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کارمفیدکارمندانوزارتخانهها
۱۵دقیقهاست

عضو هیأت رئیس��ه کمیس��یون برنام��ه و بودجه 
مجل��س گفت:  م��ا ۴ میلیون کارمن��د حقوق بگیر در 
وزارتخانه ه��ای مختلف داریم که نهایت کار مفید آنها 

۱۵ دقیقه است.
ه��ادی قوامی نماینده مردم اس��فراین با اش��اره 
ب��ه مش��کالت اقتصادی امروز کش��ور گف��ت: یکی از 
مشکالت اصلی اقتصادی در کشور ما وابستگی بودجه 
به نفت اس��ت که تحریم های نفتی باعث می شود تا ما 

با چالش مواجه شویم.
وی اف��زود: ما نفت را همواره خ��ام فروخته ایم و 
درآمد آن را در بودجه خرج کردیم و نتوانس��ته ایم تا 
ش��رایط را برای افزایش ارزش افزوده در داخل فراهم 
کنیم تا ناچار نش��ویم نفت خام را بفروش��یم و درآمد 
آنه��ا را در ردیف های بودجه ب��ه انحاء مختلف صرف 

هزینه های جاری کنیم.
قوامی خاطرنش��ان کرد: جامع��ه ما از یک جامعه 
مول��د به ی��ک جامعه غیرمولد تبدیل ش��ده و در این 
شرایط اگر نفت بشکه ای ۱۲۰ دالر هم فروخته شود، 
درآمد آن برای افزایش حقوق و مس��ائل جاری هزینه 

می شود و اقتصاد کشور بیمارتر می شود.  فارس

دستازخامفروشینفتوگازبرداریم
نای��ب رئیس مجل��س گفت: از لباس��ی که بر تن 
داری��م ت��ا خودرویی که ب��رای حمل و نقل س��اخته 
می ش��ود به نوعی با نفت و گاز و پتروش��یمی مرتبط 

هستند.
مسعود پزشکیان اظهار داشت: این ذخایر ظرفیت 
بس��یار بزرگی بوده که خداوند در اختیار کش��ور قرار 
داده اس��ت و می توان این مواد خام را به محصوالتی 

تبدیل کرد که ارزش افزوده بسیار باالیی دارد.
وی ب��ا بیان اینک��ه تمام دنیا ب��ه این محصوالت 
نهایی حاصل از پاالیش نفت و گاز احتیاج دارد، ادامه 
داد: ب��ازار بزرگی برای فروش ای��ن محصوالت وجود 
دارد، لذا باید بس��تری فراهم ش��ود تا ای��ن مواد خام 
تبدی��ل به محصول نهای��ی و نیاز داخ��ل و خارج در 

بسیاری از زمینه ها رفع شود.
وی یادآور ش��د: محصوالت پتروشیمی می تواند 
نیاز تمام کشور را برطرف کرده، کیفیت محصوالت را 
ارتقا داده و ما را از خارج بی نیاز کند، از س��وی دیگر 
می توانیم این محص��والت تولیدی را به جای فروش 

نفت خام در دنیا عرضه کنیم.  خانه ملت 

تازهترینگزارشکمیتههستهایمجلس
ازرونداجرایبرجامتهیهشد

رئیس »کمیته هس��ته ای« مجلس گفت: گزارش 
جدید ای��ن کمیته درب��اره اجرای برجام تهیه ش��ده 
اس��ت و هفته آینده در سطح کمیسیون امنیت ملی و 

سیاست خارجی مجلس مطرح خواهد شد. 
حجت االس��الم مجتبی ذوالنور با اشاره به گزارش 
»کمیته هس��ته ای کمیس��یون امنیت ملی و سیاست 
خارجی« مجلس درباره اج��رای برجام گفت: گزارش 

جدید این کمیته تهیه شده است.
رئیس »کمیته هس��ته ای« مجلس بیان کرد: این 
گزارش، گزارش چهارم کمیس��یون و تجمع ش��ده با 
ش��رایط پیش آمده خ��روج از برجام اس��ت.  ذوالنور 
تاکید کرد: این گزارش ابتدا باید در صحن قرائت شود 

و پس از آن رسانه ای شود.  میزان

برگزاریهمایشواکاویتهدیدات
نوپدیدنظامی

دانش��گاه فرمانده��ی و س��تاد ارتش نخس��تین 
همای��ش مل��ی واکاوی تهدید های نوپدی��د دفاعی � 

نظامی را آبان ماه سال جاری برگزار می کند.
نخستین همایش ملی واکاوی تهدید های نوپدید 
دفاعی � نظامی دوشنبه ۲۱ آبان 97 با هدف هم افزایی 
بین مراکز علمی در شناخت تهدید های نوپدید حوزه 
دفاع��ی � نظام��ی، گفتمان س��ازی جهت ش��ناخت 
ماهیت تهدید ه��ای نوپدید در حوزه دفاعی � نظامی، 
بصیرت افزای��ی پیرامون درک بهتر فضای تهدید های 
نوپدید موثر بر حوزه دفاعی � نظامی توس��ط دانشگاه 

فرماندهی و ستاد ارتش برگزار می شود. آنا 

مبارزهبافسادباید
بدونرودربایستیصورتگیرد

عضو کمیس��یون برنامه و بودجه مجلس ش��ورای 
اس��المی مطرح ک��رد: دولت و مجل��س باید به همراه 
ق��وه قضائیه به می��دان بیایند و با هر نه��اد، جناح و 
هرفردی بدون رودربایستی و جدی در خصوص فساد 

برخورد کنند.
حمیدرضا حاجی بابایی درخصوص دستور رئیس 
جمهور به وزیر صنعت معدن تجارت و درخواس��ت از 
رئی��س قوه قضائیه، در خصوص واردات خودرو، اظهار 
داشت: قبل از اعالم دستور رئیس جمهور در خصوص 
طرح برنامه های اقتصادی که رئیس س��ازمان برنامه و 
بودجه مطرح کرده بودند، در مصاحبه ای مطرح کردم 
همه این برنامه ها در صورتی تاثیرگذار است که دولت 

باور کند می تواند تاثیرگذار باشد.   ایلنا

اخبار

برگزارینشستاعضایکمیتههایاقشاری»جمنا«
عضو ش��ورای مرکزی جبهه مردمی نیروهای انقالب گفت: ظرف چند هفته 
آینده، نشستی با حضور تعدادی از اعضای ۲۲ کمیته تخصصی اقشار در تهران 
برگزار می شود و تحلیلی از اوضاع اقتصادی کشور و تصمیمات و اقدامات جبهه 

ارائه می شود.
س��ّیدمحّمد حس��ینی، با اش��اره به جلسه اخیر هیأت رئیس��ه جبهه مردمی 
نیروهای انقالب گفت: در این جلس��ه، مقرر شد عالوه بر جلسات دبیران کمیته های 
اقش��اری که هر دو هفته یک بار در حال برگزاری است، ظرف چندهفته آینده نشستی 
با حضور تعدادی از اعضای ۲۲ کمیته تخصصی اقشار در تهران برگزار شود و تحلیلی از 

اوضاع اقتصادی کشور و تصمیمات و اقدامات جبهه ارائه شود.
وی افزود: همچنین قرار ش��د با فعالیت مضاعف دفتر سیاسی جبهه، به طور منظم و 

مداوم مباحث و رخدادهای کشور رصد، و مواضع جبهه به اّطالع مردم برسد.  فارس

احزاب
دالیلردصالحیتاحمدینژادرابهموقعاعالممیکنیم

س��خنگوی ش��ورای نگهبان گفت: دالیل رد صالحیت احم��دی نژاد بحث 
دوقطبی بودن نیست، بلکه بحث های دیگری است که به موقع اعالم می کنیم.

عباس��علی کدخدایی درباره حضور بانون در وزرشگاه ها نیز گفت: اصوال در 
حوزه اجتماعی نظرم این اس��ت که نباید قضیه را صفر تا صدی کنیم. مس��ائلی 
که مطرح می ش��ود گاهی اوقات به راحتی می توان برای آن راهکار پیدا کرد. اگر 
ممنوعی��ت اس��ت آن را خوب تببی��ن و اعالم کنیم و از آن محک��م دفاع کنیم، اگر 
ممنوعیت نیس��ت ، حق و نداریم نظر شخصی خود را به جامعه و نهادها تحمیل کنیم، 

باید به دنبال راهکار باشیم.
وی افزود:  اگر امکاناتی وجود ندارد، باید آن را فراهم و بعد اعالم نظر کنیم، نه اینکه 
بگوییم "ممنوع اس��ت، ممنوع است" کدخدایی تصریح کرد : اگر مشکلی وجود نداشته 

باشد، به نظرم حضور بانوان اشکالی نباید داشته باشد.  ایسنا

سخنگو
گشتهاینیرویدریاییسپاهدرتغییرخاصینکردهاست

سخنگوی سپاه با بیان اینکه گشت های نیروی دریایی سپاه در خلیج فارس 
تغییر نکرده اس��ت، گفت: اگر رویارویی با آمریکایی ها کمتر ش��ده به این علت 

است که آنها حساب کار دستشان آمده است.
س��ردار رمضان شریف اظهار داشت: در طول سال های گذشته که عملیات 
گشت و بازرسی و کنترل شناورهای بیگانه در منطقه خلیج فارس در دستور کار 
نیروی دریایی سپاه بوده مکررا اتفاق افتاده که شناورهای ما با شناورهای عبوری از 
تنگه هرمز و خلیج فارس گفتگوهایی داش��تند و بعض��ا تذکراتی برای عدم ورود به آب 

های سرزمینی ما دریافت کردند، که در  آخرین مورد این امر عذرخواهی آنها شد.
وی ادامه داد: از آن به بعد ما ش��اهد رفتار قانونمندتری توسط آمریکایی ها بودیم،  
وگرن��ه در رفتار و گش��ت ها و کنترل ه��ای نیروی دریایی س��پاه تغییر خاصی صورت 

نگرفته است.  مهر

پاسداران

حضرت آی��ت اهلل خامن��ه ای رهبر معظم  والی�ت انقالب اس��المی صب��ح د ی��روز د   ر د   ید   ار ب���ا 
د   ست اند   رکاران حج امسال، حج را مظهر آمیختگی »معنویت و 
سیاس��ت« و مهمترین ویژگی آن را اجتماع مسلمانان د   ر زمان 
و مکان مش��خص د   انستند    و گفتند   : حج واقعی حجی است که 
از یک طرف همراه با برائت از مش��رکین باش��د    و از طرف د   یگر 

زمینه ساز وحد   ت و همد   لی و یکصد   ایی مسلمانان شود   .  
حض��رت آیت اهلل خامنه ای ش��کل گیری نظ��ام جمهوری 
اس��المی و ارائه توانایی اس��الم د   ر ورود    به مید   ان سیاس��ت و 
زند   گ��ی را باطل کنند   ه س��الها تالش برای الق��اء جد   ایی د   ین 
از سیاس��ت خواند   ند    و افزود   ند   : اکنون ب��ار د   یگر افراد    ناد   ان و 
مغرض، تالش د   ارند    تا لزوم جد   ایی د   ین از سیاس��ت و زند   گی 
و علم را به ذهن نسل جوان القاء کنند    اما حج بهترین فرصت 
و ی��ک صحنه عمل��ی برای نش��ان د   اد   ن آمیختگ��ی »د   ین و 

سیاست« است.
رهبر انقالب اس��المی د   ر نظر گرفته ش��د   ن زمان و مکان 
مشخص برای اجتماع مسلمانان د   ر فریضه حج را نشان د   هند   ه 
اهد   افی فراتر از معنویِت ِصرف د   انس��تند    و خاطرنشان کرد   ند   : 
یکی از اهد   اف مهم حج، اجتماع و ارتباط و تفاهم مس��لمانان 
با یکد   یگر و د   ر واقع همان موضوع ش��کل گیری امت اس��المی 

است.
ایش��ان با تأکید    بر اینکه کعبه ش��ریف و مس��جد   الحرام و 
مس��جد النبی متعلق به همه مس��لمانان اس��ت و نه متعلق به 
کس��انی که بر آن سرزمین مسلط هستند   ، افزود   ند   : کسی حق 

ند   ارد    مانع از تحقق مفاهیم واقعی حج ش��ود    و اگر حکومت و 
یا د   ولتی این کار را انجام د   هد   ، د   ر واقع »صد   ّ عن س��بیل اهلل« 

کرد   ه است.
رهبر انقالب اس��المی با اش��اره به ش��کل گی��ری معنای 
جد   ی��د   ی از حج ب��ه برکت هد   ایت های ام��ام بزرگوار، گفتند   : 
حج واقعی باید    همراه با برائت از مش��رکان و زمینه ساز وحد   ت 
و انس��جام مس��لمانان باش��د   ، نه آنکه برخی د   ولتها د   ر جهت 
ایجاد    اختالف و جد   ایی میان امت اس��المی تالش و خود    را به 

استکبار متصل کنند   .
حض��رت آیت اهلل خامن��ه ای همچنین با اش��اره به فاجعه 
مس��جد   الحرام و فاجعه منا د   ر سال ۱۳9۴، آن را ظلمی بزرگ 
خواند   ن��د    و با تأکید    بر ل��زوم پیگیری مس��تمر و جد   ی برای 
احق��اق حق، افزود   ند   : این مطالبه ب��ه هیچ وجه نباید    فراموش 
ش��ود    و د   س��تگاههای مس��ئول باید    از راههای مختلف بویژه 
مجام��ع بین المللی، ای��ن موضوع را پیگی��ری کنند    تا کمیته 
حقیق��ت یابی با حضور جمهوری اس��المی تش��کیل و احقاق 
ش��ود    زیرا د   ر این د   و فاجعه، تأمین ایمنی و امنیت حجاج که 
مهمترین وظیفه حکومت عربس��تان است، رعایت نشد    و د   یه 

مقتوالن نیز د   اد   ه نشد   .
ایش��ان با تأکید    ب��ر اینکه ضروری ترین نی��از امروز د   نیای 
اس��الم وحد   ت و یک صد   ایی اس��ت، به تمرکز د   ش��منان برای 
مقابله با مس��لمانان به ویژه د   ر موضوع فلس��طین و د   ر قضایای 
یمن اشاره و خاطرنشان کرد   ند   : اکنون امریکایی ها نام سیاست 
ش��یطانی خود    د   رباره فلسطین را »معامله قرن« گذاشته اند  اما 

بد   انن��د    که به فضل الهی، این معامله قرن هرگز محقق نخواهد    
شد    و به کوری چشم د   ولتمرد   ان امریکا، قضیه فلسطین از یاد   ها 

نخواهد    رفت و قد   س پایتخت فلسطین باقی خواهد    ماند   .
رهبر انقالب اس��المی ب��ا تأکید    بر اینکه ملت فلس��طین 
د   ر مقابل این توطئه خواهد    ایس��تاد    و ملت های مس��لمان نیز 

پش��تیبان مرد   م فلس��طین خواهند    بود   ، افزود   ند   : البته برخی 
د   ولت های اس��المی که هیچ اعتقاد   ی هم به اس��الم ند   ارند   ، به 
د   لیل حماقت و جهالت و مطامع د   نیوی پیشمرگ امریکایی ها 
ش��د   ه اند    اما به توفیق الهی، امت اس��المی و ملت فلسطین بر 
د   ش��منان خود    پیروز خواهند    ش��د    و خواهند    د   ید    آن روزی را 
که ریشه رژیم جعلی صهیونیستی از سرزمین فلسطین َکند   ه 
ش��ود   . پیش از س��خنان رهبر انقالب اس��المی، حجت االسالم 
قاضی عسکر نمایند   ه ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی گفت: 
ش��عار حج امسال »حج، تحول روحی و اخالقی، سبک زند   گی 

د   ینی، عزت و کرامت اسالمی« است.
آقای قاضی عس��کر افزود   : از حجاج خوسته ایم با پرهیز از 
بازارگرد   ی، سوغات های خود    را از تولید   ات د   اخل فراهم کنند    
ت��ا از ثواب کمک به تولید    د   اخلی و اش��تغال برای جوانان نیز 

بهره مند    شوند   .
همچنی��ن آقای محمد   ی رئیس س��ازمان حج و زیارت با 
بیان گزارش��ی از اقد   امات انجام گرفته گف��ت: فرایند    اجرایی 
حج امس��ال با تایید    شورای عالی امنیت ملی آغاز و تالش شد    
خواسته ها و انتظارات مرد   م و نظام د رخصوص امنیت، عزت و 

کرامت حجاج تامین شود   .
آقای محمد   ی با بیان اینکه فعالیت های کارگزاران حج بر 
س��ه اصل تالش و کار بی وقفه، صرفه جویی و نوآوری متمرکز 
ش��د   ه است، گفت: د   ر حج س��ال جاری حد   ود    ۸۶ هزار زائر د   ر 

قالب ۵۸۶ کاروان سازماند   هی شد   ه اند   .
 پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری 

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار دست اندرکاران حج امسال:

پیگیری فاجعه منا و مسجدالحرام باید مستمر و جدی باشد

گروه رویداد  اصالح گ���زارش د   و روزهای  ای��ن  رویکرد 
طلب��ان با روزهای ک��ه آنها خ��ود را حامی اصلی 
روحانی و مسبب پیروزی او در انتخابات معرفی می 

کردند از زمین تا به آسمان متفاوت شده است. 
در شرایطی که فشارهای اقتصادی و تحریمها، 
رکود، گرانی، بیکاری و... صبر مردم را به سر آورده 
است، مدعیان اصالحات نه تنها کمک و راهکاری 
برای خروج از این شرایط نمی اندیشند، بلکه حتی 
زیر پای دولت پوس��ت خربزه می اندازند تا به هم 
به اهداف خود دست یافته و کارنامه ضعیف دولت 
به نام آنها ثبت نشود و هم حسابهای قدیمی خود 

را با دولت تسویه کنند. 
جالب آنجاس��ت که آنها بس��یار مشتاق بازی 
اس��تیضاح استعفای حس��ن روحانی هستند و اگر 
چ��ه تالش می کردند که در گذش��ته این حرف را 
به دهان رقیب سیاسی خود بگذارند اما امروز خود 

علناً  آن را بیان می کنند. 
درای��ن زمینه آنه��ا برآنند فش��ار روانی را به 
روحانی س��نگین کنند و با حاشیه سازی ، از یک 
س��و مانع از اصالح مس��یر دولت ش��ده و از سوی 
دیگر تفکر ایج��اد رونق اقتص��ادی از راه توافق با 

غرب را مجدداً احیا کنند.
ب��ه این ترتیب با خروج امریکا از برجام زمینه 
برای تحمیل توافق با اروپا فراهم می ش��ود و آنها 
می توانند مجدداً به حمایت غرب از اهدافشان فکر 

و در این زمینه سرمایه گذاری کنند. 

تغییرجایگاه
جالب آنجاس��ت که مدعیان اصالح طلبی که 
ت��ا دیروز حمایت های خود را دلیل روی کارآمدن 
روحان��ی در دولت ه��ای یازده��م و دوازهم  می 
دانستند حاال امروز  به جای قرار گرفتن در جایگاه 
پاس��خگویی و یا دس��ت کم عذرخواهی از مردم به 
خاطر وعده های دروغ و تحمیل مشکالت معیشتی 
گسترده، در جای طلبکار از دولت قرار گرفته اند.

ای��ن درحالی اس��ت ک��ه تجربه تلخ ۵ س��اله 
گذش��ته و مسیر اش��تباه قبلی دول��ت در توافق با 
آمریکا و واگذاری امتیازات گس��ترده به غربی ها،  
بزرگ ترین پروژه مشترک روحانی و اصالح طلبان 

ب��ود که با عمل به این نس��خه دولت دچار چنین 
گرفتاری هایی شد.

در حال حاضر اصالح طلبان از موضع گیری های 
اخیر روحانی نگرانند، بنابراین می کوش��ند مانند 
همیش��ه  با مص��ادره به مطل��وب رای مردم، خود 
را وکی��ل مداف��ع و مال��ک رای مردم ج��ا بزنند و 

مطالبات خود را از زبان مردم بیان کنند. 

مستندات
نگاه��ی به موضوعاتی مطرح از س��وی اصالح 
طلبان نش��ان م��ی دهد که اص��الح طلبان خیلی 
زود در مواض��ع و نوش��ته های خود ب��ر این نکته 
صحه گذاش��تند.  اخی��راً محمدرضا ع��ارف عضو 
فراکس��یون امید با ابراز تاس��ف از اینکه قبح فساد 
در کش��ور ریخته ش��ده و نکبت فساد دامن کشور 
را گرفته اس��ت گفت:  اصالح طلب��ان در این برهه 
زمانی سعی دارند با توجه به ضعف عملکردی یک 
جداسازی رسمی را انجام دهند تا در سال ۱۴۰۰ 
کمتر هزینه دهند اما پیوند این چندساله دولت و 

اصالحات از یاد کسی نمی رود.
عارف علت ضع��ف دولت را اصالح طلبانه کار 
نکردن دولتمردان خواند و بر ضرورت اس��تفاده از 
تجربه دوران اصالحات بویژه در س��اماندهی امور 
اقتصادی کش��ور تاکید ک��رد. وی  با ی��اددآوری 
تشکیل ستاد اقتصادی کشور در دوران اصالحات 
،گفت: در این س��تاد نخبگان اقتصادی کش��ور از 
همه جریانات سیاس��ی حضور داشتند و خروجی 
موفقی از آن ستاد مورد استفاده قرار گرفت. حتی 
در تدوین برنامه س��وم توسعه کشور تفاهم خوبی 
بین دو جریان چپ و راست وجود داشت و به نظر 
می رس��د این الگو می تواند در مقطع فعلی بس��یار 

راهگشا باشد.

عارف با بیان اینکه نمی توانیم ناامید باش��یم و 

ناامیدی در قاموس اصالحات نیست، تصریح کرد: 
از بعض��ی دولتمردان که در زم��ان اصالحات هم 
مسئولیت داش��تند تعجب می کنم که از تجربیات 
موفق دول��ت اصالحات در زمین��ه مدیریت ارزی 
اس��تفاده نمی کنند و تجربیات شکس��ت خورده را 

تکرار می کنند.
چن��دی پیش عب��اس عب��دی در مطلبی در 
یکی از روزنامه ها نوش��ت : »بح��ران موجود بیش 
از اینک��ه بحران دولت به معناي خاص قوه مجریه 
باشد، متوجه کلیت ساختار سیاسي است. بنابراین 
راه ح��ل نیز قرار گرفتن در ج��اي رئیس جمهور یا 
هیچ کس دیگري نیس��ت. بنده معتقدم که بحران 

ایران ریشه در وضعیت سیاسي آن دارد. «
وی افزود: اصالح طلبان چه رادیکال تر شوند و 
چه محافظه کارتر هیچ دلیلی ندارد که سرنوش��ت 
خ��ود را با دول��ت یا هر پدیده دیگ��ر پیوند بزنند. 
به نظرم دولت مس��ئولیت وظایف خ��ود را دارد و 
اصالح طلبان نیز در س��ال های  9۲ و 9۶  به دلیل 
محدودیت ه��ای خ��ود از این دولت دف��اع کردند. 
اما ای��ن به معنای آن نیس��ت که اص��الح طلبان 
مسئولیت  حقوقی رفتارهای دولت یا سیاستگذاری 

دولت را برعهده دارند."
چندی پیش »س��عید حجاریان«، تئوریسین 
جری��ان اصالحات ب��ا سناریوس��ازی درباره پیش 
بینی تشدید مشکالت کش��ور گفت: »در صورتي 
که وضعیت گفته شده تشدید شود، راست ها چهار 
سناریو پیش روي دولت روحاني قرار خواهند داد. 
اولین آنها پیشنهاد استعفاست؛ یعني روحاني را به 

استعفا داللت کنند.«
ص��ادق زیباکالم، فعال سیاس��ی اصالح طلب 
ه��م در این باره گفت: »آقای روحانی از ریاس��ت 
جمهوری اس��تعفا بدهد یا استعفا ندهد، به اصالح 
طلبان نزدیک ش��ود یا نش��ود، همچن��ان بر خط 
اعتدال باقی بمان��د یا نماند، فرقی نمی کند چون 

دیگر حرفی برای گفتن ندارد.«
همچنین س��ید حسین موس��ویان، دیپلمات 
طرف��دار دولت، نس��بت به ادام��ه وضعیت کنونی 
در صحنه سیاس��ی جاری هش��دار داده است و از 
مقامات جمهوری اس��المی خواس��ته اس��ت برای 
خروج از بن بس��ت به »اس��تعفای دول��ت فعلی و 

برگزاری انتخابات زودرس« تن دهند.
آنها حتی مدعی شده اند که گروه های رقیب 
و منتقدان از دولت روی برگردانده اند و در مس��یر 
دولت س��نگ اندازی می کنند اما گذش��ت زمان 
نش��ان داد که این گروه تنها دلس��وزانه خواس��تار 
تغییر مس��یر دولت به س��مت روش��های درست و 
عملی هس��تند و آمادگی خود را برای همراهی با 

دولت اعالم می کنند. 
اصولگرای��ان بارها اعالم ک��رده اند که در این 
ش��رایط بحرانی استعفا را خالی کردن عرصه است 

که اصال به نفع کشور نیست.
در همین رابطه، جواد کریمی قدوسی نماینده 
مش��هد و کالت در مجلس شورای اسالمی با بیان 
اینک��ه اصالح طلبان برای فرافکنی و ش��انه خالی 
کردن از بار مس��ئولیت و مش��کالت موجود برنامه 
ری��زی کردند، گف��ت: »طرح اس��تیضاح روحانی، 
رفتن پیش مراجع و ظرفیت ایجاد بحران از برنامه 

اصالح طلبان برای عبور از روحانی است.«
وی افزود: » در همین راستا می بینیم افرادی 
مثل س��عید حجاریان از دولت آینده و اس��تیضاح 
رئیس جمهور و تکرار حوادث زمس��تان 9۶ سخن 

می گویند.«
علی عبدالعلی زاده وزیر مس��کن و شهرسازی 
دول��ت اصالحات ، ب��ا بیان اینکه دول��ت روحانی 
باید اس��تعفا دهد، گفته است  "وقتی دولت کاری 
برای مردم نمی کند، بهتر اس��ت رها کند و برود...

مس��ئولیت ها تا وقتی ارزش دارد که انسان بتواند 
خدمت کند و اگر نمی تواند خدمت کند باید کنار 

برود."

دولتبهمطالباتواقعیتوجهکند
تجرب��ه نش��ان داده اس��ت که  اگ��ر دولت به 
درس��تی به دنب��ال اصالح مس��یر اس��ت باید به 
مطالبات واقعی مردم بپردازد و از حاش��یه س��ازی 

های بی مورد را کنار بگذارد. 
در این میان دولت نباید فراموش کنند بسیاری 
از آنانی که تا دیروز به همراهی با دولت تظاهر می 
کردند اما حاال در زمره مخالفان آن قرار گرفته اند، 
می کوش��ند به هر قیمت که شده با تحرکات خود 
یا هل دادن دولت به ارتکاب رفتارهای اعتمادسوز، 
دولت را در موضع اته��ام و غیر قابل اعتماد بودن 
ب��رای نظام و انقالبیون نگه دارند و به عبارت دیگر 

دولت را از تغییر صحیح مسیر باز دارند.
بای��د توج��ه داش��ت ک��ه ه��ر عالمت��ی که 
نش��ان دهنده نوع��ی ی��أس و ناامی��دی در جامعه 
باش��د، زنگ خطر برای جمعه اس��ت و حاال سوال 
اینجاست که براستی اصالح طلبان چگونه مدعی 
حمایت از مردم و اصالح کش��ور هس��تند درحالی 
که در چنین شرایط سخت با فشار روانی بر دولت، 

شرایط را برای کار دولت سخت تر می کنند. 
براس��تی کارک��رد اص��الح طلبان در کش��ور 
چیس��ت آنهم در زمانی که رئیس جمهور و دولت 
برای تغییر صحیح مس��یر تصمیم گیری می کنند 
با حاش��یه س��ازی مانع از ترغیب و تشویق دولت 

برای حل مشکالت می شوند. 
در عین حال الزم است که دولت با بهره گیری 
از تجربیات س��الهای گذش��ته از توصیه های غیر 
واقعی این گروه فاصله بگی��رد. یادآوری این نکته 
به دولت ضروری اس��ت که آنه��ا ، دولت را صرفا 
ی��ک رحم اجاره ای برای ادامه بق��اء می دانند.  از 
سوی دیگر دولت و شخص رئیس جمهور می توانند 
ب��ا بهره گیری از نیروهای انقالبی  اعتماد مردم را 

به خود جلب کرده و از فشار آنها منفعل شوند.
اینکه جریان اصالح طلب به فکر قدرت است و 
به فکر مردم نیست واقعیتی است که در سال های 
اخیر مصادیق بس��یاری برایش وجود دارد، اما در 
این شرایط فشار باید حواس روحانی را بیش ازپیش 

به مواضع اصالح طلبان جلب کرد.

نگاهی به رویکرد طلبکارانه اصالح طلبان از دولت 

ضرورت توجه دولت به خروج از انفعال

رئیس سازمان پدافند غیر عامل گفت  از امنیت و اقتد   ار حمایت��ی  کمتری��ن  متأس��فانه 
ش��بکه های داخلی نش��ده و س��رورهای تلگرام، در اختیار 
هاتگ��رام و طالگ��رام ق��رار گرفت��ه اس��ت؛ در صورتی که 

می توانستند آنها را به پیام رسان های داخلی بدهند.
س��ردار محمدحس��ین جاللی در رابطه با قانونی بودن 
فعالیت این دو نرم افزار اظهار داش��ت: فیلترینگ تلگرام هم 
حک��م قضایی و هم مصوبه ای از طرف ش��ورای عالی فضای 
مج��ازی دارد و اس��تفاده از فیلترش��کن یا س��امانه هایی با 
عنوان هاتگرام و طالگرام دارای مصوبه نیستند. در حقیقت 
موضوع این اس��ت که ورودی یا آی پی های تلگرام مس��دود 
و فیلتر ش��ده و هاتگ��رام و طالگ��رام از طریق ورودی های 
اختصاص��ی به همان دیتاس��نتر و داده ه��ای اصلی تلگرام 

دسترسی پیدا کرده اند و از این طریق می توانند ورودی ها را 
کنترل و مدیریت کنند اما بیگ دیتای تولید ش��ده در کل 

شبکه تلگرام را نمی توانند کنترل کنند. 
وی افزود: در واقع در این مورد تسلط بر روی ورودی ها 
بر میزان تس��لط بر بیگ دیتاها ارجحیت داده ش��ده است؛ 
ل��ذا ما فکر می کنیم بیگ دیتای ناش��ی از حضور تلگرام در 
کش��ور ما خطرناک تر از این موضوع است. در حوادث اخیر 
نیز ش��اهد این بودیم که بعضی از آش��وبگران از این دست 

بیگ دیتاها استفاده کرده اند.
جالل��ی در خصوص قانون��ی بودن فعالی��ت هاتگرام و 
طالگرام گفت: نگاه ما این است که در این رابطه حتماً باید 
حکم مصوبه اجرا شود و شبکه های بومی رشد بسیار خوبی 

داشتند.  باشگاه خبرنگاران جوان 

سردار جاللی: 
 شبکه پیام رسان داخلی مورد حمایت قرار نمی گیرند

'کمال خرازی' رییس شورای راهبردی  روابط خارجی جمهوری اسالمی ایران، د   ی�����د   گاه
ام��کان هرگونه مذاکره با آمری��کا را رد کرد و گفت: تجربه 
ایران در مذاکره با آمریکا نشان می دهد واشنگتن به گفت 
و گوهای��ی که انجام می دهد و اس��نادی که خودش امضا 

می کند، پایبند نیست.
خرازی فزود: ایران دو بار در مساله افغانستان و موضوع 
انرژی هس��ته ای مذاکراتی با آمریکا انجام داد که در هر دو 

مورد واشنگتن به تعهداتش پایبند نبوده است.
وی تصریح کرد برای حل مس��ایل منطقه ای نیازی به 
مداخله و مذاکره آمریکا نیس��ت بیگانگان باید مداخله ها را 
کن��ار بگذارند و بازیگران اصلی منطقه با یکدیگر وارد گفت 

و گو شوند و مسایل را خودشان حل کنند.

خرازی گفت: اگر قرار باش��د کش��ورهای منطقه برای 
گفت و گو به س��مت آمریکا بروند، س��مت و سوی مسایل 
تغییر می کند و منافع همین کشورها در مخاطره می افتد. 
رییس ش��ورای راهبردی روابط خارجی جمهوری اسالمی 
ایران با انتقاد از ترویج تروریسم توسط برخی از کشورهای 
منطق��ه تاکید ک��رد، بازیگران اصلی و مهم��ی چون ایران، 
ع��راق، مصر و عربس��تان در منطقه حض��ور دارند و امنیت 
منطقه در گرو س��اختاری اس��ت که این کش��ورها باید در 
خص��وص آن تصمیم گیری کنن��د و نیازی به دخالت های 

آمریکا نیست.
رییس شورای راهبردی روابط خارجی جمهوری اسالمی 
ایران اعزام نمایندگان ایران به کشورهای منطقه را »تالشی 

برای روشنگری« و »بیان مواضع « خواند.  ایرنا

خرازی:
 آمریکا کشور قابل اعتمادی برای مذاکره نیست


