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ایران برای جهاد با دشمنان آمادگی دارد
فرمانده دانش��گاه امام حس��ین)ع( گفت: همانگونه که دش��من همواره ما را 

تهدید کرده ، ما هم اعالن آمادگی جهاد برای مقابله با تزویر آنها می کنیم.
س��ردارعلی فضلی افزود: امروز در حالی که در گام دوم انقالب ش��کوهمند 
اس��المی فرموده نایب امام زمان قرار گرفته ایم به فضل خداوند عهد و پیمانی را 

با ش��هیدانمان و ش��هدای عزیز بازی دراز می بندیم. انقالب ما انقالب تمدن ساز و 
انسان های تراز انقالب اسالمی است و در هیچ کجای گیتی شبیه الگوهای تمدن ساز 

ما را در اختیار ندارد، اش��اره کرد که اینها پنجه در پنجه دش��من و اس��تکبار و در رأس 
آن آمریکا جنگیدند.

وی در ادامه افزود: جهادی که امروز باید انجام دهیم شکر خدا و شکر زبانی، تبلیغ 
و تببین بوده و همینطور شکر عملی در قالب تشکیل لشکر جوانان مؤمن، دانا و پرانگیزه 

در سراسر کشور و ایجاد امید است.

پاسداران
جای تک تک رای جمع کردن گرفته می شود

نایب رئیس مجلس ش��ورای اس��المی با اشاره به مصوبه مجلس درباره استانی 
ش��دن انتخابات قوه مقننه، گفت: ب��ا این مصوبه مجلس نمایندگان به جای اینکه 
تک تک بیایند از یک منطقه کوچک یا یک منطقه بزرگ، خانه به خانه تبلیغ کنند 

و رای بگیرند برچیده می شود.
مسعود پزشکیان افزود: اگر با همین روش ادامه بدهیم همانند 40 سال گذشته نسخه 

شفابخشی برای حل مشکالت کشور پیدا نخواهیم کرد. استانی شدن نمایندگان را حداقل به 
آن سمتی می برد که با یک تیمی هماهنگ باشند و آن تیم مجبور می شود که وجه اشتراکات 

بیشتر و زبان مشترک پیدا کند که این افزایش اشتراکات در مجلس یک قدم روبه جلو است.
وی گفت: البته این موضوع را نیز باید در نظر گرفت وقتی سالیق مختلف در مجلس 
حضور پیدا می کنند، انتظار اینکه این سالیق مختلف نگاه مشترک داشته باشند به نظر 

بنده غیر واقعی است.

پارلمان
ارتش در دل مردم جا دارد

نماینده ولی فقیه در استان آذربایجان شرقی گفت: ارتش به سبب خدمات و 
سوابق درخشانی که از خود به جای گذاشته است، در دل مردم جای دارد.

حجت االسالم سیدمحمدعلی  آل هاشم گفت: دشمن همواره به دنبال حذف 
چهره های تأثیر گذار انقالب اس��المی بوده است و شهید مطهری هم کسی بود 

که در پیروزی انقالب اسالمی و ساماندهی آن نقش بسزایی داشت.
وی گفت: ارتش به س��بب خدماتی که برای مردم انجام داده و سوابق درخشانی 

که در دوران پیروزی انقالب اسالمی و جنگ تحمیلی و همچنین در عرصه مردم یاری 
در حوادث و بالیای طبیعی از خود به جای گذاش��ته اس��ت، در دل مردم جای دارد و 
به همراه س��ایر نیروهای مس��لح که به صورت ویژه در حادثه س��یل اخیر در استان های 
مختلف کش��ور، مردم از نزدیک نظاره گر خدمت رس��انی آنان بودن��د، دارای محبوبیت 

باالیی در بین مردم است و باید این محبوبیت را قدر دانست و به آن افتخار کرد./

ارتش اسالم

سرمایه های انقالب
مایه و سرمایه ی اصلی ما مردمند؛ اعتماد مردم و 

امید مردم، کمک کار همه ی دولتها است.

بیانات در دیدار اعضای هیأت دولت 
3 شهریور 95

مخاطب شمایید

 اعضای شورای شهر برای نامزدی
در انتخابات تا ۱۶ خرداد استعفا دهند

سیدسلمان س��امانی نوش��ت: اعضای شورای 
ش��هر اگر قصد نامزدی در انتخابات مجلس در 
هر یک از حوزه های انتخابیه سراسر کشور را دارند باید 
تا ۱۶ خرداد اس��تعفای آنها به تصویب شورای اسالمی 

شهرشان رسیده باشد.

نفت  ایران در جهان جایگزین ندارد
حس��ین امیرعبداللهیان دس��تیار ویژه رئیس 
مجلس در امور بین الملل نوشت: فشار فزاینده 
دول��ت  آمریکا ب��رای تغییر رژیم در کش��ور نفت خیز 
 ونزوئال اثبات می کند که نفت  ایران در جهان جایگزین 
ندارد. ای��ران با قدرت و ب��دون محدودیت به صادرات 
نف��ت ادام��ه می دهد. م��ردم ونزوئال به  ترامپ تش��نه 

»پترودالر« نه گفته و خود تصمیم می گیرند.

رویکردهای متفاوت
معصوم��ه ابتکار معاون رئیس جمه��ور در امور 
زنان و خانواده نوش��ت: درگذشت مرحوم اصغر 
جدایی امام جمعه بیله سوار اردبیل قلب مردم را بگونه ای 
دیگر به درد آورد، چ��را؟ به خاطر رویکردهای متفاوت 
او؛ حمایت از زیباس��ازی شهر و کاشت درخت، انتقاد از 
فیلت��ر تلگرام، دعوت از یک خانم برای س��خنرانی قبل 
نماز جمعه و مخالفت قاطع با کودک همس��ری از جمله 

رویکردها بود. روحش شاد.

معیشت معلمان و آزادی های صنفی آنان 
باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد

فاطمه سعیدی سخنگوی فراکسیون امید مجلس 
ش��ورای اسالمی نوشت:  تبریک روز  معلم تکریم 
زبانی آنانی اس��ت که تربیت نس��ل ها را بر دوش دارند اما 
متاسفانه نتوانس��ته ایم در عمل آنگونه که شایسته است 
مقام معلمان را پاس بداریم. معیشت معلمان و آزادی های 

صنفی آنان باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.

 الیحه حمایت از حقوق کودکان
 بار دیگر به صحن علنی مجلس می آید

فاطمه حسینی نماینده تهران در مجلس نوشت: 
 با پیگیری ه��ای صورت گرفته  الیحه حمایت از 
حقوق کودکان بار دیگر برای رفع ایرادات  شورای نگهبان 
به صحن علنی می آید. این الیحه مهم یکشنبه به عنوان 
اولین دستور کار هفتگی صحن بررسی می شود. امیدوارم 
هرچه س��ریع تر بخش��ی از خأل قانونی در حوزه  حقوق 

کودک با تصویب و ابالغ این قانون مرتفع شود.

اینستاگرام پست کتاب »چرا سوریه؟« را 
حذف کرد

اینس��تاگرام در ادامه اقدام��ات خصمانه خود 
پس��ت کتاب »چرا سوریه؟« را حذف کرد. این 
کتاب به صورت شفاف به بحران پیچیده  سوریه از زبان 
سیدحس��ن نصراهلل می پردازد. »چرا سوریه؟« با روایت 
وی از کتاب خاطرات تونی بلر، س��ه سال پیش از وقوع 
بحران آغاز می ش��ود که بلر از اراده  جهان برای نابودی 

کشور )و نه حکومت( سوریه سخن می گوید.
»چرا سوریه؟«، مراحل ورود نیروهای حزب اهلل، ایران 
و روسیه به نبرد س��وریه و علت های آن را بیان می کند 
و از زمینه ه��ا، انگیزه ها، هدف ها، پروژه ها، زمان بندی ها، 
طرف های درگیر، محدودیت ها، خط قرمزها، جایگزین ها، 

مسئولیت ها و حال و آینده سخن می گوید.  

پست های قاتل طلبه همدانی حذف شد 
تمام پس��ت های بهروز حاجیلویی قاتل طلبه 
همدانی که به طرز وحشتناکی حجت االسالم 
والمسلمین مصطفی قاسمی را به شهادت رسانده بود 

از اینستاگرام حذف شد.
گفتنی است صبح شنبه 7 اردیبهشت ماه »مصطفی 
قاسمی« روحانی 4۶ ساله همدانی وقتی از حوزه علمیه 
خارج ش��ده اس��ت، از پش��ت به ضرب دو گلوله توسط 
ضارب به قتل رس��ید. بعد از وق��وع این قتل، ضارب که 
»بهروز حاجیلویی« نام داش��ت، در اینس��تاگرام خود 
نس��بت به قتل این روحانی اعت��راف کرد و پلیس هم 
که بالفاصله در صحنه وقوع جرم حاضر ش��ده بود، بعد 
از انتشار مطلب در صفحه اینستاگرام این ضارب، خبر 
از شناس��ایی او می دهد و روز بعد از قتل در درگیری با 
مأم��وران نیروی انتظامی و بعد از مجروح کردن دو تن 

از نیروهای ناجا، کشته شد.

سیاست مجازی

فع��ال  آخون��دی  عب��اس  اصالح طلب، وزیر س��ابق راه و درحـــاشیه
شهرسازی و از چهره های ستاد میرحسین موسوی در 
سال ۸۸، به تازگی در یک همایش با عنوان »نگرانی 

برای فردای ایران« در شیراز سخنرانی کرده است.
او در بخش��ی از صحبت ه��ای خ��ود در ای��ن 
همایش می گوید: ۳0 س��ال است که نرخ تورم در 
ای��ران بیش از ۱۵ درصد بوده که نش��ان می دهد 
تورم در این کش��ور نهادینه و مزمن ش��ده است؛ 
بنابراین این آمار به ما می گوید که مش��کل کشور 

فراتر از یک دولت بوده است.
آخون��دی در ادامه این صحبت ها مدعی وجود 
چیزی به نام دولت پنهان نیز ش��ده و گفته اس��ت: 
ما عماًل تفکیک قوا در ایران نداریم و آنچه مشاهده 
می شود ظاهری است؛ حتی در حال حاضر نیز رکن 
جدیدی ایجادش��ده به نام رکن نظ��ارت بر اجرای 

سیاست ها که می تواند ۳ قوه را متوقف کند.
او سپس در قسمت دیگری از اظهارات خود و در 
تکمیل همین معنی تأکید می کند: وجود دولت پنهان 
عمالً امکان ایفای مسؤولیت از دولت رسمی را گرفته 
است؛ شما نیز جای روحانی بودید، موفق نمی شدید! 
هیچ کس ج��ز دولت پنهان نمی تواند در ایران اعمال 
سیاست کند و بنده نیز وقتی دیدم که نمی توان اعمال 

سیاست کرد خود را کنار کشیدم و استعفا دادم.
این فرد همچنین در پاسخ به سؤال دانشجویان 
مبن��ی ب��ر اینکه لیبرال اس��ت یا خیر؟ نی��ز اظهار 
می کند؟ اگر لیبرال به معنای اقتصاد رقابتی و آزادی 
است، بنده لیبرالم اما اگر بحث دیگری است، خیر! 

اظه��ارات آخوندی درب��اره ماج��رای »دولت 
پنهان« در حالی اس��ت ک��ه اوالً معنای مورد اراده 
او یک معنای توهمی برای سلب مسئولیت است و 
ثانیاً آقای آخوندی بعنوان یک مدیر 40 س��اله! در 
نظام جمهوری اس��المی ایران؛ چرا با وجود چیزی 
که خود آن را دولت پنهان می نامد؛ پست وزارت راه 
را قبول کرد!؟ آیا او بعد از 40 سال سابقه مدیریت 

نفهمیده ب��ود که نمی تواند کار کند؟ یا اینکه مثل 
۸۸ پای دروغ های بزرگ در میان است؟

ج��دای از این براهین عقالنی، بایس��تی اقتراح 
بیش��تری صورت گیرد تا افکار عمومی بهتر متوجه 
شوند فضای اقتصادی امروز جامعه ایران ثمره چیزی 
به نام دولت پنهان اس��ت یا خواسته ستاد مشترک 
دولت و اصالح طلبان و لیبرال بودن امثال آخوندی!؟

عبارت »دولت پنهان« چه زمانی اختراع شد؟
ماجرای »دولت پنهان« و اصرار اصالح طلبان 
و دولتی ها بر تکرار این عبارت، از نیمه های س��ال 
گذش��ته با اصرار بیش��تری آغاز ش��د... آغازی که 
دقیقاً همزمان ش��ده بود با طلیعه مش��خص شدن 

ناکارآمدی های دولت.
در واق��ع اف��کار عمومی ایران ماه هاس��ت که 
مشغول نظاره کارنامه ضعیف کسانی هستند که با 
تَکرار می کنم لیدر اصالح طلبان بر س��ر کار آمدند 
و مدع��ی بودن��د که حتی »آب خ��وردن« نیز اگر 
مش��کلی دارد؛ بایستی این مش��کل را با مذاکره و 

برداشتن تحریم حل کرد.
و جال��ب آنکه آنها در این مس��یر، تمام تالش 
خ��ود را نی��ز بعمل آوردند و تا ح��د تماس تلفنی 
ب��ا رئیس جمهور س��ابق آمری��کا و ریختن بتن در 
قلب رآکتور اراک نیز پیش رفتند. )رفتارهایی که 
مشخص نیست چرا در هنگام بروز و تصمیم برای 

آنها، خبری از دولت پنهان نبوده است!(
اما تمام این مس��یرها دس��ت آخر به بن بست 
ختم ش��د و جریان خواهان مذاکره با دستی تهی، 
س��رگردان پایتخت ه��ای اروپایی و اینس��تکس و 

رجزخوانی های محفلی شد.

آنها اما در داخل کش��ور و در مسیرهایی که با 
هیچ بهانه ای به تحریم متصل نمی شد هم با کوهی 

از ناکارآمدی مشغول بدرقه مردم بودند...
ش��اهد مثال آنکه تنها قیمت مسکن، در دوره 
مدیریت ش��خص عب��اس آخوندی ت��ا میزان 70 

درصد افزایش یافت.
یک��ی از رس��انه های اقتص��ادی در بازخوانی 
کارنام��ه آخون��دی نوش��ته ب��ود: »افزای��ش 74 
درصدی قیمت مس��کن در یک س��ال، کاهش 4۱ 
درصدی س��اخت و س��از و ۳۵ درصدی معامالت 
مسکن، تعطیلی مسکن مهر و معلق ماندن مسکن 

اجتماعی بخشی از عملکرد آخوندی است.«
ستاد مشترک دولت و اصالح طلبان اما به جای 
آنکه پای مس��ئولیت اش��کاالت و ناکارآمدی های 
خود بایس��تد و مس��یر خ��ود را به س��مت وادی 
اصالح و عذرخواهی تغیی��ر دهد اما طریقی دیگر 
برگزید و تالش کرد ت��ا با القای گذرواژه ای به نام 
»دولت پنهان«! مس��ئولیت تمام این کم کاری ها و 
ناکارآمدی ها را به گردن کسانی در خارج از دولت 
بیاندازد. کس��انی که اگرچه هیچ گاه از آنها اسمی 
برده نمی ش��ود و حتی شخص آخوندی هم اذعان 
دارد ک��ه منظورش »س��پاه« نب��وده؛ اما هر ذهن 
آگاهی به روشنی درمی یابد که منظور چپ ها چه 

کسی و کدام نهاد خارج از دولت است!؟

 شائبه همراهی دولت با مافیای فساد
در عدم مهار گرانی

ت��راژدی الق��ای وجود دول��ت پنه��ان به نحو 
غم انگیزی در افواه و رسانه های اعضای ستاد مشترک 

دولت و اصالح طلبان ادامه می یابد.

هادی غّف��اری از فع��االن اصالح طلب در این 
زمینه تا جایی پیش رفت که حتی از این گفت که 

مسئول گرانی »آیت اهلل جنتی« است! 
محمدعلی وکیل��ی از نمایندگان اصالح طلب 
مجلس نیز در یک مناظ��ره اینطور اظهار کرد که 
س��هم دولت آق��ای روحانی در مش��کالت موجود 

کشور ۱0 درصد بیشتر نیست. 
و یا حرف هایی ش��بیه به آنچ��ه که آخوندی 

می گوید...
مع الوصف اما به نظر می رس��د ای��ن تیرها به 
س��نگ خورده است و حنای دولت و اصالح طلبان 

دیگر در نزد مردم رنگی ندارد.
مدعیان دولت پنهان نه تنها حاضر نیستند به 
این سؤال پاسخ بدهند که »قیمت اجاره مسکن« 
یا »خرما« چه ربطی ب��ه تحریم و یا دولت پنهان 
دارد!؟ بلک��ه این حقایق را نیز به مردم نمی گویند 
که بی��ش از ۹۵ درصد بودجه و اجرائیات کش��ور 
دس��ت دولت است و این فعال مایشاء! هر فرمولی 

را که در اقتصاد اجرا کند؛ همان می شود...
»دولت پنهانی ها« حتی این مس��ئله را هم به 
مردم توضیح نمی دهند ک��ه اثرات ملموس تأکید 
آخون��دی بر لیبرالیس��م، مثاًل در بازار مس��کن و 
افزایش قیمت آن، چه بوده است و دقیقاً چه ربط 

و ارتباطی با »دولت پنهان« دارد؟
جالب آنکه کسانی از آنها حتی در رسانه ملی 
ه��م آمدند و در پاس��خ به اینکه چ��را بر قیمت ها 
نظ��ارت نمی کنید، گفتند: دخال��ت دولت در بازار 
را صحی��ح نمی دانی��م و طبق نظری��ات اقتصادی! 

قیمت ها باید در داد و ستدها مشخص شود!
در واقع منهای درس��ت و غل��ط این گزاره ها؛ 

بحث بر س��ر این اس��ت که نهادهایی مثل س��پاه، 
ش��ورای نگهبان، رهب��ری و قوه قضائی��ه در این 

فرایندها چه نقشی داشته اند؟
آی��ا اگر دول��ت بخواه��د؛ به س��ادگی هرچه 
 تمام تر نمی تواند قیمت پوش��ک و پس��ته و خرما 
و کنس��روماهی و گوشت قرمز و... را با یک نظارت 
اصولی حفظ کند؟ پاس��خ مش��خص است... پاسخ 
مش��خصی که س��کوت س��تاد مش��ترک دولت و 
اصالح طلبان برای بیان آن، شائبه های زیادی را در 

میان مسئوالن کشور برانگیخته است.
پیش از این و در بهمن ماه سال گذشته بود که 
محمدعلی پورمختار، عضو کمیسیون قضایی مجلس 
در مصاحبه ای، پیرامون چرایی تنش های قیمتی از 
این گفت که »دولت اخیراً دست سازمان تعزیرات را 
در امر نظارت بس��ته و اجازه نمی دهد مأموران این 
سازمان به ویژه در بحث مقابله با محتکران مواد اولیه 

و همچنین کاالهای تولیدی ورود کنند.«
عماد افروغ، جامعه شناس و از نمایندگان سابق 
مجلس هم مدتی قبل در یک مصاحبه تأکید کرد: 
»مسئوالن و دولتمردان، مدیریت و کفایت الزم را 

برای کنترل قیمت ها ندارند.«
یکی از نمایندگان مجلس دهم نیز به تازگی از 
احتمال عمدی بودن عدم نظارت بر قیمت ها سخن 
گفته اس��ت. حجت االسالم س��یدجواد حسینی کیا 
ط��ی صحبت های��ی در مجلس تصری��ح می کند: 
بی تدبی��ری دولت در مهار گرانی ش��ائبه همراهی 

دولت با مافیای قدرت و ثروت را تقویت می کند. 
آیا ای��ن اف��راد و مقامات دروغگو هس��تند!؟ یا 
آخوندی و همه کسانی که در دولت، مسئولیت داشته 
و دارند اما از مقّصر بودن چیزی به نام »دولت پنهان« 
ح��رف می زنند، دروغ می گوین��د!؟ اگرچه از نظر ما 
پاسخ این سؤال روشن است اما برخی معتقدند وجه 
دیگر پاسخ این سؤال، ارتباط وثیقی با احتمال بروز 
»فتنه اقتصادی« دارد و این دروغ ها قرار است نقش 

هیزم فتنه احتمالی را ایفا کنند.  فارس

»سخنرانی عامل نگرانی مردم« درباره دالیل نگرانی مردم

مقصر وضع موجود لیبرالیسِم آخوندی است یا آیت اهلل جنتی؟

مائده شیرپور

maede.shirpour91@gmail.com

می خواهیم حرف مردم و درد  بنویس��یم می خواهیم دست بـه نقد آنها را 
بگویی��م آقای مس��ئولی که در تریب��ون می گویید 
مردم آسوده باشند »بنزین گران نمی شود« آقایی 
ک��ه می  گوی��ی »بنزی��ن در بودج��ه ۹۸ قیمتش 
افزای��ش نمی یابد« و... فکر کردی��د که اگر دو روز 
بعد برخالف صحبت هایت افزایش قیمت را ش��اهد 
بودیم چه بالیی س��ر اعتماد مردم به مسئوالنشان 
می آید؟ فرقی ندارد، دول��ت وعده دهد می خواهد 
هم��ه تحریم ها را بردارد و فقر مطلق را ریش��ه کن 
کند و نتواند یا مجلس��ی ها وعده ثابت نگه داشتن 
حامل های ان��رژی را بدهند و به آن عمل نکنند یا 
قوه  قضایی��ه وعده اجرای قانون »از کجا آورده ای« 
را بدهد و مردم نتیجه آن را نبیند، مهم این اس��ت 
که هر مس��ئولی در نظام بای��د بفهمد که از زمانی 
که در پش��ت تریبون وع��ده ای را به مردم می دهد 
)چ��ه برای رای جمع کردن، چ��ه برای آرام کردن 
آنها و...( باید خود را پاسخگو به آن دانسته و هر از 

چندی بگوید با آن وعده چه کرده است. 
»باید« به مردمی که به او اعتماد کردند توضیح 
دهد که چرا وعده ای را داده و نتوانسته آن را محقق 
کند و یا موانع احتمالی که س��ر راهش قرار گرفته  
اس��ت را شفاف بگوید و یا هر توجیه منطقی دیگر. 
این »باید« از آن بایدهایی است که هیچ استثنائی 
ن��دارد و هیچ کس؛ تاکی��د می کنی��م هیچ کدام از 
مس��ئولین نمی توانن��د تبص��ره ای برای مس��تثنی  
ش��دن از آن بیایند. مردمی که به عقیده بنیانگذار 
جمهوری اس��المی و رهبر معظم انقالب بزرگترین 
پش��توانه نظام هس��تند نباید به دلیل بدقولی ها و 
بی کفایتی تعدادی از مسئوالن از همه مسئوالنشان 

نا امید و نسبت به آنها بی اعتماد شوند.
مردمی که بر خالف تبلیغات مسئوالنشان حاضر 
به انصراف از یارانه ها نمی ش��وند نمایش بی اعتمادی 
به مس��ئوالن را اجرا می کنن��د، مردمی هم که بعد از 
چندین بار تکذیب گرانی بنزین هنوز در پمپ بنزین ها 
صف کشیده اند به جز فرهنگ غلط و مشکالت فرهنگی 
جامعه بی اعتمادی به مسئول را فریاد می زنند. مردمی 
که با اشاره مقام معظم رهبری برای انتخابات می آید، 

آنهایی که بارها و بارها در راهپیمایی 22 بهمن نشان 
دادند که پشت نظام ایستاده اند هم فریاد می زنند که به 
نظام و رهبری اعتماد دارند.  بدون هیچ توضیح دیگری 
موارد ذکر شده در صحبت های مسئوالن را با نگاه به 
تاریخ بخوانید و بینید که براساس این سخنان امسال 
با توج��ه به وعده هایی که داده ش��ده یا نباید قیمت 
حامل های انرژی گران ش��ود یا باید توضیح داده شود 

که پول های اضافه کجا خرج می شود.
۱- حسن روحانی رئیس جمهور گفت: می گویند 
ممکن اس��ت حامل انرژی گران ش��ود، من به شما 
اعالم می کنم قیمت بنزین و گازوئیل باالتر از نصف 
قیمت جهانی امروز نخواهد بود. حقوق ش��هروندی 
به ما می گوید اش��تغال یکی از وظایف ماست ما در 
بودجه ۹7 به ملت عزیز می گوییم که هیچ چیزی را 
گران نخواهیم کرد مگر اینکه بگوییم این پول کجا 
می رود و کجا صرف می شود؛ اگر شما قبول کردید 
اعمال می ش��ود. قانون به م��ا گفته که باید ظرف ۵ 
سال قیمت حامل های انرژی به قیمت جهانی برسد، 
در حال حاضر ۵ س��ال تمام ش��ده ام��ا دلیل اینکه 
گران نش��ده این است که ما شرایط زندگی مردم را 

می دانیم. اگر پولی از این بابت از مردم گرفته ش��ود 
م��ن به دولت و س��ازمان برنامه و بودجه گفته ام که 
این پول صرفاً برای اشتغال جوانان خواهد بود و بس. 

)2۸ آذر ۹۶(
2- علی الریجانی رئیس مجلس شورای اسالمی 
گفت: شرایط کشور عادی نیس��ت؛ بنزین فعالً گران 
نمی شود. در این زمینه چند راه حل وجود دارد و آنچه 
در حال انجام است "کارت سوخت" است و بحثی برای 
افزایش قیمت بنزین فعال نداریم و استدالل های طرفین 

این است که فشار به مردم نیاید.)شنبه ۱0 آذر(
۳- هادی قوامی نایب رئیس کمیسیون برنامه 
بودجه و محاسبات مجلس گفت: . براساس الیحه 
بودج��ه ۹۸ بنزین گران نخواهد ش��د اما احتمال 
افزایش قیمت گازوئیل وجود دارد. )۱0 دی ۹7(

4- غالمرض��ا تاجگ��ردون رئیس کمیس��یون 
برنام��ه، بودج��ه گف��ت: در س��ال جاری و آین��ده 
تصمیمی برای افزایش قیمت بنزین و سهمیه بندی 
وجود ندارد، اما دولت اس��تفاده از کارت س��وخت 
را ش��روع کرده و کارت س��وخت ابزار مهمی برای 
کنترل مصرف است. شاید دولت کنترل مصرف را 
در اوایل سال آینده شروع کند، اما این موضوع به 

معنای افزایش قیمت نیست. )27 آذر ۱۳۹7(
۵- اس��داهلل قره خانی س��خنگوی کمیسیون 
انرژی مجلس ش��ورای اسالمی با اش��اره به اعالم 
خب��ری مبنی بر دونرخی ش��دن و افزایش قیمت 

بنزی��ن، گفت: وزیر نفت هفته جاری در نشس��ت 
کمیس��یون انرژی مجلس حضور داش��ت و بحثی 
درباره س��همیه بندی و افزایش قیمت س��وخت از 
س��وی زنگنه صورت نگرفت. در کمیسیون انرژی 
مجل��س و وزارت نف��ت موضوع دونرخی ش��دن و 
افزایش قیم��ت بنزین مطرح نیس��ت و بحثی در 
این باره صورت نگرفته است. اگر قرار باشد مجلس 
در این ب��اره تصمیم بگیرد قطع��ا با افزایش قیمت 

بنزین مخالف است. )2۸ فروردین ۹۸(
۶- محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور گفت: 
امسال بنزین گران نمی شود، قیمت بنزین در سال ۹۸ 

به تصمیم گیری مجلس بستگی دارد. )۱۳ بهمن ۹7(
7- محمدمهدی مفتح س��خنگوی کمیسیون 
تلفی��ق الیح��ه بودجه ۹۸ اع��الم ک��رده بود که 
براس��اس مصوبه این کمیسیون قیمت حامل های 
ان��رژی اعم از بنزین، نف��ت، گاز و... نه در قیمت و 
نه در نحوه توزیع هیچ تغییری نسبت به سال ۹7 

نخواهد داشت. )۸ بهمن  ۹7(
ش��اید گران ش��دن بنزین به نفع مردم باشد، 
ش��اید نه اما مهم این است که قبل از هر اقدامی، 
قبل از هر برنامه ای مردم را محرم دانسته و به آنها 
واقعیت را بگویید وگرنه باید انتظار داش��ت مردم 
ح��رف مس��ئولین را درباره مس��ایل دیگری چون 
طبیع��ی بودن بازار دارو، ارز، ارزاق اساس��ی و... را 

نیز باور نخواهند کرد.

با سرمایه های نظام چه می کنید؟!

لطفا اینبار روی حرفتان بمانید

رئیس سازمان انرژی اتمی:
اقتدار هسته ای صیانت آفرین است

عقب نشینی نمی کنیم

رئیس س��ازمان انرژی اتمی گف��ت: ما اعالم  ن یبــــو کرده ایم که به دنبال ساخت بمب نیستیم پس تر
چرا آنها نگرانند؟ به دلیل اینکه اقتدار هسته ای صیانت آفرین است.

علی اکب��ر صالحی  اظهار داش��ت: به دنب��ال بی درایتی و 
بی عقلی آمریکایی ها در ۱۹ فروردین که س��پاه پاسداران را به 
عنوان گروه تروریس��تی خطاب کردند، واکنش هایی انجام شد 
و بیانیه هایی منتش��ر شد اما الزم بود واکنشی قوی و معنادار 
نش��ان داده شود. خوش��بختانه این موضوع مصادف شد با 20 
فروردی��ن و ما زنجیره 20 تایی IR۶ را علی رغم میل برخی از 

کشورهای اروپایی رونمایی کردیم.
رئیس س��ازمان انرژی اتمی خاطرنشان کرد: هفته گذشته 
در حاش��یه دی��دار ب��ا کارگ��ران خدمت مقام معظ��م رهبری 
رسیدیم و شرح مختصری از دستاوردهای ماشین های پیشرفته 
سانتریفیوژ دادیم. ایشان ضمن ابراز خوشنودی فرمودند: »شما 
همچنان با قدرت به مسیر خود ادامه دهید.« صنعت هسته ای 
برای معظم له بس��یار حائز اهمیت اس��ت. در س��ال ۸۸ نیز که 
به اعتبار مس��ئولیت در س��ازمان خدمت ایشان شرفیاب شدم 
فرمودند: »صنعت هس��ته ای مرتبط با نظام اس��ت. دولت ها با 
سالیق گوناگون می آیند و می روند. نباید این صنعت دستخوش 
سالیق گوناگون شود و باید راه پایداری را بپیماید. لذا هرگونه 
تصمی��م سرنوشت س��از درخص��وص صنعت هس��ته ای باید با 

هماهنگی های الزم انجام پذیرد.«
وی اهمیت صنعت هسته ای را از منظر مقام معظم رهبری 
تش��ریح کرد و گفت: صنعت هس��ته ای از منظر ایشان دو وجه 

مهم دارد. یکی تأمین انرژی برای نسل های آینده است. ایشان با 
تیزبینی و هوشمندی فرمودند باید از حاال برای نسل های آینده 
زمینه های تأمین انرژی پایدار را فراهم کنیم تا آنها با مش��کلی 
روبه رو نش��وند. لذا ما عالوه بر اقدام��ات فعلی کنونی همچون 
س��اخت دو واحد جدی��د نیروگاهی، در گداخت هم که ش��اید 
۳0 سال دیگر محقق ش��ود براساس همین پیش بینی حرکت 
می کنیم. با آموزش و پژوهش زمینه این کار آماده می ش��ود تا 
مهندسین و دانشمندان فرهیخته ما تجربه 40-۳0 ساله داشته 
باش��ند و وقتی دنیا به بهره برداری از گداخت رس��ید ما نه تنها 

غافلگیر نشویم بلکه حرفی برای گفتن داشته باشیم.
وی گف��ت: از پیش��ینیان صنع��ت هس��ته ای کش��ورمان 
تش��کر می کنیم که در زمان مناسب قدم های خوب و مؤثری 
برداشتند و ما ثمره اش را االن می بینیم. اگر از قبل به این مهم 
توجه نمی کردیم االن همچون کشور عربستان که برای داشتن 
عنوان هس��ته ای، حاضر به هرگونه خفت و خواری می ش��ود، 
بودیم. اعالم ش��د بزودی در عربس��تان راکت��وری راه اندازی 
می ش��ود. پس از بررس��ی و تحقیق مشخص ش��د یک راکتور 
زیر بحرانی 2۵ کیلوواتی است که یعنی هیچ. در اینجاست که 

عظمت کار دانشمندان هسته ای مشخص می شود.
صالحی تاکید کرد: وجه دیگری که حضرت آقا بر آن تاکید 
دارند، این اس��ت که صنعت هسته ای و دستاوردهای آن نماد 
اقتدار و غرور ملی جمهوری اسالمی ایران است. ما اعالم کرده 
ایم که به دنبال س��اخت بمب نیس��تیم پس چرا آنها نگرانند؟ 
به دلیل اینکه اقتدار هس��ته ای صیانت آفرین اس��ت. می دانند 
ملت ایران و جمهوری اس��المی بطور بالقوه صاحب این قوت 
و اقتدار هس��تند. این اقتدار نمادی از جمهوری اسالمی شده 
است. دستیابی به سوخت 20 درصد در کمترین زمان ممکن 

و در میان ناباوری داخلی و خارجی اوج این اقتدار بود.
معاون رئیس جمه��ور با انتقاد از برخی تحلیلگرها که غالباً 
بدون توجه به تمامی ابعاد مس��ئله هس��ته ای، ایراد می گیرند و 

غیرمنصفانه انتقاد می کنند، گفت: استاد یک دانشگاه می گوید 
صنعت هس��ته ای جز هزینه چیزی نیست. واقعاً سخن عجیبی 
است. این مسئله حتماً از روی سهل انگاری است. اصاًل چالش ما 
با غرب فراتر و ریشه ای تر از این حرف هاست. چالش ما با غرب 
یک چالش فکری و در ش��یوه حکمرانی اس��ت. آنها می گویند 
انقالب اسالمی نباید باشد. این استاد تصور می کند اگر صنعت 
هس��ته ای را کنار بگذاریم مش��کالت حل می ش��ود. خیر. اگر 
هسته ای حل شود مسئله موشکی مطرح می شود. اگر آن نباشد 

مسئله دموکراسی و حقوق بشر مطرح می شود. و الی آخر.
وی افزود: متأسفانه با این سخنان غلط و ساده انگارانه افکار 
عمومی را منحرف می کنند. ش��ما ببینید فق��ط درآمد واقعی 
نیروگاه بوش��هر حدود 7,000 میلیارد تومان در س��ال اس��ت، 
هرچند طبق تکلیف ما تنها از 400 میلیارد آن منتفع می شویم. 
کل بودجه س��ازمان هم حدود یک سوم این مبلغ درآمد واقعی 
اس��ت. بی توجهی روش��نفکران به این همه توانمندی و تالش 
در حوزه ه��ای مختلف و گاه حیات��ی مثل رادیوداروها که جان 

بیماران سرطانی به آنها وابسته است، واقعاً بی انصافی است.
صالحی خاطرنشان کرد: ما به دلیل برخی مسائل امنیتی 
و محدودیت هایی که داریم نمی توانیم بیش از حد به تشریح و 
توصیف اقدامات و فعالیت های ارزشمند و راهبردی این صنعت 
بپردازیم. انش��ااهلل زمینه های الزم مهیا شود تا بتوانیم کارهای 
خوبی که انجام ش��ده اس��ت را به آگاهی ملت ش��ریف ایران 
برسانیم، همانگونه که حضرت امام)ره( فرمودند کار نیکی که 
انج��ام داده اید را بگویید. این در حالی اس��ت که ماهواره ها و 
ش��بکه های اجتماعی معاند بطور دائم سیاه نمایی و تبلیغ سوء 
می کنن��د تا دل مردم را خالی کنن��د. نظیر کمک فراوانی که 
همه اقش��ار مردم و مسئولین به سیل زدگان کردند و االن هم 
در حال کمک رسانی هستند، ولی آنها ظالمانه و شیطنت آمیز 

تمامی این حماسه های ملی را انکار می کنند.
وی تصریح کرد: کش��ورمان در سال ۹۸ در آستانه شرایط 

بس��یار حس��اس و ویژه ای قرار دارد و از گردنه س��ختی باید 
عبور کند. زمانی می تواند به س��المت عبور کند که با همدلی، 

همزبانی و وحدت ملی حرکت کنیم.
رئیس س��ازمان انرژی اتمی گفت: من به مجموعه سازمان 
ان��رژی اتمی می بالم ک��ه وقتی جمهوری اس��المی می خواهد 
قدرت نمایی کند، این سازمان پیشتاز با اقتدار این کار را انجام 
می دهد. این کار از دس��ت دانشمندان و متخصصانی بر می آید 
که با ابتکار و نوآوری، همت و تالش و اخالص، کارهای بزرگی را 
انجام می دهند تا طرف مقابل را در مقابله با کشورمان به تردید 
بیندازند. به هرحال سال ۹۸ سال حساسی است ولی انشااهلل به 
لطف حق از این پیچ هم عبور می کنیم. اگر با توصیه های الهی 
پشت سر رهبری حرکت کنیم، یقیناً پیروز این میدان هستیم. 
کارما باید خداپس��ندانه باش��د و با عقالنی��ت، حکمت و تدبیر 
وظایف مان را انجام دهیم. حضرت امام حسین)ع( فرمودند از 

چه می ترسید. در هر صورت ما پیروزیم.
وی گف��ت: در کارهایمان باید اولویت بندی کنیم که اگر 
شرایط سخت ش��د، انتظار معجزه نداشته باشیم. ممکن است 
مضیقه هایی داشته باشیم. با این وجود عقب نشینی نمی کنیم 
و کارم��ان را پیش می بریم. یعنی امیدمان هم به تدبیر خود و 

هم به تقدیر الهی می باشد.
صالحی با تاکید بر اینکه باید ابداع و ابتکار داش��ته باشیم 
افزود: فکر ما نباید اقتباس��ی باش��د، یعنی اینک��ه نباید صرفاً 
دنباله رو دیگران باش��یم. هر فکر علمی که به ذهن می رس��د 
باید س��عی در تحقق آن داشته باشیم. 70 سال طول کشید تا 
برخی نظریات انیش��تین را جامعه علمی باور کند. ملت ایران 
جایگاهی رفیع در علم دارد. خانم میرزاخانی رحمت اهلل علیها 
اولی��ن بانویی بود که در جهان جایزه فیل��دز را دریافت کرد. 
جایزه فیلدز هر چهار س��ال یکبار داده می شود و از نوبل باالتر 
اس��ت بنابراین انتظار داریم دانش��مندانمان در آینده نزدیک 

موفق به دریافت جایزه نوبل شوند.


