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اگرنمایندگانقانعنشوندپروندهبهقوهقضاییهارجاعمیشود
امضاکننده طرح سوال از رئیس جمهور گفت: بعد از توضیحات رئیس جمهور 
ب��ه س��واالت نماین��دگان، درخص��وص قانع کننده ب��ودن یا نبودن پاس��خ های 
رئیس جمهور رای گیری می ش��ود و اگر نمایندگان نظر منفی نسبت به سخنان 

وی داشته باشند، پرونده برای بررسی به قوه قضاییه ارسال می شود.
جواد کریمی قدوسی افزود: سوال از رئیس جمهور در پنچ محور طرح می شود و بعد 
از پاسخ های رئیس جمهور، در مورد تک تک سواالت از نمایندگان رای گیری می شود.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسالمی افزود: طبق تبصره 1 ماده 213 
آیین نامه داخلی مجلس اگر نمایندگان قانع نش��وند پرونده برای بررسی به قوه قضاییه 
ارسال می شود. قوه قضاییه بررسی می کند که چرا رئیس جمهور از قانون عبور کرده و یا 
از اختیارات خود برای حل مش��کالت جامعه استفاده نکرد. در واقع بررسی می کنیم که 

آیا رئیس جمهور به وظایف قانونی خود عمل کرده یا نه؟  الف

پارلمان
اختالفیبینسخنانرحیمپوروفرمایشاتمراجعندیدم

رئیس سابق صداوسیما گفت: امروز با آقای رحیم پور ازغدی هم صبحانه بودیم 
و در مورد جنجال رسانه ای سخنرانی اش در فیضیه باهم صحبت کردیم. سخنان او 
در مورد تولید انبوه مرجعیت با آنچه در رسانه ها به او نسبت داده شده کامالً متفاوت 
است. او می گفت مرجعیت مقامی نیست که به راحتی در اختیار هر عالمی قرار گیرد.

ع��زت اهلل ضرغامی افزود: بین س��خنان آقای رحیم پور و فرمایش��ات مراجع 
بزرگوار اختالفی ندیدم. البته راجع به برخی توجهات رس��انه ای هم گفت  وگو کردیم. 

امر مهمی که باعث می شود یک سخنرانی جامع، عالمانه و دلسوزانه تحت الشعاع ادبیات 
خاص یک بخش کوتاه آن قرار گیرد.

ضرغامی گفت: ش��خصاً هم معتق��دم تحول در دروس حوزه هم موضوعی نیس��ت 
که بزرگان حوزه با آن مخالف باش��ند. چراکه در طول س��ال های اخیر به ویژه در دوره 

مدیریت جدید حوزه، اقدامات مهمی انجام شده، می شود و باید بشود.  تسنیم

دیدگاه
روحانی»وعدهها«ییکهدادرامحققکند

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: تحقق وعده هایی که آقای 
رئیس جمهور داد، موضوع بسیار مهمی است.

معصومه ابتکار در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه سه سال از عمر دولت 
باقی مانده و ما در هفته دولت قرار داریم، به نظر شما اولویت دولت چیست، اظهار 

داشت: اولویت دولت طبعاً ارتقای سطح کارآمدی اش است؛ اینکه بتواند خدمات خود 
را برای معیشت و زندگی مردم در عرصه های اقتصادی و اجتماعی ارتقا دهد.

وی با بیان اینکه آرامش اقتصادی کش��ور از اولویت هاس��ت، افزود: س��رمایه گذاری، 
فراهم ش��دن زمینه ها برای اش��تغال جوانان و تأمین معیش��ت های پایدار این موارد از 
مهم ترین سیاس��ت ها اس��ت که قطعاً دولت دنبال خواهد کرد. ابت��کار با تأکید بر اینکه 
تحقق وعده هایی که آقای رئیس جمهور دادند، موضوع بس��یار مهمی است، خاطرنشان 

کرد: اینها مواردی است که امیدواریم با جدیت انجام شود.  فارس

مطالبه

فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب  ن ا ر ا ســد اس��المی گفت: نیروی دریایی پا
س��پاه به عنوان یک نیروی مقتدر و بازدارنده به 
تم��ام معنا در خلیج فارس و تنگ��ه هرمز ایفای 

نقش می کند.
سرلش��کر محمدعلی جعف��ری اظهار کرد: 

توانمندی ه��ای ای��ن نیرو ب��ه لحاظ فن��اوری، 
تاکتیک ها و استراتژی ها بروز و متناسب با پیشرفت 

فناوری ها و در باالترین س��طح بوده و این مهم در نیروی 
دریایی سپاه به خوبی صورت گرفته است.

فرمانده کل سپاه تصریح کرد: طبیعی است که دشمن 
به ش��دت از هرگون��ه درگیری به دلیل اینک��ه می داند که 
ب��ه ضررش تمام می ش��ود پرهیز می کند؛ در این ش��رایط، 
آمادگی ش��رط اولیه اس��ت وآنچه در ایجاد توان در س��پاه 
پاس��داران انقالب اس��المی مولفه مهم و اثرگذاری به شمار 
می رود عالوه بر فناوری ها، تجهی��زات، تاکتیک ها، کیفیت 
نیروی انس��انی، مدیران، فرماندهان و پرسنلی است که در 

سطوح مختلف در حال انجام ماموریت هستند.
وی خاطرنشان کرد: در شرایطی که امروز شاهد هستیم 
دش��من با همه اب��زارو امکانات خود س��عی در ایجاد یاس و 
ناامیدی در جامعه دارد، رس��الت هر پاس��دار، پاس��داری از 
ارزش ها و آرمان های انقالب اسالمی و امیدآفرینی و مبارزه با 

فضای آلود توام با توسعه فضای یاس و نا امیدی می باشد.
سرلش��کر جعفری در ادامه خاطرنش��ان کرد: ش��رایط 
انقالب پیچیده وحساس است و همه دلسوزان و عالقه مندان 
به نظام و انقالب اسالمی نسبت به وضعیت فعلی و به ویژه 
شرایط اقتصادی دغدغه داش��ته و نگرانند؛ دشمن با توجه 
به وجود زمینه سوء تدبیرها و ضعف مدیریتی و فرصتی که 
این ش��رایط را ایجاد می کند، تحریم هایی را اعمال کرده تا 
با فش��ار از این طریق بتواند اس��تفاده بیش��تری را ببرد اما 
بس��یاری از مشکالت جاری کش��ور در همین شرایط فشار 

دشمن با نگاه درست به مسائل قابل حل است.
وی ش��رایط امروز را ناش��ی از تفاوت دیدگاه مدیریتی 
عنوان و تصریح کرد: در این ش��رایط حساس همه به دنبال 
راه حل هس��تند و ما به عنوان پاس��دار انقالب اسالمی باید 

بدانیم ریشه اصلی این مسائل چیست؟
 فرمانده کل س��پاه با اش��اره به اینکه شرایط پیچیده و 
حس��اس امروز برآیند چند مولفه اصلی است که اگر آنها را 
تفکی��ک کنیم ش��اید بهتر به راه حل برس��یم، تصریح کرد: 
نخس��تین مولفه تاثیرگذار بر وضع موج��ود که همواره نیز 
وجود داش��ته است، دشمنی دش��منان خارجی و مخالفان 

داخلی که ضد انقالب ها هم جزو آنها هستند، می باشد.
وی افزود: در مقطع کنونی شاهد اتحاد تمامی دشمنان 
انقالب اسالمی با یکدیگر علیه انقالب و ملت ایران هستیم 
که امری طبیعی اس��ت، اما این دشمنان امروز تمرکز خود 
را از سویی بر مسائل اقتصادی، تحریم و فشار اقتصادی و از 
س��وی دیگر بر عملیات روانی و رسانه ای با هدف ناکار آمد 

نشان دادن نظام قرار داده اند. 
فرمانده کل س��پاه ب��ا تاکید بر اینکه اقدامات دش��من 
را بای��د به فرصت تبدیل کنیم همانگونه که هش��ت س��ال 
دفاع مقدس با تمام س��ختی ها برای ما به فرصتی ارزشمند 

مبدل ش��د، گفت:توسعه و گس��ترش انقالب اسالمی و 
گفتم��ان الهام بخ��ش آن در منطق��ه و دنیا ثمره 
مقاومت هش��ت س��اله م��ردم ای��ران در دوران 
دفاع مقدس اس��ت و می ت��وان دفاع مقدس را 

خمیر مایه انقالب اسالمی نامید.
وی در ادامه با یادآوری خباثت های دشمنان 
ملت ایران در ایجاد آشوب و اغتشاش در کشور، 
تصریح کرد: فتنه سال ۸۸ فتنه بزرگی علیه انقالب 
اس��المی بود که به فرصت تبدیل ش��د و حماسه ۹ دی 
را آفرید؛ اقدامات و دش��منی های اخیر دش��منان هم باعث 
می ش��ود تا مردم با همه مش��کالتی که دارن��د و اعتراض را 
حقشان می دانند در مقامل خواسته دشمنان و سلطنت طلبان 

و منافقان مقابل آشوب و اغتشاش بایستند.
سرلش��کر جعفری ش��رایط حس��اس ام��روز را برآیند 
چندین مؤلفه عمده و اساسی دانست و اظهار کرد: دشمنی 
دشمنان خارجی که همواره در تالش برای توقف پیشرفت 
انقالب اسالمی هستند؛ شیطنت برخی مخالفان داخلی که 
نش��أت گرفته از تفاوت نگاه آنها با دیدگاه انقالبی و مبتنی 
بر اس��الم ناب محمدی)ص( است، از مهمترین مولفه هایی 

است که از آنها می توان به عنوان تهدید و مشکل یادکرد.
فرمان��ده کل س��پاه با اش��اره به س��خنان رهبر معظم 
انقالب اسالمی درخصوص اقتصاد مقاومتی گفت: در اقتصاد 
مقاومتی باید نگاه به درون باشد اما متاسفانه شاهدیم برخی 

همچنان به این مهم باور نداشته و نگاه به بیرون دارند.
سرلش��کر جعفری س��وء مدیریت، مهجوری��ت و غربت 
مدیریت جهادی در کشور را از دیگر مشکالت امروز برشمرد 
و ی��ادآور ش��د در دوران جن��گ بنی صدر دی��دگاه لیبرالی 
مادی گرایی به جنگ داشت و این دیدگاه مانع حضور نیروی 
مردم��ی در جنگ ب��ود. وی افزود: به مح��ض اینکه این نوع 
ن��گاه جای خود را به دیدگاه انقالبی مبتنی بر دیدگاه والیت 
داد، خرمشر آزاد شد و با یک تفاوت دیدگاه شاهد بودیم که 

خرمشهر با نقش پذیری نیروهای مردمی آزاد شد.
فرمان��ده کل س��پاه در ادام��ه تصری��ح کرد: ب��ا وجود 
نقاط ضعف اما نقاط مثبت و فرصت های زیادی در کش��ور 
وجود دارد و خیلی بیش��تر از نقاط ضعف و تهدید ها اس��ت 
و علت اس��تواری انقالب اس��المی هم همین عوامل برتری 
و فرصت ه��ا اس��ت. وی یک��ی از نقاط قوت و ارزش��مند را 
مردم انقالبی بصیر، نجیب و والیی ایران اس��المی دانس��ت 
و افزود: اعتقادات وارادت و حب ائمه در دل مردم اس��ت و 
عنایت ائمه به مردم نیز از نقاط قوت اساس��ی است. یکی از 
مهم ترین مس��ائل هم فرهنگ ای��ران و فرهنگ زیر بار ظلم 

نرفتند و مقاومت است فرهنگ اقتدار است.
سرلشکر جعفری با بیان اینکه با وجود برخی انتقادات 
به عملکرد ضعیف برخی مس��ئولین، حمایت جانانه مردم از 
نظام همیش��ه با نظام جمهوری اسالمی بوده و خواهد بود، 
گفت: باورمقاومت وایس��تادگی و خودباوری در ایران عالوه 
بر اینکه به مردم ما اثبات ش��ده بلکه به دیگر کش��ورها نیز 
سرایت کرده است. وی با تاکید بر اینکه باید در جامعه روح 
امید دمیده شود، گفت: تمرکز امروز دشمن بر ایجاد یاس و 
ناامیدی است و پاسداران انقالب اسالمی در این برهه مهم 

و آزمون الهی نقش مهمی را برعهده دارند.  سپاه نیوز

فرمانده کل سپاه پاسداران:
نیروی دریایی سپاه در خلیج فارس و تنگه هرمز ایفای نفش می کند

رئیس ق��وه قضاییه ب��ا بیان اینکه  ن ا بزرگتری��ن عام��الن ش��رایط میـــــز
فعلی که امروز باید پاسخگو باشند چهره مخالف 
و اپوزیس��یون به خود گرفته اند، از همه قضات 
و مس��ئوالن قضایی خواس��ت در رس��یدگی ها 
درگی��ر فضاس��ازی ها نش��وند و رجزخوانی ه��ا 
موجب نشود از دایره انصاف و عدل خارج شوند.

آیت اهلل ص��ادق آملی الریجانی با گرامیداش��ت و 
تبریک هفته دولت و بزرگداشت یاد و خاطره شهدای دولت 

جمهوری اسالمی بویژه ش��هیدان باهنر و رجایی، این شهدا را 
نمونه بارز یک انسان انقالبی در دوران حیاتشان توصیف کرد و 
افزود: شخصیت و منش این بزرگواران، تجلی یک انسان انقالبی 
الهی بود چنانکه اهل تواضع، ساده زیستی و تالش مجدانه برای 
خدمت به مردم بودند. ممات و ش��هادت این دو ش��هید و سایر 
ش��هدا نظیر شهید مظلوم آیت اهلل دکتر بهشتی و خیل عظیم 
متدینین و انقالبیون نیز بهترین گواه بر مظلومیت انقالب و مردم 

انقالبی در برابر اقدامات جنایتکارانه جالدان دهه شصت بود.
وی تصریح کرد: همان قاتالن جائر و ظالم دهه شصت که 
مرتکب جنایات و ترورهای عظیم شدند و در زمان دفاع مقدس 
به دشمنان جمهوری اسالمی پناه آوردند و البته چهره خود را 
بیش از قبل مفتضح کردند، امروز در دامان کشورهای سلطه 
و در رأس آنها آمریکا آرمیده اند و به کمک این کشور و البته 
انگلیس و فرانسه از لیست گروه های تروریستی خارج شده اند. 
آیت اهلل آملی الریجانی ادامه داد: این دوگانگی رفتار کشورهای 
سلطه نسبت به چنین اشراری برای افکار عمومی جهان قابل 
هضم نیس��ت و هیچ کس نمی پذیرد که این کشورها به ظاهر 
از عملیات علیه تروریس��م س��خن می گویند و از سوی دیگر 
تروریس��ت ها را در آغوش می گیرن��د و به گرمی پذیرای آنان 

هستند و آنها را مورد حمایت مالی و سیاسی قرار می دهند.
رئی��س قوه قضاییه با اش��اره به نزدیک��ی جان بولتون 
مشاور امنیت ملی کاخ سفید به منافقین، اظهار کرد: امروز 
همه شاهد هستند که افراد حاضر در هیئت حاکمه آمریکا 
چگون��ه برای از بین بردن عظیم ترین انقالب مردمی جهان 

در زمان حاضر با تروریست ها هم پیمان شده اند.
آی��ت اهلل آملی الریجان��ی بار دیگر با گرامیداش��ت هفته 
دول��ت، از تالش ه��ای دولت در جهت رفع مش��کالت مردم 
قدردان��ی ک��رد و در عین حال ی��ادآور ش��د: اداره صحیح، 
منطقی، عقالنی و کارشناس��انه کش��ور پهناوری مانند ایران 
اسالمی، کار ساده ای نیست؛ خصوصاً در زمانی که دشمن از 
هر سو به این کشور نظر کرده و با تمام قدرت به میدان آمده 
تا انقالب و مردم را به اضطرار بیاندازد و به تسلیم وادار کند. 
وی با بیان اینکه مردم همواره در برابر این فشارها مقاومت 
کرده اند، افزود: در چنین ش��رایطی دول��ت و رئیس جمهور 
محترم وظایف سنگین تری برعهده دارند و کشور برای رسیدن 
به اهداف خود نیاز به تدبیر منطقی و اجرای صحیح امور دارد. 
نمی توان گرفتار روزمرگی ش��د و با اتخ��اذ تصمیمات آنی و 
لحظه  ی، به گونه ای مدیریت کرد که مردم متضرر شوند. در 
این زمینه همه قوا باید همکاری کنند ولی طبیعتاً بار عظیم 

اجرایی کشور و مسئولیت آن برعهده دولت محترم است.
آیت اهلل آملی الریجانی با بیان اینکه بیکاری و مشکالت 
اقتصادی از مهمترین مس��ائل و دغدغه های اصلی مردم در 

حال حاضر است، این شرایط را برای مردم »کمرشکن« 
توصی��ف ک��رد و گفت: م��ا نمی گویی��م که همه 
مش��کالت ناش��ی از تصمیمات دولت اس��ت اما 
تردی��د هم نداریم که تدبیر، رکن اساس��ی کار 
دولت اس��ت و بسیاری از مشکالت نیز ناشی از 

سوء تدبیرها است.
رئیس قوه قضاییه خاطرنشان کرد: ما ضمن 
تش��کر از تالش های دولت، ش��خص رئیس جمهور 
محت��رم و همه کارکنان دس��تگاه های اجرای��ی، از دولت 
محت��رم می خواهیم که در چارچوب تأکیدات و فرمایش های 
مقام معظم رهبری، به مقابل��ه مدبرانه با تحریم بپردازند که 
البته اقدامات مثبتی نیز در این زمینه انجام شده گرچه بهتر 
بود زودتر چنین تصمیماتی اتخاذ ش��ود. امروز دالرها و سایر 
ارزهایی که در اختیار جمهوری اسالمی است نباید صرف امور 
غیرضرور شود. از سوی دیگر دولت باید بحث معیشت و اقتصاد 
مردم را به صورت جدی با بکارگیری افراد خبره و بهره مندی 
از فکر و خرد جمعی بهبود بخشد و ما معتقدیم کشوری که 
دارای این حجم باال از سرمایه های مادی، اجتماعی و انسانی 
اس��ت و مردم آن 40 سال پای آرمان های خود ایستاده اند با 

تدبیر و عقالنیت قادر است مشکالت خود را حل کند.
وی با اش��اره به اقدامات اخیر دستگاه قضایی در زمینه 
مبارزه با مفاسد اقتصادی، تصریح کرد: همانگونه که به مردم 
عزی��ز وعده داده بودیم، تم��ام قدرت و ظرفیت خود را برای 
رس��یدگی به پرونده های مربوط به مفاس��د اقتصادی اخیر 
بس��یج کرده ایم و با اس��تجازه از رهبر معظم انقالب و پاسخ 
مثبت ایش��ان، با سرعت بیش��تری در حال رسیدگی به این 
پرونده ها هس��تیم. رئیس قوه قضاییه تأکید کرد: به ضرس 
قاط��ع به همه مردم عزیز عرض می کن��م که قوه قضاییه با 
قاطعی��ت در این مس��یر حرکت می کند و برای رس��یدگی 
عادالنه به پرونده کسانی که به امانات مردم خیانت کرده اند 
و با دریافت ارز دولتی دست به سودجویی های کالن زده اند 
یا از طرفی با احتکار اجناس و کاالها، مردم را در مضیقه قرار 

داده اند، تمام توان خود را به کار بسته است.
آیت اهلل آملی الریجانی به ذکر چند نکته در همین زمینه 
پرداخت و خاطرنش��ان کرد: مردم عزیز و دلس��وزان کشور 
توجه داش��ته باش��ند که قوه قضاییه صرفاً براساس موازین 
قانونی و ش��رعی عم��ل می کند و مدت زمان رس��یدگی ها 
وابس��ته به انجام بس��یاری از تحقیقات فنی و پیچیده است 
زی��را به عنوان مثال، پرون��ده ای در قالب بیش از 100 جلد 
در دس��ت رسیدگی اس��ت که این پرونده متهمان متعددی 
دارد و تم��ام امور مال��ی هریک از متهم��ان باید به صورت 
دقیق بررس��ی شود و اموالی را که به نام آنان است یا به نام 
دیگران ثبت کرده اند، شناسایی کنیم و در مورد آنها تصمیم 
بگیریم. چنین روندی نیازمند یک زمان منطقی است گرچه 
بر تسریع در رسیدگی ها تأکید داریم و استجازه اخیر از مقام 

معظم رهبری نیز دقیقاً برای تحقق همین امر بوده است.
رئیس قوه قضاییه با انتقاد از برخی اظهارات غیرکارشناسی 
در زمینه س��رعت عمل در رس��یدگی به پرونده های مفاسد 
اقتصادی اخیر، اظهار کرد: ما نمی توانیم بدون بررس��ی های 
دقیق و قانونی، در فضایی احساسی، کاری ظاهری و صوری 

انجام دهیم.  روابط عمومی قوه قضاییه

رئیس قوه قضاییه:
کسانی که باید پاسخگوی این شرایط باشند، اپوزیسیون شده اند

اگربخشیناکارآمدیباشد،بهحساب
ناکارآمدینظامگذاشتهخواهدشد

مسئله ی دیگری که من اینجا کوتاه عرض میکنم 
و بعدها ان ش��اءاهلل با تفصیل بیش��تری ممکن اس��ت 
مطرح بکنم، این اس��ت که در مس��ائل داخلی، دولت 
محت��رم، به تولید و اش��تغال اهّمّیت وی��ژه بدهند. بر 
طبق قانون اساس��ی، رئیس جمهور از امکانات بس��یار 
گسترده ای در کش��ور برخوردار است؛ خیلی از کارها 
را میتوانند انجام بدهند؛ از این امکاناتی که در اختیار 
دارند اس��تفاده کنن��د، ظرفّیتهای داخل��ی را بالفعل 
کنن��د، هیچ درنگی در عمل به وعده هایی که به مردم 
داده ش��ده است صورت نگیرد. مسئولین را، مسئوالن 
بخشهای مختلف را -حاال در دولت دوازدهم- جوری 
انتخاب بکنند که کارکن و فّعال و پای کار و توانا باشند؛ 
یعنی توانایی آنها بتواند کارها را ان شاءاهلل پیش ببرد. 
اگر خدای نکرده در بخشهای مختلف -چه اقتصادی و 
چه غیراقتصادی- یک بخشی از خود ناکارآمدی نشان 
بدهد، این به حساب ناکارآمدی نظام گذاشته خواهد 
شد و این بی انصافی است؛ نظام کارآمد است؛ بخشهای 
مختل��ف باید بتوانند خودش��ان را پابه پای نظام پیش 
ببرند. ]مس��ئولین[ برای مقاوم س��ازی کشور در قبال 
تحریمهای آمریکا، باید کش��ور را آماده کنند؛ کش��ور 
را مقاوم س��ازی کنند. می بینی��د آمریکایی ها با کمال 
وقاحت هر روزی یک ح��رف جدیدی ]میزنند[، یک 
س��از جدیدی کوک میکنند؛ باید در مقابل آنچه آنها 
انجام میدهند، کشور مقاوم باشد و توانایی ایستادگی 
داش��ته باش��د. این مقاوم��ت اقتص��ادی و فرهنگی و 

سیاسی و همه جانبه را مسئولین در نظر بگیرند.
 در مس��ائل جهان��ی ه��م، از کش��ور باید صدای 
واحدی ش��نیده بشود؛ این را همه ی مسئوالن محترم 
کش��ور توّجه کنند؛ در مس��ائل مهّم بین المللی، یک 
صدای واحد قوی باید از داخل کش��ور ش��نیده بشود؛ 
صداهای گوناگون از مس��ئولین ش��نیده نش��ود. حاال 
ممکن است فالن نویسنده یا فالن کسی که در فضای 
مج��ازی کار میکند، عقیده ی دیگری داش��ته باش��د، 
اهّمّیت ندارد؛ مس��ئوالن کش��ور بای��د حرف واحدی 

بزنند، صدای واحدی داشته باشند.

بیانات در مراسم بیست و هشتمین سالروز 
رحلت حضرت امام خمینی )ره(
14 خرداد 96

مخاطب شمایید

حکماستفادهشخصیازاینترنت
درمحلکار

کانال دفتر حفظ ونش��ر آث��ار حضرت آیت اهلل 
خامنه ای حکم اس��تفاده ش��خصی از اینترنت 
در محل کار براساس نظر رهبر معظم انقالب اسالمی 
را منتش��ر کرد. در ادامه متن منتشره در کانال ایشان 

را مشاهده می کنید.
س��وال: بنده کارمند هستم اس��تفاده شخصی از 
اینترن��ت و فض��ای مجازی در مح��ل کار در حد نیاز 
چه حکمی دارد؟  پاس��خ: استفاده ش��خصی از اموال 
بیت المال جایز نیس��ت و موجب ضمان است، مگر با 

اذن مسئولی که شرعاً و قانوناً چنین حقی دارد.

رویایمادامالعمرکردنریاستجمهوری
وحی��د یامین پ��ور در واکن��ش ب��ه س��خنان 
حسام الدین آشنا مش��اور رییس جمهور که از 
نماینده های��ی که در م��ورد دوتابعیتی ب��ودن روحانی 
سخن گفته بودند انتقاد کرده بود، نوشت: »ای کسانی 
 که دیگران را مس��تاجر می خوانی��د! حق اینکه همه ی 
آنها مس��تاجرند؛ اما شما چطور خودتان را صاحب خانه 
می دانید؟! نکند ش��ما ه��م روی��ای مادام العمر کردن 
ریاست جمهوری را در سر دارید؟ آنها که پیشتر چنین 

رویایی داشتند یا ُمردند یا فرار کردند.«

توئیتتعجببرانگیز
وزیرخارجهمتوهمعربستان!
عادل الجبیر وزیر خارجه عربس��تان سعودی 
نوشت: از صمیم قلب به خانواده سناتور جان 
مک کین، تس��لیت می گویم. آمریکا یک قهرمان را از 
دس��ت داده است. من نیز یک دوست را از دست دادم 
که بیش از 30 س��ال او را می شناختم.روحشن قرین 

آرامش باد.
این س��ناتور آمریکایی که رئیس کمیته خدمات 
مس��لح مجلس سنای آمریکا بود، 27 آگوست در سن 
۸1 سالگی به دلیل کهولت سن و ابتال به سرطان مغز 
درگذش��ت. وی از جمله سردمداران سیاست های ضد 
ایرانی در کنگره آمریکا و خواس��تار تقابل حداکثری با 

ایران و نیز حامی رژیم صهیونیستی بود. 
عالوه ب��ر وزیر خارجه عربس��تان، ش��اهزاده خالد 
بن سلمان پسر ملک سلمان که سفیر عربستان در آمریکا 
است نیز، پس از انتشار خبر مرگ این سناتور آمریکایی، 

طی پستی در توئیتر به مردم آمریکا تسلیت گفت.

سیاست مجازی

مائده شیرپور

maede.shirpour91@gmail.com

س��وم ش��هریورماه ب��ود ک��ه  حجت االس��الم حسن روحانی دست بـه نقد
رئیس جمهور در مراسم تجدید بیعت هیئت دولت با 
آرمان های حضرت امام در حرم بنیانگذار جمهوری 
اسالمی اعالم کرد که:»تنها گذاشتن دولت اشتباهی 
نابخش��ودنی اس��ت.« اما بالفاصله بعد از این سخن 
رئیس سازمان بسیج مستضعفین اشاره کرد که »به 
دول��ت برای کمک کردن نام��ه ای زده که بی جواب 
مانده اس��ت.« این نخستین باری نیس��ت که دیده 
می شود به درخواست کمک به دولت توسط افراد یا 

گروه ها پاسخی داده نشده است.
ماج��را از این قرار اس��ت که ی��ک روز بعد از 
سخنرانی روحانی برای تنها نگذاشتن دولت سردار 
غیب پرور در پاسخ به درخواست رئیس جمهور که 
»دول��ت را تنه��ا نگذارید«، گف��ت: »بیش از یک 
سال اس��ت که به ش��ما اعالم آمادگی و همکاری 
ک��رده، نام��ه زده و در تربیون ه��ای مختلف اعالم 
کرده ای��م ول��ی پاس��خی دریافت نکرده ایم. ش��ما 

اگر بخواهید تنها نیس��تید؛ فرهیختگان بسیج در 
اصناف، پزش��کی و صنعت و اقش��ار مختلف بسیج 
در خدمت ش��ما هس��تند اما راه بسته است، راه را 
باز کنید بس��یج متعلق به نظام و نسخه شفابخش 
است. ش��ما بخشی از توانایی بس��یج را در عرصه 
س��ازندگی و در زلزله کرمانش��اه دیده اید و مردم 

حالوت خدمت رسانی بسیج را چشیده اند.
پیش از این نیز گروه های جهادی برای کمک 
به برطرف کردن مشکل ریزگردها، پرفسور کردوانی 
برای حل مش��کالت آلودگی و آقای قالیباف برای 
حل معضالت خوزس��تان داوطلب ش��ده بودند که 
این اعالم همکاری ش��ان با همراهی و همکاری در 

دولت منجر نشده بود.

کاربراناز#ظرفیت_بسیجنوشتند
اما با گذشت دو روز از این اظهارات رئیس جمهور 
پاسخی به این صحبت سردار غیب پرور نداد و کاربران 
ش��بکه های مجازی درباره این اعالم آمادگی کمک 
و همکاری فرمانده بس��یج مس��تضعفان خطاب به 
رئیس جمهور مطالبی را با هشتگ #ظرفیت_بسیج 

و #اگر_بخواهید از فعالیت های بسیج بنویسند.
بر این اساس کاربران فضای مجازی در واکنش 
به س��خنان غالمحس��ین غیب پرور، رئیس سازمان 
بسیج مس��تضعفان با هش��تگ #ظرفیت_بسیج و 
#اگر_بخواهید واکنش نشان دادند و از فعالیت های 

بس��یج در ش��هرهای مختل��ف ای��ران تصاویری به 
اشتراک گذاشتند. برخی از کاربران نیز قسمت هایی 
از سخنان رهبری در رابطه با بسیج را منتشر کردند. 
کاربران با تمرکز بر این قسمت از سخنان غیب پرور 
هشتگ #اگر_بخواهید را منتشر کردند و در کنار آن 
از فعالیت های مختلف بسیج در اصناف مختلف و در 
شهرهای مختلف با هشتگ #ظرفیت_بسیج نوشتند 
و تصاویری را در این رابطه به اش��تراک گذاشتند و 
ای��ن مطال��ب در توئیتر و اینس��تاگرام و کانال های 
ش��بکه های اجتماعی در فضای مجازی به اشتراک 

گذاشته شده است.

چرابایدبهدولتکمککرد؟!
بای��د به دولت کمک کرد تا مش��کالتش حل 
شود چون به قول مقام معظم رهبری دستاوردهای 
دولت به نفع نظام اس��ت و مش��کالتش هم از دید 
مردم به حساب نظام گذاشته می شود. پس آنهایی 
که نظام را دوس��ت دارند و می خواهند نظام پیش 
رود برای همکاری به برچس��ب و حزب و دس��ته 

آدم ها نگاه نمی کنند. بس��یج هم که اصال جناح و 
دسته ندارد و می تواند در کنار هر دولتی با هر دید 
سیاسی خدمات خود را داشته باشد مانند آنچه در 

کمک به زلزله زدگان کرمانشاه رخ داد.
ب��ر همی��ن اس��اس اس��ت ک��ه معتقدیم که 
جناح ه��ای رقی��ب دولت ها در هر زم��ان قطعا در 
صورتی که آینده نظام برایش��ان مهم است دست 
یاری به دولت دراز می کنند و ش��اید این دولت ها 
باش��ند که برای نخستین بار دس��ت یاری را پس 
می زنند تا منتقدان به جای مش��اوره دادن به آنها 

به مصاحبه و ارائه راهکار در جراید بپردازند.

خاصیتفراجناحیبودن
یکی از مشکالتی که باید در دل جناح ها حل 
ش��ود این اس��ت که در صورت روی کار آمدن از 
متخصصان ب��دون دیدن رنگ پرچم جناحش��ان 
برای رس��یدن به منافع ملی بهتر اس��تفاده شود. 
در این مس��یر هم خود جناح برنده کرس��ی و هم 
جناح بازنده نقش بس��زایی دارند اما ش��اید نقش 

مهم آنی که صندلی ریاست را برده است از آنی که 
باخته برای جلب نگاه های مختلف پر رنگ تر باشد. 
جناب روحانی در نخس��تین سالی که دولت تدبیر 
و امید را بر دس��ت گرف��ت از دیگر کاندیدا دعوت 
کرد که بنش��ینند و کمک کنند اما این کار خوب 
در سال های بعدی و خصوصا در دور دوم از دولت 

کمتر دیده شد که جای تامل و مطالبه دارد.

ناامیدکردندشمن
ای��ن تجمیع تخصص ها ضمن ت��وان مضاعف 
برای پیشبرد اهداف کش��ور مهمترین خاصیت را 
داراس��ت یعنی ناامید کردن دشمن از نفوذ در دل 
مسئوالن و مردم و بر هم زدن رابطه آنها که امری 
مهم و حیاتی اس��ت. بر همین اس��اس امید داریم 
این دست های دراز شده برای کمک از سوی دولت 

به گرمی فشرده شود.
امیدواری��م ب��رای اینکه هم��ه طیف ها تالش 
مضاعفی در کارآمدی نظام داش��ته باش��ند با هم 
در حراس��ت از خواس��ته های مردم و مطالبات به 
حق آنها هماهنگ بده و بدون چشمداش��ت و فکر 
به حزبی که س��ر کار است به کمک دولت شتابند. 
در این مسیر دولت نیز اگر واقعا درد مردم برایش 
مهم اس��ت باید بدون توجه به پیشینه حزبی افراد 
داوطلب��ی آنها برای کمک ب��ه خودش را با آغوش 

باز پذیرا شود.

چرا داوطلبین خدمت به دولت و ملت را نمی بینید؟

باالتر از بنفش رنگی هست

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای  ن یبــــو مسلح جمهوری اسالمی ایران تر
ک��ه در راس یک هیئ��ت دفاعی نظامی به کش��ور 
سوریه س��فر کرده است در دومین روز سفر خود با 

فرماندهان محور مقاومت دیدار و گفت وگو کرد.
امیر سرتیپ امیر حاتمی اظهار داشت: خداوند 
متع��ال را ش��اکرم که توفیق زیارت و دیدار ش��ما 
رزمندگان مجاهد را نصیب بنده کرد و بدانید همه 

ما قدردان ایثار و جانفشانی شما هستیم.
وی با اش��اره به توطئه دش��منان در کش��ور 

س��وریه و جان باختن جمع تعداد زیادی از مردم 
این کش��ور توس��ط گروه��ک تروریس��تی داعش 
اف��زود: آنچه که در عراق و س��وریه اتفاق افتاد در 
چارچوب سلس��له توطئه هایی بود که آمریکایی ها 
از بدو پی��روزی انقالب اس��المی تاکنون علیه آن 

برنامه ریزی کرده است.

وی ب��ا تجلی��ل و قدردان��ی از مجاه��دت ها، 
جانبازی ها و ایثارگ��ری رزمندگان محور مقاومت 
اظهار داش��ت: چنانچه مقاومت در سوریه و عراق 
اتفاق نمی افتاد، ایران با س��رزمین تحت حاکمیت 
داعش مرز مش��ترک داش��ت در حالی که داعش 

مدعی سرزمین ایران نیز بود.

وزیر دف��اع و پش��تیبانی نیروهای مس��لح با 
مروری بر آنچه که در سوریه طی درگیری داعش 
با مردم این کش��ور گذشت اشاره کرد و ادامه داد: 
مقاوم��ت و مجاهدت مدافعی��ن حرم و تالش های 
ارتش و ملت س��وریه مانع از تحقق اهداف ش��وم 

نظام سلطه و سرسپردگان آنها شد.

امیر س��رتیپ حاتمی با بی��ان اینکه امروز هم 
بای��د دانیم که این سلس��له توطئه ها ادامه خواهد 
یافت، تصریح کرد: الزم اس��ت برای خنثی کردن 

آنها آمادگی کامل داشته باشیم.
وی هدف اصلی دش��من در این فتنه و توطئه 
را ایجاد تهدید و بی ثباتی سازی منطقه، کشورهای 
منطق��ه و ایران عنوان کرد و اظهار داش��ت: آنچه 
ک��ه می تواند مان��ع از تحقق اه��داف و برنامه های 
دش��منان ش��ود حفظ قابلیت های کسب شده به 

ویژه توانمندی های راهبردی است.  مهر

امیر حاتمی در دیدار فرماندهان محور مقاومت:
مجاهدت مدافعان حرم مانع تحقق اهداف شوم دشمنان شد


