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درمکتب امام

از کید آمریکا غافل نباشید
آمریکایی که سیلی خورده است از شام، آمریکایی که دل  بسته بود به ایران و نفت ایران 

و ذخایر ایران، این آمریکا را شام بیرونش کردید. غافل نباشید که یک قدرتی است و دارای 

یک بست و بندهایی هست ]...[ لکن تا شام بیدارید و زنده اید و ایستاده اید، کاری منی توانند 

بکنند. این طور نیســت که آمریکا، یک لشــکری از آمریکا راه بیندازد، بیاید ایران، بخواهد 

خرابکاری بکند. آمریکا با دست همین ها ]وابسته های داخلی و خارجی[ می خواهد کار بکند.
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نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای

وزیر صنعت: به کسی ربطی ندارد
در قراردادهای محرمانه ما چه می گذرد!

سرویس سیاسی - 
وزیر صنعت و معدن در گفت و گو با روزنامه شرق مسئولیت قراردادهای محرمانه را متوجه خود دانسته و گفت این 

موضوع ربطی به کسی ندارد!
نعمت زاده در گفت و گو با شرق در مقابل نگراني ها از محرمانه بودن قراردادهاي خودروسازان با شرکاي خارجي ، گفت: 

»هیچ نگراني ای در این زمینه وجود ندارد و من مسئولیت ها را قبول مي کنم«. 
وزیر صنعت و معدن در پاسخ به این سؤال که »کارشناسان باید از این طرح توسعه اي خبر داشته باشند و آیا دیوان 
محاســبات از آنچه در این قراردادها گذشته اطالع دارد« گفت: در هیچ جای دنیا معمول نیست حتی قرارداد همکاری 
یا سرمایه گذاری در اشل های کوچک تر به اطالع عموم مي رسد. فرض کنید به یک صنعت غذایی داخلی یا خارجی هم 
هیچ گاه گفته نمی شود فالن شرکت چرا قرارداد خود را به رسانه ها نمی گویی. در تمام قراردادها، محرمانه ذکر می شود.

وی ادامه داد: »قراردادها نباید به هیچ جا فرستاده شود؛ بنابراین دیوان محاسبات اگر شک و شبهه اي دارد، مي تواند 
رســیدگي کند؛ ضمن اینکه اینها ارتباطي به بعضي دســتگاه ها ندارد. دیوان محاسبات یک شرح وظایف دارد و این طور 

نیست که قراردادها را تأیید و بررسی کند«. 
دولت یازدهم را به تعبیری می توان دولت تناقض ها نامید ، از سویی از ضرورت آزادی بیان سخن می گویند و از سوی 
دیگر برای دستگیری منتقدین و بستن دهان آنها تالش می کنند، از ضرورت شفاف سازی می نویسند و فریاد سر می دهند 

و از سوی دیگر قراردادها و توافق نامه ها پشت درهای بسته و به تعبیری محرمانه منعقد می شود.
در طول ماه های گذشته انتقادهای شدیدی در این زمینه متوجه دولت شده و برخی رسانه ها دولت یازدهم را دولت 

محرمانه ها خوانده اند.
نعمت زاده در حالی در پاســخ به این ســؤال که آیا نهادهای نظارتی از محتوای قراردادها باید اطالع داشــته باشند 
می گوید »به کسی ربطی ندارد که به این مسائل بپردازد و رسیدگی کند« که دولت یازدهم از ابتدا مدعی شفافیت بوده 
و این اظهارات وزیر صنعت و معدن در تناقض با وعده ها و ادعاهای اولیه رئیس جمهور در دوران تبلیغات انتخاباتی است.

وحدت اصولگرایان زنجیره ای ها را به وحشت انداخت
روزنامه زنجیره ای قانون در گزارشی به همایش سه هزار نفری اصولگرایان در روز پنجشنبه گذشته پرداخته و این 

نشست عظیم که به تعبیری می توان گفت بی سابقه بوده است را شکست خواند!
در بخشی از این گزارش آمده است: مشخص نیست که چرا بعد از سال 88، محافظه کاران تا این حد دچار پاشیدگي 
گفتمان شــده اند و هر کدام در مســیر رسیدن به اهداف، ساز ناکوک خود را مي زنند! اما پنج شنبه هفته ای که گذشت، 
نشــان داد که وضعیت از آن چه تصور مي شــد، خراب تر اســت و حتي این جریان نمي تواند سکانداران خود را راضي به 

ماندن بر عرشه کند.
گفتنی اســت به دنبال نشســت و همایش هزاران نفری روز پنجشنبه گذشــته و ائتالف و وحدت جبهه انقالب و 
اصولگرایان مدعیان اصالحات به وحشت افتاده اند و این وحشت را می توان در نوشتارهای پر از فحاشی آنان و گزارشات 

روزنامه های زنجیره ای به عیان مشاهده کرد.
هر چند صنعت خودرو پنچر است ولی با برجام امیدهایی می رود!

قانون در شماره دیروز خود با اذعان به پنچر بودن صنعت خودروی داخلی و مونتاژ محور خواندن آن به برجام اشاره 
و اظهار امیدواری کرد که با توافق هسته ای این صنعت تکانی بخورد!

روزنامه قانون نوشت: در شرایطي که از صنعت خودروي ایران بیشتر به عنوان صنعتی مونتاژکار یاد می شود، خودروسازان 
کشــور به لطف توافق هســته ای و برجام، قراردادها و تفاهم نامه هایی مشترک را با خارجی ها به امضا رسانده اند تا فصلی 

جدید را در تقویم عمر خود رقم بزنند. 
گفتنی است در سال گذشته هیئت های اقتصادی غربی زیادی به ایران آمده و رفته اند ولی تاکنون هیچ اثر ملموس و 
حتی غیرملموسی از این آمد و رفت ها در کشور دیده نشده است و قراردادها و توافق نامه ها بر روی کاغذ مانده است! امیدوار 
کردن مردم به آینده برجام در حالی که در طول یک سال گذشته دستاوردها تقریبا هیچ بوده است عجیب به نظر می رسد.

دولت و وضع نامطلوب صنعت چاپ ایران
روزنامه قانون در شــماره دیروز خود به وضعیت نامطلوب صنعت چاپ ایران پرداخت و در گزارشــی نوشت: دولت 

کمکی به بخش خصوصی در این زمینه نکرده است.
اسمعیل دمیرچی پیشکسوت صنعت چاپ و در گفت وگو با »قانون« در این زمینه اظهار داشت: من با مدیران صنعت 
چاپ در ارتباط هســتم. آنچه در میان بزرگان و مدیران اتحادیه زمزمه می شــود، این است که اکثر چاپخانه ها در حال 
بسته شدن هستند. نزدیک عید است اما با این شرایطی که برای ایشان پیش آمده، تکلیف هیچ کسی مشخص نیست. 
اوضاع و احوال اقتصادی صنعت چاپ از یک طرف و از ســوی دیگر فشــار دولت در مواردی مانند ارزش افزوده، مالیات و 
غیره باعث شــده تا به  جای اینکه یک کارگر دوتا شــود، همان چاپخانه نیز بسته و تعطیل شود. همه این مسائل در اثر 

فشارهایی است که دولت بر آنها وارد کرده است. 
بی خیال وظایف آموزش و پرورش، حقوق شهروندی مهم است!

روزنامه زنجیره ای قانون در شــماره دیروز خود با الهام امین زاده دستیار ویژه رئیس جمهور درباره حقوق شهروندی 
گفت و گو کرد.

امین زاده در این گفت و گو به وظایف آموزش و پرورش در این زمینه اشاره کرده و گفت: آموزش و پرورش قرار است 
بســته هاي حقوق شــهروندي را براي خانواده ها تهیه کند. زیرا ما معتقدیم همگام با آموزش بچه ها در مدرسه، باید به 
خانوده ها نیز آموزش داده شود تا تاثیر بسزایي داشته باشد. همچنین خواهش کردیم تا براي معلمان آموزش هاي ضمن 
خدمت در نظر گرفته شود و دانشگاه فرهنگیان نیز که معلم تربیت مي کند، دو سه واحد درس حقوق شهروندي براي 

دانشجویاني که قرار است معلم شوند در نظر بگیرد.
گفتنی است وزارت آموزش و پرورش وظایف اصلی خود را در رسیدگی به وضعیت آموزشی دانش آموزان و همچنین 
وضعیت معیشتی معلمان و فرهنگیان به بوته فراموشی سپرده و به مسائلی که ربطی به او نداشته و همچنین دغدغه و 

مشکالت اصلی فرهنگیان نیست می پردازد.
جایگزین هاشمی رفسنجانی پیدا شد!

روزنامه های زنجیره ای به دنبال فوت مرحوم آیت اهلل هاشمی رفسنجانی به دنبال جایگزینی برای وی بودند، در این 
زمینه مقاالت و گزارش های متعددی در طول بیش از یک ماه گذشته منتشر شده است.

 روزنامه شرق در سرمقاله دیروز خود به این مسئله پرداخته و به قلم سردبیر نوشت: در روزهای اخیر اصالح طلبان 
بیش از هر زمان دیگری درصددند تا جایگزینی برای آیت اهلل هاشــمی پیدا کنند. کســی که بیش از هر چیز ابتدا  به  
ساکن خودش در میان اصالح طلبان وجهه داشته باشد و از جغرافیای سیاسی آنان صیانت کند. شخصیتی دموکرات که 
به توســعه سیاســی بیندیشد و از سوی دیگر دیدگاه طیف های تکنوکرات اصالح طلبان را نیز جدی بگیرد. از این منظر 
اسحاق جهانگیری نمونه شاخصی است که می تواند این  بار مسئولیت را به دوش بکشد و حلقه واسطی باشد برای انعکاس 
صدای اصالح طلبان در درون ساختار رسمی قدرت. تحقق این خواسته بیش از هر چیز در گرو پذیرش طرف مقابل است.

وضعیت معیشتی مردم بهتر شد یا بدتر؟!
روزنامه زنجیره ای آرمان در مصاحبه با عبداهلل رمضان زاده از متهمین فتنه 88 نوشت: وقتی اصالح طلبان و اعتدالیون 
دولت یازدهم را در دســت گرفتند، از نظر کارآمدی شــرایط بهتر شــد و در نتیجه وضع معیشتی مردم بهبود یافت. در 
کل از نظر کارآمدی، نرخ رشــد اقتصادی، کاهش بیکاری و کاهش تورم همیشــه وقتی دولت دست اصالح طلبان است، 

وضعیت جامعه بهتر می شود. خب! مردم اینها را می بینند و طبیعی است که رای شان به طرف اصالح طلب ها بچرخد.
ادعای محکوم فتنه درباره بهبود وضعیت معیشــتی مردم در دولت یازدهم در حالی اســت که در ماه های گذشته 
روزنامه های زنجیره ای بارها با اشــاره به مشــکالت معیشــتی مردم مهم ترین رقیب روحانی در انتخابات را عملکرد وی 
دانسته و تاکید کرده اند که اگر روحانی نتواند به مطالبات مردم پاسخ دهد وضعیت مشکلی را در پیش رو خواهد داشت.

هزینه زندگي کارگران، دو برابر دستمزد!
روزنامه زنجیره ای وقایع اتفاقیه در این زمینه در صفحه اقتصاد خود در گزارشــی به افزایش فاصله بین هزینه های 
زندگی و حداقل دستمزد جامعه کارگری در دولت یازدهم و عدم افزایش حقوق کارگران اشاره کرد و نوشت: هزینه هاي 
زندگي ســال  به  ســال در برابر کارگران قد علم مي کند؛ حقوقشان درجا مي زند اما هرسال باید براي امرار معاش از خیر 
هزینه هاي جانبي شان بگذرند. هربار هم که صحبت از افزایش حقوقشان مي شود، مي گویند افزایش حقوق کارگران، جو 
رواني تورم را تشدید مي کند. به  همین دلیل هم امسال جلسه اي با محوریت افزایش دستمزد حقوق کارگران برگزار نشد 

اما قرار شد هزینه سبد معیشت کارگران مورد ارزیابي قرار گیرد.
ایــن روزنامه در ادامه گزارش خود ضمــن اذعان به بیداد هزینه هاي زندگي خانواده هاي کارگري بر اســاس 
گزارش هاي رسمي نوشت: بر  اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران، هزینه ساالنه یک خانوار شهري، حداقل 267 
میلیون و 516 هزار ریال و در مقابل، مجموع حداقل دستمزد یک کارگر، 97 میلیون 440 هزار ریال برآورد مي شود 
و به  عبارتي هزینه زندگي، 2/74برابر میزان دریافتي کارگران است. آخرین گزارش مرکز آمار ایران از هزینه درآمد 
خانوارها در ســال 94 نشــان مي دهد، فاصله بین هزینه زندگي و حداقل دستمزد، فاصله اي عمیق است که به این 

آساني پر نخواهد شد.
در دوره اصالحات تهدیدی متوجه ایران نبود!

احمد خرم وزیر راه دولت اصالحات نیز در گفت و گو با آرمان اظهار داشت: در اواخر دولت سازندگی علیه ایران یک 
اجماع جهانی شکل گرفت، تا آنجا که ده سفیر اروپایی در یک شب  تهران را ترک کرده و تا پایان دولت مرحوم آیت اهلل  
هاشمی به ایران بازنگشتند. اما در شش ماهه نخست دوره اصالحات ورق اجماع علیه ایران برگشت و به اجماع له ایران 

بدل شد. در آن دوره دیگر هیچ کشوری رو درروی ایران قرار نگرفت.«
این ادعا در حالی از ســوی خرم مطرح می شــود که در طول دولت اصالحات ایران در لیست محور شرارت از سوی 
رئیس جمهور وقت آمریکا قرار گرفت و نمایندگان مجلس ششم در نامه ای هتاکانه با اشاره به خطر تهدید نظامی علیه 

ایران خواستار نوشیدن جام زهر و عقب نشینی در اصول شدند!
از ســوی دیگر مگر در این دوره نبود که تروریســت های مورد حمایت پاکستان در مزار شریف دیپلمات های ایرانی 

را به شهادت رساندند؟!
دلیل ناکارآمدی دولت نداشتن اختیارات!

روزنامــه بهار در ســرمقاله دیروز خود در بهانه ای تازه و عجیب دلیــل ناکارآمدی های دولت را وزن اجتماعی باالی 
اصولگرایان و قدرتی که در اختیار دارند دانسته که تالش دولت برای آشناسازی افکار عمومی با شعاع واقعی اختیارات 

آنها منجر به توقف در ارتقای سطح کارآمدی شده است!
 بهار در یادداشت فوق این سؤال را مطرح کرده است که: اصالح طلبان و اعتدالیون )به معنی حامیان حسن روحانی( 
چه باید کنند تا همزمان با کســب قدرت از مجاری قانونی، افکار عمومی را با شــعاع واقعی اختیارات خود آشنا سازند؛ 
بی آنکه این تالش، منجر به توقف در ارتقای ســطح کارآمدی نهادهای قدرت در اختیار، یا افزایش نزاع و تنش بالوجه 

بین جناح های سیاسی شود؟
زنجیره ای ها در حالی از اختیارات پائین دولت در مقابل ســایر نهادهای قانونی کشــور گالیه می کنند و این مدعا را 
دلیل ناکارآمدی دولت یازدهم می شمارند که پیش از این عملکرد دولت های سابق و اخیرا و بر اساس سخنان روحانی 

در خوزستان عذاب الهی دلیل این ناکارآمدی بوده است!
رئیس جمهور به عنوان رئیس  قوه مجریه باالترین قدرت اجرایی در کشــور را بر عهده دارد و اســتناد به عدم قدرت 

اجرایی به عنوان دلیل ناکارآمدی خنده دار بوده و بیشتر به بهانه می ماند.

قرآن و حقیقت باطنی اعمال انسان
قرآن کریم که وزنه مهم دین ماست و عترت اطهار هم همتاي این قرآن هستند، 
چند کار از قرآن ســاخته است؛ البته خواندن قرآن، فراگیري مفاهیم قرآن و عمل به 
قرآن جزء وظایف همه ماست و سعادت آور است؛ اما کارهاي اصیل و عنصر محوري قرآن 
چندتاست: یکي اینکه خدا را از نظر علمي به ما معرفي مي کند؛ اوصاف خدا، اسماي خدا، 
افعال خدا، اقوال خدا، آثار خدا را به ما معرفي مي کند. دوم اینکه آنچه در جهان هست 
از آسمان و زمین، از ُملک و ملکوت آنها را آینه این اوصاف مي شمرد؛ یعني در قدم اول 
خدا را با مفاهیم اسما و صفات معرفي مي کند که خدا این اسما را دارد که نشانه آن 
همان دعاي پربرکت »جوشن کبیر« است. در قدم دوم آینه اي را ترسیم مي کند که ما 
در این آینه آن هزار اسم را مي بینیم؛ یعني زمین ، دریا، صحرا، جماد، نبات، حیوان، 
انسان، فرشته، عرش و لوح و قلم را طوري معرفي مي کند که یک تابلوي خوبي است، 
یک آینه خوبي است و اوصاف و اسماي خدا را ما در این آینه ها مي بینیم؛ یعني هیچ 
چیزي در جهان خلقت نیست مگر اینکه آینه دار جمال و جالل اوست. ما معموالً وقتي 
مي گوئیم آینه؛ یعني آن شیشه شفاف که مقداري جیوه پشت اوست و قابي دارد، آن 
را مي گوئیم آینه و مرآت؛ که به وسیله آن، صورت خود را یا صورت چیزي را در این 
شیشه مي بینیم؛ ولي آنها که اهل قرآن هستند به این شیشه اي که پشت آن جیوه است 
و قابي دارد نمي گویند مرآت، اینها وسیله دیدن صورت خود آدم است، صورت شجر 
و َحجر را نشــان مي دهد. مرآت؛ یعني ابزار دیدن، خود آن صورت است که به وسیله 
آن صورت، ما اسماي الهي را مي بینیم، اوصاف الهي را مي نگریم، اگر کسي عرفي باشد 
وقتي گفت آینه؛ یعني همین شیشه اي که پشت آن جیوه است و اگر عرفي نباشد از 
این قدم باالتر برود اهل معرفت باشد وقتي مي گوید آینه، خود آن صورت را مي گوید 
آینه؛ یعني آن صورت، مرآت است، ابزار است براي آن نام که ما به وسیله این صورت، 
آن صورتگر را مي بینیم، اگر به وسیله این صورت ما آن صورتگر را دیدیم این اسم آلت 
براي آن صورت اســت نه براي این شیشه و جیوه. قرآن کریم طوري جهان را معرفي 
مي کند که آســمان مي شود آینه و منظور از آینه آن شیشه و جیوه نیست. منظور از 

مرآت آن صورت است که صورتگر را نشان مي دهد.
آثار زشت و زیبای اعمال آدمی

 قرآن کریم طوري جهان را معرفي مي کند که ممکن نیســت کسي بصیر باشد، 
چشم داشته باشد و جهان را ببیند و خدا را با جانش مشاهده نکند و با عقل نفهمد، 
این کار اصلي قرآن کریم است که گذشته از آن کارهاي پربرکت، به ما از نظر معرفت، 
فنون فراواني یاد مي دهد که ما با بررسي این آیات آن آفریدگار را بشناسیم، این یک 
کار اساســي است که شناسنامه جهان است؛ یعني سماوات سبع و ارضین را ترسیم 
مي کند، فرشته و مالئکه و جن و امثال اینها را معرفي مي کند، این قرآن، شناسنامه 
نظام خلقت است، یعنی یکي از کارهاي آن، شناسنامه بودن است. کار دیگر قرآن کریم 
این است که اوصاف ما، عقاید ما، اخالق ما را به ما یاد مي دهد که )یَُعلُِّمُهُم الِْکتاَب َو 
(]1[ حق و باطل، صدق و کذب، زشــت و زیبا، َحســن و قبیح، خیر و شّر ما را  الِْحْکَمهًَْ
به ما بیان مي کند بعد آثار زشت و زیبا را هم مي گوید که اگر کار نیک کردیم، عقیده 
نیک داشــتیم چه خواهد شــد و اگر عقیده بد داشتیم، کار بد کردیم چه می شود. به 

تعبیر مرحوم حکیم فردوسي:
اگر بار خار است خود کشته اي                    وگر پرنیان است خود رشته اي]2[

 این حرف از لطایف بلند مرحوم حکیم فردوسي است که از بزرگان شیعه است و 
این برکت را به وسیله آن شعرها حفظ کرده است. قرآن اوصاف ما، عقاید ما را تبیین 
مي کند و نتایج آن را هم مي گوید. کار دیگر قرآن کریم این است که نقشه کشي مي کند 
و بــه ما یاد مي دهــد، مي گوید بددهني مي دانید یعني چه؟ نیش زدن به این و آن و 
آبروریزي و فضا را مسموم کردن مي دانید یعني چه؟ این مار و عقرب نشانه آن درون 
شماست. این طور نیست که فقط مار و عقرب در بیرون باشد یا این شعله در بیرون 
باشد یا آن بوستان و گلستان در بیرون باشد. فرمود این گل ها را مي بینید، این بوستان 
را مي بینید، این پرنیان نرم را مي بینید، اینها نشانه هاي آن اوصاف خوب شماست. این 
مار و عقرب را مي بینید، اینها نشانه هاي آن اوصاف زشت شماست، اگر آن اوصاف زشت 
که انســان به این و آن نیش مي زند، آبروي این و آن را مي برد اگر این رفتار بخواهد 

ظهور کند، مي شود مار و عقرب. 
مستندسازی قرآن

قرآن به ما دو چیز یاد مي دهد: یکي اینکه بردن آبروي مردم حرام است؛ دوم اینکه 
این آبروریزي به صورت مار و عقرب درمي آید. در قرآن و روایات از جهنم سخن به میان 
آمده و زیاد هم به میان آمده؛ اما مي بینید در هیچ آیه  و روایتي نیســت که از جنگل 
هیزم بیاورند و در جهنم شــعله برافروزند و آتش را روشن کنند. آیا هیزم جهنم را از 
َم َحَطباً(؛]3[  ا الْقاِسُطوَن َفکانُوا لَِجَهَنّ جنگل مي آورند یا برابر این آیه قرآن که فرمود: )َو أََمّ
ظالمان خود هیزم جهنم هستند؟»قاِسط«؛ یعني اهل َقسط )به فتح قاف( ، َقسط؛ یعني 
جور و ظلم در قبال قِسط )به کسر قاف(است به معنی عدل. در زمان حکومت نوراني 
امیر بیان)ع(، مارقین و قاسطین و ناکثین پیدا شدند، قاسطین همان هایي هستند که 
َم َحَطباً(؛ هیزم  ا الْقاِسُطوَن َفکانُوا لَِجَهَنّ اهل َقسط و جور و ظلم هستند، فرمود: )َو أََمّ
جهنم، افراد ظالم  هستند؛ یعني خود ظالم ُگر مي گیرد و هیزم نسوز هم مي شود نه 
هیزم بسوز؛ هیزم دنیا مي سوزد و خاکستر مي شود و دیگر خبري نیست؛ اما اینها هیزم 
نســوزند، مرتّب در حال ســوختند. قرآن به ما مي گوید ظلم کردن حرام است این از 
نظر اخالق و حکم تکلیفي و فقهي و حقیقت ظلم هم همین آتش است، حقیقت آن 
آبروریزي، همین مار و عقرب است؛ یعني آیا در قرآن هست که در جهنم، مار و عقرب 
را از باغ وحش مي آورند یا همین اخالق بد ما به صورت مار و عقرب درمي آید. این کار 
عجیب قرآن است که مستندسازي مي کند، حقیقت را بازگو مي کند، مفهوم را مشهود 
مي کند، ذهن را عین مي کند: »از علم به عین آمد وز گوش به آغوش«]4[ این طور نیست 
که فقط یک سلسله مفاهیم ذهني به ما یاد بدهد، فرمود آنچه در خارج هست، اینها 
دوتا کارند، دو آینه اند: از یک طرف قدرت الهي را نشان مي دهند، از طرف دیگر اوصاف 
دروني آدم را نشــان مي دهند. ما آنجا مثاًل ِکرم ابریشمي داریم و اطلس بافي داریم یا 
نه، همین اخالق نرم، گفتار نرم، روش نرم، با مردم خوب رفتار کردن، به کسي آسیب 
نرساندن، به جامعه خدمت کردن مي شود پرنیان. البته در آیات و روایات این مطالب 
هســت که یک سلسله اموري در آخرت هست که هیچ کسي درک نمي کند و چون 
فوق اندیشــه ماست ما آرزو هم نداریم. این دو مطلب را خوب عنایت کنید. فرمود ما 
یک سلســله چیزهایي در بهشت آفریده ایم که آنها فوق ادراک شماست، ما در دعاها 
از خدا خیلي چیز مي خواهیم، خیلي برکت مي خواهیم اما وقتي ندانیم در بهشت چه 
چیزي هست آنها را نمي خواهیم، مي گوئیم خدایا هر چه خیر است به ما بده! اما آنجا 
هًِْ أَْعُین ()5( این  چه چیزي هست،فقط اجماالً مي گوید: )َفال تَْعلَُم نَْفٌس ما أُْخِفَي لَُهْم ِمْن ُقَرّ
نکره در سیاق نفي است؛ یعني هیچ کسي نمي داند آنجا چه خبر است! در بخش هاي 
دیگر فرمود: )لَُهْم ما یَشاُؤَن فیها(؛ وقتي وارد بهشت شدند هر چه بخواهند هست. بعد 
مي فرماید چیزهایي است که فوق خواسته آنهاست، چون خواستن هر کسي محدود 
به معرفت اوست؛ هر اندازه که ما مي فهمیم مي خواهیم، چیزي را که نمي دانیم، چطور 
بخواهیم؟ آیا شما شنیدید یک کشاورز در تمام مدت عمر از خدا آرزو داشته باشد اي 
کاش من نســخه خّطي تهذیب شیخ طوسي را مي داشتم! یا نسخه خّطي استبصاررا 
داشته باشم! این شیخ طوسي نشنیده، کتاب تهذیب نشنیده، نسخه خّطي نشنیده، 
اما وقتي چیزي را نمي دانیم آرزو هم نمي کنیم، فرمود شما هر چه بخواهید در بهشت 
هســت؛ ولي بدانید چیزهایي هست که شما از ما نمي خواهید، چون آن را نمي دانید: 
)لَُهْم ما یَشــاُؤَن فیها َو لََدیْنا َمزیٌد(؛)6( یعني زائد بر خواستن است، چون خواستن به 
اندازه معرفت است وقتي ما نمي دانیم که آنجا چه خبر است چه چیزي بخواهیم فقط 
اجماالً مي توانیم بگوئیم هر چه خیر است به ما بده،این درباره خیرات.درباره شرور هم 
اینچنین است. فرمود: ما جهنم نسوز داریم، آتشي داریم که با این آتش، درخت، سبز 
مي شود و مي روید: )َشَجَرهًُْ تَْخُرُج في  أَْصِل الَْجحیِم()7( این چه آتشي است که کار آب 
را مي کند، کار درخت را مي کند، این شجره خبیثه از آتش مي روید! آن قدر در جهنم 
اسراري هست که ما نمي دانیم چه چیزهایي مواّد سوخت و سوز آن است، ما نمي دانیم 
درجهنم از جاي دیگر هیزم مي آورند ممکن است، از سنگ مي آورند که )َوُقوُدَها الَنّاُس 
()8( ممکن است، این سنگ هایي که مي پرستند آنها را مي سوزانند ممکن است،  َو الِْحجاَرهًُْ

هزارها چیز ممکن است که ما نمي دانیم.
بیانات حضرت آیت اهلل جوادي آملي )دام ظله( در جلسه درس اخالق در دیدار 
با جمعی از دانشجویان، طالب و پرسنل نظامی و انتظامی، قم؛ 1394/10/3 

خوان حکمت روزهای یکشنبه منتشر می شود. 
مرکز اطالع رسانی اسرا 

]1[ . بقره، 129. آل عمران، 164. ]2[ . شاهنامه فردوسی، فریدون، بخش 20.
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نمایندگان مجلس شورای اسالمی در جریان 
بررســی جزئیات بودجه 96 مصوب کردند که 
حقوق ماهیانه کارکنان دولت تا سقف دو میلیون 

تومان از پرداخت مالیات معاف می شود.
نماینــدگان در جریان بررســی جزئیات الیحه 
بودجه 96 بند )الف( تبصره 6 الیحه بودجه 96 را با 
168 رأی موافــق، 19 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع 
از مجموع 224 نماینده حاضر در مجلس به تصویب 

رساندند.
بر اســاس این مصوبه سقف معافیت مالیاتی 
موضوع ماده 84 قانون مالیات های مستقیم مصوب 
3/ 12/ 1366 و اصالحات بعدی آن در ســال 1396 
مبلغ 240 میلیــون ریال و برای ســایرین )بخش 
خصوصی( 180 میلیون ریال در سال تعیین می شود.
ماده 84 قانون مالیات های مســتقیم مربوط به 

حقوق کارکنان دولت است.
مصوبات نمایندگان

نماینــدگان مجلــس در الیحــه بودجه 96 به 
شــهرداری ها و سازمان های وابســته اجازه دادند تا 
سقف 5 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت و صکوک 

اسالمی منتشر کنند.
مجلســی ها همچنین در بودجه سال آینده به 
دولت اجازه دادند در سال 96 اسناد خزانه اسالمی با 
حفظ قدرت خرید را با سررسید تا 3 سال به صورت 

بی نام و یا بانام، صادر کند.
خبر دیگر این کــه نمایندگان در الیحه بودجه 
ســال آینده به دولت اجازه دادند در ســال 1396 
بدهی های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی 
تعاونــی و خصوصی با مطالبات قطعی وزارتخانه ها و 
مؤسســات دولتی از اشــخاص مزبور تا مبلغ 5 هزار 

میلیارد تومان تسویه کند.
از سوی دیگر نمایندگان به منظور استمرار جریان 
پرداخت های خزانه داری کل   کشــور، به دولت اجازه 
دادند تا مبلغ 10 هزار میلیارد تومان اســناد خزانه 

اسالمی منتشر کند.
اجازه به دولت برای انتشار

 اوراق اسالمی 
نمایندگان مجلس همچنین در الیحه بودجه سال 
آینده به دولت اجازه دادند در سال 1396 تـا معادل 
5 هزار میلیارد تومان اوراق اسالمی با سررسید تا پنج 

ساله منتشر کند.
خبر دیگر این که بهارستان نشــین ها در الیحه 
بودجه ســال 96 به وزارت نفت اجــازه دادند اوراق 
مشارکت ارزی-ریالی از طریق بازار سرمایه در سقف 

5 هزار میلیارد تومان منتشر کند.
مجلس از سوی دیگر در بودجه 96 به وزارت نفت 
اجازه داد تا ســقف معادل سه میلیارد دالر از محل 
انتشار اوراق مالی ارزی- ریالی با رعایت قانون نحوه 

انتشــار اوراق مشــارکت و یا قانون بازار اوراق بهادار 
جمهوری اســالمی ایران با تصویــب هیئت وزیران 

استفاده کند.
نمایندگان همچنین در مصوبه ای در الیحه بودجه 
96 به دولت اجازه دادند تا 5 هزار میلیارد تومان اموال 

غیرمنقول و امالک دولتی را به فروش برساند.
تکلیف مجلس به وزارت نیرو 

نمایندگان از ســوی دیگر وزارت نیرو را مکلف 
کردند عــالوه بر دریافت نرخ آب بهای  شــهری، به 
ازای هر مترمکعب فروش آب شرب مبلغ 150 ریال 
از مشــترکان آب دریافت و به خزانه داری کل کشور 

واریز کند.
خبر دیگر این که بهارســتان نشین ها در الیحه 
بودجه 96 عوارض برق به ازای هر کیلووات ســاعت 
در ســال آینده را در ســقف 11 هزار میلیارد ریال 

تعیین کردند.
نمایندگان همچنین در الیحه بودجه 96 وزارت 
صنعت، معدن و تجارت را موظف کردند نســبت به 
وصول خالص هرگونه وجوه دریافتی شرکت دخانیات 
ایران بابت هولوگرام و سایر حقوق انحصار محصوالت 
دخانی اقدام کند. نمایندگان در جلســه بعد از ظهر 
دیروز مجلس شــورای اسالمی نیز در الیحه بودجه 
96 میزان جریمه مشــموالن غایب خدمت سربازی 
برای صــدور کارت معافیت نظام وظیفه را تعیین و 

تصویب کردند. خبر دیگر این که نمایندگان در بودجه 
96 به دانشــگاه ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و 
پارک های علم و فناوری اجازه دادند تا سقف درآمد 
اختصاصی ســال 1395 نسبت به أخذ تسهیالت از 

بانک ها اقدام کنند.
تذکر 13 نماینده به رئیس جمهور

13 نفــر ار نمایندگان مجلــس لزوم جلوگیری 
از حضور وزرا و مســئوالن دولتی در منازل سفرای 
کشورهای خارجی برای مذاکره یا امضای توافق نامه که 
خالف عرف روابط دیپلماتیک است را به رئیس جمهور 

متذکر شدند.
7 نفر از نمایندگان نیز در تذکری به رئیس جمهور 
عنوان کردند که عدم مالقات با افرادی که آمریکا را 
دشــمن می دانند و آمریکا با آنها مخالف است مایه 

تاسف و تاثر است.
رسول خضری نماینده سردشت و پیرانشهر نیز 
در تذکری با اشاره به ارسال گزارش 300 صفحه ای 
تخلفات اســتاندار آذربایجان غربی به رئیس جمهور 
و دســتور الریجانی به کمیسیون ها جهت پیگیری 
موضوع بر تسریع به رسیدگی به مسئله تأکید کرد.

مجمع نمایندگان اســتان مازندران نیز با صدور 
بیانیــه ای از برگزارکننــدگان همایــش بزرگ ملی 
فاتحان فاو و عملیات والفجر 8 در شهرستان نوشهر 

قدردانی کردند.

 معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ملی نفت 
ایران گفت: تولیــد گاز ایران و قطر در پارس 

جنوبی تا پایان سال برابر می شود.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی 
شرکت نفت و گاز پارس، علی کاردر در جریان بازدید 
رئیس  و مدیران ارشــد دیوان محاسبات کل کشور 
از پارس جنوبی اظهار داشــت:  امیدواریم با تالش 
فرزنــدان این مرز و بوم ســهم کامل خود را از این 

میدان برداشت کنیم.
معــاون وزیر نفت با بیان اینکه پارس جنوبی از 
زمان شروع فعالیت های نخست اجرایی تاکنون فراز 

و نشیب های زیادی را پشت سرگذاشته، گفت: این 
منطقه به لحاظ گوناگون برای کشور دارای اهمیت 
اســت، از این رو در دوره هــای مختلف، مورد توجه 

دستگاه های اجرایی بوده است.
مدیرعامل شــرکت ملی نفت ایران با یادآوری 
ســفر مقام معظم رهبری به پــارس جنوبی اظهار 
داشــت: حضور ایشــان در پارس جنوبی و جهادی 
خواندن کارها نشــاگر آن اســت که این منطقه از 
اهمیت ویژه ای برای مردم و نظام برخوردار اســت 
و به عنوان مرکزی بســیار مهم و تعیین کننده برای 

اقتصاد کشور تلقی می شود.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با اعالم اینکه در 
سه سال اخیر حجم تولید گاز کشور از پارس جنوبی 
به طور چشمگیری افزایش یافته گفت: تا پایان امسال 
با بهره برداری از فازهای 17 و 18، 19 و 20 و 21 در 
زمینه تولید از مخزن مشترک با قطر برابر می شویم.
وی توســعه کامل پارس جنوبی را گام مهمی 
در تکمیل زنجیره ارزش محصوالت هیدروکربوری، 
تقویت صنایع پایین دستی، تولید منابع اولیه مورد 
نیاز در صنایع کشــور، صادرات محصوالت با ارزش 
افزوده باال در بازار های بین المللی و ایجاد ظرفیت های 

جدید شغلی گوناگون در سطح کشور برشمرد.

مدیرعامل شــرکت ملــی نفت با بیــان اینکه 
جلوگیری از خام فروشی یکی از مهم ترین بخش های 
اقتصاد مقاومتی و از اهداف شــرکت ملی نفت ایران 
است، گفت: خوشبختانه با بهره برداری از پاالیشگاه 
ستاره خلیج  فارس و ساخت و پاالیشگاه سیراف تمامی 
میعانات گازی تولیدی کشور مورد استفاده قرار گرفته 

و از خام فروشی این محصول جلوگیری می شود.
کاردر گفت: با بهره برداری از این دو پاالیشــگاه 
روزانه 480 هزار بشکه میعانات گازی در پاالیشگاه 
ستاره خلیج  فارس و 360 هزار بشکه نیز در پاالیشگاه 

سیراف مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

نماینده ولی فقیه در استان البرز هزینه های 
سفر هیئت دولت به استان را غیرقابل توجیه 
خواند و خطاب به مسئوالن گفت: به چه مجوزی 
ناهار سفر هیئت دولت آن هم در یک روز 500 

میلیون تومان شده است.
آیت اهلل ســید محمد مهدی حســینی همدانی 
در خطبه های نماز جمعه شهرستان کرج خطاب به 
مسئوالن شهر در خصوص مصرف بیت المال، گفت: 
این مســئله از اهمیت باالیی برخوردار اســت و هر 
کسی نمی تواند هر طور که دلش خواست بیت المال 

را مصرف کند.
وی با اشــاره به اینکه اگــر بیت المال به صورت 
درست مصرف نشود جامعه به بیچارگی دچار می شود، 
گفت: گاهی افراد برای تثبیت جایگاه خودشــان از 

بیت المال استفاده می کنند.
وی با اشاره به اینکه وقتی مهمانی وارد شهری 
می شود باید به استقبالش رفت، گفت: تقدیر و تکریم 
مهمان حد و اندازه ای دارد نباید به اسراف تبدیل شود.

آیت اهلل حسینی همدانی با تأکید بر اینکه پیش 
از سفر هیئت دولت به استان گفته بودیم در مراسم 
استقبال اسراف نشود، گفت: بنده دقت کردم عددی 
که برای مراسم سفر اعالم کردند با اغماض زیاد بود 

ولی می شد سکوت کرد و چیزی نگفت.
خطیب جمعه کرج با بیان اینکه باید شــرایط 
اقتصــادی کشــور را در نظر گرفت، گفــت: مقدار 
دارایی ها معلوم اســت باید برای خرج کردن برنامه 
داشــته باشیم این در حالی است که در سال اقدام و 
عمل در بخش اقتصاد مقاومتی به گونه ای عمل شود 

که قابل دفاع نیست.
نماینــده ولــی فقیه در اســتان البــرز گفت: 
گزارش هایــی در خصوص هزینه های ســفر هیئت 
دولت به دســتم رسید که نیازمند پیگیری بود زیرا 
فردی با مراجعه مدعی شــده بــود مبلغی که برای 
ســفر هیئت دولت به البرز هزینه کرده است به وی 

پرداخت نشده است.
وی با اشــاره به اینکه مبلغ اعالم شده زیاد بود، 
گفت: طبق پیگیری های انجام شده مشخص شد مبلغ 
اعالم شده درست است و این مهم یک مصیبت است 
زیرا آقایان در جلسه ای مصوب کردند که هزینه سفر 

هیئت دولت از بیت المال پرداخت شود.
آیت اهلل حســینی همدانی خطاب به مسئوالن 
اســتان گفت: به چه مجوزی ناهار سفر هیئت دولت 
آن هم در یک روز 500 میلیون تومان شده است مگر 

چند نفر در مراسم ناهار شرکت کرده اند.
خطیــب جمعه کــرج اضافه کرد: مشــکالت 
پیش آمده در خصوص هزینه های سفر هیئت دولت 

به البرز غیرقابل توجیه است.
وی بــا تأکیــد بر اینکه از بازرســی اســتان و 
دســتگاه های متولی می خواهم به دقت این مسئله 
را پیگیــری کنند زیرا یک مطالبه عمومی اســت، 
گفت: برخی نیز در این خصوص شکایت کردند علت 

ریخت وپاش ها برای مردم توضیح داده شود.
خطیب جمعه کرج با بیــان اینکه در حکومت 
اســالمی بیت المال برای افراد نیســت که هر طور 
خواستند دست درازی کنند، گفت: گاهی راه افتادن 
یک واحد اقتصادی با کمتر این مبالغ امکان پذیر است.

وی خطــاب به اعضای شــورای شــهر، گفت: 
افرادی که الیحه داده و صرف این هزینه ها را مصوب 
کرده اند اگر افراط و اسراف کرده اند نزد خداوند عذر 

مقبولی ندارند.
وی بــا تأکید بر اینکه در این خصوص پیگیری 
کــرده ام و فرمانداری جلوی الیحه را گرفته اســت، 
گفت: احتماالً این الیحه به شورای شهر بازمی گردد 
قسمت هایی شاید نقض شود ولی مهم این است که 
این هزینه خرج شــده اســت حاال آقایان به گردن 

دیگری می اندازند.
نماینده ولی فقیه در اســتان البرز با اشــاره به 
اینکه برخی مدعی شــده اند که بنده این مباحث را 
در خطبه ها برای مردم بازگو نکنم، گفت: این مسائل 
باید برای مردم بازگو شود زیرا کسانی که الیحه داده 
و کســانی که در شورا مصوب کرده اند همان کسانی 

هستند که مردم به آن ها رأی داده اند.
براساس گزارش رسیده و اسناد منتشر شده دو 
روز پیش از سفر هیئت دولت تدبیر و امید به استان 
البرز و شهر کرج، شهرداری این شهر الیحه دو فوریتی 
برای هزینه های این سفر را به صحن علنی شورا برد و 
با وجودی که دو فوریت آن در مرحله اول رأی نیاورد 
رأی گیری مجدد برگزار و 500 میلیون تومان برای این 
منظور اختصاص داده شد. اما ماجرا به این جا ختم 
نشــد و در جلسه 28 دی ماه شورا،  شهرداری الیحه 
دیگری را برای افزایش هزینه های سفر هیئت دولت از 
500 میلیون به یک میلیارد و دویست میلیون تومان 
ارائه کرد که این الیحه با مخالفت اعضا برگردانده شد.

یک ماه بعد و در جلسه 25 بهمن الیحه دیگری 

با صورت هزینه ها ارائه می شود که بسیار قابل تأمل 
است. در این الیحه مبلغ یک میلیارد و 200 میلیون 
تومان قبلی تبدیل به یــک میلیارد و 850 میلیون 
تومان می شود و در نهایت در صحن علنی یک میلیارد 

و 450 میلیون آن به تصویب رسید.
ظاهر قضیه این اســت که مصوبه شــورا 400 
میلیون تومان کمتر از مبلغ پیشنهادی است اما مبلغ 
نهایی مصوب، چیزی در حدود ســه برابر نخستین 
الیحه پیشــنهادی است. اگر به واقع این مبلغ برای 
ســفر یک روزه نیاز بود پس چرا در الیحه اول فقط 
500 میلیون تومان پیشنهاد شده است؟ این افزایش 
ناگهانی را باید به حساب چه گذاشت؟ افزایش واقعی 
قیمت ها و هزینه ها یا ریخت وپاش های بیجا؟! در حالی 
که عده ای از مردم زیر بار فشار مالی و بحران اقتصادی 

کمر خم کرده اند.
برخی از هزینه های صورت گرفته در این ســفر 
یک روزه به شــرح ذیل است: خرید غذا از رستوران 
گیالنی 108 میلیون تومان، خرید 8500 پرس غذا 
از تــاالر آرش 110 میلیون تومان، هزینه چاپ بنر و 
نصب آن در ســطح شهر 295 میلیون تومان، هزینه 
باغ گلها 167 میلیون تومان، خریدهای متفرقه 126 

میلیون تومان.
این گزارش حاکی است در این سفر 514 میلیون 
تومان هزینه ناهار، خرید حوله بالش، پرده اتاق، گونی، 
لوازم التحریر، تی شرت، کاله، شال و... شده است که 
این هزینه های نجومی صرفاً از طرف شهرداری کرج 
پرداخت شــده و برآوردی از مبالغ دیگر دستگاه ها 

موجود نیست.

 نمایندگان در جزئیات بودجه تصویب کردند

معافیت مالیاتی حقوق كارمندان دولت تا سقف 2 میلیون تومان

معاون وزیر نفت:

تولید گاز ایران در پارس جنوبی تا پایان سال با قطر برابر می شود

اعتراض امام جمعه کرج به هزینه های نجومی سفر یک روزه هیئت دولت به استان البرز

جمعی از مسئوالن معراج شهدای مرکز به 
همراه سردار غیب پرور مسئول سازمان بسیج 
مستضعفین با حضور در منزل شهید مفقوداالثر 
محسن جواهری کاشانی به چشم انتظاری مادر او 

بعد از گذشت 33 سال پایان دادند.
به گزارش تسنیم، شهید محسن جواهری کاشانی 
از شــهدای هشت سال دفاع مقدس، 33 سال پیش 
در عملیات بدر و در منطقه عملیاتی شــرق دجله به 
شهادت رسید و پیکر مطهر او در منطقه ماند و نامش 

در شمار شهدای مفقوداالثر جای گرفت.
پیکر مطهر این شهید طی عملیات تفحص پیکر 
شهدا توسط کمیته جست وجوی مفقودین ستاد کل 
نیروهای مسلح کشف شد و با شناسایی هویت پیکر 
مطهر شهید بعد از گذشت 33 سال، چشم انتظاری 
مــادر او دیروز با حضور جمعی از مســئوالن معراج 
شهدای مرکز و سردار غیب پرور مسئول سازمان بسیج 
مستضعفین در منزل این شهید بزرگوار به پایان رسید.

پایان 33 سال چشم انتظاری مادر شهید

دیدار مادر با فرزند شهیدش پس از 
33 سال در معراج شهدا

دیروز همچنین مراســم نخســتین دیدار مادر 
شهید تازه تفحص شده محســن جواهری کاشانی 
با پیکر مطهر شــهیدش بعد از گذشت 33 سال در 

معراج شــهدا برگزار شد. در این مراسم مادر شهید، 
خواهران، برادران و جمعی از بستگان این شهید21 
ساله حضور داشتند و با استخوان های به جا مانده از 
پیکر مطهر این شــهید دفاع مقدس همراه با قرائت 

زیارت عاشورا برای آخرین بار وداع کردند. 

هویت پیکر شهید جواهری توسط پالک و مدارک 
شناسایی احراز شده است.

پیکر مطهر این شهید در ایام فاطمیه و همزمان 
با شهادت حضرت فاطمه زهرا )س( به خاک سپرده 

خواهد شد.

مراسم بزرگداشت شــهدای وزارت امور خارجه با حضور مقامات کشوری و لشکری در محل 
همایش های بین المللی وزارت امور خارجه برگزار شد.

محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه در این مراســم گفت: شــهادت نه تنها یکی از استوارترین آموزه های 
مکتب اسالم است، بلکه از محکم ترین پایه های اقتدار ملی ما چه در صحنه جنگ و چه در صحنه فناوری است.

ظریف با بیان اینکه در زمانی که کشور مورد تهاجم قرار گرفت همه تالش کردند مردم ما را از ابزار مقاومت 
و دفاع محروم کنند، اظهارداشت: می خواستند با شکستن مقاومت مردم حقوق این ملت را زیر پا بگذارند؛ اما 
در سایه ایثار و مقاومت مردم ما بر همه جنگ ها، تحمیل ها و تحریم ها فائق آمدند. وی تاکید کرد: جمهوری 
اســالمی ایران امروز به عنوان کشوری پیشــرفته و نیرومند و تاثیر گذار مطرح است که هم در عرصه دفاع و 
هم در عرصه علم و فناوری درون گراســت و به واقع آنچه شــهدا برای ما آوردند قدرت و اقتدار بود. به همین 
دلیل ما همواره مدیون شهدا و ایثارگران هستیم و میزان وامداری ما به آنان قابل شمارش نیست. به گزارش 
باشگاه خبرنگاران، وزیر امور خارجه با بیان اینکه تمام دیپلماسی  ما با فرهنگ شهدا رقم می خورد، اضافه کرد: 
این برای وزارت خارجه افتخار اســت که 40 درصد از  کارمندانش جزو شــهدا هستند. ما افتخار می کنیم که 
دیپلمات های ما جانبازانی هستند که در عرصه بین المللی حضور پیدا می کنند و این پیام را به دشمنان مردم 
ایران می رســانند که وضعیت جسمانی ما ثمره جنایت و نامردی های شماست و می گویند ما طعم سالح های 

شیمیایی شما را چشیدیم. اما هیچ وقت پاسخ شما را با سالح شیمیایی نداده ایم. 

با حضور مقامات کشوری و لشکری

مراسم بزرگداشت شهدای وزارت امور خارجه برگزار شد

رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری گفت: 
ریزش رای مســئوالن اجرایی طبیعی است و 
ریزش رای آقای روحانی هم قطعی اســت و 

هیچ کس در آن تردید ندارد.
»محمدرضــا باهنر« رئیس جبهــه پیروان خط 
امام و رهبری و دبیرکل جامعه اســالمی مهندسین 
بــا تاکید بر اینکه انتخابات ریاســت جمهوری قابل 

پیش بینی نیســت گفت: همواره در تمام انتخابات 
ریاســت جمهوری که در جمهوری اســالمی ایران 
برگزار شــده است اتفاق تازه ای رخ داده است از این 
رو محتمل است که حسن روحانی اولین رئیس جمهور 

تک دوره ای ایران باشد.
وی افزود: از ســوی دیگر ریزش رای مسئوالن 
اجرایی طبیعی است و ریزش رای آقای روحانی هم 

قطعی است و هیچ کس در آن تردید ندارد اما سؤال 
اینجاست که آیا رویش های رای آقای روحانی می تواند 

ریزش های رای وی را پوشش دهد یا نه.
رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری در گفتگو 
با مهر همچنین درباره طرح مســئله آشتی ملی از 
ســوی برخی محافل سیاسی نیز گفت : کسانی که با 
قلم، پول و زبان از فتنه و سران آن حمایت کردند و 

آتش بیار فتنه شدند حداقل شرط توبه نزد خداوند 
برای آنها این اســت که در قدم اول به دل پشیمان 

شوند و بعد به زبان جاری کنند.
با هنر تاکید کرد : کسانی که در سال 88 مرتکب 
جرم شدند برای بازگشت به آغوش ملت باید بپذیرند 
که مجرم بودند و به مردم و نظام هزینه تحمیل کردند 

اینها باید به جرم خود اقرار کنند.

باهنر: ریزش آرای روحانی قطعی و تک دوره ای بودن ریاست جمهوری وی محتمل است


