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جوشش خون سیدالشهدا
این خون سیدالشهداســت کــه خونهای همه ملت های اســامی را به جوش 

می آورد و این دســته جات عزیز عاشوراست که مردم را به هیجان می آورد و برای 

اسام و برای حفظ مقاصد اسامی مهیا می کند. در این امر، سستی نباید کرد. البته 

باید مسائل روز گفته بشود.
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سرویس سیاسیـ 
روزنامه شرق دیروز در یادداشتی با  اشاره به اظهارات اخیر وزیر اقتصاد مبنی بر اینکه »تالش می شود شرایط 
برای سوق دادن نقدینگی به بخش تولید فراهم و همچنین از جذابیت بخش داللی کاذب در اقتصاد کاسته شود« 
نوشت: »باید بدانیم که وي چه تمهیداتي براي تحقق این خواسته اندیشیده، زیرا خواسته هاي ما یك حرف است 

و عملیاتي و اجرائي شدن آنها حرفي دیگر.«
نویسنده در ادامه افزوده است: »نمي توانم در رابطه با امکان تحقق گفته هاي وي قضاوت کنم، اما دستیابي به 
هدف اعالم  شده از سوي وزیر اقتصاد، امري ممکن است و در دنیا بانك مرکزي از یك سري ابزارها استفاده مي کند 
تا پول ها به سمت فعالیت هاي مولد هدایت شود. بنابراین دستیابي به این هدف امر غیرممکني نیست اما باید ببینیم 
بانك مرکزي براي رسیدن به این هدف چه کاري انجام خواهد داد.«در بخش دیگری از این یادداشت آمده است: 
»به صرف اختصاص وام تولیدي، بخش تولیدي ما متحول نمي شود بلکه اقدامات همزماني براي متحول شدن بخش 
تولید و برطرف کردن تنگناهاي این بخش باید فراهم شود. مثال شرایط آینده شرایط پیش بیني پذیري نیست، اگر 
فعالیت تولیدي مي کنید، فضاي آینده باید تا حدودي باید قابل پیش بیني باشد...در فضاي مبهم، ممکن است با یك 
بودجه مشخص، طرحي را پیش بیني و اجرا کنید اما هیچ یك از پیش بیني هاي شما محقق نشود. به این ترتیب 
سیستم به سمت ورشکستگي مي رود. خیلي از این شرایط، باید همزمان ایجاد شود تا تحرکي در تولید ایجاد شود 

البته در کنار این شرایط، بحث تخصیص وام ها هم مي تواند در رونق این بخش مؤثر باشد.«

سهم خواهی ها؛ ریشه اعتراضات به روحانی
روزنامه زنجیره ای شــرق در گزارشــی به اظهارات بهزاد نبوی در دیدار اعضای انجمن اندیشه و قلم پرداخت، 
عضو حزب منحله مجاهدین انقالب و متهم فتنه در سخنانی ضمن دفاع از عملکرد دولت دهه شصت و پاسخ به 
انتقاداتی پیرامون کمك نکردن این دولت به جبهه ها به موضوع انتخابات اخیر ریاســت جمهوری رسید و گفت: 
»این روزها بدترین حرفی که من می شــنوم، این اســت که زحماتش را ما کشــیدیم، پست و مقامش به دیگران 
رسید. بزرگ و کوچك هم این حرف را می زنند. طرح این قبیل مطالب، در واقع ضایع کردن اجر کار عزیزان است. 
آیا حمایت از روحانی به امیدگرفتن پست و مقام بود؟ یا اینکه انتخاب ایشان برای اداره کشور بهتر از رقبا تلقی 

می شد؟ متأسفانه این روزها اعتراضات به آقای روحانی ریشه در سهم خواهی ها دارد.«
گفتنی است اعتراض گسترده مدعیان اصالحات به ترکیب کابینه دوازدهم که از هنگام معرفی وزرای پیشنهادی 
آغاز شده و این روزها، پس از رأی اعتماد مجلس به آنها نیز با شدت ادامه دارد، طبیعی به نظر نمی رسد، چرا که 
اعضای کابینه جدید، چه وزرا و چه معاونان رئیس جمهور، تقریبا بدون استثناء از جبهه اصالحات و یا کارگزاران 
که خواهرخوانده و همسو با اصالحات است، انتخاب شده اند. در واقع کابینه دوازدهم با اندکی تغییر همان کابینه 
دولت یازدهم اســت و ســؤال این اســت که مگر مدعیان اصالحات که امروزه از همه سو به ترکیب کابینه جدید 
حملــه می کننــد و چینش آن را غیراصالحاتی می دانند، با همه توان از کابینه یازدهم که همین کابینه دوازدهم 
است، دفاع و حمایت نمی کردند؟ اگر ترکیب کابینه جدید را نمی پسندند، چرا از همین ترکیب در دولت یازدهم 
با همه توان حمایت می کردند؟! و چنانچه حمایت های قبلی خود را خطا و ناشایسته  می دانند، چرا بر ادامه همان 

مواضع و عملکرد دولت یازدهم اصرار دارند و از تغییر احتمالی آن ابراز نگرانی می کنند؟!

بزک کنندگان برجام همچنان مشغول کارند!
روزنامه آرمان دیروز در مطلبی نوشت: »ترامپ بیش از آنکه تحت تاثیر صهیونیست ها و البی صهیونیستی و 
عربی اقدام کند بر اساس افکار و ذهنیت خود در رابطه با برجام عمل می کند که البته عملکرد او در قبال برجام با 
توجه به موضع اتحادیه اروپا نسبت به توافق بین المللی هسته ای چندان نمی تواند بر تصمیم اروپایی ها اثر بگذارد. 
البته اگر پیش بینی وزیر امور خارجه کشورمان مبنی بر اینکه آمریکا از برجام اعالم خروج خواهد کرد را بپذیریم. 

بر این اساس به نظر می رسد که جامعه جهانی چندان توجهی به ادعاهای ترامپ علیه برجام ندارد«.
دو طیف »سهل اندیش« و »ماموریت دار برای بزک آمریکا« در پی آن هستند تا با ایجاد موج ترامپ ستیزی، 
وی را یك استثناء معرفی کرده و از این طریق کلیت سیستم حاکمه آمریکا را تبرئه نمایند. این در حالی است که 

به اذعان بسیاری از رسانه ها و کارشناسان غربی، ترامپ چهره بدون نقاب آمریکاست.
برجام محصول همفکری هر دو حزب جمهوری خواه و دموکرات ها است و هر دو حزب سرمایه گذاری زیادی 
برای امضای آن کردند. آمریکایی ها می دانند که توافق بهتری نمی توانند با ایران به دســت بیاورند، چراکه تمام 
اهداف و نیات هسته ای آنها در برجام تحقق یافته بدون اینکه دستاوردی برای طرف مقابل یعنی ایران داشته باشد.

در هفته ها و روزهای اخیر مقامات ارشد دولت به دفعات از بدعهدی ها و نقض تعهدات برجام از سوی طرف 
آمریکایی تاکید کرده اند اما متاســفانه روزنامه های زنجیره ای همچنان بدون توجه به منافع ملی، به بزک برجام 
مشــغولند.رونامه آرمان همچنان دلخوش به اروپاســت این در حالی است که کارشناسان تاکید کرده اند که اروپا 

در موضوع برجام و به دلیل جریمه های سنگین وزارت خزانه داری آمریکا، هیچ گاه جانب ایران را نخواهد گرفت.
مدعیــان اصالحات هیچ گاه به »تکیه بر اقتدار درونی« و »بهره مندی از ظرفیت های عظیم داخلی« اعتقادی 
نداشته و متاسفانه به نقطه های خیالی چشم دوخته و دیگران را نیز به انتظار بیهوده برای »میوه دادن دستاورد 

تقریبا هیچ« تشویق می کنند.

آدرس غلط در جذب سرمایه گذاری خارجی!
روزنامه اصالح طلب ابتکار در گزارشی در صفحه اقتصادی خود ضمن ابراز تردید جدی نسبت به تحقق وعده 
برجامِی افزایش 10 برابری سرمایه گذاری خارجی در بخش صنعت و معدن تا 1400نوشت: »رتبه آزادی اقتصادی 
ایران در ســال جاری نیز از 150 پایین تر نیامد. در رتبه های دیگر مانند فســاد اداری و البته فضای کســب و کار 
نیز علیرغم پیشرفت های اندکی که در 4 سال گذشته داشته ایم اما وضعیت بهتری نداریم. با این همه باید گفت 
مهم ترین عاملی که می توانست چشم انداز سرمایه گذاری خارجی در کشور را مثبت تر از چند دهه اخیر ترسیم کند 
توافق هسته ای ایران یا همان برجام بود. اتفاقی که داشت کم کم مسیر ورود سرمایه های خارجی را باز می کرد، این 
روزها در گرداب سیاست های یاغی گرایانه ترامپ سرگردان شده است. بنا بر پیش بینی های صورت گرفته از طرف 
کارشناسان و البته محمد جواد ظریف آمریکای ترامپ قصد دارد از توافق بین المللی برجام خارج شود. موضوعی 
که می تواند در آینده ای نه چندان دور تمام معادالت اقتصادی ایران از جمله سرمایه گذاری خارجی را دچار یك 
تحول جدید کند. با این شرایط باید دید باز هم می توان به چشم انداز ترسیم شده از سوی وزارت صنعت، معدن و 
تجارت برای افزایش ده برابری سرمایه گذاری خارجی امیدوار بود؟ این در حالی است که براساس گزارش کنفرانس 
تجارت و توسعه سازمان ملل )آنکتاد( که به صورت ساالنه منتشر می شود سرمایه گذاری مستقیم خارجی جذب 
شده از سوی ایران در سال ۲015 وارد سومین سال متوالی کاهشی خود شد و کاهش ۲/۶ درصد نسبت به سال 
قبل از آن را ثبت کرد. ایران در ســال ۲014 با کاهش ۳0/98 درصدی و در ســال ۲01۳ با کاهش ۳5 درصدی 

جذب سرمایه گذاری خارجی مواجه شده بود.«
این روزنامه زنجیره ای اما در ادامه گفت و گویی با یکی از اعضای اتاق بازرگانی صورت داده که وی بدون  اشاره 
به سوءمدیریت و بی تدبیری دولت، ناکارآمدی توافق خسارت بار برجام و نقض عهدهای مکرر مقامات غربی بویژه 
آمریکایی ها، در اظهاراتی مضحك عدم جذب ســرمایه گذار خارجی در ایران را به حضور مقتدارانه کشــورمان در 
منطقه و در مبارزه با تروریسم تکفیری داعش مرتبط کرده و گفته است: »ما هنوز مشخص نکرده ایم به دنبال چه 
هستیم... اگر هدف بسط و نفوذ سیاسی و بحث های ژئوپولتیکی و منطقه ای است که مشخص شود و اگر اولویت با 
اقتصاد است باید همه شئون کاری ما در مملکت در خدمت اهداف اقتصادی قرار گیرد... این نوع از رفتار نوعی از 
بالتکلیفی را نشان می دهد... شرط سرمایه  گذاری خارجی عالوه بر تعامل با کشورهای همسایه و قدرت های جهانی، 

روشن شدن تکلیف در داخل با چند آیتم است.«
در اینکه صاحبان چنین تفکری با چه هدفی تالش دارند مهم ترین شاخص جذب سرمایه یعنی مقوله تامین 
امنیت را به عنوان علت عدم جذب سرمایه گذاری خارجی معرفی کنند، قضاوتی نمی کنیم اما چنین استدالل هایی 
تکرار اظهارات غربی ها از جمله کسینجر استراتژیست آمریکایی است که شرط پیشرفت اقتصادی ایران را تغییر 
رفتار و یا دست کشیدن از اصول و آرمان های اصیل و اصلی انقالب از جمله حمایت از ملت های مظلوم و مبارزه با 

تروریسم و استکبار دانسته و گفته بود: »ایران باید بین انقالبی بودن و دولت بودن یکی را انتخاب کند.«
بجاست یادآور شد که رسانه های خارجی بارها تصریح کرده اند که علت عدم همکاری های اقتصادی با ایران، 

ترس اروپایی ها از جریمه های سنگین آمریکا در پی این اقدام است.

سیب و گالبی های تلخ برجام!
روزنامه ایران دیروز در گزارشــی به افزایش قیمت اقالم اساســی و خوراکی پرداخت و نوشت: »برنج، واردات 
ممنوع است حال دولت باید تصمیم بگیرد که برای مقابله با گرانی واردات را آزاد بگذارد یا به تولیدکنندگان برنج 
یارانه ای بدهد تا قیمت ها کنترل شود.گوشــت قرمز هم چند ماهی اســت که سازش با مردم کوک نیست... ستاد 
تنظیم بازار می خواهد این عوامل را بررسی کند تا بر اساس آن تصمیم گیری کند و بازار گوشت به آرامش برسد. 
مرغ هم در لیســت ۲0 درصدی ها قرار گرفته اســت اما نگاه ها به آن جدی نیست. مرغ و تخم مرغ جزو کاالهایی 
هستند که نوسان قیمت شان ممتد نیست...اما در گوشت و مرغ قرار است قیمت نهاده ها مورد بازنگری قرار گیرد 
تا شــاید قیمت مصرف کننده روند کاهشی به خود بگیرد. واردات بیشتر هم گزینه دیگری است که ستاد تنظیم 

بازار می خواهد بررسی کند.«
در ادامه این گزارش آمده است: »کاالهای عنوان شده جزو صدرنشین های رشد قیمت بودند، اما طی این مدت 
کاالهای دیگری چون لبنیات، انواع شیرینی و شکالت و... طعم شیرین افزایش قیمت را چشیدند. اما از آنجا که 
رشد قیمت این کاالها بین ۳ تا 15 درصد بود در لیست بررسی های ویژه دولت قرار نگرفتند. البته دولت برای این 
کاالها هم قرار است راهکارهای جدیدی اتخاذ کند. پیش بینی مسئوالن دولتی این است که بزودی قیمت کاالها 
ضمن ثبات در مسیر کاهش هم قرار می گیرد.«گران شدن اقالم خوراکی و کاالهای اساسی در حالی است که طبق 
وعده مکرر روحانی قرار بود پس از اجرای برجام با برداشته شدن بالمره تحریم ها، گشایش اقتصادی در کشور ایجاد 
شــود. پس از نقض عهدهای آمریکا در برجام، روحانی نتایج توافق هســته ای را به فردا و فرداها مؤکول و تصریح 
کرد که باید برای رسیدن به سیب و گالبی های برجام باید انتظار کشید اما امروز مردم طعم تلخ میوه های برجام 

را با گران شدن کاالها و وخیم تر شدن اوضاع اقتصادی و بی توجهی به سیاست های اقتصاد مقاومتی می چشند.

وزیر  پاســخ  از  مجلس  نمایندگان 
کشور به ســؤال 8 نماینده درباره علت 
و  مصوبات  بر  فرمانداران  نظارت  فقدان 
عملکرد شوراها و فقدان کارایی هیئت 
حل اختالف استان ها قانع نشدند و بدین 
ترتیب رحمانی فضلی اولین وزیر دولت 
دوازدهم بود که از بهارستان کارت زرد 

گرفت.
نمایندگان مجلس شــورای اســالمی در 
جلسه علنی دیروز سه شنبه از پاسخ عبدالرضا 
رحمانی فضلی به ســؤال مشترک 8 نماینده 

مجلس قانع نشدند.
بنابر ایــن گزارش، پس از طرح ســؤال 
محمدرضا  علیرضابیگــی،  احمد  مشــترک 
فرهنگی و محمداسماعیل سعیدی نمایندگان 
تبریز،  حسن نوروزی نماینده رباط کریم،  نادر 
قاضی پور نماینده ارومیه، احمد سالك نماینده 
اصفهــان، علی اکبر کریمــی نماینده اراک و 
محمدحسین حسن نژاد نماینده مرند و جلفا و 
پاسخ وزیر کشور، علی مطهری نایب رئیس دوم 
مجلس که اداره جلسه علنی را برعهده داشت از 
علیرضا بیگی که به نمایندگی از سؤال کنندگان 
سخن می گفت پرسید که آیا سؤال را به رای 
بگذارد یا خیر که نماینده تبریز خواهان به رای 

گذاشتن سؤال شد.
مطهری وارد بودن سؤال 8 نماینده مجلس 
با موضوع »علت فقدان نظارت فرمانداران بر 
مصوبات و عملکرد شــوراهای اسالمی شهر 
و روســتا و عدم کارایــی هیئت حل اختالف 
اســتان ها که موجب مخدوش شدن اعتماد 
مردم به کارآمدی این نهاد شــده است« را به 
رای گذاشت که نمایندگان با 115 رای موافق، 
81 رای مخالف و 4 رای ممتنع از مجموع ۲19 

نماینده حاضر سؤال را وارد دانستند.
به دلیل ضعف در قوانین 

حق عزل شهرداران را ندارد
 عبدالرضا رحمانی  فضلی وزیر کشــور در 
نشســت علنی صبح دیروز در پاسخ به سؤال 
8 نفــر از وکالی ملت دربــاره فقدان نظارت 
فرمانداران به مصوبات و عملکرد شــوراهای 
اسالمی شهر و روستا و عدم کارایی هیئت حل 
اختالف استان ها، اظهار داشت: وزارت کشور 
متولی نظارت بر شوراهاست و با توجه به میزان 
اختیارات قانونی تالش کرده این نظارت را در 

ابعاد مختلف انجام دهد.
وی افزود: قوانین و مصوبات شــوراها در 
دو مرحله بررسی می شوند، نخست در کمیته 

تطبیق مصوبات که در صورت  اشکال به مراتب 
باالتر ارجاع داده می شود که این نوع رسیدگی 
بر اساس قوانین و آیین نامه های مصوب است، 
البته اگر خارج از وظیفه و انحراف از قوانین، 
جرم و تخلفی در شوراها صورت گیرد، موضوع 

در هیئت حل اختالف رسیدگی خواهد شد.
وزیر کشــور همچنین گفت: هیئت حل 
اختالف مرکزی متشــکل از 9 نفر است که 
یك نفر از آنها نماینده وزارت کشور، ۲ نماینده 
مجلس و نمایندگانی از شــوراهای اســالمی 
شهر و روســتا و قوه قضائیه است که وزارت 
کشور فرآیند رسیدگی را در چارچوب قانون 

و مقررات انجام می دهد.
رحمانی  فضلی تصریــح کرد: با توجه به 
وظایف وزارت کشــور تــالش کردیم نظارت 
را بیشــتر کنیم، اختیارات وزارت کشــور در 
حوزه نظارت بر شــوراها و شهرداری مناسب 
نیست، برخی از شهرداران توسط وزیر کشور 
تأیید می شوند و برخی هم توسط استانداران 
تأیید می شوند، اما در طی فرآیند امور، وزارت 
کشور یا استانداران، در رسیدگی به تخلفات 
شهرداران یا عزل آنان، حقی ندارند که این به 
دلیل ضعف در قوانین است. ما به صورت قانونی 

اجازه تعلیق را نداریم.
وی همچنین درباره تخلفات صورت گرفته 
در شــورای شــهر تبریز و بازداشت 4 نفر از 
اعضای این شورا، گفت: در این رابطه موضوع 
رشوه گزارش شده بود که بررسی آن مراحل 
قانونی اش را طی کرده اســت، ما طبق قانون 
اجازه تعلیق عضویت اعضای شورا را نداریم و 
برای سلب عضویت نیز هیئت های حل اختالف 
می توانند رسیدگی کنند؛ باالتر از این مرحله را 

باید منتظر حکم قوه قضائیه باشیم.

خبر دیگر اینکه حســینعلی شــهریاری 
نماینــده زاهــدان در جریان ســؤال از وزیر 
کشور با  اشاره به اینکه سیستان و بلوچستان 
کم برخوردارترین استان کشور است، گفت: تا 
زمانی که تقسیمات مناسبی در استان نشود 
نمی توان به حل مشکالت استان امیدوار بود.

وزیر کشور نیز در پاسخ با تأکید بر اینکه 
اجرای تقسیمات کشوری مشکالت استان های 
کمتر توسعه یافته و عدم توازن در امکانات را 
مرتفع نمی کنــد، گفت: در نظام بودجه ریزی 
و سیســتم پولی و بانکی کشــور توجهی به 

استان های مرزی نمی شود.
پس از پاســخ رحمانی  فضلــی، نماینده 
زاهدان اعالم کرد در صورتی که وزیر کشــور 
قول دهد موضوع را حل کرده و در شورای عالی 
امنیت ملی و دیگر نهادهای کشور پیگیر آن 

باشد از پاسخ وی قانع می شود.
رحمانــی فضلی نیز قول پیگیری مطالبه 
تقسیم سیستان و بلوچستان به دو یا سه استان 
را داد و از این رو شــهریاری نماینده زاهدان 
اعالم کرد که از پاسخ وزیر قانع شده و نیازی 

به رای گیری درباره سؤال نیست.
مصوبات نمایندگان

در جلســه علنی دیروز بهارستان کلیات 
الحــاق یك ماده بــه قانــون تعیین تکلیف 
استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران 
نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش 

به تصویب نمایندگان مجلس رسید.
کلیات طرح که دولت را مکلف می کند 
از تاریخ تصویب ایــن قانون حداکثر ظرف 
نیروهای حق التدریســی  یك ســال کلیه 
مشــمول قانون الحاق یــك تبصره به ماده 
17 قانــون تعییــن تکلیــف اســتخدامی 

معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت 
ســوادآموزی در وزارت آمــوزش و پرورش 
مصوب ۲8 مرداد 94 و قانون اصالح تبصره 
10 ماده 17 قانون تعیین تکلیف استخدامی 
معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت 
ســواد آ مــوزی در وزارت آموزش و پرورش 
مصــوب ۳ شــهریور 95 را همــراه با طی 
دوره های آموزشــی حداکثر ۶ مــاه بنا به 
تشــخیص وزارت آموزش و پرورش و بدون 
نیاز به آزمون به استخدام آموزش و پرورش 
درآورد بــا 1۶0 رای موافق، ۶۲ رای مخالف 
و 11 رای ممتنــع از مجمــوع ۲41 رای به 

تصویب مجلس رسید.
همچنین در ادامه متن طرح مذکور آمده 
اســت بار مالی ناشــی از اجرای این قانون از 
محل حق الزحمه نیروهای حق التدریسی که 
هم اکنون مشغول به کار هستند و نیز اضافه 
تدریس کارکنان رسمی و خروج بازنشستگان 

تامین می شود.
این گزارش حاکی است این طرح از سوی 
کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری رد شده 
بود و علی مطهری نایب  رئیس  دوم مجلس که 
اداره جلسه را برعهده داشت بنابر تفسیر خود 
از آیین نامه داخلی مجلس به جای گزارش رد 
کمیسیون، متن طرح الحاقی را به رای گذاشت.
نایب رئیس  دوم مجلس شــورای اسالمی 
پــس از تصویب کلیات طرح الحاق یك ماده 
به قانون تعیین تکلیف اســتخدامی معلمین 
حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی 
در وزارت آمــوزش و پــرورش با اصالحات و 
الحاقات بعدی گفت: چون گزارش کمیسیون 
آموزش مبنی بر رد بوده است، طرح دو شوری 

می شود و مجددا به این کمیسیون می رود.
خبر دیگر اینکه با تصویب مجلس دسترسی 
و بهر ه برداری ژنتیکی بدون رعایت مفاد قانون 
حفاظت و بهره برداری از منابع ژنتیکی کشور 
مستوجب مجازات های تعزیری درجه 5 و ۶ 

قانون مجازات اسالمی شد.
گزارش عملکرد بودجه ای مجلس 

منتشر شود
نماینــده  حســینعلی حاجی دلیگانــی 
شاهین شــهر با  اشاره به عدم انتشار عملکرد 
سالیانه بودجه ای مجلس، گفت: سال گذشته 
نیــز این تذکر را دادیم اما اقدامی در این باره 
انجام نشــد. باید در گزارشی مشخص شود 
که بودجــه مجلس در کجــا و چگونه درج 

شده است.

نمایندگان از توضیحات رحمانی فضلی قانع نشدند

اولین كارت زرد مجلس به وزیر كشور

با حکم امیر حاتمی
سردارتقیزادهجانشینوزیردفاعشد

سردار قاسم تقی زاده به عنوان جانشین وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای 
مسلح منصوب شد.

امیرسرتیپ امیر حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در مراسم معارفه 
سردار تقی زاده که روز گذشته با حضور جمعی از فرماندهان نیروهای مسلح برگزار 
شد گفت : قطعاً جانشین وزارت دفاع در اجرا، سازماندهی و نظارت بر برنامه تدوین 
شده نقش اساسی دارد و تالش زیادی شد تا جانشین وزیر دفاع از درون خانواده 

بزرگ وزارت دفاع بوده و بهترین گزینه انتخاب شود.
امیر حاتمی با تاکید بر این موضوع که وزارت دفاع خزانه ارزشمندی از نیروی 
انســانی متعهد و متخصص است، افزود: مدیران بسیاری می توانستند در جایگاه 
جانشین وزارت دفاع خدمت کنند اما با بررسی هایی که انجام شد، سردار تقی زاده 

را برای این مسئولیت حساس انتخاب کردیم.
وی با  اشاره به سوابق درخشان علمی، فردی و عملکردی وی افزود: امیدواریم 
با کمك این برادر گرامی و ســرباز نظام اسالمی برنامه چهار ساله وزارت دفاع به 
بهترین شکل اجرایی شود.در پایان این مراسم سردار سرتیپ پاسدار قاسم تقی زاده 

با حکم وزیر دفاع به عنوان جانشین وزارت دفاع منصوب و معرفی شد.
به گزارش تسنیم سردار تقی زاده پیش از این به عنوان مدیرعامل سازمان صنایع 

دفاع وزارت دفاع انجام وظیفه می کرده است.
با حکم سرلشکر جعفری

سردارنائینیرئیسمرکزاسناد
وتحقیقاتدفاعمقدسسپاهشد

سردار علی  محمد نایینی با حکم فرمانده کل سپاه به عنوان رئیس مرکز 
اسناد و تحقیقات دفاع مقدس سپاه منصوب شد.

به گزارش فارس، با حکم سردار سرلشکر جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی، سردار علی  محمد نایینی به عنوان رئیس مرکز اسناد و تحقیقات 

دفاع مقدس سپاه منصوب شد.
مراسم معارفه سردار نایینی با حضور سردار سالمی جانشین فرمانده کل سپاه 

و جمعی از فرماندهان، مسئولین و معاونان این مرکز برگزار شد.
حسین اردستانی رئیس فقید مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس ابتدای امسال 

بر اثر سکته قلبی دعوت حق را لبیك گفت.

ســخنگوی دولت در نشســت خبری از افزایش 10 درصدی حقوق 
کارمندان و کارگران خبر داد و گفت که به دستگاه ها ابالغ شده است که 
تأمین نیمی از این 10 درصد به عهده خود آنهاست که باید با صرفه جویی 

در هزینه ها تأمین شود.
محمدباقر نوبخت روز سه شنبه در نشست خبری هفتگی خود با  اشاره به ابالغ 
بخشنامه بودجه ســال 97 گفت: این بخشنامه مبین رویکرد دولت با عنوان رشد 

اقتصاد فراگیر و ضد فقر به دستگاه ها ابالغ شد.
وی افــزود: بعد از مرور آخرین وضع اقتصادی جهان و منطقه ای، نحوه برآورد 
هزینه ها، اعتبارات تملك دارایی سرمایه ای و چشم انداز برنامه را در برشی از برنامه 

ششم طراحی کردیم.
پیش بینی تورم 9درصدی برای سال آینده

سخنگوی دولت عنوان کرد: درباره هزینه های جاری سیاست افزایش بهره وری و 
صرفه جویی است. نرخ تورم در سال آینده نیز 9 درصد پیش بینی می شود که در این 
شرایط افزایش حقوق کارکنان دولت و بخش کارگری را 10 درصد درنظر گرفتیم 
و به دستگاهها گفتیم 5 درصد از این افزایش حقوق را ما به بودجه اضافه می کنیم 

و باقی را خود دستگاهها از روی صرفه جویی های خود تامین کنند.
وی درباره اســتاندار کردســتان افزود: با توجه به ظرفیت کردســتان و وجود 
اقوام مورد احترام دولت و نظام در این منطقه استاندار خوبی معرفی خواهیم کرد.

بازگشت به شرایط قبل از برجام امکان پذیر است
نوبخت در پاسخ به اینکه اگر تحریم های آمریکا از مرحله تصویب به اجرا درآید 
برنامه دولت برای جلوگیری از بحران های احتمالی ارزی چیست ، گفت: درخصوص 
تحریم ها و برجام همواره موضع رسمی جمهوری اسالمی ایران اعالم شده است و در 
قانون مراجع مشخصی نسبت به ادامه یا نقض برجام تصمیم گیری می کنند. وی 
تصریح کرد: زمانی که تصمیم نظام در مســئله برجام مشخص شود از حقوقی که 
قبل از اجرای برجام ادامه می دادیم از ســرگرفته خواهد شد و بازگشت به گذشته 

در کوتاه ترین زمان امکان پذیر است. 
تأکید ایران بر حق حاکمیت و تمامیت ارضی عراق

نوبخت در پاسخ به اینکه در مسئله اقلیم کردستان عراق و تصمیماتی که گرفته 
شده مشکالتی برای مرز نشینان بوجود آمده است، دولت در این زمینه چه برنامه ای 
دارد، اظهار کرد: در این مســئله حق حاکمیت و تمامیت ارضی دولت عراق مطرح 

است که از طرف همسایگان بویژه ایران و ترکیه مورد توجه قرار دارد. 
وی خاطرنشــان کرد: جمهوری اسالمی ایران بر اساس حق حاکمیت، نه تنها 
در ارتباط با عراق و همه پرســی که انجام شده، بلکه درخصوص کشور ترکیه هم 
سال گذشته از این منظر قبل از اینکه تصمیم کودتا مشخص شود، موضع رسمی 

خود را در محکوم کردن کودتا اعالم کردیم. 
ســخنگوی دولت اضافه کرد: این اقدام جمهوری اســالمی ایران نشــانگر آن 
است که ایران به حق حاکمیت و تمامیت ارضی کشورها احترام می گذارد و نباید 
فراموش کنیم که مسئله بزرگی در منطقه بوجود آمده که مسئله تروریسم در حال 

محدود شدن است. 
دولت به تنهایی قادر به ایجاد 950 هزار شغل نیست

نوبخت در پاســخ به اینکه شنیده شــده وزیر کشور آمار بیکاری را ۶0 درصد 
اعالم کرده اســت گفت: مرجع رســمی اعالم آمار بیکاری، مرکز آمار ایران است و 
فکر نمی کنم چنین عددی از ســوی وزیر کشور اعالم شده باشد. در حالی که نرخ 
بیکاری در تابستان امسال نسبت به سال گذشته تقلیل یافته است. وی افزود: اگر 
قرار است نسبت به اشتغال تحولی ایجاد کنیم و برای ایجاد 950 هزار فرصت شغلی 
دولت اگر همراهی بخش خصوصی، ســازمان های مردم نهاد و نهادهای غیردولتی 

نباشد، نمی تواند به تنهایی اشتغال ایجاد کند. 
هدفمند کردن یارانه ها در بودجه 97

ســخنگوی دولت درباره حذف یارانه بگیران غیــر نیازمند و اصالح 
پرداخت یارانه ها گفت: هدفمند کردن یارانه ها در برنامه ششــم و الیحه 
بودجه ســال 97 نیز مورد توجه قرار گرفت. امیدوارم در بودجه سال 97 
بتوانیم این بخش از اقتصاد مقاومتی را با موفقیت انجام دهیم. وی درباره 
حقــوق معوقه کارگران هپکو و آذرآب گفت: این دو شــرکت غیر دولتی 
هســتند دولت کار خود را انجام می دهد و بخش های غیر دولتی هم باید 

کار خود را انجام دهند.
نوبخت افزود: درباره شــرکت هپکو که واگذار شده بود چند سال پیش عنوان 
کردند دوباره این شرکت برگشته و دولتی شود این مسئله مغایر سیاست های اصل 44 
است. دولت چند وزیر را مسئول کرده تا موانع این دو واحد صنعتی را برطرف کند.

قیمت حامل های انرژی افزایش نمی یابد
به گزارش مهر وی درباره افزایش حقوق 10 درصدی سال 97 که 5 درصد از 
این میزان از محل صرفه جویی دستگاهها انجام می شود گفت: کارشناسان سازمان 
برنامه و بودجه اطالعات کافی دارند و گزارش هر دستگاهی را بررسی می کنند اگر 
غیر از این باشد ممکن است همه دستگاهها بگویند ما نتوانستیم صرفه جویی کنیم.
 نوبخت گفت: برای ســال آینده برنامه ای برای افزایش قیمت حامل های انرژی 

نداریم.

نوبخت از افزایش 10 درصدی حقوق خبر داد

نیمی از افزایش حقوق کارمندان 
به خود دستگاه ها واگذار شد

رئیس جمهور،  با حکم  پیوندی  اصغر  علی 
رئیس جمعیت هالل احمر ایران شد.

 به گزارش تسنیم، در بخشی از حکم رئیس جمهور 
آمده اســت: جناب آقای دکتر علی اصغر پیوندی در 
اجــرای بند 5 قســمت ب مــاده 10 قانون اصالح 
اســاس نامه جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی 
ایران مصوب ۲4 اردیبهشــت 8۲ مجلس شــورای 
اســالمی، با عنایت به معرفی شورای عالی و نظر به 

تعهد و تجربیات ارزنده جنابعالی، به موجب این حکم 
برای مدت 4 سال به عنوان رئیس جمعیت هالل احمر 

جمهوری اسالمی ایران منصوب می شوید.
انتظار دارد با جلب بیش از پیش مشارکت مردم 
نوع دوست و شــریف ایران و سازمان های مردم نهاد 
نســبت به ارائه بهنگام خدمات انسان دوســتانه به 
نیازمندان و آســیب دیدگان از حوادث طبیعی اقدام 

 نمایید.

با حکم رئیس جمهور

علی اصغر پیوندی رئیس جدید هالل احمر شد

سرویس سیاسی-
چند سایت حامی فتنه که از خارج 
کشور اداره و توسط سرویس های امنیتی 
روزهای  در  پشتیبانی می شوند،  بیگانه 
اخیر به شکلی وقیحانه به تحریف وقایع 
یکی  چنان که  پرداختند  عاشورای 88 
از این سایت ها در گزارش خود آنهایی 
را که به عزاداران امام حسین)ع( حمله 
کردند، سوگواران آن حضرت نامید که 

برای عزاداری به خیابان آمده بودند!
همواره تاریخ بسیار مهم بوده و به آن توجه 
ویژه کرده اند تا آنجا که همیشه استعمارگران 
در ادوار مختلف به تاریخ و روایت آن به شکلی 
که پسندشان بوده و هست توجه ویژه داشته و 
دارند. ممکن است پرسیده شود که چرا روایت 
آنچه در گذشته روی داده و تمام شده تا این 

اندازه مهم است؟ 
تاریخ و ارائــه خوانش های مختلف از آن 
می تواند مسیرهای آینده جامعه را رقم بزند 
و از این بابت است که بسیار مهم می نماید و 
به آن توجه ویژه می شود. دیگر دلیل اهمیت 
تاریخ آن است که با تحریف و دست بردن در 
آن می توان ملتی را بی هویت کرد یا دست کم 

از هویت خویش دور ساخت.
فتنه گران دیروز

 تحریف گران امروز
تنها 8 سال از عاشورای 1۳88 می گذرد. 
با وجود گذشت زمانی اندک از آن و همچنین 
وجود شواهد و مدارک متقن کسانی هستند 
که تالش می کنند در باره وقایع آن ســال به 

تحریف حقایق بپردازند. 
روز جمعه ۶ دي ماه 1۳88، مصادف با روز 
عاشورا بود. مردم از پیش از ظهر به هیئت ها، 
مســاجد و تکایا می رفتند تا مراسم عزاداری 
ظهر عاشــورا را برگزار کنند. اما این عاشورا 
برای عده ای بهترین فرصت بود تا آتشــی را 
که رو به خاموشی می رفت دوباره برافروزند؛ 
آتشی که با بهانه »تقلب« افروخته شده بود. 
از ســاعات اولیه این روز و در حالي که اکثر 
مردم تهران به عزاداري در مســاجد و تکایا 
مشــغول بودند، مدعیان هواداري از موسوي 
ابتدا در خیابان آزادي تجمع کردند و سپس 
به ســمت میدان انقالب، میدان ولي عصر و 

چهارراه کالج به راه افتادند.
حرمت شکنی 
در روز عاشورا

اکثریــت آنها که در ایــن روز گرد آمده 
بودند ضمن ســردادن شعارهایي علیه اصل 
نظام، به اماکن دولتي، تاسیســات شــهري، 
رهگذران داراي ظاهر شرعي و هر چیزي که 
بوي دین و حکومت مي داد، حمله مي کردند. 
شــب پیش از این واقعــه، یکی از عمله های 
رسانه های صهیونیستی-سعودی در گفت وگو 
با تلویزیون العربیه هشــدار داده بود که روز 
عاشــورا شعارهاي بســیار جدیدي خواهیم 

دید! او از کجا اینها را می دانســت که چنین 
با اطمینان از چندوچون حوادث آینده سخن 

می گفت؟!
از طرف دیگر گروهك منفور منافقین هم 
در رسانه هاي خود، مردم ایران را به شورش 
عمومي و ســردادن شعار های تند و تخریب 
اموال عمومــی ترقیب می کرد. خالصه همه 
جمع شــدند )از رســانه های صهیونیستی و 
ســعودی تا انگلیســی، آمریکایی و...( تا بار 
دیگر در عاشورای آن سال بر آن شعله رو به 

خاموشی نفت بریزند.
فتنه افروزان روز عاشورا تنها به سردادن 
شعارهای تند و ساختارشکنانه اکتفا نکردند 
بلکه به شکل بســیار جسورانه اي با ماموران 
نیروي انتظامي درگیر شــدند. حتی برخی از 
مامــوران نیروی انتظامی را به شــدت مورد 
ضرب و شتم قرار داده لباس و کاله آن را برتن 
کردند و عکس یادگاری گرفتند و سپس آنها 
را منتشر کردند؛ حاال سایت های فتنه گران 

چه چیز را انکار می کنند؟
انکار با وجود این همه فیلم

و عکس؟!
آشــوبگران در آن روز به طرزی ناباورانه 
به هر چیزی و هر کسی که نمادی از مذهب 
و دین داشــت حمله ور شدند. آنها در تقاطع 
خیابــان جمالــزاده- آزادي، به زنان چادري 
حمله و چادر از سرشــان برداشــتند، افراد 
مختلفی را که ظاهر مذهبي داشتند به شدت 
مورد ضرب و شتم قرار دادند. در خیابان آزادي 
تعدادي زن و مرد از آشوبگران، یك اتوبوس 
شــرکت واحد را که فردی روحاني در میان 
مسافرانش بود متوقف کردند و در آستانه ظهر 
عاشورا مقابل چشمان حیرت زده مردم، کشف 
حجاب کرده و اعمال منافي عفت انجام دادند. 
اینها را گروه هایی از مردم روایت کردندکه در 
آن ســاعت در آن منطقه بودند. اکنون چرا 

فتنه گران به انکار آن می پردازند؟ 
تعدادي زن و مرد از حرمت شــکنان روز 
عاشــورا، در خیابان آزادي یك جوان رهگذر 
را که ظاهري مذهبي داشت، محاصره و پس 
از کتــك زدن، کاماًل برهنه کردند. فیلم این 
اعمال وقیحانه در اینترنت منتشر شد و همه 
آن را مشــاهده کردند. امروز چگونه اینها را 

انکار می کنند؟!
ظهر روز عاشــورای88 هیئتی با نام آل 
طه در میــدان جمهوري آمــاده اقامه نماز 
ظهر می شــدند که ناگهان باران ســنگ بر 
ســر صف هایی که برای اقامه نماز تشــکیل 
شده بود باریدن گرفت. آری آشوبگران حتی 
حرمت عزاداران امام حسین)ع( و نمازگزاران 
را نگه نداشتند. آنها در مسیر خود پرچم ها و 
کتل های هیئت ها و غرفه هاي توزیع نذورات 
را تخریب کردنــد. هر بار که محل تازه ای را 
به آتش می کشــیدند یــا تخریب می کردند 
آشــوبگران هورا میکشیدند و با سوت و کف، 

به تشــویق میپرداختند. فیلم های مستندی 
از این اقدامات و کف و سوت ها و هلهله های 
شــادی آنها بارها و بارها از تلویزیون پخش 
شــده و اکنون نیز در اینترنــت موجود و با 
یك جســت وجوی ســاده قابل رویت است. 
با این وجود ســایت های منتسب به فتنه در 
گزارش های امســال خود که بــه بازخوانی 
حوادث آن روز اختصاص داشت نوشتند که 

آنها برای عزاداری به خیابان آمده بودند! 
خشم ملت ایران 

شادی صهیونیستها 
تنها چند ســاعت از این اتفاقات گذشته 
بود که خبر کوچه به کوچه و خانه به خانه و 
دهان به دهان شهر را و کشور را درنوردید. هر 
کسی که می شنید ابتدا با حیرت می پرسید 
مگر می شود؟! بی حرمتی به عاشورا و عزاداران 
حسینی و مجالس عزای آن حضرت آن هم 
در ایران؟ کشوری که اکثریت آن را شیعیان 
تشــکیل می دهند و تازه اقلیت ها، مانند اهل 
سنت و ارامنه نیز از گذشته در ایران حرمت 
این ایام را حفظ کرده و حتی در مجالس عزا 

حاضر می شدند. 
اما متاسفانه خبر درست بود. این را تصاویر 
و عکس هایی که در اینترنت دست به دست 
می شــد و تصاویری که از رسانه ملی پخش 
می شــد تایید می کرد. آری در کشور ایران و 
در ایام محرم ایــن اتفاق ها رخ داده بود چرا 
که جمهوری اسالمی با امید بازگشتن به راه 
خیر و صواب تا حد ممکن با فتنه گران مدارا 
و مماشــات کرده بود، وگر نه این بود و بنا به 
اســتفاده از قوه قاهره بود که بساط آنها چند 
روزه برچیده می شد. مدارا و مماشات جمهوری 
اســالمی ایران را با فتنه گران در مقایســه با 
کودتــای ترکیه و واکنش دولت آن به خوبی 
می توان درک کرد. خشم ملت ایران به جوش 
آمد. این گونه رفتارها را دیگر نمی توانستند 
تحمل کنند. همین شــد که بساط آنها را در 
9دی بــه کلی برچیدند. اما هر چقدر که این 
رفتارها خشــم ملت ایران را در پی داشت در 
آن سوی ماجرا »قند توی دل برخی آب شد«!

نتانیاهو )نخست وزیر رژیم اشغالگر قدس( با 
صراحت فتنه گران را سرمایه اسرائیل در ایران 
خواند. شیمون پرز نیز آنها را  کسانی نامید که 
به نمایندگی از جانب رژیم صهیونیســتی با 
جمهوری اسالمی می جنگند. لیکن »ریچارد 
هاس« )مسئول شورای روابط خارجی آمریکا( 
نسبت به آنها معترض شد. لیکن اعتراض او در 
این مورد بود که چرا آنها زودتر از موقع نقشه 
را اجرا کرده اند. هاوس در گزارش خود نوشت؛ 
»دوســتان! ما در ایران خیلی زودتر از آنچه 
که انتظار می رفت به سراغ پایان ماجرا رفتند 

و نبایستی ]اکنون[ وارد این فاز می شدند.«
خیانتگران بــه ملت ایران هم به جنب و 
جوش افتادند. گروهك منافقین با افتخار از 
دخالت و حضور خود در روز عاشــورا گفت. 

رســانه هاي وهابي هم درگیري در تهران در 
روز عاشــورا را بــا آب و تاب فراوان منعکس 
مي کردند. در وب سایت روزنامه هاي سعودي، 
کاربران وهابي با نوشتن کامنت و اظهار نظر از 
هتك حرمت عاشورا اظهار شادماني مي کردند.

مردان خداجو!
با وجود این اقدامات وقیحانه که خشــم 
ملــت ایران و خوشــحالی صهیونیســت ها، 
آل ســعود، آمریکا و انگلیس و عمله های آنان 
از جمله گروهك منافقین یا سلطنت طلبان 
خارج نشین را در پی داشت اقدام میرحسین 

موسوی تعجب همگان را برانگیخت.
او در اعالمیه ای حرمت شکنان عاشورای 
88 را »مردمان خداجــو«! نامید. این تعبیر 
مضحك برای حرمت شــکنان بــه اندازه ای 
غیرمنتظره و تعجب برانگیز بود که حتی باعث 
شد که نویسندگان »ضد انقالب« نسبت به او 
معترض شوند که چرا »آنها را مردمان خداجو« 

نامیده است. 
برای نمونه یکی از نویسندگان سایت های 
ضدانقالب بیانیه موسوی را مغشوش نامید و 
خطاب به او نوشت: »آیا نظر جنبش ]فتنه[ 
به مبارزه عوض شده است؟ آیا به نظر موسوي 
تمام افراد شــرکت کننــده در تظاهرات روز 
عاشورا ]آشوبگران[ »مردمي خداجو« بودند؟ 
اگر چنین اســت پس ایشان به ایران آزاد با 

تمام افکار اعتقادي ندارد!«
چرا حقایق را نمی گویند؟

هنوز رای گیری تمام نشده بود که موسوی 
خبرنگاران خبرگزاری های مختلف را فراخواند 
و در نشســت خبری خود را پیروز انتخابات 
نامید! او آن شب با این کار چه هدفی داشت 
جــز اینکه اگر فردا نتایج انتخابات به میل او 

نبود بحث »تقلب« را مطرح کند؟!
بــه این ترتیب او آغازگر این فتنه شــد. 
مدت ها از آن حوادث گذشت تا اینکه خاتمی 
در جلســه خصوصی به این نکته که تقلبی 
صــورت نگرفته اذعان کرد. امــا نکته تامل 
برانگیز آن است که او حاضر نشد همین را به 

صورت علنی بگوید! 
در این باره که او چه زمانی به این حقیقت 
رســیده دو گمان می رود: نخســت آنکه در 
همان ایام این را می دانســته و نگفته است 
کــه در این صورت مرتکب خیانت شــده و 
فردا باید در محضر عدل الهی به ملت ایران 
پاسخگو باشــد. دیگر آنکه او در این سال ها 
به این نکته رسیده است که با این فرض هم 
او مسئول است چرا که حقیقتی را پوشیده 
نگه داشته و بازگو نمی کند. اما در این شکی 
نیست که خاتمی اکنون بر این حقیقت واقف 
اســت که تقلبی رخ نداده است، اما چرا آن 
را بازگو نمی کند؟ چرا به سهم خود پرده از 
فتنه ای که صهیونیست ها مدیریت آن را به 
عهده داشتند بر نمی دارد؛ مگر دستش زیر 

سنگ رژیم اسرائیل است؟! 

گزارش خبری تحلیلی کیهان

۸ سال پس از فتنه ای که پادوهای نتانیاهو 
نمازگزاران ظهر عاشورا را سنگ باران کردند


