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نیروهاینفوذیبهصورتنقطهایرویسند2030کارمیکنند
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: هنوز هستند نیروهای نفوذی در 
آموزش و پرورش که به صورت نقطه ای در ارتباط با سند 2030 کارهایی را انجام می دهند 

و می طلبد وزیر نظارت بیشتری داشته و با عوامل آن برخورد قاطعی به عمل آورد.
محمدمهدی زاهدی اظهار داشت: اینکه گفتند نظر مجلس در مورد سند 2030 

مثبت بوده صحت ندارد و اصال این سند به کمیسیون آموزش ارائه نشده بود که نظر داده 
شود. وی با بیان اینکه دولت سند 2030 را برای اجرا مصوب کرد، عنوان کرد: بعد از موجی 

علیه این سند راه افتاد اما بازخوردی برای توقف آن ایجاد نشد تا اینکه مقام معظم رهبری ورود 
کرده و پس از دو بار تذکر جدی ایشان، دولت در بخشنامه ای اجرای این سند را متوقف کرد.

وی بیان داشت: البته هنوز هستند نیروهای نفوذی در آموزش و پرورش که به صورت 
نقطه ای در این زمینه کارهایی را انجام می دهند و می طلبد وزیر نظارت بیشتری داشته و با 

عوامل آن برخورد قاطعی به عمل آورند.

در حاشیه
هفتهآینده؛جلسهکمیسیونعمرانبرایبازسازیخانهسیلزدگان

رئیس کمیس��یون عمران مجلس از جلس��ه این کمیس��یون با  رئیس بنیاد 
مسکن درباره آخرین وضعیت بازسازی خانه سیل زدگان خبر داد.

محمدرضا رضایی کوچی درباره آخرین وضعیت بازس��ازی خانه های مناطق 
س��یل زده، اظهار داشت: قطعاً حل مشکالت س��یل زدگان باید در اولویت کاری 

دس��تگاه های اجرایی قرار گیرد و نباید با گذشت زمان موضوع سیل زدگان و حل 
مشکالتش��ان به فراموشی سپرده شود. وی ادامه داد: کمیسیون عمران روی موضوع 

مسکن سیل زدگان بسیار جدی است و برای تسریع در بازسازی خانه های آنان جلسات 
فشرده ای را با مسئوالن مربوطه برگزار می کند.

وی با اش��اره به پرداخت وام های بالعوض و تسهیالت به سیل زدگان، گفت: بانک ها 
ملزم به پرداخت تسهیالت به سیل زدگان هستند و در صورتی که در پرداخت تسهیالت 

بازسازی مسکن مناطق سیل زده تعلل کنند، با آنان برخورد جدی می کنیم.

پیگیری وعده
مذاکرهبرسرتوانموشکیامریمحالاست

رئیس کمیسیون ویژه برجام در مجلس نهم گفت: توانمدی  دفاعی نه تنها تامین کننده 
امنیت کشور است بلکه با اتکا به این توانمندی، عزت و شرف ملت نیز حفظ خواهد شد.

علیرضا زاکانی درباره سخنان اخیر رهبر انقالب که در رابطه با توان دفاعی 
و موشکی کشور گفت: هیچ ملتی حاضر نیست عزت و شرف خود را در معرض 

معامله قرار دهد، چون این توانمندی ها نه تنها تامین کننده امنیت کش��ور اس��ت 
بلکه با اتکا به این توانمندی ها عزت و شرف ملت را حفظ کرد.

وی ادامه داد: بنابراین اینکه رهبر انقالب در سخنرانی اخیرشان از توان موشکی به عنوان 
ناموس و اساس انقالب اسالمی یاد می کنند، اوج مالکیت و ارزش گذاری ناظر به این موضوع 
را نشان می دهد. ایشان با ناموسی خواندن توان دفاعی کشور،  به کسانی که با پروراندن افکار 
خاِم مذاکره بر سر توان موشکی، دانسته یا نادانسته امنیت و شرف کشور را زیر سوال می برند، 

این پیام را دادند که مذاکره بر سر توان دفاعی کشور امری محال است. 

دیدگاه

هرحرفیراازهرگویندهاینپذیرید
بعضی از دلها یک روزی مستقیم بودند، در راه راست 
قرار داشتند، درست حرکت میکردند اّما بعد برگردانده 
ش��دند. زیغ، یعنی واژگونه شدن؛ َربَّنا ال تُِزغ ُقلوبَنا -که 
در قرآن هست- یعنی خدایا! دلهای ما را واژگونه نکن؛ 
]اگر[ درست میفهمیدیم، ما را دچار بدفهمی و کج فهمی 
نکن. امیرالمؤمنین میگوید: بعضی ها یک روزی درست 
حرکت میکردند، اّما دلهایش��ان واژگونه ش��د. حاال چرا 
واژگونه میشود؟ خدا که به کسی ظلم نمیکند؛ خودمان 
هستیم که آلوده ی دنیا میشویم، آلوده ی محّبتهای بیجا 
میشویم، آلوده ی جاه طلبی میشویم، آلوده ی رفیق بازی 
میشویم، آلوده ی جناح بازی و حزب بازی میشویم، دلمان 
واژگونه میش��ود و از آن راه درست، از آن استقامت اّولی 
بر میگردیم. َو تَِضلُّ رِجاٌل بَعَد َس��الَمة؛ یک روزی سالم 
بودند، بعد گمراه میشوند. آفت اینها است؛ جلوی اینها را 

بایستی گرفت و از اینها باید به خدا پناه برد.
 سفارش من به جوانها این است که با چشم باز نگاه 
کنید، با بصیرت نگاه کنید، هر حرفی را از هر گوینده ای 
نپذیرید. مبدأ حرکت و مبدأ انقالب، امام بزرگوار است، 
ح��رف او را حّجت بدانید؛ نگاه کنی��د ببینید امام چه 
میگفت. نگویند اگر امام هم امروز بود، این جوری عمل 
میکرد؛ نخیر، این غلط است؛ ما سالهای متمادی با امام 
بودیم و امام را بهتر از آنها می شناس��یم. امام اگر امروز 
بود، هم��ان فریاد ابراهیمی، همان فریاد بت ش��کن را 
امروز هم میزد؛ همان فریادی که ملّت را بیدار کرد و به 
انقالب رساند. خب شما که میگویید مرگ بر آمریکا، ما 

هم که موافقیم، حرفی نداریم.
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مخاطب شمایید

راهفریبمردمدرانتخابات
بازگذاشتهشدهاست

عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان 
نوشت: بوریس جانس��ون به دلیل دروغگویی 
در تبلیغات انتخاباتی به دادگاه فراخوانده ش��ده است. 
موضوعی که در قوانین انتخاباتی ایران در نظر گرفته 

نشده است و راه فریب مردم را باز گذاشته است.

اجالسهایفرمایشیعربستان
درراستایمقابلهسیاسیباایراناست

حس��ین امیرعبداللهیان دس��تیار ویژه رئیس 
مجلس ش��ورای اس��المی در امور بین الملل با 
اش��اره به اجالس فرمایشی اتحادیه عرب و بیانیه برخی 
س��ران کش��ورهای عرب��ی علیه ای��ران نوش��ت: حکام 
عربس��تان به جای پرداختن به آزادی   قدس و حمایت 
از فلسطین، اجالس فرمایش��ی اتحادیه عرب، OIC و 
PGCC را برای مقابله سیاس��ی با جمهوری اس��المی 
یران به راه انداخته اند. تهران اهل منطق و عمل است و 
نه نمایش. ایران و متحدین، مقتدرانه تروریسم تکفیری 

-   وهابی - صهیونیستی را در منطقه شکستند.

آمریکاتامینکنندهمالیحسابهای
توییتریبراندازعلیهایراناست

حمید بعیدی نژاد س��فیر کش��ورمان در لندن 
نوش��ت: وزارت خارجه آمریکا تحت فشار افکار 
عمومی تأمین مالی یک  حس��اب توئیتری برانداز نظام 
ایران را قطع کرد. این حس��اب توئیتری نویس��ندگان 
منتق��د تحریم آمری��کا به عنوان نقض حقوق بش��ر را 
مرتب مورد حمله قرار می داد. آمریکا با این اقدام خود 
وجود پروژه ی تأمین مالی حساب های توئیتری برانداز 

را نیز افشا نمود.
بعیدی ن��ژاد در تویی��ت دیگری نیز از س��رگیری 
فعالیت روی��ال میل در ارائه خدمات پس��تی به ایران 
خبر داد و نوشت: رویال میل با صدور اطالعیه ای رسما 
اعالم کرد که با رفع مش��کالت اجرای��ی، فعالیت های 
پُس��تی به ایران از س��رگرفته می ش��ود. آنچه در دوره 
پیگیری ه��ا ناراحت کنن��ده ب��ود این بود ک��ه برخی 
شبکه های فارس��ی زبان بی توجه به مشکالت مردم، با 
نگاهی سیاسی از قطع این خدمات بعنوان عامل فشار 

بر دولت خوشحال بودند.

برخیبهجای»رهاییقدس«درجستوجوی
»رهاشدنازقدس«هستند

حسام الدین آشنا مش��اور رئیس جمهور نوشت: 
برخی رهب��ران منطقه و فراس��وی آن به جای 
»رهایی قدس« در جس��ت وجوی » رها شدن از قدس« 
هس��تند تا با کنار گذاشتن این آرمان مشترک، به سایر 
ام��ورات خ��ود بپردازن��د؛ از جن��گ ق��درت در داخل 
کشورش��ان تا س��رکوب آزادی خواه��ان در نقاط دیگر 
منطقه. آمریکا نیز با توجه به تجربه برجام و پش��تیبانی 
بی قید و ش��رط از اسرائیل نش��ان داده است که به هیچ 
تعهدی پایبند نیس��ت، چ��ه معامله با ای��ران در توافق 
هسته ای باشد و چه معامله با ملت تحت ستم فلسطین.

سیاست مجازی

موضوع مناقصه: عملیات اجرایى راهسازى خیابان شهداى زیدى ، 
ورودى بلوار خزاق و خیابان الزهرا ، طاهر آباد و بلوار قطب راوندى مطابق 

شرح خدمات مندرج در اسناد و مدارك مناقصه و قرارداد منضم
میلیون  پنجاه  و  (هشتصد   850/000/000 مناقصه:  در  شرکت  سپرده  مبلغ 
ریال) به صورت ضمانتنامه بانکى با اعتبار حداقل سه ماهه یا سپرده نقدى 

در وجه شهردارى کاشان
مهلت دریافت اسناد حداکثر تا تاریخ 98/3/23 از اداره پیمان و رسیدگى ، 
مهلت قبول پیشنهادات حداکثر تا تاریخ 98/03/25 و بازگشایى پاکتها در 

مورخ 98/3/26 در محل شهردارى کاشان خواهد بود.
- هر گاه برندگان اول تا سوم مناقصه ، حاضر به عقد قرارداد در مهلت مقرر 
نشوند ، سپرده شرکت در مناقصه ایشان به ترتیب ضبط خواهد گردید.

- کلیه هزینه هاى چاپ آگهى به عهده برنده مناقصه مى باشد و شهردارى 
در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.

- سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه درج شده است.
تلفن : 8- 031-55440055

آگهى مناقصه عمومى شماره 98/29

شهردار کاشان - سعید ابریشمى راد

شهردارى کاشان
دوم
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مائده شیرپور

maede.shirpour91@gmail.com

رئیس جمهور  ارش��د  مش��اور  کشورمان، شهردار سابق تهران، دست بـه نقد
همان که به دلیل بیماری از س��متش اس��تعفا داد!! 
وزیر س��ال های گذشته آموزش و پرورش کشورمان، 
رتبه نخست کنکور و محصل دانشگاه شریف، در یک 
روز بهاری با 5 گلوله همس��ر دومش را کش��ت! اما 
هم طیف های سیاس��ی اش به ج��ای تحلیل چرایی 
ماجرا از پرداختن رسانه های رقیب به ماجرا تا حدی 
عصبانی ش��دند که ش��اهدیم کم کم ج��ای قاتل و 
مقتول در حال تغییر است و دفاع از مظلومیت قاتل 
ب��ه حدی ش��دت گرفت��ه که اگ��ر اصل ماج��را را 
نمی دانستیم ش��ک می کردیم استاد نجفی را کشته 
باشد تا نجفی اس��تاد را! به همین سادگی ماجرایی 
ک��ه در چند روز گذش��ته رخ داده طوری س��ناریو 
نویسی می ش��ود که قاتل در مقام مقتول نشسته و 
برایش دلس��وزی می شود! این مس��اله به جز اینکه 
می تواند به شناخت جامعه از برخی از هم حزبی های 
نجفی کمک کند تا بهتر بتوانند باور کنند که چطور 
آنها برای رای گیری در انتخابات یکبار دیگر با ایجاد 
مظلومیت ساختگی برای منافقین اعدام شده جای 
قاتل و مقتول را تغییر دادند، می تواند زنگ هشداری 
را به صدا درآورد، زنگ هشدار به قهقرا رفتن انسانیت 
و نادی��ده گرفتن آن در مواجه��ه با منفعت! که این 
دیگ��ر در آرمان های انقالب و تعریفمان از انقالبی ها 

به هیچ وجه گنجانده نمی شود.
این اولین باری نیست که از برخی اصالحاتی ها 
دلسوزی برای قاتل و نادیده گرفتن حقوق مقتول را 
می بینیم، یادمان مانده که با چه وقاحتی از منافقین 
اعدامی حمایت کردند و قاضی را در مقام قاتل قرار 

دادند تا با ایجاد شبهه رای بخرند! از این جماعت که 
دس��ت های خون آلود منافقینی که 17 هزار شهید 
روی دس��ت انقالب گذاشتند را ندیدند و تا جایی از 
آنها حمایت کردند، که رهبری در سخنانشان توضیح 
دادند و خواس��تند جای مقتول و قاتل تغییر نکند، 
بعید نیست که اسلحه نجفی و دستان خون آلودش 
را انکار کرده و دنبال انگ جدیدی برای مقتولی که 
نمی تواند از خودش دفاع کند باش��ند، تا یک  روز او 
را خائن نامیده و روز دیگر به او پرستو بگوید!! برای 
آنهایی که عادت کردند طرف رفیق هایش��ان باشند 
حق یعنی رفیق و هم کیش و هم مسلک و ناحق یعنی 
اویی که نمی شناسیم و نتوانسته البی گری کند! این 
چهره کریه و زشت همه رفیق بازهایی می تواند باشد 
که یادش��ان می رود منافع عمومی چیس��ت و حق 
کجاست. درست اس��ت که این روزها و در چندین 
م��وارد این روی��ه را از برخی از اصالحاتی ها ش��اهد 
بودیم که برای تبرئه رفیقشان تالش هایی کردند که 

به تضییع حقوق دیگران منجر ش��ده اس��ت اما آن 
اصولگرایی هم که بدون فکر از بازنشس��ته چندصد 
ش��غله دفاع می  کنند تنها به این دلیل که رفیقشان 
اس��ت و رفتارهای مش��ابه ناحقی دارند نیز در این 
دسته بندی جای می گیرند. اصال حزب و جناح بازی 
و نادی��ده گرفتن حق ب��ا انقالبی گری در یک ظرف 
نمی تواند قرار بگیرد، که اگر جز این بودحضرت امام 
خمینی)ره( در برخورد با نوه خاطی طوری دیگری 
رفتار می کرد، اگر رفیق ب��ازی در آرمان های انقالب 
جای داشت پسری به دست پدر به جرم تالش برای 
نابودی انقالب به جوخه اعدام س��پرده نمی شد. کم 
نیس��تند متخلفانی که فامیل سرش��ناس دارند اما 
کم هس��تند آن فامیل هایی که چشمش��ان را روی 
تخلف فامیلشان می بندند و شاکی را به جای مجرم 

مجازات می کنند.
تکلی��ف آنهایی که عناد دارن��د و منتظر بهانه 
هس��تند تا با انق��الب و انقالبی ه��ا در هر جناح و 

س��متی مبارزه کرده و اینطور به مردم کش��ور القا 
کنند که افراد هر دو جناح کش��ور فاسد هستند و 
باید بروند مشخص است اما انتظارمان از افرادی که 
درون کشور هستند و دلشان برای خاکشان می تپد 
این اس��ت که جز به حق ح��رف نزنند و در مواجه 
بین دوراهی ح��ق و رفیق طرف حق را بگیرند هر 
چند این جانبداری از حق رفیقشان را مجرم کند و 
تبعات آن به حزب و جناحش برس��د. )که اگر حق 
گویند بعید است که تبعات جرم رفیق و هم مسلک 

به هم طیف های سالم دیگر برسد(
انتظار زیادی نیس��ت که از جناحین کش��ور 
بخواهی��م از ناحق دفاع نکرده و اگر هنوز مطمئن 
به حق ب��ودن نیس��تند موضعی نگیرند ت��ا افکار 
عمومی را از رسیدن به پاسخ صحیح محروم کنند. 
انتظارمان این اس��ت که اگر یک اصالح طلب قتل 
کرد و به کش��ور خیان��ت کرد و یا اگ��ر فرار کرد 
و... ب��دون توجه به ح��زب و جناحش بلند خطای 

او را فری��اد زده و به اش��د مجازات ب��ا او برخورد 
کنند تا همه بدانند جمهوری اسالمی اهل تساهل 
و تتامع با هیچ کسی نیس��ت. همانطور که انتظار 
داری��م اصولگرای��ان از رفتارهای ناپس��ند و ناحق 
هم کیش هایش��ان حمای��ت نکرده و م��ردم را در 
مواج��ه با حق از انقالب دلس��رد نکنند. برای یک 
انقالبی  واقعی نباید فرق کند که نجفی جرم کرده 
یا والیتی و یا... ب��رای یک انقالبی  واقعی باید این 
مهم باشد که تشخیص دهد مالک حال افراد است 
و ه��ر فردی ه��ر چقدر هم خدوم ب��ه انقالب اگر 
کاری کرد بای��د مجازاتش را هم ببیند و به صرف 
رفاقت با جناحین از مجازات معاف نش��ده و طرف 

مقابلش به جرمی ناکرده مجازات نشود.
امروز همانقدر ک��ه تهمت بی جا به نجفی گناه 
اس��ت دفاع بی ج��ا و بی گناه خوان��دن او نیز تبعات 
س��نگین دارد، امروز باید سکوت کرد و اجازه داد تا 
قانون مجرم و قاتل را شناخته و دالیل قتل را بازگو 
کند. امروز نباید اجازه داد حقی از یک مظلوم حتی به 
اندازه دانه گندم ضایع شود، امروز منتظریم تا آنهایی 
را که داعیه حمایت از زنان داشتند و برای استادیوم 
رفتن و دوچرخه سواری شان تالش می کردند ببینیم 
ک��ه از زنی مقت��ول که دائم تهم��ت می خورد دفاع 
کنن��د، امروز جامع��ه خال موالوردی ه��ا، ابتکارها و 
همه مدافعان تصنعی مبارزه با خش��ونت علیه زنان 
را ح��س کرده و می فهمد که این ش��عارها تا جایی 
برای این طیف درست است که علیه هم طیفشان به 
کار نرود! امروز جامعه می بیند، می ش��نود و قضاوت 
می کند که مدافع واقعی حق کیس��ت و چه کس��ی 
تنها برای گرفتن دستخوش و پست ادای حمایت از 
حقوق فالن طیف را سر می دهد. یادمان نرود وقتی 
از اطالعات سخن به میان می آوریم یکبار دیگر این 
جمله رهبری را بخوانیم که در دیدار وزیر و مدیران 
و کارکنان وزارت اطالعات در 29 فروردین 97 بیان 
کردند: »جناح ب��ازی در اطالعات وج��ود ندارد، در 
وزارت اطالعات یک جن��اح وجود دارد و آن، جناِح 

انقالب است.«

زاویه ای دیگر از قتل همسر محمدعلی نجفی؛

َتکرار داستان جابه جایی قاتل و مقتول

درحالی که قاطبه اصولگرایان در ماجرای رسوایی اخیر شهردار اسبق تهران به 
جهت رعایت مالحظات شرعی و اخالقی سکوت کرده اند، بخشی از جریان اصالحات با 
طرح ادعاهای عجیب تالش دارند مطابق رویه این جریان، برای رسوایی اخیر شریک 

جرم پیدا کرده یا حتی المقدور آن را به جریان رقیبشان نسبت دهند.
در همین رابطه یک کارشناس مسائل امنیتی با اشاره به شواهد موجود 
پرونده گفت: ادعاهای عجیب برخی افراد و جریانات که در ظاهر قصد حمایت 
از نجفی را دارند، به زودی به رسوایی بیشتر این افراد منجر خواهد شد. طرح 
مسائلی مانند دام گذاشتن برای سیاسیون توسط یک زن با معیارهای شرعی، 
و چنین  مغایر است  اطالعاتی جمهوری اسالمی  اخالقی دستگاه های  و  حرفه ای 

سناریوهایی توسط ذهن بیمار ضد انقالب مطرح می شود.
اطالعاتی  و  جاسوسی  سرویس های  غیرانسانی  شیوه های  با  اشاره  با  وی 

مشاهده  مواردی  در  متاسفانه  گفت:  غربی  کشورهای  برخی  و  صهیونیست ها 
تخلیه  و  سوء استفاده  در  سعی  زنان،  کردن  اجیر  با  سرویس ها  این  که  شده 
اطالعاتی یا باج گیری از سیاسیون کرده اند. اما این روش های ناصواب با مبانی 
فکری جمهوری اسالمی در تضاد است و به هیچ عنوان دستگاه های اطالعاتی 

جمهوری اسالمی از این روش ها حتی برای دشمنان خود نیز استفاده نمی کند.
پاسخ  به  ذیربط  مسئولین  اگر  افزود:  امنیتی  حوزه  کارشناس  این 
این  شاهد  امروز  شاید  می کردند  توجه  اطالعاتی  دستگاه های  استعالم های 
اتفاقات تلخ نبودیم. وی اخذ استعالم دستگاه های اجرایی از نهادهای قانونی 
از  صیانت  هدف  با  و  الزم  را  مهم  مسئولیت های  بکارگیری  و  واگذاری  برای 
دستگاه ها و نهادهای دولتی و مسئولین دانست و ابراز امیدواری کرد من بعد 

کمتر شاهد مقاومت های دولتمردان در این زمینه باشیم.

نمای نزدیک


