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درمکتب امام

هر چه داریم از محرم است
محرم را زنده نگه داريد. ما هرچه داريم از اين محرم است و از اين مجالس. 

مجالس تبليغ ما هم از محرم است، از اين قتل سيدالشهداست و شهادت اوست. 

ما بايد به عمق اين شــهادت و تأثري اين شــهادت در عامل برسيم و توجه كنيم كه 

تأثري او امروز هم هست. اگر اين مجالس وعظ و خطابه و عزادارى و اجتامعات 

سوگوارى نبود، كشور ما پريوز منى شد. همه در تحت بريق امام حسني)ع( قيام كردند.
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اعتراف شرق: عمده تصمیم گیری ها و منابع اقتصاد
در اختیار دولت است
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سرویس سیاسی- 
روزنامه زنجیره ای شــرق گرانی نرخ ارز را خداحافظی با نرخ تورم تک رقمی دانســت و نوشت: » یکی از موفقیت های 
دولت یازدهم و دوازدهم کاهش نرخ تورم از 40 درصد به کمتر از هشــت درصد بود. تصور این بود که اگر سیاســت های 
دولت در جهت هدایت سرمایه ها به سمت بنگاه های مولد باشد، نرخ تورم باز هم کاهش یابد. اتفاقات ماه های اخیر بازار ارز 
و جهش قیمت همه ارزها متأثر از اعالم تحریم های ایاالت متحده و کم اثرکردن برجام، حتما در تورم اثر خواهد گذاشت.«
در ادامه این یادداشت آمده است: » می دانیم عمده تصمیم گیری ها و منابع اقتصاد ایران، در اختیار دولت است. رئیس جمهور 
معتقد است عده ای با سوءاستفاده از وضعیت فعلی، با احتکار کاال سعی در دامن زدن به بی ثباتی و تغییر قیمت ها دارند. 
دولت ابزارهایی در اختیار دارد و می تواند اقدام های سلبی انجام دهد و مانع توسعه چنین رفتارهایی در اقتصاد شود. اینکه 
گفته می شود دولت در اقتصاد و تنظیم بازار، اختیار چندانی ندارد، نمی تواند به واقعیت نزدیک باشد. بانک مرکزی، وزارت 
امور اقتصادی و دارایی، وزارت صمت و سازمان برنامه  و بودجه در کنار وزارت دادگستری و سازمان تعزیرات حکومتی، هم 

به شکل ایجابی و هم سلبی می توانند جلوی رفتارهای آسیب زننده به اقتصاد را بگیرند.«
در این یادداشــت همچنین تصریح شــده است: »در دولت  های سازندگی و احمدی نژاد، تورم های 40 تا 49 درصدی 
وجود داشت و رؤسای این دولت ها ادعا می کردند در تنظیم بازار و تعیین نرخ محصوالت و خدمات اختیار ندارند. مشخص 
است که دولت براساس وظایف ذاتی خود مسئول حفظ قدرت خرید مردم و بهبود معیشت آنان است. نرخ دالر در بازار 
غیررســمی به باالی 12 هزار تومان رســیده است. همان طور که  اشاره شد، این مسئله می تواند رشد تورم را در پی داشته 
باشد که سخت تر شدن زندگی اغلب مردم را نتیجه می دهد، قیمت تمام شده تولید را باال می برد و محصوالت داخلی نیز با 
نرخ باالتری به دست مصرف کننده می رسد.«فارغ از اینکه حتی پیش از تحوالت ارزی اخیر تورم تک رقمی با سفره مردم 
تناسبی نداشته و افزایش قیمت اقالم و مایحتاج عمومی علنا و عمال این نرخ را به سخره می گرفت روزنامه شرق پاسخی 
علنی به ادعای حامیان دولت داده است که مدعی هستند رئیس جمهور و دولت اختیاراتی برای حل مشکالت اقتصادی ندارند.

روزنامه شرق خود بارها با انتشار یادداشت ها و گزارشات متعدد با حمایت از دولت و حمله به منتقدین مدعی بی اختیاری 
دولت در حوزه های اقتصادی شده بود و امروز به این ادعای خود پاسخ می گوید که عمده تصمیم گیری ها و منابع اقتصاد 

ایران، در اختیار دولت است.
مشکالت کشور ناشی از تحریم است!

روزنامه ایران دیروز گفت وگویی را با محسن هاشمی، رئیس  شورای اسالمی شهر تهران منتشر کرد. وی در پاسخ به 
این سؤال که برخی فقدان تصمیم گیری را یکی از معضالت نظام در 40 سال گذشته می دانند، توانایی تصمیم گیری را در 
دولت می بینید؟ گفته است: »البته باید توجه داشت که از زمان بروز نوسانات اقتصادی تا امروز، زمان زیادی نگذشته است، 
به این معنی که امروز کمتر از 6 یا 7 ماه است که ما مشکالت اقتصادی اخیر را که بیشتر آن ناشی از تحریم است، مشاهده 
می کنیم. در همین مدت هم، این قدر مؤلفه ها و عوامل دخیل در اداره کشور تغییر کرده است که قطعاً اکنون نمی توان مدعی 
شد که دیگر به دولت برای اداره کشور امیدی نیست.«محسن هاشمی رئیس  شورای مرکزی حزب کارگزاران است. او از یک 
سو مدعی است که بیشتر مشکالت اقتصادی ناشی از تحریم است، از سوی دیگر همین حزب اخیرا بیانیه می دهد و ضمن 
تأکید بر اینکه حضور رئیس  جمهوری در صحن مجلس برای پاسخگویی به پرسش های نمایندگان، نه مجلس را »قانع« کرد 
نه ملت را »راضی« ساخت، دولت را فاقد استراتژی اقتصادی روشن می داند و مشخصاً خواستار برکناری محمدباقر نوبخت 

از سازمان برنامه و بودجه می شود و مضافا اینکه حضور او را مانعی برای اصالحات ضروری در دولت دوازدهم می خواند.
شگفت اینکه در بخش دیگری از گفت وگو به همین بیانیه هم  اشاره می کند و می گوید: »اصل بیانیه دادن چندان مهم 
نیست و هر حزب سیاسی می تواند در هر موضوعی بیانیه ای صادر کند، اما مسئله این است که باید به متن بیانیه مراجعه 
کرد و دید آیا منظور از بیانیه، تضعیف آقای روحانی است یا تقویت آقای روحانی.« و در پاسخ به این سؤال که برداشت شما 
چیست؟ اظهار می دارد: »آنچه من برداشت کردم، تقویت آقای روحانی در این بیانیه منظور بود. باالخره اتفاقاتی در کشور 
افتاده است و مشکالت اقتصادی پیش آمده است که حزب کارگزاران سازندگی هم به نوبه خود سعی کرده است برای عبور 

از این مشکالت، نظر داده و راهکار ارائه کند.«
دم خروس ادعاهای مدعیان اصالح طلبی و حامیان دولت اینجا بیرون می زند که آنها پیش از روی کار آمدن روحانی، 
جیغ می زدند که 90 درصد مشــکالت کشور ناشی از ســوء مدیریت و ناکارآمدی دولت است و تنها 10 درصد مربوط به 

تحریم ها است اما امروز بیشتر مشکالت محصول تحریم ها است!
»دولت در سایه« سکانسی دیگر از فیلم »گریز مدعیان اصالحات از پاسخگویی«

وی در بخش دیگری از این مصاحبه ترفند »دولت سایه« را پیش می  کشد و می گوید: »دولت از طریق وزارت خارجه 
سیاست خارجی کشور را دنبال می کند، اما گروه دیگری در جای دیگری که معلوم نیست کجاست و در سایه و دور از انظار 
نشسته اند، مقابل تصمیمات دولت می ایستند. مثاًل گاهی دولت تصمیم می گیرد روابط خود را با فالن کشور بهبود ببخشد 
و مشکالت را رفع کند، اما این گروه در سایه تصمیم می گیرد که کاری بکند تا میان دولت و دولت مقصد دعوا شود و روابط 
میان ایران و آن کشور خوب نشود. این همان دولت در سایه است که تصمیم می گیرد کاری بکند تا روابط میان ایران و 
آن کشــور را به هم بزند. به همین دلیل اســت که می بینید رئیس جمهوری می خواهد به یک کشور سفر کند، اما ناگهان 
خبردار می شوید که سه ایرانی در آن کشور مقصد بازداشت شده اند. یا در دولت آیت اهلل  هاشمی رفسنجانی که آقای میتران، 

رئیس جمهوری وقت فرانسه قصد سفر به ایران را داشت، اتفاق مشابهی رخ داد و این سفر انجام نشد.«
افراطیون مدعی اصالح طلبی، آن زمان هم که ظریف را در شــمایل امیرکبیر و آرش کمانگیر به تصویر می کشــیدند 
و روتیتر »از آرش تا ظریف« و تیتر »امیرکبیر عصر ما« می زدند، یا هنگامی که تیتر زدند »امضای کری تضمین است«! 
و نوشتند که »آمریکا هیچ گاه به خاطر یک توافق، پرستیژ و اعتبار بین المللی خود را خدشه دار نمی کند«! همین نظر را 
داشتند؟ یا اکنون که تیر خالص بر شقیقه برجام نشسته و راهکارشان عقیم مانده با بهانه تراشی و فریب مردم به دنبال فرار 

از مسئولیت پذیری و پاسخگویی بابت اعتماد بیجا به دشمن اند؟
تیم مذاکره کننده به گفته آقای ظریف وزیر امور خارجه از خط قرمزها عبور کرده ، امتیازات نقد داده یک مشت وعده 
نسیه گرفته، دّر هسته ای را داده آبنبات چوبی نسیه گرفته، تضمین هم نگرفته، بین داده ها و ستانده ها هم توازن برقرار 
نکرده؛ از نقض برجام شکایت هم کنیم، تحریم می شویم، بعد حامیان دولت طوری وانمود می کنند که دولت در سایه ای 
هست و در تصمیمات دولت اختالل ایجاد می کند! محسن هاشمی در ادامه می گوید: »مسائلی از این دست در سیاست 
خارجی مشــهود است، اما در وزارت کشور هم می توان این مسائل را دید. به عنوان مثال گاه می شود که رئیس جمهوری 
می خواهد به استانی سفر کرده و سخنرانی کند، اما ناگهان می بینیم در آن شهر تنشی ایجاد می شود که باعث می شود سفر 
رئیس جمهوری لغو شود. همه اینها، نشانه وجود دولت در سایه است، به این معنی که گروهی، همه مسائل یک وزارتخانه 
یا وزیر را زیر نظر دارند و هر جا موافق عملیات و رویکرد آن وزارتخانه نیستند، با یک روش عملیاتی یا تبلیغاتی، آن عمل 
و برنامه وزارتخانه مذکور را به هم می زنند یا با دادن اطالعات متناقض به مراجع باالتر به گونه ای عمل می کنند که دولت 
نتواند در این زمینه خاص تصمیم بگیرد و عمل کند. این همان دولت در سایه است. اما آنچه امروز محل بحث هست و 

اهمیت یافته است، دولت در سایه است که به اسم دولت موازی مطرح شده است.«
در دولتی که رئیس  آن در میانه جنگ اقتصادی و اوج گرفتن مشکالت معیشتی به توچال می رود و تصویر آن را هم 
منتشر می کنند، دولتی که سیف، رئیس  پیشین بانک مرکزی اش می گوید »نمی دانم در شرایط ارزی فعلی، چه کار کنم!؟« 
دولتی که در آن مشاوران رئیس جمهور باال رفتن قیمت دالر را اقدام خوب می دانند و از آن اعالم رضایت می کنند، دولت 

سایه موضوعیت، ماهیت و کارکردی دارد؟!
طرح شفافیت آرا، ابزار فشار به نمایندگان است!

فاطمه ذوالقدر نماینده عضو فراکسیون امید مجلس در یادداشتی در روزنامه آرمان نوشت:»ابتدا که طرح شفافیت آرا 
مطرح شد بسیاری موافق بودند که این طرح در جهت شفاف سازی است. ولی بعدها زمزمه هایی شد مبنی بر اینکه به عنوان 
ابزاری سیاسی است که به نمایندگان برای رأی دادن فشار بیاورند. به همین دلیل بسیاری از نمایندگان که این طرح را 
امضا کرده بودند در لحظه آخر از رأی مثبت به این طرح، انصراف دادند. در کشورهای دموکراتیک فرایند  رأی گیری پنهان 

است و فرد در پشت پرده رأی می دهد و در تمام مجالس دنیا هم این گونه است«.
متاسفانه برخی نمایندگان اهل بده بستان و ضعیف النفس و کاسب کار، شفافیت رأی را مهم ترین ابزار رو شدن دست 
خود و همکاران خود می دانند و به همین دلیل با شفافیت مخالفت می کنند. مردم حق دارند بدانند گیر برخی نمایندگان 
چیست که برای مسائل بسیار جزئی در مجلس نطق و سؤال و... می کنند اما حاضر نیستند درباره مسائل مهم اقتصادی 

از رئیس جمهور یا وزیران سؤال و مطالبه پاسخ کنند. مردم حق دارند بدانند کدام نمایندگان از سوءمدیریت راضی اند.
نخبگان را کدام طیف نگران کردند؟

روزنامه ایران دیروز در مطلبی نوشت: »برخی از نخبگان احساس خطر می کنند که به کشور برگردند. این وضعیت بعد 
از اتفاقاتی که برای کاوه مدنی به وجود آمد خودش را نشان داد. برخورد های امنیتی موجب شده تا سیگنال های خطرناکی 
به نخبگان خارج از کشور بدهیم. بسیاری از نخبگان امیدوار بودند که فضا برای بازگشت شان باز شود تا بتوانند به راحتی به 
کشور بیایند. با این برخوردها پیام بدی به آنها منتقل کردیم خیلی از نخبگان در توئیتر به من پیام دادند که ما می خواستیم 

به کشور برگردیم اما این برخوردها موجب شد تا ناامید شویم.«
همین مدعیان اصالحات بودند که بر سر طرح تحقیق و تفحص مجلس از مدیران دوتابعیتی، با دروغ پردازی مدعی 
شدند که این طرح شامل ایرانیان خارج از کشور نیز می شود و موجب تشویش و نگرانی این بخش از هم وطنانمان شدند.

نمایندگان مجلس در گفت وگو با کیهان:

تکلیف میلیاردها دالر ارز برباد رفته
با تحقیق و تفحص از بانک مركزی مشخص می شود

برگزاری مجالس گرامیداشت برای کسانی که نزد یک ملت و جماعتی، جایگاه 
ویژه و ممتازی دارند، سنتی انسانی است و نشانه این است که آن ملت و جماعت، 
حیات خاصی دارند که محورش را، آن شــخصیت و ارتباط با او تشکیل می دهد. 
چنین مراسمی در فرهنگ اسالم تحت عنوان عام تعظیم شعائراهلل، قرار می گیرد.

ما معتقدیم خداوند بندگانی عزیزتر، محبوب تر و شــریف تر از این بزرگواران 
ندارد. اولین فایده چنین مجالســی این است که حیات اجتماعی، بروز پیدا کرده 

و ادامه می یابد.
گرفتن حاجت از این بزرگواران، از جمله اموری است که حتی توسط کسانی 
که معلومات دینی چندانی هم ندارند، صورت می گیرد؛ اما باید توجه داشــت که 
تمام بهره ای که از این بزرگواران می توان برد، همین نیست؛ بلکه اگر با نگاه دقیق 
به این قضیه بنگریم، گاهی به خاطر برخی از همین عبادات و نذرها که فقط برای 
برطرف شدن حوائج مادی،  صورت می گیرد، باید عذرخواهی نیز بکنیم؛ چرا که در 
واقع آنچه مطلوب ماست، حاجت خودمان است و شخصیت آن بزرگواران را برای 
نان و آب، وســیله قرار داده و احترام به اهل بیت )ع( را وسیله ای برای سیر شدن 

شکم خود قرار داده ایم!
ســاده ترین راه این است که در خانه اهل بیت )ع( رفته و اعتراف کنیم که ما 
صــالح خود را نمی دانیم و هر چه برای ما مناســب می دانید،  آن را برای ما قرار 
دهید. این مقام بهتر از مقامی است که انسان، ایشان را واسطه برای حوائج نازله و 

دنیایی خودش قرار دهد.
علت آفرینش اهل بیت)ع(

 جا دارد با خود بیندیشیم که چرا اهل بیت )ع( تا این اندازه حاضر به فداکاری 
و بذل جان و حتی قربانی کردن فرزند شیرخوارشــان شده اند،باید ببینیم خدا از 
آفرینش آنها چه هدفی داشــت و آنها با این فداکاری هایشان به دنبال چه هدفی 
بوده اند؟ جواب اجمالی این پرسش این است که چون خدا می دانست ما برای هدایت 
به افرادی نیاز داریم که ما را هدایت و راهنمایی کنند، آنها را آفرید تا ما را هدایت 

کنند و ما نیز مشمول برخی رحمت های الهی بشویم.
رسیدن به رحمت خاص الهی که بشر برای آن خلق شده است، بدون راهنمایی 
این بزرگواران ممکن نیست؛ لذا باید کاری انجام دهیم که آنها دوست دارند و آن 

همان چیزی است که موجب تقرب به خدا می شود.
یکی از مهم ترین اثرات برگزاری این مراسم و تعظیم شعائراهلل، آشنایی کودکان، 
جوانان و نسل امروز ما با دین است. خود ما نیز بیشتر از همه چیز به وسیله همین 
مجالس سیدالشهدا)ع(، دین را یاد گرفته ایم؛ بنابراین دین خود را مدیون مراسم 
سیدالشهدا هستیم؛ بی خود نیست که شهادت آن حضرت از همه فضائل باالتر است 

و توسل به ایشان، از توسالت دیگر مؤثرتر است.
گاهی انواع و اقسام برکات به خاطر یک کار کوچک نصیب انسان می شود،برگزاری 
همین مراســم ها، هم تعظیم شعائر اسالمی است و هم موجب آشنایی کودکان و 
جوانان با دین می شود، اما باالتر آن است که در این مراسم از فرمایشات اهل بیت  
به گونه ای استفاده کنیم که نتیجه بیشتری ببریم؛ نتیجه ای که گاهی با ساعت ها 

مطالعه نیز برایمان حاصل نمی شود.
ائمه )ع(آمده اند تا سبب نزدیکی ما به خدا شوند و مراتبی از این هدف در سایه این 
مجالس حاصل می شود،توحید اساس همه معارف است و بقیه معارف فرع آن است.

التزام به توحید ربوبی، یعنی اطاعت از خداوند، نازل ترین مرتبه توحید است،البته 
بسیاری از ما در همین مرتبه نازله اش، مشکل داریم. این در حالی است که قرآن 
سطح باالتری از توحید را به ما ارائه می دهد. در قرآن دائما همه امور، از افعال خدا 
شمرده می شود؛ از ساده ترین و عادی ترین امور گرفته تا مسائل پیچیده. از این رو 

در همه کارها فقط باید به خدا اعتماد کرد. 
اعتماد تنها باید به خدا باشــد. اعتماد به غیر خدا ممنوع است؛ بخصوص به 
گنهکاران و بخصوص به دشــمنان اسالم. در دعاها نیز انقطاع به خدا آمده است؛ 
یعنی انسان همه کارهایش را از خدا بخواهد. اما انقطاع به خلق یعنی اینکه انسان 
تمام نیازهایش را از مخلوق بخواهد. در این نوع از انقطاع گاهی انسان نیازهایش 
را از یک مسلمان مؤمن می خواهد.  این کار  اگرچه عالی نیست، اما کامال مخالف 
انقطاع الی اهلل نیســت؛ بدتر از این مورد جایی است که انسان به سراغ گناهکاری 
برود و به او التماس کند که نیازش را برطرف کند. این کار بسیار زشت است، اما 

زشت تر و بدتر از اینجایی است که انسان به دشمن خدا دل ببندد!
محرومیت؛ کمترین عقوبت دل بستن به دشمن

 خداوند کسی را که به فاجری دل ببندد، قطعا محروم می کند، چه رسد که 
انسان به کسی دل ببندد که علیه اسالم اقدام می کند و آنها را آزار و اذیت کرده، 
تحریم می کند، دانشمندانشــان را ترور می کند و در زندگی مسلمانان مانع ایجاد 
می کند. طبیعی است که خداوند کسانی را که توکل به خدا را رها کنند و به چنین 

افرادی دل ببندند، بدبخت، بیچاره و ذلیل می کند.
همه چیز در ید قدرت خداوند است، آیا به خدا اینقدر اعتماد نداریم که او را 
وکیل خود قرار دهیم؟ آیا این توقع باالیی اســت که خدا از ما دارد؟ شــما خدا را 
وکیل قرار بدهید، ببینید کارتان درست می شود یا خیر؟ خدا در قرآن می فرماید: 
اگر راست می گویید که ایمان دارید، بر خدا توکل کنید؛ یعنی کسی که به دیگران 

امید بسته است و می گوید ایمان آورده ام، دروغ می گوید.
نگویید چرا چنین شد و به نتیجه نرسیدیم؛ محرومیت کمترین عقوبتی است 
که باید چشید. چرا که اعتماد به دشمن خدا کردیم.بنابراین باید استغفار کنیم و 
بگوییم خدایا غلط کردیم؛ ما را ببخش که به برجام و مذاکره با دشمنان دلخوش 
کرده بودیم؛ ما را ببخش که به اروپایی ها دل خوش کرده ایم! حتی برخی به روسیه 
و چین دل بســته اند؛ آنها هم اشــتباه می کنند؛ آیا فکر می کنند آنها ما را دوست 
دارند؟ کسانی که واقعا ما را دوست دارند همین خدا و اولیای الهی هستند؛ درخانه 
آنها برویم و ببینیم که جواب ما را می دهند. مگر نه این بود که با همین توسالت 
خالصانه به این اولیای الهی و اعتماد به خدا، در دفاع مقدس بر دنیا غالب شدیم؟ 
امروز هم اگر مخلصانه به اولیای الهی متوسل شویم و دل از غیر خدا ببریم، قطعا 

نتیجه اش را خواهیم دید.
 سخنرانی آیت اهلل مصباح یزدي )دام ظله( 
درمراسم شهادت حضرت جواداالئمه)ع(؛ قم؛ 97/5/20 

* زالل بصیرت روزهای پنج شنبه منتشر می شود.

کمترین عقوبت دل بستن به دشمن

سرویس سیاسی-
بر اثر سیاست های غلط که در نیمه نخست 
سال در دو بســته ارزی متفاوت نمود یافت و 
سوءمدیریت اقتصادی میلیارد ها دالر با نرخ 4200 
تومانی در اختیار برخی افراد قرار گرفت که با آن 
اجناس ضروری به کشور وارد شود ولی نه تنها 
این گونه نشد که به روایت های مختلف از 11 تا 
50 میلیارد دالر به باد رفته و وضعیت کنونی را 
سبب شد، نمایندگان مجلس در گفت و گوهایی با 
کیهان از تحقیق و تفحص 13 محوری خبر دادند 
که با به نتیجه رسیدن آن تکلیف ارزهای به باد 

رفته مشخص خواهد شد.
آمــار دقیقی وجود ندارد که دولت چه میزان ارز 
4200 تومانی در اختیار برخی افراد قرار داده است که 
با آن کاالهای ضروری مردم را وارد کنند ولی این ارز 
را به تاراج برده و یا اجناس وارداتی را در بازار و به نرخ 
ارز آزاد فروخته اند، یکی از 11 میلیارد و 300 میلیون 
دالر سخن می گوید دیگری از اختصاص 50 میلیارد 
دالر برای ثبت سفارش کاال خبر می دهد و در همین 
میــان از 18 میلیارد دالر به تاراج رفته نیز خبرهایی 
منتشــر شده اســت. ولی آنچه روشن است که بر اثر 
بی کفایتی برخی مدیران و سیاست های غلط و متناقض 
ارزی میلیاردها دالر در شرایط خطیر اقتصادی کشور 
به تاراج رفته است و متاسفانه دولت مسئولیت خود را 
در این میان نمی پذیرد و یا تالش دارد شرایط را عادی 
جلوه کند و یا با انداختن تقصیرها به گردن این و آن از 

بار روانی فشار افکار عمومی بکاهد.
در این میان وظیفه نهادهــای نظارتی از جمله 
مجلس شورای اسالمی که از طریق دیوان محاسبات 
می تواند به مسائلی اینچنینی ورود کرده و تحقیق و 
تفحص کند چیست؟! آیا سؤال از رئیس جمهور و قانع 
نشدن از 4 جواب روحانی نقطه پایانی بر وظایف مجلس 
است؟ نمایندگان مجلس در گفت و گو با کیهان از اینکه 
بهارستان نمی تواند نهادهای بدون وزیر را زیر ذره بین 
قرار دهد گالیه کرده و در عین حال از تحقیق و تفحص 
13 محوری خبر دادند که بحران ارزی اخیر نیز یکی از 

محورهای آن است و مجلس می خواهد با پیگیری آن 
تکلیف بسیاری از امور را مشخص سازد.

در 13 محور از بانک مرکزی 
تحقیق و تفحص می شود 

حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر و 
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز در گفت و گو 
با کیهان با اشاره به اینکه »مجلس تحقیق و تفحص 
از بانک مرکزی را پیگیری می کند« گفت : نمایندگان 
مجلس یک تحقیق و تفحص از بانک مرکزی را پیگیری 
کرده اند که این تحقیق و تفحص پس از 7 الی هشت ماه 
که در کمیسیون اقتصادی بر خالف قانون معطل مانده 
بود خوشبختانه مصوب شده و به صحن علنی رسید.

وی ادامه داد: این تحقیق و تفحص که کلید آن از 
ســال 96 زده شد در 13 محور از جمله مسئله ارز در 
دســتور کار قرار دارد و نمایندگان مصمم هستند که 
اتفاقات رخ داده میان دو بسته ارزی از فروردین سال 
جاری تا مرداد ماه همین ســال را بررسی و در باره آن 
تحقیق و تفحص کنند. حاجی دلیگانی با بیان اینکه 
بر اثر این دو سیاســت مغایر ارزی 18 میلیارد دالر به 
تاراج رفته اســت گفت : عالوه بر این 18 میلیارد دالر 
57 تن طال نیز در قالب سکه به صورت نامناسب توزیع 
شده است، در این روند 20 هزار میلیارد تومان به عنوان 
رانت و پول بادآورده به جیب حدود ده هزار فرد یعنی 
هر نفر به صورت متوسط دو میلیارد تومان رفته است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت : همه این 
موارد به صورت دقیق از سوی نمایندگان مورد تحقیق 
و تفحص قرار خواهد گرفت تا مشــخص شــود ابعاد 

ماجرا چه بوده است.
بازجویی از معاون ارزی بانک 

مرکزی حقیقت را روشن می کند 
حسینعلی شهریاری نماینده زاهدان در گفت و گو 
با کیهان با بیان اینکه » ارز 4200 تومانی « از سوی 
بانک مرکزی مدیریت نشد گفت : حدود 18 میلیارد 
دالر در اختیار برخی افراد قرار گرفته و این افراد پس از 
واردات برخی کاالها این اجناس را در بازار آزاد فروختند.

وی در ادامــه تصریح کرد: »معــاون ارزی بانک 
مرکزی در بازداشت به سر می برد و بی شک بازجویی ها 
از وی به کشف حقیقت ماجرا کمک بسیاری خواهد کرد 

که چه کسانی از این رانت استفاده کرده اند.«
شــهریاری گفت: »رانت ماهیت دولتی داشته و 
بایستی قوه قضائیه با این مسئله برخورد الزم و شایسته 
داشته باشد، متاسفانه شعار زیاد می دهیم ولی اتفاقات 
مطلوبی رخ نمی دهد.« وی اظهار داشــت : » یکی از 
مواردی که معاون ارزی بانک مرکزی بایســتی به آن 
جواب دهد این اســت که ارز4200 تومانی در شرایط 
امروز اقتصادی کشــور به چه کسانی اختصاص یافته 

است و با این ارز چه اقدامی صورت گرفته است؟!«
شهریاری در پاسخ به این سؤال که مجلس از شأن 

نظارتی خود در پیگیری این مســئله چه استفاده ای 
می کند نیز گفت: »متاسفانه مجلس کارشناسان نظارتی 
جدی در اختیار ندارد، در ده سال گذشته که بنده در 
مجلس بوده ام نیز تحقیق و تفحص های متعددی صورت 
گرفته که به قوه قضائیه رفته و گزارشی از این قوه به 

مجلس که نتیجه به کجا رسید ارائه نشده است.«
تکلیف 9 میلیارد ارز 4200 تومانی 

مشخص نیست
عزت اهلل یوسفیان مال نماینده آمل نیز در گفت و گو 
با کیهان با بیان اینکه در مورد 18 میلیارد دالری که 
اخیرا خبر آن منتشــر شده است اطالع دقیقی ندارد 
گفــت : اما پیش از این و در یک مصاحبه دیگر اعالم 
کردم که 11 میلیارد و 300 میلیون دالر در قالب دالر 
4200 تومانی از سوی دولت به افراد داده شده است که 
در این میان تکلیف 9 میلیارد دالر آن مشخص نیست.

وی ادامــه داد : 11 میلیــارد و 300 میلیون ارز 
4200 تومانی برای واردات کاال به افرادی داده شــده 
است که دولت تکلیف 2 میلیارد و 300 میلیون دالر 
آن را مشــخص کرده و مشخص ساخته است که این 
میزان ارز به چه کسانی داده شده است ولی تکلیف 9 

میلیارد دالر بقیه مشخص نیست.
یوســفیان مال اظهار داشــت: متاسفانه مجلس 
می تواند تنها به دستگاه های دارای وزیر نظارت کند و 
در این چرخه بانک مرکزی زیر نظارت مجلس نیست.

وی ادامه داد : مشخص نیست 9 میلیارد ارز گفته 
شده در اختیار چه کسانی قرار گرفته و با این ارز چه 
کاالهایی به کشور وارد شده است ولی مسلم است که 
یا کاالیی وارد کشور نشده یا واردات صورت گرفته مورد 
نیاز و اجناس ضروری نبوده است. این نماینده مجلس 
در ادامه گفت و گوی خود با کیهان اظهار داشت : نامه ای 
به کمیسیون برنامه نوشته ایم که بر اساس آن تکلیف 9 
میلیاردی که دولت آمار آن را تاکنون اعالم نکرده است 
باید مشخص شود، دولت باید پاسخ دهد که این ارز به 
چه کسانی تخصیص داده و در ازای آن چه اجناسی وارد 
کشور شده است. بعد تعطیالت مجلس این مسئله از 

سوی نمایندگان به شدت پیگیری خواهد شد.

عزت اهلل یوسفیان مالحسینعلی شهریاریحسینعلی حاجی دلیگانی

اهواز - خبرنگار کیهان:
دانشجویان انقالبی خوزســتان در مطالبه مشکالت مردم از مسئولین 
قوه قضاییه در مقابل ساختمان دادگستری استان خوزستان اجتماع کردند.

در خاتمه این اجتماع بیانیه ای توسط دبیر شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی 
استان خوزستان قرائت شد. در ابتدای این بیانیه بر وحدت ملت و مسئولین در راستای 

فائق آمدن بر مشکالت و اجرای کامل عدالت تاکید شد.
همچنین تصریح شد: »الزم است که مسئولین دولتی با تکیه بر توان و استعداد 
جوانــان مومن و انقالبی این مرز و بوم بر معضــالت موجود چیره گردند. همچنین 
برخورد قاطع و سریع قوه قضائیه با عناصر فاسد و مخل در بخش های مختلف خصوصا 
بر هم زنندگان ثبات اقتصادی کشور موجب آرامش خاطر مردم و ثبات قدم های آنان 

می گردد.«
دانشــجویان انقالبی و مطالبه گر خوزستانی در قطعنامه پایانی این تجمع اعالم 
کردند. ما جوانان انقالبی از مســئولین دولتی می خواهیم که با نصب العین قرار دادن 
منویات رهبر معظم انقالب و با استفاده از نظرات کارشناسان و جوانان متخصص این 

آب و خاک، اتاق فکرهای دشمنان را ناکام گذارند.«
از ملت عزیز و همیشه در صحنه ایران و نخبگان می خواهیم که با ورود جدی تر 
در کارزار جهاد تبیین توطئه های دشــمنان در زمینه های جنگ روانی و رسانه ای را 

خنثی نمایند.«
دانشجویان در آخر ضمن حمایت قاطع از اقدامات اخیر دستگاه قضایی درجهت 
مبارزه با مفســدان اقتصادی، از قوه قضاییه خواســتند تا با قدرت و سرعت در مسیر 
احقاق حقوق ملت حرکت کرده و گامی محکم در تحقق عدالت که از آرمان های اصیل 

انقالب اسالمی است بردارد.

اجتماع دانشجویان انقالبی خوزستان 
در تأكید بر مطالبات مردم

بقیه از صفحه2
نیاز شدید آمریکا

در شــرایط فعلــی دولــت ترامپ بــا هدف 
کارنامه ســازی در حوزه سیاســت خارجی شدیداً 
نیازمند اجرای یک نمایش سیاسی است؛ بنابراین 
مقامات ارشد دولت ترامپ تقال می کنند تا روسای 
جمهور ایران و آمریکا در یک قاب قرار بگیرند. هدف 
آمریکا از این اقدام نه مهیاشدن بستر مذاکره، بلکه 
نمایش تســلیم ایران و مقدمه چینی برای تعمیم 
خســارت محض برجام به دیگر مؤلفه های قدرت 

کشورمان است.
نکته قابل تأمل اینجاست که مدعیان اصالحات 
با بازی در زمین ترامپ به دنبال اجرایی شدن این 

اقدام ضدایرانی هستند.
اعتراف جان کری و کاله گشاد برجام

»جان کری« وزیر امور خارجه اسبق آمریکا در 
فصل هجدهم از کتاب خاطرات خود که به تازگی 
منتشر شده، درباره پرداخت مبلغ 1،7 میلیارد دالر 
به ایران در ســال 94 توضیح داده و تصریح کرده 

در صورتی که این مبلغ به ایران پرداخت نمی شد، 
واشنگتن به پرداخت 10 میلیارد دالر محکوم می شد.
کری ماجرای این پرونده را از آغاز این طور شرح 
می دهد: »در دهه 1970، قبل از انقالب ایران، ایاالت 
متحده به ایران که در آن زمان متحد ما بود صدها 
میلیون دالر تجهیزات نظامی می فروخت. دولت شاه 
در پرداختی های خود ُکند عمل می کرد و طرف ها 
اوایل ســال 1979 به توافق رســیدند که ساختار 

پرداخت ها را عوض کنند«.
وی اضافه کرده اســت: »هنگامی که آیت اهلل 
خمینی به قدرت رســید و ایرانی ها پرســنل ما را 
گروگان گرفتند مشــخص بود که آمریکا سالحی 
به ایران تحویل نخواهد داد. تنها مشــکل این بود 
که ایران پول بسیاری از آنها را پرداخت کرده بود. 
آن پول در حسابی مربوط به خزانه داری آمریکا بود. 
ایران مدت ها خواســتار پرداخت آن پول، البته با 

سودش شده بود«.
وزیر خارجه سابق آمریکا نوشته است: »ایران 
شکایتی را در دادگاه بین المللی الهه تنظیم کرده 

و در آن خواستار دریافت 10 میلیارد دالر، همراه با 
سود و بازگرداندن آن وجوه شده بود. آنها شکایت 
حقوقــی محکمی برای این بخــش از دعوی خود 
داشتند و جلسات استماعی در نظر گرفته شده بود 

که قرار بود آغاز شوند«. 
جان کری اعتراف کرده که دادگاه ممکن بود 
ایاالت متحده را مجبور به پرداخت وجوهی سنگین 
به ایران کند، اما دولت »باراک اوباما«، وزیر خارجه 
وقت آمریکا موافقت کــرده با پرداخت حدود یک 
پنجــم پول مورد مطالبه ایــران، به توافق با طرف 

مقابل برسد.
کری تصریح کــرده »با آنکه 1.7 میلیارد دالر 
هنوز هم رقم هنگفتی است اما در مقابل 10 میلیارد 

دالر رقمی به حساب نمی آید«.
این مســئله یکی دیگر از مصادیق کاله گشاد 
برجام بر سر دولت ایران و تیم مذاکره کننده به ریاست 
ظریف در موضوع برجام است. کیهان پیش از این به 
این مسئله و فریب خوردن تیم مذاکره کننده ایرانی 
از آمریکا و ضرر 8 میلیارد دالری آن  اشاره کرده بود.

وطن پرستی که 8 میلیارد دالر آب خورد!
محمدجــواد ظریف وزیر امــور خارجه- 11 
شهریور 97- در صحن علنی مجلس گفته بود:»شما 
ماجرای گرفتن 1/7 میلیارد دالر از آمریکا را به یاد 
آورید و بیشترین نقش را در این مسئله جناب آقای 
دکتر دری اصفهانی [جاسوس هسته ای] داشت... 
من درباره وطن پرستی و حمایت این افراد از منافع 
ملی شــکی ندارم«.نکته قابل تأمل اینجاست که 
وطن پرستی! دری اصفهانی تنها در یک قلم، حدود 

8 میلیارد دالر برای کشور آب خورد!
گفتنی است- شهریور 95- »محمد اسماعیل 
سعیدی« نماینده مردم تبریز،  آذرشهر و اسکو در 
مجلس با  اشاره به اخراج دری اصفهانی از وزارت دفاع 
گفته بود:»دری اصفهانی در اواخر دهه 70 با وزارت 
دفاع همکاری داشــت و به عنوان نماینده ایران در 
دعاوی کشورمان علیه آمریکا در دادگاه الهه حضور 
می یافت اما بعدها مســئولین وقت نظارتی متوجه 
شدند وی به نفع آمریکا کار می کند و به همین علت 

او را بازداشت و از کار اخراج کردند«.

گزارش خبری تحلیلی کیهان

جان کری: ترامپ با خروج از برجام جایی برای مذاکره نگذاشته است

کیهان بررسی می کند

نارنجک های دودزا برای انحراف افکار عمومی از مطالبات اقتصادی
بقیه از صفحه3

کار درستی نیست!
ملت ایــران از این روزنامه زنجیره ای و همچنین 
نویسنده یادداشــت که با کمال تاسف نماینده مردم 
پاکدشت در مجلس است تشکر می کند که در توضیح 
الیحه دولت گفتند که ممانعت از تحصیل مسیحیان 

یا یهودیان یا زرتشتیان کار درستی نیست!!
چنان نوشــته اند »کار درستی نیست« که انگار 
40ســال است راه غلطی در موضوع آموزش اقلیت ها 
طی شده و حاال ایشان می خواهند بگویند باید جلوی 
این مسیر غلط گرفته شود!! اگر این نماینده مجلس که 
قلم به مدح لوایح دولت ساخته گشوده و چنین در این 
باره عنان اختیار از کف داده در خیابان های محله هایی 
که هموطنانمان از اقلیت های دینی در آنها حضور دارند 

قدم می زد حتی مدارس ویژه آنها را می دید.
اگر این نماینده و روزنامه اعتماد در پاسخ بگویند 
که منظور از آن جمله که جلوگیری از تحصیل پیروان 
ادیان دیگر تنها بیان این بوده که چنان روشــی غلط 
اســت باید در پاسخ گفت: در کشوری مثل ایران که 
قانون اساسی آن به حقوق همه پیروان ادیان الهی به 
تحصیل علم صحه گذاشــته و هیچ فردی نه در میان 
مســئوالن و نه در میان کارگزاران نظام به خالف این 
قایل نیست و مهم تر آنکه عمال این حق اجرا می شود 
دیگر بیان جمله ای به آن صورت که در یادداشت اعتماد 

آمده برای چیست؟!
قانون اساسی چه می گوید؟!

قانون اساسی کشور در اصل سی ام تاکید می کند: 
»دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان 
را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و 
وسایل تحصیالت عالی را تا سر حد خودکفایی کشور 

بطور رایگان گسترش دهد.«
البته اصل دوازدهم نیز در رابطه با حقوق اقلیت 
آورده است: » دین رسمی ایران، اسالم و مذهب جعفری 
اثنی عشــری است و این اصل الی االبد غیرقابل تغییر 
اســت و مذاهب دیگر اسالمی اعم از حنفی، شافعی، 
مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل هستند و 
پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه 
خودشــان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال 
شخصیه )ازدواج، طالق، ارث و وصیت( و دعاوی مربوط 
به آن در دادگاه ها رسمیت دارند و در هر منطقه ای که 
پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشــته باشند، 
مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن 
مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب.« 
اصل ســیزدهم نیز تاکید کرده است: »ایرانیان 
زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیتهای دینی شناخته 
می شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود 
آزادند و در احوال شــخصیه و تعلیمات دینی بر طبق 

آیین خود عمل می کنند.«

آقای رئیس جمهور مراقب چاه اصالحات باش!
دوره اصالحات با چالش های همواره آن برای کشور 
شــناخته می شود. شاید هیچ کشوری مانند ایران در 
جهان پیدا نکنید که مثال شخصی در فرایند یک نظام 
مراتب ترقی را طی کند و هم زمان که بر کرسی ریاست 
یا معاونت یا مدیریت تکیه زده به اپوزیسیون نظام بدل 
گردد!تزی که بیشتر سال های دولت اصالحات از سوی 
تئوریســین های آن دنبال می شد و در قالب ایده های 
مختلف به رئیس دولت وقت پیشنهاد می گردید »توسعه 
سیاســی« بود.اما هر چه به پایان 8ســاله اصالحات 
نزدیک تر شدیم پشیمانی از پافشاری بیش از حد تنها 
بر توسعه سیاسی بیشتر شد. برخی از صاحب نظران 
این طیف در سال های پایانی با انتقاد از توجه بیش از 
اندازه به توسعه سیاسی و به تبع آن غفلت از »توسعه 
اقتصادی« این موضوع را پاشــنه آشیل اصالح طلبان 
دانســتند. آقای روحانی به خوبی آن دوران را به یاد 
دارد. او خود در آن دوران مســئولیت داشته و از روند 
آنچه بر کشور و نظام قصد تحمیلش را داشتند کامال 
باخبر است. سرگرم بازی های سیاسی شدن و سیاست 
بازی و حزب زدگی برای مردم آب و نان نمی شــود و 

برای دولت نام نیک نمی آورد.
یک داستان تخیلی اما شیرین

تصور کنید اگر خروجی جلسه هیئت دولت به جای 
الیحه آزادی تحصیل چیزی دیگر بود. تصور کنید به 

جای الیحه مذکور الیحه دولت چیزی دیگر بود. مثال 
اینکه ناگهان در اخبــار می دیدید یا می خواندید که 
دولت در الیحه ای جامع به آشفته بازار بی سر و سامان 
»مسکن« و خانه پرداخته است. دولت در این الیحه به 
منظور حمایت از مستاجرین حداقل سال های قرارداد 
را 2سال ذکر کرده و برای نقره داغ کردن سودجویان 
خانه های خالی در سطح کردن اجرای مالیات سنگین بر 
خانه های خالی را آن هم به صورت تصاعدی در هرسال 
به زودی اجرا خواهد کرد.همچنین تصور کنید در این 
طرح دولت راهکاری برای تعیین اجاره بها اندیشیده 
تا دیگر یک صاحــب خانه بی انصاف در پایان قرارداد 
ناگهــان اجاره بها را بیش از دو برابر افزایش ندهد. اما 
شیرین ترین بخش این تصورات آنجاست که در اخبار 
به جای الیحه تحصیلی شــنیده بودید که دولت در 
همین یکی دو هفته پیش رو کار ســاخت خانه هایی 
را کــه در قالب طرح »امید« تعریف کرده آغاز خواهد 
کرد. در واگذاری این خانه ها به زوج های جوانی که تازه 
ازدواج کرده اند نیز دولت راهکارهای حمایتی بسیاری 
اندیشیده است.تبدیل کردن این گونه تصورات به واقعیت 
و پاسخ به مطالبات بر حق مردم، کاری محال نیست، 
اول باید از غرب دل کند و ســپس آستین همت باال 
زد. مدیران غرب زده و خســته، در پناه نارنجک های 
دودزا و حاشیه ســاز، به سوءمدیریت خسارت بار خود 

ادامه می دهند.

پیکر پاک 135 شهید گمنام دفاع مقدس 
صبح امروز از مقابل دانشــگاه تهران تشییع 

می شود.
شــورای هماهنگی تبلیغات اسالمی، با صدور 
اطالعیۀ فراخوان و دعوت عمومی از ملت همیشـه 
در صحنـه و شـهیدپـــرور ایران اسالمی و تمامی 
عاشقان حسینی و دلدادگان سرور و ساالر شهیدان، 
حضرت اباعبداهلل الحسین)ع( دعوت کرد تا با حضور 
عاشورایی، معنوی و دشمن شکن خود در مراسم وداع 
و تشــییع ابدان پاک و مطهر شهیدان گمنام دفاع 
مقدس و فرزندان برومند حضرت امام خمینی)ره( 
و رهروان مکتب حسینی، بار دیگر، ضمن زنده نگه 
داشتن نام و یاد و آرمان های واالی شهیدان، با شهدا 

و امام شهیدان تجدید میثاق کنند.
پیـکرهای پـاک و مطهـر 135 شـهید گمنام 
تازه تفحص شدۀ ایام دفـاع مقـدس، صـبح امروز در 
تهران از سـاعت 09:00 صبح از مقابل دانشگاه تهران 

تا معراج شــهدا تشـییع خواهد شد.
مراسـم معنوی شـب وداع با این شـهدا، شب 
گذشته همـزمان با اقـامۀ نـماز جماعت مغرب و عشاء 
در »موزه انقالب اسالمی و دفاع مقدس« برگزار شد. 
همچنین، روز دوشـنبـه 26 شـهریور ماه مصادف با 
هفتم محرم الحرام، مراسم تشـییع شـهدای گمنام در 
شهرهای اصفهان، شیراز، اهواز، مشهدمقدس، تبریز، 
ساری، کرمان و کرمانشاه با حضور خیل عظیم امت 

حزب اهلل به صورت همزمان برگزار خواهد شد.

تشییع پیکر پاک 135 شهید گمنام امروز در تهران

استاد برجسته درس خارج حوزه با تأکید 
بر تقویت روابط سپاه با مرجعیت گفت: عده ای 
می خواهند بین ســپاه و مرجعیت و حوزه های 
علمیه جدایی ایجاد کنند، همه باید دســت به 

دست هم بدهند تا نظام را حفظ کنند.
این مرجع تقلید در دیدار حجت االسالم حاجی 
صادقی نماینده ولی فقیه در ســپاه پاسداران انقالب 
اسالمی با تاکید بر اینکه سپاه در خط مقدم پشتیبانی 
از نظام است، گفت: حسن سپاه این است که بر اساس 
اعتقادات مذهبی بنیان شده یعنی یک نیروی نظامی 
خالص نیســت بلکه یک نیرویی است که ریشه اش 
عقاید مذهبی است و نمی تواند از آن عقاید جدا شود.

وی افزود: فداکاری ســپاه حد و مرز ندارد و همه 
جا حاضر است جانفشانی کند و حمایت هایی که سپاه 
در منطقه داشــته، واقعا اثرگذار بوده و تاثیرات آن را 
با چشــم می بینیم. آیت اهلل مکارم شیرازی در ادامه 
با بیان اینکه آمریکا در جبهه نظامی واقعا شکســت 
خورده است، گفت: آن ها حاضر نبودند بشار اسد سرپا 
بماند، در عراق چقدر به داعش کمک کردند، در لبنان 
چقدر حمالت علیه حزب اهلل صورت دادند با این حال  
آثار نقش آفرینی و حمایت  سپاه از جبهه مقاومت در 

مبازه با تروریسم تکفیری مشخص است.
استاد برجسته درس خارج حوزه خاطرنشان کرد: 
اکنون نیز دشمن از وجود سپاه ناراحت است و یکی از 
اولین شرط های مذاکره شان حذف سپاه و حشدالشعبی 
و حزب اهلل لبنان است، برای اینکه تا این ها هست آن ها 
نمی توانند مسلط شوند و کاری از این ها ساخته نیست. 
این مرجع تقلید افزود: سربازان آمریکایی با هدف پول 
می آیند؛ عده ای فرار کردند و عده ای خودکشی کردند و 

عده ای هم روانی شدند، چون برای این هدف نیامدند و 
برای یک درآمد آمدند، اما امثال سپاه که برنامه مکتبی 
دارند حاضرند همه چیزشان را بدهند و روحیه سپاه 

قابل مقایسه با آن ها نیست.
وی ادامه داد: تاکید می کنم رابطه سپاه با مراجع 
باید قوی باشد و جدایی نیفتد عده ای هستند دلشان 
می خواهد بین ســپاه و مرجعیت و حوزه های علمیه 
جدایی ایجاد کنند، همه باید دســت به دســت هم 
بدهند تا نظام را حفظ کنند. آیت اهلل مکارم شیرازی 
ابراز داشت: سعی کنید معارف مذهبی سپاه روزبروز 
ارتقاء پیدا کند، ارتقاء کیفی معارف و اعتقادات مذهبی 
و برنامه های دینی در ســپاه خیلی مهم است، هر روز 
شبهه تازه ای می آید اگر آمادگی نباشد مشکالتی پیش 
می آید، البته می دانم که در حال انجام این کار هستید. 

این مرجع تقلید ادامه داد: دشمن شناسی و شناخت 
شگرد ها و راه های دشمن را مورد توجه قرار دهید.

آیت اهلل مکارم شیرازی افزود: در جریان فیضیه اگر 
دشمنانی دست داشتند، نتوانستند جدایی و بدبینی 
ایجاد کنند و در آینده هم نخواهند توانســت؛ ســپاه 
در خدمت اهل بیت)ع( و اســالم اســت و ما هم باید 
در خدمت کســانی باشیم که در خدمت اسالم و اهل 
بیت)ع( هستند. آیت اهلل صافی گلپایگانی نیز در دیدار 
حجت االسالم عبداهلل حاجی صادقی با بیان اینکه باید 
تمام  توجه سپاه به حفظ مقاصد دینی و اسالمی باشد، 
گفت: اگر مقاصد اسالمی و دینی و والیت اهل بیت)ع( 
را پیاده کنیم، تمامی مقاصد دیگرمان  تامین می شود. 
نماینده ولی فقیه در سپاه همچنین با آیت اهلل وحید 

خراسانی دیدار و گفت وگو کرد.

آیت اهلل مکارم شیرازی در دیدار با نماینده ولی فقیه در سپاه:

دشمنان در جریان فیضیه نتوانستند جدایی و بدبینی ایجاد كنند
امام جمعه بابل با  اشــاره به اینکه برخی از 
مسئوالن شهرستان درصدد الپوشانی تخلفات 
شورا و شهرداری بابل بودند، از استاندار مازندران 
خواست با نظارت و حساسیت بیشتری مسائل 
شهرستان بابل را رصد کرده تا هرگونه تخلف و 

اقدام غیرمتعارف را در نطفه خفه کند.
حجت االسالم حسن روحانی، اظهار کرد: از مدت ها 
قبل از طریق استاندار مازندران پیگیر برخورد با تخلفات 
شــورا و شــهرداری بابل بودم و بارها بابت بی توجهی 
دســتگاه های نظارتی استانداری مازندران که با کمک 
برخی از مسئوالن شهرستان در صدد الپوشانی تخلفات 
شورا و شهرداری بودند، گله کردم.وی با  اشاره به اینکه 
برخی ها انتقاد بنده از دستگاه های نظارتی استانداری 
در خطبه های نماز جمعه را به حساب استاندار مازندران 
نوشتند، افزود: صراحتاً از دلسوزی و پیگیری استاندار 
مازندران و عسکری مشاور وی در برخورد با تخلفات شورا 
و شهرداری بابل تشکر می کنم.وی همچنین از اقدامات 
شایسته نهادهای امنیتی و اطالعاتی و مراجع قضایی 
شهرســتان بابل و استان مازندران در برخورد جدی با 
تخلفات شــورا و شهرداری بابل تقدیر کرد.امام جمعه 
بابل بیان کرد: بالطبع اگر دستور جدی استاندار مازندران 
برای پیگیری و برخورد با تخلفات شورا و شهرداری بابل 
نبود، امروز شاهد برمال شــدن زوایای مختلف پرونده 
مالی و اخالقی اعضای شورای شهر و شهرداری نبودیم. 
روحانی با ابراز گالیه از دستگاه های نظارتی استانداری 
مازندران اضافه کرد: با توجه به اینکه در طول یک سال 
گذشته اطالعات، اسناد و مدارک زیادی از تخلفات شورا 
و شهرداری بابل به دستگاه های نظارتی استانداری ارسال 

شده بود اما شاهد برخورد جدی از سوی آنها نبودیم.

رئیس مجلس شورای اسالمی گفت: اکنون 12 سالی 
است که با ماجرای هسته ای در چالش هستیم این در 
حالی است که جمهوری اسالمی در مسائل بین المللی 

و هسته ای، استراتژی روشنی را دنبال کرده است. 
علی الریجانی شامگاه سه شنبه در نشست با علمای اهل 
تسنن و تشیع شهرستان الر اظهار داشت: مسئله وحدت در 
عالم اسالم امری ضروری است و باید بیشتر مسیرهایی که 

محور وحدت هستند مورد توجه قرار گیرند.
الریجانی با بیان اینکه باید وقوفی نســبت به مســائل 
بین المللی و اقتصادی داشــته باشــیم زیرا بر یکدیگر تأثیر 
دارند، تصریح کرد: از ابتدای انقالب جریان شــر بین المللی 
علیه ایران مسئله ســازی می کرده که بعد از جنگ مسئله 
هسته ای را َعلَم کردند و اکنون 12 سالی است که با ماجرای 
هسته ای در چالش هستیم این در حالی است که جمهوری 
اسالمی در مسائل بین المللی و هسته ای، استراتژی روشنی 
را دنبال کرده است.رئیس مجلس شورای اسالمی ادامه داد: 
در موضوع هسته ای اعالم کردیم که اگر حق غنی سازی را از 
ما بگیرند مقابل آنها ایستادگی می کنیم اما به دنبال سالح 
هسته ای نیستیم و مقام معظم رهبری در این خصوص فتوا 
صادر کرده و آن را حرام دانستند، دشمنان به بهانه های مختلف 
اعالم کردند که اطالع داریم شــما به دنبال سالح هستید و 
قطعنامه هایی علیه ما صادر کردند، جمهوری اسالمی ایران 
از زمان به دست آمده استفاده کرده و دانش هسته ای را در 

درون کشور تکمیل کرد.
وی با تأکید بر اینکه جمهوری اسالمی ایران اعالم کرد که 
اگر حق غنی سازی در ایران را قبول دارند با آنها مذاکره می کند 
و طرفین مقابل این موضوع را قبول کرده و بر این اســاس 
مذاکره ها آغاز شــد، عنوان کرد: ما به دانش هسته ای دست 

پیدا کرده بودیم و نمی خواستیم بر مردم فشار اقتصادی وارد 
شود، زمانی که توافق کردیم اعالم نمودیم که تحقیقات ادامه 
پیدا کند، در آن مقطع زمانی 9 هزار سانتریفیوژ کار می کرد 

که اکنون تعداد آنها به حدود 3 الی 4 هزار رسیده است.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه 
رئیس جمهور فعلی آمریکا اوضاع بین المللی را بر هم ریخته اما 
در مورد ایران تمرکز دارد، گفت: آمریکا و اسرائیل علیه ایران 
برنامه دارند و توافقی را که خود آنها درخواست کرده بودند 
را بر هم زدند، بعد از اینکه آمریکا از توافق فارغ شد، رهبران 
اروپایی درخواست کردند که ایران پاسخ فوری به این اقدام 
ندهد و زمان خواستند اکنون نیز این زمان در حال طی شدن 
است.وی با اشاره به اینکه از نظر اقتصادی بر روی فروش نفت 
و صادرات ایران برنامه دارند، ادامه داد: اگر به صادرات نفتی 
وابستگی داشته باشیم صدمه می بینیم، رهبر انقالب اعالم 
کردند که وابستگی به نفت کاهش پیدا کند که این وابستگی 

کمتر شده اما تا حدودی ادامه دارد.
به گزارش ایسنا، رئیس قوه مقننه با تأکید بر اینکه نقش 
فروش نفت در بودجه حدود 30 درصد اســت، عنوان کرد: 
در زمان جنگ ســالح به کشور ما داده نمی شد اما از برخی 
کشــورهای دوست موشک دریافت کردیم که بعد از مدتی 
این کمک آنها نیز قطع شد و مجبور شدیم به سمت ساخت 
موشــک حرکت کنیم و امروز موشک به نقطه قوت کشور 

تبدیل شده و تراز دفاعی ایران را ارتقاء داده است.
الریجانی با اشــاره به اینکه اگر ایران در مقابل داعش 
داهیانه عمل نمی کرد، می توانستند امنیت منطقه را به مخاطره 
بیندازند، ادامه داد: اگر امنیت وجود نداشته باشد نمی توان 
کار اقتصادی کرد، داشتن امنیت هزینه دارد و ما دشمن را 

خارج از مرزها سرکوب کردیم.

الریجانی در نشست با علمای اهل تسنن و تشیع:

به دنبال سالح هسته ای نیستیم اما از حق غنی سازی دفاع می کنیم

امام جمعه بابل:
برخیازمسئوالنبابل

درصددالپوشانیتخلفاتشورا
وشهرداریبودند


