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سرویس سیاسی- 
یکی از فعاالن سیاسی اصالح طلب در مصاحبه با روزنامه شرق گفته است: »تهدیدهای ضمنی یا صریح 
مقامات ما به خروج از برجام یا خروج از ان پی تی یا غنی ســازی باال و... ممکن اســت اتفاقا این تیم تندرو، 
ایدئولوژیک و مسئولیت نشــناس در آمریکا را بیشتر عالقه مند به پیگیری تالش های شان کند؛ چراکه هدف 
آنها نابودی برجام اســت؛ به نحوی که اگر کســی غیر ترامپ پیروز انتخابات آینده شــد، بازگشت آمریکا به 

برجام واقعاً مشکل شود]!![«
عدم اقدام متقابل و متوازن از سوی دولت تدبیر و امید همان چیزی است که آمریکا و اروپا امیدوارانه نسبت 
به آن نگاه کردند و تمام سناریو را بر اساس آن نوشتند. بهترین راه برای شناخت و پیش بینی واکنش هر دولتی 

در مواقع مختلف و اتفاقات گوناگون این است که مشاوران و اطرافیان یک دولت را مورد ارزیابی قرار دهیم.
باید گفت که مشاوران و اطرافیان دولت تدبیر و امید از همین دست افراد و با همین طرز فکر بودند و هستند. 
کســانی که هنوز امیدوارند آمریکا به برجام برگردد. )در بهترین فرض( طیفی ســاده لوح که نمی خواهند بفهمند 
که کل ماجرا و دعواهای زرگری اروپا و آمریکا بر اســاس یک نقشــه دقیق انجام گرفته اســت. برای پی بردن به 

این موضوع به نقل قول زیر دقت کنید.
»جــان کــری« که در دوره اوباما وزیر خارجه آمریکا بود ۴مــاه پس از خروج آمریکا از برجام در گفت وگو با 
شبکه »سی.بی.اس« با ذوق زدگی گفت: »واقعیت این است که این توافق)برجام( دارد کار می کند و بدون ایاالت 

متحده هم دارد کارش را می کند.«
درجامعهضددموکراسیخیابانتعیینتکلیفمیکند

روزنامه ســازندگی، مطلب یکی از اعضای شــورای عالی سیاســت گذاری اصالحات که در نقد سیاست های 
اخیر کارگزاران )مخالفت کارگزاران با خاتمی، عارف و شورای عالی سیاست گذاری( نوشته شده را منتشر کرد.

در این مطلب آمده است: »آنچه قوچانی و همراهانش از اصالح طلبی در ذهن دارند با تعریف اصالح طلبی از 
دید بخش بزرگی از اصالح طلبان تفاوت فاحش دارد و اختالف از همینجا آغاز می شــود. او اصالح طلبی را در ۴ 

کلمه این گونه تعریف می کند: بهبودخواهی صلح آمیز و قانونی امور.«
نویسنده در ادامه این مطلب با تعریف اصالح طلبی مورد نظر بخشی از اصالح طلبان می گوید: »برای کمک به 
بازسازی جریان اصالحات در فضای مغشوش فعلی را باید بهبودخواهان ]کارگزاران[ صف خود را از اصالح طلبان 

جدا کنند.«
ســازندگی در یادداشت دیگری به قلم محمد قوچانی )سردبیر( که پاسخ به مطلب فوق است، نوشت: »دفاع 
از سکوالریسم سیاسی فارغ از تناقض های نظری آن از لحاظ عملی عبور از مفهوم نظری جمهوری اسالمی است 

که اصالح طلبی را به تجدیدنظرطلبی بلکه انحالل طلبی بدل می کند.«
وی نوشــته اســت: »در واقع بهبودخواهی جزو اصلی اصالح طلبی است اما انحالل طلبی عبور از اصالح طلبی 

است. می توان انحالل طلب مسالمت جو بود اما تجدیدنظرطلبی، اصالح طلبی نیست.«
قوچانی در بخش دیگری آورده است: »جمع میان بهبودخواهی و جنبش گرایی ناممکن است... جامعه جنبشی 
بدیل جامعه مدنی و شکل تازه ای از جامعه توده ای است که در نهایت به دموکراسی نمی رسد. در جامعه جنبشی 
خیابان است که تعیین تکلیف می کند... تالش اصالح طلبان برای بهره بردن از جنبش ها در تفسیر شما می تواند 

یک برخورد ابزاری با جنبش های اجتماعی باشد... که آنها را به گروهای فشار تبدیل می کند.«
شــایان ذکر اســت پاسکاری میان کارگزاران و ســایر مدعیان اصالحات که بعد از تشدید درگیری ها و زد و 
خوردهای اخیرشــان شــکل گرفته اســت-  به ویژه اینکه چالش اصلی آنها بعد از گذشت 23 سال از دوم خرداد 
76، بر ســر تعریف از »اصالح طلبی«-  حاکی از بحران هویت و بحران نقش آنان در فضای سیاســی کشور است. 
از ســوی دیگر ذکر این نکته ضروری اســت که ادعاهایی مانند اینکه اصالح طلبی یعنی بهبودخواهی یا اینکه با 
جنبش های خیابانی و یا دفاع از سکوالریســم سیاسی مخالفیم و تجدیدنظرطلبی یا انحالل طلب نیستیم و... در 
معنا و مفهوم حقیقی اصالحات که همان دفاع از آموزه های غربی، اقتصاد لیبرالی و اصالت دادن به قدرت )و نه 
مردم( اســت تغییری ایجاد نمی کند؛ واقعیتی که حداقل در طول 8 ســال گذشته در دولتی که دست پخت آنان 

بود، مشهود و ملموس بوده است.
دستپاچگیمدعیاناصالحاتازطلیعهمجلسانقالبی

حسین مرعشی، سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی دیروز در روزنامه دولتی ایران مدعی شد: »وقتی به تجربه 
 مجالس هفتم تا نهم و البته مناسباتی که تا همین جا بین منتخبین مجلس یازدهم به وجود آمده نگاه می کنیم 
پی می بریم که این یکدستی به معنای ایجاد یک صف سیاسی مشترک نه تنها در هیچ کدام از این موقعیت ها وجود 
نداشته بلکه خود زمینه ای شده برای افزایش چشمگیر اختالفات درون جناحی و رقابت های داخلی اصولگرایان. 
اگر بخواهیم بروز این رقابت و تکثر را در ظرف منافع عمومی و در راستای تامین این منافع بسنجیم. این موضوع 
در کنار مسئله ای که قباًل از آن یاد شد یعنی نقض فلسفه تشکیل پارلمان، می تواند مانعی جدی در طرح و بروز 

دیدگاه های مختلف جامعه در سطح حاکمیت و ایجاد انسداد در روابط جامعه و حکومت باشد.«
وی ادعا کرده اســت: »در ادامه همین آســیب وجود و تحکیم یکدستی و محدود شدن نگاه های موجود در 
مجلس به چارچوبی خاص و نه چندان وسیع، از یک سو می تواند زمینه ساز حذف نگاه های کارشناسی در برخی 
موارد و از ســوی دیگر موجب ایجاد انحصار یا حتی رانت در بعضی مســائل مربوط به قانونگذاری، نظارت و حتی 
بهره گیری از نفوذ جایگاه نمایندگی شود... بزرگ ترین آسیب ایجاد مجلس یکدست را باید در افول و نزول جایگاه 

پارلمان در نظام حقوقی کشور و تبدیل امور آن به اموری غیرموثر دانست که ماحصل تمام این مسائل است.«
نویسنده به گونه ای لفظ پراکنی می کند که گویا مجالس ششم و دهم وجود نداشته اند! مجالسی که مدعیان 
اصالحات در یکی عمله آمریکا شدند و در دیگری وکیل الدوله. عزم راسخ منتخبان انقالبی ملت در طلیعه مجلس 
یازدهم برای برداشــتن بارهای بر زمین مانده و حل و رفع فجایع تحمیل شده به مردم از سوی افراطیون مدعی 
اصالح طلبی، این طیف را دســتپاچه کرده اســت. آغاز به کار مجلس انقالبی و مجاهدت دائم در راه پیشرفت نیز 

بیش از پیش رسوایی طیف بی کارنامه و فریبکار را رقم خواهد زد.
فراربانیانوضعموجودازپاسخگویی

روزنامــه آرمــان در مطلبی نوشــت: »اصالح طلبان به این علــت که به صورت کلي از جریان سیاســت ها و 
تصمیم گیري هاي کشــور کنار گذاشــته شده اند، بهترین فرصت براي گام برداشــتن در راستاي ارزیابي عملکرد 

خود را به دست آورده اند«.
این روزنامه زنجیره ای در ادامه نوشــت: »اصالح طلبان با توجه به نیاز کشور به مقوله دموکراسي، انتخابات و 
مشارکت حداکثري مردم در عرصه سیاست، باید ببینند چه برنامه هایي را مي توانند در شرایط فعلي تدارک ببینند 
و در دســتور کار قرار دهند. این مقوله باید با توجه به شــرایط کشور و موقعیت سنجي تدوین شود به گونه اي که 

با واقعیت هاي جامعه و فضاي حاکم همخوان باشد«.
مدعیــان اصالحــات اکثریت مطلق دولت روحانی را در اختیار دارند. این طیف همچنین بخشــی از مجلس 
دهم تحت عنوان فراکســیون امید را در اختیار دارد. مدعیان اصالحات شــهرداری و شورای شهر تهران را نیز در 

اختیار دارند.
به همین دلیل این طیف از بانیان اصلی وضع موجود است. اما فعالین و رسانه های زنجیره ای با بی مسئولیتی 

و بی اخالقی، مدعی هستند که به صورت کلی از سیاست ها و تصمیم گیری های کشور کنار گذاشته شده اند! 
الزم به یادآوری اســت که آنچه در یادداشــت سردبیر ســازندگی با این مفهوم گفته شده: »جامعه جنبشی 
بدیل جامعه مدنی و شکل تازه ای از جامعه توده ای است که در نهایت به دموکراسی نمی رسد. در جامعه جنبشی 
خیابان است که تعیین تکلیف می کند« دقیقاً همان چیزی است که در سال 88 اصالح طلبان انجام دادند. یعنی 

آنها می خواستند از طریق دروغ تقلب می خواستند خیابان تعیین تکلیف کند!
فرافکنیوفرارازپاسخگوییبهشیوهمدعیاناصالحات

روزنامه اعتماد روز گذشــته گفت وگویی با شــهربانو امانی عضو اصالح طلب شورای شهر تهران منتشر کرده 
که وی درباره عملکرد اصالح طلبان و کارنامه دولت اعتدال در 7 ســال گذشــته مدعی شده است: گفت:»زمانی 
که آقای روحانی و دولت تدبیر و امید که با حمایت تمام قد اصالح طلبان در ســال ۹2 روی کار آمد، بســیاری از 
تحلیلگران معتقد بودند که اگر همه چیز هم در دنیا و هم درکشور به صورت عادی پیش برود، دست کم ۱6 سال 
زمان الزم است تا کشور به وضعیتی بازگردد که وقتی احمدی نژاد دولت را از خاتمی تحویل گرفت، حاکم بود«.

وی همچنین مدعی شده است: »هدف اصالح طلبان به طور کلی پیگیری مطالبات بر زمین مانده تاریخی مردم 
ایران است...اصالح طلبان تا به این زمان به عهد و پیمانی که با مردم بسته اند، وفادار بوده اند«.

گفتنی اســت مدعیان اصالحات در فرافکنی و فرار از پاســخگویی اســتادند. این جریان در طول چهار دهه 
گذشته به جز دولت های نهم و دهم مسئولیت اجرایی کشور را  عهده دار بوده اند اما هیچ گاه حاضر به پاسخگویی 
درباره کارنامه فاجعه بار و عملکرد فضاحت بار خود نبوده اند. از ســوی دیگر بررســی کابینه حسن روحانی در دو 
دولت یازدهم و دوازدهم هم نشــان می دهد  مدیریت فضای اقتصادی کشــور با مدیریت »اصالح طلبان« صورت 
گرفته است و طبیعتاًً امروز کوچک شدن سفره مردم ماحصل تدابیر و عملکرد »اصالح طلب« ترین شخصیت های 
دولت حســن روحانی اســت اما این جریان باوقاحت از زیر بار مسئولیت شانه خالی کرده و مدعی است ۱6 سال 

زمان نیاز است تا مملکت به شرایط عادی باز گردد.

فلسفه ذكر كثیر
قرآن کریم دستورهاي فراواني دارد، برخي از آن دستورها مقطعي است؛ مثل 
اینکه مي فرماید در ماه مبارک رمضان روزه بگیرید یا در ماه های حج، مکه بروید و 
مانند آن؛ برخي از دستورهاي آن دائمي است، نمي فرماید در فالن وقت این کار را 
انجام بدهید یا در فالن ماه این کار را انجام بدهید مي فرماید زیاد این کار را انجام 
بدهید و آن یاد خداست: )یا أَیَُّها الَّذیَن آَمُنوا اْذُکُروا اهللَ ِذْکراً َکثیراً(]۱[ فرمود خیلي 
به یاد خدا باشید. آنها که توفیقشان ذکر دائم است و چنان توفیقي نصیب دیگران 
نیســت، آن معصومین)علیهم السالم( هستند، اما براي دیگران این ممکن است که 

خیلي به یاد حق باشند.
مفهوم ذکر کثیر

 بر اساس دو نکته است که فرمود خیلي به یاد حق باشید: یکي براي جذب خیر، 
چون او »دائم الفیض علي البریهًْ« است، »َدائَِم الَفضِل َعلَي البریَّهًْ«]2[ است، مرتّب دارد 
فیض مي ریزد، این طور نیست که افاضه الهي تعطیل بردار باشد و گاهي فیض برساند 
،گاهي فیض نرساند.این دعاي نوراني شب هاي جمعه که مي گوییم »یا َدائَِم الَفضِل 
َعلَي البریَّهًْ« از بهترین دعاهاست؛ یعني تو دائماً داري فیض مي رساني، یک؛ اما فیض 
شما با اکرام همراه است، دو؛ خدایا تو دست نداري؛ ولي با دو دسِت بي دستي ات عطا 
مي کني، ما اگر خواستیم چیزي را به دیگران عطا کنیم محترمانه دو دستي مي دهیم 
»یَا بَاِسَط الَیَدیِن« نه »باسط الید، »یَا بَاِسَط الَیَدیِن بِالَعطّیهًْ« همیشه این طور است، نه 
شب هاي جمعه ،منتها به ما گفتند شب هاي جمعه این دعا را بیشتر بخوانید، نه اینکه 
خدا در شب هاي جمعه »باسط الیدین« است؛ او »َدائَِم الَفضِل َعلَي البریَّهًْ« است به 
همان قرینه جمله اول. در جمله اول مي گوییم او »دائم الفیض« است، چه شب چه 
روز، چه ماه مبارک رمضان ،چه ماه های حج، اما چطور فیض مي رساند؟ دو دستي 
مي دهد؛ یعني اگر خواستید خدمتي کنید، دو دستي بکنید، با اکرام باشد نه با تحقیر. 
او »باسط الیدین بالعطّیهًْ« است ،چنین خدایي دائماً دارد فیض مي رساند. حیف است 
انسان غافل باشد، وقتي دائماً او دارد فیض مي رساند، ما باید ذکر کثیر داشته باشیم، 
یاد او در دل و نام او بر لب؛ این مي شود ذکر کثیر. اگر او »دائم الفیض« است، باید 

دائماً به یاد فّیاض بود تا دائماً از فیض طرفي بست، این یک جهت.
ضرورت ذکر دائمی  در برابر وسوسه دائمی ابلیس

 جهت دیگر این است که دشمن هم دائماً دارد وسوسه مي کند، مگر ابلیس آرام 
مي گذارد، مگر ابلیس شب و روز دارد، مگر ابلیس خواب و بیداري دارد؟ در خواب هم 
مزاحم آدم است، گاهي انسان خواب هاي خوبي نصیبش مي شود، همان جا مي بینید 
حادثه اي پیش مي آید که حواســش پرت مي شــود، چه کسي این کار را کرده؟ او در 
خواب هم مزاحم آدم است. خواب از بهترین نعمت هاي الهي است. مرحوم کلیني)رض( 
در کافي فرمود:رسول اکرم)ص( صبح که می شد از شاگردانش مي پرسید که دیشب 
چــه دیدید؟ اصاًل خواب براي اینها کالس درس بود، اینها نمي خوابیدند که بخوابند، 
اینهــا مي خوابیدند که چیزي ببینند. آدمي که غــذا به اندازه معتدل مي خورد، زیاد 
نمي خــورد، با وضو مي خوابد، رو به قبله مي خوابد، با دعا مي خوابد باألخره چیزهایي 
نصیب او مي شود. فرمود اگر قدري بیشتر ،مواظب باشید »لََصاَفَحتُکم الَمالئَِکهًْ«فرشته ها 
با شما مصافحه مي کنند.]3[ اگر یک عده طبق بیان قرآن کریم جزء )َشیاطیَن اْلِنِْس(]۴[ 
هستند، یک عده هم جزء »مالئکهًْ االنس« مي شوند، چطور »شیاطین  االنس« ممکن 
است، »مالئکهًْ االنس« ممکن نیست؟! پس اصرار قرآن کریم بر این است که دشمني 
دارید که همیشــه درصدد وسوسه است، وقتي دشمن شما همیشه درصدد وسوسه 

است، شما هم همیشه آماده  باشید.
یاد فراوان خدا براي آن است که خداي سبحان هر لحظه دارد فیض مي رساند، 
آدم چرا این فیض را نگیرد ؟چیزي که باید انســان بگذارد و با حســرت برود فیض 
نیست چیزي که مي گیرد، براي خود او نشاط است، براي جامعه نشاط است، هم به 
همراه مي برد، هم به آثار مي گذارد، ارکان اربعه را داراست، این مي شود فیض. چیزي 
که انسان باید بگذارد و با حسرت برود، نه به سود اوست، نه به سود جامعه که فیض 
نیست. فرمود او دائماً دارد این فیض را مي رساند. اگر جواني در قلبش جرّقه زد که بیاید 
در حوزه علمیه با علوم قرآن و اهل عصمت و طهارت آشنا بشود، این پیام خداست، 
خدا با آدم حرف مي زند. فرمود خدا با یک عده حرف نمي زند: )ال یَُکلُِّمُهُم اهللُ َو ال 
(]5[ با اینکه او )بُِکِلّ َشيْ ءٍ بَصیٌر(]6[ است فرمود خدا یک عده  یَْنُظُر إِلَْیِهْم یَْوَم الِْقیاَمهًِْ
را نگاه نمي کند، به چه کساني نگاه نمي کند ؟مگر مي شود کسي باشد که خدا او را 
نبیند، با اینکه او )َعلي  ُکِلّ َشيْ ءٍ َشهیٌد(]7[ است، )بُِکِلّ َشيْ ءٍ َعلیٌم(]8[ است، فرمود با 
یک عده حرف نمي زند، معلوم مي شود اینها حرف است، اگر یک خاطره خوبي، یک 
تصمیم خوبي، یک نّیت خوبي در قلب انسان اتفاق افتاد، مي شود کالم اهلل؛ منتها ما 
باید مرزها را مشخص کنیم، به اصطالح آن منطقهًْ الفراغ را از منطقه ممنوعه جدا 
کنیم، مقام ذات در دسترس احدي نیست، چون حقیقتي است بسیط و نامتناهي، 
اکتناه صفات ذات هم، چون نامتناهي و بسیط است، در دسترس احدي نیست؛ ما 
هستیم و فیض خدا و نور خدا، مگر ما آفتاب را مي بینیم؟ آفتاب را که نمي بینیم، 
آنچه را مي بینیم نور آن است، آن وقتی هم که کسوف شده، نور آن به ما نمي رسد. 
کارشناس ها مي گویند اگر با چشم غیر مسلّح دیدي کور مي شوي، تازه این آفتابي 
است که فرمود حواستان جمع باشد من این را از پرنیان نساختم، من این را از یک 
ماءِ َو ِهَي ُدخاٌن(]۹[ ما یک مشت دود را شمس و  مشت دود ساختم: )ثَُمّ اْسَتوي  إِلَي الَسّ
قمر کردیم، حواستان جمع باشد آفتاب و ماه نزد ما مهم نیست، بعد هم برمي گردانیم 
َرْت(]۱0[ آن وقتي هم که کسوف شد؛ یعني قمر بین ما و شمس فاصله  ْمُس ُکِوّ )إَِذا الَشّ
شد و نورش به ما نمي رسد اگر بخواهیم با چشم غیر مسلّح ببینیم، کور مي شویم 

آنچه ما مي بینیم نور آفتاب است، خود آفتاب که دیدني نیست.
نماز؛ زیارت نامه خدا

ذات اقدس اله درک شــدني نیست، فرمود: »لم یُطلُِع الُعُقوَل َعلی تَحدیِد 
ِصَفِتــه«]۱۱[ هیچ عقلي به ُکنــه ذات اقدس اله راه نــدارد، اما آن مقداري که 
شناخت خدا ممکن است آن راه باز است. ما با این بخش سوم با منطقهًْ الفراغ 
یعني فعل خدا، فیض خدا، وجه خدا، نور خدا کار داریم. مرحوم صدوق)رض( 
در کتاب شریف توحید نقل مي کند که از وجود مبارک حضرت امیر)ع( سؤال 
الهًْ«؛ یعني چه؟ وجود مبارک حضرت امیر فرمود: »َقد  کردنــد: »َقد َقاَمِت الَصّ
الهًْ«؛ یعني »َحاَن َوقُت الّزیاَرهًْ«]۱2[ نماز، زیارتنامه خداست، انسان  به  َقاَمِت الَصّ
اعتاب مقدسه مي رود، زیارتنامه دارد؛ با انبیا و اولیا حرف مي زند، زیارتنامه دارد؛ 
زیارتنامه عبد نسبت به موال این است که )إِیَّاَک نَْعُبُد َو إِیَّاَک نَْسَتعیُن(، انسان  
به مسجد که مي رود، دارد مي رود َمزار الهي، منتها ما باید بدانیم در فصل سوم، 
در منطقهًْ الفراغ ،در فیض خدا، وجه خدا، نور خدا با این منطقه کار داریم. این 

منطقه هم با ما کار دارد.
  بیانات حضرت آیت اهلل جوادي آملي )دام ظله(
در جلسه درس اخالق؛ 93/5/16 
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خوان حکمت روزهای یک شنبه منتشر می شود. 

درمکتب امام

ظرفیت ماه رمضان
ظرایفی در این ادعیه مبارکه هست که سابقه ندارد. اینها را توجه به 
آن بکنید، انسان را این ادعیه می تواند حرکت بدهد. ماه مبارک می تواند 
که انسان را موفق به بسیاری از امور بکند. ماه مبارک می تواند انسان 
را طوری بکند که تا ماه مبارک دیگر یا تا آخر دیگر کنترل بشــود و 
تخطی از آنچه رضای خداســت نکند. من امیدوارم که همه ما موفق 
بشویم به اینکه این ماه مبارک را با ذکر خدا و توجه به خدای تبارک 
و تعالی به پایان برسانیم، که خدای تبارک و تعالی در عید رمضان به 
ما عیدی عنایت کند و آن اســتقالل تام ما، آزادی تام ما بیمه شده و 

جمهوری اسالمی بیمه شده .
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بقیه از صفحه 2
اما از طرفی هم می بینیم که تحریم ها زمینه ای 
بــرای تنفس دوباره برخــی از این صنایع را ایجاد 
کرد، اما با این حال کارنامه سیاه گذشته منجر شده 
تــا صنایع و به تبع آن کارگران نیز همچنان لباس 
بدقواره تعطیلی و بیکاری را به ناچار بر تن کنند که 
این شرایط می طلبد دولتمردان و مسئوالن تا زمانی 
که دیرتر از این نشــده است به داد چرخ های زنگ 

زده صنعت و کارخانجات برسند.
تأسف آورتر اینکه سیاست های دولت در زمینه 
واردات هم تبعات مخرب دوسویه برای کشور داشت. 
چه آنکه  ســال ۹7 با تصمیم شتابزده دولت، ۱8 
میلیــارد دالر ارز دولتی به قیمت ۴200 تومان - 
حداقل ۱0 هزار تومان زیر قیمت بازار-  واگذار شد 
و  تلقی نسنجیده این بود که ارز مذکور صرف واردات 
و تنظیم قیمت ها در بازار می شود. اما متأسفانه بخش 
عمده ای از این ارزها اصال به ســمت واردات نرفت 
و خرج رانت طلبی و ســوداگری های کاذب برخی 

فرصت طلبان شد؛ یا واردات با ارز دولتی انجام گرفت 
اما قیمت ارز آزاد، روی قیمت محصوالت کشیده شد!

در واقع، هم رانتی ۱50 هزار میلیارد تومانی 
به رانت خواران داده شــد و هم تورمی  ۴2 تا 52 
درصدی را روی دســت مردم گذاشت؛ آن هم در 
شــرایطی که دولت طبق معمول، از خالی بودن 
خزانه می نالیــد و آدرس مذاکره دوباره با آمریکا 

و اروپا را می داد.
رشد 300 درصدی قیمت مسکن

 و رکوردشکنی اجاره بها در دولت اعتدال
همچنین یکی دیگر از وعده های دولت تدبیر 
و امید ارائه مسکن ارزان قیمت به اقشار متوسط 
و کم درآمد جامعه و سر و سامان دادن وضعیت 
اجاره بهای مستاجران بود. این در حالی است که 
بر اساس گزارش دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه 
و شهرسازی، در پایان اسفند سال ۹8 متوسط 
قیمت یک مترمربع زیربنای مسکونی فقط در 
شــهر تهران به حدود ۱5 میلیون و 65۹ هزار 

تومان رســیده که این میزان نسبت به قیمت 
حــدود ۱۱ میلیــون و ۴۱2 هزارتومانی آن در 
فروردین ۹8، رشــد 37 درصدی طی یک سال 

را نشان می دهد.
طبق این داده های آماری، در مرداد سال ۹2 
که دکتر حسن روحانی مسئولیت اداره دولت را 
به دست گرفت، متوســط قیمت هر مترمربع 
زیربنای مسکونی در کل شهر تهران حدود سه 
میلیون و 38۴ هزار تومان بوده که این میزان با 
رشد 308 درصدی، در اسفند سال ۹8 به حدود 
۱5 میلیون و 65۹ هزار تومان رســیده است. 
به عبارتی دیگر در مرداد ۹2 میانگین قیمت یک 
واحد مسکونی 60 متری در شهر تهران حدود 
230 میلیون تومان بوده که این عدد در پایان 
اسفند ۹8 به ۹۴0 میلیون تومان رسیده است.

همچنین طبق آمارهای مرکز آمار ایران، نرخ 
اجاره بهای هر مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران 
طی دوره 6 ساله دولت روحانی از حدود ۱6 هزار و 

۹33 تومان در تابستان سال ۹2 به حدود ۴۴ هزار 
و ۱۴7 تومان در پاییز سال گذشته رسیده است. به 
عبارتی دیگر طی 6 سال دولت روحانی اجاره بها هر 

مترمربع واحد مسکونی 2/6 برابر شده است.
همچنین بررســی فصلی تغییــرات اجاره بها 
در تهران نشــان می دهد در بهار سال گذشته این 
میزان رشد ۱7 درصدی را تجربه کرده درحالی که 
در تحریم های قبلی )سال ۹0 و ۹۱( باالترین میزان 
نرخ فصلی اجاره بها حدود ۱۱ درصد در تابستان سال 

۹۱ بوده است.
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور 
که به عنوان نامزد ضربه گیر در انتخابات حضور 
داشت در دوران تبلیغات به مشکالت پیشین  
اشــاره می کرد و می گفت؛ »مردم عزیز ایران 
یادتان هست...؟« و سپس وعده می داد که در 
دولت ما خبری از آن مشکالت نخواهد بود. حال 
باید از دولت دوازدهم پرسید آن وعده هایی که 

دادید یادتان هست؟!

3 سال از انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم گذشت 

وعده های دولت راستگویان؛ ملت ایران! یادتان هست؟

بقیه از صفحه ۲
در نمونه دیگر اقدام جنایتکارانه دولت  تروریست آمریکا در 
به شهادت رساندن سردار سلیمانی نیز حمایت ویژه نمایندگان 

کنگره را در پی داشت.
کنگره آمریکا در تمامی جنایات کاخ ســفید شریک و 
سهیم است. اما با این حال این سناتور آمریکایی با فریبکاری 

ژست صلح خواهی به خود گرفته است.
کرونا، بهانه ای برای مذاکره! 

این سناتور آمریکایی به بهانه کرونا مدعی شده است که 
وزرای خارجــه و دفاع ایران و آمریکا برای کاهش تنش ها با 

یکدیگر دیدار و مذاکره کنند.
این دقیقاً همان خواســته دونالد ترامپ و دیگر مقامات 

کاخ سفید اســت. مقامات آمریکایی اکنون در باتالق کرونا 
گرفتار شــده و به دنبال آن هستند تا از این وضعیت بغرنج 
خارج شوند. یکی از روش های سودمند برای آمریکا در این 

شرایط،»فتودیپلماسی«)مذاکره نمایشی( با ایران است.
اکنون تحریم ها به سقف خود رسیده و آمریکا برای خالی 
نبودن عریضه، تحریم های نمادین را در دستور کار قرار داده 
اســت. از ســوی دیگر گزینه نظامی به هیچ وجه روی میز 

سران آمریکا نیست.
برهمین اســاس تنها گزینه، مذاکره با ایران اســت. 
آمریــکا از مذاکره با ایران به دنبال معامله نیســت، بلکه 
هدف اصلی واشــنگتن، برجامیزه کردن مولفه های قدرت 

کشورمان است. 

وقتی کنگره پازل اقدامات ضدایرانی ترامپ را تکمیل می کند 

فریبکاری سناتور آمریکایی
در پوشش »طرح صلح ویروس كرونا«!

زاکانی با بیان اینکه مجلس یازدهم باید 
با اژدهای هفت سر فساد مبارزه کند، تصریح 

کرد: این کار سختی است اما شدنی است.
علیرضــا زاکانی، رئیس کارگــروه اجرایی 
فراکســیون مردمی انقالب اســالمی به همراه 
»حسین حاتمی« دبیر اجرایی کارگروه فراکسیون 
مردمی انقالب اســالمی و »احمد نادری« دبیر 
کارگروه اجرایی فراکسیون مردمی انقالب اسالمی 
روز گذشــته )شنبه 27 اردیبهشت( در نشست 
خبری به مناسبت تشریح سازوکارهای تشکیل 
فراکســیون مردمی انقالب اسالمی، پرداخته و 
تأکید کردند: وضع کنونی کشور و شرایط حساس 
پیش رو، نیاز به یک تحول را ضروری کرده است.
زاکانــی، منتخب مردم تهــران در مجلس 
یازدهم در این نشســت خبری اظهار کرد: اگر 
نیم نگاهی به جامعه داشته باشیم، می بینیم که 
علی رغم توفیقاتی که حاصل شده، حال عمومی 
جامعه خوب نیســت و این موضوع، ناشــی از 

فشارهای اقتصادی و بی تدبیری ها است.
وی، مشــکالت فعلی کشــور را ناشــی از 
ناکارآمدی مجلس، دولت و مشکالتی که در قوه 
قضائیه وجود دارد دانست و گفت: این وضعیت، 
ضرورت ایجاد یک تغییر و تحول اساســی را در 
کشور ایجاب کرده است که مجلس یازدهم در 

ایجاد این تحول، نقش اساسی را برعهده دارد.
ماحصل مجلس یازدهم 

باید منکوب کردن فقر و فساد باشد
منتخب مــردم قم در مجلس یازدهم ادامه 
داد: مجلس به عنوان عصاره فضائل ملّت و نهادی 
که باید در رأس امور باشد، بیشترین توجهش را 
باید معطوف به نیازهای مردم باید بکند و مسیری 
را طی کند که ماحصل آن، منکوب کردن فقر، 

فساد، تبعیض و ناکارآمدی باشد.
فراکسیون مردمی انقالب اسالمی

زاکانی ادامه داد: فراکسیون اکثریت مجلس 
متشکل از نمایندگانی است که ائتالف نیروهای 
انقالب در انتخابات مجلس یازدهم آنها را معرفی 
کرد که بالغ بر 207 نفر از این نمایندگان متعلق 
به ائتالف هستند. در کنار آن، چند نفر از افرادی 
که جبهه پایداری معرفی کرده بود و عضو ائتالف 
نبودند نیز به عنوان اعضای ثابت فراکسیون مدنظر 

قرار گرفته شده اند.
وی ادامــه داد: بــا توجه به اقبالی که جمع 
مســتقلین برای حضور در فراکسیون اکثریت 
دارند، یک فراکسیون بالغ بر 2۴0 نفر را در مجلس 
یازدهم داشته باشیم که اسم آن هم فراکسیون 

مردمی انقالب اسالمی پیشنهاد شده است.
برنامه یک ساله

 در دستورکار مجلس یازدهم
رئیس کارگروه اجرایی فراکســیون مردمی 
انقالب اســالمی در باره برنامه یک ساله اظهار 
داشت: مواجهه با پلشتی ها مانند مفاسد اقتصادی 

و قاچاق در دستورکار مجلس یازدهم است
منتخب مردم قم در مجلس یازدهم گفت: 
ســال اول قرار است حدود 8 طرح اقتصادی در 
مجلس یازدهم دنبال شود و تا سال دوم امیدواریم 
که دولت جوان و انقالبی ســر کار بیاید و کشور 
از حالت معطلــی در بیاید، به همین دلیل ۱۴ 
سرفصل و طرح در دستور کار قرار خواهد گرفت.
زاکانی ادامه داد: امروزه اقتصاد، فوریت اول 
کشور است که معیشت و  اشتغال و کنترل تورم و 
ایجاد تسهیالت برای مردم از دیگر اولویت هاست.
وی با بیان اینکه کشور ما هم در اوج قابلیت ها 
قــرار دارد هم اوج فشــارها، تصریح کرد: اینکه 

همکاران ما می گویند کار مجلس یازدهم سخت 
است، به این معناســت که مجلسی که معلوم 
نیست در کجای امور قرار دارد، باید به رأس امور 
برســد و این کار سختی است. سخت بودن کار 
مجلس یازدهم به این معنا است که این مجلس 
می خواهد اقتصاد را نجات دهد. اقتصادی که با 
نگاه نئولیبرال به وضع کنونی افتاده و عده ای را 
پولدارتر و عده ای را فقیرتر کرده اســت. تغییر 

چنین اقتصادی، کار سختی است.
مجلس یازدهم باید

 با اژدهای هفت سر فساد مبارزه کند
منتخب مردم قم در مجلس یازدهم با بیان 
اینکه مجلس یازدهم باید با اژدهای هفت ســر 
فســاد مبارزه کند، تصریح کرد: این کار سختی 
اســت، چرا که تاکنون، اهتمام کافی به این امر 

وجود نداشته است.
زاکانی با بیان اینکه کار ما ســخت اســت 
اما شدنی اســت، تصریح کرد: خواهید دید این 
نمایندگان کاری خواهند کرد که لبخند به لب 

مردم قرار گیرد.
مجلس یازدهم، 

صدای محرومان خواهد بود
حسین حاتمی دبیر اجرایی کارگروه فراکسیون 
مردمی انقالب اســالمی در این نشســت اظهار 
داشــت: فراکسیون انقالب اسالمی، فراکسیونی 
سیاســی و فراگیر اســت که همه نمایندگان با 

جریانات فکری و سیاسی را در خود دارد.
وی با بیــان اینکه مجلس یازدهم، صدای 
محرومان خواهد بود، افزود: شاهد مثال آن نیز 
بنده هســتم که از شهرستانی محروم به عنوان 
دبیر کارگروه اجرایی فراکسیون اکثریت انتخاب 

شده ام.

شکاف طبقاتی 
در دولت روحانی اوج گرفت

احمد نادری دبیر کارگروه اجرایی فراکسیون 
مردمی انقالب اسالمی هم در این نشست گفت: 
وضع کشور در حال حاضر مناسب نبوده و حال 
مردم خوب نیست، ضمن اینکه ما شاهد کاهش 
سرمایه اجتماعی هستیم؛ چراکه سیاست های 
غلط و نئولیبرالی در دولت کنونی و مجلس دهم 

پیگیری شده است.
منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم ادامه 
داد: سیاســت های نئولیبرالی منجر به شــکاف 
اجتماعی و طبقاتی شــده و این شکاف پررنگ 
شــده است هر چند این شکاف از دهه 70 آغاز 
شده است ولی باالترین اوج این شکاف طبقاتی 

در دولت فعلی صورت گرفته است.
به گــزارش فارس، احمد نــادری منتخب 
مردم تهــران در مجلس یازدهم در پاســخ به 
ســؤالی درباره مهم ترین اولویت مجلس آتی در 
حوزه های اقتصادی گفت: اقتصاد مشــکل اول 
مردم و کشــورمان است و اگر بتوانیم آن را حل 

کنیم، مشکالت دیگر حل خواهد شد.
وی گفت: شــأن نظارتی و قانون گذاری از 
شئونات مجلس است که قطعاً در بحث اقتصادی 
از این شأن ها استفاده تمام و کمال خواهیم کرد.

به دنبال بازگرداندن دولت
 به ریل انقالب هستیم

منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم گفت: 
در بحث نظارتی به دنبال بازگرداندن دولت به ریل 
انقالب اسالمی هستیم و از آن هم کوتاه نخواهیم 
آمد، ضمن اینکه نظارت ما بر دولت بسیار جدی 
خواهد بود و باید راه های انحرافی که دولت رفته 

سریعاً بازگردد و اشتباهاتش را جبران کند.

در نشست تشریح سازوکارهای تشکیل فراکسیون انقالب اسالمی 

زاكانی: در سال اول مجلس
 8 طرح اقتصادی دنبال می شود

در واکنش به خبر چهارشنبه 99/۲/۲4 
کیهان، آقای علی مطهــری نماینده مردم 
تهران در مجلس دهم جوابیه ای ارسال کرده اند 
متن جوابیه ایشان و در ادامه پاسخ کیهان از 

نظرتان می گذرد.
در صفحــه ۱۱ روزنامــه کیهان شــماره 
چهارشنبه 2۴ اردیبهشت مطلبی با عنوان »علی 
مطهری اگر جرأت دارد علت رد صالحیت خود 
را بیان کند« درج شده بود و در ذیل آن بخشی 
از مصاحبه آقای کدخدایی با روزنامه شرق آمده 
بود که عنوان مطلب و متن آن تناســبی با هم 
نداشــت. آنچه که به بنده به عنــوان دلیل رد 
صالحیت گفتند ســه چیز بود. یکی اینکه چرا 
گفته اید »نهم دی اگر موجب تفرقه شود دیگر 
یوم اهلل نیســت بلکه یوم الشیطان است.« گفتم 
درســت است، االن هم همین را می گویم. دیگر 
اینکه گفتند »چرا گفته اید ما با آقای ابراهیم یزدی 
رفتار خوبی نداشتیم؟« گفتم هنوز هم همین را 
می گویم، نیازی نبــود آن پیرمرد را بازجویی و 
زندانی کنیم. سوم اینکه گفتند چرا درباره رفع 
حصر خانگی محصوران صحبت کرده اید؟ شما باید 
بگویید نظر من بر رفع حصر بوده ولی وقتی نظر 
رهبری را شنیدم نظرم عوض شد. گفتم اوالً من 

دروغ نمی گویم. ثانیاً خود مقام رهبری گفته اند 
ممکن است کسی نظری مخالف نظر من داشته 
باشــد، باید آزاد باشد حرفش را بزند. بعد به آن 
حقوقدان شورای نگهبان گفتم من متأسفم که 
شما با این طرز فکر عضو شورای نگهبان هستید. 
حیف خون شهید مطهری که به زمین ریخت تا 

من امروز این حرف ها را از شما بشنوم. 
بنابرایــن آنچه کــه به بنده بــرای دالیل رد 
صالحیــت گفتنــد همین بود و البتــه اگر به آن 
حقوقــدان شــورای نگهبان می گفتم »درســت 
می فرمایید، من  اشــتباه کــردم« قطعاً صالحیت 
من تأیید می شــد ولی من پا روی اصول نگذاشتم 
و نخواســتم این رویه غلط یعنی رد صالحیت به 
خاطــر اظهارنظر ادامه پیدا کند و این بال به ســر 

دیگران نیز بیاید. 
اما موضوع خبرنگاران را که آقای کدخدایی 
گفته اند آقای مطهری می توانستند خبرنگاران 
را به داخل جلســه ببرند، اولین بار اســت که 
می شنوم. موضوع خبرنگاران اصاًل به من گفته 
نشــد که می توانید خبرنگار به داخل جلســه 
ببرید. فقــط زمان خروج، یک نفر به من گفت 
می توانید با خبرنگار مصاحبه کنید. من مالحظه 
شورای نگهبان را کردم. اگر به خبرنگار می گفتم 

به این دالیل مرا رد صالحیت کرده اند، به ضرر 
شورای نگهبان تمام می شد و شاید اصاًل منتشر 

نمی کردند. 
با تقدیم احترام
علی مطهری
دربــاره جوابیه آقای علــی مطهری گفتنی 

است که؛
1- تیتر کیهان درباره این خبر اگرچه ناظر به 
مصاحبه آقای کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان 
است اما به نقل از ایشان نیست که علی مطهری 
ایراد گرفته است چرا چنین تیتری انتخاب شده 
است. آقای کدخدایی در مصاحبه خود تاکید کرده 
بود دالیل رد صالحیت مطهری آن چیزی نیست 
که او می گوید و کیهان نیز ناظر به همین موضوع 
درخواست کرده بود؛ »علی مطهری اگر جرات دارد 
دالیــل رد صالحیت خود را بیان کند«، مگر آنکه 
آقای مطهری توقع داشته باشند تیترهای مربوط 
به ایشان را پیش از انتشار با وی هماهنگ کنند که 

البته این مسئله دیگری است.
۲- شورای نگهبان در زمان جلسه خصوصی با 
مطهری و بیان دالیل رد صالحیت وی، از خبرنگاران 
نیز دعوت می کند تا در محل حضور داشته باشند 
و پس از جلسه آقای مطهری با آنان مصاحبه کرده 

و دالیل رد صالحیــت خود را بیان کند. امری که 
مطهری اکنون مدعی است به دلیل آنکه مالحظه 
شــورا را کرده از انجام آن خودداری کرده است! 
علی مطهری این روزها حمله به شورای نگهبان را 
جز کارهای روتین خود قرار داده است اما وقتی از او 
می خواهند درباره دالیل رد صالحیتش شفاف سازی 
کند، می گوید چون مالحظه شــورای نگهبان را 

می کنم، مصاحبه نمی کنم! زیبا نیست؟!
3- نکته پایانی آنکه آقای مطهری و دوستان 
ایشان مدعی هستند شــورای نگهبان به دالیل 
واهی آنان را رد صالحیت کرده است. یک سؤال 
ساده؛ شما که این قدر از خود اطمینان دارید چرا 
در مجلس قانونی تصویب نکردید که شورا بتواند 
دالیل رد صالحیت افراد را رسانه ای کند تا مردم 
به قضاوت بنشینند که آیا این دالیل محکم است 
یا واهی؟ هم آقای مطهری و هم شــورای نگهبان 
دالیل ردصالحیت وی را دقیق و شفاف می دانند و 
ما هم می دانیم. نماینده ای که این روزها رسانه های 
مدعی اصالح طلبی هندوانه شجاعت و جسارت زیر 
بغلش می گذارند، از چه واهمه دارد که تمام دالیل 
ردصالحیت خود را نمی گوید؟ مدعیان اصالحات تا 
کی قرار است از این منع قانونی و البته حیای نظام 

سوءاستفاده کنند؟

واکنش علی مطهری به یک خبر و پاسخ کیهان

عضو اسبق شورای امنیت ملی آمریکا با 
بیان اینکه »اعتماد به آمریکا در ایران تبدیل 
به یک خیال واهی شده است« تصریح کرد: 
»ما در مقابل ایران از سیاســت های پَْست 
اســتفاده و از نگاه متحدان به پای خود 

شلیک کردیم!«
»گری سیک« عضو اسبق شورای امنیت ملی 
آمریکا در دولت های جرالد فورد، جیمی کارتر و 
رونالد ریگان و استاد دانشگاه کلمبیا در ارتباط 
تصویری با چند تن از کارشناســان آمریکایی با  
اشاره به ناکارآمدی سیاست های تحریمی  آمریکا 
در قبال ایران گفت: این جالب است و ارزش گفتن 
دارد که در ایران اقتصاد در حال جهش اســت و 

ایران اقتصاد ایران در حال شکوفا شدن است.
اقتصاد ایران شکوفا خواهد شد

وی افزود: اقتصاد ایران شــکوفا خواهد شد 
چون آنها باید هر کاری که از دستشان بر می آید 
برای خودشان انجام دهند لذا از این جهت، ایران 
از این تجربه سود برده زیرا در ۴0 سال گذشته 
ایران تحت تحریم های اقتصادی و مالی عظیمی 

 بوده است.
گری سیک با  اشاره به خودکفایی جمهوری 

اســالمی در امور دفاعی گفت: جالب اینجاست 
که ایران شمار بســیاری از جنگ افزارهایش را 
خودش تولید می کند و این در حالی اســت که 
هیچکدام از کشــورهای خلیج )فارس( توانایی 

چنین کاری را ندارند.
عضو اسبق شورای امنیت ملی آمریکا در این 
مصاحبه تصویــری به موضوع برجام پرداخت و 
گفت: فکر کنم امروز محبوبیت برجام به 30 درصد 
رسیده و ایرانیان به این نتیجه رسیده اند که این 
خیال واهی بود که می توان به آمریکا اعتماد کرد.
وی با تأکید بر اینکه در چنین شرایطی ما 
دستاوردی نخواهیم داشت، افزود: به همین دلیل 
قطعاً بخش گسترده ای از موافقت مردم ایران برای 
گفت وگو با آمریکا از میان رفته است و متأسفانه 
همچون بسیاری از موارد ما در بحران انتخاب به 

سر می بریم.
اتفاقات بد منطقه، تقصیر آمریکاست

گری ســیک با  اشــاره به تحوالت منطقه 
خاورمیانه تصریح کرد: بسیاری از اتفاقات بدی 
که در منطقه روی می دهد و به ویژه آنچه که در 

رابطه با ایران شاهد آن هستیم، تقصیر ماست.
وی افزود: به خاطر آنچه که انجام دادیم و رفتار 

کردیم باید بسیار خود را سرزنش کنیم.
گری سیک درخصوص سیاست ها و اقدامات 
آمریکا در قابل منطقه و ایران اظهار داشت: از نگاه 
متحدان ما به ساق پای خودمان شلیک کردیم. ما 
تصویر دیگران از خودمان به عنوان یک میانجی 
مشــروع و کسی که می شود به او اعتماد کرد را 

تقلیل داده ایم.
عضو اسبق شورای امنیت ملی آمریکا افزود: 
در ارتباط با مسائلی مثل فروش دارو و. .. خودمان 
را درگیر سیاست های »پَست« کردیم و تصویری 
از خودمان ساختیم که اصالً رشک برانگیز نیست؛ 
و من فکر می کنم که روزی از این کار پشیمان 

خواهیم شد
رویکرد فشار حداکثری، اشتباه است

در این ارتباط تصویری همچنین ویلیام لوئرز، 
دیپلمات سابق و افسر سابق نیروی دریایی آمریکا 
گفــت: دولت  ترامپ و به ویــژه پمپئو بارها ادعا 
کرده اند که ایران در آستانه فروپاشی است و نظام 
ایران تغییر خواهد کرد. آنها می گویند ما باید فشار 
حداکثری را حفظ کنیم و به خاطر کرونا به ایران 
کمک نکنیم. آنها معتقدند که باید رویکرد فشار 
حداکثری را حفظ کنیم تا نظام ایران نابود شود.

وی افزود: این اشــتباه است. چیزی که ما 
درباره ایران می دانیم این اســت که به شــدت 
آســیب  دیده اند ولی وقتی به شــدت می بینند 
یکپارچه می شوند. ما چنین تجربه ای را از ایران 
در طی جنگ ایران و عراق به یاد داریم. با وجود 
اینکه مشکالتی در دولت وجود دارد ملت ایران 
یکپارچه تر است؛ یکپارچه تر از چیزی که مدت ها 

شاهدش بودیم.
دیپلمات ســابق آمریکا با تأیید حرف های  
گری ســیک بیان کرد: همان طور که  گری هم  
اشاره کرد، آنها نسبت به دیگر کشورهای خلیج 
)فارس( وابستگی کمتری به نفت دارند و در حال 
حاضر آنها به شــدت برای بازسازی اقتصادشان 

تالش می کنند.
ایرانی ها همیشه 

یک راهی پیدا می کنند
لوئرز با بیان اینکه ایرانی ها همیشه یک راهی 
را پیدا می کنند تا سرپا بمانند، تأکید کرد: آنها به 
وسیله این جمعیت وسیع سرنگون نخواهند شد.
وی افزود: این حرف وزیر خارجه آمریکا که 
می گوید این دولت از میان خواهد رفت را فراموش 

نکنید چراکه چنین چیزی اتفاق نخواهد افتاد.

گری سیک: اعتماد به آمریکا در ایران تبدیل به یک خیال واهی شده است

اجتماعی  فرهنگی  قرارگاه  مســئول 
حضرت بقیه اهلل)عج( تأکید کرد: امروز عزم 
جدی برای مبارزه با فساد با کمک مردم در 

قوه قضائیه شکل گرفته است.
سردار سرلشکر محمدعلی جعفری مسئول 
قرارگاه فرهنگی اجتماعی حضرت بقیه اهلل)عج( در 
دیدار با معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه 
گفت: ماهیت قرارگاه بقیه اهلل بسترسازی حضور، 
ساماندهی و تکثیر ظرفیت های خودجوش مردمی 
در رفع چالش های فرهنگی و اجتماعی جامعه است. 

تجربه ثابت کرده، هرکجا کشور دچار بحران شد و 
مردم درست و به موقع به صحنه آمدند با سرعت 

بیشتری از بحران عبور کردیم.
وی ادامه داد: اگر از همین دریچه به جنگ و 
رفع  فتنه ها در دهه های گذشته و محرومیت زدایی 
و کمک رســانی در بحران هایی مثل سیل و زلزله 
نگاه کنیم به اهمیت نقش مردم در رفع تهدیدها 

بهتر پی می بریم.
سرلشکر جعفری افزود: مبارزه و مقابله با فساد 
هم محقق نمی شــود مگر با اتکا به ظرفیت های 

مردمی؛ و اصال انبیای الهی آمدند که مردم را هدایت 
کنند  تا خودشان قیام به قسط و عدالت بکنند.

مســئول قرارگاه فرهنگی اجتماعی حضرت 
بقیه اهلل)عج( تأکید کرد: امروز هم که عزم جدی 
برای مبارزه با فساد با کمک مردم در قوه قضائیه 
شکل گرفته است، این قرارگاه آمادگی دارد تمام 
ظرفیت خود را بــرای تعامل گروه های اطالعات 
مردمی با قوه قضائیه در ســطح کشور در راستای 
کاهش مفاســد و تالش در رســیدن به عدالت 

اجتماعی به کار بگیرد.

محمدباقر الفت معاونت پیشگیری از وقوع جرم 
قوه قضائیه هم ضمن تشریح تمهیدات صورت گرفته 
در قوه قضائیه از گذشــته تاکنون علی الخصوص 
پس از صدور دستورالعمل تعامل نهادهای مردمی 
با قوه قضائیه، نســبت به همکاری و هم افزایی با 
قرارگاه فرهنگی- اجتماعی بقیه اهلل)عج( تأکید و 

ابراز خرسندی کرد.
طــی این دیدار راهکارهای ایجاد و حمایت و 
تقویت هسته های مستقل مطالبه گری و اطالعات 

مردمی مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

سرلشکر جعفری:

مبارزه با فساد بدون اتکا به ظرفیت های مردمی محقق نمی شود


