
 یک شنبه  19 مرداد 1399  شماره 5373 

اذان ظهر: 13:10 اذان مغرب: 20:18 اذان صبح فردا: 4:43  طلوع آفتاب فردا: 6:19
اوقات شرعی به افق تهران

حدیث روز

صاحبامتياز: علي  يوسف پور 
مديرمسئول: محمد پيرعلي

سردبير:محمد صفري 
دبيرشورایسياستگذاری: حسن اختری 

 
نشاني: ميدان فاطمی، باالتر از ميدان گلها، خيابان شهيد جهان آرا، 
نمابر: 88007575   تلفن: 88013870-6  كوچه بابك، پالك 16 

شاپا: 3947 - 2008  كدپستي: 1438634871 

سازمانآگهيها: 88006688 
چاپ: كارگر 66817316 

www.siasatrooz.ir

mafi.katayoon@gmail.com

كتايونمافی

در نشست کمیسیون امنیت ملی بررسی 
خواهد شد 

بازار بورس و ارز و تهدیدات 
احتمالی ناشی از آن 

اعضای كميس��يون امني��ت ملی مجل��س در اين هفته 
ضمن اس��تماع گزارش كميته ه��ای امنيت، مرز و روابط 
خارجی كميسيون به وضعيت بازار بورس، ارز و تهديدات 
احتمالی در حضور مس��ئوالن مربوطه خواهند پرداخت.  
اعضای كميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس 
ش��ورای اس��المی روز يکش��نبه )19 مرداد م��اه( ضمن 
م��روری بر آخرين اخبار و تحوالت به بررس��ی اولويت ها 
و آيين نام��ه داخلی كميس��يون امنيت ملی و سياس��ت 
خارجی خواهد پرداخت. بنابر دس��تور كار اعالم ش��ده؛ 
كميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس شورای 
اس��المی روز سه ش��نبه صبح )21 مرداد ماه( نيز ضمن 
مروری بر آخري��ن اخبار و تحوالت به اس��تماع گزارش 
كارگروه مرز در خصوص بررس��ی: 1.تأثيرات متقابل مرز 
بر روابط جمهوری اسالمی ايران با همسايگان، 2.آخرين 
وضعيت بازارچه های مرزی از نظر عملکرد و فعاليت آنها، 
3. آخرين وضعيت مرزهای كشور از نظر عمران و امنيت، 

4. مش��کالت احتمالی مرزهای مج��از زمينی و دريايی 
خواهد پرداخت. اعضای كميسيون در ادامه نشست صبح 
روز س��ه شنبه به استماع گزارش كارگروه روابط خارجی 
در خص��وص بررس��ی آخرين وضعيت رواب��ط اقتصادی 
جمهوری اس��المی ايران و كش��ورهای همسايه با تمركز 
بر عراق، س��وريه، و افغانس��تان و بررسی وضعيت بورس 
در آين��ده و تهديدات احتمالی آن ب��ا حضور مديرعامل 
س��ازمان بورس و اوراق بهادار ته��ران خواهند پرداخت. 
كميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس شورای 
اسالمی عصر روز سه شنبه )21 مرداد ماه( نيز به بررسی 
وضعيت تأمين ارز مورد نياز كاالهای اساس��ی و بازگشت 
ارز كاالهای صادرات��ی با حضور رئيس كل بانك مركزی 

جمهوری اسالمی ايران می پردازد.
نمايندگان اين كميسيون در ادامه نشست عصر كميسيون 
به اس��تماع گزارش كارگروه امنيت در خصوص بررس��ی 
مس��ائلی از قبيل ايجاد فضای گسترده ضدحقوق بشری 
عليه آمريکا، پيگيری حقوقی موضوع، اقدامات مقابله ای 
ممک��ن، يکصدايی در بيان موضوع و ... "مرتبط با تعرض 
جنگنده های آمريکا به هواپيمای مس��افربری ماهان در 
حريم هوايی كش��ور س��وريه" می پردازد. اعضای هيأت 
رئيسه و رؤس��ای كارگروه های كميسيون امنيت ملی و 
سياست خارجی مجلس يازدهم نيز صبح روز چهارشنبه 

تسنيم )22 مرداد ماه( نشستی خواهند داشت. 

  حسینی:

واگذاری انتخابات شورا به 
شورای نگهبان به صالح 

کشور است
يك فعال اصولگرا معتقد اس��ت 
ك��ه ب��ه دلي��ل مش��غله كاری 
انتخابات  واگذاری  ملت  وكالی 
ش��وراهای ش��هر و روس��تا به 
شورای نگهبان به صالح كشور 

است.
س��يدمحمد حس��ينی دبيركل 
كان��ون دانش��گاهيان اي��ران درباره ط��رح مجلس برای 
تش��کيل كميس��يون ملی انتخابات، گفت: در كشور ما 
4 انتخابات مهم از جمله رياس��ت جمه��وری، انتخابات 
مجلس خبرگان و شورا های اسالمی شهر و روستا برگزار 
می شود كه هركدام به صورت سراسری برگزار می شوند.

او ادامه داد: نظارت بر سه انتخابات هم در نحوه برگزاری 
و هم در تاييد صالحيت ها برعهده شورای نگهبان است و 

تنها انتخاباتی كه نظارتش برعهده مجلس بوده انتخابات 
شورا هاس��ت؛ تجربه دوره های متعدد هم نشان داده كه 

اين امر آفت های بسياری در بر دارد.
حسينی افزود: مخصوصا در سال های اخير اين مشکالت 
بيشتر نمايان ش��ده است، برای مثال ما به طور مکرر در 
اخبار می ش��نويم كه اعضای ش��ورای فالن شهرس��تان 
به دليل س��وء استفاده ها و مش��کالتی كه ايجاد كردند، 
دس��تگير ش��دند، بنابراين واگذاری انتخابات شوراهای 

شهر و روستا به شورای نگهبان به صالح كشور است.
دبيركل كانون دانش��گاهيان ايران، گفت: بهتر است كه 
نمايندگان وارد عمل ش��ده و اين وظيفه را به ش��ورای 
نگهبان بس��پارند؛ زيرا ش��ورای نگهبان دارای تشکيالت 
اس��ت و در سراسر كشور نير وهای آموزش ديده و پخته 
دارد؛ همچنين در طول سال هم پرونده افراد را در اختيار 
داش��ته، آن ها را بررسی كرده و مواضع افراد و رفتارشان 
را رصد می كند، اين درحالی است كه نمايندگان مجلس 
اصال چنين تش��کيالتی را به خصوص در شهرس��تان ها 
ندارند ت��ا بخواهند اين وظيفه نظارتی را به خوبی انجام 
دهند؛ پس بهتر اس��ت مجلس هرچ��ه زودتر اقدام كند 
تا س��ال آينده كه انتخابات ش��ورا ها برگزار می شود، اين 
وظيفه از دوش نمايندگان برداشته و به نهاد های نظارتی 
باشگاهخبرنگارانجوان شورای نگهبان واگذار شود.

 نماینده مردم مراغه: 

هیچکس به دنبال بستن 
قرارداد یک طرفه با چین 

نیست
نماينده مردم مراغ��ه در مجلس، گفت: قراردادی با چين 
ب��ه نتيجه خواهد رس��يد كه برد-برد باش��د و منافع ملی 

جمهوری اسالمی تامين شود.
عل��ی علي��زاده نماينده م��ردم مراغه در مجلس ش��ورای 
اسالمی درخصوص قرارداد25 س��اله ايران و چين اظهار 
داش��ت: در مورد اين قرارداد چند نکته را بايد اشاره كنم؛ 
نخست اينکه هنوز دقيقا ابعاد و كيفيت آن مطرح نيست 
و به مجلس هم ارائه نشده است، بنابراين فعال نمی توانيم 
درباره جزئيات و مواد آن داوری درستی داشته باشيم. اما 
به صورت كلی به نظرم بس��تن ق��رارداد راهبردی با چين 

اقدام قابل دفاعی است.
عليزاده افزود: كشور چين حدود 16 درصد اقتصاد جهان 
را در اختيار دارد و به گسترش آن هم فکر می كند و در 
رقابت با اياالت متحده قرار دارد و اين مسئله برای ما يك 
فرصت است، بديهی است كه نه دولت و نه مجلس در پی 
انعقاد يك قرارداد يك طرفه و به نفع چين نيس��تند بلکه 
تنها قراردادی به نتيجه خواهد رس��يد كه برد-برد باش��د 
و منافع ملی جمهوری اس��المی تامين شود. اين نماينده 
مجلس درخصوص حواش��ی و ش��ايعاتی كه پيرامون اين 
موضوع مطرح ش��ده است، گفت: واقعيت اين است كه در 
م��ورد قرارداد ايران و چين بيش از خبر رس��می و اطالع 
رسانی درست، ش��ايعه سازی و تحليل و تفسير عجيب و 
غريب وجود دارد، بخشی از داليل اين مسئله غفلت دولت 
و وزارت خارجه به خاطر عدم پيش بينی بس��ته رس��انه 
ای و اطالع رس��انی پيرامون اين قرارداد است و به خاطر 
همين ش��ايعه و تحليل های غير واقعی بر واقعيت پيشی 

گرف��ت. به نظر بنده مخالف��ان اين قرارداد طيفی از 
كس��انی را كه نگران آينده كش��ور هس��تند تا 

غربگرايان و رسانه های صهيونيستی –عربی 
در بر می گيرد و بديهی اس��ت كه انگيزه هر 

يك از آنها متفاوت است.
وی ادام��ه داد: غربگراي��ان در ايران و جهان 

اس��الم و البت��ه در كل دني��ا، آمريکا و 
اروپای باختری را قبله آمال و شايسته 
مراودات می دانند و از توان رسانه 
ای ق��درت مندی هم برخوردارند 
و تالش دارند  تا ايران را در دنيا 
من��زوی جلوه دهند و از طرفی 
اگر وارد قراردادی با كشورهای 

غير غربی شوند شکست خورده و استعماری معرفی كنند. 
اگ��ر همين قرارداد با غربی ها بس��ته ش��ود اينها تقدير و 
تمجيد می كنند اما اگر مثال با هند و چين و ژاپن چنين 
قراردادی بسته شود، استعماری و فروش كشور تعبير می 
ش��ود. عليزاده درخصوص روند پيش برد قرارداد با چين و 
لزوم تاييد آن در مجلس شورای اسالمی، تصريح كرد: بله، 
بر اس��اس اصل 77 و اصل 125 قانون اساسی اين قرارداد 
يا هر قراردادی شبيه به اين بايد به تصويب مجلس برسد. 
دركل هر قراردادی كه برای دولت ايران»تعهد آور« باشد 

بايد به تاييد مجلس برسد.
وی خاطرنش��ان كرد: ب��ا توجه به حساس��يت های افکار 
عموم��ی به اين قرارداد مجلس و كميس��يون امنيت ملی 
و سياس��ت خارجی با دقت بيش��تری موضوع را پيگيری 
می كند. بخش��ی از حساس��يت افکار عمومی به خاطرات 
قراردادهای اس��تعماری با ايران دولت های غربگرا به ويژه 
قراردادی چون ق��رارداد 1919 برميگردد اما واقعيت اين 

است كه در اينجا چنين مسئله و ماهيتی وجود ندارد.
نماينده مجلس ش��ورای اس��المی درباره اينکه چرا ايران 
به س��راغ چين رفته و چنين ايده ای مطرح ش��ده است، 
گفت: اينکه ايران به سراغ چين رفته يا چين پيگير چنين 
قراردادی است فعال موضوع بحث ما نيست. ايران در برجام 
در عم��ل در پی چنين راهبردی با غرب بود اما در نهايت 
ديديم ك��ه برای ايران چيزی جز ضرر نداش��ت و االن به 
جايی رس��يده كه دولت ترامپ ش��رايط دوازده گانه ای را 
عليه ايران مطرح كرده و كشور را تحت شديدترين تحريم 
ه��ای يك جانبه قرار داده و متاس��فانه تمامی بلوك غرب 
از انگلس��تان تا ژاپن و كره هم ب��ا آن همراهی می كنند. 
علي��زاده افزود:از طرفی چينی ها هم می خواهند مطمئن 
شوند ايران فقط رفيق دوران تحريم نيست و پس از تحريم 
ها هم چين در ايران به تواند از منافع خاص خود برخوردار 
باش��د. البته اين الگويی است كه چين بر اساس اسناد باال 
دستی اش در همه جا پيگيری می كند و كشورهايی چون 
امارات، پاكس��تان و برخی ديگر چنين قراردادهايی بسته 
اند و دولت هايی چون عربس��تان، روس��يه و تركيه هم به 

شکل های ديگر قراردادهايی با چين بسته اند.
وی اظه��ار داش��ت: ب��ه نظر بن��ده دولت آمري��کا و بلوك 
همراهش مهمترين دش��من اين قرارداد هس��تند چون از 
طرفی با اعمال شديدترين تحريم ها منتظر شورش های 
خيابان��ی در ايران هس��تند و از طرفی ديگر می بينند بد 
عهدی خودش��ان منجر به اي��ده همکاری راهبردی با 
چين و روسيه شده است، از اين جهت نگران 
و س��ردرگم هس��تند.به صورت كلی ايران 
بايد ب��ه همراه بلوك كش��ورهای تحريم 
ش��ده نظام برآمده از برت��ون وودز را به 
چالش بکش��د و ارزهای غير دالری و 
نهادهای غير غرب��ی ضد انحصار را 

تقويت كند. تسنيم 

رهبر معظم انقالب در فرمايش اخير 
به مناسبت عيد قربان به نکات بسيار 
مهمی اش��اره كردند كه يکی از قابل 
توجه تري��ن آنها جريان تحريف بود. 
ايش��ان در اين ب��اره فرمودن��د: »به 
موازات تحريم ي��ك جريان تحريف 
هم هس��ت؛ تحريف حقايق، واژگون 
نش��ان دادن واقعّيات؛ چ��ه واقعّيات 
كش��ور ما، چ��ه واقعّي��ات مرتبط با 

كشور ما.« 
اي��ن نکت��ه ب��ه آن معناس��ت كه از  
نگاه رهبر انق��الب، تحريف حاكی از 
جريانی اس��ت ك��ه كارش »واژگون 
نش��ان دادن واقعّيات« است و اينك 
دش��من به اين روش اغواگری برای 
مقابله با مردم كشورمان روی آورده 
است. اين رهنمود روشنگرانه رهبری 
يادآور اصل مهمی در مبارزه اس��ت 
ك��ه هم��ان اصل دش��من شناس��ی 
محس��وب م��ی ش��ود. همانگونه كه 
شاهد هس��تيم، از آنجا كه دشمنان 
كشورمان می دانند كه در رويارويی 
مستقيم و نظامی با ايران، آنها بيش 
از اي��ران متض��رر می ش��وند و لقمه 
بزرگی برای آنهاس��ت كه اگر به آن 
دست درازی كنند خفه خواهند شد، 
بنابراي��ن با رويکرد جن��گ نرم وارد 
ميدان ش��ده اند و ت��الش دارند تا با 
ابزار مختلف در اين ميدان به اهداف 

خود دست يابند. 
آنها از يك س��و با فشار اقتصادی به 
مردم كش��ورمان تالش می كنند تا 
آنها را به س��توه بياورند و از س��وی 
ديگ��ر ب��ا كاركرد تحريف به ش��کل 

روانی، مردم و نسل جوان را از مسير 
انقالب خ��ارج و به خدم��ت اهداف 

خود در آورند. 
دشمن در اين زمينه با ايجاد ترديد، 
تضعيف اراده، بدبينی و تهديد تالش 
می كند تا واقعي��ت های موجود در 
كش��ورمان را وارونه جل��وه دهد و از 
س��وی ديگر در جای جای جهان، با 
انعکاس عکس واقعيت، مردم دنيا را 
نسبت به ايران بفريبد و با جلب افکار 
عمومی برای خود متحد جذب كند. 
نبايد فراموش كنيم كه اگر دشمنان 
مؤثران  بتوانن��د تصميم��ات  نظ��ام 
جبه��ه ی حّق را در جه��ِت اهداف و 
اغ��راض خود متأثر و ب��ه جامعه القا 
كنند در حقيقت ب��ا كمترين هزينه 
و به ش��يوه ای نرم و نامحسوس، می 
توانند مردم را تابِع سياست های كالِن 
خود ق��رار بدهند. جالب اينجاس��ت 
ك��ه اگ��ر عملک��رد دش��من در اين 
زمان شناس��ايی ش��ود، خواهيم ديد 
بيشترين كسانی كه در سيبل هدف 
دش��منان قرار دارند تصميم سازان و 

تصميم گيران در جامعه هستند. 
از اين رو الزم اس��ت تا خاس��تگاه و 
ريش��ه تمام اين فتنه انگيزی ها برای 
م��ردم و در عين ح��ال راهکارهايی 
مش��خص برای تحقق فرمايش مقام 

معظم رهبری تعيين شود. 
سيد امير حسين قاضی زاده هاشمی 
نايب رئيس مجلس ش��ورای اسالمی 
در اي��ن باره گفته؛ اينکه رهبر فرزانه 
انقالب واژه تحريف را در كنار تحريم 
ب��کار بردند، يك پيام اس��تراتژيك و 
خ��اص را متذكر ش��ده اند كه نياز به 
واكاوی و تبيين به وس��يله قلم های 

پاك و نفوس سالم و انقالبی دارد.
 شکستجريانتحريمبا

شکستجريانتحريف
در اين ميان كارشناس��ان و صاحب 
نظ��ران موضوعات متعددی را مطرح 
م��ی كنند كه يکی از آنها شکس��ت 

جري��ان تحري��م با شکس��ت جريان 
تحريف است. 

ش��اهد هس��تيم كه آنچ��ه بيش از  
هرچيز در ميان م��ردم اهميت دارد 
روش��نگری و شفاف س��ازی و دست 
پاك��ی اس��ت. به عن��وان مث��ال اگر 
مردم در جريان سياس��ت گذاری ها، 
واقعيت مشکالت و نحوه اداره كشور 
باش��ند، فري��ب جريان س��ازی های 
بيگانه را نخواهند خورد و اش��تباه  و 
فس��اد يك يا دونفر را به همه كشور 
تعميم نمی دهند. نماينده مردم يزد 
در مجلس ش��ورای اس��المی در اين 
باره گفته؛ دش��من ب��ا تحريف قصد 
دارد ت��ا جري��ان اصلی انق��الب را از 
مس��ير خود خارج كرده و شرايط را 
ب��ه گونه ای ديگر نش��ان دهد. امروز 
ب��ه طور گس��ترده در فضای مجازی 
دش��منان انقالب به دنبال زير سوال 
بردن دس��تاوردهای انقالب اسالمی 
هستند. دش��من به دنبال اين است 
ت��ا از طريق تحري��ف كاری كند كه 

تحريم های خود را موثر جلوه دهد.
محم��د صالح  ج��وكار تاكيد كرد: با 
ش��فاف س��ازی و بصيرت بخشی در 
تمام حوزه ها می توان جريان تحريف 
دش��من را شکس��ت داد. دش��من از 
جري��ان تحري��ف ب��ه عن��وان موتور 
پيش��ران تحريم های خود اس��تفاده 
می كند. در صورت شکس��ت جريان 
تحريف دش��من، قطع��ا تحريم های 

دشمن نيز شکست خواهد خورد.
مب��ارزه با ناامي��دی از س��وی ديگر 
يکی از مس��ائل مورد توج��ه در اين 
ب��اره مبارزه ب��ا نااميدی اس��ت. اگر 
مردم مش��کالت كش��ور را بدرستی 
بشناسند و در جريان عمق و اهميت 
آنها قرار گيرند، می توانند تمايز بين 
وجوه مختلف مسائل مبتال به كشور 
و دوس��ت را از دش��من بشناس��د را 
تشخيص دهند. نمونه اين اقدامات را 
می توان در عملکرد فعلی قوه قضاييه 

دي��د. اگر ق��وه قضائيه با مفس��دين 
تحري��ف  جري��ان  نکن��د،  برخ��ورد 
می گويد با فس��اد برخورد نمی ش��ود 
و اگر برخورد شود، می گويند ديديد 
گفتيم چقدر فاس��د در كشور وجود 
دارد كه حتی به رده هايی از خود قوه 
قضائيه هم نفوذ كرده است! اين نشان 
می دهد كه ذهن فرد مسموم و چشم 
او نابينا شده و هر چيزی كه می بيند 
ب��ر اس��اس ذهني��ت خ��ود قضاوت 
می كند و اين نااميدی بيماری بزرگی 

است كه ناشی از تحريف است.
از س��وی ديگ��ر يک��ی از روش��های 
روياروي��ی با دش��من در اي��ن نبرد، 
مبارزه با نااميدی اس��ت ، مردم بايد 
بدانند كه اگر كش��ورهای ديگر مانند 
كره جنوبی و ژاپن پيش��رفت كردند، 
يك دوره س��ختی داش��ته اند و هيچ 
كشوری بدون سختی پيشرفت نکرده 
اس��ت. در اين ميان توصيه كردن به 
مقاومت بدون اس��تدالل خيلی قابل 
قب��ول نخواهد ب��ود. از س��وی ديگر 
تش��ريح پيش��رفت های كش��ور در 
فضای رس��انه ای، سخنان مسئولين، 
س��خنرانی ه��ا و ... موج��ب افزايش 

اميدواری مردم می شود. 
 زندگیبدونتشريفات

مسئوالنومردمبرایمقاومتدر
ميدانمبارزه

ب��ا تحري��م و تحريف ني��از دارند تا 
مسلح ش��وند كه بهترين سالح آنان 
دوری از تکلف و تش��ريفات و زندگی 
تجملی تست. در اين ميان مسئوالن 
و خانواده ه��ای آنها بايد صف ش��کن 
باش��ند . وقت��ی م��ردم ببينن��د كه 
مس��ئولين آنها نيز مانند ديگر مردم 
در سايه مش��کالت، اقدامات خود را 
س��امان می دهند و كشور را در مسير 
ريل مقاومت پيش می برند، مردم هم 
مانند زمان جنگ دوشادوش يکديگر 
حرك��ت می كنند و امي��د خود را از 
دست نمی دهند. مسئولين همچنين 

در اي��ن دوران بايد ازسياس��ی كاری 
بپرهيزن��د و تمام هم و غ��م خود را 
برای  بهبود شرايط مردم بکار گيرند 
تا مردم اميدوارانه تر در اين مسير گام 

بردارند . 
 بازسازیچهرهامريکا

در اي��ن ميان برخی نيز بر اين باورند 
ك��ه جري��ان تحريف ب��ا به كارگيری 
بوق چی ها و ابررسانه های خود سعی 
ميکن��د تا چهره آمريکا را بازس��ازی 
كن��د و جمهوری اس��المی اي��ران را 
محک��وم و به وس��يله آن تحريم های 

ظالمانه را تشديد كند. 
در اي��ن ميان م��ی طلبد ك��ه همه 
مسئوالن در مورد منافع ملی صدای 
واحدی داشته و با سخنان نسنجيده 
و يا جريان سازی های سياسی اجازه 

تفسير بی مورد را به دشمنان ندهند. 
باي��د بدانند ك��ه اكنون  مس��ئوالن 
زم��ان بازی های سياس��ی و منفعت 
طلبی ه��ای  حزبی نيس��ت، عمل به 
وظايف در هر يك از بخش های كشور 
هم زمان با وحدت حول محور واليت 
و رهبری كشور را از افتادن در مسير 

تحريف و تحريم دور خواهد كرد.
درنهايت 

اگر جريان تحريف شکس��ت بخورد، 
جريان تحريم قطعاً شکس��ت خواهد 
خورد، زيرا ك��ه عرصه، عرصه  جنگ  
اراده ها اس��ت، وقتی جريان تحريف 
شکس��ت خ��ورد و اراده  ملّ��ت ايران 
همچنان قوی و مستحکم باقی ماند، 
قطعاً بر اراده  دش��من فائق می آيد و 

پيروز خواهد شد.

امامصادق)ع(: هنگامی كه روز قيامت برپا شود چهار روز بسرعت بسوی خدا 
می شتابند. روز عيد فطر و قربان و جمعه و روز غدير خم .

حاجیدليگانیمطرحكرد؛
تخلفاتفاحشدرسازمانفنیو

حرفهایكشور
عضو هيئت رئيسه مجلس 
تخلف��ات  ش��اهد  گف��ت: 
گس��ترده ای در برخ��ی از 
و  فن��ی  س��ازمان  ادارات 
حرفه ای هس��تيم كه الزم 
اس��ت وزي��ر تع��اون، كار 
و رف��اه اجتماع��ی از اين 
رانت ها جلوگيری كند. حسينعلی حاجی دليگانی با 
تاكيد بر ضرورت نظارت بيشتر بر عملکرد سازمان 
فنی و حرفه ای كش��ور، اظهار داش��ت: بر اس��اس 
ش��نيده ها و گزارش های ش��فاهی مردم، متأسفانه 
برخی از ادارات س��ازمان فنی و حرفه ای كش��ور با 
س��و اس��تفاده از اصل 44 قانون اساسی و به بهانه 
تقوي��ت بخش خصوص��ی، آموزش��گاه های آزاد را 
به اف��رادی واگذار می كنند كه وابس��ته به مديران 
و مس��ئوالن اين گونه مراكز دولتی باش��ند. وی با 
بيان اينکه براس��اس گزارش های واصله، در برخی 
از اين ادارات اين س��ازمان شاهد صدور مدارك در 
قبال دريافت پول هستيم، گفت: آموزش در محيط 
غيرواقعی و صدور نامه يا گواهينامه برای كارگران 
س��اختمانی غير حقيقی مانند بقال جهت استفاده 
از بيمه بيکاری از ديگر تخلفاتی اس��ت كه در اين 

بخش ها رخ می دهد.
عضو هيئت رئيس��ه مجلس شورای اسالمی تصريح 
ك��رد: انعقاد قرارداد و ايج��اد تفاهم نامه با بانك ها، 
دريافت وام قرض الحس��نه ويژه مديران و وام خريد 
كاال با سود باالی 18 درصد ويژه كاركنان از جمله 
ديگر تخلفاتی است كه در برخی از ادارات سازمان 

فنی و حرفه ای كشور اتفاق می افتد.
حاجی دليگانی تاكيد كرد: الزم اس��ت وزير تعاون، 
كار و رف��اه اجتماعی نظارت بيش��تری بر عملکرد 
س��ازمان فنی و حرفه ای كش��ور داش��ته باشد و از 
رانت ها و سوءاستفاده های احتمالی برخی از ادارات 

اين سازمان جلوگيری كند.مهر 

رحمانیفضلی:
اهميتدرکمفهومپيامغديربيش

ازگذشتهفزونیيافتهاست
وزير كش��ور گفت: امروز كه 
ب��ا تحري��ف واقعيت ها مانع 
از رس��اندن پي��ام حقيقت و 
ش��رافت و منزلت انسان به 
می ش��وند،  جهانی  جامع��ه 
اهمي��ت درك معنا و مفهوم 
پيام غدير بيش از گذش��ته 
فزونی يافته است. »عبدالرضا رحمانی فضلی« وزير 
كشور بامداد شنبه در پيامی به مناسبت گراميداشت 
عيد غدير خم، اظهارداشت: عيد سعيد غدير، آغازگر 
تاريخی اس��ت كه ب��ا أَكَملُْت لَک��ْم ديَنکْم حجت و 
ميث��اق ابدی ياف��ت و در اين روز، كمال انس��انيت 
در فلس��فه بعثت نبی مکرم اس��الم )ص( به منظور 
اِلُتَّمَم َمکاِرَم االخالق متجلی شد. در پيام وزير كشور 
تصريح ش��ده است: در غدير خم جريان نزول بركت 
و نعم��ت و رحمت الهی در أَتَْمْم��ُت َعلَيُکْم نِْعَمتی 
تبل��وری ملموس و عينی در بيعت با مظهر العجائب 
خلقت پيدا كرد و نبوت با َرضيُت لَُکُم اْلِْس��الَم ديناً 
در امام��ت و واليِت موالی متقيان علی ابن ابيطالب 
)ع( پيوندی ناگسس��تنی گرفت. در اين روز مبارك 
ِكَتاَب الَلِهّ َو ِعْتَرتِی أَْهَل بَْيِتی به منزله آخرين دستور 
الهی در وحی و تجس��م دردانه واليت، فروغی ابدی 
ش��د تا گواهی باش��د برای رس��تگاران در وعده بی 

بازگشت إِنَُّهَما لَْن يَْفَتِرَقا َحَتّی يَِرَدا َعلََیّ الَْحْوَض.
رحمانی فضلی در ادامه اين پيام افزوده است: غدير 
را نمی ت��وان حديث مکان و زمان واحدی دانس��ت؛ 
ًة  بلکه بنا به فرموده رس��ول مهربانی ه��ا )ص(؛ ُحجَّ
َد  ْن َش��هِ َعلَی كلِهّ َحاِضٍر َو َغائٍِب َو َعلَی كلِهّ أََحٍد ِممَّ
أَْو لَْم يْش��َهْد ُولَِد أَْو لَْم يولَْد َفلْيَبلِهِّغ الَْحاِضُر الَْغائَِب َو 
الَْوالِ��ُد الَْولََد إِلَی يْوِم الِْقياَمِة و اين نغمه رهايی بخش 
و آزادی بشر از يوغ بتهای متنوع هر عصر و زمان تا 
ايجاد جامعه توحيدی از س��وی مرسل نهايی غدير، 
حض��رت بقي��ه الل االعظم )عج( در گوش بش��ريت 
جاری اس��ت.»امروز كه بته��ای ظلمکده های ظلم 
و س��تم، دس��ت در آس��تين اهريمن پليد، آزادی و 
آزادگی را در مناف��ع چپاولگرانه خويش جعِل معنا 
می كنند و با تحريف واقعيت ها مانع از رساندن پيام 
حقيقت و ش��رافت و منزلت انسان به جامعه جهانی 
می ش��وند و تحوالت جهانی به ويژه نابس��امانی های 
اقتصادی ناشی از ش��يوع ويروس كرونا و تهديدات 
منطقه ای حاصل از مداخالت طمع كارانه بيگانگان 
و فتن��ه گری های رژيم منحوس صهيونيس��تی در 
س��ايه انفعال و فرومايگی وابس��تگان به نظام سلطه 
موجب خاطر پريش��ان آدميان ش��ده است، اهميت 
درك معنا و مفهوم پيام غدير بيش از گذشته فزونی 
يافت��ه و رايحه دلنواز تمس��ك به س��يره اهل بيت 
عليهم الس��الم می تواند تنها نسخه آرامش بخش و 
پاسدار حقوق واقعی بش��ر، منبعث از فطرِت انسان 
در تالطمات ابتالء باشد«. وزير كشور در خاتمه اين 
پيام تبريك، آورده اس��ت: اين روز بزرگ و پر اثر در 
نظام خلقت و كمال دين حنيف الهی را به پيش��گاه 
حضرت صاحب الزمان )عج( و مقام معظم و با درايت 
رهبری )مدظله العالی( و همه مردم جهان و به ويژه 
هموطنان هوشيار و آگاه و با بصيرت، تبريك عرض 
نموده و به بركت وجود موالی رس��تگاران و صابران 
از خداوند منان عافيت و سالمتی و آرامش را برای 

مردم عزيز ميهن اسالمی خواستارم. آنا 

گزارشخبر

مقابله همزمان با تحریف و تحریم چگونه محقق می شود 

وحدت، دشمن شناسی و امید، چراغ راه عبور


