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درمکتب امام

مبدأ همه خطرها

نگاه

مبدأ همه خطرها برای انســان خود آدم اســت، و مبدأ اصالح هم از خود 

آدم باید رشوع شود. و منی شود که یک واعظی که خودش اصالح نشده بتواند 

دیگــران را اصالح کند. و آن واعظــی می تواند موعظه کند که در باطنش هم 

موعظه شده باشد. 

صحیفه امام؛ ج۱۷؛ ص۱۹۳/  جماران؛ ۶ دی۱۳۶۱

»اسالم رحمانی« یا کرنشی بزک کرده 
در برابر اسالم ستیزی

سمیرا خطیب زاده
»اســام رحمانی« واژه ای که چندی پیش مقام معظم رهبری در 
دیدار و ضیافت افطاری با دانشجویان مطرح کردند و چند وقتی است 
به کلید واژه مشترک برخی در سخنرانی ها و اعام مواضع تبدیل شده 
است. واژه ای به ظاهر جذاب که سعی دارد جنبه مهربانی و عطوفت اسام 
را به نمایش بگذارد اما در درون بار معنایی متفاوت دارد. رواج عبارت 
اسام رحمانی به جای اســام ناب محمدی)ص( در میان چهره های 

جریانی خاص می گذرد.
در بخشی از بیانات رهبر انقاب در این دیدار آمده است: »اصطاح 
اســام رحمانی که این روزها رایج شــده است از ترکیب کلمه زیبای 
به وجود آمده اما معنای واقعی آن چیســت؟ آیا منظور این اســت که 
برخاف قرآن که انســان ها را به مومن، کافر، دشمن و دوست تقسیم 
می کند باید با همه  انسان ها، صرفا با رحمت برخورد  کرد؟ و با کسانی 
که با اسام و ملت ایران دشمنی می کنند، برخاف فرمان پروردگار با 

محبت، مودت و معدلت رفتار کرد؟«
ایشــان، این گونه حرف های بدون تامل و ســطحی را کاری غلط و 
گمراه کننده خواندند و افزودند: »آیا اصطاح اســام رحمانی، نشــأت 
گرفته از لیبرالیزم غربی اســت؟ اگر این گونه باشــد این اصطاح، نه 
اســامی است و نه حتی رحمانی و عاطفی، چرا که زیربنای لیبرالیزم 
یعنی تفکر اومانیستی براساس نفی پروردگار و معنویت شکل گرفته و 

بر پایه  منافع گروه های قدرتمند ، استوار است.«
با توجه به هشدارهای صریح رهبر معظم انقاب درباره ریشه غربی 
تفکر اســام رحمانی، جای این پرسش اساسی است که چه کسانی و 
با کدام انگیزه از این واژه اســتفاده نموده اند. متاسفانه نگاهی گذرا به 
ســخنرانی ها و اعام مواضع برخی جریانــات خاص و حتی مقامات و 
مسئوالن کشوری این امر را روشن می کند که اسام رحمانی به کرات 
و با اهداف خاص و شــاید در مواردی با غفلت نســبت به خاستگاه آن 
مورد استفاده آنان قرار گرفته است که موارد زیر تنها بخشی از آن است.
رئیس جمهور در کنفرانس وحدت اســامی: »باید اسام رحمانی، 
معتــدل و اعتدالــی را به جهانیان تفهیم و در برابر افراط و خشــونت 
ایســتادگی کنیم، و به دنیا بگوییم که اســام دین خشونت و افراط 

نیست، بلکه دین مدارا است.«
جهانگیری معاون اول رئیس جمهور: »باید چهره رحمانی و معتدل 

اسام به مردم دنیا معرفی شود.«
هاشمی رفسنجانی: »روحانی چهره اسام رحمانی را به دنیا نشان 

داد.«
محمد خاتمی: »مدارس ایران معرف چهره  رحمانی اسام باشند.«

معصومه ابتکار: »از ابتدا، انجمن اسامی در آمریکا و اروپا همزمان 
با تاســیس در ایران نیز شکل گرفت و فراتر از اعتقادات دینی شیعی 
با نگرش اسام رحمانی فعالیت می کرد؛ اسامی که تنوع دیدگاه ها را 

بیان می کند«!
جایی پــور: »دغدغه و هــدف دوم فعاالن دانشــجویی ترویج و 

غنابخشیدن به گفتمان مردم ساالری و اسام رحمانی است.«
کدیور: »اصطاح اسام رحمانی مدتی از اقبال برخوردار شده است. 
نگارنده این اصطاح را سال ها قبل برای تمایز قرائات مختلف اسامی به 
کار برده است. در یک سال اخیر این ترکیب در میان حامیان و رهبران و 
همراهان جنبش سبز به وفور به چشم می خورد. به نظر می رسد تحلیل 

مفهومی اسام رحمانی الزم باشد.«
تامل موشکافانه در سخنان باال ما را به این نتیجه می رساند که جریان 
مرموزی در تاش است تا با معرفی چهره ای تحریف شده از اسام ناب 
محمدی)ص( الگویی نامتعارف از آن را ارائه دهد و بی گمان این چهره 
بزک شــده از اســام به منافع و اهداف خاص سیاسی و فرهنگی آنان 

نزدیک تر خواهد بود.
اسامی که از آن قهر و عداوت بر دشمنان حذف شود، اسامی که 
بر دوست و دشمن لبخند بزند، اسامی که در برابر ظلم دنیای استکبار 
برمسلمانان جهان سکوت مرگبار پیشه سازد، اسامی که چشم خویش 
را بر قربانی شده  هزاران زن و کودک بیگناه در غزه و فلسطین و یمن 
ببندد و تنها از رحمانیت و مهربانی با دوســت و دشمن سخن براند نه 
تنها اسام نیست بلکه در قاموس هیچ انسان آزاد ه ای نیز ذره ای ارزش 
و اعتبار ندارد. تاکید بر این نکته ضروری است که واژه »اسام رحمانی« 
در سخن برخی از مسئوالن محترم کشورمان را نمی توان با همان معنا 
و مفهومی دانست که در اظهارات شماری از جریانات وابسته و بدنام به 
کار گرفته می شود. از این جهت، توجه و دقت مسئوالن در بهره گیری 

از این واژه  ضروری به نظر می رسد.
پس الزم است با رصد و هوشیاری در برابر کلید واژه هایی که سعی 
در معرفی مفهومی جعلی و دروغین از اسام ناب محمدی)ص(، همان 
واژه ای که امام راحلمان)ره( با تاکید بســیار در سخنرانی های خویش 
مطرح می فرمود راه را از چاه و حق را از باطل باز شناسیم و فرصت هر 

گونه ضربه و انحراف را از اسام راستین بگیریم.

توافق وین شلیک به امنیت ایران است
بقیه از صفحه ۲

 اگر توافق رد شود
 در دنیا بی اعتبار می شویم

اوباما مدعی شد: ساختاری که در نظر گرفته شده، به نحوی 
است که ما می توانیم بر هر نوع مخالفتی که ایران ممکن است 
با دسترسی به هر سایتی، اعام شده یا اعام نشده، داشته باشد، 
غلبه کنیم و اگر آن ها همکاری نکردند، آن وقت باز هم ما در 

موضعی خواهیم بود که تحریم ها را سرجایشان بازگردانیم.
وی همچنین مدعی شد: ما طبق این توافق، قادر خواهیم 
بود براساس اختیارات بین المللی که از میان نمی روند، با تسلیح 

حزب اهلل مقابله کنیم.
به گزارش فارس،رئیس جمهور آمریکا در ادامه گفت: دست 

کشیدن ایران از برنامه هسته ای، توهم است.
اوباما افزود: اگر توافق رد شود، در دنیا بی اعتبار می شویم.
 هاآرتص: یهودیان آمریکا مخالف توافق 

هسته ای نیستند
روزنامــه صهیونیســتی هاآرتص در گزارشــی نوشــت: 
کنسول گری اسرائیل در فیادلفیا در نامه ای محرمانه به تل آویو 
تاکید کرده که یهودیان آمریکا مخالف توافق هسته ای نیستند.

پایــگاه خبری یورو ریپورتر در گزارشــی اعام کرد: یک 
سخنگوی اتحادیه اروپا در پاسخ به نامه وزیر خارجه آرژانتین که 
از آنها خواسته بود درباره نتایج پایانی مذاکرات هسته ای ایران 
و گروه 1+5 توضیح بدهند گفت که علیرغم توافق هسته ای، 

حکم پلیس اینترپل مبنی بر بازداشت »احمد وحیدی« وزیر 
سابق دفاع ایران هنوز معتبر است.

گفتنی اســت سردار وحیدی در ارتباط با بمب گذاری در 
»مرکز همیاری یهودیان آرژانتین« )آمیا( هدف برخی اتهامات 
بی  اساس قرار گرفته است. بر طبق توافق صورت گرفته میان 
ایران و گروه 1+5 برخی از مقامات ایرانی از جمله سردار وحیدی 

قرار است از لیست تحریم ها کنار گذاشته شوند.
اظهار نظر سخنگوی اتحادیه اروپا در حالی است که بخش 
رسانه ای پایگاه اینترنتی شورای وزرای اتحادیه اروپا در بیانیه ای 
اعام کرد این شورا اولین اقدامات حقوقی برای اجرای برنامه 
جامع اقدام مشترک)برجام( بین ایران و کشورهای گروه 5+1 

را تصویب کرد.
 عراقچی: بهانه جویی آمریکا در موضوع 

حقوق بشر و تروریسم بعد از توافق ادامه 
دارد

به گــزارش خبرگزاری ها، »عبــاس عراقچی« عضو تیم 
مذاکره کننده هسته ای در جلسه مشترک با اعضای کمیسیون 
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسامی گفت: 

برجام سند محرمانه ای ندارد.
عراقچی افزود: بهانه جویی آمریکا در موضوع حقوق بشر و 

تروریسم بعد از توافق ادامه خواهد داشت.
وی در ادامه گفت: نگرانی جامعه تجاری ایران از تحریم های 

سوئیفت درست نیست.

معاون وزیر امور خارجه خاطرنشان کرد: راکتور آب سنگین 
به هیچ وجه با بتن مسدود نمی شود.

عراقچی اظهار داشت: اگر آمریکا به تعهدات خود پایبند 
نباشد ایران ظرف چند سال به حالت قبل خود برمی گردد. در 
آن زمان شاهد خواهیم بود که دیگر ساختار تحریم ها شکست 
خــورده و به حالت قبل بر نمی گــردد. وی تاکید کرد: تمام 
نگرانی های مربوط به بازرسی از مراکز نظامی برطرف شده است.
عضو تیم مذاکره کننده هســته ای افزود: تفاهم صالحی و 
آمانو با عنوان »نقشه راه همکاری برجام« بین ایران و آژانس 
به صورت محرمانه است. عراقچی در ادامه گفت: براساس برجام 
اعضای 1+5 مکلف به تامین ســوخت 20 درصد برای راکتور 
تهران هستند. وی خاطرنشان کرد: رمز ضمانت اجرایی برجام، 

توانایی هسته ای ایران است.
معاون وزیر امور خارجه اظهار داشت: حضور 150 بازرس 
آژانــس با تأیید ایران انجام می شــود و بازرســان کانادایی و 

آمریکایی نمی توانند به ایران بیایند.
گفتنی است نشســت عراقچی با کمیسیون امنیت ملی 
مجلس در ابتدای هفته گذشــته برگزار شد ولیکن جزییات 
این نشســت پنج شنبه هفته گذشــته از طریق شبکه خبر 

سیما اعام شد.
 مونیز: بازرسان به سایت های اعالم نشده 

دسترسی دارند
ارنســت مونیز وزیر انرژی آمریکا در یادداشتی در پایگاه 

خبری »فوروارد« نوشت: بازرســان آژانس بین المللی انرژی 
اتمی در کمتر از 24 ســاعت به ســایت های اعام نشده ایران 

دسترسی خواهند داشت! 
مونیز افزود: راستی آزمایی و دسترسی بی سابقه ای در سند 

برجام وجود دارد.
 طرح پرداخت 4 میلیون دالر

 به گروگان های النه جاسوسی! 
پایگاه خبری هیل در گزارشــی اعــام کرد: نمایندگان 
کنگــره طرحی را برای پرداخت 4 میلیون دالر غرامت به هر 
یک از گروگان های ســفارت آمریکا)النه جاسوسی( در ایران 

آماده کردند!.
ایــن پایگاه در خبری دیگر اعــام کرد: تعدادی از 
اعضای مجلــس نمایندگان آمریکا نامــه  ای را در این 
مجلس پخش کرده اند که در آن خطاب به باراک اوباما 
خواسته شده کنگره در جریان »توافق محرمانه ایران و 

آژانس« قرار گیرد.
 اسرائیل تهدید است، نه ایران

به گزارش فــارس، »نوام چامســکی« تحلیلگر 
آمریکایی در مصاحبه با شــبکه خبــری »الجزیره« 
گفت: تهدیدات نظامی آمریکا علیه ایران، نقض منشور 

سازمان ملل است.
چامسکی افزود: ایران عضو پیمان »ان پی تی« است و در 

حقیقت اسرائیل تهدید است، نه ایران.

امیرعبداللهیان:
بحرین به جای فتنه گری

 به فکر مردم خود و منطقه باشد
معاون عربی آفریقایی وزیر امور خارجه کشــورمان، ضمن 
محکوم کردن انفجارهای تروریستی اخیر در بحرین، به اتهام 
وزیر خارجه این کشور مبنی بر نقش کشورمان در این حوادث 

پاسخ داد.
حسین امیرعبداللهیان اظهار داشت: ادعای بحرین مبنی بر دستگیری 

فردی مسلح و مرتبط با ایران به هیچ وجه صحت ندارد.
وی در واکنــش به انفجار اخیر در »ســتره« بحرین و ادعای وزیر 
خارجه این کشــور مبنی بر اینکه داعش سنی و شیعه سرشت واحدی 
دارند و ایران در پشت این اقدام قرار دارد، گفت: اقدام تروریستی اخیر 

در بحرین را قویاً محکوم می کنیم.
معاون عربی آفریقایی وزیر امور خارجه افزود: انتشار این خبرسازی 
آن هم در آغاز  سفر سازنده و مثبت منطقه ای وزیر امور خارجه جمهوری 
اسامی ایران که حامل بهترین پیام ها برای منطقه است و تداوم اتهامات 

علیه ایران، کامًا هدفمند صورت می گیرد.
به گزارش مهر، امیرعبداللهیان تصریح کرد: متاسفانه رفتار طایفی 
برخی عناصر افراطی در درون  حکومت بحرین و توهین عامدانه آنان به 
اعتقادات مذهبی مسلمانان، منجر به ایجاد فاصله عمیق میان حکومت 

و مردم شده است.
وی تأکید کرد: به وزیر خارجه بحرین نصیحت می کنیم که به جای 
تحریک و تشویق فتنه مذهبی در این کشور و منطقه، به ایفای نقشی 
مثبت و سازنده در قبال امنیت جمعی منطقه و ایجاد آشتی ملی میان 

حکومت و مردمش بیاندیشد.
معاون وزیر امور خارجه با بیان اینکه تهران صرفاً از راهکار سیاسی 
در قبال بحرین حمایت می کند، هشــدار داد: ادامه ســرکوب ها، نقض 
سیســتماتیک حقوق بشر و تشدید فضای امنیتی در این کشور اوضاع 

را پیچیده تر می کند. 
در سفری 4 روزه

حدادعادل با نخست وزیر 
و رئیس مجلس ملی تاجیکستان دیدار کرد

نماینده مردم تهران در مجلس در سفری 4 روزه به کشور 
تاجیکستان با نخست وزیر و رئیس مجلس ملی نمایندگان این 

کشور دیدار و گفت وگو کرد.
به گزارش فارس، غامعلی حداد عادل نماینده مردم تهران در مجلس 
شورای اسامی و رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی پس از یک سفر 

4 روزه به تاجیکستان عصر پنجشنبه به کشور بازگشت.
وی در این ســفر عاوه بر شرکت و سخنرانی مرتبط با واژه گزینی 
با نخســت وزیر و رئیــس مجلس ملی نمایندگان این کشــور دیدار و 

گفت وگو کرد.
رئیس فرهنگســتان زبان فارسی همچنین در جلسه شورای اتفاق 
که  بزرگ ترین محفل نویسندگان تاجیکستان است شرکت و در محفل 

شعرخوانی آنان نیز حضور یافت.
عضو کمیسیون آموزش مجلس:

پرونده بورسیه ها در قوه قضائیه 
باز شد

باالخره بعد از کشمکش های فراوان، زهره طبیب زاده، عضو 
کمیسیون آموزش مجلس شورای اسالمی، از باز شدن پرونده 
بورسیه ها در قوه قضاییه خبر داد و گفت: آقایان نبویان و زارعی 
از کمیسیون آموزش مجلس مامور شدند تا از طریق دادستانی 
قوه قضائیه و معاون اول رئیس جمهور، این موضوع را پیگیری 
کنند تا بررسی جرم هایی که در این زمینه وجود دارد، انجام شود.

زهره طبیب زاده، در رابطه با جلسه هفته گذشته کمیسیون آموزش با 
وزیر علوم به خبرنامه دانشجویان ایران گفت: هیئتی برای پیگیری قضایی 
مسائل بورسیه به دادستانی کل کشور اعزام و پیگیر این موضوع شدند.

طبیب زاده افزود: جلســه کمیســیون آموزش با حضور وزیر علوم 
برگزار شد که در سه محور بورسیه ها، رشد علمی و بررسی کنسرت های 

دانشگاهی، بررسی هایی صورت گرفت.
عضو کمیســیون آموزش مجلس با بیان اینکه وزیر علوم در جلسه 
هفته گذشته گفته است که سعی کردیم این مسئله )بورسیه ها( را حل 
و فصل کنیم، گفت: نظر نمایندگان بر این است که افراد مسبب مسئله 
بورسیه ها که با سوء مدیریت آگاهانه یا ناآگاهانه سبب خدشه دار شدن 
حیثیت علمی کشور و حیثیت اجتماعی دانشجویان بورسیه شدند، باید 

مورد برخورد قانونی قرار گیرند.
وی افــزود: در همین رابطه آقایان نبویان و زارعی از کمیســیون 
آموزش مجلس مامور شدند تا از طریق دادستانی قوه قضاییه و معاون 
اول رئیس جمهور، این موضوع را پیگیری کنند تا بررسی جرم هایی که 

در این زمینه وجود دارد، انجام شود.
طبیب زاده اظهار داشــت: برهمین اساس کمیته ای مرکب از وزیر 
علوم، وزیر بهداشت، دبیر شورای عالی انقاب فرهنگی و نهاد نمایندگی 
مقام معظم رهبری در دانشــگاه ها و رئیس کمیسیون اصل۹0 مجلس 
شورای اسامی زیرنظر وزیر علوم برای بررسی پرونده بورسیه ها تشکیل 
شد تا به پرونده220 بورسیه ای که از نظر وزارت علوم مشکاتی از نظر 

سن و معدل داشتند رسیدگی شود.
گفتنی است، در جلسه هفته گذشته کمیسیون آموزش، برگزاری 
کنســرت  در دانشگاه ها ممنوع شده و وزارت علوم مکلف به برخورد با 

بی قانونی های این چنینی در دانشگاه شده است.
وکیل پرونده خون  های آلوده:

فابیوس و دولت فرانسه
 باید از ایران عذرخواهی کنند

عضو شــورای شــهر تهران با کنایه به سخنان اخیر  وزیر 
بهداشت، ضمن تأکید بر اینکه موضوع پرونده خون های آلوده 
به هیچ عنوان به یک موضوع سیاسی تبدیل نخواهد شد، گفت: 
دولت فرانسه و شخص فابیوس باید از مردم ایران و خانواده هایی 

که مبتال به ایدز شده اند عذرخواهی کنند.
علی صابری در گفت وگو با فارس، با اشــاره به اینکه شــورای شهر 
هیچ گاه به دنبال موضوعات سیاسی نبوده و نخواهد بود، اظهار داشت: 
در جلســه گذشته شورای شــهر تهران نیز برخی اعضای شورای شهر 
تذکراتی را درباره پرونده خون های آلوده و ورود فابیوس مطرح کردند.

وی تصریح کرد: موضوع پرونده خون های آلوده یک موضوع حقوقی 
است و بایستی از طریق مراجع قضایی پیگیری شود.

صابری با اشــاره به ورود فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه به ایران، 
گفت: در موضوع پرونده خون های آلوده دولت فرانسه و شخص فابیوس 
مقصرند و بایستی از مردم ایران و خانواده های مبتا به ایدز عذرخواهی 
کنند. وی با کنایه به  سخنان وزیر بهداشت که گفته بود، طرح پرونده 
خون های آلوده در آستانه سفر فابیوس، سیاسی است! اظهار امیدواری 
کرد: مسئوالن هیچ گاه موضوع پرونده خون های آلوده را به یک موضوع 
سیاسی تبدیل نکنند و همه بایستی موضوع پرونده خون های آلوده را 

از طریق مراجع قضایی و با عذرخواهی دولت فرانسه پیگیری کنند.

با تاکید بر تسریع مراحل  دادستان تهران 
اعطای مرخصی به زندانیان از روسای دادسراها 

خواست سخت گیری نکنند.
بــه گزارش میزان ، عباس جعفری دولت آبادی 
روز پنجشنبه در جلسه شــورای معاونان دادسرای 
عمومی و انقاب تهران از روسای دادسراها خواست 
تا در مراحل اعطای مرخصی به زندانیان سخت گیری 

نکنند.
وی با اشاره به باتکلیفی پرونده برخی زندانیان، 
از معاونان خود خواســت به این پرونده ها ورود کرده 

و وضعیت این دست زندانیان را تعیین تکلیف کنند.
دادستان تهران همچنین با تاکید بر آموزش های 
تخصصــی برای بازپرس ها تصریح کرد: بازپرس هایی 
کــه در زمینه های تخصصی کار می کنند، حتما باید 

آموزش های الزم را ببینند.
 در ابتدای این جلسه، روسای دادسراهای چندگانه 
تهران به بیان مسائلی در خصوص قانون آئین دادرسی 
کیفری جدید که از تیرماه سال  جاری اجرایی شده 
اســت، پرداختند و نکاتی را در این زمینه به سمع و 

نظر دادستان تهران رساندند.

دادستان تهران:

رؤسای دادسراها برای اعطای مرخصی به زندانیان سختگیری نکنند

رســانه های اصالح طلب و زنجیره ای در روزهای 
گذشته به جای اینکه از منافع ملی و جان باختگان 
بســیاری که قربانی جنایات فرانســه در ماجرای 
خون های آلوده شــده اند حمایت کنند، به منتقدان 
دولت پاریس و به خصوص متهم ردیف اول آن یعنی 
لوران فابیوس وزیر خارجه فرانســه حمله کرده و 

مخالفین را به باد فحش و ناسزا گرفته اند.
در این راســتا و به دنبال تصمیم »سازمان فرهنگی و 
هنری شــهرداری تهران« برای برگزاری مراسمی با عنوان 
»فرش قرمز« که در آن مستندی با عنوان »چند قطره خون« 
قرار بود پخش شود و البته با لغو این مراسم پخش نگردید، 
نشریات زنجیره ای توپخانه خود را به سمت شهرداری تهران 
و فراتر از آن منتقدین نشــانه گرفته و به جای حمایت از 

قربانیان، متهم را بر صدر نشانده و از وی تمجید کردند. 
مســتند پخش نشــده چند قطره خون و نیز مراســم 
اجرانشده فرش قرمز قرار بود به جنایات دولت فرانسه و به 
خصــوص لوران فابیوس در جریان خون های آلوده بپردازد 
که با دخالت ها و تهدیدهای صورت گرفته این گونه نشد تا 
میهمان متهم ردیف اول بر روی فرش قرمز پای گذاشته و 
در مقابل نگاه های حیرت زده خانواده قربانیان و نیز منتقدان 

سفر یکروزه خود به ایران را خاتمه داده و برود. 
روزنامه شــرق به عنوان نمونــه در یک گزارش که در 
شماره روز پنجشنبه و با عنوان »شهرداری مشغول به کار 
است« منتشر شده به این موضوع پرداخته و نوشته است: 
این سازمان نه تنها صاحیت اعام موضع درباره مذاکرات 
هسته ای یا هر موضوع سیاسی دیگری را ندارد، بلکه مضامین 
به  کار رفته در این تابلوها، مغایر با فضای عمومی جامعه و 

رویکرد کلی نظام جمهوری اسامی  بوده است.
این رویکرد سیاســی رسانه های زنجیره ای مورد انتقاد 
بسیاری از فعاالن، کارشناسان و شخصیت های سیاسی قرار 
گرفته اســت، منتقدین می گویند: بستن دهان منتقدین و 
مخالفین آن هم در برابر کسانی که متهم ردیف اول جنایات 

بزرگی چون خون های آلوده هستند، زیبنده نیست. 

رسانه هایی که از کنار خون های آلوده
 به راحتی می گذرند

در این راستا محمدحسن آصفری نماینده مردم اراک 
و عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
شــورای اســامی با انتقاد از رســانه های دولتی به دلیل 
اعتراضشــان به پوسترهای شــهرداری تهران درباره سفر 
فابیوس به تهران، گفت: این رســانه ها از کنار خون صدها 
انســان بی گناه آلوده شــده به هموفیلی و ایدز به راحتی 

می گذرند.
به گزارش فارس، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجــی مجلس با اشــاره به فضاســازی جدید و هجمه 
رسانه های حامی دولت علیه شهرداری تهران به دلیل طراحی 
پوســتر در اعتراض به سفر فابیوس به ایران، اظهار داشت: 
باید از این افراد پرسید اگر فرزندان، خانواده یا نزدیکان این 
افراد همان زمان بر اثر خون های آلوده فرانســه به بیماری 
ایدز مبتا می شــدند باز هم سکوت می کردند و نسبت به 
انتقاد گروهی به سفر فابیوس به تهران معترض می شدند؟

وی با بیان اینکه اقدام شهرداری تهران در طراحی چنین 
پوسترهایی قابل تقدیر است، گفت:  ما یک گایه ای هم از 
آقای وزیر بهداشت داریم، وقتی از وزیر بهداشت درباره سفر 
فابیوس به تهران ســؤال شد گفت که من مسئول سامت 

مردم هستم و در بازی های سیاسی وارد نمی شوم.
این عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی 
مجلس تصریح کرد: آیا ســامت مردم جزو مسائل مربوط 
به حوزه سیاســی اســت که آقای وزیر بهداشــت اینگونه 
موضع گیــری می کند؟! وظیفه وزیر بهداشــت این بود که 
نسبت به ســفر فابیوس به تهران حداقل موضع گیری در 

راستای سامت مردم انجام می داد.
شعبان بی مخ های سیاسی در حال پیدا شدن 

پرویز سروری رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای 
شهر تهران نیز در این زمینه  اظهار داشت:  به نظر من برخی 
شعبان بی مخ های سیاسی در کشور ما در حال پیدا شدن 
هســتند که این ها در هر موضوعی دست به قلم می برند و 

موضع گیری می کنند. 
ســروری با اشــاره به اعتراض هــای اصاح طلبان به 
پوســترهای شــهرداری تهران اظهار داشــت: عده ای از 
شــهروندان مــا در یک ماجرای بســیار دردناک از طریق 
همین شــخص یعنی فابیوس جان خودشان را به بدترین 
شکل از دست داده اند و خون های آلوده آسیب زیادی را به 

خانواده های زیادی رسانده است.
سروری تاکید کرد: حتی در کشورهای استبدادی نیز 
چنین برخورد تندی با مراکز غیررسمی که تصمیماتشان 
بر سیاست خارجی تاثیر ندارد نمی کنند، میهمان خارجی 
نیز نمی تواند ادعا کند در کشور شما یک مرکز و یا شبکه 
اجتماعی مطالبی علیه وزیر خارجه ما گفته اســت، امروز 
اما در کشــورمان ]موافقان دولت[ این را هم برنمی تابند و 

اعتراض می کنند. 
عضو شورای اسامی شهر تهران تاکید کرد: بفرمایید 
که ایران قرار اســت قبرستان شود؟ و خفقان کشور را فرا 
بگیرد؟ و هیچ کس جرأت نداشــته باشد که کوچک ترین 

موضع مخالف موضع آقایان بگیرد؟!
رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران 
تأکید کرد: در ماجرای خون های آلوده براساس قانون باید 
خســارت به خانواده های مرتبط با ایــن پرونده پرداخت 
می شــد، حقوقی که به سایر کشــورها از جمله افغانستان 

نیز پرداخت شد.
سروری در ادامه با طرح این پرسش که چرا نباید این 
موارد در رسانه ها مطرح شود و مردم آن را بدانند، گفت:  
ما یک مجموعه رسمی داریم به نام وزارت امور خارجه 
و دولت و یک مجموعه مردمی و یک موسســه عمومی 
غیردولتی در یکی از مراکزش یک پوســتر غیرمجازی 
که مطالبه مردم بوده و منتشــر هم نشده است پخش 
می کند و این غوغا به پا می شود و این همه روزنامه های 
اصاح طلب که دانستن را حق مردم می دانند وا اساما 
و وا کشــورها ســر می دهند که دنیا در حال تخریب و 

نابودی است.

قضیه خون های آلوده 
مربوط به تمام آحاد ملت است

یک عضو دیگر شورای شهر تهران نیز درباره اظهارات 
اخیر زیباکام مبنی بر دخالت مدیریت شــهری در ارتباط 
با مســائل سیاســت خارجی، گفت: موضوع مهمی مانند 
خون های آلوده مربوط به تمام آحاد کشور می شود و تمامی 

حوزه های مدیریتی کشور را دربر می گیرد.
اقبال شــاکری در گفت وگــو با فارس ادامــه داد: ما 
نمی توانیــم افراد را محدود کنیم که در خصوص موضوعی 
به این مهمی اظهار نظر نکنند چه برســد به اینکه مردم را 

از انتقاد منع کنیم.
شاکری افزود: یکی از افتخارات نظام ما این بوده است 
که در عرصه های گوناگون در مدیریت کان کشــور مردم 
حضور داشتند و تصمیم نهایی را گرفته اند و اکنون محدود 
کردن مردم در برابر مسائل کان کشور جفا به دستاوردهای 
بزرگ نظام و انقاب است، چرا که تمامی شهروندان ایرانی 
می توانند در هر مســئولیتی و ســمتی اظهار نظر خود را 

عنوان کنند.
فابیوس و دولت فرانسه

 بایستی از دولت ایران عذرخواهی کنند
عضو شورای شهر تهران با تأکید بر اینکه موضوع پرونده 
خون های آلوده به هیچ عنوان به یک موضوع سیاسی تبدیل 
نخواهد شــد، گفت: دولت فرانســه و شخص فابیوس باید 
از مــردم ایران و خانواده هایی که مبتا به HIV شــده اند 

عذرخواهی کنند.
علی صابری با اشــاره به اینکه شورای شهر هیچ گاه به 
دنبال موضوعات سیاسی نبوده و نخواهد بود، اظهار داشت: 
در جلســه گذشته شورای شهر تهران نیز برخی از اعضای 
شورای شهر تذکراتی را در خصوص پرونده خون های آلوده 

و ورود فابیوس مطرح کردند.
وی تصریح کرد: موضــوع پرونده خون های آلوده یک 
موضوع حقوقی اســت و بایســتی از طریق مراجع قضایی 

پیگیری شود.

گزارش خبری

حمله زنجیره ای ها به منتقدان متهم خون های آلوده

سرویس سیاسی- 
در حالی که مسئولین دولت ارقام متفاوتی از 
میزان پولهای بلوکه شده ایران در خارج از کشور 
یافت  ماموریت  محاسبات  دیوان  می کنند،  ارائه 
ظرف دو هفته رقم دقیق این مبلغ را مشــخص 

و اعالم کند.
پیــش از توافق دولتی ها می گفتند میزان پول های 
بلوکه شــده ایران در خارج بیش از 150 میلیارد دالر 
است و اکنون صحبت از 30 میلیارد دالر و حتی کمتر 
اســت و سهم دولت از این پول نیز کمتر از 25 درصد! 
میزان دقیق این مبلغ چقدر است و علت این آمارهای 

متفاوت چیست؟
عزت اهلل یوسفیان ما عضو کمیسیون برنامه و بودجه 
مجلس در خصوص دارایی های ارزی بلوکه شده ایران 
در خارج از کشــور به خبرنگار کیهان گفت: »مبالغی 
غیر شفاف، کلی و به صورت کم و زیاد توسط مسئولین 
دولتی گفته شــده اســت اما آن چه مسلم است اگر از 
تحریم ها خارج شویم که این خود جای بحث دارد، این 
منابــع حدود 30 میلیارد دالر اســت که می تواند وارد 
کشور شود. باید توجه داشت که این پول و ارز هم قابل 
اســتفاده و هزینه نیست. دولت در بودجه ساالنه خود 
منابع درآمدی و هزینه خود را مشــخص می کند که از 
کجا پول بگیرد و در کجا هزینه نماید، از آن جا که این 
مسأله و استفاده دولت از این منابع احتمالی جدید در 
بودجه نیامده و جزو درآمدهای نفت هم محسوب نشده، 
دولت بایــد در قالب یک الیحه جدید و متمم بودجه، 
درخواســت استفاده از این منابع احتمالی را از مجلس 

داشته باشد.«
یوســفیان ما با بیان ایــن که طبق آن چیزی که 
گفته می شــود در حدود 100 میلیارد دالر در خارج 
از کشــور داریم، افزود: »این منابع ارزی به صورت یک 
تضمین و یا وثیقه ای برای انجام فعالیت های اقتصادی 
به طریق گوناگون مانند خرید کاال یا پیش پرداخت ها 
و یــا فاینانس های خارجی مورد اســتفاده قرار گرفته 
اســت. لذا این منابع ارزی قابل مصرف نیست اما جزو 
دارایی هایی است که می تواند تبدیل به کاال بشود. اگر 
دولت بخواهد از آن رقمی که از این منابع قابل استفاده 
برای دولت است استفاده و هزینه کند، باید یا این مسأله 
را در بودجه سال ۹4 پیش بینی کرده باشد، یا می تواند 
در الیحه ای که برای استفاده از این دارایی های ارزی 

به مجلس می دهد، این موارد را بگنجاند.«
غامرضــا کاتب یکی دیگــر از نمایندگان مجلس 
و عضــو کمیســیون برنامه و بودجه بــه کیهان گفت: 
»در مــورد میزان دارایی های ارزی بلوکه شــده عدد و 
رقم های متعددی گفته شــده اســت، اما در این مورد 
باید توجه داشــت که تمام این رقم هایی که مسئولین 
مختلف می گویند، مطابق با تعاریف خاص خودشــان 
گفته می شود. به عبارت دیگر هر کدام از منظر خود و 
بر اساس تعریفی که ارائه داده اند، درست می گویند.« 

کاتــب ادامه داد: »به عنوان مثال 22 میلیارد دالر 
از دارایی های ما در چین به عنوان وثیقه اســتفاده می 
شــود. در هند و دیگر کشورها نیز مبلغی از کل دارایی 

های بلوکه شــده وجود دارد که سعی بر این بوده تا به 
صورت های مختلف یا به عنوان یک تضمین یا وثیقه ای 
مورد استفاده قرار گیرد. همین طور دستگاه های متعدد 
اجرایی دولتی و وزارت خانه ها که مبالغی از ارزهای بلوکه 
شــده متعلق به آنها است که در حدود 5 میلیارد دالر 
پیش بینی شده است. به عنوان مثال یک شرکت نفتی 
35 میلیارد دالر سرمایه گذاری خارجی دارد که متعلق 

به دولت است.« 
کاتب با بیان این که اکثر دارایی های بلوکه شــده 
ارزی، منابعی نیســت که ریال آن در اختیار دولت قرار 
بگیــرد، افزود: »بخش قابل توجهی از این ارز تبدیل به 
ریال شده و بخشی از آن تبدیل نشده است. اما با توجه 
به این که وزارت خانه هایی مانند نیرو و نفت طلب های 
قابــل توجهی دارند،  منابعی به عنوان مطالبات وزارت 
نفت وجود دارد که 11 میلیارد دالر تخمین زده شده و 
باید مشخص گردد. طبق جلسه ای که سه شنبه هفته 
گذشته به میزبانی کمیسیون برنامه و بودجه با رئیس 
کل بانک مرکزی، معاونان ســازمان مدیریت و دیوان 
محاسبات گذاشته شد، قرار بر این شد مسئولین مربوطه 
در اولین فرصت که از یکشنبه آغاز می شود، ظرف مدت 
زمان دو هفته، میزان دارایی ها و اموال بلوکه شــده را 
مشخص نمایند و شفاف سازی کنند. نمایندگان اعتقاد 
دارند که رقم 2۹میلیارد دالر بسیار کم است و  پیش بینی 
می شود که این منابع حدود 100 میلیارد دالر باشد. البته 
همان طور که گفته شد همه مبالغ قابل استفاده نیست.«

موســوی الرگانی دیگر نماینده مجلس شــورای 
اسامی و عضو کمیســیون اقتصادی نیز در این مورد 
گفــت: »در بحث دارایی های ارزی بلوکه شــده ضد و 
نقیض گویی زیادی را بین مســئولین کشور دیدیم که 
ایــن مبالغ از 20 تا 50 میلیارد دالر و یا از ۹0 تا بیش 
از 100 میلیارد دالر اعام شــد. جالب آن جا است که 
ایــن مبلغ از قول رئیس جمهــور آمریکا 150 میلیارد 
دالر عنوان شده است! با توجه به این مسائل این سؤال 
بــه وجود می آید که چرا این قدر در این مورد اختاف 
نظر وجود دارد؟ توضیحاتی که مسئولین در این مورد 
می دادند این بود که با توجه به این که در گذشــته از 
منابع ارزی بلوکه شــده استفاده شده و تبدیل به ریال 

شده است، این تناقض گویی وجود دارد.«
موسوی الرگانی با بیان این که یکی از موضوعاتی که 
نمایندگان مجلس و همین طور اکثریت مردم با توجه 
به این همه وعده و وعیدهایی که به آن ها داده شــده، 
انتظار دارند بدانند این است که باألخره منابع بلوکه شده 
ارزی ما به چه میزانی است و هر چقدر که هست به چه 
میزان برای ما و کشور گشایش اقتصادی به همراه دارد؟
وی در ادامه افزود: »دولتمردان قبل از این به صورت 
مرتب وعده می دادند که اگر تحریم های موجود برداشته 
شــود  وضعیت اقتصادی کشــور دگرگون می شود. به 
همین دلیل همه این تصور را داشتند که این مبلغ بسیار 
بیشتر از این هایی است که اعام می شود. آن چیزی که 
توسط مســئولین گفته می شد این بود که ما عاوه بر 

اموال بلوکه شــده اوایل انقاب و اموالی که قدرت های 
غربی نگذاشتند در تنگناهای داخلی و در 8 سال دفاع 
مقدس از آن ها استفاده کنیم،  منابع سال های اخیر از 
پول نفتی که فروخته ایم و صادر شده را داریم و اعتقاد 
داشتند مقدار زیادی دالر نفتی در خارج از کشور داریم 
که بخش قابل توجهی از آن در هند و چین بلوکه شده 
و بعد از برداشتن تحریم ها این دارایی ها سرازیر شده 

و باعث تحول اقتصادی می شود.«
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: »مردم 
عزیز نیز عاوه بر نمایندگان مجلس شورای اسامی این 
سؤال و مطالبه را از مسئولین دارند که باألخره در این 
مورد شفاف سازی کنند و به صورت واقعی اعام کنند 
که به چه میزان از مشکات اقتصادی که قبل از این از 
حل آنها با برداشــته شدن تحریم ها سخن می گفتند، 

گشایش ایجاد می شود؟«
محمد علی پور دیگر نماینده مجلس شورای اسامی و 
عضو کمیسیون اقتصادی در مورد میزان دارایی های بلوکه 
شده خارجی به کیهان گفت: »تنها مرجعی که می تواند 
در این مورد اظهار نظر کند و معتبر باشد، بانک مرکزی 
است. نکته ای که در این مورد وجود دارد این است که ما 
این میزان ارز را در خارج از کشور فروختیم و در سنوات 
گذشــته پیش خور کردیم و تبدیل به ریال شده و هزینه 
شده است. اما به همان میزانی هم که باقی مانده اگر آزاد 
شــود می تواند به داخل کشــور منتقل شود و به لحاظ 
ارزی، گشایشی برای تولیدکنندگان و یا خریداری مواد 
اولیه اتفاق بیافتد چرا که در حال حاضر تولیدکنندگان و 
صنایع ما متقاضی ارز هستند. ولی این که خدای نکرده 
از حاال این منابع صرف واردات شود، مجلس با آن مقابله 

خواهد کرد. باید از این منابع استفاده درستی شود.
عضو کمیســیون اقتصادی مجلس ادامه داد: »این 
واقعیت هم وجود دارد که توقعات باالیی توسط مسئولین 
به جهت دامن زدن به تحریم و گشایش بعد از برداشتن 
آن ایجاد شده که فقط می تواند تأثیر روانی بر اقتصاد 
بگذارد. ما دیدیم که بعد از توافق، بازار واکنش خاصی 
در این مورد نشان نداد و حتی بر عکس تصورات و جو 
روانی ایجاد شده عمل کرد. این در صورتی است که اگر 
مشکات ما در نقل و انتقال پولی و ارزی با بانک های 
خارج از کشــور و یا مسأله سوئیفت حل شود، بعد از 6 
ماه آثار آن دیده می شود. برای حل مشکات اقتصادی 
به جــای ایجاد تصورات و توقعات غلط باید در عمل و 

اجرا موفق بود.«
ایــن نماینده مجلس ادامه داد: »منابع ارزی بلوکه 
شــده در برنامه و بودجه دولت گنجانده نشده است و 
حتما باید در قالب یک الیحه به مجلس داده شــود و 
مجوز اســتفاده از آن گرفته شود. قطعا مجلس در این 
مورد حساسیت نشان خواهد داد چرا که از این منابع باید 
به صورت صحیح استفاده گردد. نباید برای کاالهایی که 
امکان تولید داخلی آن وجود دارد، واردات اتفاق بیافتد. 
به جای آن که از حاال ایران برای کشــورهای منفعت 
طلب غربی بازار مصرفی از واردات کاالهای آن ها باشد 
باید در جهت تأمین مواد اولیه و ماشــین آالت صنایع 

اتفاق بیفتد.«

گزارش خبری کیهان

مأموریت دو هفته ای دیوان محاسبات برای تعیین رقم دقیق پول های بلوکه شده

دلسوزی ضدانقالب 
برای یک پرونده شهری!

تخلفات متعدد در یکی از ساختمان های منطقه   پونک که چند 
سالی است از سوی شهرداری تهران پیگیری و طی اخطاریه های 
متعدد نسبت به اصالح آنان هشدار داده شده بود باالخره منجر 

به اجرای رای کمیسیون ماده ۱۰۰ شد.
به گزارش مهر، اخطاریه های متعدد نسبت به اصاح این تخلفات و 
لزوم بازگرداندن کاربری ها به حالت گذشته از سال 138۹ تاکنون و طی 
چند نوبت به مالک ســاختمان اباغ شده بود که طبق نظر کارشناسان 
شــهرداری، در این 5 ســال هیچ گونه اقدامی برای اصاح بنا و رعایت 

قانون انجام نگرفته است.
در این راستا شهرداری منطقه  5 تهران برابر رای کمیسیون ماده 100 
شهرداری به شماره 88151۹ با رعایت قوانین و اعام هشدارهای نهایی 
و  پی درپی، طبق مقررات و بدون هیچ گونه وارد شــدن آسیب و صدمه  
به وســایل و بنای اصلی ساختمان، اقدام به رفع تخلفات و بازگرداندن 

کاربری مکان مذکور به حالت سابق کرد.
از جمله تخلفات صورت گرفته در این مکان، می توان به تغییر کاربری 
طبقه اول، تغییر کاربری طبقه دوم مجتمع از مسکونی به اداری، اضافه  
کردن بخشی از تراس و حیاط طبقه  همکف و اول به بنا و احداث سقف 
کاذب، پیشروی در طبقه دوم، ساخت سرویس بهداشتی در پارکینگ و 

چند مورد دیگر اشاره کرد.
هر چند تمام این تخلفات با صبر 5 ساله  شهرداری همراه بود اما در 
نهایت هفتم مردادماه برابر قانون، ساختمان موسوم به پونک حالت اولیه  
خود را پیدا کرد. اما نکته  جالب ماجرا، دلســوزی رسانه های ضدانقاب 
برای این ساختمان است! این رسانه ها که مدتی است موضوع ساختمان 
پونک را به صورت ویژه پیگیری می کنند از روز گذشته تاکنون با درج 
اخباری تحت عنوان »تخریب نمازخانه  پونک« تاش کردند تا با معرفی 
ساختمان اصاح شده به عنوان مکان عبادی مرتبط با یکی از اقلیت های 
مذهبی رویه  گذشــته  خود که ایجاد تفرقه و اختاف میان مســلمانان 

است را دنبال کنند.
این رسانه ها البته با استفاده از ادبیات »تخریب« به جای »اصاح« 
به بزرگ نمایی ماجرا و جوسازی علیه نظام پرداختند. هر چند اقلیت های 
دینی و مذهبی ایران به خوبی متوجه اغراض جریانات معارض و ضدانقاب 
هستند اما به نظر می رسد برخی به راحتی و بدون توجه به دندان های 
تیز شــده علیه امت اسامی در دام عملیات روانی رسانه های معاند قرار 

می گیرند.

این گزارش را جدی بگیربد


