگ بر فالن ،درود بر بهمان!
اين نتايج حاکي از يک ياغيگري و طغيان عليه جمهوريت و اسالميت
نظام بود و ربطي به مناقشات مربوط به انتخابات هم نداشت .سران
فتنه در داخل مي دانستند در اين داستان ،منافقين ،بهائيان ،ضد
انقالب چپ و راست ،سرمايه داران از خدا بي خبر و مرفهين بي درد
با آنها همراهند .آنها مي ديدند که بوقهاي دشمن به سر و ته اين
فتنه مي دمند .آنها نبرد نرم دشمن و همراهي جرج سوروس و اعضاي
باند تبهکار انقالب نارنجي در منطقه را مي ديدند اما همچنان به
فتنه گري ادامه دادند و هنوز هم مي دهند و آنها نصايح رهبر معظم

آزادي خواه :

خبر »

شرمندهمردمهستمکهمجلسبهتشکيل
کميسيون ويژه مقابله با تحريمها راي نداد
عضو شوراي مرکزي فراکسيون نمايندگان واليي گفت :شرمنده مردم هستم
که در مجلسي نمايندگي مي کنم که به کميسيون ويژه مقابله با تحريم ها
راي نمي دهند.حجت االسالم احد آزادي خواه نماينده مردم مالير در مجلس
در گفت و گو با خبرگزاري دانشجو ،با اشاره به عدم راي آوري کميسيون
ويژه مقابله با تحريم ها ،اظهار داشت :اي کاش حال که مشکل شماره يک
ما موضوع تحريم هاي ظالمانه آمريکا است ،تشکيل اين کميسيون راي
مي آورد.وي افزود :چه اشکالي دارد برابر آئين نامه داخلي مجلس که به
نمايندگان اين اجازه داده مي شود که در مورد موضوعات ضروري و ويژه
کميسيون ويژه آن موضوع را تشکيل دهند ،کميسيون ويژه مقابله با تحريم ها
تشکيل و کارها در آن تدبير مي شد.آزادي خواه تصريح کرد :شرمنده مردم
هستم که در مجلسي نمايندگي مي کنم که به کميسيون ويژه مقابله با
تحريم ها راي نمي دهند .هرچند اينکه جزء موافقان اين پيشنهاد بوده و
براي راي مثبت آن تالش کردم را براي خود افتخار مي دانم.

استيضاح وزير کشور در مجلس منتفي شد
ترئيسه مجلس با اشاره به روند طي شده در جمعآوري امضاي نمايندگان
عضو هيئ 
براي استيضاح وزير کشور گفت :استيضاح وي از دستورکار مجلس خارج شد.علياصغر
يوسفنژاد ،عضو هيئترئيسه مجلس شوراي اسالمي ،در گفت و گو با تسنيم
با اشاره به آخرين اخبار از استيضاح وزيرکشور در مجلس ،گفت :چندي پيش
استيضاح رحمانيفضلي ،از سوي  25تن از نمايندگان مجلس مطرح شده بود،
ي خود را پس گرفتند.
اما برخي از نمايندگان در هفته گذشته امضاها 

حبيب زاده :

آمريکا به دنبال کودتاي اقتصادي
عليه ايران است
معاون سياسي سازمان بسيج مستضعفين گفت :آنچه واقعيت دارد و همه
جهان به آن رسيده ،اين است که دولت و رژيم آمريکا به دنبال يک تروريسم
و کودتاي اقتصادي عليه ايران است.قاسم حبيبزاده معاون سياسي سازمان
بسيج مستضعفين در گفت و گو با خبرنگار مهر ،با اشاره به سخنان چند روز
پيش پمپئو وزير امور خارجه آمريکا عليه ايران و سرلشکر قاسم سليماني
فرمانده نيروي قدس سپاه و توجيه تحريم هاي ظالمانه عليه ايران اظهارداشت:
آنچه واقعيت دارد و همه جهان به آن رسيده ،اين است که دولت و رژيم
آمريکا به دنبال يک تروريسم و کودتاي اقتصادي عليه ايران است.وي ادامه
داد :دشمني و توطئه هاي دشمنان انقالب اسالمي مختص ديروز و امروز
نيست ،آنها از روز اول با انقالب مردم ايران به دشمني برخاستند و همزمان
با پيروزي انقالب اسالمي فشار اقتصادي و تحريم را آغاز کردند.حبيب زاده
در بخش ديگري از سخنان خود به طرح مجدد موضوع مذاکره آمريکا با
ايران توسط وزير خارجه اين کشور و بيان اينکه اين فشار هاي اقتصادي
و تحريم ها براي کشاندن ايران پاي ميز مذاکره است اشاره کرد و گفت:
امروز ديگر همه کشورها به اين واقعيت رسيده اند که آمريکايي ها قابل
اعتماد نيستند و حتي اگر با آنها به توافق برسيم مانند توافق هسته اي به
عهد و پيمان خود پايبند نخواهند بود.

