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باالترین عبادت
وظیفه ما و همه دست اندرکاران است که به این مردم خدمت کنیم و در غم 

و شادی و مشکالت آنان رشیک باشیم که گامن منی کنم عبادتی باالتر از خدمت به 

محرومین وجود داشته باشد.
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نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای

سوت و کف مدعیان اصالحات
برای بستن دهان ها!

سرویس سیاسی-
روزنامه زنجیره ای شــرق در گزارشــی به طرح نمایندگان اصالح طلب مجلس برای زندانی کردن 
ســؤال کنندگان پرداخت و ضمن حمایت از این طرح با عنوان »برخورد با خودســرها« نوشت: برخي 
نمایندگان مجلس با تدوین یک طرح دوفوریتي به عنوان »تأمین امنیت برگزاري مراسم رسمي، عرفي 
و معمولي« براي برهم زنندگان مراسم ها مجازاتي را تعیین کردند. در ماده  واحده این طرح آمده »هر 
کسي با هر اقدامي اعم از طرح سؤال یا غیر آن در مراسم سخنراني، اعم از مراسم رسمي یا مراسمي 
که عرفا بدون مجوز تشــکیل مي شــود، موجب توقف یا جلب توجه به خود یا تشنج شود به حبس از 

شش ماه تا دو سال محکوم مي شود.
حمایت از طرحی که سؤال و انتقاد را با شش ماه تا دو سال حبس مواجه می سازد از سوی روزنامه های 

مدعی آزادی بیان عجیب به نظر می رسد و در عین حال دو  رویی این مدعیان را نشان می دهد.
فرار از پاسخگویی در آستانه انتخابات

روزنامه آرمان در یادداشــتی با عنوان »مجازات زندان برای برهم زنندگان مراسم ها« با حمایت از 
طرح تامل برانگیز فراکســیون امید نوشت: »تصویب قانون مجازات حبس به مدت ۶ ماه تا یک  سال 
برای برهم زنندگان مراســم ها و سخنرانی ها گام مثبتی از سوی مجلس دهم قلمداد می شود. باید دو 
مسئله احترام به قانون و مشارکت همگانی به یک مسئله روانی و پذیرفته شده در جامعه تبدیل شود. 
گرچه طرح مجلس، اقدام بسیار مثبتی است اما این گام آغاز مسیر است و راه بهتر آن است که این 

مسائل در آموزه های خانواده و آموزش و پرورش تبدیل به عرف و هنجار شود«.
گفتنی است جماعتی که همواره با ویترین رنگارنگی از شعارها، ظاهر شده اند و پیش از این بارها 
شعار »دانستن حق مردم است« را عنوان کرده اند این بار و در حالی که به انتخابات ریاست جمهوری 
دوازدهم نزدیک می شویم با هدف »فرار از پاسخگویی«این طرح را تنظیم کرده و با قید دو فوریت به 
مجلس ارائه داده اند. چرا که آنها از طرفی دست های خود را خالی می بینند و از طرفی دیگر وعدهایی 
بســیاری به مردم داده شــده که بر زمین مانده است و در چنین شرایطی طرح سؤال و پرسش برای 

آنان که باید حساب پس بدهند، بسیار پرهزینه است.
زندانی کردن پرسش کنندگان 
 »ساز و کاری حساب شده«! 

روزنامه اعتماد نیز بدون اشاره به مفاد طرح جنجالی و گازانبری فراکسیون امید برای بستن دهان 
منتقدان در گزارشــی با عنوان »مجازات برای خودســرها« به اســتقبال طرحی رفت که در آن برای 

پرسیدن سؤال ۶ ماه تا 2 سال حبس در نظر گرفته شده است. 
این روزنامه نوشــت: مجلس به دنبال مقابله با نیروهاي »خودســر« برآمده است. طرح دوفوریتي 
٣٤ نماینده مجلس قرار است ساز و کار حساب شده و دقیقي براي تامین امنیت مراسم هاي رسمي 

و عرفي تعریف کند. 
این روزنامه مدعی اصالح طلبی و آزادی بیان که ظاهرا طرح پرســش و سؤال را نیز »خودسری« 
معنا کرده است مجازات 2 سال حبس برای پرسیدن سؤال را »ساز و کار حساب شده« نامیده است. 

دستپاچگی در فرار از پاسخگویی 
در میان حمایت زنجیره ای زنجیره ای ها از طرح تامل برانگیز و دیکتاتورمأبانه فراکسیون امید علیه 
آزادی بیان، روزنامه وقایع اتفاقیه اما در گزارشی با لحن انتقادی نسبت به این طرح واکنش نشان داد 
و به نقل از یک حقوق دان نوشت: هر چقدر که در ابتدای امر به  نظر مي رسد چنین طرحي پیشروانه 
است به  نظر نیز می آید برخي سویه هاي ارتجاعي نیز در این طرح باشد که چنین موردي، مخالف نص 
صریح اصل »27« قانون اساسي است. اینکه طرح »طرح سؤال« نیز در شمول این قانون قرار گرفته 
است، حتي مي تواند مانع از این شود که خبرنگاران هم در اجتماعات، آزادانه پرسش خود را مطرح کنند.
این روزنامه در ادامه ضمن اذعان به دســتپاچگی فراکســیون امید در ارائه چنین طرح عجوالنه و 
غیرکارشناسی برای فرار از پاسخگویی و بستن دهان منتقدین نوشت: این احتمال وجود دارد که طرح 
مذکور در صورت تبدیل  به قانون، در جهت ضدخود، عمل کرده و موانع بیشــتري براي برگزاري امن 
تجمعات ایجاد کند. با توجه به اشکاالت اساسي این طرح، الزم است که براي چنین طرح هایي، کارهاي 
کارشناسانه تري صورت گیرد و در نهایت با قید یک فوریت تقدیم مجلس شود که بتواند قانوني جامع 
و مانع شــود. قید دوفوریت براي طرح هاي بسیار مهم تعبیه شده است و موضوع این قانون نمي تواند 

مصداق این اهمیت باشد.
کار دیوانه هاست !

روزنامه بهار در واپسین روزهای عمر دولت یازدهم که به دولت »قول ها و وعده های عمل نشده« 
نیز شهرت یافته است، در سرمقاله خود با عنوان »بیاییم قول ندهیم« به مذمت عهدشکنی کاندیداها 
پس از رســیدن به قدرت پرداخت و نوشــت: آنها که در فوتبال حرفه ای ترند وقتی در برابر خواســته 
هواداران یا رسانه ها برای قول قهرمانی قرار می گیرند می گویند: »قول قهرمانی دادن کار دیوانه هاست، 
کار غیرحرفه ای هاست«.  بیاییم از فوتبالی ها یاد بگیریم و »این بار« حرفه ای باشیم و قول ندهیم.هم 
ما مردم باخبریم و هم شــما اصحاب قدرت می دانید که صدی نود، قول هایی که در ایام انتخابات به 
این و آن می دهید حاصل »جوگیری« آن روزهاست و نمی خواهید به آن عمل کنید. پس چه کاری 
است قول دادن؟ وقتی همه می دانیم انتهای این »قول بازی« ها عهد شکنی نامزدهای محترم است چرا 
وارد این بازی می شــویم؟ جماعتی بدقولی های مکرر شما عاشقان خدمت )!( را به پای دین خواهند 
نوشت، ]شما[ پاسخ اولیای دین را چه خواهید داد، هنگامی که از شما بپرسند این جماعت به واسطه 

بدقولی های شما از ارزش های دینی دور شدند؟
نگاهی به کارنامه ضعیف دولت یازدهم و لیست بلند باالی وعده ها و قول های محقق نشده و فراموش 
شــده دولت مستقر نشان می دهد که گویا زنجیره ای ها نیز از ٤ سال دستاورد سازی و دفاع از کارنامه 
پر از خالی دولت خسته شده اند که در پایان عمر دولت یازدهم، نامزد عهدشکن و قول های عجیب و 

غریب انتخاباتی اش را مذمت می کنند. 
اذعان به بی اثر بودن دستاوردسازی از برجام

 در میان افکار عمومی
روزنامه آفتاب یزد در ســرمقاله دیروز نوشــت: »خالصه کردن همه موفقیت های دولت در توافق 
هســته ای به وضوح اثر اولیه خود را در نزد افکار عمومی از دســت داده و]دولت[ باید از آن به فوریت 

عبور کند«.
در بخش دیگری از این یادداشت آمده است: »بی شک بسیاری از اقدامات دولت حسن روحانی طی 
٤ سال گذشته نتایجی مشابه و مثبت برای جامعه ایرانی به ارمغان آورده، اما بدنه دولت در توصیف 

آنها دچار لکنت زبان است«.
این روزنامه در حالی با اذعان به بی اثر بودن دستاوردســازی برای برجام در میان افکار عمومی از 
دولــت می خواهد که بــه فوریت از آن عبور کرده و به توصیف اقدامات مثبت! دیگر خود برای جامعه 
ایرانی بپردازد که با توجه به کارنامه پر از خالی و فاقد هرگونه عملکرد مثبت دولت در طی ٤ ســال 

گذشته ظاهرا این روزنامه خود نیز به فوریت از این واقعیت عبور کرده است.  
برگزاری کنسرت مهم تر از بحران خوزستان

خوزستان همچنان در بحران است و این بحران 11 شهر استان را دربرگرفته است. اما روزنامه های 
زنجیره ای که ید طوالیی در سیاسی کاری و بی توجهی به امور اصلی مردم دارند، این بار نیز با کم توجهی 

به این بحران، تمام هم و غم خود را به برگزاری کنسرت معطوف کرده اند.
روزنامه زنجیره ای آفتاب یزد دیروز تیتر اصلی خود را با عنوان »فرار از پاســخگویی« به برگزاری 
کنسرت اختصاص داد و نوشت: » سیدرضا صالحی امیری وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در اولین نشست 
خبری خود با اصحاب رسانه حاضر شد و به پرسش های آنان در خصوص مسائل مختلف فرهنگی پاسخ 
گفت... ]وزیر ارشــاد[ در ابتدای جلســه پرسش و پاسخ در پاسخ به سؤال خبرنگار آفتاب یزد مبنی بر 
اینکه اگر محمدرضا شجریان برای برگزاری کنسرت اعالم آمادگی کند، موضع وزارت فرهنگ وارشاد 
اســالمی چیست بیان کرد: همه ما برای ایشــان آرزوی سالمتی داریم... پس از پاسخ وزیر فرهنگ و 
ارشاد به پاسخ این پرسش، زمزمه هایی درباره عدم پاسخ صریح صالحی امیری به این سؤال در میان 

خبرنگاران ایجاد شد«.
از آمارهای عجیب و غریب اشتغال
 تا ظهور مشاغل عجیب و غریب

در حالی که هر از گاهی شاهد آمار و ارقام عجیب و غریب در ایجاد اشتغال از سوی دولت یازدهم 
هســتیم، روزنامه دولتی ایران در گزارشــی با عنوان »من یک نوبت بگیر حرفه ای هســتم« به ظهور 
مشاغل عجیب و غریب همچون نوبت بگیران حرفه ای در بیمارستان ها که از 5-٤ صبح برای بیماران 
نوبت ویزیت می گیرند یا همراهان حرفه ای مریض برای بیمارانی که باید همراه داشته باشند و کسی 
را ندارند اشــاره کرد و نوشت: با وجود افزایش چشمگیر تعداد بیماران، بعید نیست ظهور مشاغلی از 
این دست که شاید حاال کمی غریب به نظر بیایند اما بعدها شاید وقتی از کسی می پرسیم شغل اش 

چیست، گلویی صاف کند و بگوید: نوبت بگیر یا همراه بیمار! 
تملق قاضی آمریکایی به بهانه حمایت از قانون

 در روزنامه زنجیره ای!
روزنامه زنجیره ای قانون در نوشــتاری به حکم قاضی دادگاه فدرال آمریکا در لغو دســتور ترامپ 

پرداخته و با عباراتی تملق آمیز از وی ستایش کرد. 
در بخشی از این نوشتار آمده است: قاضی دادگاه فدرال آمریکا »جیمز روبارت« که در سال 200٣ 
از سوی ریاست جمهوری جمهور  ی خواه آمریکا، جرج بوش، به این سمت منصوب شده بود تصمیمی 
گرفت که باید به عنوان یک انســان، به احترامش کاله از ســر برداشــت و به حرمت شرفش تمام قد 
ایستاد و به ایمان، آزادگی و عدالتش درود فرستاد. زیرا او به نام عدالت و برای انسانیت، نه  تنها مقهور 
حربه دیرینه استبداد یعنی امنیت نشد بلکه بی آنکه نظری به نژاد، قوم و مذهبی داشته باشد دستور 
ریاست جمهوری آن کشور مبنی بر ممنوعیت سفر اتباع هفت کشور مسلمان به خاک آمریکا را لغو کرد 
و به این گفته دادستان کل واشنگتن، »باب فرگوسن« که با شکایت وی پرونده مطرح شده بود »در 

صحن دادگاه بلندترین صدا حاکم نمی شود بلکه حاکم، تنها ندای قانون اساسی است.«
روزنامه زنجیره ای قانون در حالی به صورت تملق آمیز از اجرایی شدن و احترام به قانون اساسی در 
آمریکا سخن می گوید که مدعیان اصالحات هیچ احترامی برای قانون اساسی کشور قائل نبوده و در 
بزنگاه هایی چون فتنه 88 مردم را به شورش و قیام علیه قانون اساسی و براندازی نظامی که محصول 

این قانون اساسی بوده فراخوانده اند!

بسیج همگانی 
برای ارتقای فرهنگی جامعه

 انقالب اسالمی ایران، انقالبی فرهنگی است.همان طور که اسالم، ابتدا باور ها 
و ارزش  های مردم را تغییر داد و تغییر در سایر ساحت  های زندگی انسان مانند 
سیاست، اقتصاد، صنعت و روابط بین الملل نیز ریشه در همان تغییر فکر دارد، 
کار اصلی این انقالب نیز تحول در فکر و احیای باورها و ارزش هاي اسالمي بود.

لزوم تصحیح فکرها وباورها توسط نهادهای فرهنگی
 نهضت اســالمی بدون امکانات و تنها با سخنرانی و بیانات و اعالمیه  های 
امام)ره( شروع شد و با حمایت و سخنرانی و نوشتن کتاب و مقاله توسط یاران 
وي ادامه یافت،امروز هم باید فکرها را تصحیح و تقویت کرد و اساس فرهنگ، 
یعنی باورها و ارزش ها را مورد توجه قرار داد و با تصحیح آن، سایر امور را نیز 

سامان داد.
برخــی نهاد ها بزرگترین نقــش را در تحوالت فرهنگی و تصحیح باورها و 
ارزش ها در جامعه دارند، این نهادها برســه دســته هستند: نهادهایی که فکر 
صحیح را تولید و افکار انحرافی را نقد کرده، نقاط ضعف و قوت آنها را بیان کنند؛ 
نهادهایی که محتواهای تولید شــده را در قالب آموزش  های رسمی در جامعه 
نشــر دهند؛ و نهادهایی که آنها را در قالب آموزش  های غیررســمی با استفاده 
از ابزار هنر در جامعه ترویج کنند. وظیفه اول بر عهده محققان و پژوهشگران 
اســت، وظیفه دوم را نظام آموزش و پرورش و آموزش عالی عهده دار شــده و 
وظیفه سوم کار رسانه  است که باید محتواهاي تهیه شده را با بیان ساده، شیوا، 
جذاب و قابل فهم برای ســطوح مختلف، در جامعه مطرح کند و در این مسیر 

از ابزارهای موجود از جمله هنر، استفاده نماید.
در ابتداي انقالب، با مدیریتی در کشور مواجه بودیم که نه تنها برای انجام 
این کارها، یعنی تولید محتوای فرهنگی صحیح و ترویج آنها ضعیف بود، بلکه 
آفت زده و دچار برخی آســیب  های فکری بود؛ لذا افکار غلطی توسط رسانه ها 
پخش می شــد، تئوری  های اشتباه در دانشــگاه ها تدریس می شد و کتاب  هاي 
بســیاري به نشر نظریات و ارزش هاي بیگانگان می پرداختند که زیانبار بودند. 

مقابله با این فرهنگ کار آسانی نبود.
دســت الهــی در کار بود که امکان تحول فرهنگی را در کشــور به وجود 
آورد،وگرنه شرایط عادی به هیچ وجه برای تحول فرهنگی مساعد نبود؛ چون از 
طرفی، بسیاري از اساتید دانشگاه ها با فکر ناب اسالمي بیگانه بودند و در حوزه 
هم، اگر چه مایه  های صحیح اسالمی وجود داشت، اما امکاناتی برای پیشرفت 
نبود و نیروهاي موجود هم بهره برداری نمی شــد؛ اما با همت و همیاري همه 
دستگاه هاي متعهد و دلسوز این روند شروع شد و بحمداهلل هم در حوزه و هم 
در دانشــگاه و هم در جامعه، این حرکت معجزه وار شروع شد و به صورت فوق 

انتظار رشد کرد.
فرهنگ؛ مهم ترین سرمایه حفظ دستاوردهای انقالب

این انقالب به برکت خون صدها هزار شــهید از بهترین جوانان و نوجوانان 
این مرز و بوم به بار نشسته است  و ما عالوه بر وظیفه دیني، وظیفه اي انساني 
داریم که نگذاریم آنچه آنها با خون خود به دست آوردند، از دست برود؛ حتی 
اگر آخرتی هم در کار نبود، وجدان انســاني حکم می کرد که جلوی از دســت 
رفتن حاصل خون شهدا را بگیریم؛ زیرا آیندگان درباره ما چه خواهند گفت؟ آیا 
نمي گویند یک زمانی، با رهبری یک پیرمرد روحانی، حتی نوجوانان جلوی تانک 
رفتند و این انقالب را به پیروزی رسانده و حفظ کردند، اما نخبگان کشور آن 

را رها کردند تا دستاورد ها از دست رفت؟   
فرهنگ مهم ترین سرمایه ما برای حفظ دستاورد هاي انقالب است،  پیشرفت 
انسانی بدون فرهنگ ناممکن است؛ چرا که ارزش انسان به باورها و ارزش هاست 
و ما معتقدیم ناب ترین باورها و ارزش ها را اسالم معرفی کرده است؛ لذا مهمترین 
کار، استخراج و فرآوري منابع غني فرهنگی اسالم است که پس از تولید محتوا 
باید ابتدا در بین خواص و سپس در میان سایر مردم جامعه در سطوح مختلف 

منتشر و ترویج شود. 
لزوم اهتمام رسانه ها به تولید و ترویج محتوا

 هرچند وظیفه رسانه ها و صدا و سیما اصالتاً نشر محتوا در میان مردم است، 
ولي در دو بخش اول، یعنی تولید محتوا و ترویج آن در بین خواص نیز می توانند 
نقش آفرینی کنند، با کارهای رسانه ای حتی می شود محققان را به مسائل مورد 
نیاز توجه داد؛ یا زمینه، امکانات و ابزار براي استخراج معارف و نشر آنها را فراهم 
کرد. این همان همیاری برخاســته از احساس مسئولیت در یک کشور انقالبی 
است؛ زیرا در کشور انقالبی »به من چه« معنا ندارد و هر کسی باید در حد توان 
خود برای رسیدن انقالب به اهدافش کمک کند؛ البته آن جایی که این وظیفه 
با تقســیم کار و مسئولیت  های مشخص شکل بگیرد، پیشرفت بهتری حاصل 

می شود؛ اما اگر چنین نشد، وظیفه از بقیه ساقط نمی شود.
درتصور بســیاری از مردم، فرهنگ یک امر سلیقه ای و نسبي است که هر 
قومــی برای خود دارد؛ مثل لهجه ها و گویش ها و برخی امور محلی؛ در حالی 
که فرهنگ به معنای باورها و ارزش ها مقارن با انسانیت است؛ از این رو باید در 
تبیین معنای صحیح فرهنگ و حفظ دســتاوردهای انقالب که همان فرهنگ 

اسالمي است، کوشید.
امروز رسانه ها و سایت های دشمنان نظام، باورها و ارزش هاي بنیادین جامعه 
را هدف گرفته اند و روزانه با طرح شبهات اعتقادي و اخالقي به روش  های مختلف، 
از طرح سؤال گرفته تا تمسخر و طنز و با بهره گیری از روش  های حرفه ای و هنري 
برای تأثیرگذاری بر مخاطب، بخصوص نسل جوان را مورد تهاجم قرار مي دهند.
 حقیقت این است که در برنامه ریزی ضعف داشته و داریم و سیاست  های 
کلی این کار مشخص نیست. قبل از انقالب اگر برنامه ریزی بوده، بر خالف فرهنگ 
صحیح بوده اســت، بعد از انقالب نیز به قدری کارها زیاد و نیروي متخصص 
کم بوده که فرصتی برای انجام تحقیقات بنیادین فراهم نشده است؛ در حالی 
که امروزه با شــرایط موجود، مانند اختالط فرهنگ ها، توطئه  های دشمنان و 
دیگر آســیب ها، باید سیاست ها و برنامه  های اجرایي حساب شده اي را تدوین و 

بر اساس آن عمل کرد.
شورای عالی انقالب فرهنگی اولین نهادی است که در این زمینه باید اقدام 
به تعیین سیاست  های کلی کند، این شورا نتوانسته این مسئولیت را انجام دهد 
و متأســفانه گاه تحت تأثیر سیاست  های متغیر دولت ها قرار می گیرد و وقتش 

صرف امور فرعی و روزمره شده، نوبت به مسائل اصلی نمی رسد.
شــورای عالی انقالب فرهنگی باید فارغ از دولت ها و جناح  های سیاســی، 
سیاســت ها و خط مشی کلي فرهنگی کشور را مشخص کند. در غیاب چنین 
فعالیتي، افراد و دســتگاه هاي فرهنگي متعهد باید اتاق فکری تشکیل دهند و 
متخصصین و دلسوزان با همفکری یکدیگر خط مشی  های کلی فرهنگ کشور 
را تعیین کنند. تشکیل اتاق فکر فرهنگي در صدا و سیما برای ارتقاي فرهنگی 

جامعه و احیاي فرهنگ انقالب اسالمي از فروع این کار است.
از ابتدای انقالب کســانی بوده و هستند که بدون اینکه دنبال نام و نشانی 
باشــند، تحقیقات و پژوهش هایي در این زمینه انجام داده و سخنرانی کرده و 
مقاله نوشــته اند، باید با استفاده از این  افراد اتاق فکری تشکیل شود و طرحي 
استراتژیک براي ارتقاي فرهنگی کشور تدوین و به مراجع ذي صالح ارائه شود.
فعالیت  های صدا و سیما باید در جهت احیای فرهنگ انقالبی اسالمی باشد، 
اینکه رهبری دائماً تأکید می کنند که حوزه، مردم و مسئولین باید انقالبي باشند و 
انقالبی عمل کنند، نشان از اهمیت روحیه و کار انقالبی دارد؛ لذا ما نیز باید معنای 
انقالبی را درک کرده و خود انقالبی باشیم و صدا و سیما نیز انقالبی عمل کند.
بیانات آیت اهلل مصباح یزدي )دام ظله( در جمع مدیران مرکز 
پژوهش و مرکز سنجش و پژوهش صدا و سیما؛ قم؛ 95/10/7

زالل بصیرت روزهای پنج شنبه منتشر می شود.

کارشناسان سیاسی  و  مجلس  نمایندگان 
طــرح دوفوریتــی تعــدادی از نمایندگان 
عضو فراکســیون امید بــرای زندانی کردن 
سؤال کنندگان و منتقدین را تعجب آور خوانده 
و تأکید کردند، این فراکسیون برای حفظ آبرو 
طــرح را پس بگیرد چرا کــه در مجلس رأی 

نخواهد آورد. 
ســخنگوی کمیســیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس در واکنش به تدوین طرح دوفوریتی 
تأمین امنیت برگزاری مراسم رسمی، عرفی و معمولی 
توسط جمعی از نمایندگان گفت: واقعاً تعجب کردم و 
نمی دانم چنین طرحی توسط همکاران با چه هدفی 
طراحی شده است. به عزیزانی که منادی آزادی بیان 
و دموکراسی هســتند توصیه می کنم طرح را پس 

بگیرند چرا که رأی نخواهد آورد. 
»سید حســین نقوی حســینی« گفت: وقتی 
می گویند طرح ســؤال در جلســات مذکور از شش 
ماه تا دوســال حبس دارد، بنــده واقعا متوجه این 

جمله نمی شوم.
وی افزود: همه نشســت ها و همایشات محلی 
برای پرسش و پاسخ مردم با مسئولین است. از این 
رو چطــور می توان با جلوگیری از اظهار نظر و بیان 

عقیده مردم مروج آزادی بیان باشیم.
ســخنگوی کمیسیون امنیت ملی با بیان اینکه 
مردم سؤال دارند و ما موظف به پاسخگویی هستیم، 
امضا و انتشــار این طرح را دون شــان یک نماینده 
مجلس خواند و ابراز داشــت: دوســتانی که منادی 
آزادی، دموکراسی و تحمل مخالف هستند، با این کار 
دیکتاتوری و استبداد را در جامعه تسری می بخشند.

نماینده ورامین با بیان اینکه برخی از نمایندگان 
از جمله حســن نوروزی نماینده رباط کریم امضای 
خود را پس گرفته، خاطر نشان کرد: دوستان ما در 
فراکسیون امید، برای حفظ آبروی خودشان هم که 
شــده این طرح را جمع آوری کنند چون در آینده 

موجب استهزاء همگان خواهد شد.
به گزارش جام جم آنالین وی در خصوص اینکه 

آیــا دوفوریت مذکور رأی خواهد آورد گفت: به هیچ 
وجه رأی نمی آورد و چنانچه موضوع در صحن مطرح 

شود نمایندگان به تمسخر می گیرند.
این طرح اوج دیکتاتوری 

و باعث تاسف است 
ابوالفضــل ابوترابــی نماینده نجف آبــاد نیز در 
گفت و گو با فارس با اشاره به طرح 2فوریتی فراکسیون 
امید با موضوع ایجاد حفظ نظم و مراســم رسمی و 
غیررسمی گفت: من تأسف می خورم در شرایطی که 
مردم با مشکالت بیکاری و مشکالت معیشتی مواجه 
هستند و ما شاهد فقر در جامعه هستیم، طبق این 
طرح، مردم حق نداشته باشند حتی یک سؤال مطرح 
کنند. وی افزود: این گونه رفتار کردن اوج دیکتاتوری 

است و واقعا باعث تأسف و تأثر است.
نماینده نجف آباد با بیــان اینکه عالوه بر این، 
نگارش طرح مذکور نیز دارای ایرادات فراوانی است، 
اظهار داشــت: ما برای )جلوگیری از ایجاد هیاهو و 
اخالل( نیز قانون داریم و نوشــتن این طرح، تکرار 

مکررات است.
طرحی برای بستن دهان منتقدان

 و فرار از پاسخگویی
علی عرب دبیر سیاسی اتحادیه جامعه اسالمی 
دانشجویان نیز در گفت و گو با فارس با اشاره به طرح 
دوفوریتی فراکسیون امید مجلس برای بستن دهان 
منتقدان، گفت: در بحث ســخنرانی ها و مراســم  و 
حواشــی بعد از آن قوانینی وجود دارد که شاید نیاز 
به اصالح آن باشــد، ولی اینکه عده ای از نمایندگان 
اصالح طلب مجلس طرحی را در دو بند و دو فوریت 
مطرح می کنند که در صــورت تصویب آن پای هر 
منتقدی به زندان کشیده شود، برای مدافعان آزادی 

بیان خیلی عجیب است.
وی ادامه داد: نمایندگان لیست امید در یک سال 
اخیر هیچ عملکرد قابل توجهی در مجلس نداشته اند و 
امروز هم برای اینکه بگویند ما در مجلس فعال هستیم 
چنین طرحی را ارائه می کنند، البته هدف  آنها حل 

مسئله نیست و منافع دیگری را دنبال می کنند.

دبیر سیاسی اتحادیه جامعه اسالمی دانشجویان 
تصریح کرد: متأســفانه نمایندگان لیســت امید و 
اصالح طلبان از یک سو شعار آزادی بیان می دهند و 
از سویی می خواهند با منتقدان برخورد شود. آنها قصد 
دارند با چنین طرح هایی در ماه هایی که تا انتخابات 
مانده، ضمن بستن دهان منتقدان از پاسخگویی به 

مردم فرار کنند.
با وجود نقدهای جدی مطرح به طرح فراکسیون 
امید برای زندانی کردن منتقدین و سؤال کنندگان 
مصطفی کواکبیان یکی از اعضای این فراکسیون در 

صحن علنی دیروز مجلس از طرح فوق دفاع کرد!
مصطفی کواکبیان نماینده تهران در آغاز جلسه 
علنی صبح دیروز طی تذکری شفاهی مستند به ماده 
1۶5 آئین نامه داخلی مجلس خطاب به علی الریجانی 
رئیس مجلس گفت: امروز شــما دســتور مجلس را 
قرائــت کردید اما طرح 2فوریتی برای تأمین امنیت 

اجتماعات در آن نبود.
وی با اشاره به آنچه که آن را »تفسیر بد برخی 
رســانه های ضدآزادی« از این طرح خواند، گفت: آیا 
این رسانه ها طرفدار آزادی بیان و اجتماعات شده اند؟ 

در حالی که مفهوم این طرح این  طور نیست.
رئیس مجلس در پاسخ این تذکر، گفت: اگر شما 
خیلــی عالقه دارید که زودتر این طرح 2فوریتی در 
دســتور قرار گیرد ایرادی ندارد و آن را در دســتور 
می گذاریم اما ما امروز به دوســتان گفتیم که چون 
هفته بعد بودجه ســال 9۶ و استیضاح وزیر راه را در 
دستور داریم، باید دستور کار مجلس را اولویت بندی 
کنیم اما این طرح 2فوریتی نیز در زمان خود مطرح 

خواهد شد.
مصوبات مجلس 

نمایندگان مجلس در جلســه علنــی دیروز با 
تصویب الیحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسالمی 
ایران و جمهوری ترکیه در خصوص تامین اجتماعی 

موافقت کردند.
مدت اجرای آزمایشــی قانون استخدام نیروی 
انتظامی جمهوری اسالمی ایران نیز توسط نمایندگان 

2 سال تمدید شد.
خبر دیگر این که طرح احتساب سابقه تدریس 
معلمان حق التدریسی استخدامی در وزارت آموزش و 

پرورش به تصویب نمایندگان مجلس رسید.
از ســوی دیگر بهارستان نشین ها مصوب کردند 
که مسئولیت تدوین، تعیین، نشر و نظارت بر اجرای 
استانداردهای حالل بر عهده هیئتی متشکل از سه 

فقیه منصوب شورای نگهبان است.
نطق ها و تذکرات شفاهی نمایندگان

عبدالرضا عزیزی نماینده مردم شیروان در نطق 
میان دستور خود در جلسه علنی دیروز مجلس گفت: 
ما ســرزمینمان را از جنگ نظامی می توانیم نجات 
دهیم اما با روند کنونــی از جنگ اقتصادی و ارزی 

نمی توانیم نجات دهیم.
امیر خجسته نماینده همدان نیز با انتقاد از عدم 
بیشترین  بانک های خصوصی، گفت:  نظارت پذیری 
فسادهای مالی در بانک ها به ویژه بانک های خصوصی 

رخ می دهد.
محمد قسیم عثمانی نماینده بوکان در مجلس نیز 
با بیان اینکه »پولبران« مرزهای کشور بدون تحمل 
رنجی »کولبران« را استثمار می کنند، گفت: دولت 
هر چه سریع تر الیحه »ساماندهی معیشت کولبران« 

را تقدیم مجلس کند.
خبر دیگر این که ٤۶ نفر از نمایندگان مجلس 
در تذکری به رئیس جمهور خواستار ابالغ تعیین نرخ 
دســتمزد کارگران براساس محاسبات اعالمی بانک 

مرکزی شدند.
سیدقاسم جاسمی نماینده کرمانشاه در تذکری 
به وزیر اقتصاد گفت : فروش نامتعارف و پرشــائبه و 
پردردســر پاالیشگاه کرمانشاه که به احتمال خیلی 
زیاد منجر به ناامنی و مشکالت امنیتی شده که در 
صورت واقعه، شــخص شما باید پاسخگو باشید. وی 
همچنین به وزیر نفت در مورد عدم توجه به فروش 
پاالیشــگاه های کشور و ایجاد نارضایتی و ناامنی در 
بین آحاد مردم به ویژه کارمندان و کارکنان شرکت 

نفت تذکر داد.

وزارت امــور خارجه آمریکا در 
بیانیه ای مداخله جویانه خواســتار 

آزادی سران فتنه شد.
»مــارک تونــر« ســخنگوی وزارت  
خارجه آمریکا در بیانیه ای مداخله جویانه 
مدعی شــد: ما خواهان آزادی فوری این 
افراد]سران فتنه[ و همه زندانیان عقیدتی 
هستیم که به صورت غیرمنصفانه در ایران 

بازداشت شدند.
وزارت امور خارجه آمریکا در این بیانیه 
همچنین مدعی شد: ادامه حصر خانگی 
آنها مغایر الزامات بین المللی ایران از جمله 
الزامات میثاق بین المللی حقوق مدنی و 
سیاســی است که ایران عضو آن است و 
باید براســاس آن تضمین های محاکمه 
حداقل عادالنه را فراهم و نباید شهروندان 

را حبس و بازداشت خودسرانه کند.

خبرنــگاران،  باشــگاه  گــزارش  به 
وزارت خارجــه دولت دونالــد ترامپ در 
ادامــه ادعای خود افزود: ایــران باید به 
حقوق بشر و آزادی های اساسی تمام افراد 
در ایران مطابق با الزامات بین المللی خود 
از جمله تضمین به حق اساســی آزادی 
بیان مســالمت آمیز و حق مشارکت در 
جامعه مدنی و روند سیاسی بدون ترس 
از بازداشــت و حبس خودسرانه یا انکار 

محاکمه عادالنه احترام بگذارد.
گفتنی است فتنه گران در سال 88 
با بازی در زمین دشمن و اجرای مرحله 
به مرحله نقشــه آمریکایی- انگلیسی- 
صهیونیستی کودتای مخملین، با ادعای 
تقلب و نرفتن زیر بار مکانیسم های قانونی، 
خسارت های بزرگی به کشور وارد کرده و 
جنایت های بی سابقه ای را مرتکب شدند.

وزارت امور خارجه آمریکا در بیانیه ای مداخله جویانه
از سران فتنه حمایت کرد

عراقچــی گفته که بخــش بانکی و مالی 
وضعیت به حالت عادی برنگشته است. در این 
زمینه برجام مقصر نیســت، بلکه تحریم های 

اولیه آمریکا در این زمینه هنوز وجود دارد. 
سیدحسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون 
امنیت ملی مجلس در گفت وگو با خبرگزاری تسنیم، 
با اشاره به نشست فوق العاده دیروز کمیسیون امنیت 
ملی با حضور عراقچی گفت: بر اســاس توضیحات 
معاون وزیر امور خارجه برجام مانع و تحریم فروش 
نفت را برداشته است اما اینکه ما چگونه و چقدر نفت 
فروخته ایم موضوع دیگری است با این حال آثار عملی 
برجام در کلیه حوزه ها مشهود است در ٣ حوزه اصلی 
انرژی، حمل و نقل، مالی و بانکی که حوزه  های کلیدی 

هستند تحریم ها برداشته شده است.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در 
خصوص رفع موانع بانکی و مالی در پی اجرای برجام 
گفت: عراقچی توضیح داد که در این حوزه وضعیت به 
حالت عادی برنگشته است البته در این زمینه اجرای 
برجام مقصر نیست بلکه تحریم های اولیه آمریکا در 
این بخش هنوز وجــود دارد که ما را از بهره برداری 
از سیســتم مالی و بانکی آمریکا محروم کرده است. 
سیستم مالی بانکی آمریکا بزرگ و گسترده است و در 
بسیاری از معامالت با مشکل بانکی برخورد می کنیم 
یعنی مطابق برجام تحریم بانکی و مالی برداشته شده 
ولی تحریم های اولیه آمریکا پا برجاســت به عبارتی 
برجام نقش خود را به درســتی عمل کرده است اما 

تبدیل ارزها و مبادله آنها با مشکل مواجه است.
این نماینده مجلس افزود: عراقچی تأکید داشت 
آمریکا با وضع تحریم های جدید غیرهسته ای تالش 
دارد مانع انتفاع ایران از منافع برجام شــود و به هر 
شــکل ممکن ایران را در تنگنــا قرار دهد. ترامپ و 
تیم او ســعی می کنند با گسترش ایران هراسی مانع 
فعالیت های ایران شــوند و اجازه ندهند ما از منافع 

برجام بهره مند شویم.
نقوی حسینی تأکید کرد: این جمله که »ساختار 
تحریم ها هنوز حفظ شود« چه از بیرون مطرح شود 
چه از داخل گســترش ایران هراســی است و مانع 
همکاری بنگاه های اقتصادی با ایران می شود. پایان 
اردیبهشــت ماه ترامپ باید در مــورد بالاثر کردن 

تحریم ها علیــه ایران تصمیم بگیــرد. بالاثر کردن 
تحریم هــا باید هر ٤ ماه بــه تصویب رئیس جمهور 
آمریکا برسد بنابراین اگر ترامپ بالاثر کردن تحریم ها 
را تمدید کند تکلیف روشن است و اگر تمدید نکند 
تحریم ها برگشت پیدا خواهد کرد  و در واقع همان 

پاره کردن برجام است.
نقوی حســینی ادامه داد: بر اســاس گفته های 
عراقچی FATF یکــی از مشــکالت پیــش روی 
جمهوری اســالمی اســت البته مشکالت سیستم 
بانکی خودمان نیز در  این زمینه وجود دارد اما باید 
گفــت که هیچ نوع اقدام بانکی و مالی مانع عملیات 
بانکی جمهوری اسالمی نیست و هر نوع اقدام برای 

بانک های ما امکانپذیر است.

حضرت آیت اهلل مکارم گفت: زمانی 
برخی می گفتند بــا آمریکایی ها کنار 
بیاییم و رفاقت کنیم دولتمردان آمریکا 
انسان هستند و شــرمنده می شوند و 
رفاقت می کنند ولی پرده ها باال رفت و 

مشخص شد آنها پیمان شکن هستند.
حضــرت آیت اهلل ناصر مکارم شــیرازی 
از مراجــع تقلید در درس خــارج خود که 
در مســجد اعظم قــم برگزار شــد،آیت اهلل 
مکارم  شیرازی با اشاره به بی اعتمادی به آمریکا 
گفت: زمانی برخی می گفتند با آمریکایی ها 
کنار بیاییم و رفاقت کنیم دولتمردان آمریکا 
انسان هســتند و شرمنده می شوند و رفاقت 
می کنند ولی پرده ها باال رفت و مشخص شد 

آنها پیمان شکن هستند.
وی با اشــاره به اظهارنظر سران آمریکا 
درباره توافق با ایران خاطرنشان کرد: یکسال 

و نیــم مذاکره کردید و اکنون زیر همه چیز 
می زنید. از پیمان شکنی آنها بدتر دروغ گویی 
است اخیراً رئیس جمهور آنها گفته بود طرفدار 
شــماره یک تروریست در دنیا ایران است در 
حالی که هیچ کشــوری به انــدازه ایران با 
تروریســت مبارزه نکرد ایران دشمن شماره 
یک تروریست در سوریه، لبنان و عراق است.

به گزارش رســا آیت اهلل مکارم  شیرازی 
یادآور شد: کســانی که تا گلو در طرفداری 
تروریســت فــرو رفتنــد دروغ بزرگی بیان 
می کنند که ایران نخستین طرفدار تروریست 
در دنیا است، سیاست مادی حیا و شرم ندارد.

وی ادامه داد: باید دیوار بی اعتمادی باالتر 
برود با این دروغ های بزرگ وضعیت بدتر است 
به همین دلیل آمریکا لقب شیطان بزرگ را 
دارد دلیل آن روشن است شیطان نیز طرفدار 

این دروغ ها است.

آیت اهلل مکارم شیرازی: دیگر حربه توجیه گران 
کند است که بگویند باید با آمریکایی ها ساخت

روایت نقوی حسینی از جلسه کمیسیون امنیت  ملی 

عراقچی: هنوز تحریم های مالی و بانکی وجود دارد

رئیس جمهور کشورمان در سفر به عمان و 
کویت با سران این دو کشور دیدار و گفت وگو 

کرد.
روحانی پیش از  عزیمت به کشــورهای عمان 
و کویــت، در گفت وگویی با خبرنگاران تأکید کرد: 
جمهوری اســالمی ایران خواســتار ارتقاء روابط با 
کشورهای منطقه و همسایه و تقویت ثبات، امنیت 

و توسعه در کل منطقه است.
وی با اشاره به پیام کشورهای حوزه خلیج فارس 
مبنی بر اراده این ۶ کشور برای ارتقاء و روابط بهتر با 
جمهوری اسالمی ایران و همچنین حل و فصل سوء 
تفاهمــات از طریق گفت وگو و مذاکره بین طرفین، 
گفــت: ما از اصل این پیام اســتقبال می کنیم و در 
جریان این سفر  نیز در خصوص ارتقاء همکاری ها، 

دیدار و گفت وگو خواهیم داشت.
رئیس جمهور با تأکید بر اینکه اساس سیاست 
خارجی جمهوری اســالمی ایران حسن همجواری 
با همســایگان و حفظ امنیت خلیج فارس اســت، 
خاطرنشان کرد: جمهوری اسالمی ایران هیچگاه به 
دنبال تجاوز، مداخله در امور داخلی ســایر کشورها 
و تحمیل عقاید دینی، مذهبی و سیاســی نیست و 
همکاری مشترک با کشــورهای دوست اسالمی و 

همسایه در اولویت است.
روحانی تصریح کرد: امنیت منطقه باید توسط 
کشــورهای منطقه تأمین شــود و حضور خارجی، 
تأثیری نداشته و مضر می باشد و کشورهای منطقه 

از بلوغ کافی در این زمینه برخوردار هستند.
وی بــا تأکید بر اینکه امــروز همه باید به فکر 
وحدت بیشــتر با یکدیگر باشیم وشکاف و فاصله ای 
که برخی قدرت های جهانی ایجاد کرده اند، جعلی و 
مصنوعی است، اظهار داشت: سنی و شیعه در طول 
قرن ها همزیستی مسالمت آمیز داشتند و ایران هراسی، 
شیعه هراسی، سنی هراسی و همسایه هراسی، مجعول 
و ســاخته و پرداخته بیگانگان اســت و قطعاً ســوء 

تفاهمات، با مذاکره حل و فصل می شود.
رئیس جمهور با تأکید بر اینکه جمهوری اسالمی 
ایران با کشورهای عمان و کویت روابطی صمیمانه 
و دوستانه داشته اســت، گفت: ظرفیت های بسیار 

نمایندگان و کارشناسان تاکید کردند

فراكسیون امید برای حفظ آبرو، طرح تعجب آور را پس بگیرد

خوبی برای توســعه روابط دوجانبه بین ایران و این 
کشورها وجود دارد. روحانی با اشاره به اوضاع ناآرام 
و شــرایط نامناسب کشورهای سوریه، عراق و یمن، 
اظهار داشت: در این سفر پایان دادن به خون ریزی ها 

در این کشورها بحث و بررسی خواهد شد.
رئیس جمهور پیش از ظهر چهارشنبه در رأس 
هیئتی بلند پایه از مســئوالن سیاسی و نمایندگانی 
از بخش خصوصی به منظور سفر دوجانبه و رسمی 
وارد مسقط پایتخت عمان شد. روحانی در قصر العلم 
مسقط از سوی ســلطان قابوس پادشاه عمان مورد 

استقبال رسمی قرار گرفت.
تاکید بر همکاری های مشترک

 برای تأمین امنیت منطقه
رئیس  جمهور کشورمان و پادشاه عمان در دیدار 
دوجانبه و در نشست مشترک هیئت های عالی رتبه دو 
 کشور، راه های توسعه روزافزون روابط تهران - مسقط 
و مهم ترین مسایل منطقه ای را مورد بحث و تبادل 
نظــر  قرار داده و بر ضرورت همکاری دو کشــور در 
تقویت توســعه منطقه ای و برقراری صلح و امنیت 

پایدار در  منطقه تأکید کردند.  
روحانی در دیدار سلطان قابوس پادشاه عمان با 
اشــاره به  روابط برادرانه و دیرینه دو کشور در طول 
تاریخ، اظهار داشــت: روابط تهران - مسقط همواره 
صمیمانــه و پایــدار بوده و در این مســیر، رویکرد 
حکیمانه و تالش های خیرخواهانه و  برادرانه پادشاه 

عمان بسیار مؤثر بوده است. 
وی با اشــاره به زمینه های گسترش همکاری 

تهران - عمان در بخش های مختلف از جمله اقتصاد، 
 حمل و نقــل، گاز، انرژی، بنادر، صنعت و تجارت و 
خدمات فنی و مهندسی گفت: تعمیق روابط بانکی 
می تواند زمینه ساز شتاب در  توسعه روابط اقتصادی 
تهران - مسقط باشد و امیدواریم مسئولین بانکی دو 
کشور در جریان این سفر، روابط مالی و  بانکی تهران 

و عمان را  هر چه بیشتر توسعه دهند. 
رئیس  جمهور در ادامه نقش ایران و عمان را در 
امنیت منطقه بسیار مهم ارزیابی کرد و گفت: ایران و 
عمان  نگاهبانان تاریخی تنگه هرمز به عنوان مسیری 
امن و آزاد برای تجارت بین المللی هستند و همکاری 
دو کشــور  در تأمین ثبات و توسعه منطقه ای بسیار 

حائز اهمیت است. 
روحانی تصریح کرد: برای تأمین امنیت منطقه 
هیچ راه حلی اساسی  تر از مسئولیت پذیری کشورهای 
 منطقه و همکاری های درون منطقه ای وجود ندارد، 
لذا کشــورهای منطقه باید در کنــار یکدیگر برای 
امنیت و  ثبات پایدار در منطقه با یکدیگر همکاری و 
مشارکت داشته باشند.  وی در ادامه لزوم رسیدگی 
و چاره اندیشی به وضعیت بسیار نامطلوب مردم یمن 
را مورد تأکید قرار  داد و گفت: امروز وضعیت بسیار 
وخیمی برای مردم مظلوم یمن ایجاد شــده است و 
همه ما به عنوان کشور های مسلمان منطقه، وظیفه 
 داریم اقدامات جدی و انسان دوستانه ای را برای یاری 

مردم این کشور انجام دهیم. 
رئیس  جمهور اظهارداشت: برقراری آتش بس و 
کمک های انسان دوستانه و انجام مذاکرات سیاسی 

یمنــی -  یمنی برای حل و فصل مشــکالت مردم 
مظلوم یمن، ضروری است.

سلطان قابوس پادشــاه عمان نیز در این دیدار 
ضمن ابراز خرسندی از حضور رئیس جمهور کشورمان 
در عمــان بر  تقویت بیش از پیش روابط دو کشــور 
تأکیــد کرد و گفت: عمان به دنبال تقویت و تحکیم 
همکاری ها و  مناســبات خود در تمامی عرصه های 

سیاسی، اقتصادی و فرهنگی با ایران است. 
پادشــاه عمان بــا تقدیر از رویکــرد و آمادگی 
همیشــگی تهران برای برقراری روابط نزدیک تر با 
همسایگان و همکاری های منطقه ای، گفت که تحکیم 
روابط ایران و کشورهای منطقه به نفع توسعه ، امنیت 
و ثبات  منطقه اســت.  ســلطان قابوس خاطر نشان 
کــرد: تردیدی وجود ندارد که تأمین امنیت منطقه 
مسئولیت اصلی کشورهای منطقه  است، لذا رایزنی و 
همفکری کشورهای منطقه برای حل و فصل مسایل 

و مشکالت، بسیار ضروری است. 
حجت االسالم روحانی پس از این دیدار با بدرقه 
سلطان قابوس پادشاه، ولیعهد و شماری از مقامات 
عالی رتبه عمان، مسقط را به مقصد کویت ترک کرد 
و شامگاه چهارشنبه در فرودگاه بین المللی کویت از 
سوی شیخ صباح احمد جابرالصباح امیر کویت مورد 

استقبال رسمی قرار گرفت.
رئیس جمهوری کشورمان با همراهی امیرکویت 
در محل اقامت حضور یافت و پس از دیدار و گفت وگو 
با جمعی از مقامات ارشد کویت با امیر این کشور نیز 

در کاخ امیری دیدار کرد.

در سفر به عمان و کویت 

روحانی با سلطان قابوس و شیخ احمدالصباح دیدار كرد


