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درمکتب امام

بامعنویتاستکهاستقاللشماحفظمیشود
این توجه به زرق و برق دنیا انســان را از آن احســاس انسانی اش می برد، یک 

حیوان اســت در بین مردم راه می رود. کوشــش کنید معنویت را تقویت کنید در 

بین این ملت. با معنویت است که شام می توانید استقالل خودتان را حفظ کنید و 

آزادی خودتان را حفظ کنید و به مراتب کامل برسید.

صحیفهامام؛ج17؛ص378|جماران؛1فروردین1362

فرش قرمز جلوی پای آمریکا 
انقالب ما، اســالمی بود،انقالبی که در کشور صورت گرفت، نه صرفاً یک 
انقالب سیاسی، بلکه انقالبی با ماهیت اسالمی بود؛ از همین رو رهبر این انقالب، 

بیشترین کلیدواژه ای که در سخنانش استفاده می کرد، »اسالم« بود.
امــام خمینــی)ره(، اســالم را از آفت هایی که به آن مبتال شــده بود و 
برداشت های غلطی که  از دین رواج یافته بود را اصالح کرد و احکامی که مورد 

غفلت واقع شده بود را احیا نمود تا نظامی براساس اسالم ناب شکل بگیرد.
نقطه محوری این انقالب، دین اســت، انقــالب مردم ما از باورهای دینی 
سرچشــمه گرفت و برای تقویت دین و جریان یافتن ارزش ها در جامعه واقع 
شد؛ البته باید بدانیم دین اسالم، بر خالف ادیان تحریف شده، یک دین جامع 

است که همه ابعاد زندگی بشر را در بر می گیرد.
پیشینهتاریخیسکوالریسم

 افرادی از روی جهل، یا غرض ورزی سعی کردند دین را در مسجد و معبد 
محصور کرده و مسائل زندگی اجتماعی بشر را از حوزه دین خارج کنند، گرایش 
سکوالریســم و جدایی دین از امور اجتماعی، ریشه دیرینه ای دارد؛ حتی در 
زمان حضرت شعیب )ع(، وقتی ایشان مردم را به پرهیز از کم فروشی سفارش 
می کــرد، آنها این توصیه را امری غیرمرتبط با دین عنوان کرده و به حضرت 

شعیب  خرده می گرفتند که چرا در مسائل غیردینی دخالت می کند!
بعد از وفات پیامبر )ص(هم مردم گفتند تعیین خلیفه و اداره امور جامعه 
ربطی به دین ندارد و بر همین اساس خودشان اقدام به تعیین جانشین برای 

پیامبر کردند.
امام )ره( در سخنانشان، دائم از اسالم دم می زدند؛  بگونه ای که آب و نان 
از دهان امام می افتاد، اما اسالم نمی افتاد؛ کدام سخنرانی از امام را سراغ دارید 
که در آن از اسالم دم نزده باشد؟ تا جایی که هر وقت پیروزی هایی به دست 
می آمد، نمی فرمود دشمنان از مردم ایران سیلی خوردند؛ بلکه برای اینکه مردم 

اسالم را فراموش نکنند، می فرمود آنها  از اسالم سیلی خوردند.
عده ای ته دلشان این بود که این فرمایشات امام تعارفات و سخنانی  شاعرانه 
است. از منظر این افراد جنگ با صدام ربطی به اسالم نداشت؛ هر چند در آن 
زمان به خاطر غلبه شــخصیت کاریزمای امام)ره( بر جامعه این گروه جرأت 
نداشــتند باور قلبی خود را صریحاً بیان کنند. اما بعد از رحلت امام آثار نفوذ 
اندیشه سکوالریسم در جامعه تدریجاً خود را نشان داد؛ تا جایی که برخی از 
انقالبیون در دفاع از سکوالریسم کتاب نوشتند و حتی دین و اسالم سکوالر را 
معرفی کردند. کسانی هم بودند که صریحاً نامی از سکوالریسم نمی بردند، اما 

در اعماق دلشان همین بود.
بزرگترینآفتتهدیدکنندهانقالب

عده ای می گویند امام در زمان حیات خود شعارهایی داده است که امروز 
نباید آنها را جدی گرفت؛ بلکه باید واقعیات روز را دید، امروز بزرگترین آفتی 
که اسالم و انقالب را تهدید می کند، خطر فرهنگی است. اگر ما باور داریم که 
اساس این انقالب، فرهنگ و دین است، بزرگترین خطر آن است که این ماهیت 

عوض شود؛ یعنی باورها و ارزش هایی که مبنای این انقالب بود، تغییر کند.
برخی می گویند دموکراسی امری است که همه دنیا آن را پذیرفته و یک 
فرهنگ جهانی است و نمی توان آن را نادیده گرفت! البته این سخن مقدمه است 
برای روزی که ـ خدای ناکرده ـ کسانی جرأت کنند و این فکر باطل خود را به 
زبان بیاورند که رهبری یعنی چه؟! مردم رأی می دهند و رئیس جمهور را انتخاب 
می کنند و الزم نیست شخص دیگری به عنوان رهبر در رأس حکومت باشد! 
این نوع تفکر از غرب و آمریکا و با هدف ســلطه سیاسی و اقتصادی آنها 
بر کشــورهای دیگر وارد شده اســت، جلوه هایی از این باور غلط بعد از وفات 
امام )ره( در سخنان برخی از مسئوالن نیز بروز کرده است؛ لذا اگر بسیج، وظیفه 
خودش را حراســت از انقالب می داند، باید متوجه خطراتی که این انقالب را 

تهدید می کند باشد.
بایــد آفت های پیش روی انقالب را بشناســیم و برای مقابله با آنها آماده 
باشــیم،از طرفی باید ضعف و کمبود های نظام را نیز شــناخته و برای جبران 
آنها برنامه ریزی کنیم تا اگر نمی توانیم بر دســتاوردهای این انقالب بیافزائیم، 

حد اقل دستاوردهایی که ثمره خون صدها هزار شهید است را حفظ کنیم.
دستاورد این انقالب، پول نفت و رونق اقتصادی نبود؛ حتی دستاورد این 
انقالب، رفــع تحریم ها هم نبود؛ بلکه اتفاقاً تحریم ها بــرای به زانو درآوردن 
انقالب و جریمه ای از سوی دشمنان برای مردمی بود که می خواستند اسالم 

را بر سر کار بیاورند.
آفاتانقالباسالمی

بعد از تفکر سکوالریسم، آفت دوم که از همین اندیشه جوانه می زند، این 
است که عده ای می خواهند بگویند مشکالت با آمریکا که او را مهمترین دشمن 
خود می دانســتیم، با گفت وگو و امضای برجام قابل حل است و این امر نشانه 
آن اســت که ما از اول هم اشــتباه کردیم که با آمریکا دشمنی کردیم؛ حتی 
با شــاه هم می توانستیم مذاکره کنیم و با بده بستان  و یک معامله بردـ  برد 
با شاه قضایا را حل کنیم تا او سلطنت کند و حکومت را به دست ما بسپارد!

بر اساس این تفکر، امام اشتباه کرد و نباید برای در افتادن با شاه و صدام 
آن همه خون های پاک بر زمین می ریخت و هزینه های دیگر صرف می شــد؛ 

چون همه مسائل با مذاکره حل می شد!
باید توجه داشت  که مسئله فقط پیروزی ما در برجام، یا تأئید آن از سوی 
دولت جدید آمریکا و عدم نقض برجام با تمدید تحریم ها یا وضع تحریم های 
جدید نیست. مسئله این است که به دنبال این برجام، برجام های دیگری در 
راه اســت که روز به روز، انقالب را از هــدف خود دورتر می کند، تا جایی که 
دیگر اثری از اصل انقالب باقی نماند و آن زمانی است که اثری از اسالم ناب و 
نظام مبتنی بر آن نباشد. تا روزی که چنین نظامی سر پاست، این مخالفت ها 
ادامه دارد. رهبری بارها این مطلب را تذکر دادند؛ اما گوش ما ســنگین بود و 

فرمایش ایشان را نشنیدیم.
فرشقرمزبرایآمریکا

 بر طبق ســخن قرآن، مقابله دشــمنان، با اســالم ادامه خواهد داشت؛ 
همچنانکه آمریکایی ها بعد از شکســت مارکسیســم صراحتاً گفتند دشمن 
ما اســالم اســت. از همین رو تمام برنامه هایی که در منطقه غرب آسیا پیاده 
می کنند، برای از بین بردن مسلمانان و نابودی اسالم است. البته روشن است 
که این دشمنی بر سر چند وجب خاک نیست.لذا خطر دیگری که امروز این 
انقالب را تهدید می کند پشیمانی از انقالب و اشتباه خواندن اصل آن است. در 
نتیجه این تفکر، خون همه شهیدان و تمامی خسارت هایی که تاکنون از سوی 
دشمنان به این مردم و کشور تحمیل شده، نادیده انگاشته و مجبور می شویم 
فرش قرمزی جلوی پای آمریکا پهن کرده و خواهش کنیم تا سفارتشان را در 

ایران بازگشایی کنند و روز از نو، روزی از نو!
هدف اســتکبار نابودی اصل نظام اســت و انجام چند معامله و برداشته 
شــدن تحریم ها هدف اصلی نیست، ما باید باورهایمان را مرور کنیم و ببینیم 
آیــا دین برای ما اصالت دارد یا اقتصاد؟  امام)ره( بارها فرمود ما برای اقتصاد 
قیام نکردیم؛ حتی فرمود عدالت هدف نهایی ما نیست، بلکه هدف، رواج دین 
خدا در تمام عالم است؛ آیا ما تابع چنین امامی هستیم؟ این اندیشه امام)ره( 
بــا ادعای برخی که هدف را رفع تحریم ها و رونق اقتصادی معرفی می کنند و 
می گویند الزم نیست دغدغه آخرت مردم را داشته باشید، چگونه قابل جمع 

است؟ اگر باورها تغییر کرد، به دنبال آن ارزش ها هم تغییر می کند.
بیاناتآیتاهللمصباحیزدي)دامظله(دردیدارباجمعیازمربیانو
مسئوالنحلقهصالحینبسیجفرهنگیانکشور،قم؛95/9/18

زالل بصیرت روزهای  پنج شنبه منتشر می شود.

سرویسسیاسی-
روزنامه زنجیره ای آفتاب یزد در یادداشتی به قلم سردبیر 
به کنفرانس خبری روز سه شنبه رئیس جمهور پرداخت و 
با موفق خواندن آن نوشت: »هر چه قدر نشست تلویزیونی 
رئیس جمهور خنثی بود نشست مطبوعاتی دیروز موفق و 
پرثمر بود. دلیل این مهم هم در یک نکته خالصه می شود. 
رئیس جمهور حسن روحانی مرد دیالوگ است نه منولوگ. 
تجربه دیروز و ایضاً تجربه های پیشــین به نیکی نشــان 
می دهد در یک فضای چالشــی رئیس دولت بهتر می تواند 
دســتاوردهای پاستور را تبیین نماید و بالعکس وقتی فضا 
بی روح و یک طرفه باشد خروجی جالب از کار درنمی آید.«

این روزنامه در ادامه می نویسد: »می شد به جای میدان 
دادن به رســانه های خارجی که ســواالت کلی و نافذی را 
نمی پرسند به رســانه های نشان دار مخالف دولت از جمله 
کیهان و وطن امروز فرصت داد. نگارنده یقین دارد در این 
صورت خروجی نشست مطبوعاتی حسن روحانی بهتر بود 
و تقابل برجامیان و نابرجامیان ســبب می شد مردم بهتر 
درک کنند استدالل دلواپسان محکم تر است یا دولتی ها«!

نویسنده در حالی که اذعان دارد که در کنفرانس خبری 
رئیس جمهور به منتقدین اجازه سخن گفتن و پرسش داده 
نشده است مدعی است روحانی مرد دیالوگ است و در یک 

گفت و گوی دو طرفه موفق تر ظاهر می شود!
هرچندتحریمهاادامهدارد

ولیبرجامموفقبود!
روزنامه زنجیره ای آرمان در یادداشتی به موفقیت های 
برجام در سالگرد آن پرداخت و با اذعان به بقای تحریم ها 
تاکید کرد: صرف نظر از گمانه زنی های جریان های سیاسی 
موافق و مخالف واقع امر این اســت که بررســی تحلیلی 
واقع بینانه نشان می دهد این توافقنامه در عرصه بین المللی 
پیروزی بزرگی برای ملت بزرگ ایران تلقی می شود. اگرچه 
آمریکا بنا به اعتبارات سیاســی و به دلیل نگاه تهاجمی به 
ایران تحریم هایی را علیه ملت ایران اعمال کرد، اما انصافا 
برجام توانست فضای غبارآلود جامعه جهانی علیه ایران را 

کامال تغییر دهد.
نویســنده در ادامه با تاکید مجــدد بر نقض برجام از 
سوی آمریکا و نگاه تخاصمی این کشور به ایران که ربطی 
به موضوع هسته ای ندارد افزوده است: برخی از جریان های 
سیاســی تحریم های اعمال شده از سوی آمریکا را نتیجه 
ضعف ســاختاری توافقنامه برجام می دانند، اما باید توجه 
داشــت که نگاه آمریکا به جمهوری اسالمی ایران نگاهی 
کامال سیاسی وتهاجمی است و ارتباطی با توافقنامه برجام 
نــدارد. آمریکا با اعمال تحریم هــا ثابت کرد که هیچ گونه 
تعهدی نسبت به توافقات  بین المللی ندارد واین نوع نگرش 
از ســوی افکار عمومی جهان محکوم اســت، زیرا ایران به 
تمام تعهدات خود عمل کرد تا اعتماد جهان را جلب کند 
اما آمریکا با خروج از چرخــه قانونمداری قطعا در انزوای 

سیاسی فرو خواهد رفت.
نزاعمیانمدعیاناصالحات

ادامهدارد
در حالی که روزنامه های زنجیره ای در روزهای گذشته از 
ناطق نوری با عنوان جانشین مرحوم هاشمی رفسنجانی یاد 
می کردند آرمان در شماره دیروز خود از سیدحسن خمینی 

برای تصدی این جایگاه اسم برد.
این روزنامه در گزارشی نوشت: بي شک پس از آیت اهلل 
 هاشــمي اشارات به سمت شخصیت هایي مي رود که بارها 
نشــان داده اند جز رضایت جامعه بــه موضوعات دیگري 
نمي اندیشــند، مانند ... سیدحسن خمیني. اگر مروري به 
دیدارها و فعالیت هاي یادگار امام شود نتیجه چنین خواهد 
بود که اقشار مختلف با او دیدار و سفره دلشان را باز مي کنند 
که شخصیت هاي سیاسي هم از آن جمله هستند. او به خوبي 
از آیت اهلل  هاشمي آموخته است که رفاه و آرامش کشور در 
رقابت در عین رفاقت سیاسیون است، بنابراین سعي مي کند 

زمینه را برای تحقق آشتي ملي آماده سازد.
از ســوی دیگر جانشینی هاشمی در مجمع تشخیص 
مصلحت نیز مورد توجه نشریات زنجیره ای است و آن ها که تا 
دیروز از رئیس جمهور به عنوان رئیس آینده مجمع تشخیص 
نام می بردند و برای آن فضاسازی می کردند در شماره های 

دیروز خود ناطق نوری را شایسته این سمت خواندند!
عبداهلل ناصری فعال سیاسی اصالح طلب در گفت و گو 
با روزنامه زنجیره ای قانون اعالم کرد: از آقاي ناطق نوري، 
سیدحسن خمیني، والیتي و سایر گزینه ها نام مي برند، اما 
چندان نمي شود روي این گمانه زني ها حساب کرد. امیدواري 
بنــده همچون خیلــي از افراد دیگر این اســت که روزي 
سیدحسن خمیني براي ورود به مجلس خبرگان ثبت نام 
کند و جاي خالي آیت ا... هاشمي را در این مجلس پر کند. 
فراموش نکنیم، ریاست مجمع باید توسط رهبري انتخاب 
شوند. ولي از سویي انتخاب ناطق نوري براي ریاست مجمع، 
آرزوي بسیار شــیریني میان جامعه خردورز اصالح طلب، 
هواداران دولت و حتي جریــان اصولگراي معتدل خواهد 

بود که ما امیدوار هستیم این اتفاقات بیفتد.
درخواستاصالحطلبان

ازسیدحسن
روزنامه زنجیره ای آفتاب یزد در گزارشــی به انتخابات 
میان دوره ای مجلس خبرگان پرداخت و نوشــت: اساســا 
اصالحات برای خبرگان بــا گزینه هایی چون ناطق نوری 
روبه روســت که حاضر نیست در انتخابات شرکت کند و یا 
سیدحسن خمینی که در سال 94 و زمانی که در انتخابات 
خبــرگان ثبت نام کــرد، رد صالحیت شــد و البته باقی 
گزینه هایی که قاعدتا نه شهرت این دو را دارند و نه شانس 
تایید و یا انتخاب شدن.از سویی رقبایی چون آیت اهلل مصباح 
یزدی و... قرار دارند که ممکن است به خبرگان بپیوندند. 

این روزنامه در ادامه گزارش خود می افزاید: پس از نبود 
آیت اهلل  هاشمی، این روزها روحانی در خبرگان تنهاست و 
به نظر عده ای چه قدر خوب می شد اگر سیدحسن خمینی 
نیز به خبرگان و او بپیوندد. اصالح طلبان که می دانند آنقدر 
نباید مشغول به سیاست های انتخابات 96 باشند که موضوع 

خبرگان را از یاد ببرند، اکنون با این پرسش روبه رو هستند 
که آیا می توانند هنوزهم به اشــخاصی مثل سیدحســن 
خمینی بیندیشند؟ شخصی که یک بار از حضور در خبرگان 
بازمانده است؟... و یا اساسا باید برنامه ای دیگر برای انتخابات 

میان دوره ای خبرگان بچینند؟
آفتاب یزد در پایان به نقل از یکی از فعاالن سیاســی 
اصالح طلب نوشت : ]سید حسن خمینی[ حتما باید دوباره 
ثبت نام کرده و کاندیدا شود. رد صالحیت گذشته سیدحسن 
خمینــی او را از تکلیف منع نمی کند، وگرنه باید انتخابات 

خبرگان را به اصولگرایان واگذار کرد.
آرایخاکستریعملکردروحانیرا

توجیهکنندهنمیدانند
روزنامــه زنجیره ای اعتمــاد در یادداشــتی به آرای 
خاکستری در انتخابات 96 پرداخته و تاکید کرد: هرچه به 
انتخابات سال 96 نزدیک تر مي شویم مسئله آرایش نیروهاي 
سیاســي از یک سو و مشارکت راي دهندگان از سوي دیگر 
مهم تر و جدي تر مي شود. شکي نیست که بخش مهمي از 
١٨ میلیون راي آقاي روحاني در انتخابات ســال 9٢ آراي 
خاکستري بود. این بخش از راي دهندگان مطمئن نبودند 
که تمایل به شــرکت در انتخابــات دارند یا خیر و اگر هم 
در انتخابات شرکت کنند به چه کسي باید راي بدهند. بنا 
بر مســائل پیچیده جامعه شناسي درصد آراي خاکستري 
در انتخابات ریاســت جمهوري در ایران نسبتا باال است. به 
عبارت دیگر کم نیستند افرادي که نمي دانند در اردیبهشت 
ماه ســال آینده در انتخابات شرکت مي کنند یا خیر. البته 
این افراد دالیلي براي عدم شرکت در انتخابات نیز دارند که 
از آن جمله مي توان به توجیه کننده نبودن عملکرد دولت 

آقاي روحاني اشاره کرد.
تکراریکادعایغلط

روزنامه شرق در نوشتاری به قلم محمدرضا تابش نائب 
رئیس فراکسیون امید با عنوان »برجام؛ محصول دیپلماسی 
پیروز« ادعای غلطی که در چند ســال گذشته همواره از 
سوی حامیان دولت مطرح شده است را تکرار و اعالم کرد: 
هنگامی که تعامل با جامعه بین الملل و دورکردن کشور از 
سایه شــوم جنگ به یک خواست ملی تبدیل شد، مردان 
کاردان و سیاســت مداران هوشمند کشور ... با دقت تمام و 
دلسوزی بایسته و منطقی جهان پسند و با درپیش  گرفتن 
روشــی جدید که گفت وگو را جایگزین مخاصمه می کرد، 
به دستاوردی شگفت رسیدند و با کمترین هزینه ممکن، 

توافقی ماندگار را برای ایران و جهان رقم زدند.
دور کردن ســایه جنگ از کشــور ادعایی است که در 
چند سال گذشته بارها از سوی دولتی ها تکرار شده است 
ولی آن چه که خطر جنگ را از کشــور دور کرده است نه 
دیپلماسی و سیاست خارجی دولت یازدهم که توان و قدرت 

باالی نیروهای نظامی ایران است. 
از ســوی دیگر در این نوشتار سیاســت قبلی کشور 
مخاصمه با جهان خوانده شــده اســت و این خود تطهیر 
دشمنان ایران از جمله آمریکا است و تحریم های ظالمانه و 
طوالنی مدت علیه ایران را به دلیل در پیش گرفتن سیاست 
مخاصمه از سوی کشورمان توجیه می کند و این در حالی 
است که ایران از روز های نخست پیروزی انقالب مورد تحریم 
قرار گرفته و هیچ ربطی به در پیش گرفتن سیاست مخاصمه 

و یا تعامل با جهان نداشته است.
 نکته دیگر این که تابش در پاسخ به این سوال که » اگر با 
در پیش گرفتن روش جدید جهان پسند مشکالت حل شده 
است کدامین تحریم ها در این مدت برداشته شده و کدام 
مشکل معیشتی مردم برطرف گردیده است؟! « می نویسد: اما 
آنچه شایسته توجه جدی است، اینکه بر همگان آشکار است 
جبران خسارت ها و بازسازی اقتصاد ویران  شده در یک دوره 
تحریم هشت  ساله، نیازمند صبر و زمانی بسیار فراتر از دوره 
تخریب و تحریم است و برای ملموس  شدن آثار اقتصادی 
برجام و رســیدن آن به کف بازار باید با تدبیر و حوصله و 

برنامه ریزی جامع و البته ساختاری سالم، پیش رفت.«
زنجیرهایهادوغودوشابرا

باهمقاطیکردهاند
عباس عبدی فعال سیاسی اصالح طلب در گفت و گو با 
روزنامه زنجیره ای شرق گفت : احساس می کنم که توسعه 
فضای مجازی و کاهش مشارکت متشکل گروه های مرجع، 
کارایــی آنها را کم کرده اســت و در نتیجــه افراد ترجیح 
می دهند تا درون خانواده و دوستان نزدیک به نتیجه گیری 
در امور مهم بپردازند.  مرجعیت هر گروه بستگی به میزان 
مشــارکت آن گروه و اعضایش در امور جامعه و ارتباط با 
مــردم دارد؛ وگرنه اینکه گمان کنیم یک گروه برای مردم 

مرجعیت ذاتی دارد، چنین نیست.
عبدی در پاسخ به این سوال که »در زمان روی کارآمدن 
دولت اصالحات روزنامه نگاران و رســانه ها به عنوان مرجع 
شــناخته می شدند؛ اما اکنون این جایگاه از  دست  رفته به 
نظر می رســد« گفت:  ضعف رسانه های مستقل و عوارض 
ناشی از قاطی شدن دوغ و دوشاب در این رسانه ها گریبان 
همه را گرفته اســت. دود چنین ضعفی در نهایت به چشم 

جامعه خواهد رفت.
بازهمتقصیردولتقبلاست!

روزنامه ایران در یادداشــتی به قلم یکی از مشــاوران 
اقتصادی رئیس جمهور کارنامه دولت را قابل دفاع خوانده 
و بار دیگر و به سنت دیرین همه تقصیرها را متوجه دولت 
قبل خوانده و نوشت: »اکنون  ایران، تنها کشوری است که 
توانســته رشد منفی اقتصادی را 7/4 درصد یعنی به یکی 
از باالترین رشــد های اقتصادی در جهان تبدیل کند. این 
دستاوردها نشــان می دهد که جمهوری اسالمی ایران در 
سه سال گذشــته در حوزه های معیشتی، اقتصاد کالن و 
شاخص های امنیتی و سیاسی، عملکردهای بسیار خوبی از 
خود نشان داده است. اما حتی این دستاوردها نیز منافاتی 
با این واقعیت ندارد که بخشــی از ایرانیان تحت فشارهای 
اقتصادی به سر می برند. اما این نکته به معنای آن نیست که 
دولت ضعیف عمل کرده، بلکه به این معنی است که اقتصاد 
تحویل گرفته شده از دولت قبلی بسیار وخیم بوده است.«

نگاهی به دیروز نامه های زنجیره ای

دولت اهل دیالوگ است 
اما فقط با حامیانش 

درپیانتشارگزارشیتحتعنوان
»تدبیردولــتامیدبرایبیخانمانها،
فحاشــیودیگرهیچ«روابطعمومی
وزارتراهوشهرسازیجوابیهایارسال
کرد.باآنکهاینجوابیه،برخالفمقررات
قانونیبســیارمطولوبیشاز2برابر
مطلبمنتشرشدهبودوبهلحاظمحتوا
بامطالــبمطرحدرآن ارتباطی نیز
گزارشنداشــت،معالوصفبهمنظور
رعایتاخالقحرفــهایبخشهاییاز
جوابیهرابههمراهتوضیحمختصرکیهان

میخوانید.
جناب آقای شریعتمداری

مدیر مسئول محترم کیهان
با سالم و احترام،

بدین وسیله پیرو انتشار مطلبی در تیتر 
نخست روزنامه کیهان با عنوان »تدبیر دولت 
امید برای بی خانه ها/ فحاشی به مسکن مهر 
و دیگر هیچ!« در تاریخ 95/١0/١9 بنابر ماده 
٢3 قانون مطبوعات خواهشمند است دستور 
فرماییــد جوابیه زیر در صفحه نخســت آن 
روزنامه مطابق با قانون مذکور با همان اندازه 
و نوع قلم درج شود. تأکید می شود بنابر متن 
صریح ماده ٢3 قانون مطبوعات توضیحات و 
پاســخ ها باید »در همان صفحه و ستون و با 
همان حروف که اصل مطلب منتشــر شده« 

به چاپ برسد.
همچنین در تبصره 4 مــاده ٢3 قانون 
مذکور تصریح شده است که »اقدامات موضوع 
ایــن ماده و تبصره هــای آن نافی اختیارات 
شاکی در جهت شــکایت به مراجع قضایی 
نمی باشــد.« و این حق پیگرد قضایی برای 

وزارت راه و شهرسازی محفوظ است.
هر چند برنامه مســکن مهــر در دولت 
گذشــته آغــاز گردیده، لیکن مشــکالت و 
نیازهای مترتب بــر آن به منظور تکمیل و 
بهره بــرداری، به مراتــب پیچیده تر از زمان 
آغاز بوده اســت. بایســتی بدانیــم که در 
دولتهای نهم و دهم مشــکالت مسکن مهر 
صرفاً مربــوط به تأمین منابع برای پرداخت 
تسهیالت بود، در صورتی که دولت یازدهم 
با مسائل مترتب بر تأمین خدمات زیربنایی 
و روبنایی )همچون آب، برق، گاز و فاضالب 
و نیز مدرســه، درمانگاه، کالنتری، شــبکه 
حمل و نقل و...( دســت و پنجه نرم می کند 
که همگی مستلزم تأمین منابع مالی گزاف 
و خــارج از توان اقتصادی دولــت بوده و با 
روشــهای ســاده انگارانه قابل تأمین نیست. 
عالوه بر آن مســائل و مشــکالت مربوط به 
عملکــرد ناصحیح تعاونی ها، مباحث مربوط 
به کیفیت، تعدیل افزایش قیمتها ناشــی از 
تورم باال، فروش و واگذاری، مسائل اجتماعی 
و... یکی پس از دیگری در این پروژه ها ظاهر 
شده که دولت یازدهم می بایست برای تک تک 

آنها چاره اندیشی نماید.
فرآیند مدل سازی صندوق پس انداز یکم 
به گونه ای بوده است که پرداخت تسهیالت 
در این صندوق پس از رفع نیاز تســهیالتی 
پروژه های مسکن مهر امکان پذیر شده و هر 
زمان منابع تسهیالتی بیشتری برای مسکن 
مهر مورد نیاز باشد، از این محل قابل تأمین 

است.
ضمناً خاطرنشــان می ســازد که دولت 
یازدهم، تکمیل پروژه های مسکن مهر را بدون 
توسل به پول پرقدرت بانک مرکزی سرلوحه 
کار خود قــرار داده و با تمهیداتی همچون 
کاهش نرخ خط اعتباری و استمهال سه ساله 
برای تکمیل این پروژه ها این کار را به انجام 
رسانده است. دور از انصاف است که خدمات و 
حمّیت دولت حاضر، در رفع مشکالت مسکن 
مهر، به بهانه عدم اعتقاد به این طرح، نادیده 
انگاشته شود. هر چند دولت یازدهم منتقد 
شیوه برنامه ریزی مسکن مهر بوده و بر نگاه 
کوتاه مدت و غیرکارشناســی آن اشکال وارد 
می کند، اما هیچ گاه خواهان مسکوت گذاشتن 

و عــدم تعهد و توجه به حقوق مردم نبوده و 
در این راه از هیچ تالشی دریغ نکرده است.

بــرای داشــتن درکی صحیــح و البته 
اطالع رســانی صحیح در خصوص عملکرد 
دولت یازدهم در حوزه مســکن ناگزیر باید 

به بررسی ها و وضعیت موجود اشاره کنیم.
پیشرفتفیزیکیپروژههای
مسکنمهردردولتیازدهم

تاکنون از شروع اجرای پروژه های مسکن 
مهر ١77476١ واحد افتتاح شــده است که 
با مشــکالت عدیده ای که مســکن مهر با 
آنها مواجه اســت و با وجود محدودیت ها و 
تنگناها و باالخره در این شــرایط ســخت و 
دشــوار این دولت در دولت یازدهم توانسته 
است 764560 واحد افتتاح نماید که شامل 
43 درصد کل واحدهای مســکن مهر است. 
همچنین واحد مســکن مهر تحویل شده به 
متقاضیان در دولت یازدهم ٨١٨577 واحد 
بوده است که 54 درصد از مجموع ١50٨496 

واحد مسکن مهر تحویل داده شده است.
مســتحضرید که با تالش های به عمل 
آمده در این دوره به منظور تامین منابع برای 
پروژه های نیمه  تمام مســکن مهر، پرداخت 
بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی بابت خط 
اعتباری مسکن مهر سه سال استمهال شد 
و به اصطالح سه سال تنفس داده شد تا در 
این مدت از محل وصولی اقساط جهت تکمیل 
واحدها به پروژه های نیمه تمام تزریق شد که 
در حال حاضر مهلت ســه سال به  ده سال 
با اولویت مسکن مهر افزایش یافته است، لذا 
با تمهیدات به عمل آمده و برگزاری جلسات 
منظم هفتگی در بانک مسکن و با دعوت از 
مدیران کل راه و شهرسازی و مدیریت شعب 
استان ها تالش های زیادی برای افزایش روند 
فروش اقساطی و وصول اقساط صورت گرفت 
و با هماهنگی های به عمل آمده تعداد فروش 
اقساطی واحدهای شــهری انجام گرفته در 
دولت تدبیر و امید به ٨0٨9٨5 واحد رسید 
که 63 درصد کل فروش اقســاطی مسکن 
مهر از ابتدا تاکنون بوده است و بدین ترتیب 
عملکرد فروش اقساطی به عدد ١٢٨74١7 

واحد افزایش یافت.
از ابتدای طرح مسکن مهر تاکنون سند 
اعیانی ١095706 واحد از سازمان ثبت اسناد 
اخذ گردیده است که میزان اسناد اخذ شده 
در دولت تدبیر و امید 5٢ درصد کل اســناد 
اخذ شــده از شروع مسکن مهر می باشد. به 
عبارت دیگــر 57١٢53 واحد در این دولت 

صاحب سند مسکن مهر شده اند.
از کل واحدهــای تحویل شــده تاکنون 
54 درصــد آن متعلق به عملکرد این دولت 

می باشد.
برابر بررسی های صورت گرفته در آبان ماه 
سال 9٢ حدود 335/000 واحد راکد و متوقف 
بوده که در این مدت بیش از ٢30 هزار واحد 
آنها فعال و تعیین تکلیف شده است و برای 
مابقــی نیز برنامه ریزی الزم به عمل آمده تا 
با استفاده از شیوه  نامه های تهیه شده تعیین 

تکلیف شوند.
اخذ موافقت شــورای پــول و اعتبار در 
خصــوص افزایش مدت زمــان بازپرداخت 
تســهیالت مسکن از ١5 ســال به ٢0 سال 
با پیگیری های بســیار زیــاد  در این دوره 

صورت گرفت.
اخذ مصوبه شورای پول و اعتبار نسبت به 
افزایش سقف تسهیالت فردی از ٢5 میلیون 
تومان به 30 میلیون تومان اخذ موافقت سایر 
بانک های عامل جهت یکسان سازی نرخ سود 
تسهیالت مسکن مهر به میزان 4٪، 7٪ و ٪9 

در این دولت )همانند بانک مسکن( 
عمدهترینمشکالتوچالشها
برایتکمیلواحدهایمسکنمهر:

محدودیت منابع مالی
مشکالت عدیده تعاونی های مسکن )به 

ویژه تعاونی های مشاغل آزاد(

فقدانمنابعالزمجهتتعیین
تکلیفپروژههایفاقدمتقاضی

عدم تامین به موقــع خدمات زیربنایی 
و روبنایــی: به دلیل نبود اعتبــار مورد نیاز 
اســکان مردم در واحدهای آماده به کندی 

صورت می گیرد.
افزایش قابل توجه هزینه تعرفه خدمات 
زیربنایــی آب، فاضالب و بــرق واحدهای 
مسکونی مهر در دست ساخت، عدم همکاری 
تعداد زیادی از متقاضیان در تامین سهم آورده 
نقدی خود که در تکمیل ســاخت پروژه ها 

بسیار موثر است.
مشکالتبیمهومالیات

افزایش تعرفه ســایر خدمات مرتبط از 
جمله تعرفه ثبت در دفترخانه دو برابر شده 
و از 400 هــزار تومان به بیش از 900 هزار 
تومان به ازای هر واحد، تعرفه خدمات نظام 

مهندسی و...
وجود پرونــده 4909٢ واحد در مراجع 
قضایــی با این توضیح که جناب آقای اژه ای 
طی بخشنامه ای تسریع در رسیدگی به این 

پرونده ها را تاکید کرده است.
الزم به ذکر اســت که این وزارتخانه در 
جهت تکمیل و اتمام پروژه های مسکن مهر 
با تهیه شیوه نامه ها و ارائه راهکارهای الزم و با 
به کارگیری کلیه امکانات و نیز با پیگیری های 
ممتد از دســتگاه های متولی، درصدد اتمام 
پروژه های بدون معارض مسکن مهر تا پایان 

سال 95 می باشد.
سخنپایانی

مسلما انجام هر پروژه ای در مرحله اجرا با 
ضعفها و نارسایی هایی مواجه خواهد شد که 
طبعا مستلزم شناسایی چالش های موجود و 
تالش در جهت رفع نواقص و کاستی ها است 
لکن به دلیل عدم رعایت برخی مالحظات و 
اقدامات ضروری، مشکالتی برای متقاضیان در 
بعضی از شهرها به دنبال داشته و همین امر 
سبب بروز تدریجی نارضایتی در بین آنها شده 
است. بنابراین برای رفع معایب و ضعف های 
موجود و نیز برای تسریع در واگذاری واحدها 
و ارتقای سطح خدمات، ضروری است نکات 
ذیل مورد توجه و اهتمام جدی سیاستگذاران 

و مجریان فعلی قرار گیرد:
١- با عنایت به اینکه مســکن مهر غالبا 
در بافت های جدید احداث شده ضرورت دارد 
با هماهنگی دستگاه های ذی ربط، امکانات و 
تاسیســات زیربنایی و روبنایی از قبیل آب، 
برق، گاز، تلفن، اماکن آموزشــی، بهداشتی، 
ورزشــی، مذهبــی و... با جدیت و ســرعت 

تامین شود.
٢- اولویــت امکانات مهــم روبنایی در 
شهرک های مســکن مهر به ترتیب مدرسه، 
درمانگاه، کالنتری و خدمات شهری شهرداری 
است که ضروری است دستگاه های ذی ربط 
با جدیت و سرعت نسبت به رفع کاستی های 

مذکور اقدام نمایند.
3- جهت تسریع در اتمام پروژه های باقی 
مانده مســکن مهر و حل و فصل مشکالت 
ناشــی از فراهم نبودن امکانــات زیربنایی 
و روبنایــی، ضروری اســت کمیته ای جهت 
هماهنگی با محوریت وزارت راه و شهرسازی 
و با عضویت کلیه دستگاه های مرتبط تشکیل 
و برای پیشرفت کار تشریک مساعی نمایند.

4- بــا توجــه به ضعف هــای عمده در 
جانمایی طرح های مســکن مهــر و فقدان 
مولفه های خدمات شهری در این گونه مکانها 
و ضرورت تقویت و توسعه مبادی مهاجرت، 
از اجرای طرح های مشابه طرح مسکن مهر 
جداً اجتناب شود. از آنجایی که احداث مسکن 
در بافت های فرسوده مشکالت و هزینه های 
کمتری را در ارائه خدمات رســانی به مردم 
خواهد داشــت لذا وزارت راه و شهرســازی 
بیشــترین تالش خود را معطوف به ساخت 
مجتمع های بلندمرتبه با رعایت موازین شرعی 
و قانونی در داخل شهرها و بر روی بافت های 

فرســوده نماید تا با آبادانــی این مناطق، از 
گسترش و پراکندگی شهرها جلوگیری شود 
و با ارائه خدمات مطلوب موجبات رضایتمندی 
هر چه بیشتر خریداران فراهم گردد و ضمنا از 
خسارات ناشی از حوادث طبیعی مثل زلزله 

نیز جلوگیری شود.
5- شــهرداری هایی کــه در حریم آنها 
مســکن مهر احداث شده اســت نسبت به 
ارائه خدمات شهری حداکثر مساعدت را به 

عمل آورند.
6- بانک مســکن به عنوان بانک عامل 
در زمینــه پرداخت به موقع تســهیالت در 
راســتای اجرای کامل طرح همکاری الزم را 

به عمل آورد.
7- بانــک مرکزی درخصــوص افزایش 
میزان ســقف وام پیشــنهادی وزارت راه و 

شهرسازی اقدام عاجل نماید.
٨- وزارت راه و شهرســازی بــه نحوی 
برنامه ریزی نماید تا ســقف آورده متقاضیان 

مسکن مهر از حد معینی تجاوز ننماید.
9- بــا توجــه بــه اینکــه وزارت راه و 
شهرســازی به تنهایی عهده دار مســئولیت 
اجرای طرح مسکن مهر نمی باشد، لذا ضروری 
است همه دســتگاه هایی که اسامی آنها در 
ماده 30 قانون برنامه چهارم توسعه و تبصره 
6 بنــد »د« قانون بودجه ســال ١3٨6 ذکر 
شده است )وزارتخانه های نفت، نیرو، کشور، 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امور اقتصادی و 
دارایی، آموزش و پرورش، بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی، بانک مرکزی، نیروی انتظامی 
و ســازمان برنامه و بودجــه( با هماهنگی و 
تشریک مساعی نسبت به اتمام کامل طرح 

اهتمام و جدیت نمایند.
١0- ضروری اســت کلیه دستگاه های 
مرتبط با مســکن مهر در الیحه بودجه  سال 
١396 ردیف بودجه مستقلی برای اتمام پروژه  

پیش بینی نمایند.
١١- ریاســت محتــرم قــوه قضائیــه 
درخصوص 49000 پرونده مســکن مهر که 
در محاکم قضایی مطرح می باشــند دستور 
فرمایند با قید تســریع مورد رسیدگی قرار 

گیرند.
١٢- ضرورت موکد است که در پروژه های 
ساخت مسکن، مالحظات اجتماعی، سیاسی، 
اقتصادی و امنیتی مــورد مداقه قرار گرفته 
و الزامات ســاخت مناطق جدید با تعامل و 
هم اندیشی سایر دستگاه های ذی ربط تامین 

گردد.
وزارت راه و شهرســازی بــا توجــه به 
برنامه ریزی های انجام گرفته تالش نماید تا 
در زمان اعالم شده از سوی آن وزارتخانه، در 
پایان ســال جاری گزارش جامعی در زمینه 
خاتمه پروژه های مسکن مهر در سراسر کشور 

به مجلس شورای اسالمی ارائه نماید.
پاسخکیهان:

آنچهدرمتنباالمالحظهمیشود،پیش
ازپاسخگوییبهمردمونیازهایغیرقابل
انکارآنها،گزارشیاداریبودکهبیشتربه
کارجلساتوکمیسیونهامیآیدنهبهکار

مردممنتظرونیازمندمسکن!
تجمیعچندگزارشازسازمانبازرسی،
کمیسیوناصلنودو...نمیتواندچارهچند

میلیونجواننیازمندمسکنباشد.
اینکهوزارتراهوشهرسازیدر12بند
برایهمهبخشهاوحتیقوهقضائیهتعیین
تکلیفمیکنداماهیچمســئولیتیبرای
خودشبرنمیشمارد،فصلنوینیازادبیات
پاسخگوییبهمکاتباتاجتماعیمردماست
کهبایدآنرابهنامدولتیازدهمثبتکرد.
بههرحالبیشاز2میلیونمســکن
مهردردولتقبلبراینیازمندانساخته
شدامابرخالفاظهاراتوزیرمحترمراهو
شهرسازیکهآنطرحرامزخرفخوانده
بود،هنوزطرحمسکناجتماعیکهدولت
وعدهدادهبود،حتیبــررویکاغذهم

رونمایینشدهاست!

برنامه تلفیق کمیسیون سخنگوی
ششمتوســعهدرمجلسبابیاناینکه
طبقمصوبهمجلسدراینبرنامهسقف
پرداختیبهمقامات،مدیرانوکارکنان
600 و میلیون اجرایی12 دستگاههای
هزارتومانخواهدبــود،گفت:برنامه
ششمیکبرنامهکامالعملیاتیاست.

به گــزارش فارس، محمد خدابخشــی 
ســخنگوی کمیســیون تلفیق برنامه ششم 
توسعه پیش از ظهر دیروز در نشستی خبری 
به ارائه گزارشی از مهم ترین مصوبات مجلس 
در برنامه ششــم پرداخت و اظهار داشــت: 
طبق رشــد ٨ درصدی اقتصاد طی هر سال 
اجرای برنامه ششم در نظر گرفته شده است، 
احکام و سیاست هایی برای ارتقای بهره وری 
در برنامه ششم در نظر گرفتیم که از جمله 
آن پیاده ســازی چرخــه مدیریت بهره وری 
در دســتگاه های اجرایــی و همچنین الزام 

دستگاه ها به ارائه گزارش کارایی و بهره وری 
است، این اقدام موجب می شود رقابتی بین 
دستگاه های اجرایی ایجاد شود. برنامه ریزی 
کردیم که تولید سرانه در پایان برنامه ششم 

به 3 میلیون و 600 هزار تومان برسد. 
وی افزود: همچنیــن صادرات غیرنفتی 
باید هر سال برنامه ٢١/٨ درصد رشد داشته 
باشد، رشد نقدینگی حداکثر ١7 درصد طی 
ســال های برنامه خواهد بود و هدف  گذاری 
برای نرخ بیکاری 0/٨ درصد در سال کاهش 
خواهد یافت که این رقم معادل ایجاد 970 
هزار شــغل خالص در هر سال است، تالش 
کردیم طی سال های برنامه فاصله نرخ سود 
سپرده تسهیالت بانکی با نرخ سود سپرده ها 
هر ســال ١0 درصد کاهش یابد، همچنین 
منابع حاصل از فروش نفت را تعیین تکلیف 
کردیــم به این صورت کــه ١4/5 درصد به 
شرکت هایی اختصاص یابد که خودشان نفت 

تولید می کنند. 
سخنگوی کمیســیون تلفیق بر همین 
اســاس یادآور شــد: دولت در برنامه ششم 
مکلف به ایجاد شفافیت در پرداخت ها شد به 
این صورت که مقرر گردید همه پرداختی ها 
در یک فیش تجمیع شوند و پس از ثبت در 
ســامانه، پرداخت شود. به گونه ای که امکان 
نظارت برای نهادهــای نظارتی مانند دیوان 

محاسبات و مردم وجود داشته باشد. 
وی ادامه داد: دولت را در برنامه ششــم 
مکلف کردیم بررسی های الزم را انجام دهد 
که حقوق شــاغلین و بازنشســتگان تقریبا 
همسان شود و تفاوت در سال پایانی برنامه 

ششم بیشتر از ١0 درصد نباشد. 
خدابخشــی با بیان اینکه طبق مصوبه 
مجلس در برنامه ششــم سقف پرداختی به 
مدیــران، مقامات و کارکنان دســتگاه های 
اجرایی هر ماه ١٢ میلیون و 600 هزار تومان 

خواهد بود، تصریح کرد: ما در برنامه ششــم 
ســه میلیارد دالر برای مقاوم سازی مدارس 
اختصــاص دادیم، همچنیــن تولیت نظام 
ســالمت را در اختیار وزارت بهداشــت قرار 
دادیم؛ ممنوعیت کار کردن و شــاغل بودن 
همزمان در بخش هــای دولتی و غیردولتی 
به استثنای مناطق محروم از دیگر مصوبات 
مجلس در برنامه ششم بود. همچنین مقرر 
کردیم تمام متقاضیان ازدواج ملزم به انجام 

طرح غربالگری شوند. 
خدابخشــی همچنین یادآور شد: ما در 
جریان رسیدگی به برنامه ششم تالش کردیم 
نظر دولت را اعمال کنیم البته تمام مصوبات 
مجلس در برنامه ششم در چارچوب جدول 
منابع و مصارف بوده است و ما از جدول منابع 
و مصــارف تخطی نکردیم، اقدامی نه خالف 
عرف و نه خالف قانون در جریان رســیدگی 

به برنامه ششم انجام نشده است. 

سخنگویکمیسیونتلفیقخبرداد

12 میلیون و 600 هزار تومان سقف دریافتی مقامات 
و مدیران دستگاه های اجرایی در برنامه ششم

جوابیه وزارت راه و شهرسازی و توضیح كیهان

رایزنیظریفوموگرینیدربارهسوریهوبرجامدرداووس
بقیهازصفحه2

وی با اشاره به دولت جدید آمریکا به ریاست جمهوری »دونالد ترامپ« گفت نزدیک به 40 سال سیاست های آمریکا 
را زیر نظر داشته و معتقدم بهتر است قبل از قضاوت زودهنگام ، باید صبر کنیم )تا ببینیم چه خواهد شد.(

وزیر خارجه همچنین در واکنش به اظهارات ترامپ و برخی گزینه های پیشــنهادی او جهت تصدی پست های مهم 
دولت جدید آمریکا درباره برجام ، تاکید کرد اگر او بخواهد توافق هســته ای را که به ســختی توسط دولت اوباما و دیگر 

قدرت های جهانی با ایران بدست آمد، بازنگری کند، شگفت زده خواهد شد.
وی با درنظر گرفتن بدترین سناریوی ممکن درباره توافق هسته ای، تصریح کرد: »اگر او )ترامپ( تالش کند از توافق هسته ای 

عقب نشینی کند ، جهان به پایان نمی رسد...او می خواهد مردم را شگفت زده کند ولی )از طرف ما( شگفت زده خواهد شد.«
وزیر خارجه کشورمان همچنین در این نشست حاشیه ای از دولت اوباما نیز بخاطر عدم اجرای تمام تعهداتش انتقاد کرد.

از اصالحات دولــت رئیس وکیل
شــکایتخاتمیعلیهســردارنقدی

خبرداد.
ســید محمد انجام وکیــل خاتمی در 
گفت وگو با خبرگــزاری آنا، درباره موضوع 
این شکایت اظهار کرد:  سردار نقدی چندی 
پیش در مصاحبه ای با روزنامه شــرق ادعا 
می کند که آقای خاتمی از پادشاه عربستان 
برای کارهای سیاسی خود پول گرفته است 
که خبرنگار به ســردار نقدی می گوید قبال 
این مسئله تکذیب شده است. سردار نقدی 
جواب می دهد که من را محاکمه کنید و من 

آنجا جواب می دهم.
وکیل رئیس دولت اصالحات اضافه کرد: 

چــون این ادعا مبنایی ندارد قریب دو هفته 
پیش یک شــکایت کیفری با عنوان نشــر 
اکاذیب و تشویش اذهان عمومی علیه سردار 
نقدی در شــعبه 4 بازپرسی دادسرای رسانه 

ثبت کردیم که در حال رسیدگی است.
وی درباره علت طرح شــکایت از سوی 
رئیس دولت اصالحات تشــریح کرد: ســال 
٨٨ در برنامــه »دیروز،  امــروز، فردا« آقای 
شریعتمداری موضوع جرج سوروس را علیه 
آقای خاتمی مطرح کرد. آقای خاتمی مشی 
شــکایت ندارد اما در دیــداری که با علما و 
مراجع قم داشــتند وقتی این مسئله مطرح 
می شــود به آقای خاتمی می گویند که اگر 
مسئله واقعیت ندارد شکایت کنید به همین 

خاطر تصمیم به طرح شــکایت گرفته شد. 
شکایت از مدیرمســئول روزنامه کیهان در 
شــعبه ٢ بازپرســی کارکنــان دولت مورد 
رســیدگی قرار گرفت و آقای شریعتمداری 
یک نوبت احضار و تفهیم اتهام شــد. آقای 
شــریعتمداری در آن جلســه گفته بود که 
طرح این شکایت خیلی مسخره است و آقای 
خاتمی هم قبول دارد ولی این وکیل سرخود، 

این مسئله را پیگیری می کند!
انجــام در ادامه گفت وگو با آنا افزود:  این 
شــکایت از آقای شریعتمداری به این دلیل 
که باید همه شــکایت ها از یک فرد در یک 
پروسه رســیدگی شود با ســایر شکایت ها 
تجمیع شــد ولی گویا دادستان خواهان آن 

بود که این شکایت به طور جداگانه پیگیری 
شود و من چند بار سعی کردم با مراجعه به 
دفتر دادستان پیگیر آن شوم ولی تا به حال 

به نتیجه مشخصی نرسیده است.
وکیل رئیــس دولت اصالحــات گفت: 
من از آقای خاتمی کســب اجازه کردم که 
طرح شــکایت از سردار نقدی را در رسانه ها 

مطرح کنم.
گفتنی است نقل قول های وکیل مزبور از 
مدیر مسئول کیهان کذب بوده و مدیر مسئول 
کیهان اعالم کرده است رئیس دولت اصالحات 
دو دیدار با جرج سوروس داشته که اسناد و 
دالیــل محکمی در این مورد وجود دارد که 

به دادگاه ارائه می شود. 

وکیلرئیسدولتاصالحات:

موكلم از سردار نقدی شکایت كرده است


