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کار جمهوری اسالمی در مبارزه با موادمخدر قابل تقدیر است
نائب رئیس مجلس شللورای اسللالمی گفت: کاری که جمهوری اسالمی در 

مبارزه با موادمخدر انجام می دهد قابل قدردانی است.
مسللعود پزشکیان نایب رئیس مجلس شورای اسالمی در مراسم مرکز ملی 
مطالعات اعتیاد گفت: در زمانی که ما در وزارت بهداشللت بودیم قبل از ما 

اعتیاد جرم بود و معتاد مجرم شللناخته می شد. کارهایی که در وزارت انجام 
دادیم تالش کردیم از حالت جرم انگاری خارج شود و به صورت یک بیماری مطرح 
شود.نماینده تبریز در بخش دیگری از سخنان خود افزود: بیش از ۵۰ درصد پرونده 
هللا در محاکم قضایی یا برای اعتیاد اسللت و یا برای حمل موادمخدر و یا به خاطر 
اعتیاد مرتکب جرم شده اند.پزشکیان گفت: کاری که جمهوری اسالمی در مبارزه با 
موادمخدر انجام می دهد قابل قدردانی است. وی تصریح کرد: ترامپ ورود داروهای 

طبیعی را در کشور با مشکل مواجه کرده است. ایسنا 

نقل قول از سخنان وزیر کشور تقطیع شده است
رئیس کمیسللیون شللوراها و امور داخلی مجلس گفت: اظهارات وزیر کشور در 
این کمیسیون به صورت تقطیع شده انتشار یافته و عدم انعکاس کامل اظهارات 
رحمانی فضلی نوعی اطالع رسانی گزینشی است. محمد جواد کولیوند با اشاره به 
نقل قول هایی که از جلسه وزیر کشور در کمیسیون امور داخلی کشور پیرامون 

اغتشاشات اخیر مطرح شده، گفت: اظهارات وزیر کشور در این کمیسیون به صورت 
تقطیع شده انتشار یافته و عدم انعکاس کامل اظهارات رحمانی فضلی نوعی اطالع رسانی 
گزینشی است.رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسالمی بیان کرد: با 
اینگونه صحبت ها، مفهوم صحیحی به افکار عمومی منتقل نمی شود.وی افزود: مسئولیت 
وزیر کشور به عنوان رئیس شورای امنیت کشور مدیریت کالن تامین امنیت داخلی است 
و اساساً جزئیات عملیاتی و میدانی از قبیل آنچه ادعا شده، می بایست توسط دستگاه های 

ذیربط و با بررسی دقیق قانونی مشخص و اعالم شود.  مهر

تخلف اهدای بن خرید ۳ میلیونی به اعضای کمیسیون برنامه و بودجه 
 رییس هیات مدیره سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت درنامه ای 
به رییس دیوان محاسللبات کشللور، اقللدام اخیر این سللازمان در اهدای ۳ 
میلیون تومان بن خرید به اعضای کمیسیون برنامه و بودجه را خالف قانون 
و شللرع برشمرد.»احمد توکلی« با ارسال نامه ای به رییس دیوان محاسبات 

کشور، اقدام اخیر این سازمان در اهدای ۳ میلیون تومان بن خرید به اعضای 
کمیسللیون برنامه و بودجه را خالف قانون و شللرع برشللمرد.در نامه رییس هیات 
مدیره دیده بان شفافیت و عدالت خطاب به »عادل آذر« آمده است: خبر تاسف بار 
کیف اهدایی دیوان محاسبات به اعضای کمیسیون برنامه و بودجه حاوی ۳ میلیون 
تومللان بن خرید از شللهروند را ما نیز شللنیدیم. این کار بلله جهات مختلف خالف 
قانون و شرع است و دارای وصف مجرمانه است که مجازات آن در ماده ۵۹۸ قانون 

مجازات اسالمی تعیین شده است. ایرنا

عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت:

نویسندگان نامه حمایت از اغتشاش گران 
مسئول وضعیت کنونی  هستند

 درخواست برای برخورد با حامیان آشوب

عضو هیات علمی دانشللگاه علم و صنعت با اشللاره 
بلله نامه اخیر ۷۷ اصالح طلب گفت: ما با یک گروه 
طرف هسللتیم که بدون هیچ گونلله واهمه فعالیت 
برانللدازی می کننللد و مردم از قللوه قضاییه انتظار 

دارند که به این مسئله رسیدگی شود.
احمللد چلداوی با اشللاره به نامه اخیللر ۷۷ نفر از 
اصالح طلبللان در حمایللت از اغتشاشللگران گفت: 
بلله نظر بنللده این افللراد واقعا از سللعه صدر نظام 
سوءاستفاده کردند و از افراد خائن به افراد طلبکار 

تبدیل شده اند.
وی ادامه داد: به اعتقاد بنده یک جایی باید جلوی 
اینهللا گرفته شللود، این افراد علنللا دارند براندازی 
را نهادینلله می کنند و مشللخصا فعالیت این ها در 

راستای براندازی نظام است.
این اسللتاد دانشللگاه افزود: نظام در درون خودش 
افللراد منتقللد را تحمل می کند ولللی هیچ نظامی 
کسللانی که به دنبللال براندازی هسللتند را تحمل 
نمی کند. براندازی و همچنین تالش برای براندازی 
نظامی که مردم خواهان آن هسللتند جرم اسللت و 

باید با آن برخورد شود.
وی گفللت : ما انقللالب کردیم و نظامللی را تحویل 
آقایللان دادیم که از آن محافظللت کنند، اینجا قوه 
قضاییه باید به وظیفه خودش عمل کند و مردم از 
قوه قضاییه می خواهند کلله با خائنیی که در فتنه 
۸۸ دسللتگیر و محکوم شدند و اکنون طلبکار نظام 

شده اند، قاطعانه برخورد شود.
عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت اضافه کرد: 
قللوه قضاییه باید به این مسللئله رسللیدگی کند و 

حقیقتا این خواسته مردم هم است.
چلداوی ضمن تقدیللر و تائید فعالیت  ها و اقدامات 
قوه قضاییه در راسللتای مبارزه با فسللاد اقتصادی، 
تاکید کرد: فسللاد سیاسللی از فسللاد اقتصادی به 
مراتب بدتر اسللت زیرا فساد اقتصادی بر چارچوب 
فساد سیاسی قرار دارد، یعنی تمام مفاسد اقتصادی 
که رخ داده از فاسللدان سیاسی نشأت گرفته شده 
است. و هدف مفسدان سیاسی از رسیدن به قدرت 

و ریاست رسیدن به پول و اقتصاد است.
وی با بیان اینکه مفاسد سیاسی موجب ایجاد فساد 
اقتصادی می شود، گفت: برای همین باید به شدت 

با مفاسد سیاسی برخورد شود.
این اسللتاد دانشگاه یادآور شللد: به نظر بنده رأفت 
نظام برخی را بی نهایت پررو و متوهم کرده است، 
اینها االن باید پاسخگویی وضع موجود باشند. وضع 
موجود نتیجه تالش های شبانه روزی اینها برای به 
قدرت رسللاندن آقای روحانی است و باید پاسخگو  

وضع موجود باشند نه منتقد آن.
چلداوی یادآور شد: مسئولیت اتفاقاتی که در آبان 
رخ داد تمللام و کمال به عهده آقای روحانی اسللت 
که شش سال اقتصاد مملکت را معطل آمریکایی ها 
کرد و بعد هم تصمیم گرفت که یک شبه و به گفته 
خودش بدون اینکه خبر هم داشللته باشد بنزین را 

گران کند!
وی با اشللاره به وجود برخی افراد نفوذی در دولت 
اظهار داشت: به نظر بنده احتمال دارد این نفوذی ها 
از افزایش قیمت بنزین به بیرون خبر داده اند چون 
صبح روزی که بنزین گران شللد دیدیم گروه هایی 
با برناملله به بیرون ریختند و خسللارات  فراوانی را 
به کشللور و امللوال مردم زدند. ایللن نفوذی ها باید 
محاکمه شللوند و مشخص شللود که نقش آنها چه 
بوده چه بسا تعدادی از این امضا کننده ها نیز جزو 

همین افراد باشند.
عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت گفت: ما با 
یک گروه طرف هسللتیم که بدون هیچ گونه واهمه 
از مجازات قوه قضاییه فعالیت براندازی می کنند و 
مردم از قوه قضاییه انتظار دارند که به این مسللئله 
رسللیدگی شللود. انتظار جدی بنده به عنوان یک 
اسللتاد دانشللگاه هم این اسللت و تصورم این است 
که مردم هم خواهان این هسللتند که با کسانی که 

فساد سیاسی دارند، برخورد شود.  فارس

گزارش
در حالی رهبران اصالحات با طرح اسللتعفای روحانی درپی 
فریب مردم، فرار از پاسللخگویی و فشار برای سهم خواهی 
هسللتند که خودشان عامل روی کار آمدن روحانی بودند و 
مدیریت اقتصاد را در ۶سللال اخیر و دولتهای قبل برعهده 

داشتند، یعنی مقصر وضع موجودند و راه گریزی نیست.
اسللتعفای روحانی، طرح جدید اصالح طلبانی است که در 
سللال های گذشته و بخصوص ۶ سال اخیر سهم بزرگی در 
مشکالِت مردم داشتند؛ همان هایی که روزی سنگ روحانی 
و دولتش را به سینه می زدند امروز نه تنها ظاهراً منتقد او 

شده اند بلکه خواهان استعفای روحانی هم هستند.
عبللاس عبللدی از تئوریسللین های جریللان اصالحات طی 
گفت وگویی با نشللریه صدا از ارگان رسمی حزب کارگزاران 
سازندگی گفته بود که حسن روحانی از مسئولیت خود در 

دولت استعفا کند.
وی تأکید کرده بود، رئیس جمهور می تواند اسللتعفا بدهد 
و کنار برود و بعد تصمیللم بگیرند انتخابات زودرس برگزار 
کنند البته در اصل 1۳1 قانون اساسللی وجود دارد که مقام 
رهبری می توانند کسللی را به عنوان رئیس جمهور معرفی 
کنند تا زمانی که اتنخابات مجدد برگزار شللود. معاون اول 

هم همزمان استعفا دهد تا شائبه دیگری پیش نیاید.
علللی ربیعی سللخنگوی دولت هم در واکنللش به اظهارات 
عباس عبدی گفته اسللت که استعفای حسللن روحانی نه 

مطرح است و نه در دولت طرفداری دارد.
طرح این موضوع واکنش های مختلفی رو از سللوی چهره 
های سیاسللی داشته است اما مهمترین واکنش این بود که 
اصالحللات بنا دارد از این طریق از پاسللخگویی فرار کند و 

راهی جز طرح استعفای روحانی ندارد.
از آنجایللی که ایرادات فراوانی بلله اصالحات و طیف همراه 
دولت روحانی در خصوص مشکالِت امروز مردم وارد است، 
ایللن گروه تالش دارد تللا با پاک کردن صورت مسللاله راه 
نجاتی برای خودشان پیدا کند و به نوعی افکار عمومی را در 
آسللتانه انتخابات فریب بدهد ، درحالی که افکار عمومی به 
خوبی از سهم این گروه در مشکالت اقتصادی و ناکارآمدی 
های دولت باخبر است. البته برخی هم از طرح استعفا برای 
فشللار بیشللتر به حاکمیت جهت سللهم خواهی بیشتر در 
انتخابات هم تعبیر می کنند که خیلی دور از ذهن نیست.

دفللاع تمام قللد جریان اصالح طلللب از روحانللی و اعمال 

سیاسللت های مد نظر ایللن گروه موجب شللد تا روحانی 
۶ سللال مدیریت کشللور را درحالی در دسللت به گیرد که  
اقتصاد کشللور سللخت ترین روزهای خود را سللپری کند 
و سللهم مردم از این سیاسللت ها، تحمل بیشللترین فشار 
اقتصادی باشللد؛ در نهایت هم کار به جایی رسید که حتی 
مدافعللان تمام قد دولت، هم شرمسللار شللده و به فکر راه 

فراری افتادند.
پس از مطرح شدن موضوع »کناره گیری رئیس جمهور از 

قدرت« تحلیل های مختلفی در محافل سیاسللی و رسانه 
ای مطرح شللد کلله مهمترین آن فرار از پاسللخگویی بود؛ 
تحلیل گران سیاسی معتقدند که جریان اصالحات به هیچ 

وجه و در هیچ شرایطی پاسخگو نبوده است.
نمونه بارز عدم پاسخگویی اصالحات را می توان در همین 
موضوع به عینه مشاهده کرد؛ اصالح طلبان به جای اینکه 
از ایللده و برنامه هللای اقتصادی خود که منجللر به ایجاد 
شللرایط و وضعیت موجود شللد عذرخواهی بکنند، سللعی 

دارند روحانی و تیم اعتدالیون را تنها بوجود آورنده شرایط 
موجود قلمداد کنند و خودشان را بی تقصیر نشان دهند.

آنهللم درحالی که در سللال های گذشللته دولللِت روحانی 
مجری سیاسللت های همیللن جریان بود؛ ایللده مذاکره و 
برجام و سیاست درهای باز کشور به سمت غرب را اصالح 
طلبان مطرح کردند و ۶ سللال تمام عماًل کشللور را سرکار 
گذاشللتند و در نهایت هم با دستاورد تقریباً هیچ شان آب 

پاکی را روی دست مردم ریختند.
اکثللر افرادی که در این سللال ها در دولت و تیم اقتصادی 
روحانی مسئولیت داشته و دارند، از نیروهای خاص اصالح 
طلبان بوده اند و بسللیاری از مشکالت امروز کشور حاصل 
مدیریللت این افراد در دولت بوده اسللت. بنابراین وضعیت 
موجود حاصللل عملکرد جریان اصالحات و اعتدال به طور 
توامان اسللت و این حقیقت را نمی توان با اسللتعفای یک 

فرد پنهان کرد.
برخللی دیگر عنللوان کردند که اصالح طلبللان نظیر آنچه 
اصولگرایان در سال های پایانی دولت احمدی نژاد کردند، 
به دنبال آن هسللتند که حساب خود را از دولت جدا کنند 
و بللا وارد کردن انتقادات نسللبت به آنچلله عملکرد دولت 
یازدهم و دوازدهم است، خود را در وهله اول مهیای رقابت 
بللرای انتخابللات مجلس یازدهم و در مرحللله بعدی آماده 
حضللور هرچه بهتر در مجلس دوازدهم کنند. این رسللم و 
سللیاق سیاسی بسیار بدی است که در سال های اخیر باب 

شده است و به نوعی فریب افکار عمومی است.
از سللوی دیگر اصالحات سللعی دارد با پروژه استعفا طرف 
مقابللل را به تنللدروی متهم و بللا مظلوم نمایللی توپخانه 
رسللانه ای خود را علیلله جریان انقالبی آتللش کند. از این 
منظر اسللت که اصللالح طلبان می توانند بلله طور توامان 
پللروژه تطهیرسللازی را کلید بزنند. هرچنللد هدف جریان 
اصالحات تطهیر از مشللکالت بوجللود آمده در زمان دولت 
روحانی و احیای مجدد برای انتخابات آتی اسللت اما مردم 
به خوبی می دانند که مشللکالت امروز با یک اسللتعفا حل 
نمی شود و اگر نبود حمایت ها  و سیاست های غربگرایانه 
و پوچ، امروز وضعیت بسیار بهتر می شد اما متاسفانه بازهم 
فرار از مسئولیت و پاسخگویی پیشه ی گروهی شده است 
که اگر سللهم شان در مشکالت اقتصادی بیشتر از روحانی 

و دولتش نباشد، کمتر نیست.  تسنیم

عضو شللورای عالی انقالب فرهنگللی در واکنش به دعوت 
نشللدنش به جلسللات اخیر شللورای عالی انقالب فرهنگی 
گفللت: در اصل نباید این کار صورت بگیرد اما وقتی دعوت 
نکنند و بروم که راه نمی دهند، وظیفه شرعی من این است 
اگللر رفتم حللرف می زنم اگر دعوت نکنند وظیفه شللرعی 
ندارم. حسللن رحیم پور ازغللدی در همایش وحدت حوزه 
و دانشللگاه که در مدرسه علمیه عباسقلی خان برگزار شد، 
اظهار کرد: انقالب اسللالمی حاصل وحدت حوزه و دانشگاه 
اسللت در حال حاضر باید به سطحی بیندیشیم که نازل به 

تمدن سازی است.
عضو شللورای عالی انقللالب فرهنگی بابیللان اینکه انقالب 
اسللالمی در ابتدا نظام سیاسللی را تغییر داد، خاطرنشللان 
کرد: با ایجاد انقالب اسللالمی نظام های مختلف باید شکل 
گیرد چرا که انقالب اسللالمی با پیدایللش خود تنها موانع 

نظام سازی اسالمی را بر طرف کرد.
وی افللزود: در تمللام علوم نللگاه تمدنی باید داشللت، اگر 
اجتماعی بیندیشللیم باید در راستای خداوند شکل بگیرد 
ما می توانیم به روش هللای مختلف تمدن ها را انجام دهیم 
که اگر این ها ارتقا پیدا کرد علوم عقلی و غیره در سللطحی 
بللرای پروژه واحد برای ایجاد تمدن جدید اسللالمی تالش 

می کنند.
رحیم پللور ازغدی با اشللاره به اینکه با ایجللاد نگاه تمدنی 
معیللار، سللطح و نمره دادن هللا به رفتارهای نظام سللازی 
فرق می کنللد، اذعان کرد: وحدت حوزه و دانشللگاه یعنی 
تقسللیم کار در جهت تمدن سللازی جدید اسللالمی و حل 
مشللکالتی که جامعه نتوانسللت در طول 4۰ سال آن ها را 

حل کند.
عضو شللورای عالی انقالب فرهنگللی بیان کرد: عزم تمدن 
سازی در حوزه و دانشللگاه به طور عام وجود ندارد، مسئله 
اول اراده تاریخی در جهت خدمت به بشریت که شرط های 

درونی تربیت دینی و زمینه های بیرونی دارد.
وی ادامه داد: پیامبر گرامی اسالم در راستای ایجاد تمدن 
اسللالمی عزمی راسخ داشتند، با وهن نمی توان تبلیغ دین 
کللرد به همین جهت نظام های آموزش و تبلیغی که قدرت 

ابالغ ندارد کارآمد نیست.
رحیم پور ازغدی بابیان اینکلله اگر از دین به نوعی صحبت 
می کنید که هیچ کس دشمن شما نیست به درد نمی خورد، 

عنوان کللرد: اگر کسللی هیچ کس علیه او نیسللت و برای 
هیچ کس خطر ندارد معلوم اسللت با هیچ ظلم و فسللادی 

در نیفتاده است.
عضو شورای عالی انقالب فرهنگی یادآور شد: گاهی برخی 
فکللر می کنند روحانی بودن این اسللت مؤمن و کافر همه 
تأیید کنند این خالف اسللت عادل عارف اخالقی دشمنان 
حق، دشللمنش و دوستان حق هم دوستش اند و این سیره 

پیامبر و ائمه اطهار بود.
وی افزود: سیاسللی ترین مذهب اسللالم تشللیع است تمام 
رهبران آن شللهید شللدند مگر بااخالق کسی را می کشند 
مگر شاه هیئت های عزاداری راه نمی انداخت اما می گفتند 

اگر به شاه فحش دهید با شما برخورد می کنیم.
رحیم پور ازغدی خاطرنشان کرد: کسانی که اآلن در وسط 
میدان فرهنگی و جهاد نباشللند اگر در زمان امام حسللین 
)ع( حاضللر بودنللد همراه امام هم نبودنللد و در زمان قیام 

حضرت حجت )عج( هم نخواهند بود.

عضو شللورای عالللی انقالب فرهنگللی با اشللاره به برخی 
فضاهای دوگانه، متذکر شللد: در حوزه کاری خود کسانی 
می بینم در خصوصی چیزی می گویند و در جلسلله خالف 
عمل می کنند، این ها جزو مسللؤولین هم هسللتند بیرون 
چیللزی می گوید امللا در شللورا چیزی نمی گویللد و بهانه 

مصلحت اندیشی می آورد.
وی بلله جلوداری طالب در مسللئله ها تأکیللد و ادامه داد: 
طلبلله ای که آیه جهاد بخواند و جلللو حرکت نکند به درد 
نمی خورد اگر جزو نیروهای جلودار نیسللت اما می خواهد 

جلودار باشد حداقل باید هدایت گر باشد.
رحیم پللور ازغدی بیللان کرد: حوزه و دانشللگاهی که عزم 
راسخ نداشللته باشللد و به دنبال معذورات باشد نمی تواند 
تمدن سللازی کند باید توکل کللرد از هیچ کس و هیچ چیز 

نترسید و اقدام کرد.
عضو شللورای عالی انقالب فرهنگی، اذعان کرد: مگر لباس 
شللغل و هدف اسللت؟ دانشللگاه و حوزه وسللیله اند هدف 

اسللالم توحید و عدالت اسللت حکومت جمهوری اسالمی 
وسیله است هر میزان عمل کند مشروع و هر مقدار نتواند 
نامشروع است، ولی فقیه و رهبری هم هدف نیست ولی فقیه 
یعنی والیت دین، همه مشروعیت حکومت، دین و دانشگاه 

مشروط به عمل به وظایف است.
وی ادامه داد: اقتصاد غیرعلمی و توسللعه که درون آن علم 
و تجربه پاسخگو نباشد عقالنیت ندارد فراهم کردن این ها 
برنامه ریزی می خواهد، حللوزه ای که خود را در برابر مردم 
مسللوول نداند اسالمی نیسللت این که می گویند هنر برای 
هنر درست نیست عده ای می گویند فقه برای فقه دانشگاه 
می گوید پزشکی برای پزشکی این همان چیزهایی که علم 

نافع نیست.
رحیم پللور ازغللدی تصریح کرد: هیچ دیللن و آیین معنوی 
به انللدازه قرآن یا یک صدم قرآن دعوت به عقل نکرده دیگر 
ادیان دعوت به جدا شللدن از عقل می کنند در صورتی که 
قرآن از خود مردم و عقل مردم برای حل مشکالت و درک 

مفاهیم کمک می گیرد.
عضو شللورای عالللی انقالب فرهنگللی، ابراز کللرد: گاهی 
ولی فقیه صریح می گوید باشد یا نباشد که باید اطاعت کرد 
حتی اگر تشللخیص مطابق میل ما نباشللد غلط این است 
چیزی که ایشان موافقت کند شما مخالفت کنید گاهی بر 
اسللاس تحلیلی رهبری تشللخیصی داده که ما آن را قبول 

نداریم آیا این حرام است؟
وی اظهللار کرد: تصور اینکه رهبری گیر مردم کوفه افتاده 
و باید خط شللکن باشیم این گونه نیست. نمی گویم ظلم به 
رهبری نشللده اما ایللن تصور که هر کار خواسللتیم بکنیم 

صحیح نیست و دو طرف آن افراط دارد.
رحیم پور ازغدی یادآور شد: کشور ما دشمن بسیاری دارد 
سرویس هایی سازمان دهی شدند که اوضاع را تعویض کنند 
پول بنزیللن را چرا قبل از گرانی به مللردم نمی دهید مگر 
شللبیخون مانند زمان جنگ به مردم می زنید که این گونه 
به جای توضیللح دادن اظهللار بی اطالعللی می کنید. عضو 
شورای عالی انقالب فرهنگی در واکنش به دعوت نشدنش 
به جلسات اخیر گفت: در اصل نباید این کار صورت بگیرد 
امللا وقتی دعللوت نکنند و بروم کلله راه نمی دهند، وظیفه 
شللرعی من این اسللت اگر رفتم حرف می زنللم اگر دعوت 

نکنند وظیفه شرعی ندارم. جهان نیوز
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استعفای 
فریب  

فرار، فشار

به رهبری ظلم شده اما اینکه ایشان گیر مردم کوفه افتاده اند و باید 
خط  شکن باشیم، درست نیست

رحیم پور ازغدی:


