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 دولت »مبارزه با فساد« را
 در صدر برنامه هایش قرار دهد

رئی��س فراکس��یون نماین��دگان والی��ی مجلس 
ب��ا تاکید ب��ر اینکه بای��د »مبارزه با فس��اد« در صدر 
برنامه های دولت قرار بگیرد، خواس��تار اجرای دو ماده 

حساس قانون برنامه ششم برای مبارزه با فساد شد.
حمیدرض��ا حاجی بابایی با اش��اره به توصیه های 
اخی��ر رهبر معظم انقالب به اعض��ای هیات دولت در 
دیدار هفته ج��اری اظهار داش��ت: در حال حاضر در 
موقعیتی ق��رار داریم که نباید اقتص��اد و برنامه های 
داخلی کش��ور به مذاکره با اروپایی ها گره زده ش��ود؛ 
البته اش��کالی ندارد که این گفتگوه��ا صورت بگیرد، 
ام��ا نباید فضای داخلی کش��ور را معط��ل نتیجه این 

مذاکرات نگه داریم.
وی تاکی��د کرد: مهمترین نیاز در حال حاضر این 
اس��ت که دول��ت خودش را قوی، با انگیزه و بانش��اط 
نش��ان دهد و خروجی رفتارش هم اینگونه باشد، چرا 
که دولت میدان دار مدیریت اقتصادی کش��ور است و 
اگر کوچکترین تعلل و کم ارادگی از خود نش��ان دهد، 

شکست آن قطعی است.  مهر

اعزام تیم اربابان سالح نیروی زمینی سپاه 
به مسابقات نظامی روسیه

 سرپرس��ت تی��م اربابان س��الح نی��روی زمینی 
سپاه گفت: تیم اربابان س��الح نیروی زمینی سپاه به 

مسابقات نظامیان جهان در روسیه اعزام می شود.
سرهنگ پاسدار ابوالقاسم کاظمی سرپرست تیم 
اربابان س��الح نیروی زمینی س��پاه با بیان اینکه این 
امروز به  مسابقات نظامیان جهان در روسیه اعزام می 
شوند، افزود:  بخشی از مسابقات نظامی جهان در شهر 

نیزا در روسیه برگزار می شود.
وی ادام��ه داد: مس��ابقات نظام��ی و بین الملل��ی 
روسیه بیش از 40 سال است که برگزار می شود و دو 
س��ه سال است که سپاه ماموریت پیدا کرده تا در این 

رقابت ها حضور یابد.
س��رهنگ کاظمی تاکید کرد: تیم اربابان س��الح 
نی��روی زمین��ی س��پاه ش��امل بخش ه��ای توپخانه، 
پدافند هوایی و س��الح سبک سال گذشته رتبه سوم 
رقابت های بین المللی را کس��ب کرد و امس��ال هم با 
ی��ک تیم قدرتمند در مس��ابقات حضور خواهد یافت. 

 میزان

 فرمانده کل ارتش درگذشت
پدر سید وحید حقانیان را تسلیت گفت

فرمانده کل ارتش در پیامی درگذش��ت پدر سید 
وحید حقانی��ان، معاون امور ویژه دفت��ر رهبر معظم 

انقالب اسالمی را تسلیت گفت.
در بخش��ی از پیام امیر سرلشکر سید عبدالرحیم 
موسوی آمده اس��ت:  در برابر تقدیر حضرت پروردگار 
چاره ای جز تسلیم و رضا نیست . ضمن ابراز همدردی 
از درگاه خداون��د متعال برای آن مرحوم رحمت الهی 
 ب��رای جنابعال��ی و بازماندگان محترم مس��ئلت دارم.

 روابط عمومی ارتش 

سوال از وزیران اطالعات، نفت و خارجه 
در دستور کار این هفته نمایندگان

نماین��دگان مجل��س پس از دو هفت��ه تعطیالت 
تابس��تانی مجل��س، روزهای یکش��نبه، سه ش��نبه و 

چهارشنبه هفته آینده جلسات علنی دارند.
س��وال علی مطه��ری و ۵0 نماین��ده و همچنین 
س��وال ج��واد کریم��ی قدوس��ی و دو نف��ر دیگ��ر از 
نماین��دگان از وزیر اطالعات، س��وال نادر قاضی پور و 
علیرضا محجوب از وزیر نفت، و س��وال مجید ناصری 
نژاد، نصراهلل پژمان فر و ۱۳ نفر  از نمایندگان از وزیر 
امور خارجه از دس��تور کارهای جلس��ات علنی هفته 

آینده مجلس است.  ایسنا

 تبعیت از والیت
 باعث غلبه بر دشمن می شود

امام جمعه موقت تهران گفت: اگر مردم ایران در 
جن��گ اقتصادی مطیع والیت فقیه باش��ند، قطعا در 

مقابل دشمن پیروز می شوند.
حجت االسالم کاظم صدیقی، با بیان اینکه مردم 
ایران ش��هید داده و مهمان سفره شهدا هستند افزود: 
بای��د آب��روداری کنند تا دش��منان را ش��اد نگردانند. 
بهره من��دی از س��یره و روش زندگ��ی امامان س��بب 
پیروزی ایرانیان در جنگ با فتنه های دشمنان خواهد 

باشگاه خبر نگاران جوان شد. 

 بازدید سرلشکر موسوی
از یگان های مستقر در سنندج 

فرمانده کل ارتش با حضور در شهرس��تان سنندج، 
از یگان های مس��تقر در این شهرس��تان شامل، قرارگاه 
تاکتیکی لش��کر ۲۸، گروه توپخانه و موش��ک ها و تیپ 
۱۲۸ متحرک هجومی نیروی زمینی ارتش بازدید کرد.

امیر سرلش��کر س��ید عبدالرحیم موسوی در این 
بازدی��د ضمن دیدار و گفت وگو ب��ا کارکنان، وضعیت 
آمادگی رزمی یگان های نیروی زمینی در شهرس��تان 

سنندج را مورد ارزیابی قرار داد. میزان

اخبار

سفر والیتی به مسکوتصمیم دولت بود
رئی��س دفتر رئیس جمهور با بیان اینکه والیتی و خرازی به انتخاب دولت، 
پیام رئیس جمهور را به روس��ای کش��ورهای جهان منتق��ل کردند، گفت: الزم 

دیدیم تا سیاست های خود را به کشورهای جهان اعالم کنیم.
محمود واعظی اظهار داش��ت: فرستاده ویژه رئیس جمهور برای سفر به ۲۷ 
یا ۲۸ کش��ور را وزارت امور خارجه به ما معرفی کرد و این موضوعی کامال عادی 

است و کسانی به نادرستی دنبال پیچیده کردن این مسئله هستند.
وی ادامه داد: برخی از این مسئولین که توسط وزارت امور خارجه و دولت انتخاب 
ش��دند مانند خانم ابتکار، خانم جنیدی و اردکانیان از داخل دولت بودند و برخی دیگر 
ه��م مانن��د خرازی و والیتی خارج از دولت بودند. برخی نیز مانند ظریف و یا س��رمدی 
و انصاری از مجموعه وزارت امور خارجه انتخاب ش��دند و این موضوعی عادی و مبتنی 

بر روال بود.  مهر 

خیابان پاستور 
فریاد "آی بُرد، بُرد" بجای شفاف سازی امور

عضو شورای مرکزی فراکسیون امید مجلس اعتقاد دارد هرگاه کشور دچار 
تنش می ش��ود هم��ه افراد فریاد می زنند "آی بُرد، بُ��رد" اما آخرش معلوم نمی 

شود چه اتفاقی رخ داده است.
قاس��م میرزایی نیک��و در خصوص اهمی��ت ایجاد ش��فافیت در عرصه های 
مختلف از س��وی مسئوالن و متولیان دستگاه ها، گفت: اگر قوانین مورد استفاده 
ق��رار بگیرد و در این میان چارچوب آن رعایت ش��ود حتما ش��فاف س��ازی در امور 

مختلف رقم خواهد خورد.
نماینده مردم دماوند و فیروزکوه با اش��اره به اینکه اگر اطالع رس��انی ش��فاف شود و 
اجازه دهند اهالی رس��انه چنین مس��ائلی را رصد و بعد بیان کنند، افراد به عنوان مسئول 
پاسخگوتر خواهند شد، اظهار کرد: به هر حال هیچ فردی وارد این قضایا نمی شود و این 
در حالیست که در تمام دنیا یک مسئول برای مبارزه با فساد وجود دارد.   خانه ملت 

پارلمان 
آخرین وضعیت پرداخت یارانه نقدی به احزاب

رئیس کمیته اطالع رس��انی خان��ه احزاب، آخرین وضعی��ت پرداخت یارانه 
نقدی به احزاب را تشریح کرد.

حس��ین کنعانی مقدم گفت: براساس آخرین مذاکرات رئیس خانه احزاب با 
مسئوالن کمیسیون ماده ۱0 احزاب وزارت کشور،  با توجه به  اختالف نظراتی 
ک��ه در خصوص  مفاد آیین نامه نحوه امتیازدهی به عملکرد احزاب  میان  خانه 
احزاب و وزارت کش��ور وجود دارد، این آیین نامه هنوز به تصویب نرس��یده اس��ت و 
ت��ا زمان��ی که این آیین نامه به تصویب نرس��د، بودجه برای احزاب به حسابش��ان واریز 

نخواهد شد.
وی افزود: پیش��نهاد خانه احزاب این بود که تا آیین نامه به تصویب برسد، بخشی از 
یارانه  برای هزینه  جلسات به حساب خانه احزاب واریز و مابقی پس از تصویب آیین نامه، 

به شکل عادالنه تقسیم شود که با این درخواست مخالفت شد.  تسنیم

احزاب 

امیری مطرح کرد
وحانی«  ین وضعیت نامه کمیسیون عمران به »ر آخر

درباره بازار مسکن
معاون پارلمانی رئیس جمهور با بیان اینکه موضوع نامه  ن کمیسیون عمران مجلس به رئیس جمهور در صالحیت گفتمــــا

وزارت راه و شهرسازی است، آخرین وضعیت این نامه را تشریح کرد.
حس��ینعلی امیری مع��اون پارلمانی رئیس جمه��ور پیرامون نامه رئیس 
کمیس��یون عمران مجلس ب��ه رئیس جمهور در خص��وص افزایش صعودی 
اجاره بها و قیمت مس��کن، اظهار داش��ت: رئیس جمه��ور رئیس قوه مجریه 
اس��ت و امورات در وزارتخانه تخصصی مربوطه انجام می ش��ود. موضوع نامه 
رئیس کمیس��یون عمران مجلس مطلبی است که در صالحیت وزارت راه و 

شهرسازی بوده و من هم مصاحبه ایشان را در رسانه ها دیدم.
وی افزود: در س��وابق مربوطه آنچه فعال موجود بود، یک س��وال از سوی 
رئیس کمیس��یون عمران اس��ت و انش��ااهلل زمانی که مکاتبه ایش��ان در این 
خص��وص واصل ش��ود اقدام خواهیم ک��رد. وظیفه معاون��ت پارلمانی رئیس 
جمهور این است که مکاتبات کمیسیون های مجلس با وزارت خانه ها را که 
ممکن اس��ت به نتیجه نرسد، پیگیری کند و پس از بررسی سوابق در جهت 

حل موضوع اقدام خواهیم کرد.
گفتنی اس��ت محمدرضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس 
شورای اس��المی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد پیگیری های کمیسیون 
متبوع خود در خصوص افزایش اجاره مس��کن گفته اس��ت: نامه ای از طرف 
کمیس��یون عمران برای رئیس جمهور ارس��ال ش��ده اس��ت تا شخصا برای 
ساماندهی بازار مسکن اقدام کنند، زیرا هر چه که رئیس جمهور تا کنون در 
مورد س��اماندهی بازار مسکن سخن گفته است، در حد سخنرانی باقی مانده 

و آثار عملی در رونق بازار مسکن مشاهده نمی شود.
وی تاکید کرد: باید شخص رئیس جمهور وارد شود و از طریق ایجاد رونق 
در بازار مسکن، اقتصاد کشور را به حرکت در آورد و تا به امروز رئیس جمهور 
به نامه کمیسیون عمران در خصوص »عدم تنظیم بازار مسکن و همچنین باال 

رفتن صعودی قیمت اجاره  خانه ها« پاسخ نداده است.   مهر

آیت اهلل ممدوحی:
 از عملی نشدن دستورات دولت

 برای مبارزه با فساد  در شگفتم
یک عضو مجلس خبرگان گفت: مگر می شود که دولت  به عنوان قوای اجرایی کش��ور دس��توری بدهد و عملی خبــــرگان

نشود؟ اینهایی که به دستورات دولت عمل نمی کنند چه کسانی هستند؟
آیت اهلل حس��ن ممدوحی با اش��اره ب��ه اینکه با ح��رف زدن کاری انجام 
نمی ش��ود، درباره در برخورد با فس��اد را در پنج سال گذشته چگونه ارزیابی 
می کنید، اظهار کرد: من نمی خواهم به بحث ها در این زمینه دامن بزنم ولی 
م��ا که تا به حال و در این مدتی که چنی��ن گرفتاری هایی پیش آمده، اقدام 

مؤثری از دولت ندیدیم.
وی افزود: چطور اس��ت که عده ای می توانند دس��تور رئیس جمهوری در 
زمینه برخورد با فس��اد را ندیده بگیرند؟ مقام معظم رهبری مکرراً دس��تور 
داده اند و تأکید کرده اند که موضوع فس��اد پیگیری شود و مسئله برای مردم 
روش��ن ش��ود که چه کسانی در این زمینه نقش داش��ته اند اما در عین حال 

می بینیم که هر روز گرانی و مشکل بیشتر می شود.
این مدرس حوزه علمیه قم با اشاره به وعده های دولت برای کنترل بازار 
موبای��ل، گفت: فقط حرف زدند. با حرف زدن که کاری انجام نمی ش��ود. مگر 
می شود که دولت به عنوان قوای اجرایی کشور دستوری بدهد و عملی نشود؟ 

حتماً پشت آنان به جایی گرم است که دستورات دولت اجرایی نمی شود.
ممدوح��ی تأکید کرد: وضعیت فعلی برای من واقعاً مبهم اس��ت. من از 
اوضاع فعلی و عملی نشدن دستورات دولت برای برخورد با فساد در شگفتم. 
این ه��ا نمی خواهند اقدامی کنند و گرنه ک��ه کاری ندارد. مردم در طی این 
مدت س��رگردان شده اند. گرانی بیداد می کند و طرف می گوید توانایی خرید 

یک هندوانه یا خربزه برای خانواده اش را ندارد.
ای��ن عضو جامعه مدرس��ین حوزه علمیه قم اظهار کرد: آن کس��انی که 
باید در این ش��رایط کاری کنن��د، اقدامی انجام نمی دهند؛ نه وزارت صنعت، 
نه وزارت اقتصاد اقدامی انجام نمی دهند و نمی دانم چرا چنین اس��ت، من از 

چنین اوضاعی تعجب می کنم.  ایسنا

سردار فضلی:
یکایی ها هستند منافقان همراه آمر

فرمانده دانش��گاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین  ن  ا ر ا سـد )ع( گف��ت: در عملی��ات مرص��اد حدود ۳ ه��زار نفر از پا
منافقان اسیر و حدود ۲ هزار نفر نیز به هالکت رسیدند؛ امروزه نیز منافقان 

همراه امریکایی ها هستند.
سردار علی فضلی با اشاره به پذیرش قطعنامه ۵۹۸ توسط امام خمینی 
)ره( گفت: قطعنامه ۵۹۸ در روز ۲۹ تیرماه ۱۳۶۶ تصویب شد و پس از یک 
س��ال در ۲۷ تیرماه ۱۳۶۷ با پذیرش رس��می از سوی جمهوری اسالمی به 

جنگ بین ایران و عراق خاتمه داد.
وی با بیان اینک��ه زمانی که به عملیات مرصاد نگاه می کنیم چیزی جز 
لطف و عنایت خداوند نمی بینیم ادامه داد: سپاه اسالم با تمام قدرت و وجود 
خ��ود در مقابل منافقان ایس��تادگی کردند و همین مس��ئله موجب تضعیف 

روحیه منافقان و شکست آن ها شد.
وی با بیان اینکه نباید از مکر و حیله دشمن غافل شویم عنوان کرد: باید 
به اینکه نکته توجه کنیم که هرگاه ایمان و باور به دین و خدا داشته باشیم 
و خالصانه عمل کنیم به پیروزی و موفقیت خواهیم رسید و شکست منافقان 

در عملیات مرصاد نیز نتیجه مقاومت و ایستادگی رزمندگان بود.
وی اف��زود:  اعتقاد دارم زیباترین قطعه تاریخ انقالب در پذیرش قطعنامه 
۵۹۸ رقم خورد چراکه دش��من بر این ب��اور بود که پذیرش قطعنامه موجب 
ایجاد نافرمانی در کش��ور می شود اما زمانی که فرمان ولی فقیه رسید، صدها 
هزار رزمنده دس��ت از مبارزه کشیدند و انگشت های خود را از ماشه  سالح ها 
برداشتند؛ بدون تردید گوش به فرمان ولی فقیه بودن رزمندگان اتفاقی بسیار 

زیبا در تاریخ انقالب اسالمی بود.
فضلی خطاب به دانش��جویان دانشگاه امام حس��ین )ع( بیان کرد: همه 
شما باید به این نکته مهم توجه داشته باشید که سپاه و بسیج الزم و ملزوم 
و مکمل یکدیگر هستند و هر دو باید وجود داشته باشند به همین دلیل شما 

نیز باید همواره روحیه بسیجی خود را حفظ کنند.
وی ادامه داد: همواره باید مراقب باشیم چراکه دشمن به دنبال این است 

که ما را در تردید و بی بصیرتی قرار دهد.   خبرگزاری دانشجو

رنا
ای

گروه رویداد  گروه��ی از اصالح طلب��ان که گـــزارش دو
پیشتر سیاست فاصله گذاری با دولت فاصله گذاری 
درپیش گرفته  تا در انتخابات آتی برچسب مدافع 
وض��ع موجود بر پیکره اصالح��ات نخورد، اینک با 
اس��تفاده از فضای موجود، برای رسیدن به قدرت 
دیگر حتی به عب��ور از روحانی نیز فکر نمی کنند، 
بلکه پ��روژه ای گس��ترده تر و در قال��ب مدیریت 
اعتراضات خیابانی و در نتیجه موج سواری بر روی 

این اعتراضات را در برنامه دارند.
درحالی که دولت به دلیل تنگناهای اقتصادی 
بایس��تی پاسخگوی مردم باش��د، برخی از اصالح 
طلبان که در زمره افراد تندرو در این گروه بشمار 
می روند، در حال تدوین و اجرای برنامه یادش��ده 

هستند .
حاال که فش��ارهای جریان اصالحات به دولت 
روحانی برای استعفا به نتیجه نرسید، حتی تهدید 
به اس��تعفای جهانگیری نیز کار ساز نبود، آنها به 
دنب��ال راه کار تازه ای هس��تند و  اگر به اظهارات 
اخیر برخی اصالح طلبان نگاهی داش��ته باش��یم، 
درمی یابی��م که در ابتدای راه اندازی فتنه ۸۸، نیز 
این گونه اظهارات در قالبی دیگر بیان می ش��د تا 
ب��ا تحریک مردم آنها را به خیابانها بکش��انند و از 
شرایط هرج و مرج به وجود آمده استفاده کنند. 

راهبردی که در این شرایط دنبال می شود آن 
اس��ت که با حضور اعتراض آمیز مردم در خیابانها، 
اعتماد به نظام کاهش یافته و درحقیقت دولتمردان 
و نظام از دو س��و یعنی گرفتاری های اقتصادی و 
آش��فتگی اجتماعی مجبورند تا به رس��یدگی امور 
بپردازن��د و همین امر در دراز مدت موجب خروج 

سررشته کار از دست آنها می شود. 
در این شرایط اصالح طلبان وارد میدان شده 
و اه��داف برنام��ه ریزی خود را دنب��ال کرده و نه 

تنه��ا در عرصه اقتص��ادی بلکه در مورد ش��رایط 
سیاس��ی نی��ز امتیازها و تصمیمات جس��ورانه ای 
را به نظام تحمی��ل می کنند، موضوعاتی  از قبیل 
انتقاد به نق��ش والیت فقیه در جامعه که قباًل نیز 

درصحبتهای آنها طرح شده است.
از س��وی دیگر اگ��ر دولتم��ردان بخواهند در 
مقابل ب��ا این برنامه نیز مقاوم��ت کنند، تحرکات 
خود را خشن تر کرده و حتی برخی پیش بینی می 
کنند که ممکن است حتی کار را به پادگانی شدن 

خیابانها بکشانند. 

نگاهی به برنامه های تدوین شده 
از جمل��ه اقداماتی این گ��روه در برنامه خود 
پی��ش رو دارند، تکنی��ک بحران س��ازی و ناامید 

کردن مردم به هر وسیله ممکن است. 
ش��اهد بود این افراد با بکارگیری رس��انه های 
وابس��ته به خود یا استفاده از ش��بکه های مجازی 
بسیاری از اعتراضات و مشکالت طبیعی یا زیست 
محیط��ی یا آس��یب ه��ای اجتماعی را ب��ه امری 
سیاسی مبدل کرده و از آن به عنوان بهانه ای برای 

اعتراضات سیاسی استفاده می کنند. 
ب��ه عنوان مثال موضوع کمب��ود آب یا هجوم 
ریزگردها به برخی از اس��تانها  یا سوانح و اتفاقاتی 
چون سانحه یاسوج ویا پدیده گورخوابی و کودکان 
کارو  .... را مبدل به امر سیاس��ی و اعتراض آفرین 

می کنند . 
علیرض��ا علوی تب��ار از چهره های ش��اخص 

اصالح طلب در گفتگویی در تش��ریح این موضوع 
گف��ت:    مش��کالت کالن ایران دیگر مس��ئله یا 
مشکل نیستند، اغلب به »بحران« تبدیل شده و در 
بهترین برآورد »معضل« هستند. مجموعه بحران ها 
و معضالت درهم تنیده که با یکدیگر همبس��تگی 
مثبت دارند و یکدیگر را تش��دید می کنند. مسئله 
اجتماعی که به بحران تبدیل می ش��ود در آستانه 

تبدیل به »فاجعه« است.
درعین برنامه دیگری که در این زمینه دنبال 
می ش��ود قومی، نژادی، اقلیتی در کشور است که 

می تواند در محرک بحران های امنیتی باشد. 
پرداخت��ن به مس��ئله اقوام، اقلیته��ا و زنان از 
جمله این موارد هستند. ش��اهد بودیم در مسائل 
چون حضور زنان در ورزش��گاهها، حجاب، یا زلزله 
و فعالی��ت کوله بران در کردس��تان وی��ا وضعیت 
نامطلوب اقتصادی – اجتماعی اس��تان سیس��تان 
و بلوچس��تان و آفریقایی نمایی این استان، همگی 
حکای��ت از این دارد که این گروه حاش��یه ای را به 
متن آورده و موجب تش��تت و آش��فتگی امنیتی 
اوضاع می ش��وند. اما را دیگری که پیش روی این 
پروژه قرار دارد گره زدن اقتصاد به سیاس��ت است 
که تالش می کند مطالب��ات و انتقادات اقتصادی 
مردم به دول��ت را صرفاً ظاهری عنوان کرده و آن 
را نمایش��ی از اعتراض به حاکمیت و دولت عنوان 

کنند. 
محمود صادق��ی نماینده اصالح طلب مجلس 
در ای��ن باره گف��ت: ما مقوله امنیت را بیش��تر در 

چارچوب اعمال حاکمیت مبتنی بر قدرت س��خت 
تعری��ف می کنی��م. درحالی که امنی��ت پایدار باید 
مدنظرمان باشد که نیس��ت. امنیت پایدار هم جز 
با مش��ارکت واقعی مردم میسر نمی شود. سیستم 
ما متأس��فانه به طور مداوم در حال ساخت موانعی 
برای توس��عه و تقویت این مشارکت عمومی بوده. 
مثاًل نظارت اس��تصوابی سازوکاری  است که باعث 
ایجاد نارضایتی در نهاد مهم انتخابات شده است.

وی افزود: سال هاس��ت که به بهانه سیاس��ی 
بودن این دس��ت موضوع��ات ناظر ب��ه اصالحات 
بنیادین به حاش��یه رانده ش��ده اند اما امروز واقعاً 
زمان آن است که بپذیریم مسئله معیشت، اقتصاد، 
فس��اد و ناکارآمدی سیستم ما یک مسئله سیاسی 
اس��ت و تا زمانی که عزم سیاس��ی نداشته باشیم، 

کار درست نخواهد شد. 
نگاهی به بیانیه تحلیلی حزب اتحاد ملت، پس 
از اغتشاشات دی ماه نیز گواهی بر این مدعاست. 
در قس��متی از بیانی��ه این حزب آمده اس��ت: 
جامع��ه م��ا از بح��ران فراگی��ر بی اعتم��ادی رنج 
می ب��رد. مردم ب��ه مردم، مردم ب��ه حکومت گران، 
حکومت به مردم و س��رانجام اج��زای حکومت به 
یکدیگر بی اعتمادن��د و در کوران این بی اعتمادی 
س��رمایه های اجتماعی کشور آس��یب جدی دیده 

است.
ش��کاف بین نس��لی چالش دیگری اس��ت که 
اص��الح طلب��ان از آن در این حوزه به��ره برده و 
با بی��ان اینکه ص��دای جوانان در جامعه ش��نیده 

نمی شود، از ظرفیت این قشر استفاده می کنند.

امتیاز بدهیم تا اوضاع بهبود یابد
در چنین ش��رایطی اصالح طلب��ان با پررنگ 
کردن و مشغول س��اختن دولتمردان به این گونه 
تنش ها، دی��دگاه و تمایل خود ب��رای نزدیکی به 
غ��رب را با اس��تفاده از وس��ایل ارتب��اط جمعی و 

رسانه ها به افکار عمومی تلقین می کنند. 
بر این اساس آنها راه حل مقابله با این تنش ها را 
امتیازه دهی به غرب عنوان کرده و تاکید می کنند 
که دولت بایس��تی برای بهبود روابط خود با غرب 
و در نتیجه بهبود ش��رایط اقتصادی در زمینه های 
مورد نظر غربی ها یعنی ظرفیت موشکی و حضور 

ایران در منطقه باید امتیاز بدهد.

حدود تسامح 
با این حال باید دولتمردان تالش کنند تا این 
مس��ئله را به اصالح طلبان نشان دهند که اگر چه 
نظام از  تحرکات، خطاها و خیانت های آن در فتنه 
۸۸ چش��م پوش��ی کرد اما این تس��امح به منظور 
کنار آمدن یا ضعف نیست و اگر بار دیگر انطباقی 
میان جریان نفاق و اصالحات بر سر پادگانی کردن 
خیابان ها ص��ورت بپذیرد، اصالح طلبان دیگر روی 

خوشی از نظام نخواهند دید. 
بخصوص اینکه نمی توان نقش و سهم اصالح 
طلبان در ایجاد این جریان برانداز را نادیده گرفت، 
آنه��ا به خاط��ر رفتارهایی که از خ��ود بروز دادند 
باعث تش��کیل چنین جریانی شدند که در بزنگاه 
ها خود را نش��ان میدهد. اتفاق��ات دی ماه ۹۶ از 

همین جنس است.
سیاست های این طیف سیاسی از فتنه ۷۸ تا 
فتنه ۸۸ ادامه یافت و باعث خسارت های بسیاری 

برای کشور، مردم و انقالب شد.

سناریو جریان اصالحات تندرو برای مدیریت اعتراضات خیابانی 

چشم پوشی نظام نیز حدی دارد 

خاتمی در نماز جمعه تهران:

خط قرمزهای جعلی در برخورد با مفسدین مورد قبول نیست
خطی��ب موقت نم��از جمعه  ن یبــــو تهران گفت: خط قرمز جعلی تر
بعضی ها در برخورد با مفسدین مورد قبول نیست 

و فقط قانون محور است.
سیداحمد خاتمی امام جمعه موقت تهران در 
خطبه های عبادی سیاس��ی نماز جمعه گفت: در 
هفته گذشته مقام معظم رهبری دو دیدار داشتند 
که در هر دو دیدار مطالب بس��یار مهمی فرمودند؛ 
دیدار اول ب��ا رئیس جمهور و هی��أت دولت بود و 

دیدار دوم نیز با کارگزاران حج برگزار شد.
وی ادام��ه داد: در ای��ن دیداره��ا مقام معظم 
رهب��ری مش��خصاً راهکاره��ا ب��رای برون رفت از 
مش��کالت کنونی را بیان کردند و نقشه راه اقتصاد 
باثبات، تقویت بخ��ش خصوصی، ضرورت برخورد 
قاطع با متخلفان، اش��راف و اعمال قدرت دولت بر 
مبادالت مالی، جدی گرفتن سیاس��ت های اقتصاد 
مقاومتی، اقدام پیش از عالج، حرف زدن رودررو با 
مردم و تحرک بیشتر و احساس مسئولیت مضاعف 
کارگ��زاران، هماهنگ��ی هم��ه دس��تگاه ها با تیم 
اقتصادی دولت، انتقال تصویر درس��تی از اقدامات 
و فعالیت ها توسط صدا و سیما، نشان دادن اقتدار 
نظ��ام در مقابل بیگانگان بخصوص آمریکا و جدی 
گرفتن کارها با استفاده از امکانات و توانمندی های 

داخلی را مد نظر قرار دادند.
خطیب موقت نم��از جمعه تهران در خصوص 

مبارزه با فس��اد ۷ نکته را تش��ریح ک��رد: اول آنکه 
فساد خوره ی هر نظام است؛ بین نظام حق و باطل 
هم فرقی ندارد، حتی اگر در نظام باطل هم خوره ی 

فساد پیدا شود، آن نظام را متالشی می کند. 
خاتمی افزود: دوم آنکه فس��اد کار غیرقانونی 
اس��ت و بدترین شکل فساد، دور زدن قانون است. 

اینکه افراد کار غلط انجام دهند و توجیه و پوشش 
قانون��ی برای آن درس��ت کنند؛ مانن��د کاری که 
بنی اس��رائیل کرد. قرار بود شنبه ها ماهی نگیرند؛ 

کلک زدند. 
عض��و مجلس خبرگان رهبری اظهار داش��ت: 
س��وم آنکه باید ه��ر نوع فس��ادی مبارزه ش��ود، 

بخصوص دس��ت انداختن به بیت المال که بدترین 
نوع فس��اد اس��ت و باید جدی ترین برخورد با این 

افراد صورت گیرد.
وی اظهار داش��ت: چهارم آنک��ه برای برخورد 
با مفس��دان، مالک فقط قانون اس��ت؛ مفس��د هر 
که هس��ت، در هر جایگاه��ی که حضور دارد و هر 
نسبتی که با مقامات دارد، مهم نیست؛ باید با این 

افراد قاطعانه برخورد شود.
خطی��ب موقت نماز جمعه ته��ران تأکید کرد: 
خط  قرمز جعلی بعضی ها مورد قبول نیس��ت؛ فقط 
و فقط قانون اس��ت که محور اس��ت. خاتمی افزود: 
پنجم آنکه برای مبارزه با فساد، نظارت یک ضرورت 
اس��ت؛ هم نظ��ارت علنی ک��ه اعالم ش��ود بازرس 
سرکش��ی می کند و هم نظارت مخفی که حضرت 

علی )ع( این نظارت ها را نیز اعمال می کرد. 
وی خاطرنش��ان کرد: ششم آنکه باید گزارش 
ش��فاف و صریح به مردم ارائ��ه کرد، مردم صاحب 
ای��ن انقالب و نظام هس��تند. حضرت علی )ع( نیز 
می فرمای��د »اگر دیدی��د که رعیت س��ؤال دارد، 
آشکارا به آنها گزارش بدهید«. مقام معظم رهبری 
نیز تأکید داشتند که صدا و سیما این گزارش ها را 

پخش کند. خطیب موقت نماز جمعه تهران ادامه 
داد: هفتم آنکه نبای��د در این عرصه مبالغه کرد و 
حق خدمتگزاران پاک را ضایع کرد. بدنه ی اداره ی 
نظ��ام، بدنه ی قضای��ی و قانونگ��ذاری نظام دارای 
انبوه کارگزاران پاک اس��ت ک��ه دارای رفتار صالح 
هس��تند؛ نبایدطوری برخورد کرد که انگار فس��اد 
همه جای کشور را گرفته است، این خالف واقع و 
سیاه نمایی است. باید با فساد بی مهابا و بی مالحظه 

و به صورت قاطعانه برخورد کرد.
خاتمی با اش��اره به تأکید مقام معظم رهبری 
در م��ورد تالش های دیپلماتیک گفت: مقام معظم 
رهبری تأکید داش��تند که ب��ه جز موارد معدودی 
همچون آمریکا، روابط ایران با شرق و غرب هر چه 
بیشتر تقویت ش��ود و فعالیت هدفمند دیپلماسی 

ادامه پیدا کند.
وی افزود: ش��عار »نه غربی، نه شرقی« به این 
معناس��ت که شرق و غرب حق س��لطه بر ایران را 
ندارند؛ بنابرای��ن ارتباط با کش��ورهای دنیا، متن 
قانون اساس��ی اس��ت. بر همین اس��اس است که 
مق��ام معظم رهب��ری و رئیس جمه��ور پِیک ویژه 
به روس��یه می فرس��تند. وی تأکید کرد: مراودات 
اقتص��ادی ایران با چین و هند، رفتاری بر اس��اس 
قانون اساسی است. اگر آمریکا و اروپا بدانند که ما 
در بن بس��ت هستیم، فشار خود را بر ایران افزایش 

می دهند.  مهر


