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حجت االسالم رستمی رئیس نهادنمایندگی 
مقام معظم رهبری در دانشگاهها شد

حضرت آی��ت اهلل خامنه ای رهب��ر معظم انقالب 
اسالمی طی حکمی حجت االسالم مصطفی رستمی را 
به عنوان رئیس نهاد نمایندگی در دانشگاهها منصوب 

کردند.
مت��ن حکم رهب��ر معظم انقالب اس��المی به این 

شرح است:
جناب حجت االسالم آقای شیخ مصطفی رستمی 

دامت توفیقاته
اکن��ون که پس از یک دوره فعالیت ارزش��مند و 
پرثمر، جناب حجةاالس��الم آقای محمدیان از ریاست 
نهاد نمایندگی در دانش��گاهها کن��اره گیری کرده اند، 
ضم��ن تقدیر و تش��کر ف��راوان از تالش دلس��وزانه و 
سلوک مهربانانه ی ایش��ان، جنابعالی را که از فضالی 
جوان و پرانگیزه و آش��نا و مرتبط با محیط دانش��گاه 
میباش��ید، به پیشنهاد ش��ورای نهاد، به ریاست نهاد 

مزبور منصوب میکنم.
دانشگاه مهمترین مرکز تولید و گسترش و افزایش 
دانش و دانشمند است و همت و تعّهد و تالش مبارک 
اس��تادان و مدیران این مرکز حساس، ترسیم کننده ی 
چش��م انداز آینده ی کش��ور و رقم زننده ی سرنوش��ت 
ملت اس��ت. حضور علمای دین و فضالی روش��ن بین 
حوزه های علوم دینی در کنار استاد و دانشجو و مدیر 
دانش��گاهی، باید بتواند – به توفیق و هدایت الهی – 
خروج��ی مطلوب این تالش مبارک و تعّهد اخالقی را 
تضمین کند و دانش��گاه را پرورشگاه انسانهای بزرگ 
و مدی��ران کارآمد آینده ی کش��ور و دانش آموختگان 

صالح و فرزانه و پُرکار و پُرنشاط سازد. انشاءاهلل.
الزم اس��ت مجموعه های مرتبط از جمله شورای 
عال��ی انقالب فرهنگی و وزارتهای علوم و بهداش��ت و 
مدیران مؤسس��ات آموزش عال��ی حمایت و همکاری 

الزم را با این نهاد معمول دارند.
توفیق همگان را از خداوند متعال مسألت میکنم. 

 پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری
 

 بازدید کمیسیون امنیت ملی مجلس
از تاسیسات هسته ای 

اعض��ای کمیس��یون امنی��ت مل��ی مجل��س از 
مجتمع های هس��ته ای ش��هید علیمحمدی )فردو( و 

شهید احمدی روشن )نطنز( بازدید کردند.
فالحت پیش��ه، رییس کمیس��یون امنیت ملی و 
سیاس��ت خارجی مجلس شورای اس��المی به همراه 
تنی چند از اعضای این کمیسیون از جمله ذوالنوری، 
ریی��س کمیته هس��ته ای، کریمی قدوس��ی، صفاری 
نطنزی و شوشتری دیروز ضمن بازدید از مجتمع های 
هسته ای ش��هید علیمحمدی )فردو( و شهید احمدی 
روش��ن )نطنز( در جریان آخرین فعالیت های سازمان 
 ان��رژی اتمی ای��ران در این س��ایت ها ق��رار گرفتند.

 باشگاه خبرنگاران 

 اصالح آیین نامه داخلی مجلس
درباره طرح سؤال از رئیس جمهور 

اکبر رنجبرزاده عضو هیأت رئیس��ه مجلس گفت: 
مواد 212 و 213 آیین نامه داخلی مجلس درباره طرح 
س��ؤال از رئیس جمهور ابهام دارد و باید در آینده این 
مواد با اصالحاتی ش��فاف تر ش��وند چرا که با ش��رایط 
فعلی آیین نامه، ارجاع سؤاالت از رئیس جمهور به قوه 

قضاییه امکان پذیر نیست.  فارس

اخبار

اروپا هزینه های پناهندگان را تقبل کند
وزی��ر کش��ور گفت: توقع این اس��ت ک��ه از تعارفات خارج ش��ده و اروپا و 
کش��ورهای توانمند هزینه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی که پناهندگان به 

کشورها تحمیل می کنند را تقبل کنند.
عبدالرضا رحمانی فضلی در دیدار »فیلیپو گرندی« کمیس��رعالی س��ازمان 
مل��ل متحد در امور پناهندگان با تاکید بر اینکه ایران به مدت 35 س��ال اس��ت 
که به دالیل اس��المی و انس��انی پناهندگان را در کش��ور خود پذیرفته است، گفت: 

کمک های جزئی بین المللی برای رسیدگی به وضعیت پناهندگان قابل توجه نیست.
وی اظهار داشت: برای درک بیشتر مشکالت ناشی از میزبانی پناهندگان، جا دارد چند 
سال هم کشورهای اروپایی میزبان این پناهندگان باشند. وزیرکشور افزود: ایران هزینه های 
زیادی برای نگهداری از پناهندگان پرداخت می کند، از این رو انتظار داریم به این موضوعات 

عمیق تر و جدی تر توجه داشته باشید.  پایگاه اطالع رسانی وزارت کشور

میدان فاطمی 
آمریکایی های در محاسبات خود از تاریخ عقب مانده اند

معاون سیاس��ی دفتر عقیدتی سیاس��ی فرمانده معظم کل قوا با بیان اینکه 
متغیرهای زی��ادی در حوزه های منطقه ای ایفای نق��ش می کنند، گفت: گاهی 
احس��اس می ش��ود که آمریکایی های مدعی، در محاس��بات خود از تاریخ عقب 

مانده اند و در قرون نوزده و بیست سیاحت می کنند.
سردار »رسول سنایی راد« با بیان اینکه آمریکایی ها اطالعاتی را که در خصوص 
کش��ورهای رقیب خ��ود دریافت می کنن��د و آن را بر زبان می آورن��د، عمدتا از ناحیه 
اپوزوسیون و دشمنان آن کشورهاست، اظهار کرد: اطالعات و توهماتی را هم که آمریکایی ها 

راجع به ایران می گویند از ناحیه گروهک تروریستی منافقین و اپوزوسیون ایران است.
وی با اش��اره به وعده انحالل دولت قانونی س��وریه در س��ال 2۰1۴ توس��ط »جان 
مک کین« اظهار کرد: گذش��ت زمان نش��ان داد که مک کین بر پایه یکسری توهمات و 

اطالعات غلط حرف زده بود. میزان 

پاسداران 
چرا عده ای خود را عقل کل حساب می کنند؟

رئیس قوه قضاییه با اشاره به سخنان برخی افراد در پی استجازه رئیس قوه 
قضایی��ه از رهبر معظم انقالب تاکید کرد:  چنین اظهاراتی توهین به دس��تگاه 
قضایی اس��ت و عده ای برای مط��رح کردن خود به قوه قضاییه نس��بت خالف 

می دهند. 
آی��ت اهلل آملی الریجانی، افزود: درماه های اخیر بر اثر فش��ارهای دش��من و 
سودجویی ها ، تالطم هایی در بازار پدید آمد که  در این شرایط احساس شد که باید 

برای تسریع در رسیدگی ها، برخی صالحیت ها و تشریفات تغییر کند.
رئیس قوه قضاییه ادامه داد: کجای بندهای این استجازه دال بر این است که در اصل 
برخورد با مفاس��د اجازه گرفته ایم؟ واقعا چرا عده ای خود را عقل کل حس��اب می کنند؟ 
الریجان��ی اظهار کرد: آنچه ما در خص��وص آن از مقام معظم رهبری اجازه گرفتیم برای 

همین برهه خاص بوده و موقتی است.  پایگاه اطالع رسانی قوه قضاییه 

میزان

مرحل��ه نخس��ت رزمایش سراس��ری بسیـــجي ها فرمانده س��پاه استان البرز از برگزاری 
اقتدار عاش��ورایی بسیج »س��پاهیان حضرت محمد رسول 

اهلل2« در استان البرز خبر داد. 
سردار سرتیپ دوم پاسدار سید یوسف موالیی در نشست 
خبری رزمایش سراس��ری اقتدار عاشورایی بسیج سپاهیان 
حضرت محمد رسول اهلل )ص( اظهار داشت: رزمایش اقتدار 
عاش��ورایی بسیج و سپاهیان حضرت محمد رسول اهلل )ص( 
2 به تاسی از سپاهیان محمد رسول اهلل )ص( سال 13۶5 و 

با تمام توان سپاه و بسج انجام می شود.
وی با اش��اره به اینکه بخش��ی از ه��دف این رزمایش 
تقوی��ت روحیه و حمایت از م��ردم که حامی نظام و والیت 
هستند، گفت: سپاه سالیان سال است که فعالیت های خود 
را در راس��تای خدمات رس��انی به مردم در قالب طرح های 
مختل��ف انجام می ده��د و بعد از جنگ در هر بخش��ی که 
دولت نیاز داش��ته، س��پاه وارد ش��ده که یکی از آنان انجام 
بزرگترین طرح واکسیناس��یون کشور توسط سپاه در حوزه 

درمان است.

س��ردار موالیی اف��زود: در بخش اول ای��ن رزمایش با 
رویکردی جدید گروه های جهادی آماده و سازماندهی شده 
اند و براس��اس نیاز هر منطقه در قال��ب گروه های مختلف 
جهادی اعزام می شوند و شروع به کار های عمرانی، فرهنگی 

و خدمات رسانی می کنند.
فرمانده سپاه استان البرز با اشاره به مسایل اقتصادی و 
فرهنگی که امروز مردم با آن دست به گریبان هستند، گفت: 
برای اجرای بخ��ش اول رزمایش تعداد زیادی از جهادگران 

در حوزه های مختلف شروع به خدمات رسانی می کنند.
وی با بیان اینکه بخش اول در مناطق محروم و روستایی 
اجرا می شود و از قبل نیاز های هر منطقه شناسایی، ارزیابی 
و اولویت بندی ش��ده اس��ت، ادام��ه داد: همانطور که مقام 
معظ��م رهب��ری فرموده اند که بزرگترین مبارزه با دش��من 
خدمات رس��انی به مردم اس��ت، تمام مس��ئولین، دس��ت 
ان��درکاران، فرماندهان، اس��تانداران و فرمانداران باید دقت 
کنن��د به این مس��اله که اگر می خواهی��م خدمتی به مردم 
کنیم که مبارزه با دشمن باشد باید اینگونه فعالیت ها باشد، 

زیرا دشمن می خواهد خدمتی به مردم نشود.  میزان

سردار موالیی خبر داد:
آغاز مرحله اول رزمایش سراسری اقتدار عاشورایی بسیج 

فعال سیاس��ی اصولگرا گفت: رسانه ای  ب ا حــــز شدن مس��ائل انتخاباتی اصولگرایان به ا
این معنا اس��ت که م��ا مانند اصالح طلب��ان از حاال به این 
موضوعات دامن بزنیم و مسائل اصلی کشور فراموش شود.

حمیدرض��ا ترقی عضو ح��زب موتلفه اس��المی درباره 
فعالی��ت ه��ای انجام ش��ده و برنامه های آین��ده انتخاباتی 
اصولگرایان برای انتخابات سال 98 مجلس شورای اسالمی 
اظه��ار کرد: س��خنگوی جبه��ه اصولگرایان نیس��تم، اما تا 
آنجایی که اطالع دارم فعالیت هایی صورت گرفته و جلسات 

مرتب برگزار می شود.
ترقی گفت: برنامه ها و فعالیت های صورت گرفته جمنا 
ب��رای انتخابات دی ماه اعالم می ش��ود. عض��و حزب متلفه 
اس��المی ادامه داد: جمنا در حال حاضر مسائل انتخاباتی را 
رسانه ای نمی کند، زیرا فضای کشور از مسائل اصلی منحرف 
می شود، رسانه ای شدن مسائل انتخاباتی اصولگرایان به این 
معنا است که ما مانند اصالح طلبان از حاال به این موضوعات 

دامن بزنیم و مسائل اصلی کشور فراموش شود.
این فعال سیاس��ی اصولگرا با اش��اره به پروس��ه عبور از 

روحانی برای انتخابات مجلس گفت: اصالح طلبان  در پی بی 
ربط نشان دادن مشکالت دولت به خود هستند، زیرا تا زمان 
انتخابات باید افکار عمومی را به نحوی مهندس��ی کنند که 
معایب و ناکارآمدی های دولت به حس��اب آنها نوشته نشود، 

این کار به دلیل اختالفات درونی اصالح طلبان بعید است.
وی با بی��ان اینکه برخی اصالح طلبان حامی و عده ای 
دیگری منتقد دولت هستند، تصریح کرد: اصالح طلبان یک 

موضع واحد  ندارند، بنابراین سعی بیهوده می کنند.
عضو حزب موتلفه اس��المی درباره بحث نو اصولگرایی 
قالیب��اف گفت: تا کنون محتوا و مانیفس��ت این موضوع از 
سوی قالیباف مطرح نشده، مبانی اصولگرایی همان مبانی و 
آرمان های انقالب بوده که تغییر ناپذیر است، به عالوه این، 
مق��ام معظم رهبری چهارچوب را تعیین کرده اند، که یقینا 
تغییر پذیر نبوده، اما تحول در افراد و شیوه های اصولگرایی 
ممکن است و نیروهای جواِن معقتد به اصولگرایی می توانند 
وارد عرصه شوند تا با روش های جدید شاخص ها به گفتمان 
تبدیل ش��ود؛ طبیعتا این موضوعات باید در ستور کار قرار 

گیرند.  میزان

اعالم دقیق برنامه های انتخاباتی جمنا مشخص شد
اختالف اصالح طلبان در موضوع جدایی از روحانی 
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اولویت استیضاح یک وزیر 
ادامه از صفحه اول

قدر مس��لم، وزیر خارجه، اعضای تیم هس��ته ای 
که البته زحمات زیادی برای توافق کش��یدند، در این 
مقط��ع نقش دارند. اعتقاد به برجام یک عامل مهم در 

ایجاد چنین شرایطی است.
آی��ا آن فرد جاسوس��ی که آقای وزی��ر از او دفاع 
می کند در حالی که براس��اس اسناد و مدارک موجود 
مجرم و جاس��وس است، نقشی در مس��ائل اقتصادی 

مذاکرات هسته ای نداشته است؟
ش��گفت انگیز اس��ت ک��ه نماین��دگان مجلس از 
توضیحات آقای ظریف قانع می شوند و حتی نسبت به 
توضیحات و دفاع او از آقای دری اصفهانی موضع گیری 
نمی کنند. این فرد از سوی قوه قضاییه محکوم شده و 
س��ازمان اطالعات سپاه نیز اسناد و مدارک جاسوسی 
او را ارائه داده است. چرا وزیر دولت جمهوری اسالمی 

ایران از یک جاسوس دفاع می کند؟
در هر ص��ورت اعتقاد قلبی به برجام همچنان در 
میان آن هایی که از این دس��تاورد دفاع می کنند موج 
می زند و تا زمانی که همچنان ش��اهد چنین سیاستی 
در قبال توافق هس��ته ای بی س��رانجام از س��وی آنها 
باش��یم، نمی توان انتظار داشت که دولت و وزرا شب و 
روز نشناس��ند. باید آنها تن به حقایق و واقعیت برجام 

بدهند و برای آن دستاورد سازی نکنند.

سرمقاله

این روزها در حالی که شرایط گـــزارش دو
اقتصادی کشور و وضعیت معیشتی بخشی زیادی 
از مردم را نگران و تحت فش��ار قرار داده است، بار 
دیگر س��ران فتنه فعال شده و تالش می کنند تا با 
خبرس��ازی و ایجاد فضای رسانه ای بار دیگر ضمن 
ایج��اد بی اعتمادی به نظ��ام و تضعیف رهبری، به 

اهداف خوددست یابند. 
اخیراً مه��دی کروبی دبیرکل اعتماد ملی و از 
س��ران فتنه در نامه جدید خود به خبرگان جمع 
کثیری از دوس��تان اسبق، سابق و فعلی خود را به 

خیانت های بزرگ سیاسی متهم کرده است.
 در س��ال 88 کروبی در آس��تانه اجالسیه به 
مجل��س خب��رگان رهبری، در نام��ه ای به اعضای 
این مجل��س ادعاهایی را درب��اره عملکرد مجلس 
خبرگان و همچنین شورای بازنگری قانون اساسی 

در سال ۶8 مطرح کرده بود. 
وی پیش��تر نی��ز در نامه ای خط��اب به رهبر 
معظم انقالب مشکالتی را متوجه کشور و مدیریت 
ایش��ان کرده بود که توس��ط بزرگان نظام و برخی 

پژوهشگران تاریخ پاسخ داده شد. 
این درحالی اس��ت که بس��یاری نی��ز بر این 
باورن��د که کروبی ع��الوه بر آنکه در زمره س��ران 
فتنه به شمار می رود ، هیچگاه در مورد عملکرد و 
تصمیمات نادرس��ت خود در زمانی که در مناسب 

حکومتی بود توضیحی نداد. 
وی در م��ورد وض��ع قوانینی ک��ه در ۴ دوره 
نمایندگی  او در مجلس موجب دردس��ر مردم شد 
و اثرات آن تا کنون نیز ادامه دارد هیچ گاه پاسخی 

به منتقدان خود نداد.
او هیچگاه توضیح نداد چرا در س��الهای دهه 
۶۰ آن زمان که خیلی از جوانان این مملکت برای 
نجات کش��ور به جبهه های جنگ رفتند، ش��هید، 
اسیر یا جانباز شدند و او وخیلی از هم فکرانش پا 
به عرصه دفاع از کش��ور نگذاشتند اما سید »علی 
خامنه ای« از همان ابتدا به جبهه های جنوب رفت 
و ب��رای نماز جمعه با هم��ان لباس رزم حاضر می 
شد تا آنکه به دس��تور امام خمینی)ره(  از حضور 

در جبهه ها منع شد.
کروبی هیچ گاه در م��ورد رفتار متکبرانه خود 
در بنیاد ش��هید و ماج��رای زندان های موجود در 
بنیاد و ش��ایعاتی در مورد عتاب و خطاب به برخی 

از همسران شهدا سخنی صریح نگفت.  
گویا او فراموش کرده درس��ت در سال ۶5 که 
کشتار حجاج ایرانی روی داد، خود امیر الحاج بود 

و اقدامات او یک��ی از عوامل تیرگی روابط ایران و 
عربستان شد.

کروب��ی در نامه خود خط��اب به مقام رهبری 
نوشته اس��ت: »هرکس به میزان سهم و حضورش 

در قدرت باید پاسخگوی مسوولیت هایش باشد.«
ام��ا خ��ود توصی��ح ن��داد ک��ه در زمانی که  
مس��وولیت حکومتی داشت و در باالترین رده های 
ق��درت فعالیت می ک��رد چگونه عملک��رده و چرا 
می خواهد  و تمام مشکالت را به گردن »رهبری« 

بیندازید.

تشکیک در نویسنده
در گذش��ته برخی نس��بت ب��ه نامه هایی که 
کروبی از حصر می نوشت تشکیک داشته و عنوان 
می کردن��د که ای��ن نامه ها ممکن اس��ت به قلم و 
فکر کروبی نباش��د، اما نامه اخیر نشانه ها و نسبت 
روشنی با شخصیت کروبی دارد هرچند باز هم به 

احتمال فراوان توسط خود او قلمی نشده است. 
از س��وی دیگر برخی از منابع رسانه ای تاکید 
دارند که  این گونه نامه ها  از سوي مشاور رسانه اي 
مهدي کروبي در خارج از کش��ور نوشته می شود 
. این ش��خص به سردبیر لندن نشین معروف است 
اقدام به نگارش نامه های فوق کرده و نقش بسزایي 
را نیز در شکل دهي شبکه هاي ماهواره ای نزدیک 

کروبي در خارج از کشور دارد.
گفته می شود اکثر بیانیه های کروبی نیز توسط 
این ش��خص نوشته می شود و او مراودات زیادی با 
سیس��تم اطالعتی انگلیس دارد و تحرکاتش نیز از 

سوی این سرویس دیکته می شود. 

ادعاهای زیر سوال
او در این  نامه تقریباً  بیش��تر دوستان اسبق، 
س��ابق و فعلی را از نظر شرافت و انسانیت زیرسوال 
برده است تا ادعاهایی را علیه حاکمیت مطرح کند.

حال آنکه این س��وال مطرح می ش��ود که اگر 
افرادی، از جمله آیت اهلل هاشمی رفسنجانی که وی 
در نامه های خود به او اش��اره کرده است در این حد 
فارغ از وجدان و ش��رافت انسانی و سیاسی بوده اند 
چرا تا آخرین لحظه عمرش��ان ب��ا آنها هم پیمانی 

کرده و متحد سیاسی خود می دانسته است؟
در نامه اخیر، یکی از ادعاهای  کروبی مربوط 
به ش��ورای بازنگری قانون اساس��ی است. کروبی 
مطالب��ی درب��اره "افزودن لفظ مطلق��ه، لغو مدت 
زم��ان ده س��ال رهبری و اختی��ار انحالل مجلس 
ش��ورای اس��المی" در ش��ورای بازنگری آن زمان 
مطرح می کند که با رجوع به مشروح مذاکرات آن 

زمان ادعاهای وی زیر سوال می رود .
ازس��وی دیگر کروبی به 9 نف��ر از نزدیکترین 

دوس��تان خود در ش��ورای بازنگری قانون اساسی 
اتهام می زند که روند افزوده ش��دن لفظ مطلقه به 
والیت فقیه در اصل57 قانون اساس��ی و رد کردن 
تعیی��ن وقت ده س��اله ب��رای رهبری را تس��هیل 

کردند.
ای��ن درحالی اس��ت که موس��وی خوئینی ها 
دوس��ت قدیمی کروبی، خاطره ای را درباره فاصله 
فوت امام تا تش��کیل جلسه خبرگان نقل کرده  که 

مغایر با گفته های کروبی است.
طب��ق روای��ت موس��وی خوئینی ه��ا، در یک 
دورهمی بی��ن اعض��ای بازنگری قانون اساس��ی، 
اس��امی افراد مختلفی برای تعیی��ن رهبری مانند 
آیت اهلل گلپایگانی و آیت اهلل خامنه ای به میان آمده  

و در آن جلسه قرار خاصی بسته نشده بود.
از س��وی دیگ��ر کروب��ی مرح��وم هاش��می 
رفسنجانی را متهم می کند که روز جلسه خبرگان، 
خالف قراری که شب قبلش در بیت امام گذاشته 

بودند عمل کرد و شورای رهبری را مطرح نکرد!
وی در ادام��ه نامه اش اعضای مجلس خبرگان 
رهبری به خاطر اص��الح آئین نامه داخلی خبرگان 
مبنی بر واگذاری احراز صالحیت نامزدها از مراجع 

و استادان به شورای نگهبان متهم می کند .
کروبی همچنین می افزاید: "حذف چهره های 
برجس��ته ای از خبرگان اول در انتخابات دوره دوم 
)سال 13۶9( مانند آیات دستغیب و احسان بخش 
و حجت الس��الم و المس��لمین جمی در کنار دیگر 
نامزده��ا و چهره های ش��اخصی که اجتهادش��ان 
توسط مراجع و اساتید بزرگ تأیید شده بود، لطمه 

بزرگی به استقالل خبرگان وارد ساخت."
این درحالی است که علی محمد دستغیب در 
دوره پیش��ین خبرگان هم حضور داشت و آیت اهلل 
علی اصغر دس��تغیب هم اکنون نیز عضو خبرگان 
است و مرحوم آیت اهلل احسان بخش نیز تا سال 8۰ 
که از دنیا رفت نماینده ولی فقیه در اس��تان گیالن 
بود و رد صالحیت نش��ده ب��ود. همچنین مرحوم 
حجت االسالم جمی در زمان آیت اهلل خامنه ای نیز 

امام جمعه آبادان بود.
از ای��ن رو ب��ه نظر می رس��د، کروب��ی دچار 

فراموشی عمدی عجیبی در حافظه شده است.

این اظهارات همچنین در حالی بیان می شود 
که افکار عمومی می پرس��ند چ��را کروبی تاکنون 
درباره این موارد س��خنی نگفته ب��ود؟ اگر قرار به 
افش��اگری اس��ت چرا او این موارد را زمانی که در 

مسند قدرت قرار داشت بیان نکرد؟ 
به نظر می رس��د که سران فتنه حاضرند برای 
به کرس��ی نش��اندن حرفهای خود حتی دوستان 
و رفق��ای قدیم��ی را مورد تهم��ت و تخریب قرار 

دهند.
آنها اصرار دارند که تلخکامی ها، شکست های 
گذشته خود را به پای رهبری و نظام بنویسند و از 

اقرار به واقعیت فرار کنند.
آنها می خواهند با کینه جویی جایگاه رهبری 
را تضعی��ف و مش��کالت کنونی کش��ور را حاصل 

مدیریت ایشان عنوان کنند. 
عملک��رد و مدیری��ت رهبر معظ��م انقالب در 
طول سالهای گذش��ته موفق بوده  و تنها زمانی که 
رهنموده��ای رهبری مورد توجه کامل مس��ئولین 
قرار نگرفته اس��ت، شاهد بروز برخی از نقاط ضعف 
بوده ای��م. به عنوان نمونه موضوع اقتصاد مقاومتی و 
تکیه به توان داخل یا مالحظات ایش��ان در امضای 
برجام  از جمله مسائلی بود که از سوی رهبری تاکید 
ش��د ولی به اندازه مناسب مورد توجه قرار نگرفت و 

شرایط امروز ناشی از همین عدم توجه است .
در حقیقت بخش عمده مشکالتی که امروز در 
کش��ور به وجود آمده ناشی از عملکرد سران فتنه  
درس��ال 88 است و مردم دیدند که آنها چگونه  با 
برنامه ریزي قبلي اقدامات کالني را براي ضربه زدن 

به منافع کشور انجام دادند.
در ش��رایط فعلی مردم چن��دان نظری به این 
سخنان ندارند و بیشتر به فکر تغییرات اقتصادی و 
بهبود وضعیت زندگی و معیشتی خود هستند اما 
در این میان سران فتنه می کوشند افکار عمومی را 
مشغول به این نوع سخنان کرده و درادامه اهداف 
خود فضاي عمومي، رسانه ای و تبلیغاتي بیگانگان 

را براي بهانه گیري از ایران  آماده کنند. 
آنه��ا به م��ردم تلقیین می کنند ک��ه به جای 
مطالبه گری از کس��انی که مس��ئول این ش��رایط 
هستند،  کاس��تی های جامعه را از رهبری مطالبه 
 کنند و ایش��ان را مقصر شرایط فعلی نشان دهند. 
به این ترتیب یک س��و جایگاه رهبری را تخریب و 
از سوی دیگر با درگیر کردن ذهن جامعه به نوعی 
به دولت کمک می کنند تا از پاسخگویی فرار کند 
که این ام��ر نیز میانبری برای امتیاز گیری آنها از 

دولت نیز می شود. 

تالش مجدد سران فتنه برای ایجاد بی ثباتی در کشور

نوشتن تلخ کامی های خود به پای رهبری  

رییس جبهه پیروان خط امام  ن یبــــو و رهب��ری ب��ا بی��ان اینک��ه تر
مش��کالت با همدلی، تدبیر، شجاعت و اراده برای 
حرکت، قابل حل اس��ت، گفت: دول��ت باید خانه 

تکانی جدی در خود انجام دهد.
محمدرضا باهنر رییس جبهه پیروان خط امام 
و رهبری دیروز در نشس��تی خبری اظهار داشت: 
عالق��ه مندیم که تریبون داران کش��ور برای دهه 
فج��ر تالش کنند تا کارنامه ای عادالنه و عالمانه از 

عملکرد جمهوری اسالمی به تصویر بکشند.
وی اف��زود: اگر چه جمهوری اس��المی طومار 
بلن��دی از موفقیت دارد ام��ا بعضی رویکردهای ما 
قابل نقد اس��ت؛ امیدواریم تا نقد عملکرد گذشته، 
چراغی برای دهه پنجم انقالب جهت افزودن نقاط 

قوت و کاهش نقاط ضعف شود.
باهنر در پاس��خ به س��ئوالی پیرامون تشکیل 
جمعیت عدالت و پیشرفت در قالب نواصولگرایی، 
گفت: یکی از اصول، راه رفتن درست و درست راه 
رفتن در راه درست است. رهبری چندین سال قبل 
تعبیری داشتند که ما اصولگراِی غیراصالح طلب و 

اصالح طلِب غیراصولگرا نداریم.
وی ادامه داد: اصولگرایی یعنی یک چشم انداز 

از ایده آل ها ب��ا عینکی از واقعیت ه��ا؛ آرمانگرایی 
صرف ب��دون توجه ب��ه واقعیت ها همانق��در بیراه 
است که متوقف ش��دن در واقعیات و چشم پوشی 

از آرمان ها.
دبیرکل جامعه اسالمی مهندسین تأکید کرد: 
هنوز بر مانیفس��ت این جمعیت تس��لط ندارم که 
آی��ا حرف تازه و نوینی در این جمعیت وجود دارد 
ی��ا خیر اما به آنها تبریک می گوی��م؛ باید دید که 
آیا می توانند یک مانیفس��ت و منشور برای جامعه 
اصولگرایی باش��ند و همه اصولگرایان حول محور 

آنها به وحدت و تفاهم دست یابند؟
باهنر در خصوص عملکرد مجلس دهم گفت: 
مقایسه مجلس دهم با سایر مجالس باید به صورت 
دقیق باش��د؛ به عنوان کسی که سال ها در مجلس 

بودم، قضاوت متفاوتی دارم.
وی افزود: برخی تصور می کنند مجلس دهم از 
مجالس گذشته ضعیف تر است اما بنده این حرف 
را قبول ندارم؛ در این مجلس هم افراد متفکر وجود 
دارد. مشاور رئیس مجلس شورای اسالمی با بیان 

اینکه مجل��س دهم تفاوت س��اختاری با مجالس 
گذش��ته دارد که کار را س��خت کرده است، گفت: 
در مجلس دهم فراکسیون اکثریت وجود ندارد؛ در 
مجالس گذشته عموماً فراکسیون اکثریت و اقلیت 
وجود داشت که می توانست کار را به صورت شفاف 

و روشن جلو ببرد.
باهنر گفت: در مجلس دهم همه فراکسیون ها 
اقلیت هس��تند و اصوالً ائتالفی ها مراکز ضعیفی از 
قدرت هستند. اگر فراکسیون ها بخواهند کاری را 
پیش ببرند، باید بده و بستان کنند؛ یعنی معامالت 
انجام ش��ود در غیر این صورت هیچ فراکس��یونی 
نمی توان��د کار خ��ود را جلو ببرد ب��ه همین دلیل 

اتفاقات غیرقابل پیش بینی می افتد.
وی تصریح کرد: در پایان س��ال گذش��ته سه 
وزیر اس��تیضاح ش��دند اما رأی نمایندگان به آنها 
بی��ش از رأی اعتمادش��ان ب��ود. در ابتدای س��ال 
جاری نیز دو وزیر اس��تیضاح ش��دند که اگر متن 
مذاک��رات را دقت کنیم، مخالفت ها در حدی نبود 
که اس��تیضاح ها رأی بیاورد اما استیضاح دو وزیر 

رأی آورد. همه این موضوعات به دلیل ناهماهنگی 
س��اختاری بود. دبیرکل جامعه اسالمی مهندسین 
اظهار داشت: به عنوان فردی که سال ها در مجلس 
ب��ودم، معتقدم با یک مجلس نمی توان کش��ور را 
اداره ک��رد، قطعاً باید کش��ور را با دو مجلس اداره 
کرد؛ مجلس س��نا یا ب��زرگان و مجلس منطقه ای. 
در حال حاضر مجلس ما دارای س��اختاری شبیه 

مجالس منطقه ای است.
باهن��ر ادام��ه داد: بعض��ی وقت ه��ا مجال��س 
نمی توانند روی منافع ملی متمرکز شوند و منافع 
منطق��ه ای و صنفی آنقدر زیاد می ش��ود که آنچه 

دیده نمی شود، منافع ملی است.
وی تأکید کرد: باید در ساختار کشور مجلسی 
برای تمرکز بر منافع ملی تش��کیل ش��ود؛ مجمع 
تش��خیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان دارای 

کارکرد دیگری است و چنین کارکردی ندارند.
دبیرکل جامعه اس��المی مهندسین در پاسخ 
به این س��وال که آیا اصالح طلبان م��ی توانند از 
عملک��رد روحانی اعالم برائت کنند، گفت: س��وال 
این اس��ت که باید روی مش��کالت امروز چه نامی 
بگذاریم. بس��یاری از مش��کالت با همدلی و تدبیر 
و ش��جاعت و اراده برای حرکت، قابل حل اس��ت 

ام��ا اینک��ه االن عده ای بخواهن��د از این وضعیت 
سواستفاده سیاسی کنند، موقعیت بسیار نامطلوبی 
اس��ت. باهنر تصریح کرد: شاید اشکاالت متعددی 
به دولت وارد باشد اما امروز اگر کسی بخواهد فرار 
رو به جلو کرده و تصفیه حس��اب سیاس��ی کند، 

غیرعادالنه است.
وی تاکی��د ک��رد: زم��ان انتخاب��ات رقابت ها 
باش��گاهی اس��ت اما وقتی دولت مستقر می شود، 
مس��ابقات ملی و بین المللی میش��ود. مساله عبور 
از روحان��ی اگر از طرف اصالح طلب��ان یا دیگران 
مطرح ش��ود، نه تنها بحران زدا نیست بلکه بحران 
زاست؛ البته این معنای این نیست که دولت نباید 
کاری انجام دهد. دولت باید خانه تکانی جدی در 

خود انجام دهد.
باهنر با اش��اره به استیضاح های اخیر مجلس 
تاکید کرد: من نمی دانم آیا یک نقشه راهی برای 
این اس��تیضاح ها وجود دارد یا خیر. اگر نقشه راه 
باشد دولت و مجلس باید کمک کنند تا یک خانه 
تکانی در هیات دولت انجام ش��ود. وی افزود: آدم 
احساس می کند برخی اعضای هیات دولت، برای 
حل بحران آمادگی ندارند و در برخی چهره ها آدم 

احساس خستگی می کند.  مهر

باهنر
دولت باید خانه تکانی جدی در خود انجام دهد


