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درمکتب امام

مردم را راضی کنید
كوشش كنيد كه با بندگان خدا جورى رفتار كنيد كه امامان شما 
رفتار مى كردند، پيغمبر شما رفتار مى كرد و ساير انبيا رفتار مى كردند. 
گمان نكنيد كه حاال فالن نخست وزير است، فالن وزير كشور است، 
فالن رئيس جمهور اســت،- فالن رئيس مجلس است- فالن استاندار 
اســت، فالن بخشدار است، فرماندار است، گمان نكنيد كه اينها يك 
چيزى است. آن كه همه چيز است به دست آوردن رضاى خداست، 
و آن به اين است كه رضاى مخلوق خدا را به دست بياوريد. با مردم 
كه شما سرو كار داريد اين مردم را بايد رضاي شان را به دست بياوريد.
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 فرار به جلوی عامالن مشکالت امروز
 با ارائه راهکارهای خیالی!
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سرويس سياسى- 
روزنامه زنجيره اى شــرق به بيانيه جديد گروهى از مدعيان اصالحات پرداخته و نوشت : بهزاد نبوي، محمد 
سالمتي، محسن آرمين، مصطفي تاجزاده، فيض اهلل عرب سرخي، محمد كيانوش راد، عبداهلل ناصري، جواد امام، 
صادق نوروزي، علي باقري و... با صدور بيانيه اي ضمن مروري بر وضع موجود به ارائه راهكارهايي براي برون رفت 

كشور از شرايط موجود پرداختند.
بر اســاس گزارش شــرق در بخش هايي از متن اين بيانيه با طرح اين سؤال كه »چه بايد كرد؟« خاطرنشان 
شــده اســت: امروز كشور و جامعه با مشكالتي مواجه است، كه هيچ دولت و حزب و جريان و جناح و جبهه اي 
به تنهايي قادر به حل آنها نيست. حل مشكالت ملي نيازمند نگاه و رويكرد ملي است و نمي توان با رويكردهاي 
حزبي و جناحي به توفيق در اين مسير اميد بست. در اين ميان آنچه موجب اميدواري است هم گرايي و وحدت 
نظر بخش وسيعي از نيروهاي سياسي و اجتماعي از اصالح طلبان گرفته تا اعتداليون و اصولگرايان معتدل )كه 
بخش وســيعي از اين طيف را تشــكيل مي دهند( و تا همه نيروهاي منتقد معتقد به استقالل، تماميت ارضي 
كشــور و روش هاي مســالمت آميز و قانوني در ارزيابي وضعيت بحراني كنوني و ضرورت گفت وگو و همبستگي 

ملي براي عبور از آن است.
در ادامه اين بيانيه تصريح شــده اســت : ازاين رو در صورت رهايي از مجامالت و بده بســتان هاي موجود در 
سطح مناسبات قدرت مي توان به همگرايي و وحدت نظر نيروهاي سياسي و اجتماعي بر سر راه هاي برون رفت 
از وضعيت بحران خيز كنوني اميدوار بود. يكي از لوازم چنين رويكردي، نگاه به آينده به جاي ماندن در گذشته و 
منازعه و مناقشه بر سر شناسايي و محاكمه مقصر و نيز اجتناب اكيد از درگيري هاي جنجال  برانگيز جناحي و 

گروهي است كه نتيجه آن عمده شدن مسائل فرعي و غفلت از مشكالت اصلي جامعه و كشور است. 
نگاهى به اسامى امضا كنندگان اين بيانيه نشان مى دهد كه برخى از آنان در فتنه 88 به اتهام تالش براى 
براندازى دستگير و محاكمه شده بودند. سخن گفتن امثال بهزاد نبوى و تاجزاده از روش هاى قانونى و مسالمت 

جويانه با توجه به آنچه كه اين افراد در سال 88 به دنبال آن بودند مضحك به نظر مى رسد.
نكته دوم اينكه مدعيان اصالحات كه بدنه دولت كنونى را تشكيل مى دهند بيشترين ضربات را به اين دولت 
وارد كرده و امروز در مقامى نيســتند كه بتوانند براى آينده و حل مشــكالت راهكار و آن هم راهكارهاى خيالى 
ارائه دهند ، آنان خود دليل مشكالت بوده و دولت محترم بايستى با كنار گذاشتن اين قبيل افراد در جهت حل 

ريشه اى مشكالت با راهكارهاى اقتصادى و نه باندى و گروهى بكوشد.
دفاع تمام قد مدعیان اصالحات از مفسدان اقتصادی و مدیران بی انگیزه

روزنامه آرمان در مطلبى نوشــت: »تندروها معتقدند كه...اگر قوه قضائيه مفســدان اقتصادى را اعدام كند مشكل 
فساد اقتصادى در ايران حل مى شود. آدرس اشتباه ديگرى كه از طرف اصولگرايان به مردم داده مى شود اين است كه 
اگر آقاى روحانى تيم اقتصادى خود را زودتر تقويت مى كرد و مديران بى انگيزه را كنار مى گذاشــت ما با بحران هاى 
امروز مواجه نمى شــديم. بدون شــك اين يك آدرس بسيار غلط است كه اتفاقا از روى آگاهى و به صورت تعمدى به 
جامعه داده مى شــود«.چندى پيش هم روزنامه زنجيره اى آفتاب يزد در مطلبى مشــابه نوشته بود:»با اعدام مشكالت 

اقتصادى حل نمى شود«!
گفتنى اســت روزنامه زنجيره اى آفتاب يزد-مرداد ۹۶- در مصاحبه اختصاصى با شهرام جزايرى، مفسد اقتصادى 
نام آشناى دوره اصالحات، وى را »برند اقتصاد ايران« و »صاحب نظر بخش هاى مختلف اقتصادى« ناميده و براى حل 

مشكالت اقتصادى كشور نسخه شهرام جزايرى را توصيه كرد!
روزنامه زنجيره اى آرمان نيز- مردادماه ۹۵- يك مصاحبه اختصاصى با شهرام جزايرى ترتيب داد و عكس وى را در 
صفحه اول منتشر كرد. جزايرى در اين مصاحبه گفت: »مفسدخواندن من توهم رسانه اى است و در مقابل فسادهاى چند 
سال اخير، مصلح اقتصادى هستم«! جزايرى در بخشى از اين مصاحبه گفت: »ماهى ۵۰۰ ميليون تومان خرج مى كنم«!

مدعيان اصالحات در عوض كردن جاى »ارتشا« و »اختالس« و »كارچاق كنى« با »كارآفرينى« تبحر خاصى دارند و 
صراحتاً مى نويسند مديران نجومى به همراه مفسدان كالن اقتصادى، كارآفرينان شايسته و نابغه اى در حد »استيو جابز« 
)مخترع، بنيانگذار و مدير ارشد اجرايى شركت رايانه اى apple( هستند كه بايد تيمار شوند و حقوق هاى هنگفت بگيرند.
مدعيان اصالحات همچنين دفاع تمام قد از حقوق هاى نامشروع مديران نجومى را هم در كارنامه خود دارند.گويا 

بلندگوهاى مفسدان كالن اقتصادى از مجازات دانه درشت ها دلواپس شده اند.
مقصر منتقدانند یا آنها که به آمریکا اعتماد کردند؟

خسارت محض برجام را گردن منتقدان انداختن، ترفند حاميان دولت و مدعيان اصالح طلبى براى ردگم كنى 
و فرار از پذيرش مسئوليت توافق يكطرفه هسته اى است كه حاال متأسفانه وزير محترم امور خارجه هم صراحتا 
در گفت وگويى كه ديروز ارگان دولت منتشــر كرد، به جرگه آنان پيوســته است. محمد جواد ظريف به روزنامه 
ايران مى گويد: »من خيلى از تخريب هايى كه صورت مى گيرد نگرانى ندارم. جايى ناراحت مى شــوم كه اقدامات 
اين افراد به منافع ملى ضربه مى زند. مثاًل به مدت دو سال ونيم اجازه ندادند كه كشور از مواهب برجام آنطور كه 
بايد استفاده كند... برخى با سياه نمايى مردم را نااميد كردند و اين مهم ترين عامل عدم اطمينان به آينده است.«
بى دســتاوردى برجام نه تقصير »منتقدان« بلكه اتفاقا ناشــى از بى توجهى بــه توصيه ها و نقدهاى فنى و 
كارشناســى »منتقدان« و اعتماد بيجا به آمريكا بود كه خود آقاى ظريف به اشــتباه بودن آن اعتراف كرد و گفت 

كه مسئوليت آن را قبول مى كند.
وزير امور خارجه روز دوشنبه ۲۹ آذرماه 13۹۵ در جلسه كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس با 
صراحت گفت كه »من اعتراف مى كنم كه  اشتباه كردم و به حرف جان كرى اعتماد كردم، اگر استراتژى خودم 
را دنبال مى كردم، اكنون با مشكل مواجه نمى شدم، مى پذيرم كه اشتباه كردم و مسئوليت آن را قبول مى كنم، ما 
با صحبت و قول آقاى كرى اظهارنظر كرديم، به جان كرى بعد از نقض عهد اخير كه درخواست مذاكره در ايتاليا 
را داشــت، گفتم كه شــما كارى كرديد كه حضور من با شما در يك شهر غيرممكن است... اشتباه ما اين بود كه 
استراتژى خودمان را بر اين گذاشتيم كه تنها با دولت آمريكا مذاكره كرديم.« وزير امور خارجه خودش بر اشتباه 
بودن اعتماد به جان كرى، وزير امور خارجه وقت آمريكا اعتراف مى كند و مى گويد مسئوليت آن را قبول مى كنم؛ 
آن وقــت امــروز منتقدان را هدف مى گيرد؟ آن هم منتقدانى كه در طــول مذاكرات، تاكيد مى كردند كه دولت 
ايران مى بايست قبل از امضاى توافق، قواعد بديهى همچون »توازن تعهدات«، »همزمانى اجراى تعهدات«، »اخذ 
تضمين از طرف مقابل« و »پيش بينى برگشــت پذيرى امتيازات واگذار شــده در صورت نقض عهد« را به جهت 
حفظ منافع ملى و عزت مردم كشورمان رعايت كند اما برخى مقامات ارشد دولت يازدهم و رسانه هاى به ظاهر 
حامى دولت نه تنها از اين انتقادات كارشناسى استقبال نكرده بلكه با فحاشى به منتقدان، آنها را به جهنم حواله 
دادند. از سوى ديگر، برخى از مقامات ارشد دولت تاكيد داشتند كه آمريكا پرستيژ و اعتبار بين المللى خود را به 

واسطه يك توافق خدشه دار نمى كند! 
اسب زين شده را داده و افسار پاره تحويل گرفتند، برخى خط قرمزها را نتوانستند رعايت كنند، امتيازات نقد 
دادند وعده هاى نسيه گرفتند، تضمين هم نگرفتند، از نقض كنندگان هم شكايتى داشته باشيم به نتيجه نمى رسيم، 
به شروط رهبرى، مجلس و شوراى عالى امنيت ملى عمل نكردند و جالب است كه مقصر را منتقدان معرفى مى كنند!

مردم را آنها نااميد كردند كه غرق بودند در غوغاى آنچه فتح الفتوح و آفتاب تابان و معجزه قرن مى ناميدند. 
مدعيان اصالحات با تيترهايى نظير »تحريم ها به تاريخ پيوست«، »كليد تدبير قفل تحريم ها را گشود«، »فتح الفتوح 
ديپلماسى ايران«، »غروب تحريم، ساحل توافق« ، »مهر تدبير بر پيشانى تحريم«، »صبح بدون تحريم«، »فروپاشى 
تحريــم«، »اينك بدون تحريم«، »تحريم رفت«، »پيروزى، بدون جنگ«، »گل طاليى ظريف به 1+۵« و... توافق 
خســارت بار يك طرفه را نســخه معجزه آسا جا زدند، در فحاشــى به منتقدان هم گلو پاره مى كردند و امروز كه 
راهكارشان عقيم مانده و تير خالص به شقيقه برجام نشسته، فرار به جلو مى كنند و مى گويند منتقدان مقصراند. 

آقاى ظريف اينكه آلمان  ها به هواپيماى شما بنزين ندادند هم تقصير منتقدان است؟
پای مدعیان اصالحات در تله رفراندوم ترامپ

روزنامه همدلى صفحه سياست خود را به اظهار نظر دو تن از فعاالن اصالح طلب در حمايت از طرح برگزارى 
رفراندوم از ســوى رئيس جمهور در گفت و گوى تلويزيونى قرارداد و به نقل از غالمحســين كرباسچى از مفسدين 
اقتصادى نوشت : » همان طور كه آقاى روحانى گفته، انجام اين كار ناممكن نيست. اگر دولت به اين نتيجه برسد 
و روند آن را بتواند طى كند، حتما امكان پذير خواهد بود. همه پرســى مى تواند در مقابل جوسازى ها براى كشور 
مثبت باشــد.. اگر دولت و مجموعه حاكم به درســتى عمل كنند و مردم به اين مسئله باور داشته باشند كه نظر 

آنها اثرگذار است، حتما مى تواند بر جامعه تاثير مثبت داشته باشد.«
اين روزنامه در ادامه همچنين به نقل از احمد مازنى نماينده اصالح طلب مجلس نوشت: »با طرح اين موضوع 
موافقم. در مواردى كه ممكن اســت موضوعى به جدل بكشــد و به راحتى قابل حل نباشد، رجوع به آراى عمومى 

ضرورى است. به همين جهت، توجه و تاكيد ايشان بر اين موضوع را تحسين مى كنم.«
گفتنى است دولت در ماجراى نقض عهد برجام ،بايد از دولت آمريكا طلبكار مى بود اما وقتى موضوع رفراندوم 
درباره مذاكره با ترامپ عهدنشــناس و بى اعتقاد نســبت به تعهدات پيش كشيده مى شود، پالس تسليم طلبى و 

انفعال مطلق را با وجود پيمان شكنى آمريكا ارسال مى كند.
تيم ترامپ بدين ترتيب براى اقدام نامشــروع خود، مشروعيت دست و پا كرده؛ مفهوم مطالبه رفراندوم براى 
مذاكره، اين است كه آمريكا مسير درستى را طى كرده و گرنه ارسال چنان پالسى، تدارک مقدمات ريشخند نسبت 
به خويش است. معناى اين سيگنال پر خسارت، اين است كه؛ ما بى صفتى شما را به رسميت مى شناسيم، شما كار 
درستى كرديد كه تعهدات خود را زير پا گذاشتيد و با ادامه فشار و بدعهدى مى توانيد امتيازات بيشترى را بستانيد!
اين دقيقا نياز ديكته شده آمريكا بود كه توسط نفوذى ها به فضاى رسانه اى پمپاژ شد. متاسفانه آقاى روحانى 
در وضعيت سوء مديريت اقتصادى دولت و به خيال مشغول سازى منتقدانى كه هر روز بيشتر مى شوند، در تله 
»جريان نفوذ و دستكارى« پا گذاشته.او حتى اگر كمترين سودى در مسكوت گذاشتن نقض مطلق برجام و مذاكره 
مجدد در بازى مار و پله يك طرفه آمريكايى ها تصور مى كرد، پيشاپيش، خود را بازنده و مغلوب كرد. وقتى اجازه 
دهيد تا به دروغ و خيانت، چنين القا شود كه مردم خواستار مذاكره و قول و قرار مجدد و واگذارى امتيازات جديد 

با دولتى ذاتا عهدنشناس هستند، در واقع معنايش بستن دست دولت خود مقابل دشمن است.
چنين موجود دســت بســته اى، فقط مناسب قربانى كردن است و هيچ دليلى نداردكه پاى ميز مذاكره با او 
بنشــينند و چانه زنى كنند. البته كسانى هم بدشــان نمى آيد دولت روحانى فقط، به عنوان ديكته نويس طرف 
آمريكايى عمل كند. به هر حال جا دارد در داخل دولت بررسى شود كه كدام مشاوران نفوذى، روحانى را به تله 

سازمان سيا هل داده اند تا از او يك بازنده بزرگ بسازند؟

رئیس جمهور، برقــراری صلح و امنیت 
کامل در منطقه شبه جزیره کره را خواست 
جمهوری اســامی ایران دانست و با بیان 
اینکه تحوالت شبه جزیره کره برای تهران 
حائز اهمیت است، تصریح کرد: اراده تهران 
بر توسعه و گسترش مناسبات و همکاری های 
همه جانبه بین المللی از جمله با پیونگ یانگ 

است.
حسن روحانى روز چهارشنبه در ديدار »رى 
يونگ هو« وزير امور خارجه كره شمالى با اشاره به 
روابط دوستانه و صميمانه تهران – پيونگ يانگ 
در طول دهه هاى گذشته، گفت: ايران و كره شمالى 
در بسيارى از مقاطع حساس بين المللى و مجامع 
جهانى ديدگاه هاى مشــتركى داشته و همواره از 

يكديگر حمايت كرده اند.
رئيس جمهور با اشاره به خروج يك جانبه آمريكا 

از برجام به عنوان توافقى بين المللى، تصريح كرد: 
عملكرد دولت آمريكا در اين ســال ها به گونه اى 
بوده كه امروز آمريكا به عنوان كشورى نامطمئن 
و غيرقابل اعتماد در جهان شناخته مى شود كه به 

هيچ يك از تعهدات خود پايبند نيست.
وى خاطــر نشــان كرد: در شــرايط كنونى، 
كشورهاى دوست بايد با توسعه روابط و گسترش 
مناسبات و همكارى ها در مجامع بين المللى دركنار 

يكديگر قرار داشته باشند.
»رى يونگ هو« وزير امور خارجه كره شمالى 
نيز با اشــاره به روابط دوســتانه و صميمى تهران 
- پيونگ يانگ و مواضع و ديدگاه هاى مشــترک 
دو كشــور درباره مســايل گوناگون منطقه اى و 
بين المللى، گفت: سياســت راهبردى كره شمالى 
توسعه روابط با جمهورى اسالمى ايران و مقابله با 

يكجانبه گرايى است.
وزير امور خارجه كره شمالى خروج آمريكا از 
برجام و تالش براى بازگرداندن تحريم ها عليه ايران 
را اقدامى نادرســت و برخالف موازين بين المللى 
دانســت و ضمن ارائه گزارشــى از مذاكرات كره 
شــمالى با آمريكا در ســنگاپور و تحوالت شــبه 
جزيره كره به رئيس جمهور كشورمان، توسعه روابط 
مقامات عالى رتبه دو كشور را در گسترش مناسبات 
و همكارى هاى فى مابين حائز اهميت عنوان كرد.

روحانی در دیدار وزیر امور خارجه کره شمالی:

آمریکای نامطمئن و غیرقابل اعتماد
 به هیچ یک از تعهدات خود پایبند نیست

يك كودک در ابتدا ادراک چندانى ندارد، اما هرچه بزرگ تر مى شود، درک او نيز 
كامل تر مى شود و همراه با رشد فكري، تمايل به رقابت با ديگران نيز پيدا مي كند؛ 

تمايلي كه به صورت هاى مختلفى در وى بروز و ظهور مي يابد.
 تالش براى موفقيت در رقابت با ديگران و كســب برتري بيشــتر، ناشــى از 
كمال طلبى انسان است. ميل به  كمال از جمله الطاف الهى است كه سبب مى شود 

انسان به دنبال تكامل و پيشرفت باشد و به وضع فعلى خود بسنده نكند.
 امروزه غالب زمينه هايي كه مردم در آنها به دنبال تكامل و پيشرفت هستند، 
امور مادى از قبيل مســكن، وسيله نقليه، شغل، جايگاه اجتماعى و نظاير آن است 
كه زمينه زندگى راحت تر و رفاه بيشتر را فراهم مى كند؛ اما سؤالى كه جا دارد در 
مورد آن بينديشــيم اين است كه باالترين كمال، چيست؟ آيا واقعاً كمال محدود 
به خوردن، پوشــيدن، شغل، موقعيت اجتماعي و بهره مندي از لذت بيشتر است و 

باالتر از آن كمالى وجود ندارد؟
 دعوت انبیا به کسب کماالت فرامادی

 تاريخ نشــان داده كه كســاني بوده اند كه هدف اصلى شان، امور مادى نبوده 
و نه فقط آســايش و راحتى، بلكه حتى جان خود را فداي عاملي برتر از اين امور 
مى كردند. نمى توان گفت رفتار اين افراد غيرعاقالنه بوده اســت؛ اتفاقاً آنها كسانى 
بودند كه تحليل ها، سخنان، نوآورى ها و ابتكاراتشان نشان مى دهد كه افراد باهوشي 
بوده اند و از سر جهالت و نفهمى حاضر به تحمل رنج شكنجه و جان دادن نشده اند.
 اين مسئله حاكي از آن است كه آنها درک كرده اند كه امورى باالتر از ماديات و 
لذائذ مادى نيز وجود دارد و اهميت آنها به قدرى است كه ارزش دارد ماديات را فداى 
آن امور كرد و براي رسيدن به آنها دردها و رنج ها را به  جان خريد. در واقع چنين 
كساني اعتقاد دارند كه موجوديت انسان با مرگ به پايان نمى رسد؛ بلكه عالم ديگرى 
وجود دارد كه زندگى در آن تا ابد جريان دارد و مى توانند به سعادت ابدى برسند.

 در دوران دفاع مقدس نوجوانان بسيارى به پدران و مادران خود اصرار مى كردند 
كه گواهي كنند كه سن آنها بيش از چيزى است كه در شناسنامه آمده، تا بتوانند 
شناســنامه اى بگيرند كه مجوز حضور آنها در جبهه باشد. آيا آنها نمى فهميدند، يا 

به كمالى باالتر از ماديات رسيده بودند؟
 1۲4 هزار پيامبر آمدند تا اين مســئله را در ذهن مردم زنده كنند كه كمال 
واقعى، لذت هاى زودگذر دنيا نيست و مردم را به تفكر در اين زمينه وادارند. اگر همه 
زندگى اين دنيا فقط به خاطر برخورداري از لذت بيشتر است، تفاوت انسان با حيوان 
در چيست؟ حيوانات هم به دنبال لذت بيشتر و سير كردن شكم خود هستند؛ پس 
آمدن اين همه پيامبر و تحمل ســختى ها جهت دعوت مردم براى چه هدفي بود؟ 
آرى، برخى از مردم كه نمى فهميدند، پيامبران را شاعر و مجنون معرفي مي كردند.
بهترين جوانان اين كشور براى چه هدفي در طول 8 سال دفاع مقدس، عاشقانه 
بــه ميدان جنگ رفتند؟ آنها ديوانه نبودند؛ بلكه چيــزى را درک كرده بودند كه 

بسيارى از مردم از آن غافلند.
 جا دارد انسان با خود بينديشد كه فرستاده شدن اين همه پيامبر از سوي خدا، 
تحمل انواع رنج ها و شكنجه ها توسط اولياى الهى و جانفشاني همه شهدا براى چه 
بود؟ مبادا واقعيتى فراتر از ماديات وجود داشــته باشــد و ما از آن غافل باشيم! آيا 
اگر كمالى با ارزشى واالتر از ماديات وجود داشته باشد و ما آن را نشناخته باشيم و 
نهايت هدف خود را چيزى قرار دهيم كه هدف حيوانات نيز است، ضرر نكرده ايم؟
 هنر دين، اين است كه به مردم بگويد شما محدود به همين بدن مادى نيستيد؛ 
بلكه بدن، ابزارى است براى رسيدن به كمالى كه باالتر از درک مالئكه است؛ رسيدن 

به جايى كه انسان خليفه خدا شود و بر عالم خدايى كند.
 حضرت معصومه)س( كه بركات متعدد وجودشان روزانه جلوه گر است و مردم 
از كرامات ايشان بهره مند مى شوند، يك نمونه از انسان هايى است كه به كمال رسيده 
و به واسطه آنها، امتى از بركات فراوان برخوردار مى شوند. شهدا نيز كسانى هستند 
كه مانند ما در اين دنيا زندگى مى كردند، اما به جايى رســيدند كه كراماتشان در 

گوشه گوشه اين سرزمين نقل محافل است.
 انبیا و اولیا؛ الگوهای رسیدن به کمال

 حال بايد به خودمان نگاه كنيم و با خود بينديشيم كه آيا مانند حيوانى هستيم 
كه در طول زندگى اين دنيا فقط به فكر آباد كردن آخور خود اســت؟ آيا شايسته 
 است كه نهايت هدفمان خوردن، پوشيدن و كسب لذت هاى مختلف باشد و سرانجام 
در نتيجه برخي كارهايمان از حيوان هم پست تر شده و مستوجب عقوبت باشيم، 

يا مى خواهيم به كمالى برسيم كه شبيه خدا شويم؟
 براى رسيدن به كمال بايد انبيا و اولياى الهى را الگوى خود قرار دهيم؛ كسي 
مثل حضرت على)ع( كه با زحمات فراوان چاه هاى متعددى را حفر كرد، اما هنوز 
عرقش خشــك نشــده، آن را وقف فقرا مى كرد؛ كسي كه حتى بعد از رسيدن به 
خالفت، غذايش نان جويى بود كه با دست تكه نمى شد! نه اينكه ايشان راه هاي لذت 
بردن را بلد نباشد؛ به فرمايش خود ايشان در نهج البالغه، خوب مى دانست كه چگونه 
بهترين غذاها را براي خود فراهم كند؛ اما نمى گذاشت هواى نفس بر او غلبه كند.

 اميرالمؤمنين)ع( در زمانى كه حكومت چندين كشــور را به دســت داشت، 
متواضعانــه با يتيمان بــازى مى كرد؛ حال، امروز ما كــه در روى اين زمين و زير 
اين آســمان به عنوان پيروان على)ع( شناخته مي شويم، چه اندازه به آن حضرت 

شباهت داريم؟
 حزب اهلل لبنان، ثمره درخت انقاب

روزگارى در اين كشور شيعه، آنچه در مدارس تدريس مى شد، همه در جهت 
رســيدن به ماديات بود و آنچه در جامعه تبليغ مى شد، امور مادى بود؛ اما خداوند 
يكى از بزرگ ترين نعمت هايش را به ما عنايت فرمود و يكي از بهترين بندگانش، از 
سالله حضرت على)ع( را رهبر ما قرار داد كه بدون در اختيار داشتن هيچ امكانات 
ظاهرى، حكومت چند هزار ســاله ســلطنتى را پايان داد و نظام اسالمى را در اين 
كشــور برقرار كرد كه شــعاع نورش به كشورهاى ديگر نيز تابيده است و حزب اهلل 
لبنان يكى از شــاخه هاى درخت پرثمر انقالب است. سيدحسن نصراهلل كه يكى از 
معروف ترين و محبوب ترين شخصيت هاى جهان عرب و جهان اسالم است، طلبه اي 
بــود كه در حوزه علميه قم تحصيل مي كرد، در دوران دفاع مقدس به جبهه رفت 
و به فرمان امام راحل)ره(، همراه با شهيد موسوى، دبيركل فقيد حزب اهلل و برخى 
ديگر به لبنان رفتند؛ همان گروه ضعيف آن زمان، امروز به جايى رسيده كه نقش 

عظيمى در منطقه و حتى دنيا ايفا مى كند.
 بايد در مورد حيات اصلى انسانى بيشتر بينديشيم و سعى كنيم كمال واقعى 
خود را بشناسيم و اگر معتقديم كه شيعه على)ع(هستيم، بكوشيم كه شباهتي به 
ايشان پيدا كنيم؛ در اين زمان نيز با الگو گرفتن از امام خمينى)ره( و خلف صالح 
ايشــان رهبر معظم انقالب، در جهت رضاى الهى و كســب كمال واقعى و حيات 

ابدى تالش كنيم.
   سخنرانی آیت اهلل مصباح یزدي)دام ظله( 
در دیدار با جمعی از دانش آموزان و جوانان نخبه؛ قم؛ 97/4/9 

* زالل بصيرت روزهاى پنج شنبه منتشر مى شود.

راه رسیدن به كمال 

برخى اعضاى شوراى شهر در اقدامى عجيب به 
محل دفــن ملك المتكلمين رفتند و براى او فاتحه 
خواندند! شــوراى شهر و شــهردارى تهران پيشتر 
نيز طرحى براى مرمت و بازســازى منزل و مقبره 
ملك المتكلميــن را تصويب كرده بودند. طرحى كه 
حاكى از فقدان كمتريــن آگاهى تاريخى در ميان 

مديران شهرى تهران بود.
چهره سازى از »ميرزا نصراهلل بهشتى اصفهانى« 
معروف به »ملك المتكلمين« توســط شهردارى و 
شوراى شهر تهران در حالى صورت مى گيرد كه اين 
چهره سياه تاريخ معاصر به دليل اظهار عقايد ضاله 
از سوى علماى اصفهان به جرم بابى گرى تكفير شد 
و مجبور به ترک اصفهان گرديد و به شيراز رفت. در 
شيراز نيز به دليل فساد عقيدتى مطرود و مجبور شد 
به تهران مهاجرت كند. وى در تهران نيز مشهور به 
بابى گرى بود و از وابستگان فرقه ضاله بابيه به شمار 
مى آمد. »ملك المتكلمين« در سال 1318 به همراه 
يكى از دوستانش و با كمك منشى كنسول روسيه 
كتابى به نام »روياى صادقه« در روسيه چاپ و سپس 
در ايران توزيع مى كند كه سراسر طعنه و توهين به 
علماى برجسته ايران نظير مرحوم آيت اهلل آقانجفى 
اصفهانى است. فساد اعتقادى »ملك المتكلمين« در 
آن زمان به حدى آشــكار بود كه برخى منابع او را 
بهايى دانستند. مهدى بامداد در كتاب »شرح حال 

رجال ايران« مى نويسد: »ملك المتكلمين ابتدا بابى 
شد و سپس به ازلى تغيير مسلك داد.« و در »روزنامه 
خاطرات عين السلطنه« با صراحت از وابستگى وى به 
فرقه ضاله بهائيت صحبت شده است. ملك المتكلمين 
نقش مخربى در نهضت مشروطه داشت تا آنجا كه 
صداى جريان هاى غربگرا و غيرمذهبى را هم درآورد. 
عين السلطنه يكى از چهره هاى عصر مشروطه درباره 
او مى نويسد: »تمام نيت و همتش معطوف اغتشاش 
اســت. بيشــتر مردم از حركاتش برى شــده اند و 
مجموعه رفتارهاى او منشــأ آشوب و اغتشاش در 
كشور اســت.« او به همراه ديگر جريان هاى بابى و 
ازلى به سازماندهى آشوب ها و اغتشاشات در روزگار 
مشروطه مى پرداخت. آشوب هايى كه با به بن بست 
رساندن شرايط سياسى كشور موجبات  اشغال ايران 
توسط روســيه و انگليس را فراهم كردند. شايد به 
همين دليل بود كه »اردشــير جى« افسر بلندپايه 

اطالعاتــى انگليس در ايــران از ملك المتكلمين به 
عنوانى يكى از »دوســتان خوب« خودش در ايران 
ياد مى كنــد. »ملك المتكلمين« ضمن عضويت در 
حزب تندرو سوسيال دموكرات ايران از اعضاى فعال 
لژ فراماسونرى بيدارى نيز به حساب مى آمد. دوست 
صميمى اش مجداالسالم كرمانى درباره خصوصيات 
اخالقى »ملك المتكلمين« مى گويد: »طمع فوق العاده 
و ميل به جمع اموال در مزاج او رسوخى تمام داشت. 
گذشته از آن در عهد خود، پايدار نبود؛ بلكه خيلى 
ابن الوقت و از اهل اين دوره بود. هرگز نمى توانست 
از پول چشــم بپوشد و هرگز حاضر نمى شد درباره 
دوســتان خود استقامت ورزد؛ بلكه مكرر ديده شد 
كه براى جزيى وجهى ]مبلغ ناچيزى[، از دوســتان 
خود اغماض مى كرد.« به همين دليل از يك طرف 
با عناصر مشــروطه خواه مراوده داشــت و از طرف 
ديگر براى شــاهزاده هاى قاجار نظير ظل السلطان و 

ساالرالدوله كارپردازى مى كرد. وى حتى لحظاتى قبل 
از مرگش به محمدعلى شاه نيز پيشنهاد همكارى داد 

و التماس كرد تا او را نكشند.
متأسفانه سرانه مطالعه در كشورمان پايين است 
اما انتظار نداشتيم در مجموعه شوراى شهر و مديران 
شهرى تهران نيز اندكى مطالعه و تورق تاريخ معاصر 
ايران صورت نگرفته باشد تا به سراغ اين چهره فاسد، 
وابسته و آشوب طلب تاريخ معاصر رفته و شهردارى 
تهران نيز اقدام به ســاخت مقبــره و بارگاه برايش 
كند! اعضاى شوراى شهر تهران در حالى بر سر قبر 
ملك المتكلمين و فرزندش مهدى ملك زاده نشسته و 
برايشان طلب رحمت و مغفرت كرده اند كه ملك زاده 

رسما بابى و از پيروان على محمد باب بود.
متأسفانه فقدان آگاهى و سواد تاريخى و فرهنگى 
در مجموعه مديريت شهرى تهران از جمله شوراى 
شهر و شهردارى به وضوح نمايان است. پيش از اين 
مجموعه پوسترهايى در شهر تهران از طرف شهردارى 
نصب شد كه به بهانه تجليل از زنان در كنار برخى 
افراد موجه، به چهره ســازى از عناصر رژيم پهلوى 
مى پرداخت. شهردارى در روزهاى اخير نيز اقدام به 
برپايى نمايشگاه براى يكى ديگر از عناصر بدسابقه 
طاغوتى كرد كه مورد تمجيد و تحسين راديو دولتى 

آلمان قرار گرفت.
محمد هاشمی

نکته

در شورای شهر تهران یک نفر هم تاریخ نمی خواند!

مجلس به استیضاح وزیر كار و رفاه رأی مثبت داد
سرويس سياسى-

در  ربیعی  اســتیضاح علی  دیروز جلسه 
مجلس برگزار شد و پس از اظهارات موافقان 
و مخالفان در نهایت نماینــدگان با 129 رأي 
مثبت به طرح استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه 

اجتماعي، اعتمادشان را از ربیعي برداشتند.
ديروز مجلس جلسه اى پرالتهاب را سپرى كرد. 
جلسه اى كه به استيضاح وزير كار اختصاص داشت. 
على ربيعى به مجلس آمد تا از خود در برابر نمايندگان 

موافق استيضاح دفاع كند.
پس از آغاز جلســه اســامى نمايندگان موافق 
استيضاح على ربيعى قرائت شد تا به نوبت براى ارائه 
مباحث خود پشت تريبون قرار بگيرند. هيئت رئيسه 
مجلس نام مســعود گودرزى، نماينده ممسنى را به 
عنوان نخستين سخنران اعالم كردند اما از اين نماينده 
خبرى نشد و پس از آن هيئت رئيسه نام يارمحمدى، 
نماينــده زابل را براى حضور در جايگاه اعالم كردند 

كه او نيز حضور نداشت.
در اين لحظات نماينــدگان اصالح طلب حامى 
دولــت كه كتاب آيين نامه داخلى مجلس را بر روى 
دست بلند كرده بودند با فريادهاى خود قصد داشتند 
تذكرى را بيان كنند. اين نمايندگان در مقابل جايگاه 

هيئت رئيسه تجمع كردند.
در ادامــه ناگهان چند نماينــده فرياد زدند كه 
استيضاح كنندگان استيضاح  خود را پس گرفتند كه 
رئيس مجلــس على الريجانى در واكنش به اظهارات 
آنها گفت: اگر پس گرفته اند استيضاح منتفى است. 
اين بحث ها باعث شد تا الريجانى با به صدا درآوردن 

زنگ مجلس تنفس اعالم كند.
قصد داشتند جلسه استیضاح را 

منتفی کنند
محسن كوهكن نماينده لنجان و عضو فراكسيون 
نمايندگان واليى مجلس با حضور در جمع خبرنگاران 
توضيحاتى درخصوص علت متوقف شــدن جلسه و 
اختالل پيش آمده در روند استيضاح وزير تعاون ارائه 
كرد. وى با بيان اينكه اين اتفاق را در 1۰ دوره اخير 
مجلس ســراغ نداريم، اظهار داشــت: گاهى در پِس 
پرده و در لفافه حرف هايى زده مى شود و تحريكاتى 
صورت مى گيرد كه اجــازه نمى دهد يك امر قانونى 

مسير خودش را طى كند.
عضو فراكسيون نمايندگان واليى مجلس تصريح 
كرد: امروز به محض اينكه اســتيضاح در دستور قرار 
گرفت، متاســفانه عده اى از همــكاران ما در حضور 
وزير و معاونان وى اقداماتى كردند كه باعث تحريك 

مجلس شد و شروع به »دو-دو« گفتن كردند و علتش 
هم اين بود كه وقتى اســم آقاى مسعود گودرزى به 
عنوان اولين ســخنران اعالم شــد، ذهن عده اى به 
ســمت آقاى عباس گودرزى نماينده بروجرد رفت، 
در حالى كه ايشــان استيضاح را امضا نكرده بود. لذا 
همان كسانى كه »دو-دو« مى كردند فرياد زدند كه 

گودرزى صحبت نمى كند!
كوهكن با بيان اينكه من خودم استيضاح را امضا 
نكــرده ام، در عين حال تصريح كرد: اما وظيفه دارم 
كه از حقوق نمايندگان استيضاح كننده دفاع كنم. ما 
با دولت دشمنى نداريم اما اين جلسه بايد به صورت 

منطقى برگزار و براى آن راى گيرى شود.
وى افزود: متاســفانه عده اى وكيل الدوله تالش 
كردند تا با ايجاد يك جِو ســنگين در مجلس، مانع 
از برگزارى استيضاح شوند و كسانى كه استيضاح را 
امضا كرده اند، حاضر به صحبت كردن نشــوند؛ اين 
بســيار اتفاق بدى است. ما سؤال از رئيس جمهور را 
هم در پيش رو داريم، آن سؤاالت هم بايد با طمأنينه 
و آرامش مطرح شود و سؤال كنندگان به حاشيه نروند 
و رئيس جمهــور نيز با اخالق جواب دهد و قطعا تراز 
رياست جمهورى نيز همين است كه به حاشيه نرود 

و با اخالق پاسخ بگويد.
آغاز جلسه استیضاح پس از تنفس!

پــس از يك مدت ۵۰ دقيقه اى تنفس جلســه 
اســتيضاح على ربيعــى، وزير كار آغاز شــد و على 
رستميان، نماينده سلسله و دلفان به عنوان نخستين 
نماينده موافق اســتيضاح در جايگاه سخنرانى قرار 
گرفت. رســتميان در ســخنان خود به »انوشيروان 

محسنى بندپى« رئيس سازمان بهزيستى اشاره كرد و 
گفت كه او در اين سازمان به ريخت و پاش پرداخته 
و پول هايى را كه بايد خرج محرومان شود در راه هاى 

ديگر هزينه شده است.
در ادامه محمــود نگهبان، نماينده مردم خواف 
و رشتخوار در جايگاه قرار گرفت و گفت: با عملكرد 
ضعيف وزير كار، نه تنها آسيب هاى اجتماعى كاهش 
نيافته بلكه افزايش نيز پيدا كرده است. مديريت شما 
باعث شــده سهم تعاونى ها در اقتصاد به بيش از ۲۰ 
درصد كاهش يابد؛ 3۰ درصد تعاونى ها تعطيل شدند. 

محورهای استیضاح
حسن ســليمانى، نماينده كنگاور در موافقت با 
اســتيضاح گفت: به خاطر شــان و حيثيت مجلس 
صحبت مى كنم. مدت هاست در افكار عمومى اعالم 
مى شود نمايندگان از وزير مطالباتى دارند و به خاطر 
عدم وصول اين مطالبات استيضاح انجام شده است. 
در مجلس اسامى تمامى نمايندگانى كه از شما مطالبه 
داشتند را اعالم كنيد وگرنه ادعاى شما دروغ است.

سليمانى، عضو كميســيون برنامه و بودجه در 
تشريح محورهاى استيضاح گفت: از هم گيسختگى 
اين وزارتخانه عريض و طويل، عدم توجه عملى در به 
كارگيرى جوانان، عدم تحقق سهم ۲۵ درصدى بخش 
تعاون در اقتصاد، عدم تدوين سند كار، اوضاع معيشتى 
و رفاهى بازنشســتگان، اوضاع مديريت اقتصادى در 
شســتا، عدم اجراى قانون درخصوص بازنشستگان 
صندوق بيمه روســتاييان، اوضاع معيشــتى وخيم 
كارگران و افزايش نرخ بيكارى از مهم ترين محورهاى 

استيضاح شماست كه بايد به آن پاسخ دهيد.
خجسته، نماينده همدان نيز گفت: بازنشستگان 
ما در شرايط سخت و بُغرنجى قرار دارند، آقاى ربيعى 
چه برنامه اى براى آنها داريد؟ آيا طبق برنامه ششــم 
توسعه حقوق و مزاياى كارگران تعيين تكليف شده 
و آيا حقوق آنها متناسب با تورم افزايش يافته است؟

دفاع وزیر کار از عملکرد خود
على ربيعى، وزير كار در فرصتى كه به او اختصاص 
داشت به دفاع از عملكرد خود پرداخت و گفت: ما بايد 

به سمت ايجاد شفافيت حركت كنيم و نشان دهيم 
كه فسادستيز هستيم. هر وقت كارها سياسى و شلوغ 

شد، بدانيد كه نمى خواهند شفافيت صورت بگيرد.
وى افزود: در شــرايط آتى ســه، چهــار برنامه 
دارم. اشتغال مجموعه حركت نظام است. من در اين 
برنامه دارم مسئوليت پذيرى مى كنم. اشتغال روستايى 
افتخار نظام است؛ با پول پاشى نظام ايجاد نمى شود.

وزيــر كار گفت: من بايد برنامه زندگى ۵ دهك 
را دنبال كنم. همين كه قيمت ها براى اقالم و ســبد 
هزينه، به قيمت 4 هزار تثبيت شود، اين ايده وزارتخانه 
بوده اســت. من ۵۰ بنگاه را براى فروش گذاشــته 
ام. پتروشــيمى ها تا آخر هفته بعد در پتروشــيمى 
خليج فارس ادغام مى شود؛ كدام وزير در جهت خروج 
از بنــگاه دارى حركت كرد؟ چرا وقتى بابك زنجانى 

۵۰ تا شركت داشت، فرياد نزديد؟
وى اظهار داشت: هيچ دوره اى مثل امروز كارگر 
و كارفرما اينقدر به هم نزديك نبودند. ما اصول امام 
را داريم و زير ســايه رهبرى با سه عنصر عقالنيت و 
سخت كوشى و مدارا مى توانيم حركت كنيم. ما نبايد 
از هم بپاشيم. اگر بخواهيم از بحرانى كه ترامپ براى ما 
ايجاد كرده، عبور كنيم، بايد يكديگر را تقويت كنيم؛ 
زدن دولت و استيضاح مشكلى را از مردم رفع نمى كند.

ربیعی همراه کارگران بوده است
مسعود پزشكيان، نايب رئيس مجلس و نماينده 
مردم تبريز در مجلس در مخالفت با استيضاح وزير 
كار گفت: جو راه انداختند كه اگر به اســتيضاح رأى 
ندهيد، حيثيت مجلس زير سؤال مى رود؛ بايد به حق 
رأى داد. اگر كســى پول گرفته است بايد از مجلس 
اخراج شــود؛ اين حرف ها انصاف نيست و كسى باج 
نگرفته اســت. نايب رئيس مجلس شوراى اسالمى با 
بيان اينكه من به ربيعى رأى اعتماد مى دهم و دنبال 
دنيا و پول نبودم و نيســتم، گفــت: آقاى تقى زاده 
پيش بنده آمد و گفت »پســر من، پسر آقاى ربيعى 
را نمى شناســد«؛ برخى تهمت مى زنند كه اين دو با 
هم در دوبى فالن شركت را زده اند، تهمت را نبايد از 

پشت تريبون بيان كرد.
عضو كميسيون بهداشت مجلس شوراى اسالمى 
اظهار داشــت: من وزير بودم، در دولت آقاى خاتمى 
و احمدى نژاد اعتصابات كارگرى زياد بود. پنج سالى 
اســت كه آقاى ربيعى وزير شده، مشكل كارگران را 

حل كرده است.
عبدالحميــد خدرى نماينده مردم بوشــهر در 
مجلس نيز در شمار مخالفان استيضاح ربيعى به ايراد 
سخن پرداخت و گفت: اگر من از راديو اظهارات شما را 
گوش مى كردم برداشت من اين مى شد كه استيضاح 
رئيس جمهور مطرح اســت نه يــك وزير، زيرا همه 

مشكالت كشور را به يك وزير گره زده ايد.
وى خطاب به خادمى گفت: شــما فرموديد ما 
وزير مى خواهيم، كارگر نمى خواهيم اما من مى گويم 
ما وزيرى مى خواهيم كه كارگر بوده و درِد كارگران 
را لمس كند. اگر امروز ربيعى در نشست هاى كارگرى 
حضور مى يابد به اين دليل است كه كارگر بوده است.

چین اعام کرد که همکاری تجاری با ایران هیچ 
یک از قطعنامه  های شورای امنیت را نقض نمی کند، 
سوریه نیز از سرگیری تحریم های اقتصادی آمریکا 

علیه ایران را به شدت محکوم کرد.
به گزارش فــارس، وزارت خارجه چين اعالم كرد كه 
همكارى تجارى با ايران هيچ يك از قطعنامه  هاى شــوراى 

امنيت را نقض نمى كند.
به نوشته خبرگزارى رويترز، وزارت خارجه چين درباره 
تحريم هاى آمريكا عليــه ايران اعالم كرد كه پكن مخالف 

تحريم هاى يك جانبه است.
با وجود فشار آمريكا به ديگر كشورها شامل چين و كره 
براى به صفر رساندن صادرات نفت ايران، چند روز پيش از 

اين دولت چين رسما اعالم كرد كه درخواست آمريكا براى 
تحريم واردات نفت از ايران را نمى پذيرد.

از سوى ديگر، يك منبع در وزارت خارجه سوريه گفت 
كه جمهورى عربى سوريه از سرگيرى تحريم هاى اقتصادى 

آمريكا عليه ايران را به شدت محكوم مى كند.
اين منبع تأكيــد كرد كه طبق حقوق بين المللى اين 
اقدامات يك جانبه و غيرقانونى صورت گرفته است تا تأكيدى 
بر گرايش سلطه طلبانه سياســت هاى دولت آمريكا باشد. 
جمهورى عربى ســوريه در مقابله با سياست هاى خصمانه 
دولت آمريكا، با جمهورى اســالمى ايران ابراز همبستگى 
مى كند و دمشق اطمينان دارد رهبرى، دولت و ملت ايران 

خواهند توانست بر آثار اين اقدامات فائق آيند.

مخالفت چین 
با تحریم های آمریکا علیه ایران مخالفت رسمی وزارت خارجه عراق

 با تحریم های آمریکا علیه ایران
وزارت خارجه عراق با صدور بیانیه ای مخالفت خود با تحریم های 

آمریکا علیه ایران را اعام کرد.
در بيانيه وزارت خارجه عراق درباره تحريم هاى آمريكا عليه ايران آمده است: 
عراق مخالف اصل تحميل تحريم عليه هر كشــورى است و مواضع درخشان 
ايــران در حمايت از عراق در زمان بحران ها را به ياد دارد.در حالى كه وزارت 
خارجه عراق از مواضع جمهورى اسالمى ايران در حمايت از عراق در نبرد عليه 
تروريسم قدردانى مى كند، از جامعه جهانى مى خواهد كه براى بازداشتن آمريكا 
از ادامه تحريم ها عليه ايران، فشار بياورد.در ادامه اين بيانيه آمده؛ ما معتقديم 
كه پيامدهاى منفى تحريم هاى آمريكا عليه ايران براى عراق و كل منطقه از 
لحاظ اقتصادى و اجتماعى زياد است، زيرا ايران كشور همسايه مهمى است.

بقیه از صفحه2
ضمنا خاطرنشــان مى ســازد تــالش بى وقفه 
سربازان گمنام امام زمان)عج( براى مقابله بى امان با 
تروريست ها و... گوشه اى ديگر از فعاليت هاى وزارت 
اطالعات اســت كه شــرح آن در اين مقال نگنجد. 
همچنين، ضمن حفظ اشراف كامل اطالعاتى در حوزه 
ضد جاسوسى و مقابله با نفوذ و با بهره مندى از قواعد 
حرفه اى اقدامات شــايان توجهى در اين حوزه انجام 
شده است كه در صورت لزوم به اطالع خواهد رسيد.

۲- همانطور كه جنابعالى مطلعيد نوسانات و عدم 
تعادل در نرخ ارز، تابع عوامل و متغيرهاى مختلف و 
متنوع )داخلى و خارجى( است كه به داليل مشكالت 
ســاختارى و انضباطى حاكم بر اقتصاد كشور هر از 

گاهى بروز كرده و آثار مخرب خود را بر اقتصاد ملى 
برجا مى گذارد كما اينكه اين بيمارى مزمن و نقيصه 
اساســى، همواره در پايه هاى اقتصادى كشور وجود 
داشــته و حداقل 3 بــار )1373، 13۹1 و اكنون( با 
اين تالطم مواجه بوده ايم. از نظر كارشناسان متعهد و 
متخصص اطالعاتى علل اصلى و پايه اى ظهور هر سه 
بار، عدم تعادل در نظام ارزى بوده است كه البته سهم 
و نقش عوامل و متغيرهاى ديگر از جمله ضدانقالب و 

سرويس هاى دشمن را نيز نبايد ناديده گرفت.
3- از روزنامه با ســابقه كيهان  انتظار مى رود با 
درايت سياسى و به دور از شائبه هاى سياسى مسائل 
را پيگيرى نمايد و مانند هميشــه به حفظ اقتدار و 

وحدت كشور بيانديشد.

کیهان: با تشکر از پاســخ وزارت محترم 
اطاعات و ضمن تاکید چندباره بر خدمات ارزنده 
و سرنوشت ساز سربازان گمنام امام زمان)عج( 
که بر کسی پوشیده نیست، اشاره به این نکته را 
نیز ضروری می دانیم که علی رغم تاش بی وقفه 
آن وزارت محترم، متاســفانه میان توطئه های 
سازمان یافته تروریست های اقتصادی و برخورد 

با عوامل توطئه، توازن الزم دیده نمی شود.
به عنوان مثال، در حالی که تروریست های 
اقتصادی عرصه معیشت مردم را بر آنان تنگ 
کرده اند، خبر چندانی از مقابله با آنها به چشم 
نمی خورد، البته این نکته قابل درک است که 
بســیاری از اقدامات آن وزارت محترم بنابر 

ماحظات حرفه ای، رســانه ای نمی شود، ولی 
آثار و نتایج بیرونی ایــن اقدامات می تواند و 
باید قابل دیدن باشد که متاسفانه کمتر دیده 
به  می شود. مسئوالن محترم وزارت اطاعات 
خوبی می دانند که اعام حاکمیت، بخش قابل 
ماحظه ای از اعمال حاکمیت اســت و از این 
روی، عاوه بــر مقابله پنهان وزارت اطاعات 
با مفسدان اقتصادی، باید مردم نیز این حضور 
پنهان را احساس کنند تا تصور نشود که  این 

عرصه به حال خود رها شده است.
از خــدای مهربان برای عزیزانمــان در وزارت 
اطاعات توفیق روزافزون در خدمت به اسام و انقاب 

و مردم شریف ایران اسامی را مسئلت می کنیم.

پاسخ وزارت اطالعات به یادداشت كیهان

موسسه شهید قدمی به استقبال سی امین سالگرد شهید معلم می رود
»علیرضا  شــهید  سالگرد  سی امین 
قدمی« در موسسه شــهید معلم برگزار 

می شود.
سى امين سالگرد شــهادت »حاج عليرضا 
قدمى« و اولين ســال تاســيس شــهيد معلم 
برگزار مى شود. در اين مراسم از سايت موسسه 
شهيد قديمى رونمايى مى شود و پخش مستند 

خاطرات شهيد، معرفى اختراعات علمى موسسه 
 شهيد معلم از حاشــيه هاى ديگر اين مراسم 
خواهد بود. اين مراســم امروز 18 مردادماه از 
ســاعت ۲1 الى ۲۲:3۰ در حســينيه حضرت 
وليعصر )ع( واقع در خيابان نواب، خيابان هالل 
 احمر، خيابان شــهيد قدمى روبروى مســجد

امام جعفر صادق)ع( برگزار خواهد شد.

و  مطبوعات  وزیــران الیحــه  هیئــت 
خبرگزاری ها را با توجه به تحوالت گســترده 
در فضای رســانه ای و لزوم رفع کاستی های 
کار  قانون مطبوعات مصوب 1364 در دستور 

خود قرار داد.
هيئــت وزيران در جلســه ديروز چهارشــنبه 
)17مرداد( به رياســت حجت االسالم حسن روحانى 
رئيس جمهــور، اليحه مطبوعات و خبرگزارى ها را با 
توجه به تحوالت گسترده در فضاى رسانه اى و لزوم 
رفع كاســتى هاى قانون مطبوعات مصوب 13۶4 در 
دستور كار خود قرار داد. اليحه مذكور با هدف انسجام 
و يكپارچگى قوانين و مقررات رسانه اى و تأمين آزادى 
مسئوالنه رسانه ها خصوصا جهت مقابله با فساد و ايجاد 

شفافيت تهيه شده است.

موافقت دولت با افزایش اعتبار برای تکمیل 
تونل خوانسار به بوئین و میاندشت

همچنيــن دولت به منظور تكميل طرح احداث 
تونل خوانسار به بوئين و مياندشت، با پيشنهاد وزارت 
راه و شهرسازى و سازمان برنامه و بودجه كشور مبنى 
بر افزايش اعتبار به مبلغ ۵۰ ميليارد ريال براى طرح 

مذكور موافقت كرد.
 تعیین تکلیف شرکت های دولتی زیان ده 

در سال مالی 1395
هيئــت دولــت در ادامه، به بررســى وضعيت 
شــركت هاى دولتى زيان ده در ســال مالى 13۹۵ 
پرداخت و درخصوص ضرورت تداوم برخى از آنها و 
قرار گرفتن برخى ديگر در فهرست واگذارى يا انحالل 

تصميم گيرى كرد.

بررسی الیحه مطبوعات و خبرگزاری ها
 در دستور كار هیئت دولت قرار گرفت
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