
ادعای BBC درباره بازداشت بسیجیان کذب است
س��ردار محمد کوثری جانش��ین قرارگاه امنیتی ثاراهلل با بیان اینکه خبر رسانه 
رژیم س��لطنتی انگلیس bbc مبنی بر بازداش��ت تعدادی از بسیجیان تهران از 
س��وی وزارت اطالعات کذب محض اس��ت، گفت: بنده به عنوان مقام مس��ئول 
می گویم که حتی یک مورد هم نبوده که نیروهای وزارت بخواهند برخوردی با 

نیروهای بسیج داشته باشند.
وی گفت: در بحث مقابله با اغتشاشات اخیر هماهنگی خوبی بین وزارت با مجموعه 
بسیج و سپاه وجود داشت و طبیعی است چنین هماهنگی و برادری بین نیروهای حافظ 
امنیت، دش��منان ملت ایران را سردرگم کند. جانشین قرارگاه امنیتی ثاراهلل تاکید کرد: 
بخشی از نیروهای وزارت اطالعات از مجموعه بسیج بوده و خودشان بسیجی هستند و 
چنین خبرسازی ها نشان می دهد که دشمن چقدر از عملکرد نیروهای وزارت اطالعات 

در برخورد با اغتشاشگران عصبانی هستند.  تسنیم

سؤال و استیضاح درانتظار وزرایی است که در کنترل بازار تعلل کنند
نماینده مردم اهواز در مجلس گفت: سؤال و استیضاح درانتظار وزرایی است که 
در امر کنترل بازار تعلل داشته باشند. جواد کاظم نسب با اشاره به سهمیه بندی 
بنزین گفت: وظیفه دس��تگاه های نظارتی از جمله س��ازمان تعزیرات این اس��ت 
ک��ه نظارت دقیق و جدی بر بازار اعمال کنند ت��ا افزایش قیمت بنزین بهانه ای 
برای افزایش سرس��ام آور قیمت کاالها نباش��د و فرصت طلبان فرصت کافی برای 
سوء اس��تفاده نداش��ته باش��ند. نماینده مردم اهواز در مجلس اظهار داشت: عالوه بر 
نظارت بر بازار باید سازوکارهایی اندیشیده شود تا کاالها به ویژه مواد خوراکی با واسطه 
کمتری و یا بدون واسطه به دست مردم برسد تا دست واسطه ها و دالالن و سوء استفاده 
گران از زنجیره توزیع کوتاه ش��ود. وی در پایان گفت:  مردم ما در صحنه های مختلف و 
شرایط سخت در کنار نظام بودند و از نظام و انقالب دفاع کردند و صحنه را ترک نکردند و 
امروز وقت آن است که وزرا و مدیران به مردم خدمت صادقانه داشته باشند.  فارس

کینه  سیاسی دولت عامل حذف کارت سوخت بود
نائب رئیس کمیس��یون اصل نود گفت: دولت به ژنرالهای خود در کابینه افتخار 
می کرد، که هر کدام برای کش��ور مسئله ساز ش��دند و عملکرد زنگنه در حذف 

سهمیه بندی بنزین و کارت سوخت قابل دفاع نیست.
امیر خجس��ته، با اش��اره به اینکه عاملین حذف کارت س��وخت و سهمیه بندی 
قبلی بنزین که خسارت های مالی سنگینی برکشور تحمیل کردند باید پاسخگوی 
مردم و دستگاه های نظارتی باشند گفت:  دولت برای حذف میراث دولت قبل با کینه 
عمل کرد و فارغ از مزایای طرح های قبلی اقدام به حذف کارت سوخت نمود که در زمان 
خود هزینه مالی، اجتماعی و سیاس��ی زیادی بابت آنها پرداخت شده بود. وی با اشاره به 
اینکه وزارت نفت باید پاس��خگو باشد و مجلس برای پاسخ به مطالبات به حق مردم باید 
از اختیارات خود برای پاسخگو نمودن وزیر نفت در مقابل اینهمه خسارت وارده به مردم 

استفاده کند، گفت: مردم منتظر واکنش نمایندگان خود هستند.  مهر

ام��ام جمعه موق��ت تهران گف��ت: توجه و رس��یدگی به آالم 
خانواده های آسیب دیده در حوادث اخیر در اولویت کار جریان 

حزب اللهی، امامان جمعه و پایگاه های بسیج قرار گیرد.
حجت االس��الم حسن ابوترابی فرد امام جمعه موقت تهران در 
نماز عبادی � سیاسی این هفته تهران، با اشاره به رویدادهای 
اخی��ر اظهار داش��ت: توجه به کلمات امیر بی��ان، علی بن ابی 
طالب)ع( و تالش برای آراس��تگی ب��ه آن بلندترین گام برای 
آراستگی به سعادت و تقوا و حرکت جامعه به سمت عدالت و 

پیشرفت و اقتدار است.
وی اف��زود: امیرالمومنین علیه الس��الم در فرازی مالک را که 
یک شخصیت برجس��ته تاریخ اسالم است، برای مصر انتخاب 
کردن��د. کالمی در توصیف مالک اش��تر م��ی فرمایند که ای 
مالک! ش��خصیتی هس��تی که من برای اقامه دین از تو یاری 

می طلبم.
خطی��ب جمعه این هفته تهران در ادامه بیان کرد: خوش��ا به 
حال کسانی که بازوی رهبر معظم انقالب اسالمی هستند که 
برای اقامه دین نمی توان به این جایگاه دست یافت مگر اینکه 
انسان دیندار واقعی به معنای واقعی کلمه باشد و بازوی نظام 

اسالمی برای اقامه دین شود.
وی تاکید کرد: ما در نظام اسالمی نیازمند مدیران و مسئوالنی 
هستیم که دین مدار باشند تا برای اقامه دین نقش ایفا کنند؛ 
کجایند مدیرانی که نخوابند برای اینکه مردم آسوده بخوابند؟ 
اقت��دار آفرینان دفاع مقدس خواب را ب��ر دیدگان خود حرام 

کردند و امروز ملت ایران و ملت اسالم در آرامش هستند.
ابوترابی ف��رد ادام��ه داد: کارگزاران نظام اس��المی به گونه ای 
باش��ند که از دید مردم خادمان صادق ملت باش��ند. بر اساس 
س��خنان امیرالمونین)ع( مردم در جامعه اسالمی به دو دسته 
تقس��یم می ش��وند و یا مسلمان هس��تند و یا از نعمت اسالم 

محروم هستند اما انسان اند.
ام��ام جمعه موقت تهران خطاب به مس��ئولین و آحاد مردم و 
نیروهای انقالبی و حزب اللهی شرکت کنندگان در نماز جمعه 
گف��ت: ما باید کرامت انس��ان ها را ارج نهیم و برای انس��انها 

کرامت قائل شویم.
ابوتراب��ی فرد درب��اره وقایع اخیر گف��ت: در ناآرامی های اخیر 
ش��هروندانی ب��دون گناه جان خود را از دس��ت دادند که باید 
ش��هید محس��وب ش��وند. خانواده های آنان باید تحت پوشش 

بنیاد شهید و امور ایثارگران قرار بگیرند.
امام جمع��ه موقت تهران گفت: درباره قربانیانی که در جریان 
تظاه��رات اعتراض��ی، به هر نحو جان خود را از دس��ت دادند 
موضوع پرداخت دیه و دلجویی از خانواده های آنان در دستور 

کار قرار گیرد.
ابوترابی فرد بر همین اس��اس تصریح کرد: جریان حزب اللهی، 
امامان جمعه سراسر کشور و پایگاه های بسیج و مردم متدین و 
انقالبی! ش��ما پیشگام اجرای این رهنمود الهام بخش باشید. به 
این خانواده ها س��ر بزنید. توجه و رسیدگی به آالم خانواده های 
آس��یب دیده در حوادث اخیر در اولویت کار ش��ما قرار گیرد و 
همچنین گزارش خسارت وارد شده را به حیاتی که دولت تعیین 

کرده، از طریق دبیرخانه ائمه جمعه ارسال کنید دبیرخانه ائمه 
جمعه پایگاه مدافع حقوق آحاد ملت ایران است. وی همچنین 
خاطرنشان کرد: طبق گزارشی که اخیرا دیده ام از آغاز اجرای 
طرح افزای��ش قیمت بنزین و در همین چند روز عبور و مرور 
200 هزار خودروی تک سرنشین در تهران کاهش یافته است. 
آثار طرح را ببینید؛ لذا اگر گام های درس��ت برداریم کش��ور با 

یک تحول عظیم در همه حوزه ها روبرو می شود.
ام��ام جمع��ه موقت ته��ران در همی��ن زمینه عنوان ک��رد: اما 
مسئوالن بدانند افزایش قیمت به تنهایی گره گشا نیست و باید 
سیاس��ت های گره گشا را به کار گرفت و یکی از سیاست ها این 
اس��ت که از درآمد حاصل از اج��رای طرح اخیر، خصوصاً امکان 
صادرات مازاد بنزین به دست آمده واگن های مورد نیاز متروهای 

کالنشهرهای کشور را در باالترین سطح ممکن تامین کنند.
ابوترابی ف��رد در ادام��ه به راهکارهای ص��رف درآمد حاصل از 
اجرای طرح اصالح س��وخت نیز اشاره کرد و گفت: بهره دهک 

اول � یعنی همان کسانی که در باالترین سطح درآمد در ایران 
قرار دارند � از انرژی بنزین بیش از 23 برابر دهک پایین است؛ 
می دانی��د چه می کنیم؟ از جیب ملت ایران و فقرا و نیازمندان 
به اغنیا و ثروتمندان کمک می کنیم؛ به خدا س��وگند این راه 
اداره کشور نیست. ما خطا کردیم و واقعیت های اقتصاد کشور 

را با شما مردم در میان نگذاشتیم.
امام جمعه موقت تهران در ادامه خطبه دوم خود اظهار داشت: 
مفاس��د مهمی که امروز از آن یاد می شود مهم و جدی است 
که باید به صورت قاطع و دقیق به آن پرداخته و به لطف خدا 
از ریشه سوزاند اما آنچه از ثروت کشور می سوزد و به هدر می 

رود به مراتب مهم تر و با اهمیت تر است.
وی در ادامه بیان کرد: بنده در مقام تبیین و تحلیل تقصیرات 
و قصورات احتمالی در اجرای این طرح )افزایش قیمت بنزین( 
نیستم اما ناچارم اشاره کنم. نباید این امر مهم و خطیر را که 
می توانس��ت با اجماع نخبگان سیاسی و علمی و حمایت ملت 
بزرگ نقش��ه راه وحدت و اقتدار ملی شود، را به بستری برای 
سوء اس��تفاده بیگانگان، س��رویس های اطالعاتی و جاسوسی 

تبدیل کرد.
ابوترابی فرد در همین راس��تا اضاف��ه کرد: اگر حضور به هنگام 
برآمده از عقالنیت، بصیرت ش��جاعت و از همه باالتر دیانت و 
عدالت رهبرمعظم انق��الب نبود اجرای این طرح به هر دلیلی 
با شکس��ت روبرو می ش��د؛ عالوه بر افزایش معنادار آسیب ها، 
خس��ارت های سیاس��ی و اجتماع��ی مفهوم سیاس��ت گذاری 
اقتص��ادی دولت دوازدهم بس��ته می ش��د و دیگ��ر این دولت 
از کمتری��ن ظرفیت ب��رای مدیریت اقتصادی کش��ور بهره ای 

نداشت.
ابوترابی فرد با اشاره به انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای 
اسالمی، گفت: انتخابات پیش روی مجلس را به میدان مسابقه 
برای خدمت و حراس��ت از منافع ملی و ارزش های اس��المی و 
انقالبی و خلق اقتصادی مقاوم برای افزایش اقتدار ملی تبدیل 
ک��رده و جمهوریت و اس��المیت نظام را که قانون اساس��ی بر 

اساس آن استوار است را استحکام بخشیم.  فارس

عضو مجمع تش��خیص مصلحت نظ��ام گفت: با 
تمام وجود ایس��تاده ایم که تغییر اتفاق بیفتد و 

بابت آن هر هزینه ای که الزم باشد می دهیم.
محمدباقر قالیباف در همایش کمپین »مجلس 
نو« اظهار داش��ت: بر روش ه��ای تصمیم گیری 
در اردوگاه اصولگرایی نقدهای جدی داش��ته و 
داری��م. نتیجه  این روش ه��ا عدم موفقیت در دو 
دهه گذش��ته درعرصه رقابت های سیاسی بود و 
متاسفانه اعتماد مردم به مسائل سیاسی کاهش 
پیدا ک��رده و اگر ام��روز از ناکارآم��دی دولت، 

اعتمادی ریزش کند به سبد رقیب نمی ریزد.
وی ب��ا بیان اینک��ه روش یکجانبه گرایی غلط و 
راهی از پیش نمی برد افزود: اگر دغدغه ما حل 
مش��کالت مردم و انقالب اس��ت باید حواسمان 
ب��ه ضدانقالب باش��د چرا که به دنب��ال جدایی 
مردم از انقالب هس��تند؛ پس باید مردم را حفظ 
کنیم زی��را صاحبان اصلی انق��الب محرومان و 
مس��تضعفان هستند، بنابراین باید این ائتالف را 

در این چارچوب پیش ببریم.
قالیباف ادام��ه داد: در جبهه انقالب در خدمت 
دوس��تان تالش��گر هس��تیم ولو س��الیق مان با 
یکدیگر متفاوت باشد. در جریانات انقالبی مانند 
پای��داری دلس��وزان انقالب کم نیس��تند. جوان 
های بس��یار خوبی در حال تالش هستند. شاید 
برخی در حوزه پای��داری من را قبول ندارند اما 
ای��ن موضوعات برای م��ن موضوعیت ندارد. هر 
ش��خصی که چارچوب یک جوان انقالبی مومن 

مردمی که فرد محوری و قبیله گرایی نداش��ته 
باشد حتما استفاده می کنیم.

عضو مجمع تش��خیص مصلحت افزود: هنگامی 
که من وارد شهرداری شدم از مدیرانی استفاده 
کردم که حداقل 10 س��خنرانی علیه من انجام 
دادن��د، ام��ا من با ای��ن موضوع مش��کلی ندارم 
چراکه در شهرداری فردی انقالبی و دست پاکی 
بوده من از او اس��تفاده کردم و حتی او را ارتقاء 
نیز دادم و گاهی آن ها را به رده معاون شهرداری 
نیز رس��اندم و همان فرد احساس کرد قضاوتش 

نسبت به من اشتباه بوده است.
عضو مجمع تش��خص مصلحت نظام با بیان این 
که ما در نواصولگرایی به دنبال راه اندازی جریان 
س��وم نیستیم، گفت: قصد ما از نواصولگرایی راه 
اندازی جریان سوم نیست، اما قصدمان این است 
که حتما این جریان انقالبی باش��د و این جریان 
تبدیل به نگرش و باور ش��ود و همان خواس��ته 
هایی که امام)ره( برای اس��الم سیاس��ی و مردم 

داشتند را اجرایی کنیم.
او تاکی��د کرد: معتقدم اکنون جریان اصولگرایی 
در برخ��ی از بخ��ش ها حزبی رفت��ار می کند و 
مبتنی بر جریان انقالب نیس��ت. ما می خواهیم 

رفتاره��ا بر جریان انقالب باش��د و این را اصالح 
کنیم و در این مورد در مانیفس��ت کامل توضیح 
دادیم. قالیباف با اش��اره به ظرفیت دهه شصتی 
ها و استفاده نکردن از آن ها، افزود: دهه شصتی 
ها حتما برای ما فرصت هس��تند. اما نتوانستیم 
از ظرفیت آنها اس��تفاده کنیم و وقت کش��ور را 
تلف کردیم و به جای اینکه به آنها اعتماد کنیم 

دست تمنا به سمت دشمن دراز کردیم.
این عضو مجمع تش��خیص مصلح��ت گفت: به 
شما قول می دهم حرکتی که در حوزه سیاسی 
آغاز کردیم هرگز موسمی نباشد. یکی از دالیلی 
که دیگر مس��ئولیتی قبول نکردم همین بود که 
بایس��تم، وقت بگذاریم تا در خدمت شما باشیم. 
خواهش��م این است که وقت بگذارید و در حین 
انجام کار جهادی ویژگی آن یعنی کار سیستمی 

را رعایت کنید.
قالیباف با اش��اره به اینکه دولت باید تولی گری 
کن��د نه تصدی گ��ری، ابراز کرد: اش��کاالتی در 
حوزه کارآمدی دول��ت داریم. دولت باید چابک 
شود و کار تولی گری انجام دهد نه تصدی گری. 
یک نهاد عمومی در کش��ور ما مانند ش��هرداری 
ها می تواند پایه اصلی امورات اجرایی و تصدی 
گری یکپارچه در محیط خودشان باشند تا این 

اتفاق بیفتد.
وی با بیان اینکه با تمام وجود برای ایجاد تغییر 
ایس��تاده ایم، تاکید کرد: مطمئن باشید با تمام 
وجود ایس��تاده ایم که تغییر اتفاق بیفتد و بابت 
آن هر هزینه ای که الزم باش��د می دهیم کافی 

است شما پای کار بایستید.

قالیب��اف ادام��ه داد: طبق تجرب��ه ای که دارم 
به ش��ما عرض می کنم که م��ردم ما از انقالب 
ناراحت نیس��تند. به هیچ وجه فک��ر نکنید اگر 
بگویی��د ما انقالبی هس��تیم مردم از ش��ما روی 
برم��ی گردانند، اص��ال این گونه نیس��ت. مردم 
از اف��رادی که ادای انقالبی ب��ودن در می آورند 
ناراحت هستند. مردم از کسانی ناراحت هستند 
که به اس��م انقالبی بودن پا ب��ر هویت افراد می 

گذارند.
قالیباف تصریح کرد: ش��ما ک��ه دغدغه مردم را 
داری��د با مردم درس��ت صحبت کنی��د و نگران 
نباشید اگر اس��م انقالب را می برید از شما فرار 
می کنند. م��ا در نواصولگرایی معتقد هس��تیم 
مردم اصول ما هس��تند و نبای��د این را فراموش 
کنی��د. تمام عظم��ت انقالب به مردم اس��ت و 

قدرت ما قلب مردم است.
قالیباف با بیان ای��ن که امام)ره( و رهبر انقالب 
نمی خواهند مردم را سیاه و سفید و خاکستری 
ببینی��م، گفت: باید از رهب��ر انقالب یاد بگیریم 
ک��ه فرمودند اگر ما را قبول ندارید برای کش��ور 
کار کنید. این س��خن رهبر انق��الب و باور ما و 
این عقیده اس��الم سیاسی امام )ره( است. اما ما 
کار دیگری می کنیم و جایی با دیگران متفاوت 
هس��تیم به همین علت اس��ت. به نظر من امام 
راحل و رهبری و اس��الم سیاس��ی همین هدف 
را میخواهند نه این که افراد را س��یاه و سفید و 

خاکستری کنیم.  مهر

بصیرت  دانشجویی
ادامه از صفحه اول

امروز در حالی روز دانش��جو گرامی داشته می شود که 
نگاهی به تحوالت کش��ور و منطقه و تحرکات صورت 
گرفته از س��وی بیگان��گان علیه ای��ران و نظام بیانگر 
روزهای حس��اس برای دانشجویان است که می توانند 
نقش��ی مه��م و تاثیرگذار در عبور کش��ور از ش��رایط 
حس��اس کنونی داشته باش��د. در این چارچوب چند 

اصل مهم قابل توجه است.
 نخس��ت آنک��ه مطالبه گ��ری صحیح ، از ارزش��ها و 
عملکردهای دانش��جویی اس��ت که با شناسایی نقاط 
ضعف و کاس��تی  ها و حضور فعال در صحنه می توانند 
نقش��ی مهم در رفع این کاس��تی  ها داشته باشند. این 
از حقوق دانش��جو است که به عنوان بخشی از جامعه 
نخبگانی کش��ور مطالبات مردم را به گوش مسئوالن 
برس��اند و البته راهکارهای عمل��ی و اجرایی نیز برای 
رفع کاس��تی  ها ارائه نماید. این رویکرد نباید در قالب 
تجمع��ات اعتراض��ی و ی��ا انتقادی صرف باش��د بلکه 
دانشجویان می توانند از تجربیات و دانش خویش برای 
خروج کش��ور از چالشها طرح و برنامه ارائه و مطالبات 

خود را در چارچوبی مدون و اجرایی بیان نمایند.
دوم آنکه نیاز اصلی کش��ور اکنون در حوزه فرهنگ و 
اقتصاد اس��ت هر چند که مشکل اول کشور از جنس 
اقتصادی است اما ماهیت درون مایه آن فرهنگی است 
لذا حرکت متوازن و همزمان در هر دو حوزه ضروری 
اس��ت. دانشجو به عنوان قش��ر نخبه و تحصیل کرده 
می توان��د در هر دو حوزه وارد عرصه ش��ود و چنانکه 
رهب��ر انق��الب فرموده ان��د در قالب آتش ب��ه اختیار 
می تواند در این عرصه  ها نقش��ی تاریخ��ی ایفا نماید. 
در حوزه اقتصادی اکنون زمان اقتصاد مقاومتی است 
و هرگونه طرح و اقدامی که کش��ور را از وابس��تگی به 
خارج ب��ی نیاز و بهره گیرن��ده از ظرفیت  های داخلی 
باش��د درای��ن عرصه قابل اج��را و تاثیرگ��ذار خواهد 
بود. بر این اس��اس دانش��جویان با توجه به تخصص و 
آموخته  ه��ای خویش می توانند از یک س��و در عرصه 
اقتص��ادی به ویژه اقتصاد مقاومتی ایفای نقش نمایند 
و از سوی دیگر در عرصه فرهنگی که نیاز اصلی کشور 
اس��ت فعالیت نمایند. نمود عینی دستاوردهای چنین 
حرکتی را می توان در اردوگاه جهادی مش��اهده نمود 
که جوانان که بخش عمده ای از آنها دانشجو هستند 
ب��ا تکیه ب��ه تخصص  ه��ای تحصیلی ب��رای عمران و 
آبادانی کشور گام برمی دارند که دستاوردهای بزرگی 
را رقم زده اند که اگر قرار بود توس��ط دولت اجرا شود 
بعضا س��الها به طول می انجامید. براین اس��اس ایجاد 
گروه  های تخصصی از سوی دانشجویان و ایجاد ارتباط 
فعال میان این گروه  ها برای هماهنگی و تقس��یم کار، 

مولفه ای مهم در تحقق این امر خواهد بود. 
س��وم آنکه اصل بس��یار مهم اصل بصیرت دانشجویی 
اس��ت امروز دش��من تالش کرده تا مطالبات مردمی 
در حوزه اقتصادی را به س��مت اهداف ضدایرانی خود 
س��وق دهد و فضایی از آش��وب و ناآرامی را در کشور 
ایج��اد نماید. نکته بس��یار مهم آن اس��ت که در این 
بزنگاه  های تاریخی دانش��جویان ب��ا بصیرت و آگاهی 
وارد عرصه ش��وند تا گرفتار القاها و فضاس��ازی رسانه 

ای دشمن نشوند.
 آنچه ناامید کننده دش��من اس��ت وحدت و یکپارچگی 
ملی و مقابله با آشوب و اختشاش در عین بیان مطالبات 
به حق مردمی اس��ت. جداسازی راه مردم از آشوبگران و 
نیز ش��ناخت ترفندهای دشمن برای دلسردسازی مردم 
از نظام و کشاندن کشور به فضای ناآرام و غبارآلود نکته 
ای بسیار مهم وحیاتی است که دانشجویان در تحقق آن 
نقشی بس��یار فعال دارند. دانشجو می تواند نقش آگاهی 
بخش جامعه را داش��ته باش��د و با حرکت  های خویش 
شکست سناریوی دش��من را رقم زند. اعتماد به نظام و 
استمرار پیروی از خط والیت و تاثیر نپذیرفتن از القاهای 
اختالف افکن دش��من، راهبردی اساسی در این عرصه 
خواهد بود چنانکه در گذش��ته نیز دانشجویان به خوبی 
نش��ان داده ان��د که حتی از خواص ه��م بهتر و آگاهانه 
تر وارد عرصه می ش��وند که نمود آن را در شکست فتنه 
78 و 88 و تحوالت اخیر کش��ور می توان مشاهده کرد. 
دش��من تالش دارد با ایجاد فض��ای غبارآلود در عرصه 
داخلی القای به نتیجه رس��یدن تحریم ها و نیز تشدید 
آنچه فشارهای جهانی علیه توان دفاعی و منطقه ایران 
می نامد ملت ایران به ویژه نخبگان که دانش��جویان در 
راس آن قرار دارد دچار اش��تباه محاسباتی به بن بست 
رس��یدن کشور نماید دانشجویان با تکیه بر اصل والیت 
پذیری در کنار بیان مطالبات مردمی در برابر ترفندهای 
تحرکات دش��من قرار گرفته و مانع از آن ش��ده اند که 

سناریوهای دشمنان محقق گردد.
 در جمع بندی نهایی از آنچه ذکر ش��د می توان گفت 
دانش��جویان ک��ه امروز به ن��ام آنها نام گذاری ش��ده 
رس��التی بزرگ و تاریخی بر دوششان است که محور 
آن را در دو عرص��ه اقتص��ادی و فرهنگ��ی برای رفع 
مشکالت کش��ور و البته مقابله با توطئه  های دشمنان 
تش��کیل می دهد. بصیرت و آگاهی و گرفتار نش��دن 
در فضای غبارآلود که دش��من ب��ه دنبال تحمیل آن 
به جامعه ایران به ویژه نس��ل جوان اس��ت، مولفه ای 
مه��م در تحقق این امر اس��ت. روز دانش��جو بر تمام 
دانشجویان کشور این فرهیختگان اهل علم و بصیرت، 
این پشتوانه ها و سرمایه های اصلی کشور مبارک باد.

سرمقاله

رسیدگی به آسیب دیدگان حوادث اخیر در اولویت کار جریان حزب اللهی قرار گیرد

»اعزام به زندان تا تأمین قرار وثیقه و 
کفالت« ممنوع شد

با دس��تور آیت اهلل رئیس��ی، اعزام به زن��دان تا تأمین ق��رار وثیقه و کفالت 
ممنوع شد.

رئیس قوه قضائیه در جمع قضات در اصفهان گفت: از سراس��ر کشور آماری 
در مورد کسانی که از یک ساعت تا دو روز در زندان بوده اند، گرفتم؛ پرسیدم 

چرا یک ساعت زندان؟ عنوان شد: قرار صادر کردم تا برود وثیقه بیاورد. 
وی افزود: چرا باید برای یک ساعت فرد به زندان برود؟ همان جایی که قرار 

را صادر می کنید فرد را نگه دارید تا سند یا کفالتش را بیاورد.
رئیسی گفت: آمار سراسری دارم که نشان می دهد از یک ساعت تا یک یا دو 
روز فرد را نگه داشته اند در زندان تا برود وثیقه بیاورد، این در حالی است که 

وقتی فردی به زندان رفت، آثار منفی خود را به همراه خواهد داشت.
یک ماه پیش بود که رئیس قوه قضائیه بر سیاس��ت حبس زدایی از زندان ها 
تأکی��د کرده و گفته بود: چرا قراری صادر می ش��ود که منتهی به بازداش��ت 
می شود؟ وی تأکید کرده بود: رفتن به زندان برای فرد و خانواده اش عوارض 
دارد و دادستان ها هر روز که وارد دادسرا می شوند، باید اول لیست زندانیان 

را نگاه کنند و ببینند چند بازداشتی دارند و آیا می شود از آنها بکاهند.
رئیس��ی گفته بود: حبس زدایی و پیگیری کردن جایگزین های حبس مورد 

تأکید است.  فارس

وزیر ارش��اد دول��ت دهم، مجلس کنون��ی را یکی از 
ضعیف ترین مجالس پس از انقالب اس��المی خواند و 

گفت: جلسه ای با احمدی نژاد نداشته ام.
س��ید محمد حس��ینی وزیر ارش��اد دول��ت دهم که 
ب��رای ثبت نام در یازدهمی��ن دوره انتخابات مجلس 
شورای اسالمی در وزارت کشور حضور یافته بود، در 
جمع خبرن��گاران، درباره علت حضور خود در عرصه 
انتخابات اظهار داشت: ش��رایط فعلی کشور مناسب 
نیس��ت و نیاز ب��ه تغییر و تحول وج��ود دارد و فکر 
می کنیم که اسفند ماه امسال فرصت مغتنمی است 
ک��ه گام اول در تغییر و تحول در حوزه های کش��ور 
ب��ا انتخاب نمایندگان دلس��وز، متعه��د و فداکار و با 
ش��ناخت نسبت به س��اختارهای کشور ایجاد شود و 
ایده های��ی که بتواند کش��ور را از این وضعیت رهایی 
بخش��د و گام های برون رفت از مش��کالت را داش��ته 

باشد، برداشته خواهد شد.

وی افزود: نمایندگان به دنبال منافع حزبی، ش��خصی 
و گروهی نباشند و مصالح مردم را در نظر بگیرند؛ در 
این صورت می توان نظارت دقیقی بر مسئوالن اجرایی 

صورت بگیرد تا کار کشور به خوبی انجام شود.
حس��ینی درباره اولویت های مجل��س یازدهم گفت: 
مش��کالت مردم باید در صدر برنامه های نمایندگان 
باشد و برون رفت از مش��کالت فعلی و نظارت دقیق 
بر اجرای اس��ناد باالدس��تی و قوانین مصوب مجلس 

اولویت مجلس یازدهم است. 
وی درباره عملکرد ش��ورای نگهب��ان و انتقاد اصالح 
طلبان از آن گفت: برخی از نیروهای متدین و دلسوز 
و م��ردم نیز این انتق��اد را دارند و آن ه��ا می گویند 
ش��ورای نگهبان در اجرای وظیفه خ��ود در مواردی 
کوت��اه آمده و به تب��ع آن اف��رادی در مجلس نفوذ 
یافتند که دنبال زد و بند و منافع ش��خصی هس��تند 
ک��ه تعداد قابل توجهی از آن��ان پرونده دارند و آقای 

کدخدای��ی هم اعالم کرده که بعد از دوره نمایندگی 
سراغ آن ها خواهند رفت.

وزیر ارشاد دولت دهم در ادامه تصریح کرد: از طرفی 
معتقدیم ش��ورای نگهبان باید دقت بیشتری داشته 
باش��د؛ البته نگاه حزبی، جناحی و باندی  قابل قبول 
نیس��ت که فقهای ش��ورای نگهبان بر ای��ن پای بند 
هستند. امیدواریم هیات های اجرایی و نظارت با دقت 
به وظیفه خود عمل کرده و مردم هم شایس��تگان را 

انتخاب کنند.
حس��ینی درباره ترکیب سیاسی مجلس آینده گفت: 
اگر بین نیروهای انقالب وفاق ایجاد شود قطعا مردم 
این آمادگ��ی را دارند که مجل��س فعلی که مجلس 
بی خاصیت اس��ت و در شمار ضعیفترین مجالس بعد 
از انقالب محس��وب می شود، تغییر کند و ترکیبی از 
نیروه��ای متعهد و انقالبی در مجلس بعدی ش��اهد 
باش��یم. وی درباره جلس��ات خود با محمود احمدی 
نژاد نیز گفت: جلس��ه ای نداریم و بعد از اتمام دولت 
دهم، در س��ال 92 و 93 جلساتی بود که ادامه پیدا 
نکرد اما ارتباط وجود دارد و افرادی که در گذش��ته 
همکار بودند در جلسات مختلف یکدیگر را می بینند 

ولی ارتباط کاری ندارند.

حجت االسالم حسن ابوترابی فرد:
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حسینی: 

مجلس دهم یکی از ضعیف ترین مجالس است

قالیباف در همایش »مجلس نو«:

حرکت سیاسی ما موسمی نیست ایستاده ایم تا تغییر اتفاق بیفتد


