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درمکتب امام

مسئولیت قلم به دست گرفتن
من به همه  اشــخاىص كه قلم در دستشان است، زبان گويا دارند، مى خواهم 

سفارش كنم كه متوجه باشند كه قلم آنها، زبان آنها در حضور خداست، فردا مؤاخذه 

دارد، صحبت رس دولت و رياست جمهورى و اينها نيست، صحبت رس نظام است، 

نظام اسالم است؛]...[ مطرح نظام جمهورى اسالمى است، ما مكلفيم به حفظ او، 

همه نويسنده ها مكلف اند به حفظ نظام.
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نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای

روزنامهایکهامضایکریراتضمینمیدانست
دنبالشکایتازآمریکاست!

سرویس سیاسی-
روزنامه زنجیره ای شرق در یادداشتی خواستار آن شد که دولت از آمریکا به دیوان بین الملل دادگستری شکایت کند!در بخشی 
از این یادداشــت آمده اســت : » اگر دیوان بین الملل دادگستري رأیی صادر کرد و طرف دعوا از انجام تعهداتي که بر حسب رأي 
دیوان بر عهده او گذاشته شده است تخلف کرد، طرف دیگر مي تواند به شوراي امنیت رجوع کند و این شورا مي تواند براي اجراي 
رأي دیوان تصمیماتي بگیرد. گفتم که دیوان بین المللي دادگستري که به موجب منشور ملل به عنوان رکن مهم قضائي سازمان 

ملل تشکیل شده است و داراي اساسنامه است، مرجع قضائي رفع اختالف اعضا است.«
نویسنده افزوده است : » دیوان درباره همه اموري که طرفین دعوي به آن رجوع مي کنند و همچنین درباره موارد خاصي که 
به موجب منشور ملل یا به موجب عهدنامه ها و قراردادهاي جاري پیش بیني شده، صالحیت رسیدگي دارد. تفسیر عهدنامه ها برابر 
بند »الف« ماده 34 اساسنامه دیوان بین الملل دادگستري برعهده دیوان است...برجام یک تعهد بین المللي است که نقض آن به 
وسیله آمریکا، نقض یک تعهد بین المللي است. دیوان مي تواند نوع و میزان غرامتي را که باید براي نقض یک تعهد بین المللي به 

آن تعلق مي گیرد، نیز تعیین و حکم مقتضي صادر کند.«
این همان روزنامه ای است که تا همین چند وقت پیش برغم کارنامه سیاه آمریکا در اجرای تعهدات بین المللی و نقض عهدهای 
مکرر در تعهدات مختلف و عهدشکنی های مکرر پس از برجام ، ماموریت بزک برجام و چهره خبیث آمریکا را داشت و با ذوق زدگی 
خاصی تاکید می کردند که باید به قول آمریکایی ها در اجرای برجام اعتماد کرد. شــرق )دی ماه 94( با تیتر درشــت نوشته بود: 

»اطمینان تهران از اجرای برجام، امضای کری تضمین است«. 
وحاال که تشت رسوایی اعتماد بیجا به دشمن از بام افتاده دولت را به شکایت از آمریکا در دیوان بین المللی دادگستری توصیه 
می کند اما فارغ از اینکه نویســنده با چه ذهنیتی دســت به نوشتن این یادداشت زده است و آیا سابقه سازمان هایی نظیر دیوان 
بین المللی دادگستری گرفته تا شورای امنیت سازمان ملل متحد را در نظر گرفته است یا نه؟ نکته اینجا است که با فرض صحت 
همه مقدمات حتی اگر ایران از آمریکا شکایت کند، دیوان به این شکایت رسیدگی نماید و پرونده به شورای امنیت برود هیچ ضمانتی 

برای اجرایی شدن حکم صادره وجود ندارد و گویی از آمریکا به خود آمریکا شکایت برده ایم و در نهایت دستان ما خالی است.
جالب اینکه بر اساس اصل »صالحیت ترافعی« صالحیت دیوان در رسیدگی به هر دعوی مبتنی بر رضایت کشورهای طرف 
آن دعوی است و اولین کاری که دیوان باید در هر دعوی به آن رسیدگی کند، احراز این رضایت است و طبیعی است که اگر ایران 

بخواهد از آمریکا به دیوان شکایت کند بایستی رضایت آمریکا نیز در رسیدگی به این شکایت کسب شود.
توصیه به دولت برای شکایت از آمریکا یادآور ضرب المثلی است که می گوید فالنی را به دنبال نخود سیاه فرستاده اند و ظاهر 

امر نشان می دهد که روزنامه های زنجیره ای نیز قصد سرکار گذاشتن دولت با پیشنهادهای سطحی را دارند.
اعترافبهدروغبودنیکادعا

روزنامه آرمان در مطلبی نوشت:»یک مقام ارشد کاخ سفید اعالم کرد جلوی صادرات حتی یک قطره نفت ایران را هم می گیرند! 
که این سخن بی معناست و هیچ وقت صادرات ایران به نقطه صفر نخواهد رسید«.

این روزنامه زنجیره ای اذعان کرده است که صادرات نفت ایران هیچ وقت به نقطه صفر نخواهد رسید. این در حالی است که 
این طیف تا پیش از این از مدعی بودند که اگر برجام امضا نشود، صادرات نفت ایران به صفر خواهد رسید! 

گفتنی است گزارش اداره اطالعات انرژی آمریکا در ابتدای سال ۲۰۱3 و ۲۰۱4 با عنوان »چشم انداز کوتاه مدت انرژی« نشان 
می دهد که اثر گذاری تحریم ها بر »تولید« نفت خام در سال ۲۰۱3 )در شرایطی که تحریم های نفتی تشدید شده بود( نسبت به 
سال قبل از آن یک چهارم شده است و میزان تولید نفت خام ایران در سال ۲۰۱3 تنها ۵ درصد نسبت به سال ۲۰۱۲ کاهش 

دارد. در واقع پیش از توافق ژنو )که در سال ۲۰۱4 اجرایی شد( تحریم فروش نفت ایران شکست خورده بود.
در حقیقت از ابتدای سال ۲۰۱۲ که آمریکا و اتحادیه اروپا قوانین تحریم فروش نفت ایران را تصویب می کنند تا ۶ ماه پس 
از آن یعنی نیمه سال ۲۰۱۲ )تیر 9۱(، فروش نفت خام ایران به صورت میانگین به حدود ۱/۲ میلیون بشکه در روز می رسد؛ اما 
پس از آن تا زمان اجرای توافق ژنو )دی 9۲( به مدت یک سال و نیم میانگین فروش نفت ایران کاهش نمی یابد و در بازه ۱/۱تا 

۱/۲ میلیون بشکه در روز ثابت باقی می ماند.
آمریکایی ها حتی در قانون »کاهش تهدید ایران و حقوق بشر سوریه« در سال ۲۰۱۲ مصوب کرده بودند که فروش نفت ایران 

به صفر برسد اما در عمل نتوانستند حتی فروش نفت ایران را به زیر یک میلیون بشکه در روز برسانند.
علت این ناکامی آمریکا نیز مشخص است و آن اینکه اساساً تحریم دیگری باقی نمانده بود که آمریکا برای کاهش فروش نفت 

ایران تصویب و اجرا کند و در واقع نهایت اثرگذاری آمریکا برای کاهش فروش نفت ایران همان میزان ۱/۱ تا ۱/۲ بود.
مدعیاناصالحاتبرمدارهواداریازجاسوسان

هر زمان خبری از شناسایی و برخورد با جاسوسان و خائنان به این ملت و مرز و بوم می آید، مدعیان اصالحات، دادشان به 
آسمان می رود، بی درنگ و پر و پا قرص به حمایت از آنها می شتابند و در حمله به نهادهای انقالبی از همدیگر سبقت می گیرند. 

در این رویه ناشایست هم پشتکار و استقامت ویژه ای دارند. 
روزنامه ایران دیروز نوشــت: »ایرانیان خارج از کشــور ظرفیتی هستند که در چهل سال گذشته از آن استفاده خاصی نشده 
است. مهم ترین مانع استفاده از ظرفیت این قشر وسیع نگاه امنیتی به ایرانیان خارج از کشور است. نگاهی که متأسفانه در یکی 
دو سال اخیر هم تشدید شده است. با وجود دعوت رئیس جمهوری اتفاقاتی در داخل کشور رخ داده و می دهد که باعث می شود 
ایرانیان خارج از کشور از خیر سرمایه گذاری در کشور و بازگشت به وطن چشم پوشی کنند. دعوایی که به بهانه مدیران دو تابعیتی 
به راه افتاد یکی از این مسائل بود که به طورغیر مستقیم هشداری برای بازگشت ایرانیان خارج از کشور به ایران محسوب می شد.«
این روزنامه افزود: »حجم اطالعات غلط و غیر واقعی درج شده در این گزارش تأییدی بود بر اینکه سمت و سوی این اقدام 
کاماًل سیاســی اســت. در موردی دیگر عادی شدن اتهام جاسوسی یا همکاری با نهادهای امنیتی کشورهای خارجی به برخی از 
متخصصان، دانشــمندان و ســرمایه گذاران ایرانی که مسیر بازگشت به وطن را در پیش گرفته بودند هم خود زنگ خطری است 
که به مثابه یک تابلو ایست مقابل این قشر وسیع عمل می کند. با وجود این موانع بسیار بزرگ، بازگشت ایرانیان توانمند خارج از 

کشور همانند رؤیایی است که براحتی تعبیر نخواهد شد.«
حامیان دولت ســنگ های زیادی میان چرخ های طرح تحقیق و تفحص از مدیران دوتابعیتی  و دارای گرین کارت انداختند. 
از جمله اینکه برای مشوش کردن اذهان ایرانیان خارج از کشور تقال کردند، در حالیکه این طرح اساساً به دنبال بررسی تابعیت 
شهروندان عادی و یا ایرانیان مقیم خارج از کشور نبوده است بلکه اتفاقاً اعالم شد عزم و اراده برای اصالح قانون و تسهیل تردد این 
دسته از هموطنان وجود دارد. در یادداشت فوق به مصادیق آنچه اتهام جاسوسی خوانده، اشاره ای  نشده اما آنچه چندی پیش رخ 
داد، یکی از شاهکارهای اطالعات سپاه در پی بردن به ماهیت جاسوسی گروه خائنی است که پوشش فعالیت شان مسائل زیست 

محیطی بوده است. این افراد به همین بهانه گرای سایت  های موشکی و هسته ای را به دشمن می دادند.
یکی از اعضای مؤثر این شبکه صهیونیستی کاووس سید امامی بود که دارای تابعیت مضاعف کانادا و از مرتبطان اصلی افسر 
اطالعاتی آمریکا در ایران بوده و پس از بازداشت و ارائه اسناد و اطالعات موجود به وی در فرآیند تحقیقات، دست به خودکشی زد. 

سیاستارزتکنرخیبازاررامختلوسردرگمکرد
روزنامه ایران همچنین دیروز در مطلبی تعیین نرخ دستوری ارز از سوی دولت را موجب اختالل، سردرگمی در بازار و واگرایی 
بین منافع شخصی و منافع اجتماعی دانست و با اشاره به هجوم اخیر نقدینگی به بازار ارز، نوشت: »در این شرایط دولت بدون اینکه 
این واقعیت جدید را بپذیرد و راهکاری برای تغییر نرخ ارز بیندیشد اعالم کرد که تمام ارزهای مورد نیاز کشور را با دالر 4۲۰۰ 
تومانی که به عنوان تنها نرخ دالر و به صورت تک نرخی تعیین شده بود، تأمین می کند. درحالی که در وضعیت کنونی اقتصاد و با 
توجه به محدودیت های تحریم که از سوی آمریکا بر ایران تحمیل شده است دولت توان تأمین تمام نیازهای ارزی اعم از واردات 
کاالهای اساسی، مواد اولیه و مصرفی و همچنین نیازهای شخصی افراد )ارز مسافری و دانشجویی( را ندارد و این موضوع هزینه 

کالنی را هم به منابع ارزی کشور و هم فعاالن اقتصادی و مردم عادی تحمیل کرد.«
ارگان دولت افزود: »تأمین ارز کاالهای مصرفی با نرخ رسمی که در دل خود رانت به همراه دارد به صورت مستقیم و غیرمستقیم 
می تواند به تولید کشور نیز صدمه بزند. زمانی که تولیدکننده شاهد سود سریع و چند صد درصدی برخی واردکنندگان هستند 
انگیزه خود را برای ادامه فعالیت های اقتصادی و تولیدی از دســت می دهند. البته در شــرایط اضطراری و غیرعادی اگر دولت ارز 
ارزان را که به نوعی ثروت ملی تلقی می شود برای تأمین کاالهای اساسی و مایحتاج ضروری مردم استفاده کند، هیچ منعی ندارد 
ولی درصورتی که این منابع ارزی صرف تأمین کاالهایی شود که نیاز چندانی به آن نیست هزینه دو چندانی بر کشور تحمیل 
می شود. نگاهی به لیست کاالهای وارداتی با ارز رسمی که به تازگی از سوی بانک مرکزی منتشر شد به نیکی نشان می دهد که 
بخشی از این کاالها ضرورتی برای واردات با تخصیص ارز ارزان و یارانه ای نداشت.« ایران نوشت: »این درحالی است که رهگیری و 
نظارت بر کاالهای متنوعی که وارد کشور می شود نیز مقدور نیست. به همین دلیل شاهد عرضه محصوالتی براساس دالر آزاد در 
بازار هستیم که با ارز دولتی وارد کشور شده اند. در واقع وجود سازوکار نادرست و غیربهینه ای که دولت پیاده کرد باعث شده است 
تا همه مردم به فساد و سوءاستفاده از شرایط متهم شوند. انتظار از دولتمردان این است که با استفاده از سازوکار انگیزشی مناسب، 
مردم و فعاالن اقتصادی را به سمت شرایطی هدایت کنند که رسیدن به نفع شخصی را همراستا با منافع جمعی و همگانی ببیند. 
متأسفانه تعیین نرخ دالر در سطح 4۲۰۰ تومان و اجبار به پذیرش این نرخ از سوی همه و اعالم به غیرقانونی بودن هر نرخی باالتر 

از آن، باعث اختالل و سردرگمی در بازار و واگرایی بین منافع شخصی و منافع اجتماعی شد.«

تالش دشمنان و دوستان نادان 
برای القای ناکارآمدی نظام اسالمی

براي بررسي اینکه آیا نظام اسالمی ایران در 4۰ سال گذشته کارآمد بوده یا نه، ابتدا 
باید ببینیم هدف این نظام چه بوده است.

با بررســي اجمالي جامعه مي توان دریافت که نه همه مردم جامعه ما فقط خواستار 
لذایذ محض حیوانی هستند و نه همه تارک دنیا بوده و مانند انبیاء و اولیاء فقط در اندیشه 
آخرت هســتند؛ بلکه افراد این جامعه داراي مراتب مختلفي از معرفت و ایمان هستند و 

خواسته هایشان نیز بر همین اساس متفاوت است. 
با وجود افرادي با درجات مختلف معرفت و ایمان و دیدگاه های متفاوت در جامعه، آیا 
مي توان کارآمدي نظام حاکم را فقط  رسیدن به اهداف معنوی دانست، حتي اگر به قیمت 
کشــته شدن همگان باشد؟ و یا مي توان کارآمدی نظام را فقط توفیق در تامین نیازهاي 
مادی افراد معرفي کرد، حتي اگر مستلزم وجود فسادها و جنایات مختلف باشد؟ روشن 

است که هیچ یک از این دو نظر واقع بینانه نیست.
برای ترســیم یک نظام ایده آل و واقع بینانه براي چنین جامعه ای، باید نظامی را در 
نظر بگیریم که در صورت اجرای درست آن، اکثریت مردم به حد متوسط خواسته هایشان 
برسند. یعنی نه خواسته های مادی محض و نه اهداف معنوی محض، هیچ یک به تنهایي 
هدف نظام نباشد. بر این اساس معیار کارآمدی نظام اسالمی این است که حداقل تاثیرش 
در سعادت ابدی انسان لحاظ شود و اگر آخرت به عنوان تنها هدف در نظر گفته نمي شود، 

حداقل تاثیر نظام بر آخرت مردم فراموش نشود.
القای ناکارآمدی نظام توسط دشمنان و دوستان نادان

 نباید به گونه ای رفتار شود که گویا اصالً آخرتی نیست و نظام هیچ تعهدی در قبال دین 
مردم ندارد و مسئوالن نیز وظیفه ای در جهت بهشتي شدن مردم براي خود قائل نباشند.

گویا برخی از مســئوالن اجرای احکام اسالم و برقراري عدالت و حتي تامین حداقل 
نیازهای مادی مردم را وظیفه خود نمی دانند؛ بلکه وظیفه شــان را فقط مدیریت زندگی 
دنیوی مردم و سیر کردن افرادي مي دانند که نقشی در جامعه دارند و ممکن است براي 

حکومتشان مزاحمتي ایجاد کنند! 
در مقابل، همه مردم، از جمله اکثریت کســانی که در بیســت و دوم بهمن و نه دی 
براي راهپیمایي به خیابان ها آمدند، این گونه فکر نمی کنند؛ بلکه اکثریت قریب به اتفاق 
آنها آماده تحمل سختی ها هستند، اما با تبعیض و ناعدالتی میانه ای ندارند و معتقدند اگر 

سختی هست، باید برای همه باشد.
اکثریت مردم خواستار این هستند که در عین برخورداري از زندگی متوسط مادی، به 
سعادت آخرتشان نیز برسند،این توقع زیادی نیست؛ اما آنچه سبب شده تا موضوع کارآمدی 
نظام به یک مسئله مورد بحث در مجامع و همایش های مختلف تبدیل شود این است که 
کسانی تصور کرده اند که اگر این نظام به عنوان یک نهاد و سیستم قانونمند، دارای قوانین 
و مقررات مناسبی بود، می بایست تاکنون اهداف آن تحقق یافته باشد؛ در حالي که چنین 

نشده و این امر ناشي از نقص قوانین است. 
دشمنان نظام اسالمی نیز از این مغالطه استفاده کرده و براي رویگردان کردن جوانان 
از این نظام که با رنج ها و زحمات فراوان ســر کار آمده، چنین القا مي کنند که این نظام 
نمی تواند شــما را به خواسته هایتان برساند؛ تمام گرفتاری ها از آن جهت است که اساس 
نظام دچار مشکل است و قوانین جاري که از اسالم گرفته شده، کارآیي الزم براي رسیدن 
به هدف مطلوب را ندارد؛ پس معلوم می شود که اسالم در این عصر نمی تواند کارآمد باشد!
عالوه بر کســانی که کاماًل با دین مخالف هســتند، حتی برخي از افراد معتدل نیز 
می گویند دین مربوط به مسائل فردی است و امور اجتماعی را باید با علوم و تجربیات روز 
اداره کرد؛ به این منظور آنها کارهایی که در کشــورهای پیشرفته جهان انجام شده را به 

عنوان الگو معرفي مي کنند.
چنین رویکردي در رفتار و سخنان برخی از مسئوالن به خوبي دیده مي شود،گویا برخی 
از مسئوالن در باطن آرزو دارند که ایران هم مانند یکی از ایالت های آمریکا باشد تا پیشرفته 
تلقی شود! زیرا از نگاه آنها بعد از 4۰ سال از سر کار آمدن نظام اسالمی، هنوز نتوانسته ایم به 
اهداف خود برسیم؛ پس این نظام ناکارآمد است و ما باید کشورهای پیشرفته را الگوي خود 
قرار دهیم! اما آنچه انقالبی ها و شهدا می خواستند، با آنچه این افراد می خواهند، متفاوت 
است. کسانی در پي آن هستند که نظریات امثال دورکیم، جامعه شناس غربي را به جوانان 
و نوجوانان ما القا کنند، تا آنها بپذیرند این اندیشه که خدا عالم را خلق کرده، اشتباه است 
و براي تصحیح این خطا باید جامعه را به جای خدا گذاشت؛ چون جامعه، همان خداست! 
همین امروز در نتیجه رواج این اندیشه از سوي برخی اساتید دانشگاه های ما که این 
نظریه باطل را در قالب کار علمي مبنای کار خویش قرار داده اند، فکر بسیاری از جوانان و 
نوجوانان ما که شخصیتشان در حال شکل گیری است، با این مفاهیم ساخته می شود، نه با 
سخنان امام)ره( و شهدا. چون یک جوان، اندیشه، دین و شخصیتش را از معلم و استادش 
مي گیرد؛ البته رسانه ها نیز در این میان نقش بسزایي دارند ، لذا نباید انتظار داشت جوانی 
که برای شکل گیري ذهن و شخصیت و تقویت روحیه دیني او هیچ کاری نکرده ایم، آماده 

فداکاري در راه خدا باشد. 
خطر افکار سکوالریستی برخی مسئوالن نظام اسالمی

 متاسفانه باور بعضی از مسئوالن ما این است که احکام اسالم متعلق به ۱4۰۰ سال 
پیش است و امروز کارآیی ندارد؛ این افراد گرچه دین را قبول دارند، نماز هم می خوانند و 
دائم از رهبر معظم انقالب نام می برند، اما معتقدند حساب سیاست از دین جداست؛ دین 
فقط نماز و نافله و روزه و روضه است و سیاست را باید از اساتید این فن آموخت! این همان 
سکوالریسم است؛ البته سیاست اقتضا می کند که این سخنان در لفافه و با ظاهري زیبا 
گفته شود. زمانی که به این مسئوالن اعتراض شود که دریافت سود هاي بانکي خالف شرع 
و در واقع همان ربا و به معنای اعالن جنگ با خداست، در پاسخ می گویند: این سخنان 
قدیمی شده و تناسبي با دنیای امروز ندارد! مي گویند: بانکداری بدون بهره امکان ندارد و 
نمی توان اطراف کشور اسالمی را دیوار کشید؛ ما مجبوریم با کشورهای دیگر رابطه داشته 

باشیم و براي این کار راه دیگری جز بانکداری ربوی نداریم! 
آیا نظام اسالمي به عنوان مجموعه اي از قوانین و مقررات که از اسالم گرفته شده، این 
قابلیت را دارد که به اهداف خود برسد و با پرورش نسلی با اندیشه سالم، در آینده جامعه اي 
خداپسند را بسازد؟ در پاسخ باید گفت: کامل بودن قوانین، به تنهایی نمی تواند ضامن تحقق 
اهداف باشد؛ بلکه الزم است مجری قانون هم صالح باشد و دقیقاً بر طبق قانون عمل کند؛ 
عالوه  بر اینکه فرهنگ حاکم بر جامعه نیز باید این قانون را پذیرفته باشــد؛ در غیر این 
صورت هر کسي سعی می کند به نحوي قانون را دور بزند و از آن به نفع خود استفاده کند.
طبیعتاً هوای نفس آدمی به دنبال کسب رفاه و لذت بیشتر است؛ لذا چه بسا افرادی 
دوســت دارند هر کاری که خواستند، انجام دهند؛ این همان رویکردي است که برخي از 

آن با عنوان »آزادی« یاد مي کنند!
یکی از وزرای اسبق در پاسخ به این اعتراض که چرا رفتارهایتان برخالف ارزش هاست، 
گفته بود باالترین ارزش ها، آزادی است! آن وزیر، کشور لبنان را به عنوان الگو معرفي کرده 
و گفته بود الزام به حجاب، با آزادی که باالترین ارزش هاست، تناقض دارد؛ در لبنان، هم 
زنان محجبه آزادانه در خیابان ها تردد می کنند، هم زنانی نیمه عریان و ما هم می خواهیم 
کشوری مانند لبنان داشته باشیم! بر اساس چنین برداشتی از آزادی، قانون جنگل بهترین 

قانون است؛ چون حیوانات جنگل هر کاری که دوست دارند را آزادانه انجام می دهند! 
برای ارزیابی کارآمدی نظام باید مالک کارآمدی نیز مشخص کرد. عده ای با طرح این 
مقدمه که مردم برای استقالل و آزادی انقالب کردند و آزادي هم دستاورد انقالب اسالمی 
است، اینچنین مغلطه مي کنند که این نظام زماني کارآمد است که هر کسي بتواند هرگونه 

که خواست، رفتار کند؛ بر اساس این نظر، نظام ما کارآمد نیست!
وجود کارگزاران صالح، از عوامل کارآمدی نظام

 در مرحله بعد باید توجه داشته باشیم که قانون مناسب، به تنهایی نمی تواند سبب 
تحقق اهداف شود؛ چون قانون فقط نوشته ای روی کاغذ است و آنچه قانون را در خارج محقق 
مي کند مجری آن است که باید بدون مسامحه و در نظر گرفتن منافع شخصی قانون را اجرا 
کند. در مرحله سوم نیز باید شرایط الزم برای پذیرش اعمال قانون در جامعه فراهم شود، 
تا توده مردم، حد متوسطي از ارزش هاي حاکم بر قانون را بپذیرند و آن را مطالبه کنند؛ نه 
آنکه به بهانه پرهیز از تحجر و عقب ماندگی، تن به اجراي سندهای غربی در مدارس بدهند!
اگر گفته می شود اسالم ضامن تحقق اهداف فطری و انسانی ماست، این در صورتی 
اســت که هم مجریان، صالح باشند، هم مردم آن را مطالبه کنند. الزمه این امر آن است 
که هم متصدیان صالح در جامعه رشد کنند، هم مردم در انتخاب هایشان صالح ترین فرد 

را انتخاب کنند.
   بیانات آیت اهلل مصباح یزدي )دام ظله( 
در همایش دفتر پژوهش های فرهنگی؛ قم؛96/11/27
زالل بصیرت روزهای  پنج شنبه منتشر می شود.

سرویس سیاسی-
دیروز در مجلس طرح 2فوریتی برای حمایت 
از اقتصاد ملی به تصویب نمایندگان نرســید 
ضمن آنکه نمایندگان همچون روزهای قبل در 
تذکرهای خود خواستار ترمیم کابینه و بخصوص 
تیم اقتصادی دولت شــدند، همچنین نماینده 
دامغان اخاللگران اقتصادی را به تروریست های 
داعش تشبیه کرد که امنیت، آسایش و آرامش 

زندگی مردم را هدف گرفته اند.
در شــماره دو روز قبل پیرامون طرح دو فوریتی 
»حمایت از اقتصاد ملی در مقابله با اقدامات خصمانه 
آمریکا« توضیحاتی ارائه کردیــم و برخی مواد آن را 
نیز آوردیم. همانطور که گفته بودیم قرار بود امروز در 
صحن مجلس پیرامون این طرح بحث و گفت وگو شود.
کوتاه کالم آنکه این طرح پس از بررسی و استماع 
ســخنان موافقان و مخالفان به رای گذاشته شد که 
گویا تنها 33نفر به آن رای مثبت دادند، بنابراین طرح 
مذکور به تصویب نرسید. همچنین الزم به ذکر است 
که فراکسیون نمایندگان والیی نیز با این طرح مخالف 
بوده اند لذا دیروز در حاشیه جلسه مجلس دالیل این 
عدم موافقت را از یکی از اعضای فراکسیون نمایندگان 

والیی جویا شدیم.
طرح 2فوریتی بسیار کلی بود

سیدحسین نقوی حسینی، نماینده مردم ورامین 
در مجلس دهم به خبرنــگار کیهان گفت: دیروز در 
فراکسیون نمایندگان والیی جلسه داشتیم و نتیجه 

اینکه ما با این طرح موافق نبودیم. 
وی در پاسخ چرایی مخالفت فراکسیون نمایندگان 
والیی با طرح مذکور تشــریح کرد: مخالفت ما با این 
طرح به دو دلیل بود: نخست محتوایی و دلیل دوم به 
خاطر استراتژی. دلیل استراتژی ما هم این بود که چون 
دولت درگیر مسایل اقتصادی است و به همین خاطر 
گره های امور را می داند او باید الیحه بدهد و بگوید برای 
بهبود شرایط اقتصادی من با این موانع روبرو هستم. در 
حقیقت ما الیحه دولت را بررسی و تصویب کنیم و اعالم 

آمادگی هم کرده ایم برای کمک به دولت.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی در ادامه افزود: 
بــه لحاظ محتوایی هم ایراد آنجاســت که یک طرح 
۲4ماده ای کــه به صورت کلی به همه چیز پرداخته 
قطعا نمی تواند پاسخگوی شرایط باشد. فقط مسائل را 
پیچیده تر خواهد کرد و دولت را با مشکالت بیشتری 
روبرو می کند و در اجرای آن هم مشکل به وجود خواهد 
آمد. به همین دالیل هم فراکسیون نمایندگان والیی 

اعالم کرد که با آن مخالف است. 
نقوی حسینی گفت: امروز هم این طرح در مجلس 
مطرح شد و سه نماینده مخالف و سه نماینده موافق 
طرح صحبت کردند و بحث شــد و در نهایت تصویب 

هم نشد. 
مذاکره با دولت برای ارائه الیحه

دیروز در مجلس شنیدیم که گویا بخش هایی از 
این طرح به این دلیل که مغایر قانون اساســی بوده 
مورد مخالفت نمایندگان قرار گرفته است. این را از 
نماینده ورامین پرســیدیم که در پاسخ گفت: بله. 
برخی مواد آن مغایر قانون اساسی است. مثال خالف 
اصل 7۵ قانون اساســی است. در برخی از مواد این 
طرح آمده است که دولت مکلف است در فالن رابطه 
برنامه ارائه دهد. مجلس که نمی تواند دولت را مکلف 

به ارائه الیحه کند. 
با وجود عدم تصویب این طرح چه راهکاری برای 
موضوعات اقتصادی صــورت خواهد پذیرفت؟ نقوی 
حسینی در پاسخ به این سؤال خاطر نشان کرد: قرار 
بر این شد که مذاکراتی با دولت صورت بگیرد و دولت 
لوایح مورد نیاز خودش را برای بهبود شرایط اقتصادی 
ارائــه دهد و مجلس هم در این زمینه به دولت کمک 

خواهد کرد.

آنچه مردم را می آزارد
کوروش کرم پور حقیقی دیــروز در نطق میان 
دستور خود، گفت: خادم ملت در خانه ملت، در دفاع 
از حق ملت ســازش نمی کند، از حق خود می گذرد و 
به منافع ملی فکر می کند و براساس آن عمل می کند 
منافع حوزه انتخابیه را به منافع همه ملت ایران ترجیح 
نمی دهد. وی بیان کرد: امروز در صحن مقدس مجلس 
با صدای رسا به خودم و شما تذکر می دهم که هرچند 
مشکل امروز ما بیکاری و گرانی و افزایش نرخ ارز، طال 
و مسکن است اما آنچه مردم را می آزارد؛ سوء مدیریت 

اجرایی و نظارتی و وجود فساد اداری است.
ابوالفضل حسن بیگی دیروز در نطق میان دستور 
خود گفت: اگر جوانان ما در سوریه و عراق نبودند امروز 
شــاهد حضور داعش در تهران بودیم کما اینکه امروز 
داعش اقتصادی و سربازان آن را در پایتخت می بینیم.
مهــرداد بائوج الهوتی ســخنگوی فراکســیون 
مستقالن والیی دیروز در تذکری گفت: همه مشکالت 
به تحریم ها برنمی گردد؛ تیم اقتصادی دولت روحانی 
قوی نیست. ۶ ماه است که از آقای روحانی می خواهیم 
که در مجلس پاســخگوی نمایندگان باشد اما به این 

خواسته توجهی نشده است.
محسن کوهکن نماینده مردم لنجان در مجلس 
دیروز گفت: بــا ۱۰۰ الی۵۰۰ میلیارد تومان پول ارز 
خریداری کردند اما تاکنون هیچ ارزی مبادله نشده و 

به وسیله تلفن بین خود رد و بدل کردند.
بیــت اهلل عبداللهی نماینده مردم اهر در مجلس 
در نشست علنی امروز )چهار شنبه( پارلمان در تذکر 
شفاهی اظهار داشت: رسانه ها از پرداخت دالر 4۲۰۰ 
تومانی برای کاالهای غیرضروری خبر دادند که انشاءاهلل 

صحت نداشته باشد.
دعوت به وحدت با تهمت امتیازخواهی!

این روزها موضوع تغییر و تحول در کابینه دولت به 
یکی از داغ ترین بحث های رسانه ای تبدیل شده است. 
طیف موسوم به اصالح طلب پیش از این آشفتگی که 
در بازار و اقتصاد پدیدار شده بر طبل لزوم تغییر و تحول 
می کوبیدند. در این روزها و پس از آنکه رئیس محترم 
جمهور مواضع خویش را درخصوص جنگ اقتصادی 
آمریکا علیه ملت ایران و لزوم ایســتادگی در برابر آن 
بیــان کرد اصولگرایان نیز از آن اســتقبال کردند، اما 
این اســتقبال چندان به مذاق روزنامه های این طیف 
خوش نیامد. آنها حرکتی توامان را در پیش گرفته اند 
به منظور القــا این معنا که حمایت اصولگرایان برای 

امتیاز گرفتن است!! 
دیروز با چند تن از نمایندگان طیف اصولگرا سخن 
گفتیم. آنها برخالف جریان روزنامه های زنجیره ای تنها 
تقاضای خود را بهبود معیشت مردم و حفظ سربلندی 
و عظمت میهن عزیز عنوان کردند. به عبارتی ایشان از 
مواضع اخیر آقای روحانی در سوئیس حمایت کرده و 
آن را مسیر عزتمندانه در برابر زیاده خواهی و گستاخی 

غرب می دانستند. 
به عبارتی روزنامه های اصالح طلب اگرچه پیش 
از این شعار وحدت سر می دادند اما اکنون که جریان 
اصولگــرا از مواضع اخیر رئیس دولت حمایت کرده با 
تهمت امتیازخواهی سعی در غبارآلود کردن فضا دارند.

نامه سردار، مصداقی از تکلیف گرایی
پیرامون این مســایل و همچنین مواضع مجلس 
درخصوص لزوم تغییر و تحول در کابینه با محمدرضا 
پورابراهیمی، نماینده مردم شریف کرمان در مجلس 
به گفت وگو پرداختیم و او در رابطه با موضوعات مذکور 
گفــت: جریان اصولگرا با اینکه در انتخابات ریاســت 
جمهوری به آقــای روحانی رای نداد اما مواضع اخیر 
رئیس محترم جمهور باعث شــد تا حمایت خویش را 
از آن اعالم کند. این یعنی برای ما شــخص و جریان 
سیاسی مهم نیست بلکه این تفکر و مواضع و اقدامات 

است که تعیین کننده است.
وی تصریح کرد: ما به این شیوه افتخار می کنیم که 
در آن، مالک های اصلی برای حمایت، مواضع و عملکرد 
افراد در راستای انقالب، خط امام و رهبری و منافع ملی 
است. لذا همین نگاه و شیوه باعث می شود که شخصی 
مانند سردار عزیز قاسم سلیمانی که من شخصا دستان 
او را با افتخار می بوســم به آقای روحانی نامه بنویسد 
و بگوید که برای مواضع شجاعانه اخیر دستان شما را 
می بوسم. خالصه آنکه ما مکلف هستیم به حرکت در 
مســیر انقالب، امام و رهبری که همان مسیر عزت و 
استقالل است و وحدت و همراهی ما براساس مبانی 
فکری است و قطعا تهمت امتیازخواهی توهینی است 

به کسانی که در این مسیر حرکت می کنند. 
رئیس دفتــر آقــای روحانی هفته گذشــته در 
مصاحبه ای اعــالم کرد که ما هم اعتقاد داریم که در 
شــرایط فعلی باید از نیروهای متناسب با این شرایط 
اســتفاده کرد و آنهایی که در کابینه انتخاب شــدند 
برای زمان صلح بودند. البته ما از روز اول گفته بودیم 
که جنگ اقتصادی در جریان اســت و اکنون جنگ 

تشدید شده است.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: پیشنهاد ما این است 
کــه دولت اقدام کند، اگر دولت اقدام نکند به صورت 
طبیعی مجلس از ابزارهای خودش استفاده خواهد کرد. 
برخی از این ابزارها به صورت مستقیم هستند مانند 
سؤال و استیضاح وزرا و برخی دیگر از ابزارهای مجلس، 

غیرمستقیم هستند.
کابینه ای چابک، قدرتمند و هماهنگ

پورابراهیمی گفت: تاکید ما درخصوص راهکارهایی 
که دولت می تواند اتخاذ کند این است که با همین نگاه 
اخیر و با استفاده از نیروهای چابک تغییراتش را انجام 
دهد. رئیس جمهور هفته پیش به صراحت اعالم کردند 
که ما اکنون در جنگ هستیم و باید تمام قد بایستیم. در 
کل مواضع اخیر ایشان مواضع خوب و محکمی بود. این 
رویکرد دولت است و حاال کابینه و مدیران دولت باید 
با این رویکرد هماهنگ شوند. بنابراین انتظار این است 
که رئیس جمهور یک تیم قدرتمند، چابک و هماهنگ 
را انتخاب کند. نماینده کرمان در پاسخ به این سؤال 
که به نظر شما کدام وزارتخانه ها در اولویت هستند؟ 
تاکید کرد: به نظر من همه وزارتخانه هایی که به نوعی 

با اقتصاد در ارتباط هستند. 
اگر دولت بخواهد تمام تیم اقتصادی خود را تغییر 
دهد آیا این موجب شوک منفی به بازار و اقتصاد کشور 
نخواهد شد؟ این سؤال را پورابراهیمی این گونه پاسخ 
داد: ببنیــد اگر دولت بخواهد یک وزیر را عوض کند، 
این تغییری ایجاد نخواهد کرد. االن هم به بعضی افراد 
پیشــنهاد شده برای تصدی پســت، به یک فرد این 
پیشــنهاد داده شــده و آن فرد گفته است که من به 
شرطی خواهم آمد که فالن مسئول و فالن مسئول با 
من هماهنگ باشند. یعنی یک نفر )هر چقدر هم که 
توانمند باشد( نمی تواند در یک مجموعه ناهماهنگ 

کاری از پیش ببرد.
شباهت کابینه و تیم فوتبال

نماینده کرمان افــزود: می خواهم بگویم کابینه 
مثل یک تیم فوتبال است اگر در یک تیم مهاجمین 
با هافبک ها و هافبک ها با مدافعین هماهنگ نباشند، 
بهترین بازیکنان را هم که در اختیار داشــته باشــید 
نتیجه ای نخواهید گرفت. یعنی این تیم اســت و این 

کار تیمی است که به نتیجه خوب منجر می شود.
او گفت: ما اعتقادمان این اســت که اگر اعضای 
کابینــه در قالب یک تیم و هماهنگ با یکدیگر و هم 
راستا با سیاســت ها و راهکارهای اتخاذ شده حرکت 
کنند، ما می توانیم اقتصادمان را در حد متوسط به باال 

حفظ کنیم علیرغم تحریم هایی که هست.
کلید بهبود شرایط در دستان رئیس جمهور

این نماینده اصولگرای مجلس دهم تصریح کرد: 
اینها بســتگی به شخص آقای رئیس جمهور دارد که 
تیم را تبدیل کند به یک تیم چابک و کارآمد. االن در 
دولت اختالفات جدی در سیاستگذاری وجود دارد. نه 
در مرحله اجرا بلکه در همان مرحله سیاستگذاری به 
این صورت که یکی می گوید من ارز آزاد را قبول دارم، 
آن دیگری می گوید من قبول ندارم. خب ببینید به این 
صورت دو بخش اقتصادی در مجموعه دولت نظراتشان 
کامال خالف یکدیگر می شود، یک چنین مجموعه ای 

چگونه می تواند حرکت رو به جلو داشته باشد؟
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: نکته 
مهم دیگر این است که افراد کابینه باید از جان و دل 
سیاست های اتخاذ شده را قبول داشته باشند نه اینکه 

با دستور انجام شود.
پورابراهیمی در پایان گفت: این را عرض کنم که 
حرکت به ســوی بهبود اوضاع کامال به رئیس جمهور 
بستگی دارد، چون مجلس اگر وارد استیضاح هم بشود، 
باالخره یکی را استیضاح کند، دوتا را استیضاح کند، 
دست آخر چه؟! بنابراین آنچه مطلوب مجلس است این 
است که شخص رئیس جمهور با رغبت و میل خودش 

تیم اقتصادی مناسب شرایط را تعیین کند.

تذکر نمایندگان به روحانی برای ترمیم کابینه در جنگ اقتصادی

امروز شاهد حضور داعش اقتصادی در تهران هستیم

محمدرضا پورابراهیمی نماینده مردم 
کرمان در مجلس در نشست علنی دیروز 
خانه ملت در تذکری شفاهی نسبت به 
ارائه مجوز دولت فرانسه به منافقین برای 
برگزاری اجالس علیه ایران، اظهارداشت: 
اخیراً شاهد اقدام وقیحانه از طرف دولت 
فرانسه برای تجمع منافقان علیه ایران 
بودیم، آنان اقدام بی شرمانه ای را علیه 

ایران راه اندازی می کنند.
وی با بیان اینکه رئیس جمهور و دولت باید 
به جد این موضوع را پیگیری کنند چرا که به 
هیچ عنوان قابل قبول نیست، افزود: کشوری 
به منافقین اجازه می دهد علیه ایران تجمع 
کنند درحالیکه آنان ۱7 هزار نفر از مردم ما 
را ترور کرده و به شــهادت رسانده اند و امروز 
منافقان در دامن آمریکایی ها و عربســتان 
رفته اند و اینگونه اقدامات وقیحانه علیه ایران 
انجام می دهند و ما فقط چند تذکر می دهیم.

پورابراهیمــی تصریح کرد: ایران باید در 
اعتراض به تجمع منافقان در فرانسه، سفیر 
این کشور را اخراج می کرد چرا که آنان موضوع 
براندازی نظام جمهوری اسالمی را پیگیری 
می کنند و این وضعیت به هیچ عنوان از نظر 
ما قابل قبول نیست. پورابراهیمی خطاب به 
علی مطهری نایب رئیس  اول مجلس گفت: 
آقای مطهری! خود شما فرزند شهید مطهری 
هستید که شهید ترور بوده است، کمیسیون 
امنیت ملی باید در این زمینه بیانیه می داد و 

به این مسئله ورود پیدا می کرد.
علی مطهری نایب رئیس  دوم مجلس در 
پاسخ به تذکر پورابراهیمی گفت: تذکر شما، 
تذکر به جایی است و انتظار داریم وزارت امور 
خارجه حداقل سفیر فرانسه را احضار کند. این 
برای چندمین بار است که دولت فرانسه چنین 
مجوزی را به منافقین می دهد مسئوالن دولتی 
اقدامات الزم را باید در این زمینه انجام دهند.

پورابراهیمی: سفیر فرانسه باید از ایران اخراج می شد

آستان  تولیت  رئیســی  حجت االسالم 
قدس رضــوی )ع( با حضور در بازار رضای 
مشــهد با مردم و بازاری هــا به گفت و گو 
نشسته و از نزدیک به درد و دل های مردم 

و مشکالت آنان گوش کرد.
حضور در میان مردم و شــنیدن مشــکالت 
آنان سنتی است که از ائمه اطهار علیهم السالم به 
مومنین توصیه شده است ولی این روزها از سوی 
مسئولین و برخی مدیران به فراموشی سپرده شده 
و حتی کسانی که به انجام این وظیفه می پردازند 

مورد حمله قرار می گیرند.
حاج حسین یکتا در روزهای گذشته با حضور 
در بــازار تهران به »روایت مردم « از مشــکالت 
اقتصادی گوش کرده و این مشــکالت از طریق 
صدا و ســیما بدون سانســور و به جای اینکه از 
رســانه های بیگانه پخش شــود به سمع و نظر 
مسئولین رسید ولی رسانه های زنجیره ای مدعی 
اصالحــات در صفحات خود به شــدت نســبت 
 بــه این عمل پســندیده حملــه و آن را اقدامی 

ضد دولتی خواندند!

حضور حجت االسالم رئیسی در جمع بازاریان 
بازار رضا)ع( مشــهد سنت پسندیده ای است که 
از سوی مســئولین بایستی پیگیری شود، مردم 
به دنبال شــنیده شدن مشــکالت خود هستند 
مشکالتی که در داخل کشــور با همت مدیران 

قابل حل است.

آنــان که در جبهه ها جــان خود را در طبق 
اخالص نهاده از اسالم و میهن دفاع کردند بعد از 
جنگ نیز روستا به روستا و شهر به شهر می روند 
تا مشکالت مردم مستضعف را شنیده و در جهت 
رفع این آالم و مصائب بکوشــند، مســئولین و 
رسانه ها بایستی از این حرکات پسندیده حمایت 

و خود در این مســیر کوشا باشند تا مدیرانی که 
از دردهای مردم اطالعی ندارند گوش شــنوایی 
پیدا کرده و بشنوند و در جهت از بین بردن این 

دردها بکوشند.
آستان قدس رضوی

 به دنبال حل مشکل مردم خوزستان
خبر دیگــر اینکه به دنبال بروز مشــکالتی 
در تهیــه آب شــرب در برخــی از شــهرهای 
اســتان خوزستان، آســتان قدس رضوی بنا بر 
مأموریت های محوله، خدمت رســانی خود را از 
ســاعات اولیه بــه مردم این منطقــه به ویژه در 

روستاها آغاز کرد.
تولیت آســتان قدس رضــوی بنیاد کرامت 
امام رضا)ع( را مأمــور کرد تا با همراهی فعاالن 
ایــن بنیاد کــه در ماه هــای اخیــر در مناطق 
زلزله زده کرمانشــاه مشــغول خدمــت به مردم 
بودند؛ عازم اســتان خوزستان شده و کنار سایر 
نهادهای حاکمیتی با ارائه خدمات مربوطه، برای 
 تســریع در رفع مشــکل هموطنان خوزستانی 

اقدام کنند.

حضور حجت االسالم رئیسی در بازار رضا)ع(مشهد
برای شنیدن مشکالت مردم

عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام گفت: عده ای با برخی 
تابوســازی های غلط حتی اجازه نمی دادند برخی معیارهای غلط و 
نادرست مثل قطعنامه های ظالمانه شورای امنیت نقد شود، می گفتند 
چرا گفته می شود قطعنامه ها کاغذ پاره است؟ همین ها که استدالل 
می کردند قطعنامه 2231 شــورای امنیت ضامن اجرا و حفظ برجام 
است، امروز که آمریکا همین قطعنامه را زیرپا می گذارد و سازمان 
ملل و متحدان اروپایی آمریکا به یک اظهار تاسف بسنده می کنند 

بگویند قطعنامه چیست؟
همایش دانشجویی- مردمی »خستگی ممنوع« به همت بسیج دانشجویی 

هفت دانشگاه بزرگ تهران در سالن سوره حوزه هنری برگزار شد.
سعید جلیلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در این همایش اظهار 
داشت: اگر توجه کرده باشید آمریکایی ها مدتی است حتی سخن از »گزینه 
نظامی« را نیز بر زبان نمی آورند زیرا در عمل دیدند که جمهوری اســالمی 
ایران داشته ها و توانمندی هایی دارد که منجر به حذف این گزینه از روی میز 
شده است لذا باید بر همین اساس بگونه ای عمل کنیم تا در عرصه اقتصاد نیز 

گزینه تحریم از روی میز آنها کنار برود.
وی با تاکید بر اینکه  وقتی صورت مســئله را خوب متوجه نشــویم، 
نمی توانیم برای حل مشــکالت به درســتی عمل کنیم، گفت: در گذشته 
عده ای می گفتند چرا مسئله هسته ای را حل نکردید؟ در حالی که اصال مگر 
هسته ای یک مسئله بود؟ این دشمن بود که می خواست از موضوع هسته ای 
یک مســئله تعریف کند و بعد هم راه حل آن را برای ما تعیین تکلیف کند. 
جلیلی خاطرنشان کرد: در ابتدای دولت اعالم شد 8۰ درصد مشکالت ناشی 
از سوءتدبیر و بی ارتباط با تحریم هاست، امروز انتظار آن است بعد از ۵ سال 

این سوء تدبیرها برطرف شود.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه با اشاره به ژئوپلیتیک خاص 
ایران، گفت: هیچ کس منکر اســتفاده از دیپلماســی و تعامل با دنیا نیست 
اما اشــتباه بزرگ این اســت که دنیا را در چند قدرت خاص خالصه کنیم. 
کشوری که ۱۵ همسایه دارد درصورت تعامل سازنده و موثر با آنها می تواند 
اثر بسیاری از تحریم ها را به حداقل ممکن برساند. وی تصریح کرد: سیاست 
خارجی موفق ریشه در داخل و قدرت درونی یک کشور دارد، مانند زمانی که 

با اتکا به دانشمندان هسته ای و تولید سوخت ۲۰ درصد قدرت های جهانی 
در برابر جمهوری اسالمی ایران زانو زدند.

عضو شــورای راهبردی روابط خارجی کشــور گفــت: ریچارد هاوس 
رئیس شورای روابط خارجی آمریکا کتابی با عنوان »سیاست خارجی از خانه 
شروع می شود« منتشر کرده که در آن توضیح می دهد قدرت واقعی یک کشور 
در عرصه دیپلماسی ناشی از توانمندی های درونی هر کشور است اما عده ای بر 
این گمان هستند با تخلیه منابع قدرت یک کشور و با صرف مذاکره می توان 
موفق شــد و آن نامه ذلیالنه را می نویسند. مسئول سابق تیم مذاکره کننده 
هسته ای کشورمان گفت: با برخی تابوسازی های غلط حتی اجازه نمی دادند 
به برخی معیارهای غلط و نادرست مثل قطعنامه های ظالمانه شورای امنیت 
نقد شود، می گفتند چرا گفته می شود قطعنامه ها کاغذ پاره است؟ همین ها 
که اســتدالل می کردند قطعنامه ۲۲3۱ شورای امنیت ضامن اجرا و حفظ 
برجام است، امروز که آمریکا همین قطعنامه را زیرپا می گذارد و سازمان ملل 
و متحدان اروپایی آمریکا به یک اظهار تاسف بسنده می کنند، بگویند قطعنامه 
چیســت؟ جلیلی خاطرنشان کرد: اگر در صحنه جنگ تحمیلی شهید علم 
الهدی و باقری ها الگوی جوانان و دانشــجویان ما بودند برای این بود که به 
شکل فعال نقش و رسالت خود را تعریف و ایفا می کردند، امروز هم الگوهای 
جدیدی مثل شــهید احمدی روشن و حججی نشان دادند چگونه می توان 
نقش خود را پیدا و ایفا کرد لذا همه ما باید بتوانیم نقش و جایگاه موثر خود 
را در این جنگ اقتصادی تعریف کنیم. نماینده رهبر معظم انقالب در شورای 

عالی امنیت ملی تاکید کرد: اگر امروز دشمن از هر حربه ای برای ایجاد مانع 
در جهت پیشــرفت ایران دریغ نمی کند به خاطر ضعف او و قدرت ماست و 
ان شاءاهلل در چهلمین سالگرد انقالب اسالمی بار دیگر عظمت و توان انقالب 

اسالمی را به رخ دشمن خواهیم کشید.
حســینعلی حاجی دلیگانی نماینده مجلس شــورای اسالمی هم در 
این همایش به الیحه پیوســتن ایران به کنوانســیون مبارزه با تأمین مالی 
تروریسم اشاره کرد و با یادآوری اینکه رهبر انقالب به صراحت، نمایندگان را 
از پذیرفتن این کنوانسیون ها منع کردند، اظهار داشت: پس از بیانات رهبر 
انقالب، همه تصور کردند کار FATF تمام شده است، اما آقای الریجانی بعد 
از آن به مجلس آمد و گفت فالن کشور چنین حرفی گفته و باید زودتر کاری 
بکنیم و باید زودتر به FATF بپیوندیم! وی با بیان اینکه چهل سؤال و ابهام 
را نسبت به  FATF مشخص کرده ایم، تصریح کرد: باید پرسید که آیا یک 
نفر وجود دارد که  به این ابهامات پاسخ دهد؟ نماینده شاهین شهر با انتقاد 
از صداوسیما گفت: صداوسیما که این همه درباره برجام جلسه گذاشت، چرا 

درباره این موضوع جلسه نمی گذارد؟
محمد صادق شهبازی، دبیر اسبق جنبش عدالتخواه دانشجویی نیز در 
این همایش با اشاره به شایعه استعفای مسعود نیلی دستیار ویژه رئیس جمهور 
در امور اقتصادی، افزود: ما با امثال آقای نیلی خیلی کار داریم. امثال او عامل 
وضعیت موجود هستند. مگر یادمان رفته که آقای نیلی و دوستانش می گفتند 
قیمت دالر باید آزاد شود و وقتی قرار بود جلوی داللی گرفته شود نگذاشتد. 

وی با اشاره به وضع آشفته فعلی بازار و اقتصاد، ادامه داد: ما طیف فکری ای 
که وضعیت امروز را ایجاد کرده اند را رها نخواهیم کرد نه آنها و نه کسانی که 
نمی گذاشتند حتی به برجام اعتراض کنیم، مردم هم اینها را رها نخواهند کرد.

امیر حســین ثابتی مسئول اسبق بسیج دانشجویی دانشگاه تهران نیز 
یادآور شد: آن چیزی که امروز برای ما بسیار مهم است این است که به مرحله 
مطالبه و اثرگذاری تخصصی برسیم، یعنی اینکه دانشجو بتواند مسائل اصلی 
کشــور را با درسی که می خواند پیوند بزند و تخصصی آن را پیگیری کند. 
وی افزود: اگر یک دانشجوی اقتصاد امروز تحلیل درستی از وضعیت نداشته 
باشــد، در آینده هم اگر مسولیتی بگیرد، می شود یکی مانند مسئوالنی که 

امروز می بینیم کاری از دستش بر نمی آید.
حسین صمصامی، استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی با  اشاره به افزایش 
نقدینگی در کشــور، افزود: نقدینگی در سال 9۲ حدود ۵۰۰ هزار میلیارد 
تومان بود که در سال 9۶ حدود 3 برابر شد. نقدینگی با ابزار های اقتصادی 
باید به ســمت تولید و  اشتغال هدایت شود و طبیعی است که نقدینگی در 
جایی می رود که ســود بیشتری دارد. حاال وقتی این فضای تولید و اشتغال 
فراهم نشــود می رود در داللی و امثال آن. وی تصریح کرد: سیاســتی ابالغ 
شــد مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی اما چندی بعد آمریکا از برجام خارج 
شد و از طرفی نقدینگی درست هدایت نشد و از آن سو سفته بازی هایی که 
رخ داد باعث این مشکالت شد. اقتصاد ما شده عرصه آزمون و خطای بانک 
مرکزی. صمصامی گفت: در ۲۱ فروردین 97 ابالغ شد که نرخ ارز تک نرخی 
می شــود. خب بعدش دوباره یک بازار دیگری شروع شد و دالر دوباره رشد 
پیدا کرد. مصطفی خوش چشم، کارشناس مسائل بین الملل نیز اظهار داشت: 
آمریکایی ها بورس هایی را دارند که نخبگان هر کشوری را شناسایی می کنند 
در رده های مختلف کارشناســی، کارشناسی ارشد و دکتری. اینها سالها در 
محیط و جامعه آمریکا بزرگ می شــوند و در حقیقت تمایالت اجتماعی و 
فرهنگی و سیاسی آنجا به خورد آنها می رود و با آن تفکرات آمریکایی عجین 
می شوند، به همین علت خیلی از کشور ها اجازه نمی دهند سفیرانشان بیش 
از اندازه در آن جامعه باشــد. وی تاکید کرد: در این بورس ها این افراد را تا 
دکتری تربیت می کنند و برای استادی آنها را به کشورهای اصلی خودشان 

مثال ایران بر می گردانند برای یک ماموریت.

جلیلی در همایش »خستگی ممنوع«:

كشوری كه 15 همسایه دارد می تواند اثر بسیاری از تحریم ها را به حداقل ممکن برساند
دبیر شورای نگهبان با محکوم کردن کشتار 
مردم مظلوم یمن، گفت: حمایت آمریکا از جنایات 
آل سعود در کشتار مردم بی دفاع و مظلوم یمن، 

نماد حقوق بشر آمریکایی است.
آیت اهلل احمد جنتی در جلســه شــورای نگهبان 
با اشــاره به بمباران مراسم عروسی مردم مظلوم یمن از 
ســوی جنایتکاران آل سعود، اظهار داشت: این جنایات 
که مکرراً بر علیه مردم بی دفاع، گرســنه و مظلوم یمن 
اتفاق می افتد، در سایه سنگین سکوت مدعیان حقوق 

بشر صورت می گیرد.
وی بــا تأکید بر اینکه جنایت کاران آل ســعود به 
صورت عمدی و حساب شده مراسم عروسی یمنی ها را 
هدف قرار می دهند و مردم را به خاک و خون می کشند، 
افزود: مقاومت غیرتمندانه و استوار مردم یمن که تاکنون 
دشمنان را زبون و ذلیل کرده است، قابل ستایش است.

به گزارش فارس، دبیر شــورای نگهبان با یادآوری 
فاجعه  دلخراش ســاقط کردن هواپیمای مســافربری 
جمهوری اسالمی ایران به دست دژخیمان آمریکایی در 
ســال ۶7 تأکید کرد: باید با برشمردن جنایات شیطان 
بزرگ، چهره واقعی حقوق بشر آمریکایی را به جهانیان 

نشان داد.
آیت اهلل جنتی در ادامه با  اشاره به روند پیروزی های 
جبهه مقاومت در سوریه و آزادسازی بخش های دیگری 
از خاک این کشور، از ایستادگی نیروهای مقاومت در برابر 
توطئه های دشمنان و بیرون کردن داعش قدردانی کرد.
وی با  اشاره به مجازات سریع عامل جنایت وحشیانه 
در خیابان پاسداران تهران که منجر به شهادت سه تن از 
عناصر عزیز نیروی انتظامی شد، گفت: باید از قوه قضائیه 
برای رســیدگی سریع به این پرونده و اجرای حکم آن 

قدردانی کرد.

آیت اهلل جنتی:

حمایت آمریکا از کشتار مردم یمن 
نماد حقوق بشر شیطان بزرگ است


