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درمکتب امام

میزان حال فعلی افراد است
من در طول مدت نهضت و انقالب به واســطه سالوســی و اسالم منایی بعضی 

افــراد ذکری از آنان کــرده و متجیدی منوده ام، که بعد فهمیــدم از دغل بازی آنان 

اغفال شــده ام. آن متجیدها در حالی بود که خود را به جمهوری اسالمی متعهد و 

وفادار می منایاندند، و نباید از آن مســائل ســوء استفاده شود. و میزان در هرکس 

حال فعلی او است.

صحیفه امام؛ ج21؛ ص452 | وصیت نامه
 سیاسی- الهی امام)ره(

نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای

انتخابات تمام شد
شروع دعوای مدعیان اصالحات بر سر گوشت قربانی!

سرویس سیاسی-
روزنامه اعتماد در سرمقاله شماره دیروز خود پیرامون آرای حالل نوشته است: »می توان با تسامح 
پذیرفت منظور گوینده از آرای حالل و حرام، همان آرای قانونی و غیرقانونی اســت. به عالوه به نظر 
می رسد گزاره رای حالل در مقام تقسیم آرای مردم به حالل و حرام نبود، بلكه درصدد تقسیم بندی 
نحوه كســب رای اســت. آرای مردم كه نمی تواند حرام باشد. آنان صاحب و مالك رای خود هستند. 
رای گیرنده اســت كه می تواند این را از طریق حالل یا حرام كســب كند. برای نمونه اگر ما عیب یك 
جنس معیوب را بپوشانیم و آن را به عنوان كاالی سالم بفروشیم، پول آن حرام است. هر چند پول 
خریدار حالل است، نحوه فروش ما و درآمد ناشی از آن حرام است. با این توضیح باید گفت كه رای 
حالل حرف و اصطالح قابل فهمی اســت و ناظر به چگونگی كســب رای از طرف نامزدهاست و نه 

ماهیت آرایی كه مردم می دهند.«
آنچه این روزها در روزنامه های زنجیره ای تحت عنوان رای حالل و حرام به آن پرداخته می شود 
موضوعی اســت كه از قضا نخستین بار توسط حســن روحانی مطرح شد. روحانی در آن سخنرانی 
از رای حرام ســخن گفت و رقیبش را به كســب رای حرام متهم كرد. این در حالی است كه در این 
سمت منتقدین دولت به رئیس جمهور نگفتند كه رای حرام كسب كرده و تنها با این عنوان كه در 

صدد كسب آراء حالل بوده اند سخن گفتند.

چرا وقتی روحانی گفت »رای حرام« کسی اعتراض نکرد؟
در این چند روز شــاهد موضع گیری توپخانه رسانه ای حامیان دولت بودیم. از دیگر سو از میان 
اشخاص حقیقی طیف حامیان دولت نیز بسیاری به موضع گیری در این رابطه پرداختند. آنها با تمام 
قوا در صدد بودند تا با انگاره سازی از یک گفته، همچنان بر طبل مظلوم نمایی بكوبند. این در حالی 

است كه 26اردیبهشت وقتی روحانی از اصطالح رای حرام استفاده كرد كسی به او معترض نشد. 
كافی اســت كه تنها در این فقره توجه كنیم تا دریابیم چرا ســیدابراهیم رئیسی در مناظره های 
انتخاباتی خطاب به روحانی گفت كه من مانند شما از سمت روزنامه های زنجیره ای حمایت نمی شوم. 

موجی كه این روزنامه ها در این چند روز به راه انداختند واقعا گویای همه چیز است.
روزنامه وطن امروز در شماره دیروز خود نوشت: »د  ر حالی طرفد  اران حسن روحانی طی روزهای 
اخیر تالش كرد  ند   د  ر ماجرای رای حرام مظلوم نمایی كنند   كه یک مرور كوتاه بر اظهارات انتخاباتی 
كاند  ید  اها د  ر ایام تبلیغات نشان می د  هد   نخستین بار این حسن روحانی بود   كه د  رباره این انتخابات 
از اصطالح »رای حرام« اســتفاد  ه كرد  . به عبارتی د  ر انتخابات ریاست جمهوری اخیر حسن روحانی 

رای حرام را باب كرد  ه است.
او 26 ارد  یبهشــت یعنی 3 روز قبل از موعد   رای گیری انتخابات د  وره د  وازد  هم ریاست جمهوری 
د  ر اهواز رقیب خود   را )سید  ابراهیم رئیسی( متهم به تالش برای گرفتن رای حرام كرد  ! این بخشی 
از اظهارات حســن روحانی د  ر اهواز اســت: »چرا ســیاه نمایی می كنید  ؟ به خاطر رای؟! رای حرام 

می خواهید   بگیرید  ؟!«

در سند 2030 مفاهیم غیراخالقی نمی بینیم!
روزنامه آرمان در مطلبی با عنوان »پایان دلواپسی2030؟« نوشت: »انتخابات ریاست جمهوری به 
محلی برای تسویه حساب و اتهام زنی بی پایه و اساس برخی اشخاص و جریانات علیه دولت تبدیل 
شــد. یكی از این اتهامات به دولت سند 2030 بود و می گفتند چرا دولت سند 2030 را امضا كرده 
است؟ به قرائت بسیاری از كارشناسان خیلی از افرادی كه به سند 2030 اشكال وارد می كنند اصال 
این سند را نخوانده اند و بر اساس شنیده ها با این موضوع برخورد می كنند. درحالی كه سند 2030 
یک ســند آموزشی است كه یونســكو اجرای آن را برعهده دارد و در راستای آموزش و یادگیری با 

كیفیت، برابر و فراگیر برای همه قدم بر می دارد.«
این نوشتار در ادامه آورده است: »طبق این سند رهبران و مردم جهان بر آن هستند كه تا سال 
2030، به فقر، گرســنگی، خشونت، فســاد، قاچاق و... پایان دهند و به سوی كرامت انسانی، صلح، 
عدالت، رعایت برابری، رفاه، مدیریت پایدار منابع طبیعی، گســترش بهداشت، تامین آب آشامیدنی 
برای همه، توانمندسازی زنان و دختران، محترم شمردن تنوع فرهنگی، حمایت از اقشار آسیب پذیر، 
مردمســاالری، بهبود محیط زیست، توســعه مناطق روستایی، توسعه آموزش های عمومی و فنی و 
حرفه ای، ترویج تفاهم، اشتغالزایی، و نظایر این ها حركت كنند. هرچه در این متون بگردیم به مفاهیم 
غیر اخالقی و مغایر با موازین اسالم بر نمی خوریم. مباحث دلواپسان بیش از اینكه كارشناسی باشد 
از سر غرض ورزی است، چون مخالف این دولت هستند هرگونه سندی یا قراردادی كه دولت روحانی 

امضا كند یا توافق كند از دید این اشخاص باطل و خالف منافع ملی است«.
این روزنامه زنجیره ای در ادعایی مضحک تاكید كرده است كه هرچه در سند 2030 می گردد به مفاهیم 
غیر اخالقی و مغایر با موازین اسالم بر نمی خورد!. حسن رحیم پور ازغدی، عضو شورای عالی انقالب فرهنگی 
و از منتقدان طرح 2030 چندی پیش گفته بود: »این طرح حامل نگاهی اســت كه صریحا می گوید هر 
نوع تربیت دینی و الهی)حتی مســیحی( در مدارس خالف حقوق كودک و حقوق  بشر است! اما آموزش 
جنســی و پورنو، تحت عنوان حفظ بهداشــت، جزء حقوق كودک است، حتی كودكی كه بلوغ جسمی و 
جنسی پیدا نكرده است! یعنی از فردا در مدارس ما، همجنس بازها، مشركین و ... می توانند بیایند و آزادانه 
تبلیغ كنند و كالس داشته باشند و معلم ما هم حق ندارد بگوید اسالم چنین می گوید و چنان می گوید!«.

کرسی های هیئت رئیسه را فدای مطهری نکنید!
روزنامه زنجیره ای بهار روز گذشته در یادداشتی با عنوان » ترسم نرسی به كعبه  ای اعرابی« بار 
دیگر توهمی بودن اكثریت در مجلس دهم برای اصالح طلبان را مورد تاكید قرار داد و نوشت: »یكبار 
برای همیشــه باید این مســئله حل شود كه نتیجه انتخابات94 نشان دهنده آن نیست كه اكثریت 
كرســی های مجلس در اختیار جریان اصالحات اســت..اینكه در این توهم به سر ببریم كه اكثریت 
مجلس از آن اصالح طلبان است همان خطای محاسباتی است كه باعث شد در ابتدای شروع به كار 
مجلس دهم، عارف بی توجه به عدم رای آوری كاندیدای ریاست شود و ظاهرا این بار هم قرار است 

شاهد معرفی نامزدهایی برای تمامی كرسی های هیئت رئیسه باشیم«.
ایــن روزنامه زنجیره ای در ادامه اقلیت بــودن اصالح طلبان در مجلس را بار دیگر به این جریان 
گوشزد كرد و نوشت : »سیاست محل احساسات گرایی یا دعواهای قبیله ای نیست مخصوصا هنگامی 
كه یک جریان سیاسی در مجلس در اقلیت قرار گرفته است. واقعیت آن است كه اصولگرایان معتدل 
منسوب به علی الریجانی كرسی های بیشتری از مجلس را نسبت به سایر جریان ها در اختیار دارند... 
رایزنی، مذاكره و رسیدن به تفاهمی »برد-برد« حتی به قیمت از دست دادن حضور چهره ای همچون 
مطهری در هیئت رئیســه راه منطقی تری است تا اینكه وارد فاز تصمیم گیری بر مبنای احساسات 

شده و تمام كرسی هایی از هیئت رئیسه كه در اختیار جریان اصالحی است را از دست داد.«

انتخابات تمام شد، اصالح طلبان سهمشان را می خواهند! 
روزنامه زنجیره ای بهار همچنین در یادداشت دیگری با عنوان » چک اصالح طلبان، پشت گیشه 
دولت« ، صراحتا سهم اصالح طلبان از انتخابات گذشته را از دولت مطرح كرد و نوشت: »آنچه مسلم 
اســت حســن روحانی بدون حمایت اصالح طلبان و بدون ورود جریانات موثر رســانه ای و سیاسی 
اصالح طلبان امكان پیروزی بر رقیب مســلح و قدرتمند خود را نداشــته و البته با دقت در مواضع 
حســن روحانی می توان اذعان نمود كه رئیس دولت دوازدهم نیز بر این امر واقف می باشــد...این بار 
چک اصالح طلبان و عقبه اجتماعی هوادار این گفتمان سیاسی، پشت باجه دولت دوازدهم در انتظار 
نقد شدن نشسته است تا پاسخ تمام رفتارهای اخالق مدارانه اصالح طلبانه را با ورود بیشتر به بدنه 

اجرایی دولت دریافت نماید.«
اصالح طلبانی تا پیش از این با ایدئولوژی رادیكالی در فضای سیاســی كشور زیست می كردند و 
پیش از این تئوری های » خروج از حاكمیت«  را به عنوان اپوزیسیون داخلی نظام در سال های گذشته 
كلید زدند ، تا دیروز هم دهه 90 را دهه اعتمادسازی و برگشت جریان اصالحات به حاكمیت عنوان 

می كردند و امروز هم صراحتا سهم شان را از دولت دوازدهم مطالبه می كنند. 

آقای عارف چرا به یاد نمی آورید؟!
روزنامه شرق در شماره دیروز خود به سخنان عارف پرداخته كه خطاب به اعضای شورای شهر 

گفته شده است.
در بخشی از این نوشتار آمده است: »عارف حاكم شدن نگاه سیاسی در اداره شهر را خطرناک دانست و 
گفت: متأسفانه در گذشته به دلیل نگاه كوتاه مدت در برنامه ریزی شهری و بعضا حاكم شدن نگاه سیاسی 
در اداره شهر و رویارویی شهرداری و دولت عمال بسیاری از مطالبات بحق مردم زمین ماند و انتظار است 
در دور جدید كه با دولتی همسو مواجه هستیم در خدمت رسانی به مردم عملكرد خوبی داشته باشید.«

این نوع نگاه بسیار عجیب است. گویا آقای عارف از یاد برده اند كه هم مسلكان وی در ادوار گذشته 
شورای شهر چگونه برخورد كرده و چه كارنامه ای را در سیاسی كاری از خود به جا گذاشته اند. برای 
نمونه در دور اول كار اصالح طلبان در سیاسی كاری و سوءاستفاده از فرصت به دست آمده تا به آنجا 

رسید كه منجر به انحالل آن شد.
از طرفی دیگر در همین دوره )دوره چهارم( كه رو به پایان است تمام تالش رسانه ها و بسیاری 
از اشــخاص اصالح طلب در حاشــیه سازی برای شهردار و شورای شهر ســپری شد و كار به آنجا 
كشــید كه حامیان دولت در برابر قصور و كم كاری وزارتخانه ها به معادل ســازی در شورای شهر و 
شهرداری روی آوردند. حادثه پالسكو در برابر حادثه قطار سمنان و زمین های نجومی برای پوشاندن 

حقوق های نجومی.

تولیت آستان قدس رضوی با بیان اینکه 
حجم تخلف های صورت گرفته توسط دولت 
در این دوره بی سابقه بوده است تاکید کرد: 
نیروهای انقالبی برخالف فتنه گران به قانون 

پایبند هستند.
حجت االســالم ســید ابراهیم رئیسی در جمع 
پرشــور مردم در جامعه الحسین)ع( مشهد با بیان 
اینكه خداوند را شــاكریم كه عمری را به ما عنایات 
فرمود تــا بار دیگر رمضان را تجربــه كنیم، اظهار 
داشت: ماه رمضان ماه توجه به خدا، محاسبه اعمال 
و ظرفیت ســازی برای نفس و جان اســت. این ماه 
هنگامه تمرین دگــر خواهی در پرتوی خداخواهی 
است، مردم ساالری دینی از ویژگی های نظام اسالمی 
و قانون اساسی كشور ماست؛ در كشور ما تمام اركان 
جمهوری اسالمی براساس رای مردم انتخاب می شود.

کم لطفی مسئوالن
رئیســی ادامه داد: در این انتخابات حدود 40 
میلیون نفر از مردم كشورما شركت كردند. برنده 
واقعی این انتخابات مردم حاضر در صحنه بودند؛ 
مردم مثل همیشه كم نگذاشتند اما مسئوالن كم 
لطفی كردند و مردمی كــه آماده بودند به رقیب 
كاندیدای دولت رای دهند باید ساعت ها پشت در 
صندوق هــای رای منتظر بمانند و این نه تنها در 
یک نقطه بلكه در سراسر كشور اتفاق افتاد، باید از 
مردمی كه ساعات بسیاری در پشت صندوق های 

رای منتظر ماندند از آنها عذرخواهی كنند.
تولیت آستان قدس رضوی تصریح كرد: بنده 
از 16 میلیون مردم عزیز كشور كه به بنده اعتماد 
كردند و رای دادند، تشكر می كنم،  من این رای ها 
را از خــود نمی دانم این ها رای به خواســته هایی 
اســت كه امام)ره(،رهبری معظم انقالب و شهدا 
و ایثارگــران دارند بود؛ بنده تاكنون از حق تولیت 
آستان قدس رضوی استفاده نكرده ام و تا آخر عمر 

نیز استفاده نخواهم كرد.
همچنان مدافع محرومان هستم

وی با بیان اینكه اداره ستادهای ما مردمی بود، 
برخی مغازه و منزل شــان را ستاد كردند وبعضی 
از كمک هایی كه در برخی اســتان ها شد یاد آور 
روزهای ابتدای انقالب و جنگ تحمیلی بود، افزود: 

حجت االسالم رئیسی:

شورای نگهبان و قوه قضائیه به تخلفات رسیدگی كنند
تا اعتماد مردم خدشه دار نشود

ناسزا گفتن به سید ابراهیم رئیسی فضای انقالبی 
و جهادی را در كشــور كم رنگ نخواهد كرد؛ دعا 
و نیایش های شــما به درگاه خدا اثر كرده است. 
مادر چهار شــهیدی كه با اشــک چشم می گوید 
من امروز تمام دغدغه ام این اســت كه ارزش های 
انقالب اسالمی زمین نماند. مطمئن باشید دعا ها و 
نیایش های شما به درگاه خداوند محقق خواهد شد.

رئیســی خاطرنشان كرد: امید است همچنان 
كــه تاكنون در این جایگاه بودم همچنان وكیل و 
مدافعان محرومان و مستضعفان در جامعه باشم؛ 
آنانی كه بر طبل دو قطبی كردن جامعه می كوبند، 
این روش فرسوده و كهنه انگلیسی هاست. این دو 
قطبی كردن جامعه مانند شیعه و سنی است، سوال 
مردم این است شما در این 4 سال چه كرده اید كه 
اكنون با تهمت زدن ها فرافكنی می كنید.سوال مردم 
این است كه خانواده های فقیر و مستمندی كه نان 

شب ندارند باید با این ركود چه كنند؟
سیاست ملتمسانه!

این كاندیــدای انتخابات با بیان اینكه دولتی 
كه نمی تواند به قانون عمل كند نباید وارد عرصه 
انتخابات شود، گفت: دولت در سیاست خارجی باید 
این سیاست ملتمسانه خود را كنار بگذارد.این كه 
شــما به دشمن پیام دهید كه خزانه كشور خالی 
است، اشتباه است. اینكه القا شود همه چیز مردم 
وابسته به برجام است حتی آب خوردن مردم وابسته 

به برجام است اشتباه است؛  زانو زدن در برابر یک 
مقام عربی وقتی هزاران مسلمان در منا به شهادت 

رسیده اند، سیاست ملتمسانه است.
وی با تاكید بر اینكه دشــمنان این پیام ها را 
از داخل دریافت می كنند و یكی از عوامل تشدید 
تحریم ها پیام هایی است كه مسئوالن از داخل برای 
غربی ها ارسال می كنند، تصریح كرد: تقویت بنیه 
دفاعی كشــور برای جلوگیری از جنگ است، چرا 
بنیه دفاعی كشور و بچه های مدافع حرم و خانواده 

شهدا را تضعیف می كنید؟
وزارتخانه هایی که

 ستاد تبلیغات شدند
رئیسی ادامه داد: كدام رئیس جمهوری است 
كه بنیه دفاعی كشــورش را تضعیف كند؟ شــما 
باید به مجاهدان و خانواده شهدا افتخار كنید چرا 
آنهــا را تضعیف می كنید؟ اگر این ها نبودند امروز 
باید در تهران مقابــل داعش می جنگیدیم؛ آنچه 
اتفاق افتاد؛ اتفاقات خوبی نبود، مردم ما عاقل و با 
بصیرت هستند؛ ما مرزبندی ها را بین روستائیان و 

شهرنشین ها قبول نداریم.
تولیت آستان قدس رضوی تاكید كرد: اتفاقات 
این دوره اتفاقات بی ســابقه ای بــود؛ قریب به 5 
فعالیت دولت تبلیغاتی بود اعم از تراكم افتتاح ها و 
استفاده از آنتن تلویزیون و تمام امكانات كشور و 
وزارت خانه ها و استانداری ها و دهیاری ها و... ستاد 

انتخاباتی كاندیدای دولت شده بودند، این در حالی 
است كه بنده 20 فروردین از مشهد و آستان رفتم 

و درهیچ یک از برنامه های آستان شركت نكردم.
تخلف های بی سابقه

وی یادآور شــد: معاون اولی كه با كالم خود 
می گوید من بــرای دفاع از دولت می آیم و این را 
ما به هیچ عنوان در قانون نداریم. این پول پخش 
كردن ها، واریز یارانه حتی برای افرادی كه یارانه آنها 
قطع شده بود، واریز بدهی چندین ساله كشاورزان 
در شــب انتخابات، سوء اســتفاده های كاندیدای 
خاصی از امكانات دولتی بود؛ گفتمانی كه ما آغاز 
كردیم با محوریت توجه به فقرا، محرومین و دوری 
از زندگی تجمالتی، خوشحال می شویم این جریان 
در دولت مورد توجه قــرار گرفته همچنان ادامه 

داشته باشد و منحصر به دوران انتخابات نباشد.
برخالف فتنه گران پایبند قانونیم

رئیسی با بیان اینكه نیروهای انقالبی بر خالف 
فتنه گــران پایبند به قانون هســتند، ادامه داد: 
مهندسی كردن مشاركت مردم امری ناپسندیده 
است، نرساندن تعرفه به مراكزی كه احتمال رای 
آوردن حریف دولت وجود دارد كاری بسیار ناپسند 
است، به اذن امام هشتم حركت جهادی در راستای 
خدمت رسانی به مردم را با كمک مردم انشاءالله 
دنبال خواهیم كرد و فساد ستیزی، اجرای عدالت 
اجتماعی، عمل به ارزش های انقالبی سر لوحه كار 
ما خواهد بود و تا رســیدگی به نتیجه به صورت 

خستگی ناپذیر ادامه خواهیم داد.
تولیت آستان قدس رضوی افزود: بنده از همان 
ابتدا تاكید كردم باید پایبند به قانون باشــیم. من 
از شورای نگهبان و قوه قضاییه می خواهم نگذاریم 
حق الناس پایمال شود. اگر به این تخلفات رسیدگی 
نشود به اعتماد مردم خدشه وارد می شود. لحظه ای 
از پیگیری مطالبات مردم خســته نمی شویم و با 
تهمت ها عرصه دفاع از مردم و ارزش های انقالب را 
خالی نخواهیم كرد. وی در پایان خاطرنشان كرد: به 
آقای رئیس جمهور می گویم خط امام شاخص هایی 
دارد كه پایبندی به والیت فقیه، دشمن شناسی و 
دشمن ستیزی، توجه به مردم، باور داشتن جوانان، 
داشتن ادبیات انقالبی وداشتن دغدغه رفع مشكالت 

مردم از شاخص های خط امام و انقالب است.

بهرام قاســمی در نشست خبری گفت: 
بحث موشکی ایران کاماًل دفاعی و بازدارنده 
و در جهت حفاظت از کیان کشور با توجه به 
تجربیات تاریخی و از جمله جنگ هشت ساله 
است و در این سیاست هیچ گونه تغییری رخ 

نخواهد داد.
بهرام قاسمی ســخنگوی وزارت امور خارجه 
كشــورمان دیروز )دوشنبه( در نشست مطبوعاتی 
با حضور خبرنگاران داخلی و خارجی فرا رســیدن 
ماه مبارک رمضان را تبریک گفت و به ســؤاالت 

خبرنگاران پاسخ داد.
وی در پاســخ به سؤالی درباره اظهارات اخیر 
مقام معظم رهبری درباره عربســتان با بیان اینكه 
بیان ایشــان برای ما بسیار مهم و شیوا بود، گفت: 
باید با ذكاوت و هوشمندی تمام بتوانیم از مواضع 
به  حق جمهوری اســالمی بهنــگام دفاع كرده و 
سیاست های خودمان را به طرز دقیق و درستی در 
چارچوب دستگاه دیپلماسی مطرح كنیم و انشاءالله 

این روند همچون گذشته ادامه خواهد یافت.
قاســمی اظهار داشــت: منویات مقام معظم 
رهبری مورد توجه ما خواهد بود و با دقت بیشتری 

در این زمینه توجه می كنیم. 
قاســمی اضافه كرد: نكته مسلم این است كه 
دولت عربستان از برخی كشورهای اسالمی و عربی 
دعوتی را به عمل آورد و نشستی را در ریاض برگزار 
كردند كه بر اســاس رصدی كه ما از این تحوالت 
و نشســت داشــتیم و با دقت مورد توجه ما بود و 

سخنگوی وزارت خارجه:

تغییری در سیاست موشکی ایران رخ نمی دهد

تماس هایی كه قبل و بعد از اجالس كشورهای عربی 
و اســالمی با ما در پایتخت ها داشتند، به ما اطالع 
دادند كه از هیچ گونه بیانیه ای آگاه نبودند و متنی 
از بیانیــه را ندیده اند و صحبتی از بیانیه نبوده و با 

مفاد قید شده در آن موافق نیستند. 
وی ادامــه داد: برخــی به صــورت علنی این 
موضوع را اعــالم كردند و برخی نیز بنا به دالیلی 
سكوت كرده اند، اما در تماس ها از طریق كانال های 

دیپلماتیک این موضوع را به ما منعكس كردند. 
سخنگوی وزارت امور خارجه درباره طرحی كه 
در سنا مطرح شده نیز گفت: طی یک سال گذشته 
بیش از چند ده طرح  در كمیته خارجی سنا داشتیم 
كه طرح هایی ناقص بود كه به جایی نرسید و برای 
ما نه الزم االجرا، نه قابل توجه و نه قابل اعتناست.

این دیپلمات عالی رتبه كشــورمان ادامه داد: 
آنچه كه برای ما معیار و مالک و قابل اعتنا است، 
سیاســت ها و اقدامات خود دولت آمریكاست كه 
اگر این لوایح در كمیته خارجی ســنا به تصویب و 
پس از آن به تصویب مجلسین و كنگره برسد و در 
نهایت رئیس جمهور  آن را امضا كند، قابلیت اجرا 
می یابد و سیاســت دولت آمریكا می شود كه ما در 
آنجا باید نســبت به نوع تصمیمی كه اتخاذ شده 

واكنش داشته باشیم.
به گزارش فارس، سخنگوی دستگاه دیپلماسی 
در مورد بحث موشكی نیز عنوان كرد: سیاست های 
جمهوری اسالمی در مورد مسائل موشكی بسیار 
شفاف و روشن است و با هیچ قطعنامه ای منافات 
ندارد. سیاست موشكی ایران مستمر خواهد بود و 

تحــت  تأثیر هیچ گونه القائات و نظراتی از خارج از 
كشور قرار نخواهد گرفت. 

قاســمی ادامه داد: بحث موشكی ایران كاماًل 
دفاعــی و بازدارنده و در جهــت حفاظت از كیان 
كشور با توجه به تجربیات تاریخی و از جمله جنگ 
هشت ساله است و در این سیاست هیچ گونه تغییری 
رخ نخواهد داد و سیاستی پابرجا و مستمر است. 

وی در خصوص اظهارات تیلرسون درباره دیدار 
با ظریف و احتمال دیدار معاونان وزرای خارجه ایران 
و آمریكا با بیان اینكه چنین خبر و تصمیمی وجود 
ندارد، اظهار داشت: البته در دیپلماسی كه دامنه وسیع 
و حوزه ای مشخص است هر اتفاقی می تواند یک روزی 
بیفتد. خبرنگار دیگری درباره برگزاری نشست كابینه 
رژیم صهیونیستی در حاشیه دیوار ندبه سؤال كرد كه 
قاسمی در این باره، عنوان كرد: موضع ایران نسبت به 
رژیم اشغالگر صهیونیستی كاماًل روشن و تغییرناپذیر 
است و تا اشغال، مقاومت و نبرد در این منطقه هست 
این موضع وجود خواهد داشت. مواضع ما كاماًل شفاف، 
روشــن و جدی است و تا اشغالگری هست، مقاومت 

هست و مبارزه نیز وجود خواهد داشت.
خبرنگار دیگری به شهادت دو تن از مرزبانان 
ایرانــی در هنگ مرزی در ارومیه اشــاره و درباره 
اقدامات دستگاه دیپلماسی در این خصوص سؤال 
كرد كه قاســمی در این باره، گفت: این موضوع از 
طریق مجاری دیپلماتیــک به دولت تركیه اعالم 
شــده و منتظر پاسخ آنها هستیم و با جدیت تمام 

این موضوع را پیگیری خواهیم كرد.

در دفاعیات میثم نیلی مطرح شد
نکاتی مهم در پرونده شکایت

 وزارت اطالعات از سایت »رجانیوز«
دادگاه مطبوعات در جلسه اخیر خود پس از رسیدگی به شکایت 
وزارت اطالعات از سایت خبری »رجانیوز« حکم به تبرئه این سایت از 

اتهام انتشار مطالب خالف واقع داد.
 پیرو شــكایت وزارت اطالعات از ســایت خبری رجانیوز به خاطر انتشار 
گزارشــی با عنوان »دســتگیری مدیرعامل معزول بانک ملت و حاشــیه ای بر 
مواضع وزیر اطالعات / چرا شبكه فساد بانكی را وزارت اطالعات كشف نكرد؟« 
مدیر مســئول این سایت با حضور در جلسه رسیدگی به دفاع در برابراتهامات 

مطرح شده پرداخت.
میثم نیلی در این جلســه گفت: موضوع شكایت وزارت اطالعات، پیگیری 
حقوق قانونی و شخصی آقای علوی به عنوان كاندیدای مجلس خبرگان رهبری 
بوده است. این در حالی است كه وظیفه معاونت حقوقی دستگاه ها و نهادهای 
دولتی، پیگیری حقوق قانونی دستگاه مربوطه بوده و پیگیری امورات شخصی 
مسئولین دستگاه ها بر عهده معاونت حقوقی نخواهد بود. بنابراین، شكایت وزارت 
اطالعات و معاونت حقوقی این وزارت خانه، برای مطالبه حقوق شــخصی آقای 
وزیر، قابل قبول نبوده و اساســا انجام این شكایت از سوی وزارت خانه مربوطه 

مورد پذیرش نیست.
نیلی افزود: برای پیگیری این دعوی حقوقی الزم است شخص وزیر اطالعات 
و یا وكیل قانونی و شخصی وی اقدام به اقامه دعوی نماید در غیر این صورت 
نه تنها طرح دعوی از سوی وزارت اطالعات مورد قبول و قابل پذیرش نخواهد 
بود، بلكه اقدام مورد نظر شائبه استفاده از منابع عمومی برای پیگیری امورات 

شخصی آقای علوی را هم به وجود خواهد آورد.
وی ادامه داد: در دفاع از صحت موارد مطرح شــده در گزارش مذكور باید 
گفت آنچه شاكله این گزارش را شكل داده بود، بخشی از اظهار نظر وزیر اطالعات 
و دو تن از نمایندگان وقت مجلس شواری اسالمی یعنی آقایان علیرضا زاكانی 
و الیــاس نادران درباره ماجرای فیش های نجومی و عزل رئیس وقت بانک ملت 
بوده و رجانیوز هیچ مطلبی را مســتقال و از جانب خود در این گزارش منتشر 
نكرده است. در واقع گزارش مذكور، جمع آوری و مقایسه اظهارات این اشخاص 
بوده است و نكته ای اضافه بر آن در این گزارش مشاهده نمی شود. بر این اساس 
ادعای نشــر خبر كذب از جانب این پایگاه خبری به هیچ عنوان قابل پذیرش 

نبوده و به شدت رد می شود.
به گفته مدیر مسئول سایت رجانیوز، آقای الیاس نادران نماینده مردم تهران 
در مجلس شورای اسالمی، در تاریخ 94/12/2 در نشست انجمن روزنامه نگاران 
مســلمان با اشاره به پشتیبانی ستاد انتخاباتی خبرگان و مجلس مورد حمایت 
دولت كه آقایان روحانی و علوی نیز جزء آن محســوب می شدند، توسط آقای 

شبدوست ماالمیر، اعالم كرد: 
»برادر رئیس جمهور ســتاد انتخاباتی فهرست)مجلس و خبرگان( حامیان 
دولت را در ســاختمان یكی از بزرگ ترین بدهــكاران بانكی دولت یعنی آقای 
شب دوست قرار می دهد؛ آیا اینها می خواهند اشتغال ایجاد و با فساد مبارزه كنند؟ 
چه كسی از او حمایت كرده است كه به زندان نیفتد؟ اگر آقای حسین فریدون 
این حمایت را نكرده پس چه كسی كرده است؟ دولت به قوه قضاییه اجازه دهد 
كه همین امروز آقای شب دوست را بازداشت كند و حقوق ملت را استیفا كند.«
نیلی افزود: الزم به ذكر اســت كه آقایان محمود علوی و حسن روحانی به 
عنــوان كاندیدای ورود به مجلس خبرگان رهبــری، در چهارمین دوره از این 
انتخابات، مورد حمایت فهرســتی بوده اند كه آقای نادران درباره آن سخنرانی 
كرده اســت، ضمن اینكه در واكنش به انتشار خبر مذكور در سایت رجانیوز و 
همچنین اظهارات نمایندگان وقت مجلس، در این رابطه، هیچگونه تكذیبیه ای 
از سوی وزارت اطالعات و شخص وزیر اطالعات در اختیار رسانه ها قرار نگرفته 

و هیچگونه واكنشی به این اظهارات صورت نگرفته است.
وی اظهار داشت: در ایام انتخابات خبرگان رهبری، ساختمانی چند طبقه 
به نشانی خیابان شهید بهشتي بعد از خیابان میرعماد، بعنوان ستاد انتخاباتی 
جناب آقای علوی، جناب آقای روحانی و دیگر كاندیداهای نزدیک به ایشــان 
مشغول به فعالیت بود. با بررسی در سایت ثبت شركت های سازمان ثبت اسناد 
مشــخص شد كه ســاختمان مذكور محل ثبتی برخی شركت های آقای شب 
دوست ماالمیری از جمله مجموعه ای تحت شراكت با خانم الهام غفور، همسر 
جناب آقای حسین فریدون تحت عنوان »موسسه غیر تجاري یاري و حمایت 
از مبتالیان به ســرطان سینه« هم هست.البته این ساختمان پس از به جریان 
افتادن پرونده تخلف بزرگ مالی بانک ملت كه به دستگیری آقای رستگار، مدیر 
عامل این بانک نیز منجر شــد، مورد بازدید ضابطین قضایی پرونده مذكور نیز 
قرار گرفت و در همان مراحل بازرسی ها نیز از سوی متهمین اعالم شد كه این 
ساختمان در ایام انتخابات خبرگان در اختیار ستادهای انتخاباتی جناب علوی 

و آقای روحانی قرار گرفته بوده است.
مدیر مســئول رجانیوز گفت:آقای شبدوست ماالمیری، یكی از بزرگترین 
بدهكاران بانكی و مفســدین اقتصادی است كه ارتباط نزدیكی با آقای حسین 
فریدون، برادر رئیس جمهــور دارد. وی صدها میلیارد تومان بدهی معوق دارد 
ایلیا  كارخانجات  و صاحب موسسه كشت و صنعت سبزدشت، صاحب گروه 
استیل، شركت بازرگانی مزرعه سبز دشت، كارخانه فجر غنیآباد، نان صنعتی 
حجیم نیمه حجیم و مسطح و شركتهای تجاری متعدد در كشور امارات است.
نیلی تصریح كرد:ارتباط شب دوست ماالمیری با حسین فریدون، به انتصاب 
برخی مدیران عامل بانک های بزرگ منجر شد. پس از دستگیری آقای رستگار، 
)مدیرعامــل بانک ملت( دو فرد دیگر ایــن پرونده یعنی نجاتی و ماالمیری به 

خارج از كشور متواری شده اند. 
وی افزود:در پی شانه خالی كردن رستگار از اتهامات و انداختن توپ اختالس 
به زمین نجاتی، این مدیر ســابق بانک ملت، مكالمه تلفنی خود با ماالمیری را 
ضبط كرده و به رسانه ها داد تا بتواند انگشت اتهام را متوجه رستگار نماید، در 
میان این مكالمه آنچه جالب توجه اســت، نقش ماالمیری در انتصاب رستگار 

)مدیر عامل بانک ملت( از طریق ارتباط با حسین فریدون است. 
به گفته این فعال رسانه ای،آنچه روشن است، در اختیار گرفتن ساختمان 
شــركت آقای ماالمیر برای تاسیس ستاد انتخاباتی خبرگان امری قطعی است 
كه عالوه بر وجود مســتندات، اعالم رسمی آن در پرونده ای كه بابت اختالس 
بزرگ 1200 میلیاردی بانک ملت شــكل گرفته نیز، به ضابطین قضایی اعالم 
شده است. اما در بخشی از همین گزارشی كه رجانیوز منتشر كرده و بابت آن 
مشــغول طی كردن مراحل دادرسی است، با طرح یک سؤال خواستار توضیح 
این موضوع از سوی مسئولین مربوطه شده است كه آیا تعلل وزارت اطالعات در 
برخورد با مفاسد بانک ملت و بدهكار بزرگ آن یعنی آقای شب دوست ماالمیری، 

به این ارتباطات شخصی وسیاسی مرتبط است یا نه؟! 
نیلی گفت: این سؤال جدی در افكار عمومی مطرح است كه چرا تاكنون 
یک بیانیه از ســوی وزارت اطالعات در خصــوص برخورد و حتی پیگیری 
پرونده شبدوســت ماالمیری و اختالس بزرگ بانک ملت در رسانه ها و برای 
افكار عمومی منتشر نشده است و این سؤال جدی تر امروز و با حضور در این 
دادگاه مطرح می شــود كه چرا بجای اقامه دعوی علیه مفسدین بزرگی مثل 
شبدوســت ماالمیری، رستگار)مدیرعامل معزول بانک ملت( و امثال نجاتی 
)مدیری كه مكالماتش با ماالمیر را منتشر كرد( و حتی برخی نزدیكان مقامات 
عالی اجرایی كشــور، اقدام به اقامه دعوی علیه رسانه ای شده است كه تنها 
بخش كوچكی از اقدامات این باند فاسد را آنهم مستند به اظهارات نمایندگان 
مجلس شــورای اسالمی در رسانه ها منتشر كرده است؟! بر این اساس اتهام 
مطروحه مبنی بر نشر خبر كذب، آنهم به قصد تشویش در اذهان عمومی و 
همچنین افترا و انتساب عمل مجرمانه از سوی این پایگاه خبری به شدت رد 

شده و به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست.
گفتنی است، پرونده مدیر مسئول رجانیوز با شكایت مدیر كل حقوقی وزارت 
اطالعات و به اتهام انتشار مطالب غیر واقع تشكیل شده بود كه هیئت منصفه 
مطبوعات پس از اســتماع شكایت شاكی و دفاعیات میثم نیلی، مدیر مسئول 

رجانیوز را در ارتباط با عنوان اتهامی انتسابی، مجرم نشناخت.

در پی تغییرات مدیریتی در دانشگاه آزاد 
اسالمی، عده ای روند این تغییرات را زیر سوال 
برده و آن را دارای ابهام دانســته اند. پیرامون 
این موضوع و چرایی و چگونگی تغییرات انجام 
شــده با دكتر علی اكبر والیتی رئیس هیئت 
موسس این دانشگاه گفت وگو كرده ایم كه در 

ادامه می خوانید.
 آقای دکتر روند تغییر و تحوالت در دانشگاه 

آزاد از کجا شروع شد؟
پــس از انتصاب اینجانب از ســوی مقام معظم 
رهبــری به عنوان رئیس هیئت موســس و انتخاب 
من به عنوان رئیس هیئت امنا، در مســائل متعدد و 
پیچیده وارد شــدم، كه این مسائل شامل فسادهای 
مالی نیز می شد. ابتدا تالش من بر آن بود كه به صورت 
مســالمت آمیز این معضالت حل شــود. لذا به آقای 
میرزاده رئیس دانشگاه آزاد اسالمی بابت فسادهای 

مالی موجود در دانشگاه آزاد تذكراتی داده شد.
 این مفســده های مالی در زمان مرحوم 
هاشمی رفســنجانی به ایشــان گزارش داده 

شده بود؟
این فسادهای مالی از زمان حیات مرحوم آیت الله 
هاشمی رفسنجانی مطرح شده بود. آقای علی محمد 
نوریان كه دبیركل هیئت موسس هستند و از سوی 
مرحوم هاشمی رفسنجانی به سمت بازرسی منصوب 
شــده بودند این موارد را مطرح كرده بودند، و بنا به 
شــهادت برخی از اعضای هیئت موسس و امنا ) كه 
در صورت لزوم اســامی آنهــا را خواهم گفت( قرار 
بود آقای میرزاده عزل شــود. اگر الزم شد نام بعضی 
از مدعیــان امروز كه خبر تصمیــم مرحوم آیت الله 
هاشمی رفسنجانی مبنی بر عزل میرزاده را حضورا به 
اینجانب گفتند را خواهم گفت. وقتی آیت الله هاشمی  
گزارش این مفسده ها را شنیده گفته بود كه برخورد با 

فرد مورد نظر پس از انتخابات صورت گیرد.
چه مشکالتی از جانب این فرد پیش آمده 

بود؟
بخشــی از مشــكل اصلی در این میان دخالت 
فرزندان آقای میرزاده در امور دانشگاه  آزاد و دخالت 

آنها در انعقاد قراردادهای مالی كالن است كه اسناد 
همه اینها موجود است. حتی اظهارات بعضی از روسای 
واحدهای دانشگاه آزاد موجود است كه با امضاء خط 

خود دراین باره نوشته اند.
 می توانید برای مــا نمونه ای از این موارد 

را بگویید؟
 مثال فرزند آقای میرزاده از برخی روسای واحدها 
خواسته است كه با شركت خاصی قرارداد انعقاد كنند 
و آن فــرد زیربار نرفته و مغضوب آقای میرزاده قرار 
گرفته اســت. گزارش های متعدد و مستدل مبنی بر 

این فسادها موجود است.
 شــما به ایشــان درباره این موارد تذکر 

ندادید؟
از تاریخ نصب اینجانب به ســمت رئیس هیئت 
موســس، بنده به طور مكرر با آقای میرزاده مكاتبه 
كرده و به صورت حضوری به او تذكر دادم كه معامالت 
و قراردادهای كالن بدون اطالع اینجانب و مشــورت 
با افراد صاحب نظر و مصلح منعقد نشود. از جمله این 
قراردادها شراكت در یک كارخانه داروسازی به مبلغ 
بیش از دویست میلیارد تومان بود كه به محض اطالع 

گفتم كه باید متوقف شود.
 برای جلوگیری از بروز این مفسده ها چه 

تدبیری اتخاذ گردید؟
قرار بر این شد كه بنده نماینده ای معرفی كنم. 
بنده آقای دكتر رهایی رئیس سابق دانشگاه امیركبیر 
را معرفی كردم كه در جلســات تصمیم گیری برای 

انعقاد قراردادها حضور داشــته باشد و هر معامله ای 
كه ایشان به صالح ندیدند متوقف شود تا رسیدگی 
در مورد آن صورت گیــرد. پس از این بود كه آقای 
میرزاده نامه ای برای من نوشــتند و در آن نامه این 
رسیدگی ها را كه برای جلوگیری از بروز مفاسد بود 
دخالت های غیرقانونی نامیدند. ایشان در آن نامه گفته 
بودند كه هیئت موسس و هیئت امنا اجازه ورود در 
كارهای اجرایی دانشگاه را ندارند. در این میان شواهد 
متعدد مبنی بر فســادهای موجــود در معامالت به 

اینجانب می رسید.
 می توانید نمونه ای از آن موارد را بگویید؟

بله. از جمله رئیس دانشــگاه اسالمشهر شرحی 
نوشــت و همچنین حضورا برای اینجانب بیان كرد. 
او گفت كه هیئت تصمیم گیر در دانشگاه آزاد به وی 
ابالغ كرده اند كه زمینی را به مبلغ بیش از 50 میلیارد 
تومان برای پاركینگ دانشــگاه از یک خانواده خاص 
ومقیم خارج كشــور خریداری نماید. او با آنها وارد 
معامله می شود و پس از چانه زنی بسیار این مبلغ را 
به 36 میلیــارد تومان كاهش می دهد. در این میان 
از سوی وكیل آن خانواده به او پیشنهاد می شود كه 
10 درصد معامله را به عنوان رشوه بگیرد و به همان 
مبلغ بیش از 50 میلیارد رضایت بدهد، كه وی زیربار 

نمی رود و معامله را لغو می كند.
حال بگذریم از اینكه دانشگاه آزاد اسالمشهر آیا 
به چنین زمینــی در این مقیاس و با این قیمت آن 

هم برای پاركینگ نیاز دارد یا نه؟!
 شما برای برطرف کردن این مشکالت چه 

راهی در پیش گرفتید؟
اینجانب چاره ای ندیدم جز اینكه به مســئولیت 
خود عمــل كنم و لذا طبق ماده 11 اساســنامه بر 
اســاس درخواست 4 نفر از هیئت امنا )در حالی كه 
3 نفر كافی بود( جلسه فوق العاده تشكیل دادیم. در 
این جلسه تمام 9 نفر اعضای هیئت امنا حاضر بودند. 
دستور جلسه رسیدگی به همین مفاسد مالی بود. در 
این جلســه آقای علی محمد نوریان دبیركل هیئت 
موسس كه منصوب آیت الله هاشمی بود چند نمونه 
از فسادهای مالی ثابت شده مدیریت دانشگاه آزاد را با 
اسالید مدارک )كه شامل 6 زونكن بود( نشان داد. دو 

وزیر محترم بهداشت و علوم مطالب خودشان را بیان 
كردند و برای شركت در جلسه هیئت دولت جلسه را 
ترک كردند. تعداد هیئت امنا به 7 نفر رسید. برپایه 
اساسنامه اكثریت برای تشكیل جلسه كافی است. لذا 
جلسه ادامه یافت. با توجه به گزارش دبیركل هیئت 
موسس اینجانب به عنوان رئیس هیئت امنا تصمیم 
گرفتم كه پیرامون عزل یــا ادامه كار آقای میرزاده 
رای گیری انجام شود. 5 نفر از 7 نفر اعضای حاضر در 
جلسه ابتدا به استعفای ایشان در مدت یک هفته و 
سپس عزل وی در صورتی كه استعفا ندهد رای دادند.

 واکنش آقای میرزاده چه بود؟
آقای میرزاده اعالم كرد كه از فردا به دانشگاه 
نخواهــد رفت. پس از آن آقای میرزاده و یک نفر 
دیگر از اعضا جلسه را ترک كردند. با وجود رفتن 
آنهــا هنــوز اكثریت حاضر بود و اساســنامه هم 
می گویــد كه اگر اكثریت حاضــر رای دهند رای 

آنها قانونی است.
لذا اگر از پنج نفر باقی مانده حتی 3 نفر هم رای 
می دادند به سرپرستی آقای نوریان كافی بود، در حالی 
كه هر پنج نفر به ایشان رای دادند و امضا كردند. كه 
برای نخستین بار در تاریخ دانشگاه آزاد رای و امضای 
حاضران ثبت شــد و اگر الزم شد در همین روزنامه 
منتشر می كنیم. اقدام دیگری كه در آن جلسه صورت 
گرفت نصب حسابرســی »مفید راه بر« بود،  چرا كه 
در طول 35 ســال گذشته هیچ حسابرسی مستقلی 
از دانشــگاه آزاد صورت نگرفته بــود و هر چه بوده 
حسابرسی داخلی بوده است. این اقدام را انجام دادیم 

تا جلوی مفسده های مالی گرفته شود.
در همان ابتدای نصب حسابرسی »مفید راه بر« 
موارد زیادی از اشكاالت مالی مطرح شده است. روز 
گذشــته نیز آقای نادریان رئیس حسابرسی »مفید 
راه بر« با نشان دادن تعدادی اسالید از وجود اختالالت 
مالی بسیاری در دانشگاه آزاد گزارش داد. ان شاءالله 
نتیجه حسابرسی های مفید راه بر به قوه قضائیه تحویل 

داده خواهد شد.
 بودجه دانشگاه آزاد از شهریه دانشجویان كه 
اغلب آنها از قشر مستضعف هستند فراهم می شود 

و حیف و میل آن گناهی نابخشودنی است.

در گفت وگوی اختصاصی با کیهان مطرح شد

روایت والیتی از مفاسد اقتصادی دانشگاه آزاد
»اگر خاموش بنشینم گناه است«


