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استاد برجسته حوزه علميه قم فاصله گرفتن و بياعتنايي به مردم را خالف دستورات اسالم
دانست.به گزارش خبرنگار خبرگزاري رسا ،آيتاهلل حسين نوريهمداني در درس خارج خود
آي تاهلل نوريهمداني :با اشاره به خطبه اي از نهجالبالغه ،به حقوق مسئوالن و مردم نسبت به يکديگر اشاره کرد و
گفت :به فرموده اميرمؤمنان (ع) حق والي و مردم نسبت به يکديگر از اعظم حقوق است که اگر
فاصله از مردم و رعايت شود جامعه قوام پيدا مي کند.وي افزود :بر اساس روايت مردم به صالح نمي رسد مگر
اين که واليان و مسئوالن جامعه صالح باشند ،حق بزرگي بين مسئوالن و مردم وجود دارد و
پشتميزنشيني يکي از آنها اين است که ارتباط مستمر بين آنها برقرار باشد و ديدار و صحبت داشته باشند .با
تأکيد بر لزوم ارتباط مسئوالن با مردم براي حل مشکالت اظهار داشت :اگر مسئوالن بخواهند
خالف دستور
تنها در جايي بنشينند و با مردم ارتباط نداشته باشند و به بهانههاي مختلف اجازه ندهند که
اسالم است
مردم درد خود را بگويند و با درهاي بسته روبه رو شوند خالف معارف و دستورات اسالمي است.

سياسي

وي بي اعتنايي مسئوالن به مردم به غيرقابل قبول دانست.وي با بيان اينکه مسئوالن بايد اين
رفتار امام را سرلوحه کار خود قرار دهند ،والي و مسؤول مانند ديگر مردم از بشر است و نبايد
به افراد جامعه سخت بگيرد و خود را جداي از جامعه بداند عنوان کرد :پشت ميزنشيني و تنها
سخنراني کردن و فاصله گرفتن از مردم خالف دستورات اسالمي است ،نهادها ،ادارات و مراکز
خانه ملت است و نمي شود که در به بهانه جلسه و مسائل ديگر بر افراد بسته باشد ،در وقت
اداري درها کامال بايد بر مردم باز باشد تا مردم مطالب خود را با هر مسئولي که ميخواهند در
ميان بگذارند.آيتاهلل نوريهمداني گفت :مسئوالن بايد کارهاي مردم را پيگيري و اجرايي کنند
و اگر احيانا راهي براي مسئلهاي وجود ندارد مشکل بايد با تواضع و اخالق براي مردم بيان شود؛
مسئوالن بايد در ميان مردم باشند ،حضرت امام فرمود وقتي ديديد که مسئوالن تشريفات دارند
و نميتوانند مردم را مالقات کنند روز سقوط و انحطاط است.

گفتوگو
محمدمهدي اسماعيلي در گفتوگو با رسالت:

دولت ميخواست با چماق برجام
مخالفين را سرجاي خود بنشاند

»
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خبر
پيام رهبر انقالب به بيست و هفتمين اجالس س راسري نماز:

بخشي از گرفتاريهاي امروز ما
بر اثر نپرداختن به نماز است

رهبر معظم انقالب فرمودند :بخشي از گرفتاريهاي امروز ما بر اثر
نپرداختن به نماز است.به گزارش پايگاه اطالعرساني دفتر مقام معظم
ت و هفتمين
رهبري ،حضرت آيتاهلل خامنهاي در پيامي به بيس 
اجالس سراسري نماز ،اين اجالس ساالنه را نشانه حقگزاري در
برابر فريضه نماز خواندند و درباره اهميت نماز افزودند :نماز آنجا که
با خشوع و حضور گزارده شود ،جامعه را به صالح و سداد در زبان
و عمل ميکشاند و اعتال ميبخشد.متن پيام رهبر انقالب اسالمي به
بيست و هفتمين اجالس سراسري نماز که در استان سمنان برگزار شد
و آيتاهلل شاهچراغي ،نماينده وليفقيه در اين استان ،آن را قرائت کرد
به اين شرح است:
بسماهلل الرحمن الرحيم
و صلياهلل علي محمد و آلهالطاهرين
اجالس ساالنه نماز از سويي نشانه حقگزاري در برابر فريضهاي است که
ميتواند بر همه اعمال و فرايض ديگر ،روح بدمد و آنها را کارآمد کند:
«إن ُق ِبلَت ُقب َِل ماسِ واها» و از سوي ديگر خدمت بزرگي است به آنان که
حق اين هديه الهي را ندانسته و در آن سهلانگاري ميکنند.
ِ
نماز آنگاه که با خشوع و حضور گزارده شود ،جامعه را به صالح و سداد
در زبان و عمل ميکشاند و اعتالء ميبخشد.
بخش مهمي از گرفتاريها و آلودگيهاي ما براثر نپرداختن به اين
حقيقت هشدار دهنده است .ازاينرو ترويج نماز با همه شيوههاي اثرگذار،
در شمار وظايف بزرگي است که همه بايد بدان اهتمام ورزيم و شما
دستاندرکاران اين اجالس بهويژه عالم مجاهد جناب حجةاالسالم آقاي
قرائتي بحمداهلل در اين راه از توفيق الهي بهرهمند شدهايد.
آموزشو پرورش ميتواند در اين عرصه از اثرگذارترينها باشد .مدارس
را مزين کنيد به نمازخواني نوجوانان؛ اين برترين تضمين براي سالمتي
آينده جامعه است.
والسالم عليکم و رحمةاهلل و برکاته
سيدعلي خامنهاي         
 ۱۳آذر ۱۳۹۷

آي تاهلل مكارم شيرازي:

داد مردم از بيانصافي و گرانفروشي
درآمده است
استاد برجسته حوزه علميه گفت :داد مردم از بيانصافي و گرانفروشي
درآمده است.به گزارش ايسنا ،آيتاهلل ناصر مکارم شيرازي در جلسه درس
خارج فقه خود ،با انتقاد برخي از کسبه و تجار در شرايط سخت و دشوار
کنوني ،تصريح کرد :داد و فرياد و گاليه بخش قابل توجهي از مردم از
بيانصافي گروهي از تجار و کسبه که مدام اجناس را گران مي کنند ،بلند
شده است.وي بيان کرد :يک تاجر و کاسب مسلمان بايد بدون احتياج به
تعزيرات کار خودش را درست انجام دهد ،اما متاسفانه با وجود تعزيرات هم
تخلف مي کنند و بعضا در حضور ماموران تعزيرات اعالم مي کنند ما قيمت ها
را کم نميکنيم و جريمه مي پردازيم.وي افزود :اين رسوايي است ،ما مسلمان
هستيم ،دم از پيروي موال علي(ع) مي زنيم ،اما بي حساب و کتاب قيمت ها
را باال مي بريم؛ يک زمان افزايش قيمت ارز و دالر را عامل گراني معرفي مي
کردند اما اکنون که قيمت ها پايين آمده نيز حاضر نيستند قيمت اجناس را
پايين بياورند.آيت اهلل مکارم شيرازي تصريح کرد :جامعهاي ترقي مي کند که
همه افراد به فکر هم باشند ،اگر هر کس در اين وانفسا بخواهد کيسه خود
را پر کند ،کما اينکه بسياري تنها به فکر زراندوزي و پر کردن جيب خود
هستند ،چنين جامعهاي عقب مي ماند.وي گفت :وقتي مي گويند برخي 30
هزار ميليارد تومان به جيب زده اند ،اينها با اين کارهاي خالف و دشمنان و
آمريکايي ها با تحريمها همه در فشار به مردم سهيم هستند.

بت کليا:

اقليتهاي ديني از حقوق
شهروندي برابر ،برخوردار هستند
نماينده آشوريان در مجلس گفت :اقليتهاي ديني از حقوق شهروندي
برابر ،برخوردار هستند.به گزارش ايرنا ،يوناتن بت کليا در ديدار «ادواردو
لوپس بوسکتس» سفير اسپانيا در تهران با بيان وضع و جايگاه اقليتهاي
ديني در ايران ،گفت :آشوريان ايران يکي از قديميترين ساکنان اين
سرزمين هستند که در طول تاريخ تا به امروز با دوستي و مودت در کنار
ديگر ساکنان اين سرزمين زندگي کرده و از حقوق فردي و آزادي هاي
اجتماعي و ديني به طور کامل برخوردار هستند.وي در مورد روابط ايران
و اسپانيا اشاره کرد و يادآور شد :درحال حاضر بسترهاي توسعه مناسبات
بين دو کشور فراهم است و اين امر ميتواند به ارتقاي همکاريها در همه
زمينهها به ويژه روابط پارلماني بينجامد.بت کليا به وضع کنوني جهان
و ناآرامي هاي منطقه اي و بينالمللي اشاره و خاطرنشان کرد :مطابق با
آموزه هاي ديني ،پرهيز از جنگ و خصومت خواسته همه اديان الهي
است و بحران هاي نظامي منطقه ،تالش دنياي استکبار براي سلطه گري
است.وي با بيان اينکه بهتر است کساني که ادعاي دموکراسي و حقوق
بشر دارند از تعاليم انبياء درس بگيرند تا بتوانند دنيا را به صلح و آرامش
برسانند ،به برگزاري نشست آتي آشوريان در اسپانيا اشاره و تاکيد
کرد :گفت وگوي بين اديان در افزايش شناخت ديني ،تساهل و مدارا
در پرهيز از افراطگرايي و تندروي نقش بسزايي دارد.بت کليا افزود:
نشست آتي آشوريان در اسپانيا خواهد بود و از مساعدت سفير و ديگر
مسئولين اسپانيا در اين زمينه استقبال خواهيم کرد.

با رأي نمايندگان؛

برخي مواد CFT
به مجمع تشخيص رفت
نمايندگان مجلس شوراي اسالمي با اصرار بر مصوبات قبلي خود در اليحه
 CFTبرخي از مواد آن را به مجمع تشخيص مصلحت ارجاع دادند.به
گزارش خبرنگار حوزه مجلس گروه سياسي خبرگزاري آنا ،نمايندگان
مجلس در صحن علني روز چهارشنبه پارلمان و در جريان بررسي گزارش
کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي در مورد بررسي اليحه الحاق
دولت جمهوري اسالمي ايران به کنوانسيون بينالمللي مقابله با تأمين
مالي تروريسم با اصرار بر مصوبات قبلي خود برخي ايرادهاي شوراي
نگهبان به  CFTرا وارد ندانسته و آن را براي رأي نهايي به مجمع
تشخيص مصلحت نظام ارسال کردند.موادي که کميسيون در آن بر
مصوبه قبلي خود اصرار کرد بدين شرح است :جزء (ب) بند يک ماده
دو ،ماده هفت و بندهاي آن ،بند  ۶ماده  ۹اطالق استرداد در بندهاي
ماده  ،۱۱بند  ۲ماده  ،۱۲ماده  ۱۵و ماده .۱۷

قاليباف در جمع دانشجويان دانشگاه شهيد باهنر کرمان:

دوري از مردم يعني وعدههاي پوچ ،اشرافيگري و بي عدالتي
ادامه از صفحه اول
حال بايد ديد دانشجو و دانشگاه به عنوان يک فرصت
بزرگ ،فرصت براي چه کسي و در راستاي تحقق چه
هدفي است؟ روشن است که دانشجو و دانشگاه فرصت
براي مسئوالن است تا با استفاده از ظرفيت هاي
آنها ،مشکالت کشور و مردم را حل کنند .نايب رئيس
کميسيون اقتصادي مجمع تشخيص مصلحت نظام
ادامه داد :مشکل اصلي کشور و مردم چيست؟ بعد از
گذشت چهار دهه از پيروزي انقالب ،از ظرفيت استثنايي
دانشجويان براي حل چه مشکلي بايد استفاده شود؟
همه ما آموختهايم که شناخت دقيق مسئله و سابقه
آن و تحليل روند شکلگيري آن ،مهمترين قدم در
حل مسئله است .قاليباف با تاکيد بر اينکه انقالب
اسالمي ايران در شروع ،اهداف غايي و آرمانهايي
داشت و اهداف واسطي هم در عرصههاي کارکردي و
ساختاري دارد ،گفت :شعارهاي انقالب به خوبي اهداف
آرماني را نشان ميدهد؛ استقالل ،آزادي ،مردمساالري
و اسالميت .ما در تحقق اين اهداف آرماني خوب و
موفق عمل کردهايم .به عنوان نمونه ،مسير شهداي
 ۱۶آذر و  ۱۶دي ،همين مسيري است که استقالل
کشور را تضمين ميکند .در  ۱۶دي هم باز دانشجويان
و دانشگاهيان بودند که پاي دفاع از انقالب و مردم
ايستادند و پرچمدار مبارزه با استکبار بودند .شهيد
علمالهدي ،در عمليات آزادسازي هويزه نماد تفکر
ب که با فکر
انقالبيگري بود ،اما تفکر مبتني بر غر 
و مديريت بنيصدر در جبهه حضور داشت ،در دفاع
شکست خورد .دانشجويان شهيد به همه رزمندگان ياد
دادند که راه پيروزي راهي است که شهداي دانشجو
رفتند .دانشجويان مبتني بر اسالم سياسي امام (ره)
و بر اساس سنت الهي راهگشا بودند.
وي با اشاره به آزادي به عنوان يکي از اهداف آرماني
انقالب اسالمي اظهار کرد :در حوزه آزادي انديشه و
آزاديبياننيزشمانگاهکنيدکهبهمسئوالنکشور،نقدهاي
مختلف در تريبونهاي مختلف بيان ميشود.
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با پرداختن به مقوله
مردم ساالري تصريح کرد :تمام انتخاباتي که مردم
براي تعيين سرنوشت خودشان در آنها شرکت ميکنند
نيز نماد مهم مردمساالري است .اينها به خوبي نشان
ميدهد که ما در مسير آرمانهايمان قدم برميداريم

و دچار استحاله نشدهايم .اگر ضعفي ،کاستي اي و
اشکالي در تحقق آرمانها داريم ،ماحصل عدم تحقق
دسته دوم اهداف که شأن ابزاري و روشي دارند ،است
که تحقق اين دسته اهداف وظيفه اصلي دولتمردان
است .منظورم از دولتمردان هم فقط قوه مجريه نيست.
منظورم همه عوامل اجرايي هستند که امورات مختلف
مردم را در کشور بايد راه بيندازند.
در اقتصاد ،کارنامه قابل قبولي نداريم
قاليباف با بيان اينکه در حوزه کارکردي و ساختاري که
وظيفه دولتمردان بوده است ،کارنامه متفاوتي داريم،
تاکيد کرد :در برخي از بخش ها خوب و در بخشي
ضعيف بودهايم .به عبارتي در رشد کمي و کيفي علمي،
حوزه دفاعي و صنايع وابسته به آن ،در افزايش قدرت
ملي و منطقهاي ،مبارزه با ظلم و احياي عزت و وحدت
امت اسالمي کارنامه قابل قبولي داريم .در گسترش
بي رويه ابعاد دولت و فربه شدن آن ،در اقتصاد و
بخش هايي از حوزههاي فرهنگي و اجتماعي ،اما
ضعفها و ناکارآمديهاي جدي داريم.
ضعفمديريت ،تفکر غير انقالبي اميد به بيگان هها،
عامل عدم موفقيت
وي در تشريح داليل عدم تحصيل کارنامه موفق
در حوزه هاي مطروحه اظهار کرد :اين ناکارآمدي
دو دليل دارد ،اول ضعف مديريت و دوم تفکر
غيرانقالبي و اميد به بيگانه .اين عوامل در سطح
اداره کشور و تصميمگيري و سياستگذاري باعث
ناکارآمدي ميشود.

دوري از مردم يعني وعدههاي پوچ ،اشرافي گري
و بي عدالتي
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام ادامه داد :حاال
اگر کسي اين مشکالت را داشته باشد و بخواهد
پيوسته در قدرت هم باقي بماند ،نتيجهاش ميشود
دوري از مردم .دوري از مردم يعني نزديکي به بيگانه،
بيعدالتي ،نفاق ،دشمن را دوست پنداشتن ،دروغ،
وعدههاي پوچ ،اشرافي گري و در يک کالم ،وضعيتي
است که اميرالمومنين(ع) در چرايي زوال دولت ها
عنوان مي کنند« :تمسک به فروع ،ضايع کردن اصول،
تقدم اراذل و دور کردن افاضل».
ماحصل مديريت ناصحيح در سه دهه اخير،
تقليل ارزش دارايي مردم است
قاليباف افزود :اين جريان و تفکر بيش از سه دهه
سکان اداره و مديريت کشور را در حوزه اقتصاد در
دست داشته و اقتصاد دولتي و شبه دولتي را گسترش
داده است؛ اقتصادي که در دست خود اين آدمهاست،
يا اگر خصوصي کردهاند ،در اختيار افراد محدود و همان
چهار درصدي هاست .مردم در تنگناي معيشتي،
بيکاري ،گراني و تورم هستند و و ارزش دارايي و
سرمايههاي آنان دست کم نصف شده است.
توجه به آزادي هاي اجتماعي در چارچوب قانون
مهم است اما کار و درآمد اساسي تر است
وي با بيان اينکه اين آدمها وقتي نميتوانند به دغدغه
اصلي مردم پاسخ بدهند ،دست به جنگ رواني ميزنند،
خاطرنشان کرد :آن وقت طوري وانمود ميکنند که

مشکل اصلي مردم رفتن به کنسرت و ورزشگاه و
 ...است .البته که توجه به آزادي هاي اجتماعي در
چارچوب قانون حق مردم است ،دخالت نکردن در
زندگي خصوصي مردم خواست بحق مردم است ،اما
داشتن سفر ه مناسب ،داشتن کار و درآمد حقوق
اساسي تري است.
با بي تدبيري تان طبقه متوسط را هرروز ضعيف تر
مي کنيد
قاليباف ادامه داد :مستضعفان را که فراموش کردهايد! چرا
طبقه متوسط را هر روز الغرتر ميکنيد؟ توليد کننده
و صنعتگر و کاسب و تاجر در اين وضعيت هستند اما
فرصت را آگاهانه يا ناآگاهانه و از سر بيتدبيري براي
قاچاقچي ها و دالالن و فرصتطلبان فراهم کردهايد.
در همين آشفتگي بازار ارز ،با تصميمات غلط شما
يکشبه صدها ميليارد از سرمايه اين مردم به جيب
عده معدودي رفت .سود سپرده هاي بانکي در کشور
بيش از سيصدهزارميليارد تومان در سال است که
بيش از هشتاد درصد آن بدون ماليات در اختيار کمتر
از چهار درصد صاحبان سپرده قرار ميگيرد.
اگر به مردم خصوصا جوانان تکيه نکنيد؛ تورم
و بيکاري بيشتر مي شود
نايبرئيسکميسيوناقتصاديمجمعتشخيصمصلحت
نظام با طرح اين سوال که چطور با کمي تحرک و
جابجايي مديران ،حتي پس از شروع بخش نهايي
تحريمهاي ظالمانه عليه مردم ،توانستيد تا حدودي بازار
ارز را کنترل کنيد ،تصريح کرد :البته متاسفانه قيمت
کاالها هنوز کاسته نشده است ،اما اين نشان ميدهد
که ميتوان کار کرد به شرطي که به دشمن اعتماد و
تکيه نکنيد و نگاهتان به مردم و بخصوص جوانان باشد،
به توليدکنندگان باشد ،به مستضعفين باشد .امروز هم
هشدار ميدهم که اگر در ميدان با رويکرد صحيح و
با تکيه بر مردم حرکت نکنيد در آينده دچار تورم و
گراني از يک سو و تعطيلي کارگاهها و بيکاري فزاينده
از سوي ديگر خواهيم بود.
با همدلي و برنامه از گردنه مشکالت اقتصادي
عبور ميکنيم
قاليباف در پايان با تاکيد بر توان مردمي در حل مشکالت
پيش رو ،گفت :توجه به مسئله ،داشتن برنامه و همدلي
ميتواند ما را از اين گردنه عبور دهد.

سردار قاآني:

يمنيها موشک  ۴۰۰کيلومتري با خطاي  ۱۰متر دارند
جانشين فرمانده سپاه قدس گفت :يمنيها موشک  ۴۰۰کيلومتري
با خطاي  ۱۰متر در اختيار دارند.به گزارش خبرنگار گروه دفاعي
خبرگزاري تسنيم ،سردار اسماعيل قاآني در مراسم بزرگداشت
شهداي مقاومت يمن گفت :جنگي که به مردم يمن تحميل شد،
ميتوان گفت که يکي از بيمنطقترين جنگهايي است که تا به
حال به يک ملت وارد شده است.وي با بيان اينکه جنگي که به
مردم يمن تحميل شد از جنگ تحميلي که به ما تحميل شد
بيمنطقتر است ،افزود :در آن زماني که جنگ به ما تحميل شد
صدام اعالم کرد که قرارداد  1975به عراق تحميل شده است و
ما ميخواهيم حق خودمان را بگيريم و با اين منطق به کشورمان
حمله کرد.جانشين فرمانده سپاه قدس تصريح کرد :در يمن يک
ملتي با دولتش حرفهايي داشت ،اما در سالهاي گذشته آن دولت
بيصالحيت  6جنگ با مردم داشت ،در حالي که مردم سالح انفرادي
در دست نداشتند اما دولت همه چيز داشت اما در آن  6جنگ
شکست خورد و در ميانه جنگ سعوديها هم به کمک دولت وقت

يمن آمد.قاآني با بيان اين که در خالل جنگها مردم و دولت به
جايي رسيدند که به سر ميز مذاکره بيايند ،ادامه داد :سر ميز مذاکره
يک توافق اجمالي صورت گرفت و همانطور که ميدانيد تصاويري
هم از آن منتشر شد ،ولي يک کشور خارجي بدون هيچ منطقي
فقط براي اين که تسلط خودش را که به صورت آرام و در سالهاي
متمادي بر يمن اعمال ميکرد و به خاطر اين که به شکل ديگري
عمل کند يک مرتبه وارد شد و رئيس جمهور يمن را بيچاره کرد
و او را مجبور کرد تا استعفا و سپس فرار کند و از آن طرف هم به
ن شريفين چهره آلوده و کثيف خود را که
ن حرمي 
اصطالح خادمي 
زير اين چتر مخفي کرده بودند دو جنگ را به مردم يمن تحميل
کردند.وي افزود :اولين جنگ ،جنگ نظامي بود و جنگ دوم که از
آن جنگ نظامي سختتر است ،اين بود که کشوري که ادارهاش
را با ترفندهاي مختلف به هم ريخته بودند در شرايط سخت قرار
دادند و از همه سالحها عليه آنها استفاده کردند.جانشين فرمانده
سپاه قدس با بيان اين که تصور آنها اين بود طي يک ماه جنگ

در يمن تمام ميشود و اين با امکاناتي که در اختيار آنها بود حرف
درستي در ميآمد ،اظهار داشت :چون يمنيها از يک طرف ابزار الزم
را نداشتند و همچنين تجربه هم نداشتند به نظر ميرسيد حرف
کساني که به يمن حمله کردند درست باشد و براساس محاسبات
مادي بايد اين اتفاق ميافتاد.قاآني افزود :امروز نزديک به  4سال
هست که اين جنگ در يمن ادامه دارد و سعوديها خيانتهايي
که به اين مملکت و جناياتي را که مرتکب شدند را حتي برخي
از آنها را اسرائيليها هم انجام ندادند.وي با بيان اين که از اين که
جنگ در يمن راه افتاده است ناراحت هستيم ،گفت :اگر سعوديها
ي نميبرد.قاآني با
درگير اين جنگ نميشدند جهان به ماهيت آنها پ 
بيان اين که بچههاي انصاراهلل در کوتاهترين زمان به فناوري ساخت
دقيقترين موشکها دست يافتند ،گفت :اين موشکها که  400يا
 500کيلومتر برد دارد ،امروز تنها با  10تا  12متر تفاوت به نقطه
اصلي اصابت ميکند و اين امکانات ساخت همگي از طريق خود
بچههاي انصاراهلل به دست آمده است.

امير خجسته:

طرح استيضاح ظريف ،حزبي و سياسي نيست
نماينده مردم همدان در مجلس گفت :طرح استيضاح ظريف
حزبي و سياسي نيست.
امير خجسته در گفتوگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري تسنيم
با اشاره به کليد خوردن طرح استيضاح وزير امور خارجه گفت:
اينکه آقاي ظريف از گردش مالي  30هزار ميلياردي پولشويي
خبر ميدهد ،بيش از آنکه باعث و باني اصالح امور در کشور شود،
تنها به عنوان اقرار يک مقام دولتي ايران در سطح بينالمللي مورد
استفاده قرار گرفت .ايشان هم با توجه به تجربه باالي ديپلماتيک
ميدانست که پس از اين حرفها چه عواقب تبليغاتي در انتظار
مردم ايران است.وي افزود :نمايندگان از وزير امورخارجه انتظار

داشتند در صورت داشتن اطالعات دقيق ،اين اطالعات را در
اختيار نهادهاي نظارتي ،قوه قضائيه قرار ميداد تا حداقل به هر
اندازهاي که ميشد ،اصالح صورت گيرد.
وي با بيان اينکه وزارت امور خارجه متولي اجراي سياستهاي
ديپلماسي در بيرون از مرزهاي جمهوري اسالمي است ،ادامه
داد :با توجه به موقعيت ما در برابر دشمنان اکنون زمان اينگونه
صحبتها نبود اما اين اشتباه و عدم ارائه توضيحات به مجلس
باعث و باني اين شد که طرح سوال و استيضاح ايشان به امضاء
تعدادي از نمايندگان مجلس برسد؛ البته نمايندگان مجلس
کما فيالسابق موضعگيريهاي اخير مقام عالي وزارت خارجه در

برابر اروپا و آمريکا بر سر منافع ملي را شايسته تقدير ميدانيم اما
در خصوص سخنان وزير بايد مجلس دست به سوال و در صورت
نيامدن استيضاح ايشان ميزد تا مشخص شود که همه بايد بار
عملکرد خود را به دوش بکشند.خجسته با اشاره به موضعگيري
بسياري از افراد مخالف سوال و استيضاح افزود :طرح سوال و
استيضاح وزير به هيچ عنوان نه حزبي بود و نه گروهي ،قطعا
نمايندگان به دنبال کارشکني در دستگاه ديپلماسي کشور در
اين برهه زماني حساس نبوده و نيستند تنها به دنبال پايان دادن
به شبهات در صحبتهاي آقاي ظريف در رابطه با پولشويي در
کشور بوده و هستند.

پروژه جديد اصالحات!

ميکند .او اين رويکرد را "پروژه جديد اصالحات" مينامد.
ح طلبان به اين روز افتادهاند؟ حضور آنها در دولت
چرا برخي اصال 
اعتدال چوب الي چرخ سياست ،فرهنگ ،اقتصاد و معيشت مردم
گذاشت .ترامپ فکر ميکرد با خروج از برجام ،اوضاع ايران به
هم ميريزد و مردم به اين نوع پروژهها "اعالم جنگ ها" توجه
ميکنند و ميريزند توي خيابان ،اما نشد .منافقين به آنها قول
داده بودند حتما در درون نظام شکاف در رأس ايجاد ميشود،
در پايين هم هستند کساني که فشار از پايين تا چانهزني در
باال براي فروش مملکت به اجانب را نمايندگي کنند ،اما تست
آنها در ديماه سال گذشته و مرداد امسال جواب نداد .مردم ما
فهيمتر از آن هستند که دشمن فکر ميکرد .حاال يک توطئه
سوخته و يک ماموريت لو رفته را سعيد حجاريان در قالب "پروژه

اصالحات"" ،تکرار" ميکند .خدا رحمت کند شهيد الجوردي
را ،بارها گفته بود اين جريان دنباله جريان منافقين هستند و
به نيروهاي انقالب در مورد کژانديشي ،انحراف و کژتابي آنها
هشدار داده بود.
يکي نيست به حجاريان بگويد؛ بابا! تجربه فتنه  88براي شما کم
نبود؟ شما در دادگاه آن روزها چه گفتيد ،همه آنها را فراموش
کرديد؟ باز فيلتان ياد هندوستان افتاده است؟! اين واژگان چيست
که لقلقه زبان و دهان شماست؟
"فشار از پايين"" ،نافرماني مدني"" ،تجمع سلولي" و ...آنها که اين
تخم لق را در انديشه سياسي شما کاشتند ،االن در پاريس دارند
توفان درو ميکنند .شما جوجه آنها هم نيستيد ،پس چرا در
قد و قواره بازتوليد آشوب و بحران ظاهر ميشويد؟

ادامه از صفحه اول
وي تصريح ميکند" :نافرماني مدني در خأل شکل نميگيرد .ابتدا
بايد تجمع سلولي داشت و سپس تجمعهاي موضوعي و بعد هم
تجمعهاي سراسري انجام شود".
وي با اظهار تاسف از شکست پروژه کشف حجاب ميگويد" :دختران
خيابان انقالب نافرماني مدني (بخوانيد کشف حجاب) ميکنند ،اما
چون سازمان ندارند و سراسري نيستند ،به نتيجه نميرسند".
بدين ترتيب ،وي به عنوان تئوريسين اصالحطلبان بدخيم بدون
پردهپوشي با دميدن به شيپور نافرماني مدني ،دستور "تجمعهاي
سلولي" و سپس "تجمعهاي موضوعي" و سپس "سراسري" را صادر

پيام جليقه زردها براي احزاب ايراني
ادامه از صفحه اول
در روزگاري که مروجين تحزب به شيوه فعلي ،بر مبدأ و منشأ
خيزش کنش هاي اجتماعي غرب  -که با روشي برخالف سنت
معمول خارج از سازو کار حزبي بر سياست مردان غربي موثر افتاده
است -چشم فرو مي بندند و حتي تأثير اين رويکرد در تحوالت اخير
کشورمان را نيز به روشهاي ديگري تأويل مي کنند؛ يک واقعيت
گريز ناپذير به پيش مي آيد و تغافل ما تغييري در قدرت مهيب
اثرگذاري آن نخواهد گذاشت.حال آنکه اگر تحزب را به جاي ترجمه

از کتب غربي و قائل شدن به اصالت قدرت براي حزب ،با ادبيات
توليد شده در گفتمان موسسين حزب جمهوري اسالمي دنبال
کنيم و حزب را نماينده واقعي مردم ،داراي کانال تعاملي و دوطرفه
فکري ميان مرکزيت حزب و اعضا ،دغدغه مند در به کرسي نشاندن
اصلح و نه خود بر قدرت و  ...بخواهيم؛ « شبکه هاي اجتماعي»
ابزاري براي تقويت اين کانال کشي خواهد بود و نه تنها از چنين
حزبي عبور نخواهد کرد؛ بلکه موجب قدرت افزايي آن در ايفاي
وظيفه خواهد شد.البته شايد يک تطابق ديگر هم نياز باشد.

ساز و کار سنتي حزبي همچون ساختاري برخاسته از ديوان ساالري
و نيازمند تشکيل جلسات با حضور فيزيکي شوراي مرکزي و ديگر
ارکان اين حزب؛ قطعا پاسخگوي حجم تبادل اطالعات با سرعت
باالي شبکه هاي اجتماعي نخواهد بود .انديشيدن به اين شکاف و
احساس نياز به ترميم آن ،اولين گام براي به روزرساني ساز و کار
تحزب در کشور است و اگر نگذاريم زمان آن از اين ديرتر شود،
شايد بتوان اميد داشت با چنين تحولي کمبودهاي احساس شده
از خأل احزاب پرقدرت در کشور نيز پشت سر گذاشته شود.

عضو گروه علوم سياسي دانشگاه تهران گفت :دولت از برجام براي
پياده سازي مقاصد خود بهره برداري سياسي کرده است.
محمدمهدي اسماعيلي با اشاره به دستاوردهاي برجام اظهار کرد :اتفاقاتي
که در سالهاي اخير رخ داد ،حاکي از آن بود که تعجيل و اشتياق دولت
يازدهم براي اين مسئله ،بي فايده بوده است .به نظر مي رسد آنها نسبت
به برجام داراي نگرش مصرف داخلي بوده اند و حتي مي توان از اين امر
تحت عنوان پاشنه آشيل دولت تدبير و اميد ياد کرد.
وي ادامه داد :اين نوع نگرش در مقاطع مختلف مورد بهره برداري
سياسي قرار گرفت .در واقع دولت براي اينکه به مردم موفقيت
خود را نشان دهد ،با چماق برجام ،مخالفين را سرجاي خود نشاند
اما وقتي از جريان انتخابات گذشت و نوبت به ارائه کارنامه رسيد،
ديديم که اتفاقي نيفتاده و ما فقط هزينه کرده ايم و تعهدات خود
را انجام داده ايم و طرف مقابل هم بدعهدي کرده است.
وي با بيان اينکه در دولت قبلي و فعلي آمريکا و سلوک و رفتار
اروپايي ها بدعهدي موج مي زند ،گفت :در جريان انتخابات ،آنان
که مي خواستند از اين مسئله بهره برداري سياسي کنند ،موضوع
را به صورت شفاف و روشن با مردم در ميان نگذاشتند و اکنون که
در آمريکا دولتي با صراحت لهجه بيشتري بر سرکار آمده و در کشور
هم دوره استفاده مقطعي از برجام به پايان خودش نزديک شده،
شاهد شکل گيري جدي اين سوال در افکار عمومي هستيم که ما
اين همه مذاکره کرديم چه شد؟ و چرا هيچ اتفاقي نيفتاد؟
عضو گروه علوم سياسي دانشگاه تهران با ابراز تاسف تاکيد کرد:
سيستم اجرايي کشور و دستگاه ديپلماسي پاسخ روشني به اين
مسئله ندارد و در حال حاضر با گذشت  6يا  7ماه از اتمام زمان
خروج آمريکا و تهديدها و زمان بندي اوليه که دولت براي اروپايي ها
تعيين کرده ،شاهد هستيم که ما با اروپا هم نتوانستيم به
جمع بندي روشني برسيم .بنابراين ادامه اين وضعيت شرايط مناسبي
را براي کشورمان در پي نخواهد داشت.
اسماعيلي افزود :با اتفاقاتي که طي ماه هاي اخير افتاده ،مقداري توقع از
دستگاه ديپلماسي و نهادهاي تصميم گير افزايش يافته و تصورم اين است
که دستگاه ديپلماسي بايد بتواند با صراحت و برنامه منطقي ،مطالبات را
محقق کند .اين امر مي تواند در فضاي عمومي کشور تاثير مثبت داشته
باشد .مجموعه دست اندرکاران دولتي هنوز هم به برجام به عنوان موضوعي
که بتواند در موضوعات داخلي کاربرد داشته باشد ،نگاه مي کنند.
وي تصريح کرد :بدعهدي هاي طرف مقابل يعني اروپا و آمريکا
نتيجه اعتماد بيش از اندازه به غرب و ارتباط دادن همه مسائل
داخلي کشور به اين موضوع بوده است ،اميدواريم در حال حاضر
اين آگاهي به دستگاه هاي ديپلماسي و تصميم گير کشور داده
شده باشد که نبايد بيش از اين مسائل کشور را به برجام و تعهدات
اروپايي حواله بدهند.
عضو گروه علوم سياسي دانشگاه تهران يادآور شد :مسئوالن دستگاه
ديپلماسي بايد از ايجاد التهاب جديد پرهيز کرده و همه همت و توان
خود را معطوف حوزه داخلي کشور و بهبود وضعيت اقتصادي کنند.
در عين حال از ظرفيت بزرگ شوراي هماهنگي اقتصادي که رهبر
انقالب در اختيار دولت قرار داده ،استفاده کنند .با اين مسئله عمال
فضاي مديريت قرارگاهي در اختيار دولت قرار گرفته است.
به گفته وي ،نبايد بيش از اين در حوزه سياست خارجي با اروپايي ها
و غربي ها مماشات کرد .ما در موضع برتري نسبت به گذشته قرار
داريم و امکانات و قدرت منطقه اي اين اقتضائات را دارد که اروپايي ها
و آمريکايي ها بيشتر نگران عکس العمل هاي ما باشند .نبايد اجازه
بدهيم اين مسائل و محدوديت ها در البي هاي پشت پرده ديپلماتيک،
آن قدرت کاربردي و اجراي خود را از دست بدهد.

خبر
روحاني:

در مذاکرات هستهاي
از زبان سرخهاي استفاده کرديم
رئيسجمهور گفت :در مذاکرات هستهاي از زبان سرخهاي
استفاده کرديم.به گزارش خبرنگار مهر ،حجت االسالم حسن
روحاني در جمع مردم سرخه گفت :اين يک واقعيت است که
انقالب در استان سمنان از سرخه شروع شد.وي افزود :يکي از
افتخارات ما زبان زيباي محلي است .در زمان جنگ هميشه
بيسيمچيها از اين زبان استفاده ميکردند .ما هم در مذاکرات
هستهاي از اين زبان استفاده کرديم .سرخهاي زباني است که با
وجود فارسي بودن گويش سخت و پيچيدهاي دارد و يادگرفتنش
هم سخت است.

مصباحي مقدم:

جهان اسالم را بايد از نظر سياسي
و اقتصادي ،يکپارچه کنيم
عضو هيئت عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت:
جهان اسالم را بايد از نظر سياسي و اقتصادي ،يکپارچه کنيم.
به گزارش گروه سياسي خبرگزاري ميزان ،حجتاالسالم غالمرضا
مصباحيمقدم در نوشتاري گفت :ما بايد جهان اسالم را از نظر
سياسي و اقتصادي و غيره يکپارچه کنيم و پول مشترک داشته
باشيم .وي تصريح کرد :چرا بايد همچنان از پولهاي خارجي
به ويژه دالر استفاده کنيم؟!

پزشکيان:

اگر  FATFشرايط ما را نپذيرد
تعهد نميدهيم

نايب رئيس مجلس گفت :اگر  FATFشرايط ما را نپذيرد ،تعهد
نميدهيم.به گزارش خبرنگار مهر ،عليرضا سليمي ،نماينده مردم
محالت در جلسه علني روز چهارشنبه مجلس در تذکري شفاهي
با اشاره به تصويب اليحه الحاق ايران به  CFTاظهار داشت:
در بسياري از بندهاي  ۲۲گانه شوراي نگهبان که به اين اليحه
ايراد گرفته بود ،بر خالف شرع بودن اين اليحه تاکيد شده بود و
انتظار ما اين بود که در مجلس به جاي ايجاد فضاي احساسي ،با
گفتوگو ،يکديگر را قانع کنيم.وي ادامه داد :اخيرا ً رئيس CFT
به صراحت اعالم کرده است که شروط ايران را نميپذيرد و الزم
بود که درباره اين مسئله بيشتر صحبت مي شد چرا که بسياري از
دشمن هاي ما با گردن کلفتي اظهارات خود را مطرح ميکنند اما
ما در فضايي کام ً
ال احساسي به اين موضوع رسيدگي کرديم.سليمي
با انتقاد از هيئت رئيسه مجلس که به وي اجازه بيان مخالفتش
با اين اليحه را ندادند ،تصريح کرد :متاسفانه سواالت و ابهامات
زيادي براي ما باقي مانده است و آقاي ظريف هم به صراحت اعالم
کرد که ضمانت نميدهيم و بسياري از شبهات همچنان براي ما
باقي مانده است.وي گفت :قرار بود کميسيون امنيت ملي مجلس
هرچند وقت يک بار گزارشي درباره روند اجراي برجام به مجلس
ارائه دهد که ممکن است وزارت خارجه اين گزارشهاي چند ماهه
را به کميسيون امنيت ملي ارائه داده باشد اما اين گزارش بايد
از سوي کميسيون امنيت ملي و از تريبون مجلس قرائت شود.
مسعود پزشکيان که رياست جلسه را بر عهده داشت در پاسخ
به اين تذکر گفت :اگر  FATFشرايط ما را نپذيرد ،ما هم وارد
تعهدات آنان نمي شويم.

