
روحانی: 
در طرح ملی مسکن زمین رایگان 
در اختیار سازندگان قرار می گیرد

رئیس جمهور گف��ت: بازآفرینی و اصالح بافت های 
فرسوده ش��هرها و روستاها، اولویت دولت در طرح 
ملی مس��کن است. حجت االس��الم حسن روحانی 
رئیس جمهور، روز دوش��نبه در جلسه شورای عالی 
مس��کن که با حض��ور اعضا برگزار ش��د، بر وظیفه 
دولت مبنی بر واگذاری زمین رایگان به سازندگان 
در طرح ملی مس��کن با مش��ارکت توس��عه گران و 

انبوه سازان تاکید کرد.
وی بازآفرینی و اصالح بافت های فرس��وده شهرها 
و روس��تاها را اولویت دولت در طرح ملی مس��کن 
برش��مرد و تاکید کرد: س��اخت مسکن باید توسط 
مردم و با مش��ارکت بخش خصوصی انجام گیرد و 

دولت باید در تسهیل این کار کمک کند.
رئیس جمهور اظهارداش��ت: در طرح ملی مسکن با 
فرمول مش��ارکتی، دولت زمین رای��گان و امکانات 
الزم را در اختیار مش��ارکت کننده و توسعه گر قرار 
می دهد و با تس��هیل در فراین��د صدورمجوزها، به 
تس��ریع در اج��را کمک می کند ت��ا در مدت زمان 

کمتری واحدهای مسکونی ساخته شوند.
روحانی با اش��اره به مزیت های س��اخت مسکن در 
بافت ه��ای فرس��وده گفت: بافت فرس��وده در واقع 
مجموعه ای اس��ت که به صورت قانونی در گذشته 
س��اخته ش��ده و زیرس��اخت های الزم را دارد و ما 
می توانیم با بازسازی و اصالح این بافت، واحدهای 
مس��کونی مناسب س��اخته و در اختیار متقاضیان 
نیازمند مس��کن ق��رار دهیم. وی درمورد س��اخت 
واحدهای مس��کونی طرح ملی مس��کن در حاشیه 
ش��هرها نیز تاکید کرد: این اقدام  باید با هدف حل 
پایدار و قطعی موضوع حاشیه نشینی انجام شود به 
گونه ای که دیگر به هیچ وجه ش��اهد ش��کل گیری 

موضوعی به اسم حاشیه نشینی نباشیم.
در این جلس��ه ش��ورای عالی مسکن که به ریاست 
رئیس جمهور برگزار شد، بعد از ارائه گزارش وزارت 
راه و شهرس��ازی درخص��وص روند اج��رای طرح 
ملی مس��کن، ثبت نام ها و اقدامات انجام ش��ده در 
این زمینه، مواردی برای پیش��رفت این طرح ملی 
به تصویب رس��ید. بر اس��اس این مصوبه ش��ورای 
عالی مس��کن، دس��تگاه های اجرایی ک��ه در داخل 
شهرها دارای زمین هستند مکلف شدند با کمک و 
همراهی وزارت اقتص��اد،  اراضی خود را در اختیار 
وزارت راه و شهرس��ازی قرار دهند تا در پروژه های 

مسکن مورد استفاده قرار گیرد.

شلیک به وان حمام ممنوع است
 

نماینده مردم پیرانشهر: مامورین انتظامی حق شلیک 
مستقیم به کولبران را ندارند

با توجه به این طرح به نظر شما شلیک به کدام یک 
از اعضای کولبرها آزاد است.

الف( قلم پا
ب( کف دست

ج( سر
د( شلیک به وان حمام به شکلی که کمانه نکند و به 

قلب کولبرها برخورد نکند.
نقطه چین زیر را با گزینه صحیح پر کنید.

مقام مس��ئول وزارت راه: انتشار بوی نامطبوع تهران، 
احتماال ... است.

الف( کار بزرگ مسئوالن راهداری
ب( عملکرد وزارت مسکن در خصوص مسکن مهر

ج( فش��ار برای حفظ اقتدار وزارت راه در پروژه های 
راهسازی

د( هر سه گزینه فوق صحیح است.
نماینده کرمانش��اه در مجلس: از رئیس کمیس��یون 
تلفی��ق و اعضای این کمیس��یون می خواهم که اگر 
امکان��ی وج��ود دارد بنزی��ن را برای س��ال آینده با 
کارشناسی و با نگاه به وضعیت معیشتی و تورم ۳۰۰ 
درص��دی تک نرخی کرده و قیمت آن را بین ۱۵۰۰ 
ت��ا ۲۰۰۰ تومان تعیین کنند تا این التیامی بر زخم 

مردم باشد.
ما از این انشا نتیجه می گیریم که ...

ال��ف( س��ران س��ه ق��وه کاره ای نیس��تند و رییس 
کمیس��یون تلفیق به تنهایی می تواند نرخ بنزین را 

دستکاری کند.
ب( انتخابات از آنچه که در آینه می بینید نزدیکتر است.

ج( در ای��ن مملک��ت بنزی��ن هزارتومان��ی اگ��ر به 
دوهزارتومان برسد زخم های مردم التیام می یابد.

د( این گزینه به دلیل بی توجهی به شئونات اخالقی 
حذف می شود اما شما همین را انتخاب کنید.

اخبار

اخبار

پیام تسلیت رهبر انقالب درپی درگذشت آیت اهلل سیدمهدی خلخالی
حضرت آیت اهلل خامنه ای در پیامی درگذش��ت آیت اهلل سیدمهدی خلخالی 
را تس��لیت گفتند. رهبر معّظم انقالب، حضرت آیت اهلل خامنه ای در پیامی 

درگذشت آیت اهلل سیدمهدی خلخالی را تسلیت گفتند.
متن پیام رهبر انقالب اسالمی به این شرح است: رحلت عالم جلیل مرحوم 
آی��ت اهلل آقای حاج س��یدمهدی خلخالی رضوان اهلل علی��ه را به بیت محترم و 
همه ی ارادتمندان و ش��اگردان ایش��ان در تهران و مش��هد تس��لیت عرض میکنم. 
ایش��ان فقیهی عالیقدر و مدّرس��ی بزرگ بودند و خدمات دینی و علمی با ارزش��ی 
به حوزه های علمیه و به محیط دینی کش��ور ارائه کردند. نوش��ته ئی متین در باب 
حکومت اسالمی مانند دیگر نوشتجات فقهی و اصولی از یادگارهای برجسته ایشان 
اس��ت. از خداوند متعال رحمت و مغفرت و علّو درجات ایش��ان را مس��ألت میکنم. 

سّیدعلی خامنه ای - ۲ دی ۱۳۹ پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

معنویت نقشی اساسی در ارتقای توان رزمی دارد
معاون هماهنگ کننده ارتش با تأکید بر اهمیت نقش معنویت در ارتقای توان 

رزمی، گفت: امروز ارتش ما یک ارتش معنویت محور است.
دریادار حبیب اهلل سیاری در حاشیه همایش »تعالی معنوی و فرهنگ دفاعی« 
که امروز در دانش��گاه جنگ ارتش برگزار ش��د، در جم��ع خبرنگاران، گفت: 
معنویت یکی از اصلی ترین محورهای فرهنگ دفاعی اس��ت که نقش��ی اساسی 
در ارتقای توان رزمی دارد. وی تاکید کرد: اگر یک نظامی از نظر علم و دانش نظامی، 
آمادگی جس��مانی و مهارت در س��طح باالیی قرار داشته باش��د، اما به لحاظ معنویت 
و اعتقاد در س��طح پایینی باشد، هیچ گاه نخواهد توانس��ت مهارت و دانش خود را در 
میدان ه��ای نبرد پای کار بیاورد. دریادار س��یاری افزود: اعتق��اد و ایمان نیروها باعث 
می شود که یک رزمنده همه داشته های خود را پای کار بیاورد. شوی برخی ارتش های 

دنیا را مزدور پرور دانست. روابط عمومی ارتش

با مصوبه کمیسیون فرهنگی وام ازدواج 50 میلیونی می شود
س��خنگوی کمیس��یون فرهنگی مجلس گفت:  با مصوبه امروز کمیس��یون 
فرهنگ��ی وام ازدواج به ۵۰ میلیون افزایش می یابد و بازپرداخت آن طی 7 
س��ال انجام می شود. س��یده فاطمه ذوالقدر نماینده مردم تهران در مجلس 
شورای اسالمی ، با اشاره به نشست روز گذشته کمیسیون فرهنگی مجلس 
شورای اسالمی گفت:  در این جلسه تبصره های باقیمانده از الیحه بودجه سال 

۱۳۹۹ مربوط به حوزه فرهنگ مورد بحث و بررسی و تصویب قرار گرفت.
وی افزود:  با مصوبه امروز کمیسیون مقرر شد وام ازدواج ۵۰ میلیون تومانی شود و 

بازپرداخت آن طی 7 سال صورت گیرد.
س��خنگوی کمیس��یون فرهنگی مجلس اظهار داش��ت: اعضای کمیسیون فرهنگی 
در این جلس��ه مصوب کردند تا باز پرداخت 7 ساله وام ازدواج با نظارت کمیسیون 

فرهنگی انجام شود.  فارس 

گروه رویداد   رئیس مجلس ش��ورای اسالمی که برای انتخابات بعدی مجلس 
ثبت نام نکرده است، نسبت به انتقادات صورت گرفته به عملکرد مجلس واکنش 

نشان داد.
مدتی اس��ت مجلس شورای اسالمی از سوی کارشناسان، تحلیلگران و رسانه های 
کش��ور نقد می ش��ود،  نقدی که برخی از آنها دلسوزانه اس��ت و برخی دیگر شاید 

مغرضانه، اما بخش عمده ای از انتقادات را می توان به حق دانست.
مهمترین بخش انتقاداتی که به مجلس می ش��ود و آقای الریحانی از آنها با تعبیر 

تخریب یاد می کند، رفتاری است که میان دولت و مجلس وجود دارد.
اکثر منتقدین اعتقاد دارند که مجلس مقابل دولت کوتاه آمده اس��ت، حتی برخی 

نمایندگان خانه ملت نیز چنین اعتقادی دارند.
عدم نظارت الزم از سوی مجلس بر عملکرد دولت باعث شده است تا تصمیماتی 
گرفته ش��ود که زیانبار بوده اس��ت. عدم تمکین دولت از مصوبات مجلس شورای 

اسالمی به نوع واکنش مجلس باز می گردد.
از تصوی��ب برجام در کمتری��ن زمان ممکن گرفته تا دیگر مس��ائل مانند ناتوانی 
مجل��س در وادار ک��ردن دولت به اج��رای تعهدات خود،  آیا مس��کن مهر یکی از 
تعهدات دولت کنونی نبود؟ اما مجلس نتوانس��ت یا نخواس��ت به دولت فشار وارد 

کند تا این پروژه به پایان برسد.
بحث بنزین یکی از مس��ائلی است که این روزها باعث تحمیل هزینه های زیثادی 
شده است، در حالی که بر اساس مصوبه مجلس دولت این حق را داشته که قیمت 

بنزین را افزایش دهد اما نه یکباره بلکه در طول ۵ سال که پس از گذشت ۵ سال 
دولت تصمیم گرفت ناگهانی بنزین را سهمیه بندی و قیمت را آن را افزایش دهد. 
از این دست اقدامات از سوی دولت بسیار وجود دارد که مجلس مقابل آن واکنش 

درخوری از خود نشان نداده است. 
تخریبی در کار نیس��ت و اگر هم تصور تخریب مجلس ش��ورای اسالمی در میان 
برخی وجود دارد، تصور درس��تی نیس��ت بلکه انتقاد سازنده ای است که دلسوزان 
آن را مطرح می کنند تا ش��اید در مجلس بعدی تکرار نش��ود. البته اقای الریجانی 
در س��خنان خود اشاره ای به نوع و محتوای تخریب هایی که اشاره کرده نپرداخته 

است، جا دارد که رئیس مجلس درباره این مسئله شفاف تر سخن می گفت.
ب��ا این وجود انتق��اد دکتر علی الریجانی به منتقدین ب��ا تعبیر تخریب کنندگان 
مجلس نمی تواند صورت مسئله را عوض کند، چرا که افکار عمومی نیز اعتقاد به 

ضعف مجلس شورای اسالمی دارد.
رئیس مجلس در سخنانش با انتقاد از برخی تنازعات سیاسی در کشور گفت: این 
تنازعات سیاسی بالوجه در کشور، فرهیختگان و اساتید دانشگاه را آزرده می کند، 
بعد از سالهای طوالنی کار در کشور، اگر همه نیروهای مستعد کنار هم قرار گیرند 
امیدواری برای حل مش��کالت وجود دارد اما اگر وقت شان را صرف این سایش  ها 

بکنند و همدیگر را بکوبند سعادت کشور را به دنبال ندارد.
وی ب��ا بیان اینکه برخی اوقات مش��اهده می ش��ود که حتی نه��اد مجلس را نیز 
می کوبند، گفت: خیلی از طرحهایی که نحله های مختلف سیاسی می زنند تقریبا 

مشابه است، افزود: حرف این گروه های سیاسی این است که خودشان سیاستها را 
پیاده کنند وکارها را انجام دهند، خب مش��کلی نیست خودتان انجام دهید و این 

مشکل سر وجود خودشان است.
رئیس مجلس ش��ورای اسالمی با انتقاد از اینکه گاهی افرادی نهادها را می کوبند، 
اظهار داش��ت: یکی از مصادیق تحقق مردمس��االری، نهاد مجلس است، پس چرا 
مجلس را تخریب می کنید؟! این نشان می دهد که تخریب هنر نیست و کسی که 

نهادی را تخریب می کند، هنر نکرده است.
الریجانی با بیان اینکه تخریب ها امیدها را از بین می برد گفت: توسعه در خالء رخ 
نمی دهد بلکه باید بس��ترهایی که اراده جمعی را ایجاد می کند، به وجود آید که 

مرکز پژوهش های مجلس هم می تواند در این زمینه گام بردارید.
علی الریجانی که در مراسم تکریم و معارفه کاظم جاللی و محمد قاسمی رؤسای 
قدیم و جدید مرکز پژوهش های مجلس سخن می گفت ضمن تقدیر از تالشهای 
جالل��ی و کارکنان این مرکز گفت: برای مقطع زمانی تحریم، اش��کالی ندارد که 
قوانین را تغییر دهیم. رئیس مجلس افزود: در کشور، توسعه ای که رهبری تاکید 
فرمودن��د، در مرکز پژوهش های مجلس برای کش��ور در نظر بگیرید و نظر اثباتی 

خودرا نیز در این زمینه ارائه دهید.
وی افزود :حاال که فضای کش��ور دچار درگیری های سیاسی است، گاهی کشور از 
کارشناس��ی محروم می شود، شما اینگونه نباشید با روحیه ابتکاری به سمت حل 

مشکالت کشور بروید مهمترین هدف کشور توسعه است.
الریجان��ی ادام��ه داد:الیحه بودجه باید از جنبه های اثباتی کار بررس��ی ش��ده و 
جنبه های منفی حذف ش��ود، به عنوان مثال اگر مشکل نقدینگی در کشور وجود 
دارد تالش کنید در بودجه نقدینگی افزایش نیابد و بودجه به نوعی تنظیم ش��ود 

که نقدینگی جذب شود ابتکاراتی برای جذب نقدینگی داشته باشید.
الریجانی اظهار داشت: یکی از مسائل مهم در بودجه سهل کردن کارها برای تولید 

است. رتبه ما برای سرمایه گذاری در کشور خوب نیست.
وی گفت: روش دیوان س��االرانه ای به نام پنجره واحد برای مجوز های س��رمایه 
گذاری وجود دارد که کارساز نبود در برنامه ششم مصوب کردیم که پنجره واحد 

اجرایی شود تا سرمایه گذاری به سادگی انجام شود.
رئیس مجلس اظهار داش��ت : بنده می گویم ک��ه موضوع را برعکس کنیم که اگر 
کس��ی می خواهد در بخش صنعت س��رمایه گذاری کند خودش باید ش��رایط را 

رعایت کند، اگر نکرد جریمه می شود.
الریجان��ی افزود: در دوران تحریم به جای اینکه بگوییم ش��خصی اگر می خواهد 
تولید داشته باشد باید برود از وزارتخانه ها مجوز بگیرد که دو سال طول می کشد، 
اعالم کنید که س��رمایه گذاران با این شرایط می توانند سرمایه گذاری کنند، اگر 

شرایط را رعایت نکردند دچار مشکل می شوند.
الریجانی گف��ت: برای حل معضالت و دغدغه های م��ردم در بودجه برنامه ریزی 
کنی��د،در حال حاضر ما ارز 4۲۰۰ تومانی به واردات کاالهای اساس��ی اختصاص 
داده ایم، اما این کاال به دست مردم به صورت کامل نمی رسد ، سیستمی درست 

کنید که این امکانات در حداقل های ممکن به دست مردم برسد.
الریجانی گفت: برداش��ت از صندوق توسعه ملی در سقف بودجه درج نمی شود، 
یا منابع حاصل از صادرات بنزین در س��قف بودجه نمی اید، اگر این پنهان کاری 

ضرورت عقالیی دارد، بفرمائید اگر ندارد، چرا این کار را می کنید؟
وی با بیان اینکه بودجه حدود 4۰ میلیارد دالر اس��ت، چرا برای باال رفتن س��قف 

بودجه نگرانی دارید،اظهار داشت: باید شفافیت در بودجه ایجاد شود. 

آیت هللا رئیسی:
تنها راه مقابله با دشمن، تامین خواسته مشروع 

مردم است
رئی��س قوه قضایی��ه، تنها راه مقابل��ه با توطئه های دش��من را تامین 
خواس��ته های مشروع و حل مشکالت معیش��تی مردم دانست و گفت: 
مهمترین مسئله در کشور، امنیت است و بر این اساس، ضمن حاکمیت 
رأفت اس��المی نس��بت به همه آحاد جامعه، به هیچ وجه اجازه ایجاد 

ناامنی نمی دهیم.
آیت اهلل سیدابراهیم رئیسی در جلسه شورای عالی قوه قضاییه با تبریک 
فرارسیدن ایام میالد با سعادت حضرت عیسی مسیح )ع( تصریح کرد: 
امیدواریم همه مدعیان پیروی از حضرت مس��یح )ع( به ویژه در هیئت 
حاکمه کش��ورهای غربی، با آموزه های این پیامبر عظیم الش��أن بیشتر 
آش��نا شوند. رئیسی افزود: امروز بر روحانیون و پدران کلیساهاست که 
حمایت از محرومان، مس��تعفان و مظلومان عالم در برابر سیاس��تهای 
غ��رب را فریاد بزنن��د و با نیم نگاهی به کودک کش��ی و ویرانگری در 
نقاطی از عالم نظیر فلسطین، یمن و ... ببینند که این اقدامات با کدام 

یک از آموزه های حضرت عیسی )ع( هماهنگی دارد.
رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود، بر لزوم توجه به معیشت مردم 
تاکی��د کرد و گفت: مهمترین اقدام و راه حقیقی برخورد با توطئه های 
دشمن، رسیدگی به خواسته های مشروع مردم، گره گشایی از معیشت 
آنان و ایجاد آرامش در جامعه اس��ت. بر این اساس باید کامال چشم بر 
وعده های توخالی غرب بس��ت و به ت��وان داخلی توجه کرد. بی تردید 
توان داخلی می تواند گره گشای مشکالت مردم باشد و به هیچ عنوان 
نباید به وعده هایی که غرب همیشه داده و ممکن است باز هم از این 

وعده ها بدهد، امید بست. 
رئیس قوه قضاییه در ادامه ضمن تاکید بر لزوم توجه همگان به فرمایش 
مقام معظم رهبری در خصوص رعایت رأفت اس��المی در رسیدگی به 
پرونده های حوادث اخیر در کش��ور، گفت: قطعا رأفت اس��المی نسبت 
ب��ه آحاد جامعه باید جاری و س��اری باش��د اما هیچ یک از دلس��وزان 
نظام، مردم و امنیت کشور به کسانی که بخواهند جان، مال و معیشت 
مردم را تهدید کنند و آن را مورد تعرض قرار دهند، اجازه کوچکترین 
اقدامی نخواهند داد؛ لذا کس��انی که فکر می کنند از برخی زمینه ها و 
سوژه ها می توانند برای ایجاد ناامنی استفاده کنند، بدانند که سخت در 
اشتباهند زیرا امروز مهمترین مساله ما پاسداری از امنیت به عنوان یک 
موهبت الهی اس��ت. بر همین مبنا همه در این قضیه باید با هوشیاری 
عمل کنند به نحوی که اجازه کوچکترین ناامنی به کس��ی ندهند زیرا 
توس��عه یافتگی کشور و رفع مش��کالت معیشتی مردم، در گرو امنیت 

است.   اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه

ربیعی در نشست خبری:

تالش ما حفظ »برجام« است

س��خنگوی دولت گف��ت: دولت از تصمیمات مجمع و ش��ورای نگهبان 
حمایت خواهد کرد اما منفعت ایران این اس��ت که ما از FATF خارج 
نشویم. علی ربیعی در نشست خبری با اهالی رسانه گفت: دولت اگر چه 
دستاوردهای بی نظیری در عرصه دیپلماسی داشته است و طی چندین 
سال، گشایش های فراوانی در سطح بین المللی برای کشور فراهم کرده 
است، از جمله خارج کردن کشور از قطعنامه های فصل 7 شورای امنیت 
سازمان ملل، اما هرگز از ظرفیت های داخلی خود نیز غافل نبوده است. 
س��خنگوی دولت با بیان اینکه نگاه معطوف به حمایت از تولید داخلی، 
اس��تقالل اقتصادی و اتکا به توان و ظرفیت ه��ای ملی همواره از جمله 
اولویت های دولت و تمام دس��تگاه های زیرمجموعه آن بوده است، اظهار 
داشت: اگر منصفانه و با توجه به شرایط تحریمی کشور به عملکرد دولت 
نگاه شود، پیداست که دولت هم به ظرفیت های داخلی توجه داشته و هم 
از ظرفیت های دیپلماتیک برای توسعه و پیشرفت کشور استفاده کرده 
است. وی تصریح کرد: حصر ایران آنگاه شکسته خواهد شد که به تحلیل 
دقیق مقام معظم رهبری تولید داخلی چنان رونق گیرد که تحریم گران، 
بی اثر بودن اقدامات خود را به چشم ببینند. ربیعی گفت: هدف این است 
که به نقطه ای برس��یم که دولت آمریکا اگر برای مذاکره با ایران و رفع 

تحریم های غیر انسانی اش پیش قدم نشود بیشتر زیان ببیند.  
س��خنگوی دولت تاکید کرد: ما ایران را شایس��ته تحریم نمی دانیم و با 
همین رویکرد نگاه و اتکاء به توان داخلی و استفاده از ظرفیت دیپلماسی، 
آمری��کا را ب��ه عقب می رانیم و ب��ه الزامات این مس��یرهم توجه داریم. 
سخنگوی دولت در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی اینکه آیا دولت برنامه 
ای برای خروج از »برجام« دارد، گفت: اولویت ایران همیشه حفظ برجام 
بوده اس��ت و کماکان تالش برای حفظ برجام است. برجام توافق جمعی 
است و بقای آن بدون بقای طرفین بر عهد خود امکان پذیر نیست. هنوز 
تغییری در مواضع برجامی ما رخ نداده است و قطعا اگر به آن نتایج برسیم 
تصمیم رییس جمهور اجرا خواهد شد. سخنگوی دولت در رابطه با اینکه 
سخنانی ش��نیده می شود مبنی بر اینکه »پالرمو« از دستور کار مجمع 
خارج ش��ده و به اجرا درخواهد آمد، گفت: من ام��روز از یکی از اعضای 
مجمع شنیدم و نتوانستم منبع رسمی برای آن پیدا کنم. دولت معتقد 
اس��ت تصویب این لوایح به نفع کشور است. ربیعی ادامه داد: برخی می 
گویند حاال که تحریم داریم این هم روی آن. روس ها و چینی ها نیز به 
این لوایح پیوستند. متخصصان امنیتی ما می گویند تحفظ ها به نحوی 
است که نگرانی وجود ندارد و همه اینها با تمهیدات قابل رفع است و ما 

نباید به تحریم ها اضافه کنیم. 

آیت هللا حامد وفسی:
نماینده ای که نمی تواند از حق ملتش دفاع کند وارد 

مجلس نشود
یک اس��تاد اخالق با بیان اینکه مس��ئوالن باید پیش از پذیرش مسئولیت، احساس 
تکلی��ف کنند، گفت: نماینده ای که نمی تواند از ح��ق ملتش دفاع کند وارد مجلس 
نشود. آیت اهلل حامد وفسی استاد اخالق در روز پایانی اعتکاف اعتراض به ناکارآمدی 
دولت که با حضور دانش��جویان، طالب و اقش��ار انقالبی در مسجد لوالگر برگزار شد، 
اظهار داشت: گاهی کسانی برای مجلس ثبت نام می کنند، که نه تنها با قانون اساسی 
آش��نا نیستند بلکه ساده ترین اطالعات و مفاهیم را هم بلد نیستند. در زمانی به سر 
می بریم که تعهد، مکتبی بودن و تخصصی بودن را کنار گذاش��ته ایم و به ارتباطات 

اکتفا کرده ایم. 
وی خاطرنش��ان کرد: خس��ارتی که برخی از مسئوالن در مقام اسالمی به ملت زدند، 
بسیار است. درست است که نیروهای امنیتی ما بسیار قوی عمل کردند و مقام معظم 
رهبری به موقع موضع گرفت، از آنها حمایت کرد و کشور را نجات داد ولی امید زمانی 

وجود دارد که مردم امروزشان را بهتر از دیروزشان ببینند.
این استاد اخالق تصریح کرد: اگر عدالت به این معناست که به نوبت پست ها را میان 
هم تقس��یم کنند و یا اگر آقازاده فالن مس��ئولیت را دارد و آقازاده شما هم باید این 
مسئولیت را داشته باشد، دیگر نام این حکومت، اسالمی نیست بلکه نامش حکومت 
بنی امیه می ش��ود و دیگر حکومت علوی ب��ه آن نمی گویند و در آن حکومت عدل 

علی معنا ندارد.
آیت اهلل وفسی تصریح کرد: اگر از بسیاری از مسئوالن محافظت نکنیم، آمریکا نیرویی 
برای حفاظت از آن ها می فرس��تند. زیرا آنها آنق��در به آمریکا خدمت می کنند که 
آمریکا از آنها محافظت می کند. باید این تدبیر را بیندیشیم که هر کسی که احساس 
تکلیف می کند، وارد میدان ش��ود و در این صورت از محافظ و حقوق های آنچنانی 
خبری نیست. وی بیان کرد:  امروز تلویزیون اجازه ندارد که خانه برخی از مسئوالن را 
نشان دهد که با چه وضعیتی و در کدام محالت زندگی می کنند و یا حتی اجازه ندارد 
که ویالها و کاخ های شان را نشان دهد. طبیعی است که صدای ملت در بیاید. ملتی 
که فداکار است و باید برای حل مشکالت شان تالش کنیم.نماینده ای که نمی تواند 
از حق ملتش دفاع کند چرا کاندید نماینده مجلس می شود؟ این استاد اخالق تصریح 
کرد:  ما باید اجازه دهیم که مردم از حق قانونی شان برای اعتراض استفاده کنند. در 
زمان آش��وب ها چند تن از مسئوالن عنوان کردند که مردم باید از این حق استفاده 
کنند اما طی این ش��ش س��ال آیا این اتفاق افتاد؟ و کس��ی توانست اعتراضی داشته 
باش��د؟ این استاد دانش��گاه تصریح کرد: اگر می خواهیم احساس تکلیف مسئوالن را 
قبل از مسئولیت شان بسنجیم، پیش از ارائه مسئولیت به آنها بخواهیم تا اموال شان 

را شفاف کنند نه آنکه قانونی برای افشای اموال شان تصویب کنیم. 
وفس��ی در پایان تصریح کرد:  مس��ئوالن فاجعه ای را در فرهنگ به بار آورده اند. باید 
جلسات مناظره برگزار شود تا مشخص کنیم این مسئوالن حقیقتا تدبیر و امید بوده 

و یا ضّد تدبیر و ضد امید هستند؟  فارس

دفاع آقای 
رئیس از مجلس 

ناکارآمد

الریجانی از انتقادها به عملکرد خانه ملت گالیه کرد 
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