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کدام دارایی ها در سامانه ثبت اموال 
مسئوالن اعالم می شود؟

نماینده فریدون شهر در مجلس گفت: راه اندازی سامانه 
ثبت و ضب��ط دارایی های مس��ئوالن، اعتماد مردم را 

نسبت به نظام و مسئوالن کشور بیشتر می کند.
اکب��ر ترکی نماینده م��ردم فریدون ش��هر در مجلس 
ش��ورای اسالمی با اش��اره به راه اندازی س��امانه ثبت 
اموال مس��ئوالن، گفت: پس از سرکشی نمایندگان به 
حوزه های انتخابیه، شعبه ای از سامانه مذکور با حضور 
کارشناسان قوه قضائیه در مجلس راه اندازی می شود.

وی افزود: همچنین اعالم اموال از س��وی نمایندگان 
مجلس منج��ر به ایجاد ش��فافیت و اعتم��اد مردم و 
رأی دهن��دگان ب��ه وکالی خود می ش��ود. ترکی در 
تش��ریح اطالعات وارده از س��وی نماین��دگان در این 
س��امانه، اظهار داشت: در این سامانه فرمی در اختیار 
نمایندگان و مس��ئوالن قرار می گیرد که یک س��ری 
اطالع��ات از جمله اموال منق��ول، غیرمنقول ، دیون، 
طلب ه��ا، حق��وق و همچنین درآم��د و ... باید در آن 

درج شود.
نماینده فریدون ش��هر در مجلس تاکی��د کرد: اموال و 
دارایی مس��ئوالن براس��اس اصل 142 قانون اساسی و 
طبق قانون مصوب انجام می ش��ود. همچنین در آئین 
نام��ه اجرایی نیز تکلیف افرادی که از شناس��ایی اموال 
خ��ودداری کنند یا اموال ثبتی آن ها با ش��رایط واقعی 
مغایرت داشته باشد را مشخص کرده است. تسنیم

مجلس با افزایش تدریجی قیمت بنزین 
موافق است

عضو کمیس��یون انرژی مجلس شورای اسالمی گفت: 
اگر دولت افزایش تدریجی 1۰ تا 1۵ درصدی قیمت ها 
را پیگی��ری کند مجلس مخالفتی نخواهد داش��ت اما 
افزای��ش جهش��ی قیمت بر نرخ تورم و ش��اخص های 

کالن اقتصادی اثر می گذارد.
علی بختیار اظهار کرد: دولت گزارش��ی با عنوان یارانه 
پنه��ان برای مجلس ارس��ال کرد ام��ا مجلس مخالف 
افزای��ش قیمت بنزین و حامل های انرژی در ش��رایط 
کنونی اس��ت، اگر دولت بخواهد ب��دون توجه به نظر 
مجلس اقدامی انجام دهد واکنش نشان خواهیم داد.

عضو کمیس��یون انرژی مجلس شورای اسالمی ادامه 
داد: در ش��رایط فعل��ی مردم به ش��دت تحت فش��ار 
هس��تند، افزای��ش جهش��ی قیمت حامل ها مش��کل 
مضاعفی را برای آنان به وجود خواهد آورد و در نتیجه 
مخالف افزایش قیم��ت حامل های انرژی مانند بنزین 

هستیم. فارس

اخبار

به قلم مدیرمسئول
مصونیت قضایی عمه رهبر کره شمالی 

دروغ است
امروز ننجون به مدت س��ه س��اعت و هشت دقیقه در 
آبدارخانه روزنامه سیاس��ت روز تحصن کرد و گفت نه 
طنز می نویس��م و نه چیزی می خ��ورم و نه حتی به 

آسیاب استکبارجهانی آب می ریزم.
ش��یلنگ را هم گذاش��ته بود روی آفتابه و بر و بر به 
دی��وار نگاه می کرد. رفتیم جلو و خواس��تیم دلجویی 
کنیم که یک دفعه عصبانی ش��د و گف��ت: ما از عمه 
رهبر کره ش��مالی چی کم داریم؟ مواضع ما که شبیه 
همدیگر اس��ت و هر دو پیرزنی هاف هافو می باش��یم 
آن وقت ایشان باید مصونیت قضایی داشته باشد و ما 
برای هر ش��کایتی که از ستون ننجون می شود، تن و 

بدن ما بلرزد؟
می گوی��م: ننه جان! این حرفه��ا مربوط به بوق های 
استکبار جهانی و آمریکای جهانخوار و آمدنیوز و نیامد 
نیوز است.مصونیت قضایی کجا بود؟ این بنده خدا هم 
اکنون در زندان مرکزی "پیونگ یانگ" است و دوران 

حبس خود را تحمل می کند.
می گوید: چیز هم خودتی!! خبر موثق دارم که دو س��ه 
س��اعت در محوطه زندان پیون��گ یانگ قدم زده و بعد 
خیلی ش��یک و مجلسی سوار مرسدس بنز شده و رفته 
خانه و با سگش "لوسی" و گربه اش "ملوس" بازی کرده 
و آخرش هم "خندوانه" را تماشا کرده و خوابیده است.

می گوی��م: عرض نک��ردم این حرفه��ا دروغ و بهتان 
است؟ نگفتم به عمه جان تهمت زده اند؟ رامبد جوان 

که دیگر خندوانه نمی سازد.
می گوید: اتفاقا خیلی هم درس��ت اس��ت. عمه جان 
در راس��تای تعامل ما و کش��ور دوس��ت و همس��ایه 
کره ش��مالی می تواند هر ش��ب خندوان��ه و دورهمی 
و س��تایش و خبر بیس��ت و س��ی ببیند و حال کند. 
ش��وخی که نیست. ما با کشور دوست و برادر همسایه 

ارتباطات تنگاتنگی ...
دیگر اجازه ندادم این پیرزن مغرض و ضدانقالب حرف 
بزند. دست چپ را بردم باال و یک کشیده آبدار خواباندم 
به گونه راس��تش و حاال دیگر حرفی برای گفتن ندارد. 
نشسته یک گوشه و برای کنوانسیون حقوق زنان و رفع 
خشونت نسوان، بیانیه می نویسد. مهم نیست.فقط حال 
و هوای عمه جان و مصونیت قضایی و مرخصی از زندان 

از سرش بیفتد خودش خیلی خوب است.

ننجون

در انتخابات آینده با پول های کثیف مواجه هستیم
سخنگوی کمیسیون شوراها مجلس گفت: در انتخابات آینده با پول های کثیف، 
هزینه های سرس��ام آور، خرید رای و ... مواجه هس��تیم لذا بنا داریم با همراهی 

شورای نگهبان قانون انتخابات فعلی را اصالح کنیم.
اصغر س��لیمی، درباره قانون جامع انتخابات گفت: این کمیس��یون به دنبال آن 

است تا الیحه جامع قانون انتخابات را به هیأت رئیسه و صحن ارائه کند.
وی افزود:  ایراد ش��ورای نگهبان به این قانون در مورد بحث ش��فافیت بوده، این در 
حالی اس��ت که نظر این ش��ورا بر اصالح قانون فعلی انتخابات اس��ت تا بتوان از آن در 

انتخابات اسفند ماه استفاده کرد.
سلیمی افزود:  اصالح نظام انتخابات در صحن به تصویب رسیده بود اما چون این موضوع 
با استانی شدن انتخابات گره خورده بود و عماًل نمایندگان هم به این موضوع رای ندادند 

موضوع سرانجام الزم را پیدا نکرد. فارس

حفظ تمامیت ارضی سوریه همیشه مورد نظر ایران بوده است
رئیس مجلس با بیان اینکه خدشه به تمامیت ارضی سوریه، مشکالت مردم سوریه 

را افزایش می دهد، گفت: ایران از امنیت و ثبات سوریه حمایت می کند.
عدنان محمود س��فیر س��وریه در تهران با علی الریجانی، رئیس مجلس شورای 
اس��المی دیدار و گفت وگو کرد. رئیس مجلس در ای��ن دیدار تاکید کرد: حفظ 
تمامیت ارضی س��وریه همیشه مورد نظر جمهوری اس��المی ایران بوده و از این 

دیدگاه با سایر کشورها رایزنی الزم را می کند.
عدنان محمود سفیر سوریه در تهران نیز با اشاره به تجاوز ترکیه به خاک سوریه، اظهار 
کرد: علیرغم توافق ترکیه با آمریکا مبنی بر توقف جنگ، تجاوز ترکیه به س��وریه ادامه 
دارد و ارت��ش ترکیه نیروهایی را به مرز و داخل خاک س��وریه اعزام کرده اس��ت. حتی 
اردوغ��ان تأکید کرد منطقه امنی که ترکیه به دنبال ایجاد آن در س��وریه اس��ت، 444 

کیلومتر طول و 32 کیلومتر عمق خواهد داشت.  خانه ملت

بدترین تصمیم را برای تامین کاالهای اساسی اتخاذ کردیم
نماین��ده س��اوه در مجلس با بی��ان اینکه برای تامین کاالهای اساس��ی بدترین 
تصمی��م اختصاص ارز 42۰۰ تومانی بود، گفت: ای��ن تصمیم باعث ایجاد رانت 

برای افراد خاص بود.
محمدرضا منصوری با اش��اره به مصوبه مجلس برای اختصاص 14 میلیارد دالر 
ارز 42۰۰ تومانی برای تامین کاالهای اساس��ی گفت: پرونده هایی در این زمینه 
تش��کیل ش��ده و در حال بررسی است، متاسفانه این پول در جاهایی هزینه شده که 
هیچ س��ودی برای مردم نداش��ته و یا برای واردات برخی کاالها اختصاص داده شده که 

آن کاال وارد کشور نشده است. 
عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: اکثر مس��ئوالن کشور متوجه این 
اش��تباه مجلس ش��ده اند و به آن اذعان دارند، باید هرچه سریعتر روند اختصاص ارز به 

تامین کاالهای اساسی را یا اصالح کنیم یا اختصاص آن را متوقف کنیم. تسنیم

آیت اهلل ابراهیم رئیس��ی از همه مراجع قضایی خواست که با 
به��ره مندی از ظرفیت های قانونی، در جهت سیاس��ت حبس 

زدایی و کاهش جمعیت کیفری حرکت کنند. 
رئیس��ی در جلسه شورای عالی قوه قضاییه، راهپیمایی اربعین 
را حماسه ای عظیم، با شکوه و مثال زدنی توصیف کرد و گفت: 
این جمعیت میلیونی با ندای لبیک یا حس��ین گرد هم آمدند 
و یک جبهه متحد در مقابل دش��منی ها ش��کل دادند که باید 
قدر این سرمایه عظیم را دانست و شکرگزار خدا بود که دل ها 
را اینگونه متوجه وجود مقدس حضرت اباعبداهلل الحسین )ع( 

کرده است.
وی ب��ا قدردانی از رهبر معظم انقالب به دلیل تدابیر حکیمانه 
ش��ان در تش��ویق و ترغیب برای ش��کل گیری حرکت عظیم 
اربعین، اف��زود: از هم��ه دولتمردان و مس��ئوالن و همچنین 
نیرو ه��ای نظام��ی و انتظامی بویژه مرزبان��ان صبور که تالش 
کردند زائران بدون هیچ مشکلی به عراق مشرف شوند، تشکر 
می کنم. همچنین باید از دولت، ملت و مرجعیت عراق تش��کر 

و قدردانی کرد.
رئیس��ی در بخش دیگری از س��خنان خود با اشاره به راهبرد 
جمهوری اس��المی از ابتدای پیروزی انقالب اسالمی، تصریح 
کرد: براساس آنچه امام راحل )ره( و مقام معظم رهبری برای 
ما ترس��یم کرده اند، تعامل س��ازنده و هم��کاری با دولت ها و 
ملت ه��ا و همچنی��ن مقاومت و ایس��تادگی فع��ال در مقابل 
دش��منانی نظی��ر آمریکا، راهب��رد اصلی و اساس��ی جمهوری 
اسالمی در همه این سال ها بوده است و همچنان خواهد بود.

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه مردم و دولتمردان نیز همواره 
به این راهبرد پایبن��د بوده اند و امروز همین راهبرد می تواند 
موجب توانمندی همه ملت های مس��لمان باش��د، خاطرنشان 

کرد: دش��منانی ک��ه امروز دم از مذاک��ره می زنند، دنبال رفع 
مش��کل ملت ما نیستند بلکه با تحمیل توافق های ظالمانه در 
پی کاهش نقش جمهوری اسالمی در منطقه، شکست راهبرد 

مقاومت و ایجاد اختالف در داخل کشورند.
رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت پیشگیری 
از مفاس��د اقتص��ادی تاکید ک��رد و گف��ت: اصلی ترین راهکار 
پیش��گیری از فس��اد، ش��فاف س��ازی نظام اقتصادی کشور و 

نهادینه س��ازی ش��فافیت اس��ت. بر این اساس، س��امانه های 
مربوطه در بخش گمرکات، بانکها، امور مالیاتی و ... باید فعال 
و به یکدیگر مرتبط شوند تا کارآفرین، سرمایه گذار، بازرگان و 

تسهیالت گیر، در یک بستر هوشمند، نظارت پذیر شوند.
وی ب��ا تاکید ب��ر لزوم نظارت های هوش��مند و رصد به هنگام 
و دائمی، به قانون ارتقای س��المت نظام اداری اش��اره و اظهار 
کرد: این قانون بس��یار قانون خوبی اس��ت که البته در بعضی 

حوزه ها عملیاتی نش��ده است. ما از نمایندگان محترم مجلس 
می خواهیم که زمان اجرای این قانون را تمدید کنند.

 رئیس��ی با اش��اره به نقش هیات های رس��یدگی به تخلفات 
اداری در پیش��گیری از مفاس��د نیز گفت: این هیات ها ابزاری 
برای خود ادارات و دس��تگاه ها هس��تند که البته نباید فقط به 
کارمندان پایین بلکه در همه س��طوح باید توجه الزم را داشته 
باشند و فعال کردن این هیات ها می تواند بسیار کارآمد باشد. 
از س��وی دیگر، فعال شدن حراس��ت ها به عنوان چشم بینای 
مدیران بسیار مهم است و باید با بینایی، شنوایی، حساسیت و 
پیگیری جدی، اجازه ش��کل گیری فساد را ندهند. به هر حال 
نظارت های درون سازمانی بهترین راهکار برای دیدن مسائل و 
رفع کاستی ها و نواقص پیش از تبدیل شدن مساله به بحران و 
معضل است. همه این اقدامات در کنار رسیدگی های منصفانه 
و عادالنه دستگاه قضایی می تواند در مقابله با فساد موثر باشد 
و ما امیدواریم نظام اداری ما روز به روز بیشتر در تراز انقالب 

اسالمی و به دور از هر فسادی باشد.
رئی��س قوه قضاییه در بخش دیگری از س��خنان خود بر لزوم 
توجه هر چه بیش��تر به زندان ها و بهبود وضعیت زندانیان در 
سراس��ر کش��ور تاکید کرد و بار دیگر از هم��ه مراجع قضایی 
خواس��ت که با بهره مندی از ظرفیت ه��ای قانونی، در جهت 
سیاس��ت حب��س زدایی و کاه��ش جمعیت کیف��ری حرکت 

کنند.
وی همچنی��ن با اش��اره ب��ه اعالم آمادگی س��تاد مب��ارزه با 
م��واد مخدر ب��رای ایج��اد اردوگاه ه��ای بازپ��روری معتادان، 
دس��تور پیگی��ری ای��ن موض��وع را ص��ادر ک��رد تا ب��ا ایجاد 
نباش��د. زندان ه��ا  در  معت��ادی  هی��چ  ه��ا،  اردوگاه   ای��ن 

 اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه

سخنگوی دولت گفت: روحانی منکر موجودیت 
و قانونیت نهاد شورای نگهبان نیست و االن هم 
با وجود شورای نگهبان این امکان وجود دارد که 

مردم بتوانند به گزینه های متنوعی رای دهند.
علی ربیعی س��خنگوی دولت در نشست خبری 
با خبرنگاران گفت: جا دارد اینجا از همه دس��ت 
اندرکاران پیاده روی اربعین سپاس��گزاری کنم. 
در مس��یر چنین اجتماع بزرگ بشری اقدامات 

عظیمی انجام شد.
س��خنگوی دولت تاکید کرد: در هفته گذش��ته 
نشست خبری مهم رئیس جمهوری و سخنرانی 
ایشان در دانشگاه تهران را داشتیم که به نوبه خود 
متضمن یک جمع بندی کامل از دس��تاوردهای 
حض��ور ایران در س��ازمان ملل و برخی مس��ایل 
داخلی از جمله وضعیت اقتصادی، انتخابات پیش 

رو و مباحث مرتبط با قانون اساسی بود.

وی بیان داش��ت: این س��خنان بازتاب وس��یعی 
در رس��انه ها داشت و برغم اس��تقبال گسترده 
ای ک��ه از این مواض��ع در میان مردم و نخبگان 
صورت گرفت، معدود افرادی هم مانند همیش��ه 
برداش��ت های خاصی از این اظهارات کردند که 
براس��اس همان برداش��ت ه��ا راه تخریب پیش 
گرفتن��د. ح��ال آنکه آن چه رئی��س جمهور در 
چند س��خن اخیرشان به آن اش��اره کرده و می 
کنند، بی س��ابقه نیس��ت و نه تنها پیش از این، 
چ��ه به صورت علنی و چه غی��ر علنی در ارکان 

نظام جمهوری اسالمی بیان شده است.
ربیعی تصریح ک��رد: در واقع همه نخبگان نظام 

این را قبول دارند که قانون اساس��ی ما ظرفیت 
های بس��یاری دارد که همواره م��ی تواند بقای 
نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران را تضمین 
کند. خب این وظیفه کیست که این ظرفیت ها 
را فعال کند. خود قانون اساسی این مسئولیت را 

بر عهده رئیس جمهور گذاشته است.
وی با اش��اره به وجود راهبرد در سخنان روحانی 
گفت: رئیس جمهور به ضرورت رش��د و توس��عه 
کشور اشاره کرد. موضوع مهمی که در علم اقتصاد 
به عنوان اقتصاد معیش��تی بدون رش��د و توسعه 
مطرح می شود. روحانی در مقام رئیس دولت بارها 
اعالم کرده است که می توان یک زندگی اقتصادی 

محدود و کوچک داشت، اما بدون تعامل با جهان 
امکان اس��تفاده از فرصت های جهان برای رش��د 
و توس��عه ملی وجود ندارد. مقصود از تعامل هم، 
سازش یا تسلیم نیس��ت. دکتر روحانی از تعامل 

سازنده در برابر تقابل سخن گفت.
ربیعی تاکید کرد: نکته بعدی رئیس جمهور این 
بود که ایش��ان خواهان برگ��زاری یک انتخابات 
پرشکوه با مشارکت حداکثری مردم است. شکوه 
انتخابات در مشارکت ملت است و مشارکت ملت 
در گرو رقابت اس��ت.  وی بیان داش��ت: روحانی 
منکر موجودیت و قانونیت نهاد ش��ورای نگهبان 
نیست و اگر به مجلس اول اشاره می کند اوال به 
تکثر این مجلس توجه دارد و ثانیا به حساسیت 
خود جوش ملت که با وج��ود نامزهای رادیکال 
در آن انتخابات، بدون ش��ورای نگهبان به رجال 
معت��دل و صاح��ب نامی رای دادن��د. االن هم با 

وجود ش��ورای نگهبان این امکان وجود دارد که 
م��ردم بتوانند به گزینه های متنوعی رای دهند. 
کافی اس��ت این ش��ورا عمل کن��د و اصل را بر 
مشارکت بگذارد. ربیعی خاطرنشان کرد: در بحث 
سیاست خارجی هم جمع بندی رئیس جمهوری 
این اس��ت که امریکا بیش از هر زمان دیگری به 
عقالنیت الزم برای یک دیپلماسی سازنده نزدیک 
شده اس��ت چرا که دریافته عمر تحریم ها رو به 
پایان اس��ت و فشار حداکثری او علیه ملت ایران 
شکس��ت خورده است. سخنگوی دولت در پاسخ 
به پرسش��ی در باره توییت یک نماینده مجلس 
مبنی بر روشن شدن دس��تگیری های مرتبط با 

آمد نیوز در نهاد ریاست جمهوری گفت:
 دس��تگیری در ریاس��ت جمهوری کذب محض 
است، نمی توانیم با شیوه های آمدنیوزی با آمد 

نیوز برخورد کنیم.  فارس

بار دیگر در حالی در آستانه یازدهمین دوره انتخابات مجلس 
ش��ورای اس��المی قرار گرفته ایم که ظاهراً قرار اس��ت مجدداً 
ش��گرد ت��رس از جنگ و ش��عار تعام��ل با جه��ان و موضوع 
نظارت اس��تصوابی شورای نگهبان، به ابزاری برای جمع آوری 
رأی تبدیل ش��ود و متأس��فانه به نظر می رسد، رئیس جمهور 
محترم نیز خواسته یا ناخواسته با این توطئه دشمنان همنوا 

شده اند.
از یک  س��و نظارت استصوابی را زیر سوال می برند و خواستار 
حضور بی قید و ش��رط همه داوطلبی��ن کاندیداتوری )حتی 
منافقین( در رقابت های انتخاباتی می ش��وند و از سوی دیگر 
دلس��وزان انقالب را متهم به جنگ طلبی ب��ا دنیا می کنند و 
در مراسم افتتاحیه س��ال تحصیلی جدید دانشجویان، ضمن 
طرح این س��وال که؛ »پیشرفت کشور و آینده کشور در سایه 
تعامل با دنیاس��ت یا تقابل؟«، مدعی می شوند که؛ »یک عده 
می گویند تعامل س��ازنده باید داش��ت و عده ای دیگر عنوان 

می کنند که باید به سمت تقابل مستمر و دائم برویم.«
ایش��ان در ادامه خاطرنش��ان کرد: »یک عده می گویند حل 
مش��کالت با جه��ان راه ندارد، جز قدرت نمای��ی و باید طرف 
مقابل را بش��کنیم. دش��من م��ا آنقدر خبیث اس��ت که باید 
بش��کنیم و ب��ا او مقابله کنیم چراکه اینجا دوئل اس��ت، باید 
بزنیم، بکش��یم و کشته شویم و عده  می گویند اینطور نیست 

می توان بسیاری از مشکالت را با دنیا حل کرد.«
از آنج��ا ک��ه تاکن��ون در مورد ض��رورت و اهمی��ت نظارت 
اس��تصوابی و همچنی��ن روش ه��ای مش��ابهی ک��ه در اکثر 
کش��ورهای جهان )حتی اروپا و آمری��کا( در این رابطه مورد 
اس��تفاده قرار می گی��رد، مطالب متعدد و متنوعی از س��وی 
صاحب نظران منتش��ر ش��ده اس��ت، لذا در این وجیزه قصد 
نداریم، به این موضوع بپردازیم. تنها به ذکر این نکته بسنده 
می کنیم که اگر نظارت اس��تصوابی و تأیید یا رد صالحیت ها، 

مانع پیش��رفت امور محسوب می ش��وند، چرا عملکرد اعضای 
ش��وراهای اس��المی که تقریباً ب��دون هرگونه قی��د و بند در 
انتخابات ش��رکت می کنند، در حد مطل��وب و رضایت بخش 
نیست و در شهری مانند تهران عمدتاً به اموری مانند؛ تغییر 
نام خیابان ها و حذف عنوان شهید از معابر و پیگیری مسائلی 

مانند ورود زنان به ورزشگاه ها محدود می شود؟
ام��ا در م��ورد این که آیا پیش��رف کش��ور در س��ایه تعامل با 
دنیاس��ت یا در تقابل؟ باید گفت که اوالً پیش��رفت واقعی در 
سایه توکل به خدا و اعتماد به جوانان و حمایت از مبتکرین، 
مخترعین، متخصصین و دانش��مندان کشور و استفاده بهینه 
از نیروهای درونزا، قابل حصول اس��ت و البته در بس��یاری از 
موارد م��ادی و غیرمعنوی، تعامل با دنیا می تواند، حرکت در 

این مسیر را تسریع نماید.
در عی��ن حال نباید این نکته را فراموش کنیم که، بس��یاری 
از کشورهای پیشرو که که اکنون مدعی قدرت هستند، ابتدا 
با اس��تفاده از توان داخلی و عمدتاً ب��دون اتکاء به دیگران و 
از طری��ق تولید علم و دانش و محص��والت متنوع صنعتی و 
غیرصنعت��ی و انواع خدمات، زمینه های وابس��تگی دیگران را 
فراه��م و در ادامه به ق��ول رئیس جمهور »به تعامل با آنها« و 

در واقع به استثمار آنها مبادرت نمودند.
البته قرار نیس��ت ما هم شیوه پلید آنها را در استثمار ملت ها 
برگزینی��م، اما قطعاً آق��ای روحانی هم قب��ول دارد، تعاملی 
س��ازنده است که اوالً بر س��ه اصل عزت، حکمت و مصلحت 
اس��توار باش��د و ثانیاً بتواند منافع کشور و مصالح مردم را در 
یک رابطه عادالنه، عاقالنه و محترمانه تأمین نماید و در عصر 
حاضر چنین چیزی ممکن نیس��ت، مگر این که کشور از نظر 
قدرت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، علمی و دفاغی، 
در ش��رایط مشابه و ترجیحاً در شرایط برتری ساز قرار داشته 
باشد و تمام حرف دلسوزان انقالب نیز در همین نکته خالصه 

می شود.
رئیس جمه��ور همچون گذش��ته بر این نکته اص��رار دارد که 
عده ای دنبال جنگ و کش��ت و کش��تار دیگران هس��تند، اما 

براساس کدام مستندی چنین ادعایی را مطرح می کند؟ کدام 
انس��ان باوجدان و عاقلی حاضر به جنگ و کش��تار همنوعان 
خود است، وقتی می شود به ش��کل عادالنه و عاقالنه مشکل 

را برطرف کرد؟
بی ش��ک اگر تعامل مبتنی بر روابط منطقی، عادالنه و منافع 
متقابل باشد، هیچ کس مایل به استفاده از روش های قهرآمیز 
نیس��ت، اما این امر مش��روط بر آن اس��ت که شرط احترام و 
منافع متقابل برقرار باش��د و طرف مقاب��ل از موضع قدرت و 
زیاده خواهانه وارد گفتگو نشود، اما آیا واقعاً در رفتار متکبرانه 
غربی ها و پیام های قلدرمأبانه آمریکا برای ارتباط با جمهوری 

اسالمی ایران، این اصل برقرار است؟
بنابرای��ن رئیس جمه��ور باید بگوید که جنگ طلب کیس��ت؟ 
آنهایی جن��گ طلبند ک��ه از همان ابتدای انقالب اس��المی 
شمش��یر را از رو بستند و به تهدید و تحریم و تخریب و ترور 
عیه ملت ایران اس��المی متوسل شدند و هر روز بر شدت آن 
افزودند یا کس��انی که به تجربه، ماهیت پلید جنگ طلبان را 

شناخته اند؟
هموطن��ان آقای روحانی جنگ طلبند که از روی دلس��وزی 
تعام��ل منفعالن��ه و از موض��ع ضعف ب��ا گرگ ه��ا را زیانبار 
می دانند، یا کس��انی که در اقصی نقاط جهان پایگاه نظامی و 
زندان و بازداش��تگاه دارند و هر روز در امور داخلی کشورهای 

مختلف دخالت می کنند؟
کس��انی ک��ه طی 3۰۰ س��ال گذش��ته آغازگر هی��چ جنگی 
نبوده اند یا کس��انی که مرتکب هزاران جنایت و خیانت دیگر 
ش��ده اند و به رغم ادع��ای دفاع از حقوق بش��ر، از گروه های 
تروریس��تی حمای��ت می کنند و ردپای آتش اف��روزی آنها در 
تمام جنگ ها و آش��وب های چند قرن اخیر در نقاط مختلف 
دنیا دیده می ش��ود؟ کسانی که پس از گذشت صدها سال از 
جنایت��ی که در زمان هخامنش��یان در ح��ق ایرانیان مرتکب 
ش��دند، به جای عذرخواهی، هر س��ال س��الروز این جنایت را 
جشن می گیرند و بر خالف قوانین بین المللی به اشغالگری ها 
و وحشیگری هایش��ان ادامه می دهند، یا کس��انی که مخالف 

این جنایتکاران هس��تند؟ مگر دولت خودگردان فلسطین که 
س��ال ها در تعامل با دش��منان بش��ریت بوده و راه گفتگو را 
انتخاب کرده اس��ت، چه دستاوردی کس��ب کرده که اکنون 
رئیس جمهور اینقدر بر تعامل با دشمنان اسالم تأکید دارید؟ 
مگر آمریکایی ها حاضر ش��دند اندک��ی و فقط اندکی در برابر 
خواسته کش��وری مانند کره ش��مالی کوتاه بیایند و یا آقای 
روحانی نتیجه اعتماد، تعامل و مذاکره آمریکا با قذافی معدوم 
و کرنش ُمرس��ی رئیس جمهور وقت مص��ر در برابر آمریکا را 

فراموش کرده است؟
قطعاً حس��اب ملت ها از دولت ها جداس��ت، ام��ا رئیس جمهور 
بیشتر از همه ما می داند که خباثت، خیانت و زیاده خواهی های 
دولت های غربی و به خصوص آمریکایی ها محدود به این موارد 
نمی شود و در آخرین نمونه، باید به خیانت اخیر آمریکایی ها در 
حق کردهای سوریه اشاره کرد. با این حال چگونه آقای روحانی 
از تعامل سازنده با این دول زیاده خواه و متکبر سخن می راند؟ 
البته رئیس جمهور محترم در جریان س��خنرانی اخیرشان در 
جمع دانش��جویان در دانشگاه تهران به چند نکته مهم و کاماًل 
درس��ت از جمله این که؛ ایران ه��م می تواند به تنهایی و بدون 
اتکاء به دیگران پیش��رفت کند و یا ضرورت تعامل دانش��گاه با 
بخش صنعت و همچنین لزوم مهارت آموزی هم اشاره کردند، 
که باید ب��ه این موارد، ب��ر ضرورت شایسته س��االری، تقویت 
سیس��تم کنترل و نظارت و مهمت��ر از همه این موارد، بر اصل 
تربیت نیروی انسانی و کادرسازی تراز انقالب اسالمی هم تأکید 
می کردند. کالم آخر این که، استمرار طرح موضوعات فوق و یا 
موارد مش��ابه مانند طرح همه پرس��ی در رابطه با مس��ائلی که 
رهبر معظم انقالب به صراحت انجام آنها را مغایر منافع کشور 
و مصالح جامعه اعالم نموده و اکثریت جامعه نیز با حضورشان 
در صحنه های مختلف دفاع از انقالب اس��المی )مثل انتخابات 
و راهپیمایی ه��ا( عدم ض��رورت آنها را تأیی��د کرده اند، نه تنها 
نمی تواند در حل مشکالت مؤثر واقع شود، بلکه دوقطبی سازی 
جامعه را در پی داشته و امنیت کشور را در معرض تهدید قرار 

خواهد داد. فارس
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