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نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای

راهکار جدید مدعیان اصالحات؛
تا انتخابات 2020 آمریکا صبر کنیم!

سرویس سیاسی-
روزنامه آفتاب یزد در شــماره دیروز خود در یادداشــتی آورده اســت: »رویکرد رفتاری کشورها در صحنه 
بین الملل نشان می دهد، گام چهارم کاهنده تعهدات برجامی  جمهوری اسالمی ایران باعث ایجاد حساسیت در 
جامعه بین المللی شده. این گام برجامی  جمهوری اسالمی ایران می تواند دورنمای مبهمی  از حضور سه بازیگر 

اروپایی )آلمان، انگلیس و فرانسه( در توافق هسته ای با ایران برجا  گذارد.«
این نوشــتار افزوده است: »از ســوی دیگر وزیر امورخارجه فرانسه در سفراخیر خود به امارات، بار دیگر از 
برگزاری مذاکرات عمیق و جدی بر ســر مســائل هسته ای و منطقه ای با تهران )در آینده ای نزدیک( خبر داده 
بود. سفیر انگلیس نیز در سخنانی معنادار تاکید کرده است، جمهوری اسالمی  ایران باید طی هفته های آینده، 

تصمیمی  سرنوشت ساز در زمینه برجام بگیرد.«
ســپس این روزنامه راهکار خود را برای بدعهدی اروپا بیان کرده اســت: »بر همین اساس درباره اقداماتی 
کــه در زمینه گام چهارم کاهنده تعهدات برجامی  و متعاقب آن، واکنش مقامات اروپایی در ماه های آینده رخ 
خواهــد داد، باید گفت که در صورتی که از منظــر اروپایی ها، ایران از خطوط قرمز برجامی  عبور کند واکنش 
تندی را از خود بروزخواهند داد از جمله اقدامات ایران در زمینه احیای فردو و محدود کردن بازرسان آژانس 
بین المللی انرژی اتمی. لذا بهترین راهبرد ایران در چنین برهه ای می تواند آن باشد که تا زمانی که اروپایی ها 
بر اســتمرار مذاکرات با ایران تاکید دارند، از خط قرمز آنها رد نشــویم.... لذا با توجه به آنچه آمد، بهترین اقدام 

برای ایران این است که باید تا انتخابات ۲۰۲۰ ایاالت متحده آمریکا وضعیت موجود را مدیریت نماید.«
در این باره باید گفت راهکار اصالح طلبان برای بدعهدی اروپا و آمریکا در موضوع برجام این است که ایران 
در برابر زورگویی آنها سرفرود آورد و کاری نکند که اروپا ناراحت شود. همچنین دیگر راهکار این روزنامه طیف 
موسوم به اصالح طلب این است که کشور را همچنان معطل نگه داریم تا انتخابات ۲۰۲۰ آمریکا و چشم یک 

کشور مستقل و بزرگ را به صندوق رای مردمی در کشوری دیگر بدوزیم!
در روابط خارجی؛ غایب!

فریدون مجلســی دیروز در روزنامه ایران نوشــت: »پیشنهاد من به مســئوالن این است که در وهله اول 
حواسشــان به حاشیه نشــین ها و محرومان خودمان باشد. آنها باید به یاد بیاورند که ثروت این کشور متعلق به 
همین مردم اســت و آنان باید با مدیریت صحیح، کشــور را از بحران عبور بدهند. ایران یکی از ثروتمندترین 
کشورهای دنیاست. امیدوارم با توجه به برخورداری  از منابع طبیعی بتوانیم شرایط زندگی مردم را به سطحی 
برســانیم که دیگر چنین تغییر قیمت هایی خشــم و ناراحتی آنان را به دنبال نداشته باشد. این مسئله نیازمند 
یک تغییر و اصالح اصولی در سطح تفکر همه تصمیم گیرندگان است. آنها باید بدانند با غیبت ایران در سطح 
روابط خارجی و جهانی راه به جایی نمی بریم و تنها به دامنه تحریم ها می افزاییم. اینها مسائلی  است که توجه 

به هر یک از آنها می تواند گامی مثبت به سوی ایرانی آرام و همراه با صلح بردارد. «
روزی از آفتاب تابان و فتح الفتوح برجام می گفتند و در ستایشــش قلم می ســاییدند و گلو پاره می کردند، 
امروز که خسارت محض توافق هسته ای برای هر ناظری عیان است و دولت هم هنوز معطل اروپاست، نویسنده 

مدعی است ایران در روابط خارجی غایب است! واقعیات صحنه را نمی بینند، می گویند واقع بین باشید!
لفظ پرداز خروج از حاکمیت؛ نگران براندازی! 

عباس عبدی، عضو ساختارشکن حزب منحله مشارکت دیروز در روزنامه دولتی ایران نوشت: »نسل جدیدی 
از میان ســاختار نزدیک به قدرت پا به عرصه سیاســت گذاشته است که در انجام رفتارهای بی پروا و تند، هیچ 
محدودیتی برای خود قائل نیست و موقعیت و نزدیکی خود به ساختار قدرت را با جایگاه اپوزیسیونی و براندازی 
قاطی کرده است و چهارنعل در مسیر ضد دولتی گام برمی دارد و هیچ خط قرمزی را نیز برای خود قائل نیست. 
دیگر نیازی نیست نگران شبکه های معاند و برانداز آن سوی آب و مرز بود، رسانه هایی رسمی در داخل هستند 

که رسانه های برانداز به گرد آنها نیز نمی رسند.«
نویســنده که ژســت ضدبراندازی گرفته، خود در دوره اصالحات لفاظی هایی درباره خروج از حاکمیت و 
عبور از قانون اساسی کرده بود. وی برخی رسانه های رسمی در داخل را به براندازی متهم می کند در حالی که 

نتانیاهو مدال سرمایه های اسرائیل را بر گردن طیف مدعی اصالحات انداخته است.
تقال برای فاصله گذاری با دولت

احمد مازنی، نماینده عضو فراکســیون امید مجلس در یادداشــتی در روزنامه آرمان نوشت: »اخیرا دولت 
بارهــا درخصوص افزایش قیمت بنزین مورد هدف قرار گرفت در صورتي که صرفا به عنوان قوه مجریه اجراي 
این طرح را بر عهده دارد. لذا تردیدي در این امر نیست که تصمیم اخیر در مورد اصالح قیمت بنزین به عنوان 
تصمیمي کالن در ســطح نظام گرفته شــده، چرا که پاي این تصمیم را سران 3 قوه امضا کردند و مقام معظم 
رهبري هم چنانکه پیش از اجرا بر هدفمندســازي قیمت و مصرف حامل هاي انرژي به خصوص بنزین، تاکید 
داشــتند و نظرشــان بر این بود که این کار انجام شــود با کرامت از این تصمیم ســران 3 قوه حمایت کردند. 
بنابراین اینکه برخي بخواهند مســئله را صرفا به یک قوه یا جریان در کشــور نسبت دهند، جوانمردانه نیست. 
البته برخي افراد و جریانات در کشور وجود دارند که گویا از ابتداي خلقت شان فقط همین یک رویکرد را دارند 
که هرگاه مســئله اي در کشــور پیش آمد بالفاصله آن را به اصالح طلبان و به تبع آن، به دولت مورد حمایت 
اصالح طلبان نسبت دهند. هر چند که آقاي رئیس جمهور در اصل به جبهه اصولگرایي تعلق دارد، اما این کار 

را انجام مي دهند و دفعه اول و آخرشان هم نیست.«
این نماینده عضو فراکســیون امید، در این یادداشــت دو ادعا را مطرح کرده اســت. اول اینکه در اقدامی 
مسبوق به سابقه نقش دولت در اجرای طرح سهمیه بندی بنزین را صرفا در حد یک مجری تقلیل داده است. 
این در حالی است که ریاست شورای عالی هماهنگی اقتصادی متشکل از سران قوا برعهده رئیس جمهور است. 

بر همین اساس رئیس جمهور دارای اختیارات و امکانات گسترده ای است.
طرح سهمیه بندی و اصالح قیمت بنزین، طرحی ضروری بود ولیکن در نحوه اجرا توسط دولت،  اشکاالت 
زیادی داشــت. دولت می بایســت در گام اول افکار عمومی را اقناع کرده و در گام دوم یارانه های جدید را واریز 

می کرد و سپس در گام سوم، طرح سهمیه بندی و اصالح قیمت بنزین اجرا می شد.
دومین ادعای مازنی این اســت که دولت روحانی را به اصولگرایان منتســب کرده است. این در حالی است 
که اکثریت مطلق دولت روحانی در اختیار مدعیان اصالحات است. مدعیان اصالحات هم خودشان از پذیرش 

مسئولیت وضع موجود شانه خالی کرده و هم دولت را به فرافکنی تشویق می کنند. 
راهي جز عذرخواهي از مردم ندارد

روزنامه اعتماد روز گذشته در مطلبی به قلم یکی از نمایندگان اصالح طلب دوره ششم مجلس درباره نوع 
عملکرد دولت در ماجرای افزایش قیمت بنزین نوشــت :» همه مي دانیم که دولت داراي مشــکالت اقتصادي 
زیادي است و مردم هم در شرایط فعلي از نظر اقتصادي در مضیقه هستند. از نظر من دولت نباید روي مواضع 
خود ســماجت به خرج دهد و هر تصمیمي که گرفته اســت آن را به مثابه وحي منزل تصور کند. معتقدم در 
مســئله بنزین دولت دچار اشــتباه بزرگي شد و نباید این قضیه را اکنون که در سال انتخابات قرار داریم، اعالم 
مي کرد. به هر صورت دولت مي تواند از نظرات و دیدگاه هاي تحلیلگران و فعاالن سیاسي و مدني استفاده کرده 
و راهکارهاي درســت و مناســب براي جلوگیري از افزایش بحران اتخاذ کند. با اتخاذ این تصمیمات اگر دولت 
نرخــي هم درباره افزایش یارانه اعالم نمي کرد، مردم هیچ گونه ایراد و بهانه اي درخصوص آن نداشــتند. براي 
جلوگیــري از وضعیت موجود دولت راهي ندارد جز اینکــه یا از مردم عذرخواهي کند یا راهکارهاي مفیدتر و 

مناسب تري براي جامعه اتخاذ کند.«
گفتنی اســت طی روزهای اخیر انتقادهــای فراوانی به نحوه اجرای افزایش قیمــت بنزین به دولتمردان 
مطرح شــده اســت. با توجه به اتفاقات رخ داده پس از اعالم افزایش نرخ ســوخت می توان بیان کرد که دولت 
در نحوه اجرای خواســته خود بی تجربگی نشان داد و چگونگی رفتار با افکار عمومی در تراز یک دولت مجرب 
و باتدبیــر نبود. اقناع افکار عمومی، ارتباط مســتمر با مردم و توجه به نگرانی هــا و دغدغه های مردم از لوازم 
اساســی حکمرانی خوب اســت و بی توجهی به این مؤلفه ها باعث می شود که حتی برنامه های خوب عملیاتی 
نشده یا با مشکل اجرا شود. جلوگیری از قاچاق سوخت و سوءاستفاده از منابع ملی یک مطالبه عمومی و ملی 
است و همین مطالبه عمومی می توانست دستمایه ارتباط قوی تر دولت با افکار عمومی قرار بگیرد، اما دولت با 
اقدام ناگهانی و یک شــبه خود و بدون درنظر گرفتن پیش مقدماتی که می توانست مهیا کند موجبات آزردگی 
و نگرانی مردم را فراهم آورد، به  گونه ای که این کار ســبب شــد که همه بخش های مختلف نظام برای ایجاد 

آرامش در کشور ورود پیدا کنند.

درمکتب امام

بسیج؛ لطف خدا به ملت ایران است
تشــكيل بسيج در نظام جمهورى اسالمى ايران يقيناً از بركات و الطاف جليه 

خداوند تعاىل بود كه بر ملت عزيز و انقالب اســالمى ايران ارزاىن شد. در حوادث 

گوناگــون پس از پــروزى انقالب خصوصاً جنگ، بودند نهادها و گروه هاى فراواىن 

كه با ايثار و خلوص و فداكارى و شــهادت طلبى، كشــور و انقالب اسالمى را بيمه 

كردند. وىل حقيقتاً اگر بخواهيم مصداق كامىل از ايثار و خلوص و فداكارى و عشق 

به ذات مقدس حق و اسالم را ارائه دهيم، چه كىس سزاوارتر از بسيج و بسيجيان 

خواهند بود! بسيج شجره طيبه و درخت تناور و پرمثرى است كه شكوفه هاى آن 

بوى بهار وصل و طراوت يقني و حديث عشق مى دهد.
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از سوی سخنران مراسم ترحیم همشیره رئیس جمهور

روحانی و برادرش
به حضرت یوسف و بنیامین تشبیه شدند!

سرویس سیاسی-
ســخنران مراســم ختم خواهر رئیس جمهور در اظهاراتی عجیب، 
حجت االسالم روحانی و برادرش حسین فریدون را به یوسف نبی و برادرش 

بنیامین تشبیه کرد.
حجت االسالم محمود رستگاری سخنران مراسم ختم خواهر رئیس جمهور در 
سرخه، در مراسمی که شب سه شنبه با حضور حجت االسالم روحانی رئیس جمهور 
و برادرش »حسین فریدون« در حسینیه شهدای سرخه برگزار شد، اظهار کرد: بنا 
بر آیات قرآن، پیغمبران، معصومان و ابدال همواره مورد آزار و اذیت بوده اند؛ چراکه 

راه و هدف بزرگی را انتخاب کردند و باید در این راه آزارها را تحمل می کردند.
رستگاری با اشاره به آیه ای از قرآن کریم مبنی بر آن که انبیای پیش از پیامبر اسالم 
هم مورد آزار و تکذیب قرار می گرفتند، گفت: »خود پیامبر اکرم )ص( می فرمودند 

من و پیامبران پیش از من همواره مورد اذیت دشمنان بوده ایم.«
وی با خطاب قرار دادن رئیس جمهور و حاضران گفت: »یوســف صدیق نه به 
خاطر حســادت بیگانگان، بلکه به خاطر حسادت خودی ها و برادران به چاه افتاد و 
رنج و مصیبت دید؛ این رنج ها تا آنجا ادامه پیدا کرد که وقتی کیل یوسف را در بار 
بنیامین پیدا کردند، به یوسف گفتند اگر او دزدی کرده، قباًل هم برادری داشت که 

دزد بود؛ اما یوسف سخن را در دل ریخت و آشکار نکرد.«
سخنران مراســم ختم خواهر رئیس جمهوری گفت: »برادران یوسف حتی به 
یعقوب هم گفتند که پســر تو دزدی کرده است؛ می خواهم بگویم نسبت دزدی و 

دروغ برای همه هست.«
واکنش فعاالن و کاربران فضای مجازی

اظهارات سخنران مراسم ختم خواهر رئیس جمهور و تشبیه حجت االسالم روحانی 
و فریدون به یوسف نبی و برادرش بنیامین، انتقاد بسیاری از فعاالن و کاربران فضای 

مجازی را برانگیخت.
یکی از مخاطبان فارس نوشت: »طبق فرموده قرآن کریم، حضرت یوسف )ع( 
می فرماید: من بسیار عالم و متخصص )علیم( و امانتدار )حفیظ( هستم. آیا این آقایان 
خودشان را می توانند با این پیامبر بزرگ الهی مقایسه کنند؟ در تعجبم که مرحوم 
هاشمی رفسنجانی هم موقعی که مهدی هاشمی را پس از ۲۰ سال به اتهام اختالس 

به زندان می بردند گفت که یوسف از پاکدامنی خود به زندان می رود!«
دیگری هم نوشت: »فقط فرق رئیس جمهور ما با یوسف پیامبر )ع( این هست 
که حضرت یوســف )ع( مصر را 7 سال از قحطی نجات داد ولی رئیس جمهور ما 7 

سال قحطی برای مردم به ارمغان آورده است.«
کاربر دیگری تأکید کرد: »یوســف به کی مقایســه می شــود!؟ امان از دست 

چاپلوسان!«
کاربران شبکه های اجتماعی به ویژه در توییتر و اینستاگرام با انتشار گسترده 
اظهارات حجت االسالم رستگاری و دستمایه طنز و تمسخر قراردادن حرف های او، از 
تشبیه کردن رئیس جمهور و برادرش به حضرت یوسف )ع( و بنیامین انتقاد کردند. 

یکی از کاربران نوشت: »از قیاسش خنده آمد خلق را...«
برخی دیگر هم خواســتار ورود قوه قضائیه شدند و با این ادعا که صحبت های 
سخنران مراسم، توهین به ساحت پیامبران است به این موضوع واکنش نشان دادند. 
یکی از کاربران نوشت: »آیا وقت این نیست که قوه قضائیه برای صحبت های این آقا 
ورود کنــد؟« و دیگری هم تأکید کرد: »یعنی میخوای بگی برادر رئیس جمهور هر 

کاری کرده نباید مجازات بشه؟ مجازات فقط برای مردم عادیه؟«
فارغ از واکنش ها و حواشی این ماجرا، الزم به یادآوری است که اظهارات سخنران 
مراســم ختم خواهر رئیس جمهور در حالی اســت که ۲ ماه پیش، حسین فریدون 
برادر رئیس جمهور به دلیل اتهامات محرز مالی مانند دریافت رشــوه، به تحمل ۵ 

سال حبس محکوم شد.
جلیلی:

طرح جامعی را به سران قوا داده بودیم 
كه با مصوبه بنزینی اخیر متفاوت بود

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه همگان قبول دارند که 
نباید بیشترین یارانه بنزین را صرفاً مرفهان جامعه دریافت کنند، گفت: بیش 
از یک ســال بر روی این موضوع بررسی کردیم و به طرح جامعی رسیدیم 
و آن را به ســران قوا ارائه کردیم که مصوبه اخیر سران سه قوه با طرح ما 

بسیار متفاوت بود.
سعید جلیلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در دومین روز از سفر خود 
به اســتان آذربایجان شرقی در جمع دانشجویان دانشگاه شهید مدنی تبریز با ذکر 
چند مثال از انقالب های مختلف در کشورهای جهان، انقالب اسالمی را تنها انقالب 
مردم قرن اخیر خواند که توانست بر توطئه های خارجی استکبار پیروز شود و ضمن 

تثبیت نظام سیاسی خود، در رویارویی های مختلف دشمنان خود را عقب  براند.
وی با  اشاره به اظهارات مقامات آمریکایی مبنی بر تالش برای چهل ساله نشدن 
انقالب اسالمی، خاطرنشان کرد: نگاه به چهل سال دوم انقالب باید مبتنی بر چهل 
سال اول باشد؛ آنجا که موفقیت ها رخ داده است، مایه انگیزه و برنامه ریزی باشد و 
آنجا که مشکلی وجود داشته، باید مورد عبرت قرار گیرد؛ همچنین باید به این نکته 
توجه داشت که تالش امروز دشمنان ما، متمرکز بر آرمان زدایی و ایجاد انحراف در 
هویت نسل جدید انقالب است. به گزارش فارس، جلیلی خاطرنشان کرد: دانشجوی 
ما بر اســاس وســع خود وظیفه دارد که به اصالح امور کشور بپردازد؛ این رسالت 
دانشگاه انقالبی است. طبق اصل هشتم قانون اساسی امر به معروف و نهی از منکر 
یک وظیفه همگانی است و باید در چارچوب اخالق، تقوا و قانون به ارائه راهکار و نقد 
جهت تصحیح کارهای غلط، تکمیل کارهای ناقص، و تایید امور صحیح پرداخت؛ این 
همان گفتمانی است که ما تحت عنوان دولت سایه از مدت ها پیش پیگیری کردیم.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت: اینکه در دانشگاه های مختلف 
طی دو ســه سال اخیر بارها از دانشجویان و اساتید محترم خواسته شد تا سایه به 
سایه تحوالت کشور را دنبال کنند و در حد وسع خود بر آن تأثیر بگذارند، برای این 
است که تشکیل هسته های نقد پیرامون مشکالت محلی تا موضوعات ملی بر عهده 

دانشجوی انقالبی ماست؛ دانشگاه باید پیش از همه به آنها بپردازد.
دولت برای سپاسگزاری از صبر مردم معیشت آنها را بهبود بخشد

وی بیان داشت: در دوسال گذشته بیشترین فشار بر روی طبقات پایین و محروم 
جامعه به وجود آمده و در همین سال ها، مردم با بصیرتی که از نقشه دشمن داشتند، 
بر این مشــکالت صبر کردند. وظیفه دولت است که برای سپاسگزاری از این صبر 

مردم، به وضعیت معیشتی بهبود بخشد.
نماینده رهبر معظم انقالب در شورای عالی امنیت ملی درباره مصرف بنزین در 
کشور، گفت: روزانه حدود ۱۱۰ میلیون لیتر بنزین در کشور تولید می شود که همگان 
قبول دارند بیشترین یارانه بنزین را نباید صرفاً مرفه ترین افراد جامعه دریافت کنند 

بلکه باید به شکل عادالنه به ویژه به طبقات متوسط و پایین داده شود.
عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام تشریح کرد: بیش از یک سال بر سر این 
موضوع بررســی کردیم و به طرح جامعی رسیدیم و آن را به سران قوا ارائه کردیم 
که مصوبه اخیر سران سه قوه با طرح ما بسیار متفاوت بود اما اکنون نیز همان گونه 
که رهبر معظم انقالب  اشــاره فرمودند، وظیفه همگانی آن است که با ارائه راهکار، 

مشکالت این مصوبه را به حداقل برسانیم.
وی در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر موضع اخیر رهبر انقالب در حمایت از 
مصوبه ســران قوا با وجود اعتراض مردمی، گفت: سؤاالتی از این دست وجود دارد 
که چرا رهبری نقطه نظرات خود را اعمال نمی کنند و نســبت به برخی روندها در 

دولت های مختلف، ورود نمی کنند؟
جلیلی افزود: توضیح این اســت که رهبری با تعیین سیاست های کلی نظام، 
چارچوب حرکت قوا را مشخص می کنند و دولت ها و ادوار مجلس به عنوان منتخب 

مردم، این امکان را دارند تا در این چارچوب ابتکارات خود را دنبال کنند.
نماینده رهبر معظم انقالب در شورای عالی امنیت ملی تشریح کرد: یک مثال 
آن در ماجرای شــروع مذاکرات در سال ۹۲ بود که رهبری در ۱۲ آبان همان سال 
گفتند من به این گفت وگوها خوشبین نیستم و آنها را نتیجه مند نمی بینم اما ایشان 
به دولت که منتخب مردم بود و بر این امر اصرار داشت، اجازه دادند و خطوط قرمزی 
را نیز معین فرمودند؛ اگرچه بعدها اعالم کردند که آن خطوط قرمز نیز رعایت نشد.
وی در ادامه بیان داشــت: نتیجه چه شد؟ امروز همان افراد اعالم می کنند که 

آمریکا قابل اعتماد نیست.

کریمی، نماینده اراک خبر داد

دادخواست دیوان محاسبات درباره تخلف بزرگ 
در وزارت نفت

نماینده مردم همدان در مجلس خبرگان 
با  اشاره به دریای خروشان حضور ملت ایران 
در حمایت از انقالب گفت: تدبیر رهبر انقالب 
و بصیرت ملت بــار دیگر انقالب را از توطئه 

دشمن نجات داد.
آیت اهلل سیدمصطفی موسوی اصفهانی نماینده 
مردم همدان در مجلس خبرگان، حضور مردم در 
حمایت از رهبری را ناشــی از روحیه والیتمداری 
دانست و اظهار داشت: این حمایت و تظاهرات در 
حمایت از رهبری و انقالب چیز جدیدی نبوده است 
و 4۰ سال است که مردم از انقالب و نظام اسالمی 

دفاع کرده اند.

آیت اهلل موســوی اصفهانی افزود: تدبیر رهبر 
انقالب و بصیرت ملت بار دیگر انقالب را از توطئه 

دشمن نجات داد.
نماینده مجلس خبرگان با بیان اینکه در مسیر 
انقالب فراز و نشیب هایی وجود دارد، خاطرنشان کرد: 
دریای انقالب، دریای مواج، پاک و پیشتاز بوده است 
و اغتشاشگران و رسانه های معاند همچون کف روی 
آبی هستند که زایل می شوند؛ اصل دریای خروشان 
ملت است که باقی می ماند. با این هجمه از تبلیغات 
سوء ضد رهبری و نظام حمایت مردم ستودنی است 
و ثابت کرده اند که پشتیبان ابدی تصمیمات رهبری 

بوده و خواهند بود.

وی بــا انتقاد از عملکرد دولت در اجرای طرح 
سهمیه بندی بنزین تأکید کرد: نباید این گرانی بر 
دیگر اجناس تأثیر بگذارد و به مردم فشار مضاعفی 
وارد شــود. باید نظارت جدی بر بازار وجود داشته 

باشد و با متخلفان برخورد شود.
رفع مشکالت اقتصادی

حجت االسالم والمسلمین علی اسالمی نماینده 
مردم قزویــن در مجلس خبرگان بــا بیان اینکه 
مســئوالن در زمینه رفع مشکالت اقتصادی نباید 
تنها به حــرف زدن بپردازند، گفت: حرف زدن به 
تنهایی مشکلی را حل نمی کند، بلکه باید برای رفع 
مشکالت اقتصادی قدم های جدی برداشته شده و 

اقدامات عملی صورت بگیرد.
وی بــا تأکیــد بر اینکه مســئوالن برای رفع 
مشکالت اقتصادی و معیشتی مردم منتظر مذاکره 
و برجام نباشند، اظهار کرد: آمریکا، اروپا، فرانسه و 
کشورهای غربی »گربه هایی هستند که قربهًْ الی اهلل 
موش نمی گیرند«، بلکه همواره به دنبال استعمار و 

استثمار کشورمان هستند.
به گزارش رسا، نماینده مردم قزوین در مجلس 
خبرگان با بیان اینکه ما باید اقتصاد مردم را تقویت 
کرده و به ملت خود رســیدگی کنیم، گفت: امروز 
می توانیم از طریق تکیه بر توان داخلی مشــکالت 

خود را حل کنیم.

آیت اهلل موسوی اصفهانی:

تدبیر رهبر انقالب و بصیرت ملت
بار دیگر انقالب را از توطئه دشمن نجات داد

عضو شورای عالی انقالب فرهنگی گفت: 
اعالمیه اخیر)اصالح طلبــان( را ببینید؛ اگر 
پمپئو می خواســت حرفی بزند، آیا چیزی 
غیر از محتوای ایــن اعالمیه می گفت؟! این 
حد از آزادی در یک کشــور در شــرایطی 
 که انگیزه براندازی آن کشــور وجود دارد،

عجیب است.
حســین کچویان، عضو شــورای عالی انقالب 
فرهنگی و استاد دانشگاه تهران در برنامه جهان آرا 
ریشــه اغتشاشــات اخیر را فرابنزینی دانست و با 
بازخوانی شــورش ها از دهــه ۶۰ تاکنون گفت: از 
دولت دوم هاشمی رفسنجانی که ما کنترل خود بر 
فضای داخلی را از دست دادیم و مدیریت آن را در 
اختیار بیگانگان قرار دادیم، در وضعیت استثنایی 

قرار گرفتیم.
عضو شورای عالی انقالب فرهنگی با بیان اینکه 
انتخابات هــای ما همگی تحت کنترل غرب بوده و 
هیچ کدام از انتخاب ها، انتخاب مردم نبوده، اظهار 
داشــت: مگر آمریکایی ها حرف از دخالت روسیه 
در انتخابات شــان نمی زنند؟! چگونه است که آنها 
از دخالت بیگانه در انتخابات شــان می ترســند اما 

ما نترسیم؟
کچویــان در همین زمینه بــا انتقاد از برخی 
محتواهای تولیدشده در فضای مجازی گفت: فیلمی 
که دعوت به آنارشیسم می کند را در فضای مجازی 

ترویج می کنند و همه می گویند عالی است.

وی عقبــه داخلی غربی ها در کشــور را مورد 
 اشــاره قرار داد و گفت: اعالمیه 77 نفر را ببینید؛ 
اگر پمپئو می خواست حرفی بزند، آیا چیزی غیر از 
محتوای این اعالمیه می گفت؟! این حد از آزادی در 
یک کشور در شرایطی که انگیزه براندازی آن کشور 

وجود دارد، عجیب است.
اســتاد جامعه شناسی دانشــگاه تهران افزود: 
بســیاری از افرادی که در داخل، اهداف دشمن را 

پیش می برند در مطبوعات و رسانه های وابسته به 
دولت بوده و هستند.

کچویان نقش بی نظیر مردم ایران در انقالب را 
مورد تاکید قرار داد و گفت: برای مردم ایران، انقالب 

همچنان ادامه دارد.
وی در پاسخ به ادعای برخی افراد مبنی بر اینکه 
مردم به حضور در خیابان عادت کرده اند، گفت: چرا 

در کشورهای دیگر مردم چنین عادت نمی کنند؟

عضو شورای عالی انقالب فرهنگی درباره یکی 
دیگر از ویژگی های استثنایی انقالب اسالمی گفت: 
در هیچ جای دنیا پیدا نمی کنید که حکومت ها با 
مردم شــورش ها را سرکوب کنند. در ایران، نفس 

حضور مردم، بسیاری از اتفاقات را می خواباند.
کچویان به یاس و سرخوردگی جریان معارض 
جمهوری اسالمی  اشاره کرد و گفت: یکی از عوامل 
این ســرخوردگی این اســت که آنها بدیلی برای 
جمهوری اســالمی ندارند. بدیل دشــمنان برای 
جمهوری اسالمی، افرادی چون حسینی و مسیح 
علی نژاد هســتند که دارای رفتار معقول نیستند و 
هیــچ تصوری از ایجاد انقالب نــدارد و با اقداماتی 
چون ری استارت می خواهند انقالب کنند. این نهایت 

عجز دشمن است.
استاد دانشگاه تهران با اشاره به سرمایه گذاری 
آمریکا بر روی اراذل و اوباش گفت: اوباش در همه 
حرکت های اجتماعی حضــور دارند، اما میدان دار 
انقالب ها نیستند. اینکه آمریکا بر روی خشونت و 
غارت سرمایه گذاری می کند یعنی آنها از اینکه یک 
اقدام درست و حسابی در جمهوری اسالمی انجام 
دهند مایوس هســتند و فقط به دنبال هرج ومرج و 

گسیختگی هستند.
عضو شــورای عالی انقالب فرهنگی افزود: این 
نکته بسیار مهمی است که کشوری مثل آمریکا که به 
راحتی قدرت ها را سرنگون می کند درباره جمهوری 

اسالمی، به ایجاد هرج و مرج، روی آورده است.

عضو شورای عالی انقالب فرهنگی:

اعالمیه اخیر اصالح طلبان هم صدایی با اظهارات پمپئو بود

سرویس سیاسیـ 
در خط والیت بــودن فقط اندرز و تأکید 
شــهیدان و مجاهدان انقالب اسالمی و دفاع 
مقدس نیست، جوانان امروز ایران اسالمی نیز 
همانند آنها و همه مجاهدان در سرزمین های 
مقاومت، راه و مرام و تصریح شان همین است. 
شهید حفظ امنیت، پاسدار مرتضی ابراهیمی 
که در اغتشاشــات اخیر در مالرد به دست  
اشــرار اجاره ای با سالح سرد و گرم مجروح و 
به شهادت رســید، در میثاق نامه ای که برای 
دوستان و همکارانش آماده کرده بود، می نویسد: 
»در خط والیت و پشتیبان باشید که چراغ راه 
است. نگذارید که دشمن چه از راه جنگ سخت 
و چه از راه جنگ نرم دین و کشورتان را از شما 

را بگیرند.«
»در خط والیت و پشــتیبان باشید« این جمله 
کوتاه و پر مغز و معنا را مجاهدان فی ســبیل اهلل و 
رهروان راه حق در طول تاریخ با گذشــتن از نفس 
و حیــات خود برای مؤمنــان و همه حق طلبان و 
آزادگان جهان به یادگار گذاشته اند تا آنان نیز همین 
روش و منش را تا ظهور منجی عالم حضرت بقیهًْ اهلل 
االعظم)عج( ادامه دهند. مردان راستینی که عهدی 

اســتوار با والیت خدا و 
زمین  بر  جانشــینانش 
دارند و تــا آخر زندگی 
برآننــد. در عصر انقالب 
اسالمی نیز این حقیقت 
مسلم و منطق محکم از 
شهدای انقالب اسالمی و 
دفاع مقدس به روزگار ما 
رسیده و در قلوب جوانان 
امت حزب اهلل در سراسر 
زنجیره مقاومت اسالمی 
اســت. در  جای گرفته 
خط والیــت بودن فقط 
اندرز و تأکید شهیدان و 
مجاهدان انقالب و دفاع 

مقدس نیست، جوانان امروز ایران اسالمی نیز همانند 
آنها و همه مجاهدان در سرزمین های مقاومت، راه و 

مرام و تصریحشان همین است.
شــهید حفظ امنیت، پاسدار مرتضی ابراهیمی 
که در اغتشاشــات اخیر در مالرد به شهادت رسید، 
در یکــی از میثاق نامه هایش می نویســد: »در خط 
والیت و پشتیبان باشــید که چراغ راه است.« این 

شهید جلیل القدر که روز 
یکشــنبه ۲۶ آبان برای 
گفت وگو با معترضان در 
جمع آنها حاضر شده بود، 
به دست اشرار اجاره ای با 
سالح سرد و گرم مجروح 
و به درجه رفیع شهادت 
نائل شد. شهید ابراهیمی 
دو فرزند پســر داشت؛ 
محمد صدرا 7 ســاله و 
محمد ســینا 48 روزه. 
خانواده این شــهید واال 
مقام می گویند، ایشــان 
قبــل از شــهادت پنچ 
میثاق نامه ـ برای پدر و 
مادر، همسر، فرزندان، خواهران و همکاران ـ نوشته 
بود. جالب توجه است که این شهید نه وصیت نامه 

که میثاق نامه تهیه کرده بود.
شهید ابراهیمی در میثاق نامه ای که برای دوستان 
و همکارانــش آماده کرده بود و تاریخ آن ۱۲ بهمن 
۱3۹4 است، می نویسد: »از تمامی شما درخواست 
حاللیت دارم، امیدوارم همیشه موفق باشید. از اینکه 

زحمت مراسم من به عهده شماست تشکر و حاللیت 
می طلبم.«

ایشان سپس نوشته اســت: »در خط والیت و 
پشتیبان باشید که چراغ راه است. نگذارید که دشمن 
چه از راه جنگ سخت و چه از راه جنگ نرم دین و 
کشورتان را از شما را بگیرند. توکلتان به خدا و ائمه 
باشد. به قول دوستی که هیچ وقت او را آن گونه که 
باید نشناختیم شهید صدر زاده: اگر دستم به دامان 
امام حسین)ع( برسد نام تک  تکتان را خواهم بُرد.«

شهید ادامه می دهد: »مرتضی رنجبر عزیز دوست 
و فامیل خوبم حواست به خانواده ام باشد و ان شاءاهلل 
حاللم کنی.« ایشان می افزاید: »دوست دارم مرا در 
جوار امامزاده اسماعیل)ع( شهریار دفن کنید که این 
مسئولیت را به دوست خوبم رضا طراقی می سپارم و 

ان شاءاهلل مرا حالل می کند.«
شــهید ابراهیمــی در پایان ایــن میثاق نامه 
می نویســد: »و در آخر از تمــام نیروهایم حاللیت 
می طلبم که فرمانده خوبی قطعا برای شما نبودم ولی 
خدا می داند تمام سعی خود را برای انجام وظیفه ام 
کرده ام و ان شاءاهلل در مقابل خدا روسیاه نیستم. اگر 
حرفی زدم یا تندی کردم مرا به بزرگواریتان ببخشید 

که توان من در همین اندازه بود.«

شهید مرتضی ابراهیمی خطاب به دوستان و همکارانش:

پشتیبان والیت باشید كه چراغ راه است

نمایندگان  فراکســیون  عضو  کریمی 
برای  را  زنگنه شیوه نامه ای  والیی می گوید 
سوخت رسانی به کشــتی ها ابالغ کرده که 
در موارد بسیار زیادی، خالف صریح قوانین 
موجود در کشور است ولی از سال 92 تا امروز، 
اجرا شده و از این رهگذر، خسارات بسیار 

زیادی به بیت المال وارد شده است.
جلسه علنی مجلس شورای اسالمی دقایقی 
دیروز به ریاست علی الریجانی آغاز شد و بررسی 
کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد الیحه تجارت 

در دستور کار قرار گرفت.
علی اصغر یوســف نژاد، عضو هیئت رئیســه 
مجلس گفته است: استیضاح حاجی میرزایی وزیر 
آموزش و پرورش با ۶۰ امضا تحویل هیئت رئیسه 
مجلس شد. این استیضاح برای بررسی به کمیسیون 

آموزش و تحقیقات مجلس ارجاع داده شد.
عضو هیئت رئیسه مجلس، عدم توزیع عادالنه 
نیروهای انســانی و امکانات آموزشی، عدم تعیین 
تکلیــف نیروهای حق التدریســی، خرید خدمت 
و آموزشیاران نهضت ســوادآموزی و عدم اجرای 
طرح رتبه بندی معلمان را از مهم ترین دالیل این 

استیضاح خواند.
گزارش حادثه قطار تبریز- مشهد

محمدحسین فرهنگی، نماینده مردم تبریز 
در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسالمی طی 
تذکری شفاهی، گفت: امروز سالگرد حادثه قطار 
تبریز- مشهد است که متأسفانه در آن حادثه 4۶ 

نفر جان خود را از دست دادند.
وی تصریح کرد: متأسفانه گزارش این حادثه 
پس از سه سال، هنوز در مجلس شورای اسالمی 
قرائت نشــده است و الزم اســت در دستور کار 

قرار گیرد.
الزم به ذکر اســت که پیش از این نیز بارها 
تذکر برای ارائه گزارش حادثه قطار تبریز-مشهد 
توسط برخی دیگر از نمایندگان مانند »حسینعلی 
حاجی دلیگانی« مطرح شده اما چنان که فرهنگی 
نماینده تبریز گفته تاکنون این گزارش به مجلس 

ارائه نشده است.
تخلف در وزارت نفت

علی اکبر کریمی عضو کمیســیون اقتصادی 
مجلس شورای اسالمی در گفت وگو با خبرگزاری 
مهــر در مورد تخلف وزارت نفت اظهار داشــت: 
در بررســی هایی که انجام داده ایم متأسفانه آقای 
زنگنه بعد از مشغول به کار شدن در سال ۹۲ در 

وزارت نفت، شیوه نامه ای را برای نحوه ارائه خدمات 
سوخت رسانی به کشتی ها )بانکرینگ( ابالغ کرده 
است. بانکرینگ در آب های مرزی جمهوری اسالمی 
ایــران در خلیج فارس، دریای خزر و دریای عمان 

انجام می شود.
وی افزود: متأســفانه این شیوه نامه در موارد 
بســیار زیادی، خالف صریح قوانیــن موجود در 
کشور است ولی از سال ۹۲ تا امروز، این شیوه نامه 
غیرقانونی، اجرا شده و از این رهگذر، خسارات بسیار 

زیادی به بیت المال وارد شده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: 
عالوه بر عدم واریز ســهم صندوق توسعه ملی که 
بر اساس قانون برنامه پنجم و ششم، وزارت نفت 
موظف است سهم مشخصی از درآمدهای حاصل 
از فروش درآمدهای نفتی به حساب صندوق توسعه 
ملی واریز کند، دولت این قانون را اجرا نکرده و سهم 

صندوق را نپرداخته است.
کریمی تأکید کرد: این شــیوه نامه در موارد 
بســیار زیاد دیگری نیز دارای ایراد است از جمله 
نرخ تسعیری که برای این شیوه نامه درنظر گرفته اند. 
عالوه بــر این، اطالع داریم برخی مدیران ســابق 
وزارت نفت در شــرکت های مربوطه سهم دارند و 
حجم زیادی از فرآورده های نفتی با شرایط خاص 
به این شرکت ها داده شده که از این مسیر، رانت 
گسترده ای به جیب  اشخاص خاص در شرکت ها 

رفته است.
وی با بیان اینکه در این راستا سؤالی نیز از وزیر 
نفت مطرح کرده ایم مبنی براینکه »علت ابالغ و اجرا 
شدن این شیوه نامه فراقانونی از سال ۹۲ تا امروز 
چه بوده است؟، گفت: علیرغم اینکه پیگیری هایی 
از مراجع نظارتی از جمله دیوان محاسبات انجام 
گرفته، چرا دولت اجرای این شیوه نامه را متوقف 
نکرده و فرآیند قانونــی برای فروش فرآورده های 

نفتی را رعایت نکرده است؟
فوریت برای طرحی نابجا

در حالی که امروز مباحث اقتصادی در اولویت 
قرار دارد و موضوع معیشت مردم با توجه به جنگ 
اقتصادی نظام ســلطه با ایران از اهمیت خاصی 
برخوردار شده است اما اعضای لیست امید )طیف 
موسوم به اصالح طلب در مجلس( بار دیگر با ارائه 

طرحی غیرضروری وقت مجلس را گرفتند.
در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسالمی 
تقاضای بررســی اولویت دار طرح استفساریه بند 
7 ماده 7۱ قانون تشــکیالت، وظایف و انتخابات 

شوراهای اسالمی کشور و شهرداران در دستور کار 
قرار گرفت. مصطفی کواکبیان به عنوان متقاضی 
این اولویت اظهار داشت: ۵ دوره است که انتخابات 
شورایاری ها را در تهران برگزار می کنیم اما هر بار 
سازمان بازرسی می گوید که این انتخابات غیرقانونی 
است و با وجود این، دولت آن را اجرا کرده است.

وی افزود: حدود 3۵4۰ شورایاری در محله های 
مختلف تهران بــدون دریافت هیچ گونه حقوقی 
خدمت رسانی می کنند. در کشورهای پیشرفته در 
وهله اول به شوراهای محلی توجه می شود و سپس 
شوراهای شهر ایجاد می شود و در حال حاضر 7۰ 
نفر از نمایندگان این طرح را امضاء کرده اند تا در 

دستور کار مجلس قرار گیرد.
در ادامه جلسه، احمد سالک در مخالفت با این 
اولویت، اظهار داشــت: آقای کواکبیان! شما که از 
مدافعان مسئله معیشت مردم هستید، ضرورت دارد 
با توجه به شوک بنزینی که در کشور ایجاد شده 
است، به سمت حل مسائل و مشکالت معیشتی و 

اقتصادی مردم حرکت کنید.
وی افــزود: الیحه مالیات بــر ارزش افزوده 
و همچنین طرح بانکداری اســالمی بســیاری از 
مشــکالتی اقتصادی را حــل می کند که باید در 
اولویت مجلس قرار گیرد و در شرایط فعلی بحث 

شورایاری ها اولویت ندارد.
ســالک با تأکید بر اینکــه فقرزدایی و حل 
مشــکالت اقتصادی مردم باید در اولویت باشد، 
خاطرنشان کرد: در سال رونق تولید باید مشکالت 
تولید مردم را حل کنیم چرا که موانع بسیار زیادی 

برای تولید وجود دارد.
در ادامه جلســه علی مطهری در موافقت با 
این اولویت،گفت: شهرداری ها، نهادهای عمومی 
غیر دولتی هستند و مردم هم به منزله سهامداران 
این شرکت های غیر دولتی هستند و شورایاری ها 
نقش واســطه گری میان مردم و شــهرداری ها و 
شوراهای شهر را دارند. در این مدت که شورایاری ها 
تشکیل شده اســت، کمک های بسیار خوبی به 

شهرداری ها کرده اند.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی 
تصریح کرد: در حال حاضر در این باره خأل قانونی 
وجود دارد و نکته قابل توجه این است که بررسی 
این طــرح زمان زیادی از مجلس نمی گیرد  و ما 
می توانیم با تصویب این طرح بسیاری از مشکالت 
شهری را حل کنیم و تقاضا می کنم این طرح در 

اولویت بررسی قرار گیرد.

وکالی ملــت با ۱۰8 رأی موافــق، ۶۵ رأی 
مخالــف و 7 رأی ممتنع از مجموع ۲۰3 نماینده 
حاضر در جلسه با اولویت بررسی طرح استفساریه 
بند 7 ماده 7۱ قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات 
شوراهای اسالمی کشور و شهرداران موافقت کردند.
بیانیه 164 نماینده خطاب به مجمع تشخیص

علی اصغر یوســف نژاد عضو هیئت رئیســه 
مجلس در جلســه علنی امروز بیانیه ۱۶4 تن از 
نمایندگان به مجمع تشــخیص مصلحت نظام و 
رئیس مجمع در مورد ضرورت در دستور کار قرار 
گرفتن طرح تسهیل تسویه بدهی بدهکاران بانکی 

را قرائت کرد.
در متن این بیانیه آمده اســت: »علی رغم آن 
که طرح تسهیل تسویه بدهی بدهکاران بانکی با 
قید دو فوریت در مجلس تصویب شــد، قریب به 
ســه ماه است که در دستور کار مجمع تشخیص 
مصلحت نظام قــرار دارد و هنوز بالتکلیف مانده 
است. همچنانکه استحضار دارید یکی از پدیده های 
ویرانگر در اقتصاد ایران که زاییده رفتار نادرســت 
برخی از بانک ها و نظارت ناکافی بانک مرکزی در 
طول ســال های گذشته است، محاسبه و دریافت 

سود مرکب از بدهکاران بانکی است.«
در ادامــه این بیانیه آمــده: »این پدیده که 
در اکثــر مواقع به صورت غیرشــفاف و از طریق 
عقد  قراردادهای جدید انجام شــده باعث شده 
اســت بدهی بدهکاران بانکی به طور غیرمعقول 
و به شــکل سرطانی رشــد کند. یقینا شما هم 
مثــل ما محل رجوع خیل عظیــم از بدهکاران 
بانکی بودید که علی رغم پرداخت چند برابر اصل 
بدهی و ســود مندرج در  قرارداد اولیه هم چنان 
با مطالبه سنگین از سوی بانک ها مواجه هستند 
و از پرداخت بدهی خود مســتأصل شده اند. در 
عین حال از آنجا که مصوبه جدید بانک مرکزی 
عطف به ماسبق می شود نمی تواند مشکل خیل 
عظیم بدهکاران را که مستأصل شده اند حل کند 
و نمایندگان طرح حذف سود مرکب را با قید دو 
فوریت تقدیم کرده اند که بالفاصله این طرح در 
هیئت دولت مطرح شد و با حذف یکی از تبصره ها 
مورد موافقــت قرار گرفت. البته با توجه به ایراد 
شورای نگهبان به این طرح و اصرار مجلس، طرح 
مذکور به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال 
شده و ســه ماه اســت که در مجمع بالتکلیف 
 مانده اســت و انتظار داریم اقدامات ســریع به

عمل بیاید.«

همیــن  د ز ا و د
رسیدگی  جلســه 
علی  اتهامــات  به 
دیواندری مدیرعامل 
و  ملت  بانک  اسبق 
متهم   8 و  پارسیان 
شــعبه  در  مرتبط 
دادگاه  ویــژه  اول 
جرایم  به  رسیدگی 
بــه  و  اقتصــادی 

ریاست قاضی موحد برگزار شد. 
به گزارش خبرگزاری میزان، در ابتدای جلســه قاضی 
موحد گفت: با توجه به مذاکراتی که طی یازده جلسه گذشته 
صورت گرفت ضروری دانستیم که از بعضی افراد مطلع نسبت 
به برخی از موضوعات کسب اطالع کنیم؛ لذا امروز از اعضای 
هیئت مدیره شرکت داریس و پارسیس کیش دعوت کردیم تا 
به عنوان مطلع در جلسه باشند و اطالعات آنها را اخذ کنیم.
در ادامه »آرام« عضو هیئت مدیره شرکت داریس تحت 
پوشش بانک ملت، »مدنی زاده« مدیرعامل شرکت زیرساخت 
بانک ملت، »ابراهیمی« عضو سابق بخش حقوق بین المللی 
بانک ملت و عضو هیئت مدیره شرکت داریس، »ساروخانی« 
مدیرعامل بانک ملت در سال ۹3 و عضو هیئت مدیره بانک 
سینا از سال ۹4 تاکنون، به عنوان مطلع پاسخگوی سؤاالت 

قاضی موحد بودند.

یکــی از این افراد 
مطالب  که  بود  »آرام« 
منتشر شده در رسانه ها 
درباره انتساب داشتن با 
یکی از وزرا )داماد وزیر( 

را تکذیب کرد.
در ادامــه قاضــی 
گفت: بر اساس مصوبات 
و ابالغیــه شــورا، این 
شرکت ها حق تسهیالت 
نداشتند و فقط نقل و انتقاالت به صورت تراستی بوده است 
و بعد از انجام خرید و فروش ها بایستی پول به صاحب خود 
بازگردانده می شد، اما در بخش هایی این اقدام صورت نگرفت 
حال در جلسات آینده از دیگر مطلعین پرونده دعوت خواهیم 

کرد توضیحات خود را ارائه دهد.
گفتنی است، اتهام علی دیواندری، مجید سعادتی، بهروز 
مختــاری، رحمت اله باختری، مهدی فالحتیان، حســین 
ابوالحسنی، اسماعیل احدی، خانم سمانه آ شتیانی و وحید 
نمازی اخالل در نظام اقتصادی کشــور از طریق تشکیل و 
سردستگی شبکه کالهبرداری و خیانت در امانت نسبت به 
وجوه بانک های ملت و پارسیان است که متهمان سعادتی، 

باختری و حضرتی آشتیانی متواری هستند.
قاضی موحد ختم جلسه امروز دادگاه را اعالم کرد و گفت: 
جلسه آینده روز یکشنبه ساعت 8:3۰ صبح برگزار می شود.

برگزاری دوازدهمین جلسه محاكمه
 مدیرعامل اسبق بانک ملت و پارسیان و 8 متهم مرتبط

در پی آتش زدن قرآن کریم توســط رهبر 
گروه افراطی ســیان در نروژ، رئیس اداره امور 
شــمال اروپای وزارت امور خارجه کشورمان با 
احضار کاردار سفارت نروژ در تهران نسبت به 

تبعات این گونه اقدامات هشدار داد.
در پی آتش زدن قرآن کریم توسط رهبر »گروه 
افراطی سیان« در نروژ، رئیس اداره امور شمال اروپای 
وزارت امور خارجه کشورمان با احضار کاردار سفارت 
نروژ در تهران که در غیاب سفیر این کشور عهده دار امور 
است ضمن محکوم کردن و اعتراض شدید نسبت به این 
اقدام زشت در نروژ، نسبت به تبعات و عواقب خطرناک 
این گونه اقدامات در گسترش افراط گرایی و خشونت 
هشــدار داد. رئیس اداره امور شــمال اروپا با اشاره به 
جریحه دار شدن احساسات مسلمانان در سراسر جهان 

به دنبال این اقدام موهن خطاب به کاردار نروژ تصریح 
کرد: نمی توان به بهانه آزادی بیان، به باور ها و مقدسات 
بیش از یک و نیم میلیارد مسلمان در جهان اهانت کرد.

وی از دولــت نروژ مصرانه خواســت تا از تکرار 
این گونــه اقدامــات فتنه انگیز جلوگیری کــرده و با 
مسئوالن و مسببان آن برخورد کند. به گزارش  باشگاه 
خبرنگاران جوان، کاردار نروژ نیز ضمن تاکید بر انتقال 
مراتب اعتراض جمهوری اسالمی ایران به دولت متبوع 
خود افزود: دولت نــروژ این اقدام را کامال رد می کند 
و سیاســت اصولی ما حمایت از آزادی بیان و عقیده 
و جلوگیری از نفرت پراکنی اســت و دولت نروژ خود 
را متعهد می داند از امنیت مســلمانان ساکن در این 
کشــور حمایت و از اقدامات افراطی و اختالف افکنانه 

جلوگیری به عمل آورد.

در پی توهین یک گروه افراطی به قرآن

کاردار نروژ به وزارت خارجه احضار شد
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