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33110065 ساعت 3 تا 6 بعدازظهر
33916546 تمام ساعات شبانه روز

* از قدیم گفته اند، در دیزی باز اســت، حیای گربه کجا رفته! کاســبان برجام بر 
میوه های شــیرین مقاومت مارک دروغین دیپلماسی و مذاکره نزنند. مردم خوب 

می دانند که انفعال جز ذلت و خواری ثمری نداشته و نخواهد داشت.
دوالبی
* عامل موفقیت جمهوری اســامی در مورد آزادی نفتکش توقیف شــده ایران 
مقاومت فعال نیروهای انقابی بود. اگر راه سازش با غرب در پیش گرفته می شد به 

سرنوشت برجام دچار می شدیم.
0915---1713
* به غربزدگان تهی مغز عرض می کنم که آزادی نفتکش کشورمان و توقیف کشتی 
انگلیس خبیث و عقب نشینی آمریکا پس از هدف قرار گرفتن پهپاد پیشرفته اش 

با مذاکره صورت گرفت یا مقاومت؟! چرا از این حوادث بدیهی عبرت نمی گیرند؟
علیمردانی
* روزنامه دولتی ایران چوب حراج زدن به 18 میلیارد دالر ارز کشور توسط مسئولین 
امر را نوعی قدرت ریسک مدیریتی دانسته و در صدد تبرئه مفسدین برآمده است! 
همین مقدار عرض بکنم که در کشورهایی مثل چین و کره حداقل مجازات چنین 

مدیرانی که حاصل مدیریت شان بدبخت شدن مردم بوده اعدام است.
زاهد از رشت
* بر باد دادن 18 میلیارد دالر توســط دولت اگر خیانت نباشد یک سوءمدیریت 
فاحش بود که در پی آن عده ای مفســد و مفت خور به قیمت بیچاره کردن مردم 

به آالف و الوف رسیدند.
0911---8834

* برکناری رئیس سازمان خصوصی سازی، بار دیگر صحت سخنان نمایندگان انقابی 
در مجلس را در مورد تخلفات این ســازمان در واگذاری بدون مناقصه عمومی و 
حاتم بخشی ابرشرکت های دولتی به ثمن بخس را تایید کرد! مردم نباید در انتخابات 
آینده و... اسیر فریب لجن پراکنی ها شوند باید بدانند و ببینند که سرنوشت حداقل 

4 سال کشور را به دست چه کسانی می سپارند!
گروسی
* چرا دولت حتی وجود یک جوان همفکر خودش را هم که برای شفاف ســازی 
در صندوق بازنشســتگی قدمی برداشته بود تحمل نکرد و او را از قطار مسئولیت 

پیاده کرد؟!
0915---1382
* بازار بعد از آن همه تاطم، اندکی آرام گرفته و برخی قیمت ها که 5-4 برابر افزایش 
یافته بود چند درصدی با کاهش روبه رو شده است. دولتمردان وانمود می کنند در این 
کاهش نقشی داشته اند! در حالی که دیگر بازار گنجایش افزایش نداشته و بسیاری 

از مشتریان خود را از دست داده است.
0915---2842
* یک روز سیب زمینی، یک روز پیاز، یک روز گوشت، یک روز برنج، یک روز شکر 

و... و امروز به علت نبود نظارت قیمت شوینده ها اوج گرفته است!
0916---2805

* هدف دشمن ایجاد تنش اقتصادی و دامن زدن به اعتراضات عمومی است. آنها 
به امید چیزی مثل کودتای 28 مرداد هستند که ظرف 24 ساعت رای و نظر ملت 
را عوض کرد. ولی کودتای اقتصادی از ابتدای انقاب به ویژه طی 6 ســال اخیر به 

کوری چشم دشمنان، نتوانسته خللی در اراده این ملت وارد کند.
0915---7215
* برخی جوانان این مرز و بوم سه روز روزه نذر کردند یا در جمکران معتکف شدند 
و یا در گروه های جهادی شــرکت کردند تا بتوانند به عنوان مدافع حرم به سوریه 
اعزام شــوند. برخی نیز برای قرار گرفتن در لیست امید 2 میلیارد هزینه کردند و 
خواهند کرد! آن وقت همین ها به مدافع حرم تهمت زدند که برای پول به سوریه 

می رود! رذالت تا این حد اصا قابل تصور است؟
وحیدی
* شیخ زکزاکی مجاهد بدون معالجه از هند به کشورش بازگشت. این شیخ بزرگوار 
تن به ذلت نداد و ترجیح داد بیمارستان هند که شبیه زندان بود را بدون معالجه 
ترک کند . دستگاه دیپلماسی ما و خواص و سیاسیون جهان اسام باید برای معالجه 
سریع و کاما امن وی در یک کشور اسامی )ایران، مالزی، ترکیه و...( تمام تاش 

خود را معطوف دارند.
0918---0291
* از شورای شهر تهران درخواست می شود به پاس مبارزات و مجاهدت های روحانی 
شجاع، نستوه و مظلوم نیجریه شیخ ابراهیم زکزاکی، خیابانی را به نام ایشان انتخاب 
نمایند. البته این مجاهد فی سبیل اهلل که زندگی و فرزندانش را وقف و فدای اسام 
ناب محمدی)ص( کرده است، نیازی به نامگذاری ها ندارد ولی این ما هستیم که 

به چنین الگوهایی نیازمندیم.
0911---1969

* در آســتانه انتخابات قرار داریم و کاســبان برجام با همکاری اروپائیان بدعهد و 
خبیث می خواهند اینستکس را که بدتر از برجام و ذلت بارتر از آن است بازسازی 
و به عنوان پیروزی به مردم قالب کنند تا بار دیگر انتخابات را به نفع خود مصادره 
نماینــد. وظیفه ملی و میهنی همه حکم می کنــد با بصیرت افزایی، نگذارند کاه 

دیگری به سر کشور برود!
ابوالقاسمی
* آیا واقعاً دولت نمی داند ارز 4200 تومانی، تولید را نابود می کند و توان رقابت با 

واردات را از افراد سلب می کند؟ چرا درصدد جلوگیری از ضرر نیست؟!
0921---8853
* اصرار مســئوالن برای حضور بانوان در ورزشگاه های مردان، خواسته فیفاست یا 
سند 2030؟! خودباختگی و عقب نشینی در برابر ارتجاع غرب حدیقفی ندارد، گام به 

گام تا مسخ کامل انسانیت!
0913---4108
* مدتی است آموزشگاه ها و مراکز تحصیلی در مقاطع مختلف به فروش کتب کمک 
آموزشــی دانش آموزان اقدام کرده و در عمل به کارچاق کنی برای مافیای کنکور 
مشغول شده اند. از طرف دیگر شرکت های تولید محتوای کتب کمک  آموزشی نیز 
تحریم و افزایش قیمت کاغذ را بهانه قرار داده کتب درسی را با قیمت گزاف چاپ 
و عرضه کرده اند. چرا در آموزش و پرورش عزم جدی برای کوتاه کردن دست این 

جریان سودجو وجود ندارد.
سمیرا کرامتی
* وزارت بهداشــت از سال 96 تا به حال معوقات پزشکان خانواده شاغل در مراکز 
بهداشتی استان گیان را پرداخت نکرده است. با این تورم و گرانی طی سه ماه اخیر 
نیز نصف حقوق این افراد پرداخت نشده است. باید به پزشکان خانواده پس از ساعات 
اداری، اجازه طبابت در مراکز خصوصی را بدهند تا اندکی از مشکاتشان کاسته شود؟
پزشک خانواده شاغل در مراکز بهداشتی استان گیالن
* در آموزش و پرورش حق الزحمه اضافه تدریس های سال های 97 و 98 تاکنون 
پرداخت نشــده اســت. چرا در پرداخت حقوق نجومی مسئوالن و مدیران چنین 

مشکلی وجود ندارد؟
0930---4015
* ســهمیه بسیجیان فعال در دانشگاه آزاد اسامی حذف شده این  کار دانسته یا 
ندانسته ضربه به بسیجیان می باشد درخواست تجدیدنظر در این تصمیم را داریم.
0912---4372
* این حق مشترکین برق شهری است که بدانند انرژی مصرفی آنان در طول دوره 
چه میزان بوده و پول آن چگونه محاسبه شده است. ارسال پیامک فقط مبلغ پول 

پرداختی را مشخص می کند.
یک شهروند تهرانی
* تعدادی سگ ولگرد در بلوار تأسیسات نفتی شهر ری رها و موجب ایجاد رعب و 

ترس برای عابرین شده اند مسئول جمع آوری این حیوان ها کیست؟
0936---8132
* سال 87 در مسکن مهر شهرستان ساری ثبت نام کردم بعد از مدتی پروژه متوقف 
شد. در حال حاضر پروژه، قدری به راه افتاده با این تفاوت که هیچ امتیازی به ما 
ثبت نــام کنندگان قدیمی داده نمی شــود. برای پس گرفتن 4 میلیون تومان پول 
پرداختی خود اقدام کرده ام می گویند باید مشتری پیدا کرده و معرفی نماییم. این 

زورگویی ها چه معنایی دارد؟
0911---6737

  پاسخ شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران 
در پاســخ به مطلب مندرج در روزنامه، چهارشــنبه مورخ 1398/5/23 با عنوان: 
واگن های مخصوص آقایان و بانوان، »ضمن تشکر از این مسافر گرامی و همچنین 
سپاس از آن روزنامه وزین به خاطر انعکاس دیدگاه ها و نقطه نظرات خوانندگان گرامی 
و ظرفیت ایجاد شــده جهت تعامل و پاسخگویی به شهروندان و مسافران محترم 
مترو، به اطاع می رساند تعداد 1/5 واگن در ابتدا و 1/5 واگن در انتهای قطارهای 
مترو به بانوان محترم اختصاص یافته و دیگر واگن ها، عمومی است و همه مسافران 

گرامی می توانند از آنها استفاده نمایند.«

درباره مرحوم آیت اهلل میرزا جــواد آقا ملکی تبریزی که 
حضرت امام - رضوان اهلل تعالی علیه- از ایشان با عنوان استاد 
عرفان خود یاد می فرمایند آمده است؛ دو سال از ورود ایشان 
به نجف  اشــرف و حضور در جلســات درس عارف برجسته، 
مرحوم آیت اهلل حســینقلی همدانی گذشته بود که روزی به 
استاد می گوید »من در سیر و سلوک خود به جایی نرسیده ام« 
مرحوم مال حسینقلی می پرسد؛ نام شــما چیست؟ و میرزا 
جواد آقا با تعجب می گوید مرا نمی شناسید؟! من جواد ملکی 
تبریزی هستم! استاد می پرسد با آن ملکی تبریزی دیگر که 
در همین جلسات درس شرکت می کند چه نسبتی داری؟ پاسخ 
می دهد که پسر عمو هستیم. استاد می گوید از فردا کفش های 
او را جفت کن! اجرای این دستور برای مرحوم میرزا که با وی 
کدورتی داشت سخت بود ولی از انجام آن طفره نرفت. دو ماه 
بعد، استاد از احوال او سؤال کرد و میرزا جواد آقا با خرسندی 
گفت دریچه هایی از معرفت به رویم گشــوده شــده است و 
مرحوم مال حسینقلی فرمود؛ زائران تبریزی خبر کدورت تو با 
پسر عمویت را به تبریز برده و در پی آن میان طائفه شما نیز 
کدورتی پدید آمده بود اما وقتی تو را دیدند که کفش او را جفت 
می کنی، خبر این احترام و تواضع را نیز به تبریز بردند و کدورت 
از میان آنها برخاست و به دوستی و برادری تبدیل شد و خدای 
مهربان به پاداش، دریچه های علم و معرفت را به رویت گشود. 
دیــروز رئیس  محترم مجمع تشــخیص مصلحت نظام با 
انتشــار نامه ای مفصل و سرگشــاده، به سخنان منتسب به 
حضرت آیت اهلل یزدی پاسخ داد. ماجرا از دستگیری اکبر طبری 
معاونت اجرایی حوزه ریاست، رئیس سابق قوه قضائیه آغاز شد؛ 
دستگیری این فرد که با اتهامات متعددی مواجه است، بهانه ای 
شد تا موج سنگینی از حمالت و هجمه ها علیه آیت اهلل آملی 
الریجانی شکل بگیرد. ضدانقالبیون خارج نشین با استفاده از 

بستر فضای مجازی، سردمدار این حمالت و تهمت ها بودند. 
در این میان شایعه ای در فضای مجازی منتشر شد مبنی بر 
اینکه رئیس  پیشین دستگاه قضا و رئیس  امروز مجمع تشخیص 
مصلحت نظام تهدید کرده اســت در صورت ادامه برخورد با 
طبری، ایران را به مقصد نجــف ترک خواهد کرد! یک کانال 
تلگرامی که در انتشار اکاذیب علیه نظام و شخصیت های آن و 
جعل خبر، یدطوال و سابقه سیاهی دارد، منبع اولیه این شایعه 
بود. منابع نزدیک به آیت اهلل آملی الریجانی ضمن تکذیب این 
شایعه، تاکید کردند که »آیت اهلل آملی الریجانی به زودی جلسات 
دروس حوزوی خود را در حوزه علمیه قم مجدداً از سر خواهند 

گرفت و بنایی بر مهاجرت ندارند.«
در ادامه ماجرا، چند روز پیش خبر دیگری در فضای مجازی 
منتشر شد که در آن آمده بود، آیت اهلل یزدی دبیر محترم جامعه 
مدرســین حوزه علمیه قم در جلسه ای نسبت به شایعه مورد 
 اشاره واکنش نشان داده و انتقادات تندی را نسبت به رئیس 
 مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان کرده است این خبر نیز در 
فضای مجازی و از سوی رسانه های خارجی با پوشش گسترده ای 
روبرو شد و ده ها دروغ دیگر نیز جعل گردیده و به آن افزوده شد. 
و اما، در حالی که گزارش های متناقضی درباره صحت و سقم 
این خبر منتشر شده بود، روز گذشته آیت اهلل آملی الریجانی 
با انتشــار نامه ای مفصل و سرگشاده و البته با ادبیاتی تند، به 

سخنان منتسب به آیت اهلل یزدی واکنش نشان داد. 
اختالف نظر و یا  اشــتباه در کسب خبر پدیده ای است که 
احتمال بروز آن در میان تمامی افراد جامعه وجود دارد و عالمان 
دینی و روحانیان برجســته نیز از این قاعده مستثنا نیستند. 
چاره کار نیز - چنانچــه خبر از اهمیت تعیین کننده و موثری 
برخوردار باشد- بررسی و کشف واقعیت ماجراست تا در صورتی 
که خبر منتشر شده زمینه ای از آسیب در پی داشته باشد از 
بروز آن پیشگیری شود. این فرمول اما، درباره شخصیت های 
اثر گذار و مخصوصا وقتی پای عالمان برجسته دینی در میان 
است، با موارد عادی تفاوت های درخور توجهی دارد که رعایت 
آن از ســوی آنان ضرورتی حیاتی و اجتناب ناپذیر است. چرا 
که آنان از یکسو، معلمان جامعه هستند و رفتار و گفتارشان 
می تواند پیامدهای نامطلوبی به دنبال داشته باشد و از سوی 
دیگر شخصیت و جایگاه برجسته آنان »امانت الهی« است و 
تنها متعلق به خودشان نیست که در حفاظت و پاسداری از آن 

بی نیاز از مراقبت باشند! 
انتشــار اینگونه اخبار و سخنان و نامه ها حتی در صورت 
صحت نیز نتیجه ای جز دلگیری عموم مردم و شادی دشمنان 

به دنبال ندارد.
 رهبر معظم انقالب اســالمی )آبان ماه سال 1391( درباره 
اختالف مسئوالن فرموده بودند: »هم اختالفات بین مسئولین 
مضر اســت، هم بدتر از آن، کشاندن اختالف میان مردم مضر 
است. این را من به مسئولین، به رؤسای محترم هشدار می دهم... 
به آنها هشدار می دهم، مراقب باشند. نه اینکه این نامه نگاری ها 
خیلی مهم باشــد؛ نه، صد تا نامه بنویسند؛ کار خودشان را 
بکنند، اختالفات را به میان مردم نکشــانند، چیزهای جزیی 
را مایه جنجال و هیاهو و اســتفاده تبلیغاتی دشمن و خوراک 
تبلیغاتی رادیوهای بیگانه و تلویزیون های بیگانه نکنند، صد 
تا نامه بنویسند؛ نامه اهمیتی ندارد. مهم این است که همه ما 
بدانیم مسئولیتی داریم، همه ما بدانیم موقعیت حساسی داریم.«
و باالخره امید آنکه حضرات آیت اهلل یزدی و آیت اهلل آملی 
الریجانی عذر نگارنده را در قلمی کردن این وجیزه بپذیرند و 

به او ُخرده نگیرند که...
از سروده های سعدی است - و به درستی سروده و حکیمانه 

نیز هست- که؛
تدبیريَگه بود کز حکیم روشن راي درســت  نیاید  بر 
به غلط بر هــدف زند تیريگاه باشــد که کودکي نادان

با پوزش از حضرات آیات!

گفت و شنود

استخون!
گفت: چه خبر؟!

گفتم: ترامپ هر کسی را که در دسترسش بود برای میانجیگری 
به ایران فرستاده اما وقتی ایران دست رد به سینه میانجی ها زده، 

ترامپ ادعا کرده که آنها از طرف او پیامی نداشته اند. 
گفت: شــینزو آبه که نامه کتبی ترامپ را آورده بود و ماکرون هم که 
رسما اعام کرده دنبال میانجیگری است و چند تای دیگر هم برای همین 

منظور کفش و کاه کرده و آمده بودند که جواب رد گرفتند.
گفتم: تازه برخی از میانجی ها قبــل از اینکه از ایران جواب 
رد بگیرند، خودشــان را برای میانجی شدن از دیگری مناسب تر 

می دانستند!
گفت: اگر سنگ روی یخ نشده بودند، خود ترامپ پُزش را می داد! 

گفتم: یارو می گفت در کارگاه محل کار، ناهار آبگوشت داشتیم و 
من و همکارم سر مغز استخون با هم بگومگو می کردیم که آشپز باشی 
از آشپزخونه داد زد و گفت مگه شما سگ هستید که سر استخون 
دعوا می کنید؟! چند دفعه بگم که استخون مال خود »اوستا« است!

حسین شریعتمداری

صفحه 2
دو شنبه 2۸ مرداد ۱۳۹۸ 
۱۷ ذی الحجه ۱۴۴۰ - شماره 22262

احمد عراقچی، معاون ارزی سابق 
بانــک مرکزی در واکنــش به گزارش 
کیهان با عنوان »برباد دادن 18 میلیارد 
دالر، سوء مدیریت یا خیانت در امانت« 
منتشــره در 23 مرداد ســال جاری، 
جوابیه ای برای روزنامه ارســال کرده 

است که در ذیل می آید:
 »مطلب منتشر شده توسط روزنامه 
کیهان با بیان انتقادات وارد بر سیاست 
ارز 4200 تومانی دولت آغاز می شــود 
و برخی ایرادات سیاســت مزبور یک 
بــه یک بیان می شــود. پــس از بیان 
انتقــادات و ایرادات مزبــور که عمدتأ 
صحیح و کارشناسی می باشد، ناگهان 
دادگاه برگزار شــده بــرای اینجانب و 
برخــی مدیران بانک مرکزی را مربوط 
به سیاست ارز 4200 تومانی می داند. 
این در حالی اســت کــه دادگاه مزبور 
مرتبط با یکی از اقدامات بانک مرکزی 
در ســال 1396 بوده و هیچ ارتباطی 
بــه سیاســت ارز 4200 تومانــی که 
در ســال 1397 اتخاذ و اجرا شــد و 
عــوارض ناشــی از آن، نــدارد. عاوه 
بر این، مدیران و کارشناســان بخش 
 ارزی بانک مرکزی، منتقد سیاست ارز
4200 تومانی بودند و همین نکته باعث 
شد که سیاست مزبور راساً توسط دولت 
و نه توسط بانک مرکزی اعام شود و بر 
اساس مصوبه هیئت وزیران به دستگاه ها 

اباغ شد.
در مطلب منتشــر شــده توسط 

روزنامه کیهــان، به توزیع 18 میلیارد 
دالر ارز توسط بانک مرکزی نیز  اشاره 
شده است و آن را مرتبط با ارز 4200 
تومانی و دادگاه اخیر دانسته است. این 
در حالی است که توزیع 18 میلیارد دالر 
ارز در راستای سیاست رسمی  و اباغی 
دولت و شخص رئیس جمهور بوده و به 
پرونده مطروحه در دادگاه هیچ ارتباطی 
ندارد. عاوه بر این، اینجانب و همکاران 
بخش ارزی بانک مرکزی منتقد مداخله 
غیرهدفمند ارزی در سال های اخیر بوده 
و مدارک و مســتندات استدالل های 
کارشناسی اینجانب و کارشناسان بانک 
مرکزی در مخالفت با مصرف منابع ارزی 
به صورت یادشده در سوابق بانک مرکزی 

موجود است.
در بخشی از این مطلب  اشاره شده 
است که پســر وحید مظلومین نیز از 
متهمان این پرونده است که همچنان 
متواری اســت. چنین ادعایی از طرف 
نگارنده مطلب بســیار عجیب اســت. 
کیفرخواست صادره برای این پرونده از 
طرف قوه قضائیه به طور رسمی  اعام و 
قابل مراجعه است. در عین حال اتهامات 
وحید مظلومین و مرتبطین وی، در یک 
پرونده مستقل و در دادگاهی مستقل 
از این پرونده و دادگاه بررســی و حکم 
نهایی صادر شد. لذا برشمردن نام پسر 
مظلومین در ردیف متهمین این پرونده 

اقدامی  تأمل برانگیز است.
از ســوی دیگر در قسمت پایانی 

مطلب منتشــر شده توســط روزنامه 
کیهان به اختصــاص 14 میلیارد دالر 
برای کاالهای اساسی  اشاره شده است 
که مربوط به سیاست های اقتصادی سال 
1398 می باشد؛ حال آنکه اینجانب در 
ســال 1398 در دولت و بانک مرکزی 
سمتی نداشــته ام تا ایراد در تخصیص 

ارز مزبور به بنده منتسب شود.«
کیهــان: شــایان ذکر اســت 
توضیحات احمــد عراقچی در حالی 
ارز درخصــوص  کیهان  که   اســت 

4200 تومانــی و رانت ســنگینی که 
ماحصل آن بود و البته سرنوشت نامعلوم 
اختصاص 14 میلیارد دالر به کاالهای 
اساسی، گزارشی را تنظیم کرده و در 
آن آمده بــود: »در حالی که ماجرای 
چگونگی تعییــن قیمت 4200 تومان 
برای ارز دولتی و نحوه برباد رفتن 18 
میلیارد دالر ارز دولتی هنوز حل نشده 
و هیچ کس حاضر به پذیرش مسئولیت 
این خســارت بزرگ نیست، عده ای 
می کوشند ماجرا را در حد سوءمدیریت 
تقلیل داده و از برخورد با عوامل اصلی 
قضیه جلوگیری کنند.« از این جهت 
باید گفت این گزارش اساســاًً درباره 
آقــای عراقچی و اتهامات وی نبوده و 
تنها در بخش مختصری از گزارش به 

وی  اشاره شده بود.
از سویی درخصوص عوامل اصلی 
به وجود آمدن رانت 18 هزار میلیاردی 
و عدم اجرای مصوبه مجلس در مورد 

اختصاص 14 میلیارد دالر به کاالهای 
انتقادی کیهان  اساسی، ســویه های 
به دولت و به ویــژه طراحان ارز 4200 
تومانی بــوده و در انتهای آن گزارش 
هم آمده بود: »انتظار می رود متصدیان 
دستگاه های قضایی، نظارتی و امنیتی 
با استفاده از ســازوکارهای قانونی و 
همچنین نمایندگان محترم مجلس با 
استفاده از ابزارهای نظارتی خود به این 
موضــوع ورود کرده و تا رانت دیگری 
مانند رانت 18 میلیارد دالری به نام این 
دولت ثبت نشده است، از حیف ومیل 

بیت المال ممانعت به عمل آید.«
دربــاره آن بخش از جوابیه آقای 
عراقچی که در آن آمده است مدیران 
بانک مرکزی منتقد دالر 4200 تومانی 
بوده اند باید پرسید اگر مخالف بوده اند 
چرا مخالفت خود را علنی اعالم نکرده 
و در این مورد و سایر موارد مشابه تن به 

اجرای تصمیمات غلط داده اند؟!

در بــاره  اطالعــات  وزارت 
نکته24 مردادماه جاری کیهان که 
بازداشت آقای حسن  به ماجرای 
عباسی اختصاص داشت،توضیحی 
ارسال کرده است که ضمن درج 
متن نامه برادرانمــان در وزارت 
اطالعات، اشاره ای مختصر نیز به 

آن افزوده ایم.
برادر گرامی جناب آقای شریعتمداری
مدیرمسئول محترم روزنامه کیهان

با سام و احترام
با عنایت به یادداشت منتشر شده 
در صفحه دوم روزنامه کیهان در تاریخ 
98/5/24 بــا تیتر »درباره بازداشــت 
حسن عباسی«، ضمن تشکر از نصایح 
و عبارات دلسوزانه جنابعالی، به اطاع 
می رساند، همانگونه که آن برادر گرامی 
مطلعند و مشی عملی این وزارتخانه 
در سنوات گذشته نیز مؤید آن است؛ 
وزارت اطاعات با وجود کم لطفی ها، 
تاش خود را در راستای تأمین امنیت 
و اقتدار نظام مقدس جمهوری اسامی 
ایران مصروف و فرصت خدمت خود را 
به بهانــه مقابله با تعریضات و دفاع از 
خود تضییع ننموده است. مزید اطاع 
اعام می دارد؛ در خصوص آقای حسن 
عباسی نیز، همانگونه که در اظهارات 

مدیر کل حقوقی این وزارتخانه بدان 
اشاره شده، با ابتنای به خویشتن داری 
موصــوف، بدواً اعتنا بــه تعریضات و 
مطالب خاف واقع منتســب، مدنظر 
نبوده است. اگرچه مذاکره با ایشان و 
انتقال نصایح مشفقانه نیز مؤثر نیفتاد. 
لکن تکرار و تشــدید اظهارات ایشان 
علیه وزارتخانه متبوع و کارکنان خدوم 
آن علی رغم اقدامات فوق، اقدام قضایی 
نسبت به تعریضات صورت گرفته در 
یکی از سخنرانی های ایشان را ناگزیر 
گردانید. الزم به ذکر است بررسی نوع 
اظهارات ایشــان در مــورد این مرکز 
عظیم مبارزه و جهــاد و کارکنان آن 
کــه به حق از جانب امام امت »قدس 
اهلل نفســه« به وصف سربازان گمنام 
امام زمان)عج( مسمی گشته اند، قطعاً 
باعث تعجب و تأسف آن برادر گرامی 
نیز خواهد شد. این در حالی است که 
حمایت در راســتای تقویت این نهاد 
برخاســته از انقاب اسامی، در این 
برهه خطیر، خصوصــاً از داعیه داران 
دفاع از انقاب اســامی متوقع است. 
شــایان ذکر است در موارد متعدد و با 
وجود تعریض سایر افراد، این وزارتخانه 
با اتکای به ســنت خود در برخورد با 
این قبیل موارد، نسبت به تذکر اقدام 

و بــا عنایت به جبــران و عدم تکرار، 
پیگیری علی حده ای صورت نپذیرفت 
و حتی در موردی بــا وجود آمادگی 
شعبه رسیدگی کننده برای صدور رأی 
محکومیت، با استناد به اظهارات ندامت 
مشــتکی عنه و اقدام جبرانی ایشان، 
نســبت به اعام گذشــت از شکایت 

مطروحه اقدام گردید.
در پایان ضمن تشــکر مجدد از 
موضع مشفقانه جنابعالی، لطفاً ترتیب 
اتخــاذ نمایید تا موارد مد نظر در این 
مرقومــه نیز به اطاع ملت عزیز ایران 

اسامی برسد.
با احترام 
روابط عمومی وزارت اطاعات
کیهان: با تشکر از توضیح وزارت 
محترم اطالعات، همان گونه که در نکته 
مورد  اشــاره کیهان آمده بود، انتظار 
آن بوده و هنوز هم هست که وزارت 
اطالعات در باره آقای حسن عباسی نیز 
همان سعه صدری را به کار گیرد که در 
موارد مشابه داشته و در نامه فوق الذکر 
نیز به آن  اشاره شده است. مخصوصًاً 
آنکه ایشان سابقه ای طوالنی در دفاع 
از انقالب اسالمی و مواجهه با دشمنان 
بیرونی و پادوهای داخلی آنها داشته 
است، از این روی و با توجه به سوابق 

بایسته تر آن است که وزارت  ایشان 
محترم اطالعات سخنان مورد شکایت 
از آقای عباســی را »سهو اللسان« 
تلقی کند. شاهد مثال آنکه به گزارش 
از همسر  به نقل  خبرگزاری فارس و 
محترمه ایشان، آقای عباسی از زندان 
پیام داده است که »دوستان رسانه ای 
جبهه انقالب و جوانان مومن مراقب 
هستند، اما بیشتر مواظب باشند که 
حرمت وزارت اطالعات و قوه قضائیه 
و آقای علوی و دیگران رعایت شده 

و نظام دشمن شاد نشود«! 
آقای  بازداشت  از ســوی دیگر 
حسن عباسی در حالی صورت گرفته 
که جماعتی بدســابقه که برخی از 
آنــان در کینه تــوزی علیــه نظام 
اســالمی و مردم مظلوم این مرز و 
بوم تابلو دار نیز هستند، در نشریات 
قابل شناسایی  توئیت های  رسمی  و 
خود در فضای مجازی به تهمت زنی، 
دروغ پردازی و شایعه سازی علیه اسالم 
و انقالب مشغولند و با مانع چندانی هم 
رو به رو نمی شوند! وگرنه بدیهی است 
که ایثار و فداکاری سربازان گمنام امام 
زمان )عج( علی رغم گمنامی  آنان به 
اندازه ای ملموس و آشکار است که برای 
هیچ کس قابل انکار و یا خدشه نیست.

توضیح وزارت اطالعات
پیرامون خبر كیهان درباره بازداشت حسن عباسی

جوابیه احمد عراقچی در واكنش به گزارش كیهان

خبر ویژه
مجلس با ساماندهی صندوق های بازنشستگی

به انحصار دولت پایان دهد
صندوق های دولتی باید از بی ثباتی و حیاط خلوت بودن برخی مدیران دولتی 

خارج شود.
روزنامه جام جم از قول وحید شقاقی شهری اقتصاددان نوشت: سال های زیادی 
است که کشور با بحران صندوق بازنشستگی دست وپنجه نرم می کند. در سال جاری 
دولت در قالب بودجه 98 به دو صندوق بازنشستگی کشوری و لشکری بیش از 80 
هزار میلیارد تومان کمک کرده که عمده این پول از مالیات مردم و بخش خصوصی 
بوده است، این در حالی است که این صندوق ها ورودی های زیادی دارند طوری که 
هر ماه بخشی از حقوق کارمندان دولت به این صندوق واریز می شود.  در سال های 
آینده کســری بودجه صندوق بازنشستگی تشدید خواهد شد و اگر دولت با همین 
منوال در سال های آینده عمل کند بیش از نیمی از بودجه خود را باید در اختیار این 

صندوق ها بگذارد و امور عمرانی را متوقف کند.
  در سال های گذشته همواره این صندوق ها حیاط خلوت مسئوالن دولتی بوده اند 

و مدیریت شان بی ثبات بوده و به هیچ عنوان پاسخگو نبوده اند.
 عدم شفافیت، فساد و رانت های گسترده ای در آنها بوده و مسئوالن آنها حقوق های 
نجومی دریافت می کردند. در این شرایط، سپردن مدیریت به افراد بی لیاقت و بدون 
تجربه و سابقه مشخص و تغییر دائم آنها می تواند ضربه مهلکی بر پیکره نیمه جان 
صندوق بازنشستگی کشوری باشد، زیرا مدیران صندوق باید دارای تحصیات مرتبط 

بوده و توانایی الزم برای انجام امور را داشته باشند.
  صندوق بازنشستگی باید دارای استقال باشد و تیم مدیریتی آنان باید با توجه 
به ویژگی های برجسته ای که بتواند این صندوق ها را از این وضعیت نجات دهد انتخاب 

شود و باید شفاف سازی کرده و همواره پاسخگو باشد.
  با این حال می دانیم صندوق های بازنشستگی به چه سرانجام بدی دچار شده اند 
و چقدر بحران و کسری در آنها وجود دارد ولی همچنان نگاه عالمانه و با تدبیری در 
آنها نیست و حقوق های باال، رانت و فساد در آنها موج می زند و حیاط خلوتی برای 

مسئوالن دولتی شده اند.
  یکی از اساســی ترین اصول صندوق بازنشستگی باید استقال باشد تا فردی 
که به عنوان مدیرعامل انتخاب می شــود برنامه ریزی درســتی داشته باشد و ثبات 

مدیریتی در آن حکفرما باشد.
  در زمان انتصاب آقای صالحی به مدیریت صندوق بسیاری از مدیران شرکت های 
تابعه این نهاد تغییر کرد که با انتخاب مدیر جدید این امر تکرار خواهد شــد که با 
این وضع در آینده ای نه چندان دور باید شاهد بحرانی تر شدن اوضاع صندوق باشیم. 
دولت با تغییرات مدیریتی سبب نابسامانی در صندوق می شود. مجلس باید با اصاح 
قوانین صندوق، این نهاد را هیات امنایی کرده و حاکمیت بتواند مدیر آن را مشخص 
کرده یا عزل کند تا سیاستگذاری این صندوق در آینده به نحو مناسبی باشد تا بتواند 

در انجام اهداف موفق عمل کند.
آفتاب یزد: کرباسچی انتقاد کرد

پس مأمور کیهان است)!(
مدیر مسئول یک روزنامه زنجیره ای می گوید کیهان برای دبیر کل حزب کارگزاران 

در میان اصاح طلبان مأموریت جدیدی تعریف کرده است!
منصور مظفری در سرمقاله روزنامه آفتاب یزد نوشت: تردید کرباسچی درباره نقش 
مدیریت اصاح طلبان و عملکرد محمدرضا عارف، به خروج حزب سازندگی از جبهه 
اصاحات تعبیر شده است. شخصیت های ارشد حزب سازندگی البته این گمانه زنی را 
نادرست می خوانند اما واکنش برخی دست راستی ها و حتی وابستگان جبهه پایداری 
و نزدیکان به خط حمایتی علی الریجانی حکایت از آن دارد که شاید کیهان نشینان 
برای »کرباسچی« که تا همیشه »شهردار اسبق تهران« به شمار می آید! »مأموریت« 
جدیدی طرح ریزی و آماده کرده باشند واگرنه محال بود یک سطر از روزنامه کیهان 

سهم غامحسین کرباسچی شود بی آن که سب و تحقیری در آن نهفته نباشد!
اول باید سری زد به توئیت محمود صادقی که می نویسد: »پیوند کارگزاران با 
اصاح طلبان از ابتدا، بیش از آنکه هویتی باشد، سیاسی بود. بهترین توصیف برای این 
جریان همان راست مدرن برآمده از راست سنتی است؛ خاستگاه اصلی و بی اعتنا و 
بلکه معارض با عدالت اجتماعی که تبار اصلی اصاح طلبان است.« و بعد به این نکته 
مهر تأیید زد که: »در افکار عمومی حزب کارگزاران هیچ گاه یک گروه اصاح طلب 
به معنای واقعی کلمه نبوده است.« و بعد سری زد به تاریخ مطبوعات این سرزمین 
از دهه هفتاد به بعد و کلید واژه ای به نام »کرباسچی- شهردار اسبق تهران« را دنبال 
کرد. در جایی مرعشی گفته است- روزنامه کیهان 18 آبان 92- نظر کرباسچی موضع 
کارگزاران نیست. بعد می رسیم به سؤالی که »سعید شریعتی« مطرح می کند- آرمان 

20 خرداد 98- که پرسیده: کرباسچی مگر پدر خوانده است؟
نوبتی هم که باشــد، نوبت کیهان است؛ دوشنبه 11 اردیبهشت 1396: حمله 

شدید کیهان به غامحسین کرباسچی! موضوع؛ مدافعان حرم.
و باز هم کیهان! جایی که با تکیه بر این حرف کرباسچی- در ماجرای ریاست 
مجلس من فکر می کنم نباید رقابت تا جایی ادامه پیدا کند که به یک وزن کشــی 
سیاسی برسد؛ این نه به مصلحت جریان اصاحات و نه به مصلحت نیروهای معتدل 
نیست. - تیتر »نباید وارد وزن کشی در مجلس شویم« به مذاق دوستان شریعتمداری 

خوش می آید...
آقای شهردار اسبق تهران، درست و حسابی از یک مجموعه مسائلی البته شخصی 
دلخور و گایه مند اســت اما این تمام ماجرا نیســت! او می خواهد ضمن چشیدن 
تلخی های انتقام، جوری وانمود کند که دارد انتقاد می کند اما این روزها اگرچه همه 

دست به دست هم دادند تا حرف های دبیر کل درز گرفته شود اما نشدنی است!
کودتای زیباکالم

علیه دکتر مصدق و در دفاع از آمریکا
صادق زیباکام که تاکنون به تظاهر در حمایت از دکتر مصدق در مقابل آیت اهلل 
کاشانی می کرد، حاال حق را به آمریکا می دهد و می گوید آمریکا دنبال حل بحران 

نفت بود اما دولت مصدق نپذیرفت!
عصر ایران در این زمینه و در ســالگرد کودتای 28 مرداد 32، از قول زیباکام 
نوشــت: ما چاره ای نداریم جز آنکه به داســتان ملی شدن نفت و 28 مرداد نگاهی 

واقع بینانه داشته باشیم؛ روایتی که دولتی نباشد و به ابهامات پاسخ دهد.
او با مهم دانستن کتاب »مصدق، دولت ملی و کودتا« در میان آثار منتشرشده 
درباره 28 مرداد می گوید: ما از موضع انگلیسی ها و آمریکایی ها در دوران 28 ماهه 
دولت مصدق بی خبریم. مشــخص نیست که آنها چه می گفتند و چه موضعی در 
برابر دولت مصدق داشتند. بر ما مسلم شده که آمریکایی ها از ابتدا شمشیر بر روی 
ایران بســتند، این هم خواب و خیال و تصورات ما هســت. زیباکام مدعی شد: ما 
دقیقاً نمی دانیم آمریکایی ها در ماجرای ملی شدن نفت چه کردند؟ برخاف تصور ما 
آمریکایی ها تاش کردند تا بحران نفت ایران را حل کنند اما دولت ایران نمی پذیرفت. 
آیا تاکنون درباره درستی تصمیمات مصدق بحث شده است؟ یا تاکنون به این سؤال 
پاسخ داده نشده که آیا تنها راه حل پیش روی ایران ملی کردن نفت بود؟ آیا به جز 

ملی کردن راه دیگری وجود نداشت؟
عضو ستاد انتخاباتی باش

و خصوصی سازی را به باتالق فساد بکش!
طی 6 سالی که سازمان خصوصی سازی تحت ریاست پوری حسینی اداره می شد، 
همیشه انتقادهای فراوانی به عملکرد وی مطرح بود، اما به رغم مخالفت ها با حضور 
وی در ســازمان خصوصی سازی و حتی نامه نگاری های برخی نمایندگان مجلس با 
وزیر اقتصاد وقت برای برکناری او، هیچ گاه تصمیمی بر برکناری وی از این سازمان 

و جلوگیری از ادامه خصوصی سازی های مخرب وی گرفته نشد.
روزنامه فرهیختگان با اشــاره بــه تخلفات عدیده در واگذاری های ســازمان 
خصوصی ســازی، به طرح این پرسش پرداخت که چرا پوری حسینی با وجود همه 
اعتراض ها برکنار نمی شد؟ فرهیختگان در پاسخ به این سؤال می نویسد: پوری حسینی 
پیش از تصدی بر این سمت، نماینده تبریز در دوره های سوم و ششم مجلس بود. 
او در دولت اصاحات و از سال 83 تا 84 ریاست سازمان خصوصی سازی را برعهده 
داشت، اما با روی کار آمدن دولت نهم، صندلی خود را به غامرضا حیدری کردزنگنه 
داد. پوری حسینی در مهرماه سال 92 و در دولت تدبیر و امید بار دیگر و از سوی علی 
طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی وقت  بار دیگر رئیس سازمان خصوصی سازی و 
معاون وزیر اقتصاد شد. از آنجا که او در انتخابات یازدهم ریاست جمهوری، ریاست 
ســتاد انتخاباتی در آذربایجان شرقی حسن روحانی را برعهده داشت و بخش قابل 
توجهی از سرمایه خود را صرف تبلیغات به نفع حسن روحانی می کرد، از این رو روحانی 
عنایت ویژه ای به وی داشت و یکی از گزینه های مورد اصرار ستاد روحانی برای تصدی 

استانداری آذربایجان شرقی بود.
در شهریورماه سال 92 و همزمان با تعیین استانداران هشت استان آذربایجان 
شرقی، هرمزگان، قزوین، لرستان، خراسان جنوبی، فارس، کهگیلویه و بویراحمد و 
البرز در جلسه هیئت دولت، انتخاب استاندار آذربایجان شرقی یک هفته به تعویق 
افتاد و قرار شد استاندار آذربایجان شرقی در جلسه بعدی هیئت دولت تعیین شود. 
در این میان بیش از 200 نفر از چهره های اصاح طلب، مســئوالن ستاد تبلیغاتی 
روحانی و دبیران احزاب سیاسی حامی دولت در استان آذربایجان شرقی در نامه ای 
سرگشــاده خواســتار توجه جدی رئیس جمهور به مطالبات حامیان دولت شدند. 

در این نامه که در آ ســتانه تعیین استاندار جدید آذربایجان شرقی منتشر شد، نام 
پوری حسینی به عنوان یکی از گزینه های مورد حمایت فعاالن سیاسی حامی دولت 
برای احراز این جایگاه معرفی شد. اما با وجود این، پوری حسینی به جای تکیه زدن به 
کرسی استانداری، بر صندلی سازمان خصوصی سازی نشست. به گفته عضو کمیسیون 
حقوقی و قضایی، علت اصلی برکنارنشدن رئیس سازمان خصوصی سازی جریان های 
سیاسی و شخصیت سیاسی وی بوده است. حتی در دوران تصدی مهدی کرباسیان بر 
وزارت امور اقتصادی و دارایی اراده ای قوی برای برکناری پوری حسینی وجود داشت، 
اما از آنجا که پوری حسینی رئیس ستاد انتخاباتی روحانی در آذربایجان شرقی و در 
گذشته هم رئیس ستاد رئیس دولت اصاحات در آذربایجان شرقی و رئیس شورای 
جریان سیاسی غربگرایان در آذربایجان شرقی بود، عماً برکناری او امکان پذیر نبود.
یادآور می شــود عملکرد سازمان خصوصی سازی در واگذاری نیشکر هفت تپه، 
پاالیشگاه کرمانشاه، کشت و صنعت مغان، هپکوی اراک، ماشین سازی تبریز، ایران 

ایرتور و مجتمع گوشت اردبیل، با تخلفات عدیده روبه رو شده است.
محمود صادقی: کارگزاران ضد عدالتند

و در شعارهای انقالب انحراف ایجاد کردند
در پی انتقاد دبیرکل حزب کارگزاران از خاتمی، عضو فراکسیون گفت کارگزاران 

از اول هم اصاح طلب نبودند.
اخیراً کرباسچی در گفت وگو با روزنامه سازندگی تصریح کرد: »جریان اصاحات 
نه در گذشته که در وضعیت فعلی نیز به معنای واقعی رهبر نداشته و ندارد، اما نیازمند 

رهبری است که برنامه، خط مشی و استراترن آن را تعیین کند.«
همچنین حسین مرعشی سخنگوی کارگزاران اخیرا گفته بود: »اصاح طلبان 
از رهبران شکست خورده احزاب بسیار راضی تر از افراد موفق هستند، گویا هرکس 
نتواندکاری کند، بدون هیچ ارزیابی، محبوب تر اســت، بنابراین در چنین شرایطی 

اصاحات امروز به رهبران موفق نیاز دارد.«
در واکنش به این اظهارات، محمود صادقی به فرارو گفت: کارگزارانی ها از همان 
ابتدا یک تفاوت ماهوی با بدنه جریان اطاحات داشتند و آن هم تفاوت در نوع نگاه به 
تفکر اصاح طلبی است که این موضوع یک افتراق مهم بین کارگزاران و اصاح طلبان 
به حســاب می آید، در حالی که اصاح طلبان جناح چپ را بطور کلی شــکل دادند، 
کارگزارانی ها در دولت های بخصوص اول و تا حدودی دوم مرحوم هاشمی خود را عینا 
در قامت راست مدرن تعریف کردند، اما با شروع دوران دوم خرداد و شکل گیری دولت 

اصاحات یک چرخشی در مواضع سیاسی این حزب به وجود آمد.
وی می افزاید: اصاح طلبان از دهه 60 بر شــعار های عدالت محورانه و توجه به 
قشــر های فقیر و کمتر برخوردار جامعه تأکید می کردند، در حالی که کارگزاران از 
ابتدای سال 68 و بعد از اتمام جنگ بر سازندگی و توسعه از طریق شعار های مبتنی 

بر ایده های لیبرالیسم تأکید می کردند.
امــا از این رهگذر با مغلطه ای که ایجاد کردند، یک انحرافی را در شــعار های 
اصیل انقاب که همانا تأکید بر عدالت بود را ایجاد کردند و از این طریق به اســم 

خصوصی سازی سعی کردند اموال عمومی  را مال خود سازی کنند.
صادقی تصریح کرد: این در حالی اســت که در دولت سازندگی شاهد یک نوع 
پشــت کردن به طبقه محروم و فقیر جامعه به اســم توسعه اقتصادی و سازندگی 
کشور بودیم که این امر به هیچ عنوان در قاموس و مرام چپ های آن زمان که االن 

با برچسب اصاح طلبی شناخته می شدند، جای نمی گرفت.
 در دوم خرداد سال 76، کارگزاران در یک پیوند سیاسی و تاکتیکی به جبهه 
اصاحات پیوست، از همان زمان نیز باور ها و تفکرات اصاح طلبی دچار یک درهم 

آمیختگی و التقاط در معنا و مفهوم شد.
در این رابطه من طی ســال های گذشته دیداری که با آقای خاتمی داشتم، به 
ایشان اعام کردم که جبهه اصاحات نیاز به یک بازتعریف و تدوین مانیفست جدید 
دارد تا ناخالصی هایی همانند تفکرات کارگزاران از آن زدوده شود؛ بنابراین ما نیاز به 
یک تعریف جدید از اصاحات داریم که خاص باشد و بتواند بازتاب دهنده تفکرات 

اصیل اصاح طلبی باشد.
عضو فراکسیون امید در ادامه گفت: به نظر می رسد حزب کارگزاران زیاد تمایل 
ندارند که در شــورای عالی فعالیت سیاست گذاری کند، چرا که مدت هاست آقای 
طاهر نژاد نماینده این حزب در شورای عالی غیبت دارد، هر بار نیز بهانه ای برای غیبت 
آورده شد. خود بنده بار ها به این دوستان گفتم که نماینده خود را برای شرکت در 
جلســات معرفی کنید، اما آنها تعلل زیادی در این زمینه خرج دادند و تاکنون نیز 

نماینده  جدیدی نیز معرفی نکرد ه اند.
این عضو فراکســیون امید و شورای سیاست گذاری اصاح طلبان توضیح نداده 
کــه چرا طیف متبوع وی با وجود آگاهی نســبت به ضدعدالت بودن مواضع حزب 
کارگزاران، در انتخابات سال های 76و 84و 88و 92 و 94و 96 با این طیف ائتاف 
و شــرکت سهامی قدرت تشکیل دادند؟! و اینکه چرا خاتمی حاضر نشده ائتاف با 

آنها را برهم بزند؟

در  در سپاه  ولی فقیه  نماینده 
جریان سفر به منطقه دریایی نازعات 
و جزایر جنوبی پیام قدردانی رهبر 
به  را  اسالمی  انقالب  عظیم الشان 
انقالب  پاسداران  دلیرمردان سپاه 

اسالمی ابالغ کرد.
حجت االسام حاج صادقی، نماینده 
ولی فقیه در ســپاه پاســداران انقاب 

اسامی در نشست خبری روز گذشته 
درباره برگزاری همایش بســیج اساتید 
حوزه های علمیه در مشهد  گریزی هم 
به تحوالت اخیر در منطقه خلیج  فارس 
زد و سرنگونی پهپاد آمریکایی و توقیف 
نفتکش انگلیس توســط سپاه را یک 

پیروزی بزرگ توصیف کرد.
وی در ادامــه به بیان خاطره ای از 

بازدید اخیرش از منطقه نازعات  اشاره 
و خاطرنشــان کرد: پیش از اینکه برای 
بازدید از جزایر خلیج  فارس بروم، خدمت 
مقام معظم رهبری رســیدم و از ایشان 
خواســتم تا رهنمود هایی را درباره این 
سفر بفرمایند. ایشان فرمودند؛ »سام 
من را برســانید و بگویید دستتان درد 

نکند کار خیلی بزرگی انجام دادید«.

پیام تشکر رهبر انقالب در پی سرنگونی پهپاد آمریکایی و توقیف نفتکش انگلیسی

یادداشت روز

به مناســبت ســالروز آغــاز بازگشــت آزادگان دوران دفاع مقــدس به میهن 
 اسامی، پایگاه اطاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقاب، متن پاسخ حضرت 
آیت اهلل  العظمی خامنه ای به نامه  یکی از رزمندگان در بند رژیم صدام را منتشر کرد. 
این آزاده  ســرافراز از داخل زندان های بعث نامه ای را خطاب به رهبر انقاب اسامی 
به زبان رمز نوشــته و به تهران ارســال می کند و به دست حضرت آیت اهلل خامنه ای 
می رسد؛ رهبر انقاب نیز در سال 1368 پاسخ این نامه را در قالب نامه های خانوادگی 

و خصوصی صلیب سرخ برای وی ارسال می کنند.
این متن که برای اولین بار منتشــر می شود، یکی از اسنادی است که در کتاب 
»حدیث والیت سال 1368« آمده است؛ کتابی مشتمل بر مجموعه بیانات و مکتوبات 
رهبر معظم انقاب اســامی که به زودی از سوی مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقاب 
اسامی )حفظ و نشر آثار رهبر معظم انقاب اسامی( در دسترس عاقه مندان قرار 

خواهد گرفت.
متن پاسخ حضرت آیت اهلل خامنه ای به رزمنده  اسیر ایرانی به شرح زیر است:

بسمه  تعالی
فرزند عزیزم

نامه  ات مژده  بخش و تســّابخش بود و آن را با تشّکر و خرسندی زیارت کردم، 
امیدوارم دیدار خود شما هم در آینده  ای نه چندان دور نصیب شود. شما سرافرازید 
به مجاهدت و صبر و ما سرافرازیم به داشتن شما. توفیق و دستیابی به رضای الهی 
و عّزت و کرامت دنیا و آخرت، در ســایه   همین صبر و مجاهدت اســت. من آینده را 
روشن و مطلوب و مشمول تفّضات الهی می بینم و خدا با ما است و شما نور چشم 
ماهایید. آن فقدان بزرگ سخت بود ولی همه   داغداران صبر کردند و مستوجب اجر 
خدا شدند. مجّدداً از نامه   شما خرسندی و تشّکرم را عرض می کنم و به همه   دوستان 

و عزیزان سام می رسانم.

به مناسبت سالروز آغاز بازگشت آزادگان دوران دفاع مقدس
 برای نخستین بار منتشر شد

پاسخ رهبر انقالب به نامه رمزی 
یکی از اسرای در بند صدام

تغذیه  و  اسکان  کمیته  رئیس  
ستاد مرکزی اربعین از تمهید بیش 
از 2000 موکب برای خدمت رسانی به 

زائران اربعین خبر داد. 
به گزارش خبرگزاری تســنیم از 
مشهدمقدس، حسن پارک در همایش 
فعاالن اربعین حســینی در حرم منور 
رضوی اظهار داشت: برای جلوگیری از 
اسراف برنامه ریزی کردیم و تا حدودی 
توانستیم این برنامه را به تحقق برسانیم، 
اهداف مختلفی در بخش ســاماندهی 
تعیین شــده و در حال اجرا اســت، ما 
امســال دو اتفاق بســیار مهمی را در 
پیــش رو داریم کــه از آنها می توان به 
گرمای شــدید امسال  اشــاره کرد.وی 
تصریــح کرد: باید ظرفیت مضاعفی در 
بخش تأمین آب آشامیدنی ایجاد کنیم، 
همچنین جمعیت بــه تازگی افزایش 
چشمگیری داشته است، حذف ویزا تا 
پایان ماه محرم محقق شده و پس از آن 

نیازی به ویزا نداریم، بالغ بر 3 میلیون 
نفر جمعیت بیشــتر از سال گذشته در 
اربعین حسینی پیش بینی شده و باید 

سطح خدمات رسانی افزایش یابد.
پارک ادامه داد: خدمات دهی برای 
زائران مسئله حائز اهمیتی است که باید 
در اولویت قرار گیرد، در کشــور بالغ بر 
2 هزار و 500 موکب اربعین پیش بینی 
شــده که باید برای آنها شرایط خوبی 
فراهم شــود. رئیس  کمیته اســکان و 
تغذیه ســتاد مرکزی اربعین بیان کرد: 
فضاهــای ثابــت خدمات دهی افزایش 
یافته اســت، وگام بعــدی در ارتباط با 
خدمات دهی، تبدیل محل موکب ها به 
فضای ثابت است.پارک عنوان کرد: این 
اقدام مورد استقبال زائران قرار می گیرد، 
برخی از ارگان ها به صورت داوطلبانه در 
این امور به مسئوالن کمک می کنند و 
خدمات مختلفی از سوی آنها به زائران 

ارائه می شود.

ساماندهی 2 هزار موكب
 برای خدمات رسانی به زائران اربعین


