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درمکتب امام

یا جاهلند یا خائن
امروز بايد شعار هامن شعار اسالمى باشد: »جمهورى اسالمى«. آنها كه ارصار 

دارنــد اســالم را از كنار جمهورى كنار بگذارند، اينها خائناىن هســتند كه در ملت 

مى خواهنــد اختالف ايجاد كنند. آنهــا كه مى خواهند كلمه »دمكراتيك« را بر اين 

عبارت اضافه كنند، آنها غرب زدگاىن هســتند كه منى فهمند چه مى گويند. آنها كه 

در نوشــتجات خودشان دم از دمكراتيك مى زنند، اينها يا جاهلند و منى فهمند چه 

مى كنند، يا عامدند و خائن.
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نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای

با انتقاد نمی توانیم خرج مان را از دولت جدا کنیم
انتخابات بعدی را باخته ایم

سرویس سياسی-
حسین مرعشی، سخنگوی حزب کارگزاران دیروز در روزنامه سازندگی در توصیف شرایط جریان اصالحات 

نوشت: »بخش هایی از جامعه از ما ناراضی هستند. 
دلیلش این است که آنها از ما کارکرد و نتیجه می خواهند، آنها انتظار داشتند که دولت روحانی مسائل و 
مشکالت را حل کند و احساس می کنند که دولت روحانی نتوانسته مشکالت فضای اقتصادی کشور را مدیریت 

کند. 
فشارهایی متوجه زندگی مردم شده است و آنها کامال ملموس و واقعی نگاه می کنند. ما ظرف دو سال سه 

شهردار عوض کردیم و این می تواند در ذهن مردم گویای ناکارآمدی باشد.«
این طوری نمی توانیم ذهنیت جامعه را مثبت کنیم

روزنامه سازندگی دیروز همچنین گفت وگویی دیگر را با یکی دیگر از مدعیان اصالح طلبی منتشر کرد. وی 
می گوید: »متأسفانه دوستان اصالح طلب تصور می کنند اگر در این شرایط لبه تیز حمالتشان را متوجه دولت 
کنند، می توانند خرجشان را از آقای روحانی و دولت جدا کنند و در افکار عمومی تصویر مثبتی از خودشان 

برای انتخابات مجلس و ریاست جمهوری آینده نشان دهند. 
در حالی که به اعتقاد من این  اشتباه است و اعتماد مردم را نسبت به اصالح طلب ها بیشتر سلب می کند. 
مردم می گویند شما که ما را به حمایت از آقای روحانی تشویق و هدایت کردید و خودتان ظرف یک سال و 
نیم مواضع تان را این چنین تغییر می دهید، از کجا معلوم اگر خواستید در مورد فرد دیگری مثل روحانی به 

جامعه جهت دهید، بتوان به آن جهت دهی اطمینان کرد.« 
وی در بخش دیگری از مصاحبه گفته: »مهم ترین اقدام این است که همه طیف های معتدل و میانه رو را 
میان جناح های اصولگرا و مستقل کنار هم قرار دهیم... معتقدم اگر شرایط به همین روال پیش برود، همه در 

انتخابات مجلس 98 و ریاست جمهوری 1400 باخته ایم.«
مجرم از سر تقصیر شاکی گذشت!!

روزنامه همدلی در گزارشی نوشت: »اصالح طلبان هم مانند مرحوم آقای هاشمی سال هاست گفته  و  اشاره 
کرده اند که حاضرند به رغم همه هزینه هایی که پرداخت کردند و محرومیت هایی که کشیدند، بدون هیچ مطالبه ای 

از حاکمیت، پرونده 88 را ببندد. اگرچه به واقع اصالح طلبان مطالبات اصلی هم دارند«.
عدم تمکین به رای مردم، اردوکشی های خیابانی برای به کرسی نشاندن نظر اقلیت بر رای اکثریت مردم، 
زمینه ســازی برای آشوب و اغتشــاش در کشور و همین طور دهن کجی نسبت به تمامی ساز و کارهای قانونی 

انتخابات را می توان چکیده ای از رفتار سیاسی فتنه گران در سال 88 دانست.
رفتارهایی که بدیهی ترین اصول مردم ساالری را نقض کرده و می رفت تا در صورت موفقیت، فرهنگ سیاسی 

بدوی و قبیله ای را جایگزین موازین قانونی و اسلوب مردم ساالری دینی در ایران نماید.
ســران فتنه حاضر نشدند ادعای خود را در نهادهای فیصله بخش و ناظر به انتخابات محک بزنند. آنها با 
طرح »تقلب« فقط به »تغلب« فکر می کردند حتی به قیمت دخالت بیگانگان در امور داخلی کشور! آنها هر چه 

فشنگ داشتند در تفنگ عملیات روانی دشمن قرار دادند و تا مرز براندازی پیش رفتند.
الزم به ذکر اســت که در اوج فتنه، فرســتادگان و نمایندگان سران فتنه به پارلمان اتحادیه اروپا و کنگره 

آمریکا رفتند و خواهان تشدید تحریم ها علیه مردم ایران شدند.
عذرخواهی، اولین و ابتدایی ترین خواســته افکار عمومی از فتنه گران و حامیان آنان است. این طیف باید 
در مرحله بعدی به جهت این گناه نابخشــودنی، محاکمه شــوند. آنها با ادعایی که هیچ سند و مدرکی برای 
آن نداشــتند قریب 9ماه به صورت مســتقیم کشــور را در بحران فرو بردند و تا سالها جامعه را درگیر تبعات 
آن ساختند. حاال اینکه این طیف که متهم هستند بگویند حاضریم بدون مطالبه پرونده را ببندیم بیشتر به 

دهن کجی به جامعه ایرانی می ماند. 
خالف گویی متهم در دفاع از عملکرد مدعیان!

محمد عطریانفر، عضو ارشد حزب کارگزاران سازندگی و از متهمین فتنه 88 طی گفت و گویی با روزنامه 
زنجیره ای آرمان گفته است: عوارض و فشارهایی که در سال88 بر بخش بزرگی از جریان اصالحات حادث شد 
اگر بر هر جریان دیگری وارد می شد آن جریان عطای حضور در سیاست را به لقای آن می بخشید. با این وجود 
جریان اصالحی به دلیل اینکه خود را صاحبخانه و تکه جدا نشدنی نظام و انقالب می داند همچنان به تکلیف 

ملی و ایمانی خود پایبند بود و به فعالیت خود ادامه داد.
عطریانفر در این گفت و گو اظهار داشته است: اگر اصالح طلبان به این نتیجه برسند که موانع بیرونی اجازه 
نمی دهد مطالبات مردم محقق شود آن را به صورت شفاف با مردم در میان خواهند گذاشت و مردم نیز به دلیل 
درک و شعور باالی سیاسی این مسئله را می پذیرند. با این وجود اگر مردم به این نتیجه برسند که اصالح طلبان 
از توانایی کافی برای تحقق مطالبات آنها برخوردار نبوده اند ممکن است در بزنگاه های سیاسی و انتخاباتی آینده 
در حمایت از این جریان عقب نشینی کنند. نکته مهم اینکه اگر مردم به دلیل عملکرد ضعیف اصالح طلبان از 

حمایت آنها دست بکشند بدون شک از اصالح طلبی دست نخواهند کشید.
وی همچنین گفته است: در ایران دو جریان سیاسی اصالح طلب و اصولگرا بیشتر وجود ندارد. این در حالی 
اســت که از سال1368 تاکنون اصولگرایان همواره بخش اعظم قدرت را در اختیار داشته اند و با دسترسی به 
مراکز مهم اهداف خود را دنبال می کنند. با این وجود در شرایطی که اصولگرایان در30 سال گذشته همواره در 
اوج قدرت حضور داشته اند اما در چند دوره اصالح طلبان موفق شده اند زمام امور را به دست بگیرند و گفتمان 

اصالحات به گفتمان غالب جامعه تبدیل شود.
درباره اظهارات عطریانفر نکاتی است که به اختصار به آنها می پردازیم، نخست آنکه اگر مدعیان اصالحات خود 
را جزوی از نظام می دانستند در فتنه 88 برای رسیدن به قدرت خواستار ابطال رای مردم و کودتای مخملین 
علیه آرای قاطبه ملت نمی شدند، آنان برای تصاحب قدرت و ریاست قوه مجریه هر کاری کردند و چون موفق 
نشدند دست به اردوکشی خیابانی زدند و در خیابان ها شعارها و ارزش های بنیادین انقالب را زیر سؤال بردند.

نکته دوم؛ این مدعا که اگر نگذارند اصالح طلبان به وعده های خود عمل کنند این را به مردم خواهند گفت 
و مردم نیز خواهند پذیرفت ادعایی است که از سوی دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی بدان در کنگره اخیر 
این حزب پاسخ داده شد. کرباسچی در این کنگره گفته است: »مردم نمی پذیرند که ما به ضرب و زور استدالل 
و تبلیغات آنها را پای صندوق رای بیاوریم و بعد بگوییم با همین قانون و حاکمیت امکان کار وجود دارد اما 
وقتی قدرت را در دولت و مجلس و شهرداری در دست گرفتیم بگوییم نمی گذارند کار کنیم. مردم حق دارند 

به ما بگویند اگر این گونه بود اصال چرا وارد میدان شدید و چرا نامزد شدید.«
پرواز زنجیره ای با اولین باد موافق!

روزنامه زنجیره ای آفتاب یزد در گزارشی به دفاع از استیضاح ظریف پرداخته و این استیضاح را از آن رو که 
یک رفراندوم می تواند باشد تائید کرده است.

در این گزارش آمده اســت: »جلسه دیروز کمیسیون امنیت ملی مجلس در مورد استیضاح وزیر خارجه 
کشورمان برگزار شد... سخنگوی کمیسیون خبر داد بررسی ها در مورد استیضاح ادامه خواهد داشت. آفتاب یزد 
مدافع استیضاح ظریف است چرا که این طرح یک شبه رفراندوم می تواند باشد، بسیاری از ناظران می گویند در 

صورت استیضاح وزیر خارجه، او رای باالتری از مجلس خواهد گرفت.«
درباره این گزارش نکات بسیار بدیهی وجود دارد که به اختصار به آن می پردازیم، اگر رای مجلس به وزیر 
امور خارجه در جلسه استیضاح که هنوز برگزار نشده و نتیجه آن نیز مشخص نیست یک شبه رفراندوم باشد 
 نتیجه قطعی اســتیضاح وزرای اقتصادی دولت که منجر به خروج آنان از کابینه شــد چه نتیجه ای می تواند 

داشته باشد؟
طبیعی است که دستگاه سیاست خارجی در 5 سال گذشته مدعی بوده است که در مذاکرات زمینه ساز 
پیشرفت اقتصادی ایران شده است و یا بایستی این گونه باشد، مذاکرات منتهی به برجام با هدف برداشته شدن 
تحریم ها صورت گرفت و امروز نتیجه اقتصادی عملکرد وزارت خارجه را می شود در سرنوشت وزرای اقتصادی 
به مشاهده نشست، اگر نتیجه نامشخص استیضاح ظریف یک رفراندوم و یا شبه آن است نتیجه قطعی استیضاح 

وزرای اقتصادی چیست؟! 
فرافکنی به جای پاسخگویی و مسئولیت پذیری 

روزنامه ارگان دولت ایران در یادداشتی با عنوان »دولت مسبب و حالل مشکالت!« نوشت: »این روزها به 
موازات اظهار نظرها و تأکیدهای مختلف بر ضرورت همکاری ملی برای برون رفت از مشکالت موجود، مجموعه 
دولت هم زیر ضرب جدی منتقدان قرار دارد.... بماند اینکه برخی هم شرایط را برای تسویه حساب های سیاسی 
با دولت مناسب می دانند و پشت همه کاستی ها و کمبودها دست دولت را می جویند تا از هم اکنون اندوخته های 

سیاسی خود برای انتخابات پیش رو را انبار کنند.
 البته آن گونه که در قانون اساسی هم آمده است دولت مسئول امور اجرایی کشور است و بر همین اساس 
هم اختیاراتی دارد. اما این وضعیت حقوقی اســتناد محکمی برای حکم دادن و حواله دادن همه مشــکالت 
موجود به قوه مجریه نیست. در حقیقت آنچه در فضای حقیقی سیاست ایران می گذرد با آن ساختار حقوقی 
تفاوت هایی دارد.... اما در همین چارچوب موجود هم خیلی منطقی به نظر نمی رسد که بی توجه به اقدامات 
و مواضع برخی نهادها یا جریان های سیاسی در برابر دولت، قوه مجریه را مسبب همه مشکالت و در پی آن 

حالل همه آنها دانست. 
در حالی که دولت امکان اســتفاده از همان اختیارات قانونی خود را نیز مهیا نمی بیند. در همین ساختار 
موجود، دولت لوایح چهارگانه ای را براساس اختیارات و البته برنامه ریزی های کارشناسانه و آینده نگرانه به مجلس 

ارائه کرده و االن بیش از دو سال است که در مجلس مانده و هنوز تعیین تکلیف نشده است.«
گفتنی است در روزهای تبلیغات انتخاباتی، مدعیان اصالحات و روزنامه های زنجیره ای یکصدا از دولت و 
رئیس جمهور مطلوب خود سخن می گفتند و منتقدان وضع موجود را با انواع اتهامات می نواختند و حتی از 

بیان توهین های سخیف نیز خودداری نمی کردند.
امروز نزدیک یک سال و هفت ماه از انتخابات ریاست جمهوری و گذشته است، این جریان به جای پذیرش 
نقش و مسئولیت خود در بوجود آمدن شرایط بسیار بد اقتصادی و معیشتی به دنبال انداختن تقصیر به گردن 
دیگری هستند ولی حتی خود آنان می دانند که این شیوه جوابگو نبوده و مردم مسببان وضعیت موجود را به 

خوبی می شناسند. 
چندی پیش دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی »می خواستیم کار کنیم اما نگذاشتند« را به عنوان رایج ترین 

بهانه دولت برای پوشاندن ضعف های خود در سال های گذشته عنوان کرده بود. 
روزنامه ارگان دولت در ادامه در حالی طوالنی شــدن روند بررســی لوایح FATF را به عنوان بهانه عدم 
اختیارات دولت برای مدیریت اجرایی کشور و بهبود شرایط عنوان می کند که این تعهدات و این لوایح از سال 

95 در کشور در حال اجراست و هیچ تغییر مثبتی در اوضاع اقتصادی کشور بوجود نیاورده است. 

در نشست خبری با رسانه ها انجام شد

انتقاد علی الریجانی از سخنان ظریف
درباره پولشویی
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رئيس مجلس در نشست خبری خود که به 
مناسبت روز مجلس برگزار شده بود با  اشاره 
به اظهارات برخی مقامهای دولتی در رابطه با 
پولشویی ها و پول های کثيف گفت که مردم از 
مسئوالن انتظار اطالع رسانی آن هم به صورت 
مبهم ندارند؛ آنهــا انتظار حل آنها را دارند؛ 

مضطرب کردن مردم چه خاصيتی دارد؟! 
10آذر به مناسبت شهادت سیدحسن مدرس 
روز مجلس نامگذاری شده است. چرا که آن شهید 
عالــی مقام جلوه بی بدیلی برای نمایندگی مردم و 
امانتداری رای و اعتمــاد آنها بود. دیروز )12 آذر( 
نشست خبری علی الریجانی، رئیس قوه مقننه به 

مناسبت روز مجلس برگزار شد.
خبرنگار مجلس کیهان در نشست خبری دیروز 
از رئیس مجلس پرسید: »آقای الریجانی با توجه به 
اینکه جنابعالــی در ادوار مختلف نماینده مجلس 
بوده اید. با توجه به این ســابقه و تجربه می خواهم 
بپرسم که به نظر شما مجلس دهم در کجای امور 

قرار گرفته است؟!«
الریجانی در پاســخ به سؤال خبرنگار کیهان 
گفت: »باید به این واقعیت توجه کرد که نمایندگان 
مجلــس نمایندگان مردمند و مردم آنها را انتخاب 
کرده انــد وکار مجلس به فرد اســت و طبق قانون 
اساســی نمایندگان نمی توانند اختیاراتشان را به 
شخص دیگری واگذار کنند و شخصاً باید کار کنند. 
همان طور که دولت می تواند الیحه بدهد 15 نفر از 

می توانند  هم  نمایندگان 
طرح بدهند. هر کسی در 
مجلس کار و تالش کند 

پیش می برد.«
با  »من  افــزود:  وی 
تجربه 40 ساله ای که در 
جمهوری اسالمی دارم هر 
کس در جمهوری اسالمی 
فکر کند 80درصد فکرش 
جلو می رود به این معنا که 
اگر کار معقول و سنجیده 

انجام دهد راهش باز می شود. در مجلس این مسئله 
کامالً  آشــکار است، در مجلس می بینید بعضی ها 
فعالند، کار می کنند و طرح می دهند. به عنوان مثال 
آقای پورابراهیمی، آقای بحرینی و خانم حسینی در 
رابطه با بحــث ارز و بازار ثانویه کار کرده اند، بحث 
کرده اند با کمک کمیســیون اقتصادی پافشــاری 
کردند، دولت را متقاعد کردند که باید شــرایطش 

را عوض کنند.«
رئیس مجلس شورای اســالمی اظهار داشت: 
»برخــی برادران دیگر را می بینید که فعالند مانند 
آقای فرهنگی و دوستان دیگر در مجلس، طرحی 
را بــرای اصالح قانون بودجه برای حل مشــکالت 
مردم داده اند که در دســتور اســت. شاید مجلس 
نظرشان را بپذیرد یا نپذیرد اما این حرکت، حرکت 

مطلوبی است.«
وی افزود: »یک روز آقای کاتب پیش من آمد 
و در رابطــه با طرحی که در مجلس مطرح اســت 
دیدم یادداشــت های زیــادی دارد که می خواهد 
مطرح کند، خوب است نماینده ای فعال باشد، آقای 
قاضی پور هم خیلی فعال هستند و نظر می دهد و 
طرح و لوایح را می خواند و اظهارنظر می کند و این 

کار، کار خوبی است.«

الریجانی خاطرنشان کرد: »در مجلس فعلی با 
مسائلی مواجه شدیم، همین چالشی که امروز است. 
بخشی از کار ممکن است با قانونگذاری حل شود و 
بخشی هم باید با نظارت ها و پیگیری ها مرتفع شود. 
یک مسئله ای در کشور ما است آن هم این است که 
مقدار زیادی از وقت نمایندگان برای حل مشکالت 
منطقه ای صرف می شود که این یک واقعیت است 
و برای آبادانی منطقه شان دغدغه دارند. شاید هم 
چاره ای نباشد. اینها بیشترین ارتباط را با مردم دارند 
وقتی مردم از آنها می خواهند مشکل را پیگیری کنند 
چــاره ای ندارند که آن را دنبال کنند. بعضی از این 
مشکالت جنبه ملی دارد و برخی جنبه منطقه ای.«
وی افزود: »گاهی به نمایندگان خرده می گیرند 
که چرا مسائل منطقه ای را دنبال می کنیم. کانال 
ارتباطی مردم با حکومت 
نمایندگان هستند و وقتی 
میان مردم می روند مردم 
می گویند که این مشکالت 
را داریــم و نماینــده باید 
دردمندانه این مشــکل را 
دنبال کند و برای این کار 
باید برود و وزیر را ببیند و 
پیگیری کند و گاهی به من 
مراجعه می کند، جلسه الزم 
دارند. اینها کار است دیگر 
منتها ممکن است در صحن مجلس قانون نشود اما 
خیلی کار است و من فکر می کنم به کشور آرامش 
می دهد. سنخ کار نمایندگان بخش زیادی از آن حل 

مسائل مردم است.«
رئیس مجلس شورای اســالمی اظهار داشت: 
»در مسائل ملی هم برخی از مسائلی که باید دنبال 
شوند به ویژه در شرایط فعلی نیاز به هماهنگی قوای 
مختلف دارد و بعضی از مسائل هم مسائل درازمدت تر 
هم است به عنوان مثال کمیسیون عمران در قانون 
بودجه امسال یک کار مهم انجام داد و آن این است 
که مسئله ریل در کشور ما و حمل ونقل ریلی یک 
کمبود اساســی است و با کمبود منابع چگونه باید 
مشکل حل شود اینها آمدند پیشنهادی دادند که 
اگر ما در حد 7، 8 میلیارد دالر فاینانس اســتفاده 
کنیم 15 درصد اولش را باید دولت بدهد که ندارد.«

رئیس مجلس شورای اســالمی اظهار داشت: 
»چند روز پیش دیدم که کمیســیون کشاورزی و 
چند تن دیگر از نمایندگان در رابطه با قیمت گندم 
مشکل داشتند که این موضوع در سال آینده برای 
کشــاورزان مشکل ایجاد می کند. این احتیاجی به 
مصوبه مجلس نداشت باید با دولت کار می کردیم و 
قیمت را تغییر می داد. تغییر هم دادند. ما صحبت 

هم کردیم اما از این تغییر هنوز راضی نیســتند و 
معتقدند که باید تعدیل شود و حاال در قانون بودجه 

باید به آن توجه شود.«
مضطرب کردن مردم چه فایده ای دارد؟!

علی الریجانی در پاسخ به سؤال خبرنگاری که 
درباره اظهارات محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه 
درباره پولشویی و نیز ســخنان پیشین عبدالرضا 
رحمانی فضلی وزیر کشور در مورد پول های کثیف 
در انتخابات پرسید اظهار داشت: »اینجا دو مسئله 
مطرح است، یک آیا ما در کشور پولشویی داریم؟ یا 
پول های کثیف داریم؟ بله وجود دارد؛ نکته دوم این 
است که مردم انتظار دارند که مسئولین اعالم نظر 
بفرمایند یا اینکه بروند این مسئله را حل کنند؟ من 

فکر می کنم بیشتر باید به قسمت دوم فکر کرد.«
رئیس مجلس شورای 
اســالمی تصریح کرد: آیا 
پولشویی و پول های کثیف 
در کشور داریم؟ خب باید 
برویــم آن را حل کنیم و 
راه حل آن را باید پیدا کرد. 
من گاهی می بینم که در 
برخی مسئولین  رسانه ها 
می گویند که فالن کاالی 
قاچاق وجود دارد و دست 
بعضی ها در آن است و ِگرد 

هم می گویند ]ســخن مبهم می گویند[ که معلوم 
نیست به کجا می خورد؛ خب این چه خاصیتی دارد 

از نظر اطالع رسانی؟«
الریجانی گفت: »مردم شــما را بر سر کار قرار 
نداده اند که شــما اعالم نظر بفرمائید بلکه راه حل 
پیدا کنید و اگر اشکالی در قاچاق، دست های آلوده، 
پول های کثیف و پولشویی وجود دارد، شما که دولت 
هســتید با مجلس بنشینید و آن را حل کنید و یا 
آن فــرد را بگویید که اعدام کنند. من فکر می کنم 
یک عملیات روانی از بیرون در حال انجام است که 
مســتمراً مردم را مضطرب کنند و دروغ هم زیاد 
می گویند و حرف خالف هم زیاد پخش می کنند. 
یــک عده هم در داخل بــه جای آنکه اینها را حل 
کنند یک چیزی هم روی آن می گذارند. چه حسی 
به مردم دست می دهد؟ اگر در قوه قضائیه هستید 
خب رسیدگی کنید چرا اعالم نظر می فرمائید؟ یا 
اگر در قوه مجریه هستید راه حل آن را پیدا کنید، 
یا اگر در قوه مقننه هستید و فقر قانون وجود دارد 

قانونش را مصوب کنید.«
وی افــزود: »مضطــرب کــردن مــردم چه 
خاصیتی دارد؟ این نکته دوم را شــما رسانه ای ها 
به سیاســتمداران آموزش دهید که متناســب با 

جایگاهشان مردم چه انتظاری از آنان دارند و آن را 
حل کنند، حال چه در قوه قضائیه، چه در مجریه 

و چه مقننه.«
کشور درگير مشکالت؛ 

اصالح طلبان در فکر انتخابات!
دیروز ســؤاالت رســانه های طیف موسوم به 
اصالح طلــب قابل تامل بــود و دغدغه های آنان را 
نمایش می داد. یکی از رســانه های اصالح طلب در 
حالی که هنوز یک سال و نیم تا انتخابات مجلس 
زمان مانده است سؤالش را به انتخابات اختصاص داد 
که الریجانی در پاسخ او گفت هنوز تا انتخابات زمان 
بسیار مانده و در حالی که کشور مشکالت اقتصادی 
دارد پرداختن به انتخابات چه لزومی دارد؟! ضمن 
آنکه باید یادآور شد حرکت اخیر اصالح طلبان که 
نامزدهای خویش را برای ریاست جمهوری 1400 
معرفی کرده بودند نیز با انتقادات فراوان مواجه شد 
چرا که اکنون که باید تمرکز بر روی حل مشکالت 
باشد اندیشیدن به انتخاباتی که قریب به 2سال و 

نیم دیگر برگزار خواهد شد بیراهه است.
یکی دیگر از رسانه های اصالح طلب نیز سؤالی 
حیرت انگیز در رابطه با برگزاری همه پرسی در مورد 
FATF ســؤال کرد که الریجانی در پاســخ گفت 
که این موضوع بســیار تخصصی است و برگزاری 
رفرانــدوم در مورد این گونه موضوعات مرســوم 
نیست. این سؤال از جانب این رسانه اصالح طلب در 
حالی مطرح شده که افراد آگاه به جوانب این امر و 
سازوکار FATF و آفت ها و 
آسیب های آن و اینکه این 
نهاد چگونه می تواند حلقه 
تحریم هــا را برای ملت ما 
تنگ تر کند در میان اقشار 
دانشگاهی،  تحصیلکرده، 
خبرنگاران و اصحاب رسانه 
ما نیز بسیار نیستند. حال 
پیشنهاد رسانه اصالح طلب 
یعنی پرسش از همه اقشار 
مردم در این باره مانند آن 
است که برای پیوستن به این نهاد با یک سکه شیر 

یا خط بیندازیم!
روزنامــه اصالح طلب:  بــه  خطــاب 

ضميرخوانی نکنيد!
اما روزنامه عضو هیئت رئیسه مجلس در پایان 
سؤالی بسیار ناپســند و ناخوشایند را مطرح کرد. 
پرسش روزنامه مذکور این بود که فراکسیون والیی 
الریجانی را در ماجرای تعیین ریاست مجلس نمک 
گیر کرده اســت تا در مواردی حمایت او را داشته 
باشد! که رئیس مجلس در پاسخ گفت: »نظری در 
این خصوص ندارم و اطمینان ندارم پیشگویی ها و 

ضمیرخوانی ها درست باشد.«
در ادامــه این روزنامه به طرزی ناپســندتر به 
انتقاد اخیر نماینده ای از رئیس مجلس اشاره کرده 
کــه الریجانی با بیان اینکــه حق همه نمایندگان 
است که در مورد رئیس مجلس نظر داشته باشند، 
گفت: »لزومی ندارد با سوءظن برخورد کنیم، توصیه 
بزرگان دین بر حســن ظن اســت جنس من هم 
اینگونه نیســت که دلخور شوم. ضرورتی ندارد که 
با سوءظن نسبت به دیگران برخورد کنم مسیری 
را که درســت می دانم انجــام می دهم و کاری به 

جناح بندی ها ندارم.«

ایستادگی  فرمانده کل سپاه  جانشين 
را رمز پيروزی بر دشمن دانست و گفت: به 
برکت انقالب اسالمی قدرت سياسی و تسلط 

آمریکا بر منطقه از بين رفته است.
ســردار حسین سالمی جانشــین فرمانده 
کل سپاه پاســداران انقالب اسالمی در دومین 
گردهمایی بسیجیان دانشگاه امام صادق)ع( گفت: 
اگر جامعه در درون ذهن خود احساس پیروزی بر 
دشمن را بکند قطعا در برابر دشمن پیروز می شود 
و هیچ ربطی به تعداد و امکانات ندارد. این حقایق 

در صدر اسالم تجربه شده است.
وی بــا تاکید بر نقش، جایگاه و اهمیت فکر 

و اندیشه در عزت و ذلت جوامع، افزود: دشمنان 
به دنبال تسخیر تفکر و اندیشه مسلمانان هستند 
زیرا هرکس بتواند بر افکار تسلط پیدا کند بر آن 

جامعه نیز حکومت خواهد کرد.
 سردار ســالمی با بیان اینکه هرگز نباید از 
دشمن ترســید، افزود: امام خمینی )ره( و مقام 
معظم رهبری درک ما را از دشمن تغییر دادند، 
در صورتی که قدرت فیزیکی دشمن چندان تغییر 
نکرده بود. این یعنی تفکر بســیجی، یعنی هیچ 

بن بستی برای ما وجود ندارد.
ســردار سالمی با اشــاره به اقدامات و تفکر 
شهید تهرانی مقدم برای هدف قرار دادن ناوهای 

هواپیمابر با موشک بالستیک در صورت بروز هر 
گونه تهدید یا خطایی از سوی آنان، گفت: دستیابی 
به این تکنولوژی پیشرفته داستان ناوهای هواپیمابر 
را در منطقــه پایان داد و موجب عقب نشــینی 
آمریکایی ها شد. امروز به برکت انقالب اسالمی 
قدرت سیاســی و تسلط آمریکا بر منطقه از بین 
رفته است و چند سال پیش فرماندهان آمریکایی 
اعالم کردند که ناوهای هواپیمابر آهن پاره و انبار 
مهماتی برای نابودی آنهاست که از دولت مردان 

خود خواستند آنها را نجات دهند.
به گزارش سپاه نیوز وی با اشاره به اقدامات 
تروریستی و تشکیل داعش توسط آمریکایی ها 

در منطقــه، گفت: تالش آنها برای آســیب به 
مقاومت به وســیله گروه های تروریستی موجب 
شــد قدرتی عظیم و مردمی در سوریه، عراق و 
یمن شکل بگیرد که امروز موجب وحشت رژیم 
صهیونیســتی است. آنها بیش از 7 تریلیون دالر 
برای تشکیل داعش هزینه کردند اما دستاورد و 
پیروزی آن برای انقالب اسالمی و مقاومت است. 
امروز ایران اسالمی یک قدرت جهانی است، بخش 
اعظم مشکالت اقتصادی کشور به دلیل مشکالت 
مدیریتی است اما با وجود این مسائل نیز مشکالت 
کشور ما قابل مقایســه با مشکالت اجتماعی و 

اقتصادی آمریکا نیست.

سردار سالمی: 

قدرت سیاسی و تسلط آمریکا بر منطقه از بین رفته است

مسئول ستاد عتبات عاليات در کاشان از مفروش شدن صحن 
حضرت فاطمه زهرا)س( به دست بافندگان کاشانی خبر داد. 

  بــه گــزارش تســنیم، ســرتیپ رضــا کاظمــی گفــت: کارگاه 
»فاطمیــه و  13 رجب«  با هدف بافت فرش های صحن حضرت فاطمه 
زهرا)س( در نجف  اشــرف  توسط خیر ارجمند  احمد علی اخباری بنا و 

در این کارگاه 13 فرش در حال بافت است.
 وی اضافــه کــرد: فرش هــا بــرای صحــن جدیــدی بــه نــام

حضرت فاطمه زهرا)س( در  نجف اشــرف کــه به زودی  ابنیه آن کامل 
می شــود نیت شده اســت، متراژ این فرش ها بر اساس  اندازه ستون تا 
ستون صحن  14 متری است که حدود 150 تخته فرش نیاز این صحن 

در دست بافت در شهرهای کاشان و آران و بیدگل است.
وی ادامــه داد: تا کنون 130 تخته از فرش ها توســط بانی در حال 
اجــرا و تــا کنون 12 عدد از آنها بافته شــده و این تماما با رنگ و طرح 

یکنواخت است.

اهواز- خبرنگار کیهان:
استاندار خوزستان گفت: تا چند روز آینده مطالبات کارگران 

گروه ملی به یک ماه کاهش می یابد.
»غالمرضا شــریعتی« در خصوص شرکت گروه ملی فوالد ایران نیز 
تصریح کرد: هفته گذشته کارگران زیر دیپلم این شرکت دو ماه از حقوق 
خود را دریافت کردند و دیپلم ها و کارشناسان هم یک ماه از حقوقشان 
پرداخت شــد و ظرف چند روز آینده ماه دوم حقوق این افراد پرداخت 

خواهد شد که معوقات به یک ماه خواهش می یابد.
وی ادامه داد: مواد اولیه برای این شرکت به فوالد خوزستان سفارش 
داده شده است و به زودی این مواد تحویل شرکت گروه ملی خواهد شد 

تا تولید مجددا از سر گرفته شود.
وی در پایان اظهار کرد: امیدواریم کارگران گروه ملی هر چه سریع تر 
به سر کار برگردند و چرخه تولید دوباره از سر گرفته شود و حقوق آنها 

از طریق تولید ثروتی که در این مجموعه خواهد شد پرداخت شود.

صحن حضرت فاطمه)س( 
به دست بافندگان کاشانی مفروش می شود

استاندار خوزستان:
مطالبات کارگران گروه ملی به یک ماه 

کاهش می یابد

* الریجانی در پاسخ به سؤالی 
درباره اظهارات ظریف: دو مسئله 
مطرح است، یک آیا ما در کشور 
پولشویی داریم؟ بله وجود دارد؛ 

نکته دوم این است که مردم انتظار 
دارند که مسئولين اعالم نظر 

بفرمایند یا اینکه بروند این مسئله 
را حل کنند؟ من فکر می کنم بيشتر 

باید به قسمت دوم فکر کرد.

* در نشست خبری رئيس 
مجلس، خبرنگار کيهان از وی 

پرسيد »به نظر جنابعالی مجلس 
دهم کجای امور است؟!« که 

الریجانی در پاسخ ابتدا خندید 
و سپس گفت کار مجلس به فرد 
است چنان که می بينيد شماری 

از نمایندگان را که فعال هستند، 
برنامه دارند و طرح می دهند.

یک پایگاه آمریکایی فعال در زمينه اخبار نظامی، 
ناوشکن »ســهند« را »تهدیدی برای نيروی دریایی 
آمریکا« خواند و نوشــت، نمایش موفق قابليت های 
رادارگریز این ناو ایرانی می تواند مایه شرمســاری 

واشنگتن شود.
یک پایگاه آمریکایی فعال در زمینه اخبار نظامی الحاق 
ناوشــکن »سهند« به نیروی دریایی ایران را »تهدیدی برای 
نیروی دریایی آمریکا« خوانده و درباره چالش تازه این ناوشکن 
برای ایاالت متحده و نیروهایش در منطقه خلیج فارس هشدار 

داده است.
به گزارش فارس، روز شنبه با حضور فرمانده کل ارتش، 
فرمانده نیروی دریایی و جانشــین وزیر دفاع و پشــتیبانی 
نیروهای مســلح ایران در بندرعباس، ناوشکن »سهند« به 
ناوگان نیروی دریایی ارتش ملحق شد. پیشرفته ترین ناوشکن 
بومی منطقه غرب آسیا توسط متخصصان نیروی دریایی ایران 

طراحی و ساخته شده است.
 Task and( »پایــگاه آمریکایی »تســک  اند پِرپــس
Purpose( درباره سهند گزارشی با این عنوان منتشر کرده 

است: »ایران در حال ارسال ناوشکن رادارگریز خود برای گالویز 
شدن با آمریکا است«

این رسانه آمریکایی نوشت: طبق گزارش رویترز، نیروی 
دریایی ایران روز شنبه یک ناوشکن جدید و بومی رادارگریز 
را به ناوگان خود اضافه کرد و پیوستن این ناوشکن جنگی به 
همراه سیستم های رادارگریز آن به بقیه نیروی دریایی متعارف 
این کشــور در دهانه تنگه از نظر استراتژیکی حساس هرمز، 

چالشی دیگر برای نیروی دریایی آمریکا است.
در این گزارش آمده است: ناوشکن سهند اولین نوع جدید 
از ناوهای جنگی ایران اســت. دریادار دوم علیرضا شیخی در 
مصاحبه با تلویزیون دولتی ایران گفت که طراحی این شناور 
با اتکا به دانش فنی داخلی نیروی داخلی، بسیار جسورانه و 
مبتکرانه و با قابلیت های رادارگریز ساخته شده است. تلویزیون 
دولتی ایران همچنین ادعا کرده که این ناوشکن قابلیت هایی 
از قبیل حمل بالگرد را دارد و در آن پرتابگرهای اژدرها، انواع 
توپ های ضد هوایی و ضد سطحی، سامانه های موشکی سطح 
به ســطح و سطح به هوا، سامانه دفاعی نقطه ای، سامانه ضد 
زیردریایی، قابلیت رادار گریزی، افزایش برد عملیاتی، قابلیت 

مانور پذیری باال و همچنین سامانه های الکترونیکی وجود دارد.
در ادامه گزارش »تسک  اند پِرپِس« آمده است: رونمایی 
از این ناوشکن، رونمایی از تازه ترین چالش تکنولوژیکی برای 
کشتی های نیروی دریایی آمریکا در منطقه است. پیش تر ارتش 
ایران در ماه اکتبر ادعا کرده بود که برد موشک های بالستیک 
زمیــن به دریای خود را به 700 کیلومتر افزایش داده و قادر 

به هدف قرار دادن هر کشتی در برد 700 کیلومتری است.
پایــگاه آمریکایی در بخش دیگری از گــزارش خود از 
»شرمساری نیروی دریایی آمریکا« در صورت نمایش موفق 

توانمندی های ناوشکن سهند صحبت می کند.
در این گزارش آمده اســت: حتی اگر ســهند به آغازگر 
اصلی مخاصمات بین دو کشــور تبدیل نشود، نمایش موفق 
توانمندی های رادارگریز این ناو می تواند مایه شرمساری نیروی 
 The(»دریایی آمریکا شود چرا که همانطور که پایگاه »وار زون
War Zone( در ماه ســپتامبر گزارش داد، شاید ناو یو اس 
اس زوموالت )USS Zumwalt( آمریکا جزو ناوهایی است 
که در آب های آزاد کمترین قابلیت را در زمینه رادارگریزی 

در اختیار دارد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از کمبود امکانات شهری 
 برای معلوالن انتقاد کرد و گفت: باید صدای رسای این قشر را 

بشنویم.
به گزارش خبرگزاری صداوســیما، محمد شریعتمداری دیروز در 
همایش روز جهانی معلوالن به شــهرداران توصیه کرد که یک روز از 
منزل تا محل کار را با ویلچر طی کنند تا فقر امکانات حمل و نقل برای 

افراد دارای معلولیت را لمس کنند. 
شریعتمداری افزود: طبق آمار جهانی، یک سوم از یک میلیارد نفر 
دارای معلولیت، کودک هستند و بقیه به علت بیماری، حوادث، تصادفات 
و سالمندی معلول شده اند؛ پس معلولیت، سرنوشت احتمالی همه افرادی 

است که خارج از جامعه معلوالن زندگی می کنند.
وی ادامه داد: بخش قابل توجهی از جامعه مشکالت معیشتی دارند 
و این مســئله فقط مختص معلوالن نیست اما به افراد دارای معلولیت 
قول می دهیم که بدون حضور نماینده آنان در مورد مسائل مربوط به 
معلولیت تصمیم گیری نکنیم، می توان مشــاور وزیر در امور معلوالن 
منصوب کرد تا تمام مســائل مربوط به معلولیت عالوه بر بهزیستی از 

زبان نماینده معلوالن نیز شنیده شود.
وزیر رفاه با اشاره به نقش نظارتی مجلس بر اجرای قانون معلولیت 
گفت: یک سوم منابع بهزیستی باید خرج توانبخشی شود و بهتر است 
روشی برای نظارت بر نحوه هزینه کرد این منابع طراحی شود. گفتنی 
اســت، پیش از صحبت های وزیر رفاه جمعی از معلوالن و خانواده های  

آنها  به طرح مشکالت و کمبودهای خود پرداختند.
جریمه دستگاه هایی 

که قانون جذب معلوالن را اجرا نکنند
محسنی بندپی، رئیس سازمان بهزیستی کشور هم در این مراسم 
گفت: سازمان امور اســتخدامی به سازمان ها تاکید کرده که قانون 3 
درصد جذب معلوالن را اجرا کنند، در صورتی که هر دســتگاهی این 
قانون را اجرا نکند، از جذب نیرو و اســتخدام باز می ماند و همچنین 

مشمول قانون مجازات اسالمی می شود.

عرضه نفت در بــورس یک راهکار 
اساسی برای مقابله با تحریم های نفتی 
و جلوگيری از افت صادرات نفت کشور 
اســت، اما وزارت نفت و سازمان بورس 
اجرای  اصلی  متوليان  عنوان  به  انرژی، 

این راهکار، آن را مسکوت گذاشته اند.
بــا تصویب شــورای عالــی هماهنگی 
اقتصادی، عرضه نفت در بورس و مشــارکت 
بخش خصوصی در صــادرات نفت ایران به 
عنوان یکــی از جدی ترین راهکارهای ایران 
برای مقابله با تحریم های نفتی در دســتور 
کار قرار گرفت. ســرانجام حدود یک میلیون 
بشــکه نفت طی دو مرحلــه در آبان ماه در 
بورس انرژی به فروش رفت و بدین صورت با 
حضور شرکت های خصوصی داخلی، نخستین 

گام برای مقابله با تحریم های نفتی آمریکا با 
موفقیت برداشته شد.

در حالــی هجمه ســنگین رســانه های 
بیگانه علیــه این راهکار ضدتحریمی قدم به 
قدم در حال پیاده ســازی است که در داخل 
کشــور، مسئوالن وزارت نفت و بورس انرژی 
به عنوان متولیان اصلی بسترسازی برای این 
راهکار، کوچکترین توضیحی در راستای رد 
شبهات مطرح شده ارائه نداده اند و این بار نیز 
کارشناســان و دانشگاهیان با پاسخگویی به 
شبهات مطرح شده توسط رسانه های خارجی، 
بار رسانه ای این سازمان ها را به دوش کشیده و 
در مسیر شائبه زدایی از سازوکار عرضه نفت در 

بورس اقداماتی اساسی انجام دادند.
از ابتدای طرح راهکار عرضه نفت در بورس 

وزیر رفاه: 
قول می دهم که بدون حضور 

نماینده معلوالن در مورد مسائل آنان 
تصمیم گیری نکنیم

مرگ تدریجی عرضه نفت در بورس

انحصارطلبی وزارت نفت در سایه  محافظه كاری بورس انرژی
بــرای مقابله با تحریم های نفتی و جلوگیری 
از افت میزان صادرات نفت کشور، خط مشی 
وزارت نفت و سازمان بورس انرژی به عنوان 
متولیان اصلی اجرای این راهکار مســکوت 
گذاشــتن روند پیگیری های ایــن موضوع 

بوده است.
شاید تالش وزارت نفت برای مطرح نشدن 
این راهکار در فضای رسانه ای به نوعی قابل 
درک باشــد زیرا منافع بخشی از بدنه  وزارت 
نفــت با ورود بخش خصوصی به بازار جهانی 
نفت به خطر می افتــد بنابراین تمایل دارند 
انحصار فروش نفت کشور را برای خود حفظ 
کنند. اما در این بین ســکوت سازمان بورس 
انرژی نسبت به شبهات مطرح شده قابل درک 
و توجیه نبوده و باعث شده است روند پیگیری 
این راهکار در فضای نخبگانی و رســانه ای و 
به تبع آن در سطوح عالی کشور با مشکالت 

متعددی مواجه شود.
محافظه کاری سازمان بورس انرژی برای 
حضور در رسانه ها جهت پیشبرد این راهکار 
در حالی رخ می دهد که آمار و ارقام حاکی از 
سود باالی این نهاد با نفتی شدن بورس انرژی 
اســت بنابراین حتی از این جنبه نیز انفعال 

سازمان بورس قابل توجیه نیست.
همچنین بررسی فضای رسانه ای کشور 
از زمــان خروج آمریکا از برجام و بازگشــت 
تحریم های نفتی، نشــان از مخالفت جدی 
وزارت نفت با اجرای این راهکار ضدتحریمی 
دارد. بررســی دوتجربه قبلی عرضه نفت در 

بورس نیز گواهی بر صحت این ادعا است.
بر اســاس گزارش شماره 12543 مرکز 
پژوهش های مجلس دلیل شکســت عرضه 
نفت در بورس در دو تجربه قبلی از نظر بیشتر 
ناظران بی میلی فروشنده بود تا نبود خریدار. 
پس از خروج آمریکا از برجام نیز وزارت نفت 

بــه بهانه های مختلف در مســیر اجرای این 
راهکار کارشکنی کرده و مشاهده می شود که 
حتی با وجود تصویب شورای عالی هماهنگی 
اقتصادی نیز در حال حاضر اجرای این راهکار 

با توقف مواجه شده است.
گفتنــی اســت در همیــن رابطه یک 
کارشــناس حوزه نفــت و گاز با  اشــاره به 
ضــرورت تداوم عرضه نفت در بورس به خبر 
فارس گفت: »بخش خصوصی که می خواهد 
فعال شــود، باید بداند که همیشه این عرضه 
نفت هســت. باید روابط ایجاد کند، مشتری 
دائم پیدا کند، سیســتم بانکــی خودش را 
درست کند، اینها نیاز به سرمایه گذاری دارد 
و وقت صــرف کردن می خواهد و این زمانی 
می صرفد که بخش خصوصی مطمئن باشد 

اینجا نفت هست«.
محمدصادق کریمی اظهــار کرد: »این 
برخورد مثل این است که پاالیشگاهی احداث 
شــود اما درباره تأمین خوراک آن اطمینان 
وجود نداشته باشد. بنابراین باید وزارت نفت 
اعالم کند که عرضه نفــت در بورس انرژی 

مستمر است.«.
در مجمــوع بــه نظر می رســد عالوه بر 
سنگ اندازی بخشی از بدنه وزارت نفت برای 
توقف عرضه نفــت در بورس، محافظه کاری 
ســازمان بورس انرژی نیز یکــی از مهترین 
موانع پیاده ســازی این راهکار ضدتحریمی 
است. شاید بهتر باشــد که مسئوالن بورس 
انرژی به جای کلی گویی درباره این موضوع 
در مشی رسانه ای خود تجدید نظر کرده و با 
حضور فعاالنه در فضای رسانه ای زمینه را در 
وهله اول برای عدم توقف این راهکار در گام 
بعدی برای توسعه این راهکار تا شکل گیری 
تجارت نفت در ایران و تبدیل شدن به هاب 

نفتی منطقه فراهم کنند.

پایگاه آمریکایی: ناوشکن سهند می تواند مایه شرمساری نیروی دریایی آمریکا شود


