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درمکتب امام

دلیل عدالت نظام
مردم عزیز ایران باید مواظب باشند که دشمنان از برخورد قاطع نظام با متخلفین 

از به اصطالح روحانیون سوء استفاده نکنند و با موج آفرینی و تبلیغات اذهان را 

نســبت به روحانیون متعهد بدبین ننامیند و این را دلیل عدالت نظام بدانند که 

امتیازی برای هیچ کس قائل نیست.
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کوتاه از انتخابات

برگزاری هشتمین جلسه
 شورای ائتالف اصولگرایان

هشتمین جلسه شورای مرکزی ائتالف اصولگرایان با حضور اعضای 
این شــورا و آیت اهلل موحدی کرمانی برگزار شد.در این جلسه بحث و 
تبادل نظرهای مختلفی پیرامون نهایی کردن لیســت اصولگرایان در 

انتخابات مجلس در تهران صورت گرفت.
بر اساس تصمیم اعضا قرار شد تا بررسی ها برای نهایی شدن لیست 
تهران در جلسات بعدی پیگیری شود. بنابر این گزارش، براساس آخرین 
شنیده ها شورای مرکزی ائتالف تاکنون به لیستی 40 نفره از داوطلبان 
اصولگرا رسیده و قرار است از میان این افراد، لیست اصولگرایان برای 
انتخابات مجلس شورای اسالمی در تهران نهایی شود. همچنین غالمعلی 
حدادعادل ســخنگوی شورای ائتالف اصولگرایان از مشخص شدن 80 
درصد لیســت اصولگرایان تهران خبر داد و اظهار داشــت: امیدواریم 
ظرف یکی دو روز آینده کارها انجام شــود. وی در پاسخ به این سوال 
که آیا لیست تهران در حال حاضر به 56 نفر رسیده است، گفت: شاید 

از این تعداد کمتر باشد.

فرآیند قانونی همانی است
 که  شورای نگهبان طی می کند

سخنگوی جامعه روحانیت مبارز با اشاره به فرآیند بررسی صالحیت 
نامزدهای انتخابات مجلس تاکید کرد که فرآیند قانونی همانی اســت 
که شورای نگهبان طی می کند. حجت االسالم غالمرضا مصباحی مقدم 
سخنگوی جامعه روحانیت مبارز در گفت وگو با تسنیم، با تاکید بر اینکه 
همه نامزدها باید به قانون پایبند باشند، گفت: فرایند قانونی همانی است 
که شورای نگهبان طی می کند، بنابراین اگر کسانی بخواهند با »جرزنی 
سیاسی« ارتقا پیدا کنند حوادث فتنه 88 مجددا تکرار می شود. وی در 
پاسخ به این سئوال که چرا در جریان اصالحات با وجود تعداد بیشتر 
نامزدهای احراز صالحیت شــده نسبت به ردصالحیت شده، برخی از 
آنها به دنبال مظلوم نمایی هستند؟ خاطرنشان کرد: بله، تعداد کسانی 
که در این عرصه به میدان آمدند بیشتر بود، از طرفی شعار مظلومیت 
تحریک کننده اســت و آنها می خواهند با این وسیله هواداران خود را 

بسیج کنند.

ترکیب اکثریت مجلس آینده
 اصول گراست

دبیــرکل حــزب موتلفه پیش بینــی کرد که در صــورت ائتالف 
اصول گرایان در انتخابات آتی، ترکیب اکثریت آن اصول گرا خواهد بود. 
محمدنبی حبیبی دبیرکل حزب موتلفه اسالمی در گفت وگو با تسنیم، 
درباره معیارها و شاخص های انتخاب افراد در لیست نهایی اصول گرایان 
در انتخابات مجلس دهم، گفت: لیست نهایی اصول گرایان در روزهای 
آینده  براساس 10 معیار و شاخص اصلی نهایی می شود. وی با پیش بینی 
ترکیب مجلس پیش  رو اعالم کرد: اگر اصول گرایان در کل کشور ائتالف 

کنند، ترکیب اکثریت مجلس آینده اصول گراست.

ابالغ برنامه های انتخاباتی اصالح طلبان 
به حوزه های انتخابیه

مسئول روابط عمومی شورای سیاست گذاری انتخاباتی اصالح طلبان 
از ابالغ برنامه جامع انتخاباتی اصالح طلبان به حوزه های انتخابیه خبر 
داد. الهام فخاری مسئول روابط عمومی شورای سیاست گذاری انتخاباتی 
اصالح طلبان اظهار داشت: در آخرین جلسه این شورا با حضور اعضا و به 
ریاست محمدرضا عارف برگزار شد، گزارش پیگیری مسئله ردصالحیت 
نامزدهای انتخاباتی و وضعیت استان ها به تفکیک حوزه های انتخابیه 
مورد بررســی قرار گرفت. وی افزود: پیرو تصویب شاخص های ارزیابی 
کاندیداها و منشور انتخاباتی اصالح طلبان در ماه گذشته، فرم ارزیابی 
»فام« )فرم ارزیابی مجلس( به شورای اصالح طلبان استان ها ابالغ شد. 
مسئول روابط عمومی شورای سیاست گذاری انتخاباتی اصالح طلبان، 
یادآور شد: برنامه تفصیلی انتخاباتی اصالح طلبان برای مجلس دهم با 
نام »برجا« )برنامه جامع انتخاباتی اصالح طلبان( که در جلســه هفته 
گذشــته مصوب شــده بود به حوزه های انتخابیــه و برای بهره گیری 

نامزدهای انتخاباتی اصالح طلب ارسال شد.

احمدی نژاد
 حامی هیچ یک از نامزدهای انتخابات نیست

دفتــر رئیس دولت های نهم و دهم با صدور اطالعیه ای اعالم کرد: 
احمدی نژاد حامی هیچ یک از نامزدهای انتخابات نیست. در بخشی از 
این اطالعیه آمده است: ضمن احترام به همه کسانی که برای خدمت 
صادقانه به ملت شریف ایران اعالم آمادگی کرده اند بر این نکته تصریح 
می کند که دکتر احمدی نژاد رئیس جمهور محترم سابق، هیچ توصیه 
و نظری مبنی بر تایید یا حمایت از نامزدهای محترم و فهرســت های 

انتخاباتی نداشته و نخواهد داشت.

ســخنرانی  ضبط  زمان 
تبلیغاتی کاندیداهای مجلس 
خبرگان استان تهران از طریق 

قرعه کشی مشخص شد.
برای  قرعه کشــی  مراسم 
ضبــط برنامه هــای تبلیغاتی 
رادیویی و تلویزیونی نامزدهای 
تهرانی انتخابات خبرگان برگزار 

شد.
در این مراسم مسئوالن رسانه 
ملی و نمایندگان هیئت نظارت و 
استانداری تهران حضور داشتند.

همچنین 28 نفر از نمایندگان 
داوطلبــان انتخابات خبرگان که 
صالحیت آن ها احراز شده است 

در این نشست حاضر بودند. این مراسم در سالن همایش های صدا 
و سیما برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و ســیما، مدیرکل روابط عمومی 
استانداری تهران گفت : مراسم قرعه کشی ضبط برنامه های تبلیغاتی 
داوطلبان پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری در صدا 

و سیما در فضایی عادالنه و منظم برگزار شد.
علیرضــا مهدوی افزود : به عنوان نماینده اســتانداری تهران 
در کمیســیون تبلیغات انتخابات خبرگان رهبری در این مراسم 

شرکت کردم.
وی با اشــاره به برخی تفاوت های تبلیغات داوطلبان خبرگان 
رهبری با انتخابات مجلس شورای اسالمی گفت : کمیسیونی شامل 
نمایندگان اســتانداری، دادگستری، رئیس شورای نظارت استان 
تهران و رئیس صدا و سیما بر تبلیغات خبرگان رهبری نظارت دارند.

مهدوی افزود : همه زیرســاخت ها و مقدمات فنی و اجرایی و 
برنامه های محتوایی پیش بینی شده است و امیدواریم انتخاباتی 

پرشور و بانشاط برگزار شود.

با انجام قرعه کشی

زمان ضبط سخنرانی كاندیداهای مجلس خبرگان مشخص شد

نمایندگان مجلس شورای اسالمی در جلسه علنی دیروز 
از ملوانان نیروی دریایی ســپاه که متجاوزین آمریکایی را 
دستگیر کرده بودند تقدیر به عمل آوردند، دریادار فدوی 
فرمانده نیروی دریایی سپاه در این جلسه گفت: اطالعات 
زیادی از موبایل و لپ تاپ متجاوزین دستگیر شده به دست 

آمده است. 
جلســه علنی دیروز مجلس شورای اســالمی به ریاست علی 

الریجانی رئیس مجلس برگزار شد. 
علی الریجانی رئیس مجلس در نطق پیش از دستور خود با 
اشاره به سالروز ورود امام خمینی )ره( به میهن گفت: امام)ره( 
در چنین روزی با ورود به ایران تحولی بنیادین در فکر، روش 
و منهجی که ملت ایران باید طی کند ایجاد کرد و با تیزهوشی 
و فراســت در ظرف 10 روز انقالب را از میان جریانات مزاحم 
عبور داد و اراده ملت ایران را در 22 بهمن در مقابل حرکت های 
آمریکا و دشــمنان ایران محقق ســاخت و انقالب اسالمی به 

پیروزی رسید.
وی افزود: حرکتی که امام با ورود خود به ایران تأللو بخشــید 
آگاه کردن قدرت امت اسالمی نسبت به ظرفیتی که در خود دارد 
بود. این امری بود که مورد غفلت واقع شــده بود و مســلمانان در 
کشورهای مختلف مثل جزیره های مجزا از یکدیگر قرار داشتند و 
به حال یکدیگر دلسوز نبودند و امام این وحدت امت اسالمی را به 
عنوان یک حقیقت بزرگ در انقالب اسالمی ایران پابرجا ساخت و 

همیشه در بیانات خود بر وحدت امت اسالمی تأکید داشت.
رئیس مجلس شــورای اسالمی تأکید کرد: متأسفانه امروز ما 
شــاهدیم که جریان های مزاحم انقالب اسالمی اعم از ابرقدرت ها، 
برخی از کشورهای عقب افتاده در منطقه در مقابل فکر امام به دنبال 
تفرقه در امت اسالمی هستند و مخصوصا با ورود و حمایتی که از 
جریان های تروریســتی و تکفیری کردند باعث از هم پاشیدگی در 

بین بخش هایی از امت اسالمی شدند.

تقدیر مجلس شورای اسالمی از ملوانان 
نیروی دریایی سپاه

ملوانان دریایی ســپاه که چندی پیش 2 شناور نیروی دریایی 
ارتش آمریکا را در آبهای خلیج فارس به علت ورود به آبهای سرزمین 
کشورمان بازداشت کرده بودند، از سوی مجلس و در آغاز جلسه علنی 
دیروز و با حضور فرمانده نیروی دریایی سپاه مورد تقدیر واقع شدند.
در این مراســم سردار علی فدوی فرمانده نیروی دریایی سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی، دریادار دوم پاسدار علی رزمجو، ناوساالر 
دوم پاسدار منوچهر احمد حسینی، ناوسروان مهدی داوری و ناوبان 
یکم پاسدار ابراهیم ابرار در جایگاه هیئت رئیسه مجلس حضور یافتند 

و با اهدای لوح و هدیه از آنها تجلیل به عمل آمد.
در این جلســه، سردار فدوی نیز در سخنانی به توضیح ماوقع 
دستگیری متجاوزان نظامی آمریکایی پرداخت و نمایندگان با فریاد 

»اهلل اکبر« همراهی کردند.
استخراج اطالعات گسترده از لپ تاپ ها

 و موبایل های سربازان آمریکایی دستگیرشده 
سردار علی فدوی فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی در جلســه علنی مجلس و در سخنانی با اشاره به جریان 
دستگیری تفنگداران آمریکایی در آب های خلیج فارس، تصریح کرد: 
دستگیری ســربازان آمریکایی وظیفه ما بوده و هست و سال های 
طوالنی این وظیفــه را انجام داده ایم. این دســتگیری چهارمین 
دســتگیری نظامیان آمریکایی  و انگلیســی  در آب های کشورمان 
محســوب می شــود، در واقع این افتخار برای ایران وجود دارد که 

بتواند بدون هیچ نگرانی اعمال قدرت کند.
فرمانده نیروی دریایی ســپاه پاسداران انقالب اسالمی با بیان 
اینکه خداوند متعال در حساس ترین زمان که شیطان بزرگ سعی 
داشــت با آغاز برنامه برجام حقارت هایی را برای ملت ایران ایجاد 
کند، همه نقشه های آنها را نقش بر آب کرد، تأکید کرد: از صفر تا 
صد این برنامه خدایی بود، چرا که بشر نمی تواند تمامی یک برنامه 

را طوری طراحی کند که بدون ضرر و زیان به انجام برسد.
وی ادامه داد: به رغم کوچک بودن جزیره فارسی و فاصله 130 
کیلومتری آن از سواحل ایران، در این جزیره و در همه مکان های 
دیگر به مثابه این جزیره، ما آمادگی کامل داریم و به محض اینکه 
شناورهای آمریکایی چندصدمتر وارد آبهای سرزمینی ایران شدند ما 
به سراغ شان رفتیم. جزیره فارسی یک جزیره بسیار کوچک است که 
پاسداران سال هاست در این جزیره مستقر هستند و آمادگی کامل 
برای مقابله با دشمن را دارند، در حالی که آنها قصد داشتند به سمت 
جزیره عربی بروند، اما موتور قایق شان خراب شده و جریان آب آنها 
را چند صد متر وارد آب های ایران می کند، وضعیت به گونه ای است 
که بین جزیره فارسی و جزیره عربی، آبهای سرزمینی نصف می شود 

و 5 مایل متعلق به ایران و 5 مایل متعلق به جزیره عربی است.
ســردار فدوی یادآور شــد: از این جریان دستگیری چندین 
ساعت فیلم وجود دارد که این فیلم ها می تواند حقارت های بسیاری 

برای آمریکا به دنبال داشته باشد. در واقع اگر مسئوالن آمریکایی 
می گویند ما از »دســت بر سر گذاشتن« ســربازان مان ناراحت و 
خجالت زده هســتیم باید بگویم اگر مابقــی فیلم ها را ببینند این 
سرافکندگی صدبرابر خواهد شد، هر چند ما به دنبال ایجاد حقارت 
برای دولت و ملتی نیستیم، اما اگر آنها بخواهند ایران را تحقیر کنند 
و خباثــت کنند، فیلم ها را نمایش داده و موجبات خجالت زدگی و 

تحقیر بیشتر آنها را فراهم خواهیم کرد.
سردار فدوی افزود: اطالعات زیادی از لپ تاپ ها و موبایل های 
آنها استخراج کرده ایم و متناسب با تصمیمی که گرفته می شود، قابل 
ارائه هستند، در واقع اگر توانمندی افراد به قدرت بی انتهای خداوند 
متصل شود، هیچ قدرتی در برابرش معنا و مفهوم نخواهد داشت.

طنین فریاد »مرگ بر آمریکا«
 در صحن علنی مجلس 

نمایندگان مجلس شــورای اســالمی در نشست علنی دیروز 
همزمــان با 12 بهمن ماه ســالروز ورود امام خمینی )ره( به میهن 
اسالمی و در جریان نطق سردار علی فدوی فرمانده نیروی دریایی 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی شعار »مرگ بر آمریکا« و »اهلل اکبر« 

سر دادند.
مصوبات نمایندگان 

نمایندگان ملت در جلسه علنی دیروز به بررسی اولویت دار الیحه 
دائمی  کردن احکام برنامه های توسعه رأی منفی دادند.

در این جلسه همچنین الیحه تأسیس صندوق بیمه همگانی 
حوادث طبیعی به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع شد.

نمایندگان در نشست علنی دیروز دوشنبه پارلمان مواد الیحه 
تأســیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی را مورد بررســی 

قرار دادند.
وکالی ملت پــس از بحث و تبادل نظر بدون تصویب ماده ای، 
این الیحه را برای بررسی بیشتر و جمع آوری نظرات به کمیسیون 

اقتصادی ارجاع دادند.
خبر دیگر اینکه نمایندگان مجلس شــورای اسالمی در ادامه 
نشست علنی طرح الحاق یک بند به ماده 524 قانون آیین دادرسی 

مدنی را بررسی کردند.
وکالی ملت پــس از بحث و تبادل نظر کلیات و جزئیات این 
طرح را به تصویب رســاندند که طبق آن تبصره دو ماده 96 قانون 
اجرای احکام مدنی مصوب 1356/8/1 به شرح زیر اصالح می شود: 
حقوق و مزایای نظامیانی که در جنگ هستند و مستمری مددجویان 

کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی توقیف نمی شود.
کاهش ساعات کار بانوان شاغل

 دارای شرایط خاص
نمایندگان مجلس همچنین کلیات الیحه کاهش ساعات کار 
بانوان شــاغل دارای شرایط خاص را مورد بحث و بررسی قرار داده 

و به تصویب رساندند.
وکالی ملــت با 115 رأی موافــق، 27 رأی مخالف و 3 رأی 

ممتنــع از 196 نماینــده حاضر در صحن علنــی، کلیات الیحه 
مذکــور را مصوب کردند. در صــورت تصویب نهایی جزئیات این 
الیحه، ساعات کار هفتگی بانوان شاغل اعم از رسمی، پیمانی و 
قراردادی که موظف به 44 ساعت کار در هفته هستند اما دارای 
معلولیت شــدید، فرزند زیر 6 سال تمام، همسر و فرزند معلول 
شدید یا مبتال به بیماری صعب العالج هستند یا زنان سرپرست 
خانوار شاغل در دســتگاه های اجرایی و بخش غیردولتی اعم از 
مشموالن قانون کار و تأمین اجتماعی بنا به درخواست متقاضی 
و تأیید مراجع ذی ربط، 36 ســاعت در هفته با دریافت حقوق و 

مزایای 44 ساعت تعیین می شود.
نمایندگان از توضیحات وزیر بهداشت

 قانع شدند 
در جلسه علنی دیروز سوال موسی الرضا ثروتی نماینده مردم 
بجنورد و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی از 

وزیر بهداشت مطرح شد. 
وی در سوالی از قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت پرسید: آقای 
وزیــر!  علی رغم تالش هایی که صورت گرفته، معضالت فراوانی در 
حوزه بهداشت کشور وجود دارد، مواد برنامه پنجم توسعه اجرا نشده 
و شما می دانید که امروز طرح تحول سالمت از سوی مرکز تحقیقات 
ریاست جمهوری مورد بررسی قرار گرفته و به آقای رئیس جمهور 
گزارش شده است که اگر همکاران محترم و گزارش مرکز تحقیقات 
استراتژیک ریاست جمهوری را که خطاب به وزرا، مشاوران و معاونان 
رئیس  جمهور داده شده را بخوانند پی می برند به عمق معضالت و 

مشکالتی که طرح تحول سالمت وجود دارد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی همچنین 
تصریــح کرد: امروزه طرح تحول ســالمت هم به لحاظ تعرفه های 
پزشــکی و هم به لحاظ تبعیض های فراوانی که بین کارمندان به 
وجــود آورده و هم به لحاظ اختالف ســطح طبقاتی که به وجود 
آورده اســت. همچنین به لحاظ عدم نظارت و کنترل یک مصیبت 
در جامعه شده است. ثروتی ادامه داد:  چگونه است که متخصصان 
شــما همه 30 تا 50 میلیون حقوق می گیرند در کجای دنیا این 
حقوق هــا را می گیرند. تمام نظام ســالمت دنیا را رصد کنید اگر 
پزشــکان متخصص مانند ایران حقوق گرفتند من قبول می کنم. 

چقدر نابرابری و تبعیض، چقدر بی عدالتی؟ 
تا پایان 95 تمام کشور زیر پوشش

 شبکه بهداشت قرار می گیرد
سیدحسن قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی نیز در پاسخ گفت: سؤال مطرح شده متوجه بی عدالتی در 

حوزه سالمت است.
وی وجود بی عدالتی در حوزه ســالمت را پذیرفت و افزود: در 
این حوزه هم مانند بقیه خدمات در کشور، بی عدالتی وجود دارد؛ 

امروز مراکز استان ها از بقیه نقاط برخوردارتر هستند.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به وجود بی عدالتی در 

توزیع برخی رشته های تحصیلی اشاره کرد و افزود: کارنامه نظام باید 
در محرومیت زدایی بهتر از این بود، البته تالش های زیادی صورت 

گرفته، اما باید گام های جدی تری برداشته می شد.
قاضی زاده به فعالیت حدود 60 دانشگاه علوم پزشکی در کشور 
اشــاره کرد و افزود: ما تالش کرده ایــم توزیع منابع و اعتبارات به 

صورتی باشد که مناطق محروم در اولویت قرار گیرند.
نمایندگان مجلس از پاسخ های وزیر بهداشت قانع شدند

نمایندگان مجلس سؤال ملی موسی الرضا ثروتی نماینده بجنورد 
از سیدحســن قاضی زاده هاشــمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش 

پزشکی را مورد بحث و بررسی قرار دادند.
ثروتی در این سؤال از وزیر بهداشت پرسید: علت عدم اجرای 
اصل 48 قانون اساسی، توسعه متوازن استان ها، اجرای قانون برنامه 

پنجم توسعه و بودجه سالیانه چیست؟
پس از ارائه توضیحاتی از سوی وزیر بهداشت درباره سؤال، ثروتی 
اعالم کرد که از نحوه اجرای برنامه پنجم رضایت ندارد و از پاسخ های 

وزیر قانع نشده است و خواستار رأی گیری درباره سؤال است.
وکالی ملــت نیز با 121 رأی موافــق، 33 رأی مخالف و 11 
رأی ممتنع از 194 نماینده حاضر در صحن علنی، پاسخ های وزیر 

بهداشت را قانع کننده دانستند.
اعالم وصول 

طرح ایجاد سازمان ملی جوانان
علیرضا منادی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی پیش 
از پایان نشست علنی امروز پارلمان چند مورد اعالم وصولی را قرائت 
کرد. بر این اساس، طرح ایجاد سازمان ملی جوانان اعالم وصول شد.
همچنین طرح تشــکیل فراکسیون های مجلس نیز به صورت 

عادی اعالم وصول شد.
ارائه اطالعات غلط به دولتمردان 

سیدمسعود میرکاظمی نماینده تهران در نطق میان دستور خود 
در جلسه علنی گفت:  در دولت یازدهم شاهد ارائه آمار و اطالعات 
توسط دولتمردان هستیم که جای بسی تعجب و جای تحلیل دارد. 
به راستی ریشه این اطالعات غیرواقعی و غیرکارشناسی کجاست؟ 
به راستی این حلقه بسته و جریان خاص چه هدفی را از ارائه این 

اطالعات به مدیران عالی دنبال می کند.
نماینده مردم تهران در مجلس شــورای اســالمی اضافه کرد: 
رئیس جمهور اخیرا عنوان کرد که علت مشــکالت اقتصادی مردم 
فروختن نفت 25 دالری در مقابل فروش نفت 147 دالری در دوره 
قبل است. ای کاش رئیس جمهور به آمار و اطالعاتی که به دستش 

می دهند کمی دقت کند.
میرکاظمی اظهار داشــت: با توجه به گزارشات وزارت نفت و 
تفریغ بودجه ســنوات قبل به راحتی می توان دریافت که متوسط 
فروش قیمت نفت طی دولت نهم و دهم معادل 79 دالر و در دولت 
یازدهم معادل 78.8 دهم دالر بوده که تقریبا مساوی هستند. هر 
چند حجم صادرات نفت نســبت به دولت قبل 50 درصد کاهش 
اما صادرات میعانات گازی بیش از 30 درصد افزایش داشته و نرخ 
تسعیر ارز نیز از هزار و 5 تومان در دولت گذشته به 2 هزار و 660 
تومان در دولت یازدهم افزایش یافته است و این یعنی 2.7 دهم برابر.

وی ادامه داد: در نتیجه این مسئله نه تنها کاهش صادرات نفت 
را جبران کرده بلکه منابع خوبی را در اختیار دولت یازدهم قرار داده 
است. لذا نباید ناکارآمدی دولت را به کاهش درآمد نفتی ناشی از 
تحریم گره زنید و این مسئله توجیه باشد بر ضرورت اجرای برجام 

و تن دادن به زیاده خواهی های کشورهای 5+1.
عضو کمیســیون انرژی مجلس اضافه کرد: این موضوع را در 
کنار اقداماتی همچون برداشت غیرقانونی از صندوق توسعه ملی و 
ذخایر بانک مرکزی و نیز کمک های بالعوض جهانی پساتحریم که 
اطالعات آن هنوز به مجلس داده نشــده و سایر موارد از این قبیل 
منابع خوبی را برای دولت فراهم کرده است. پس باید پاسخگویی 

عملکرد این منابع باشید.

فرمانده نیروی دریایی سپاه در جلسه علنی مجلس :

اطالعات زیادی از موبایل و لپ تاپ تفنگداران آمریکایی  به دست آمده است

سرویس سیاسی- 
روز گذشته هاشمی رفسنجانی به بهانه دفاع از بیت 
امام)ره(، خط و میراث امام)ره( را مورد توهین و هجمه 
قرار داد. حرکتی از روی عصبانیت که دالیل آن را باید 

در شکست پروژه ای انتخاباتی دانست. 
»خمینــی  ای امام، خمینی  ای امام/ ای مجاهد  ای مظهر 
شــرف،  ای گذشــته ز جان در ره هدف... بود شعار تو، به راه 
حق قیام، ز ما تو را درود، ز ما تو را سالم...« این سرودی بود 
که 12 بهمن 1357، در ترمینال شماره یک فرودگاه مهرآباد، 
در اســتقبال از امام امت، پس از 15 ســال تبعید و دوری از 

میهن خوانده شد.
دیروز هم پس از 37 ســال این ترمینال شاهد برنامه ای 
دیگــر بود. برنامه ای که قرار بود در آن ســالروز ورود تاریخی 
امام امت به کشور و آغاز دهه مبارک فجر گرامی داشته شود 
اما سخنان قابل تامل آقای هاشمی رفسنجانی، سمت و سوی 

مراسم را به جای دیگری برد.
هاشــمی رفسنجانی ســخنان خود را با حمله به شورای 
نگهبان آغاز کرد و در پوشش دفاع از سید حسن خمینی گفت: 
صالحیت شــخصیتی که اشبه به جدش امام خمینی است را 
قبول نمی کنید؛ شــما صالحیت خود را از کجا آورده اید؟ چه 
کسی به شما اجازه داده است که قضاوت کنید؟ چه کسی به 
شما اجازه داد که یکجا بنشینید و داوری کنید؟ برای مجلس 
و دولت و جاهای دیگر و اختیارات را در دســت بگیرید؟ چه 
کســی اجازه داد که اسلحه برای شما باشد و تریبون ها برای 
شما باشد؟ چه کسی اجازه داد که تریبون های نماز برای شما 
باشد و صداوسیما برای شما باشد؟ چه کسی به شما این ها را 
داد؟ اگر امام خمینی و نهضت ایشان و اراده عمومی مردم نبود 
هیچ کــدام از این ها نبودند. زمانی که باید همه به هم تبریک 
بگوییــم هدیه بدی به بیت امام دادید. همه باید به امام)ره( و 
بیت ایشان خود را بدهکار حساب کنیم، بدهکارها هدیه  خوبی 
در مقدمه انتخابات به بیت امام ندادند. ان شــاءاهلل خداوند از 

تقصیرتان بگذرد و پشیمان شوید و عذرخواهی کنید!
فرار به جلو در بازی شکست خورده

اما چرا هاشــمی با ادعای دفــاع از بیت حضرت امام)ره( 
چنین بی پروا به شــورای نگهبان حمله می کند؟ پاسخ را در 
جای دیگری باید جســت. طبق اطالعات موثق، عامل اصلی 
نامزدی سید حســن خمینی برای انتخابات مجلس خبرگان 
هاشــمی بوده است. حتی یکی از نزدیکان سیدحسن هم که 
در انتخابات خبرگان ثبت نام کرد و صالحیتش احراز نشد، با 
اصرار هاشمی وارد گود شد و تصمیمی در این زمینه نداشت. 
خبرهای غیررســمی حاکی اســت تصمیم عدم شرکت 
سیدحســن در آزمون علمی خبرگان نیز چند شــب پیش از 
آزمون در جلســه ای محفلی و باز هم با نظر وی گرفته شــد. 
تحلیل های بعدی جریانات و افراد همسو با این طیف نیز موید 
این خبر است. از جمله صادق زیبا کالم در مصاحبه ای گفت؛ 
»ایشــان اساسا فردی سیاسی نیســتند و اگرچه بعد از این 
جریان های مستقل سیاسی بیشتر به ایشان رجوع می کنند اما 
ایشان سیاسی نیستند و بعید است یک روحانی سیاسی شوند. 
من معتقدم آقای سید حسن خمینی برای حضور در مجلس 
خبرگان توسط آقای هاشمی رفسنجانی ترغیب شد.یعنی اگر 
تصمیم صرفا بر عهده ایشان بود اساسا کاندیدا نمی شدند؛ اما 
حضور ایشــان در مجلس خبرگان به نفع آقای هاشــمی بود 
چون با حضور ایشــان، آقای روحانی، علوی و چند نفر دیگر 
می توانستند یک هسته اعتدالی در برابر هسته رادیکال مجلس 

رئیس مرکــز تحقیقات اســتراتژیک مجمع 
تشخیص مصلحت نظام گفت: در دیدار با مقامات 
بلندپایه روسیه، سیاست های رهبر انقالب در نگاه 

به شرق دنبال می شود.
»علی اکبر والیتی« رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک 
مجمع تشخیص مصلحت نظام روز گذشته)دوشنبه( در 
چارچوب یک ســفر رسمی وارد مسکو شد. والیتی اعالم 
کرد که در دیدار با مقام های بلندپایه روسیه افزون بر بحث 
درباره موضوعات سیاسی، امنیتی، راهبردی و همکاری های 
منطقه ای، سیاست های رهبر معظم انقالب در »نگاه به 

شرق« دنبال می شود.
رئیس مرکز تحقیقات اســتراتژیک مجمع تشخیص 
مصلحت نظام در جمع خبرنگاران گفت: این سفر رسمی 

به دعوت رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک روسیه برای 
دیدار و گفت وگو با شــماری از مقامات عالی و شرکت در 
کنفرانس و میزگرد با موضوع »همکاری تهران و مســکو 

در شرایط نوین ژئوپلتیک« انجام می شود 
وی همچنین در باره اهداف ســفر تصریح کرد: رابطه 
جمهوری اسالمی ایران در تاریخ روابط دوجانبه بی سابقه 

بوده و در زمینه های مختلف گسترش یافته است 
والیتی خاطرنشــان کــرد: در مالقات های مختلف با 
مقامات بلندپایه روســیه در زمینه های سیاسی، امنیتی، 
همکاری های منطقه ای و موضوعات اســتراتژیک بحث و 

تبادل نظر خواهد شد.
رئیس مرکز تحقیقات اســتراتژیک مجمع تشخیص 
مصلحت نظام تصریح کرد: رئیس جمهور روسیه پیش از 

این از عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای و گروه 
بریکس حمایت جدی کرده و در سفر رئیسان جمهوری 
چین و روســیه به تهران و مالقات با رهبر معظم انقالب 
در این خصوص تاکید شــد و همکاری ها هر روز در حال 

گسترش می باشد.
به گزارش ایرنا، براساس برنامه اعالم شده، رئیس مرکز 
تحقیقات اســتراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام با 

مقام های ارشد روسیه دیدار و گفت و گو می کند.
مذاکره با »یوری اوشــاکوف« دستیار امور بین المللی 
رئیس جمهوری، »نیکالی پاتروشف« دبیر شورای امنیت 
و »آلکســی پوشکوف« رئیس کمیسیون امور بین الملل 
دومای روســیه از برنامه های سفر والیتی به مسکو اعالم 

شده است.

در بدو ورود به مسکو

والیتی: راهبرد نگاه به شرق رهبر انقالب در مذاکرات روسیه دنبال می شود

رمزگشایی کیهان از پروژه نافرجام هاشمی

حمله به خط امام)ره(در پوشش دفاع از بیت امام

خبرگان بوجود آورند.«
با این وصف سخنان دیروز آقای هاشمی در دفاع از بیت امام 
را باید تالشــی برای جبران یک پروژه شکست خورده دانست. 
پروژه ای سیاسی و شخصی که متاسفانه بیت حضرت امام)ره( 

را ابزاری برای رسیدن به هدف می بیند. 
پاسخ امام)ره( به هاشمی چیست؟

آقای هاشمی در سخنرانی دیروز خود به بهانه دفاع از بیت 
امام)ره(، میراث واقعی و خط امام)ره( را مورد هجمه و توهین 
قرار داد. بیانات متعدد حضرت امام درباره هجمه کنندگان به 

شورای نگهبان، پاسخ اظهارات امروز آقای هاشمی است.
امام)ره( 25 اردیبهشت سال 63 در این خصوص می فرمایند؛ 
»من به این آقایان هشدار می دهم که تضعیف و توهین به فقهای 
شورای نگهبان امری خطرناک برای کشور و اسالم است. همیشه 
انحرافات به تدریج در یک رژیم وارد می شود و در آخر، رژیمی 
را ساقط می نماید. الزم است همه بطور اکید به مصالح اسالم و 
مسلمین توجه کنیم و به قوانین، هر چند مخالف نظر و سلیقه 
شخصی مان باشــد احترام بگذاریم و به این جمهوری نوپا که 
مورد هجوم قدرتها و ابرقدرتها ست وفادار باشیم. در خاتمه باید 
بگویم که حضرات آقایان فقهای شورای نگهبان را با آشنایی و 
شناخت تعیین کردم و احترام به آنان و حفظ مقامشان را الزم 

می دانم و امید آن دارم که این نحو امر تکرار نشود.«
و یــا در جای دیگر می فرمایند؛ » اگربخواهد فســاد کند، 
به مردم بگوید که این شــورای نگهبان کذا و این مجلس کذا، 
این فساد است، و مفسد است یک همچو آدمی، تحت تعقیب 
مفسد فی االرض باید قرار بگیرد.« )صحیفه امام ج14ص370(

بیانــات امام راحل در مقاطع مختلف در دفاع از شــورای 
نگهبان نشان می دهد، هجمه به این شورا از ابتدای انقالب امری 
رایج بوده اســت و اگر کسی گمان کند این موضوع مربوط به 
چند ســال اخیر است، اشتباه می کند. امام خمینی)ره( درباره 
اهانــت به این نهاد و چرایی این قضیه می فرمایند؛ »از تحمل 
زحمات و رنجهای شما تشکر می کنم. شما توقع نداشته باشید 
که مورد اهانت واقع نشوید. همه می دانید تا کسی کاری انجام 
ندهد کسی به او توهین نمی کند.توهین برای کسانی است که 
می خواهند زنده باشــند. هیچ کدام از ما نباید انتظار تعریف را 
داشته باشیم. باید به حکم خدا عمل کنیم و به این هم کاری 
نداشته باشیم که چه کسی از این کاری که برای خدا می کنیم 
خوشش می آید و یا چه کسی بدش می آید.« )صحیفه امام ج 

17ص441(
حضرت امام در بیانات دیگری شــایعه پراکنی و حمله به 
شورای نگهبان را کار کسانی می دانند که نظرات این شورا مطابق 

میل آنها نیست و در جای دیگری تاکید می کنند؛ »معلوم است 
آقایان با تعهدی که دارند تحت تاثیر هیچ جوی واقع نمی شوند. 

ان شاءاهلل موید باشند.«
چه کسی باید عذرخواهی کند؟!

آقای هاشــمی در ســخنان دیروز خود از اعضای شورای 
نگهبان می خواهند بخاطر عدم احراز صالحیت علمی سید حسن 
خمینی توبه کرده و از بیت امام)ره( عذرخواهی کنند. نگاهی به 
برخی مواضع و اقدامات عملی آقای هاشمی رفسنجانی نشان 
می دهد آن که باید از روح بلند امام)ره( و بیت شــریف ایشان 

عذرخواهی کند، کس دیگری است.
از فحاشی و هتاکی علیه امام

 تا ورود به حلقه یاران هاشمی!
یکی از موارد آشکار و قابل تامل و البته تاسف در این قضیه، 
ماجرای عبدالحســین هراتی است. هراتی که پس از روی کار 
آمدن دولت یازدهم وارد کشــور شده بود، از سوی »سید طه 
هاشــمی« ، معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه آزاد به سمت 
سرپرست اداره کل اسناد و مدارک این دانشگاه –که هاشمی آن 
را میراث خود می داند- منصوب شد. دو ماه پس از حکم انتصاب 
هراتی، وی در دیدار هیئت ایتالیایی با هاشمی رفسنجانی، رئیس 

مجمع تشخیص مصلحت نظام دیده می شود.
اما هراتی کیســت و چه نظری نسبت به امام)ره( و انقالب 
دارد؟ پیشــاپیش بخاطر مرور تنها دو مورد از مواضع هتاکانه 

هراتی نســبت به امام)ره( و انقالب، از روح بنیانگذار انقالب و 
عاشقان حضرتش پوزش می طلبیم. 

این عنصر ضد انقــالب در نامه ای به فاطمه حقیقت جو 
یکی دیگر از عناصر فتنه گر ضمن اتهام زنی به مسئوالن آن 
زمان نظام، پا را از این هم فراتر گذاشــته و به امام خمینی 
)ره( و یادگار ایشــان نیز توهین می کند: »آن روزها خیلی ها 
می دانســتند که هر چه تباهی و جنایت در این کشور اتفاق 
می افتد همه منویات آن پدر )حضرت امام خمینی( و آن پسر 
)حاج ســید احمد آقا( است....دهه شصت، که دهه حاکمیت 
بالمنازع آن پدر و آن پسر بود را به جرأت باید تونل وحشت 

تاریخ معاصر ایران نامید...«
هراتــی همچنین در بحبوحه فتنــه 88 با نگارش نامه ای 
در مــورد نام بردن کروبــی از امام)ره( به او می گوید: »تو را به 
خدا نه در زنده کردن او و نه در زنده کردن »امام« نکوشــید 
که این»امام« زنده شــدنی نیست بلکه افیون مرگی است که 

طرفداران خود را به محاق نیستی می کشد.«
نکتــه جالب آنکه هراتی افتخار خود را حمله به شــورای 
نگهبان می داند و برای آنکه موسســه امنیتی اســتراتفور او را 
بــه مزدوری قبول کند، طی نامــه ای الکترونیک، رزومه خود 
را اینگونه شــرح می دهد؛ من در »روزنامه ملت«، ستون نویس 
بودم.  من، ســتون سردبیر را مي نگاشتم. یک روز، مقاله اي را 
نوشــتم و در آن، نقش »شوراي نگهبان« را در ساختار اجرایي 

قدرت حاکمه توضیح داده و خاطرنشان ساختم که محورهاي 
اصلي استبداد و دیکتاتوري؛ ]ساختار حکومت[ ناشي از همین 
شــورا است و بدون این شورا، حتي »رهبر جمهوري اسالمي« 

از طریق نمایندگان ملت، قابل کنترل است.
پس از رسانه ای شدن مواضع و سوابق این عنصر ضدانقالب 
–که نخســتین بار توســط کیهان انجام شــد- و متعاقب آن 
دســتگیری وی، علیزاده طباطبایی وکیل خانوادگی هاشمی 
رفســنجانی وکالت وی را بر عهــده می گیرد و هراتی به بهانه 
بیماری و معالجه از کشور خارج شده و دوباره به آغوش بیگانه 

می خزد!
مورد عیسی سحرخیز

نمونه دیگر مورد عیسی سحر خیز است. زمستان سال 92 
بود که جمعی از عناصر ضدانقالب تحت عنوان »انجمن دفاع 
از آزادی مطبوعات« با هاشمی رفسنجانی دیدار کردند که اخبار 
منتشر شده آن به صورت کلی و بدون توجه به برخی جزییات آن 
در رسانه ها انعکاس یافت و البته عکس دسته جمعی و خندان 
این جماعت با آقای هاشــمی نیز منتشر شد. یکی از مهمانان 
این دیدار سحرخیز بود. وی که در دوره اصالحات توسط عطا 
مهاجرانی به عنوان مدیر کل مطبوعات داخلی  وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمی منصوب شد و دفاع از همجنس بازان را نیز در 
کارنامه خود دارد، در مصاحبه با یکی از سایت های ضدانقالب 
می گوید: »»خیلــی از اصالح طلبان برخالف اول انقالب دیگر 

عالقه ای به آقای خمینی ندارند.«
این تنها دو نمونه از افرادی هســتند که به آقای هاشمی 
نزدیک می شــوند و مواضعشان درباره حضرت امام)ره( روشن 
اســت. حال باید پرسید، چه کسی باید از امام و بیت امام)ره( 
عذرخواهی کند؟! شــورای نگهبانی که با پافشــاری بر قانون، 
تهمت ها و فحاشی ها و جفاها را به جان می خرد یا آنان که در 
فتنه 88 و در ماجرای اهانت به حضرت امام)ره( سکوت اختیار 

کردند و با فتنه گران همنوا و همصدا شدند؟
البته داســتان بیت هاشمی – همسری که مردم را دعوت 
به آشــوب می کند، دختری که از دوســتی با منافقان مسرور 
اســت تا پسری غرق در مفاســد اقتصادی که با گردن کلفتی 
می گوید رای دادگاه را قبول ندارد- و ارتباطش با مواضع دیروز 
وی، خود داســتان مفصل و عبرت آموز دیگری است که بماند 

برای فرصتی دیگر.


