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نشانه ی نفوذ سرویس های جاسوسی در برخی نهادها
عضو مجمع تش��خیص مصلحت نظام گفت: برخی نشانه های نفوذ در برخی 

نهادها وجود دارد.
حجت االس��ام مجید انصاری با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی 
بر ضرورت حفظ وحدت میان مردم و مس��ئولین، اظهار کرد: مساله حفظ وحدت 

داخلی از اول انقاب موضوعی مورد تاکید حضرت امام خمینی)ره( و بعد از ایشان 
مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده است. هر عقل سلیمی بر ضرورت قطعی این مساله 

تاکید می کند و اذعان دارد که باید وحدت در جامعه حفظ شود. 
انصاری ادامه داد: هیچ ش��کی در ضرورت حف��ظ وحدت به عنوان یک موضوع حیاتی 
نیس��ت.خیلی خوش باوری خواهد بود که فکر کنیم تخریب ها ناشی از کج سلیقگی سیاسی 
است. نشانه های دیگر نفوذ سرویس های جاسوسی دشمنان را در نهادها طی چند سال گذشته 

دیدیم که بعضا فاجعه آمیز هم بوده و بعضی از آنها هم در زندان هستند.  جماران

وتوش بدون ر
NPT رد برجام در قبال خروج از پروتکل الحاقی و

رئیس کمیته هسته ای مجلس شورای اسامی با بیان مذاکرات با اروپایی ها 
تاکنون برای ادامه حیات برجام به نتیجه ملموس��ی نرسیده است، اظهار داشت: 
اگر این مذاکرات به نتیجه ای نرس��د قطعاً اولین اقدامی که جمهوری اس��امی 

ایران می تواند انجام دهد توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی است.
حجت الس��ام مجتبی ذوالنور با بیان اینکه اگر مذاکرات با طرف های اروپایی 

به نتیجه نرسد همکاری های داوطلبانه ایران با آژانس کاهش پیدا می کند، ادامه داد: 
زمانی که آمریکا از برجام خارج شد این توافق بین المللی دیگر قابلیت عملیاتی شدند.

نماینده مردم قم در مجلس تصریح کرد: اگر اروپایی ها با آمریکا برای اعمال تحریم و فشار 
علیه کشورمان همگام شود قطعاً گام بعد از خروج از پروتکل الحاقی خروج از )NPT( خواهد 
بود. وی تصریح کرد: درخواست ما و مردم این بوده که مذاکرات با اروپا نباید همانند مذاکرات 

1+5 طوالنی و فرسایشی شود و هرچه سریع تر این موضوع تعیین تکلیف شود.  تسنیم

حامی جمهور
برگزاری مناظره موافقان و مخالفان الیحه CFT در مجلس

عضو کمیس��یون فرهنگی از برگزاری نشست مشترکی از موافقان و مخالفان 
الیحه CFT در مجلس خبر داد.

نص��راهلل پژمان فر افزود: قرار اس��ت هفته آینده جلس��ه مش��ترکی با حضور 
موافقان و مخالفان به صورت مناظره ای برای بررس��ی این الیحه برگزار ش��ود. از 

همه نمایندگان مجلس همچنین از کارشناسان مربوطه برای حضور در این مناظره 
دعوت شده است تا کسانی که موافق و مخالف این الیحه هستند به صورت مناظره ای 

به بیان نظرات خود بپردازند.
پژمان فر اظهار کرد: قطعا نتیجه این مناظره در رای نهایی نمایندگان نسبت به الیحه 
کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم تاثیر خواهد داشت. وی خاطرنشان کرد: نباید در 
رای نمایندگان رویکرد سیاسی وجود داشته باشد، لذا ضروری است که بررسی کنند آیا این 

الیحه به نفع کشور است یا خیر.  باشگاه خبرنگاران

پارلمان

دلواپس بودن جرم نیست
هر دولتی منتقدینی دارد، این دولت هم منتقدینی 
دارد، دولته��ای قبلی ه��م هرک��دام انتقادکنندگانی 
داش��تند؛ تا اینجای قضّیه هیچ اشکالی ندارد. کسانی 
هستند که این روش را قبول ندارند، این رفتار را قبول 
ندارند، این حرف را قبول ندارند، این سیاست را قبول 
ندارند؛ اینها منتقدند و انتق��اد میکنند، مانعی ندارد؛ 
اّم��ا انتقادها بای��د در چهارچوب منطقی باش��د. خود 
بنده هم به دولتهای گوناگون انتقادهایی داش��تم، این 
انتقادها را همواره هم تذّکر داده ام، در هیچ موردی از 
آنچه به نظر من عیب بوده و جای انتقاد بوده است، از 
تذّکر خودداری نکردم؛ منتها این تذّکرات را در وضع 
مناسب و در موقعّیت مناسب و با شکل مناسب دادیم؛ 

یا پیغام دادیم، یا حضوری گفتیم، یا اصرار کردیم.
ب��ا دولت بایس��تی مهربانان��ه و با ن��گاه همراهی و 
همدلی س��خن گفت، هم به مسئوالن کشور – در سه 
ق��ّوه – این را تأکید میکنم که آنها هم باید با منتقدین 
خود و با کسانی که از آنها انتقاد میکنند رفتار مناسبی 
داشته باشند، آنها را تحقیر نکنند، به آنها اهانت نکنند؛ 
تحقیر مخالفان از سوی مسئوالن، خاف تدبیر و خاف 
حکمت است. من مردم عزیزمان را به بی تفاوتی دعوت 
نمیکنم، به نظ��ارت نکردن دعوت نمیکن��م؛ آنها را به 
اهتمام در مسائل اساسی کشور دعوت میکنم؛ اّما اصرار 
میکنم که برخوردها نه از سوی مردم نسبت به مسئولین 
و نه از سوی مسئولین نسبت به منتقدین، تخریبی نباید 
باش��د؛ نه تحقیر باش��د، نه اهانت باشد. ممکن است در 
یک قضّیه ای، یک عّده ای دغدغه داشته باشند؛ دغدغه 

داشتن جرم نیست؛ دلواپس بودن جرم نیست.

بیانات در حرم مطهر رضوی
اول فروردین 94

مخاطب شمایید

فراخوان مناقصه عمومى يك مرحله اى  
شماره 1-97-53

شركت سهامى آب منطقه اى سمنان در نظر دارد خدمات عمومى ، ادارى و پشتيبانى شركت آب منطقه اى سمنان و امور منابع آب شهرستانهاى تابعه را مطابق قانون 
برگزارى مناقصات و از طريق مناقصه عمومى يك مرحله اى به پيمانكار واجد شرايط و داراى گواهينامه تاييد صالحيت در فعاليتهاى خدمات عمومى ، نگهدارى و خدمات 
 فضاى سبز و امور بهره بردارى از تاسيسات و صالحيت ايمنى از وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعى با حداقل دو تجربه كارى مشابه موضوع و معادل برآورد مناقصه 

واگذار نمايد.
مدت انجام موضوع مناقصه: 12 ماه

مبلغ برآورد اوليه: 11/924/460/276 ريال
مبلغ و نوع تضمين شركت در فرايند ارجاع كار: 596/000/000 ريال بصورت ضمانتنامه بانكى يا رسيد واريز وجه نقد

مناقصه گران مى توانند حداكثر تا ساعت 9 صبح روز شنبه مورخ 97/4/2 نسبت به دريافت اسناد مناقصه از طريق سامانه ستاد (www.setadiran.ir) اقدام و پيشنهاد 
خود را حداكثر تا ساعت 9 صبح روز سه شنبه مورخ 97/4/12 در سامانه ستاد ثبت و پاكت الف را به دفتر حراست و امور محرمانه شركت به نشانى سمنان – بلوار 17 شهريور 

(شهيد هاشميان) تحويل و رسيد دريافت نمايند.
تاريخ بازگشايى پاكتها: ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 97/4/12

تلفن تماس جهت پاسخ به سواالت: 33361913-6(023)
به پيشنهادهاى فاقد امضاء مشروط، مخدوش و پيشنهادهايى كه بعد از انقضاء مدت مقرر واصل شود ترتيب اثر داده نخواهد شد.
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برخی عادت کرده اند که همه  جن��اح دست بـه نقد و  خ��ود  تمای��ات 
مطلوبش��ان را به حساب رهبری گذاشته و با بیان 
خواس��ته های خود از زبان رهبری هم نتیجه و هم 
واکنش ه��ا را به جایگاه واال و معنوی رهبر انقاب 
اس��امی در نظ��ام گ��ره بزنن��د و کاری کنند که 

جنبنده ای جرات نقد نداشته باشد! 
یکبار می گویند مذاکره با 1+5 با هدایت کامل 
رهب��ری بوده، یکبار آنقدر اص��رار بر ورود رهبری 
بر جزئی��ات برجام و تایید ایش��ان دارند که حتی 
خود رهبری وارد ش��ده و در واکنش��ی منطقی به 
این مس��اله اشاره می کنند که در جزئیات دخالتی 
نداش��ته اند و بار دیگر نتیجه برج��ام را به رهبری 
گ��ره زده و طوری وانم��ود می کنند که هرکس از 
برج��ام انتقاد کند انگار از رهبر انقاب انتقاد کرده 
اس��ت!!! هر چند که جرات نقدپذیریشان به اندازه 
رهبری نیست و ای کاش حداقل به اندازه ای که از 
رهب��ری خرج می  کنند به نظ��رات و نصیحت ها ی 

دلسوزانه  ایشان گوش می دانند. 
حاال هم بعد از سخنان رهبر معظم انقاب در 
نماز عید سعید فطر و توصیه ایشان بعد از اشاره به 
مواردی در جهت اصاح امور به وحدت؛ قبله ش��ان 
شده و این توصیه را بس��تن دهان منتقدان تعبیر 
کرده اند و چپ و راس��ت مصاحبه می کنند که اگر 
انتقاد کنید بر خ��اف نظر رهبری عمل کرده  اید؟ 
اما واقعا رهبر معظم انقاب در خطبه های نماز عید 
سعید فطر چه گفتند که طرفداران دولت بنفش از 

آن روبانی ساخته اند برای بستن دهان منتقد؟!

توصیه  هایی که شنیده نشد
رهبر معظم انقاب در خطبه های عید س��عید 
فطر با اش��اره به این نکته ک��ه امروز توطئه اصلی 
دش��من عبارت از »فش��ار اقتصادی« به توده های 
م��ردم ب��رای خس��ته و ناامید کردن آنان اس��ت، 
هم��ه دس��تگاههای حاکمیتی و مس��ئوالن را به 
تاش بی وقف��ه برای مقابله با ای��ن توطئه توصیه 
و خاطرنش��ان کردند:»یک کانون مرکزی با حضور 
سران سه قوه و فعاالن اصلی قوا برای رسیدگی به 
مسائل اقتصادی تشکیل شده است که این کانون 
باید مس��ائل اقتصادی را قدم ب��ه قدم دنبال کند، 

تصمیم های قاطع بگیرد و آنها را اجرا کند.«
اما انگار چنین توصیه ای ش��نیده نشده است 
چراکه به ق��دری که دولتمردان و طرفدارانش��ان 
درباره وحدت و برداش��ت خودشان مبنی بر انتقاد 
نکردن حرف هایی را بیان کردند به چنین توصیه ای 
اشاره نداشتند ضمن اینکه چنین توصیه ای نشان 
از ضعف سیاست های اقتصادی دولت دارد چراکه 
اگر سیاس��ت های اقتصادی درس��ت نگاشته شده 
ب��ود نیازی به توصیه برای بهب��ود اوضاع نمی بود. 
در واقع رهب��ری در پس این توصیه انتقادی را به 

سیاست های اقتصادی دولت داشتند.

تاکید بر افزایش تولید
در کن��ار این ماجرا رهب��ر معظم انقاب حتی 
وارد جزئیات اقتصادی نیز شده  اند. ایشان با اشاره به 
وجود نقدینگی باال در کشور افزودند: »صاحبان این 

نقدینگی، آن را به سمت تولید هدایت کنند.«
ایش��ان، دس��ت اندرکاران تج��ارت و بازرگانی 

خارجی را نیز به پرهیز از واردات کاالهای غیرضرور 
و کاالهایی که مش��ابه داخل��ی دارند، توصیه مؤکد 
کردند و گفتند: »یکی از عادت هایی که میان برخی 
از مردم رواج دارد و باید کنار گذاشته شود، سفرهای 

تفریحی و غیرضروری به خارج از کشور است.«
در واق��ع با این دو توصیه ه��م به مردم و هم 
به مسئوالن انتقاداتی را وارد دانسته و راه و مسیر 
اصاح آن انتقادها را نیز بیان کردند اما در انتقادی 
جزئی ت��ر وارد اقدامات وزارت اقتصاد ش��دند و در 

این خصوص نیز توصیه هایی داشتند.
رهب��ر انق��اب اس��امی با اش��اره ب��ه برخی 
تصمیم های وزارت اقتصاد برای رونق فضای کسب 
و کار و برطرف کردن موانع، این تصمیم ها را مثبت 
ارزیابی و بر پیگی��ری جدی آن تأکید کردند. و به 

نوعی درباره اهمیت این ماجرا و ضعف های صورت 
گرفته در 5 سال اخیر تلویحا اعام نظر کردند.

حض��رت آی��ت اهلل خامن��ه ای پیگی��ری جدی 
موضوع مبارزه با فس��اد را خاطرنش��ان کردند و با 
اش��اره به حضور جوانان در بخش ه��ای تولیدی و 
سازندگی، لزوم تشویق آنان و حمایت از واحدهای 
تولی��دی را مورد تأکید قرار دادند. به نوعی کارهای 
صورت گرفته در مبارزه با فس��اد را کافی ندیدند و 
در این خصوص نیز به مس��ئوالن توصیه کردند اما 
این هم از آن توصیه هایی بود که خوشایند دولت و 

طرفدارانش نمی توانست باشد.

جلوگیری از تهمت و افترا به جای انتقاد!
در نهایت ایش��ان، وحدت آحاد مردم و وحدت 

ملی و اجتماعی را موضوعی مهم خواندند و با اشاره 
به رواج پدیده ناپس��نِد توهین و تهمت به یکدیگر 
در فض��ای مجازی خاطرنش��ان کردن��د: »اینگونه 
اقدامات که گناه کبیره اس��ت، ب��ه فضای عمومی 
کشور و وحدت ملی لطمه می زند. همه باید نسبت 
ب��ه وح��دت در جامعه اهتمام داش��ته باش��ند و از 
تهمت زنی به یکدیگر بپرهیزند.« در نهایت رهبری 
با این بیانات توصیه دارند که در خال انتقاد تهمتی 
به کس��ی زده نش��ود نه اینطور که برخی برداشت 

کردند و از اساس منکر بیان انتقادات شدند.
رهبری در خطبه ه��ای نماز عید فطر بیش از 
اینکه توصیه به بستن دهان منتقدان داشته باشند 
به توهین و افترا نداشتن جناحین و رسانه ها تاکید 
کرده و به مس��ئوالن انتقاداتی را وارد دانس��ته که 
براساس آن توصیه هایی را مطرح کردند. بر همین 
اس��اس می توان گفت ک��ه در واقع رهبری نه تنها 
خواستار بستن دهان منتقدان که مخالف شریعت 
و ارزش های جمهوری اس��امی است؛ نشدند بلکه 
تنها به هوشیاری براساس اختاط نشدن انتقاد به 
توهین افترا تاکید کردند، چیزی که انگار توس��ط 
برخی بد فهمیده ش��ده و یا تاش ش��ده برداشت 

شخصی مبنی بر انتقاد نکردن به مردم القا شود.
آنچه وحدت مردم را خدشه دار می کند پاسخگو 
نبودن مسئوالن و بس��تن دهان منتقدان است که 
باعث می ش��ود انتقادها به توهین تبدیل شده و در 
شبکه های غیرمجاز آمیخته با شایعات مطرح شود. 
مادامی ک��ه دولت با مردم غریبگی کند، ش��کافی 
بین دولت و عامه ایجاد می ش��ود ک��ه می تواند راه 
نفوذ دش��منان را در جامعه ایجاد کرده و در نهایت 
به نفع دش��من تمام ش��ود. پس برای جلوگیری از 
نفوذ بیگانگان و خدش��ه وارد نشدن به وحدت ملی 
لطفا دولتی پاس��خگو و متوجه به مطالبات مردم و 
احترام کننده منتقدان را تش��کیل دهید نه کسانی 
که به بستن دهان منتقد سوگند خورده و در عمل 

برای بستن دهان ها بهانه جور می کنند.

وقتی خرج کردن از رهبری عادت می شود!

بستن دهان منتقدان با روبان بنفش


