
مگر پول علف خرس است؟!

                        

هزینه های اینهمه دســتگاه های مــوازی کار که در 
ســرجمع وظیفه اصلــی و موردنیــاز جامعه را هم 
به صورت کامــل و درخور ارزش ایــن ملت فداکار 
انجام نمی دهند چه میزان از بودجه ساالنه کشور را 
می بلعد که می توان برای برون رفت از چالش به بخش 
خصوصی واگذار کرد؟! کانون پرورش فکری کودکان 
و نوجوانــان در وزارت آموزش وپــرورش، ســازمان 
سینمایی کشور در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، 
شرکت هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران در وزارت 
راه و شهرسازی، ســازمان ایرانگردی و جهانگردی 
در وزارت میراث فرهنگی، سازمان کتاب های درسی 
در وزارت آموزش وپرورش، ســازمان ایرانیان خارج 
از کشــور در وزارت امور خارجه، انجمن های هنر و 
تجربه و ســینمای جوان در وزارت فرهنگ و ارشاد 
اســالمی، صندوق بازنشستگی کشــوری در وزارت 
تعاون، کار و امور اجتماعی، مجموعه های ورزشــی، 
فرهنگی، هنری، تربیتی در بدنه شهرداری ها، مراکز 
درمانی و بیمارستان های متعدد در وزارت بهداشت 
و درمان و ســازمان تأمیــن اجتماعی، مجتمع های 
کشــت و صنعت فراوان در وزارت جهاد کشاورزی، 
شرکت های مادر تخصصی بیشمار در وزارت صمت، 
بنیادهــای درهم تنیــده مســتضعفان و ایثارگران، 
کمیته امداد و ســازمان بهزیســتی که همه این ها 
و ده هــا مورد دیگر می تواننــد در یک مجموعه و یا 
نهاد خالصه شوند. آیا این ضرب المثل حقیقت دارد 
که »مرگ خوب اســت اما برای همســایه« تا فارغ 
از پراکندگی های دولتی به ســراغ بخش خصوصی 
برویم و یا اهرم فشــار را از طریــق حذف آگهی ها 
و یارانه هــای قانونی متوجه رســانه هایی کنیم که 
ضمن انجــام امــور فرهنگی و هدفمنــد و کمک 
خالصانه به قوای ســه گانه، نان خالی ســق می زنند 
اما همچنان هزاران نفر از خودشان فقیر و محترم تر 
را سر سفره خالی نشــانده اند تا سربار خصولتی ها 
نباشند؟! شرح مبســوط این ماجرا نیازمند مثنوی 
هفتاد من اســت که در این محــدوده نمی گنجد و 
نمی توان پیرامون آن مانور داد اما می شــود اشــاره 
مختصــری به یکــی از پرهزینه ترین آن ها داشــت 
که بیشــتر به نوعی حیاط خلوت شــباهت دارد که 
حداقل در طول چهل وســه ســال گذشته نتوانسته 
اســت نقش ارزنده ای درخور امکاناتــی که دارد را 
در پیشبرد اهداف فرهنگی و آموزشی متقن داشته 
باشــد اما بعضی اوقات به دلیــل ضعف هایی که در 
مدیریت فرســوده و پا به ســن گذاشته آن مشهود 
اســت ناچار به دادن ســوتی های بزرگ می شوند تا 
نقش جرقه برای بنزین را داشــته باشد. ضرب المثل 
معروفی اســت که می گوید: »چرم همدان هم بیش 
از شش ماه دوام ندارد«. حاال در چهل سال گذشته 
گروهــی در این نهاد کنگر خورده و لنگر انداخته اند 
تا هر چند وقت یکبار سمت هایشــان را جابجا کنند 
و اجازه ندهند نسل های جوان و پویا علی رغم حضور 
چندســاله در آن یک گام ترقــی کنند! که این امر 
باعث می شــود انگیزه ها از دست بروند و اشتباهات 
عمدی و یا ســهوی تکرار گردند و قطعاً هزینه های 
غیرقابــل جبرانــی و به همراه خواهند داشــت که 
آخرین مــورد از آن دل مقام معظــم رهبری را به 
درد آورد تا در مراسم مالقات عشایر گله مند رسانه 
ملی شــوند و البته بالفاصله رئیس این سازمان را بر 
آن داشــت تا ضمن اقرار به  اشتباه فاحش رسانه ای 
تذکر مقام معظم رهبری به جان بخرد و طی پیامی 
به این شرح عذر تقصیر نماید »باسمه تعالی- محضر 
مبارک رهبر معظم انقالب- ســالم علیکم، فرزندان 
شــما در رســانه ملی تذکر و گالیه شما را با گوش 
جان شنیدند. از غفلت و قصور پیش آمده عذرخواهی 
می کنیــم و بدیهی اســت که جبران خواهد شــد. 
بی شــک؛ ما ســربازان شما در صداوســیما همواره 
نیازمند تذکرات و نصایح راهگشایتان هستیم و یکی 
از شــاخصه های تحول در رسانه ملی، توجه جدی و 
پیگیری مجدانه هشدارها و رهنمودهای حضرتعالی 
خواهد بود«. حاال باید نه تنها رئیس ســازمان رسانه 
ملی بلکه شــورای عالی آن که حکم مشــاوران را 
در اجــرا دارند عزم خود را جــزم کنند تا عالوه بر 
ایــن خطاهای بزرگ مواردی کــه به نظر کوچک و 
بی اهمیت می آیــد اما در عمل می تواند خســارت 
معنوی را برای ســخنگوی رسمی ملت داشته باشد 
نیز رفع گردد تا مدیران فسیل شــده نتوانند ســد 
راه چهره هــای جوان و پرانرژی درراه ترقی باشــند 
که هرســال از بازنشسته شــدن گروهی خاص به 
بهانه هــای مختلف جلوگیری کــرده و حضور آن ها 
را برای یکســال دیگر تمدیــد می کنند! درحالی که 
به دلیل خســتگی و کبر ســن اکثر این افراد دیگر 
حوصله و توانایی الزم را در انجام این وظیفه حساس 
و مهم ندارند. جا دارد رئیس رســانه ملی این اتفاق 
را جرقه ای بداند که ممکن است در اثر سهل انگاری 
بازهم به صورت دیگر تکرار شــود؛ بنابراین می طلبد 
اجازه دهند هریک کارکنان و بخصوص مدیران ارشد 
زمانی که به مرحله فرهیختگی رســیدند بالفاصله 
بازنشسته و چهره های مثبت، جوان و فعال جانشین 
آن ها شــده تا همچنان از مشاوره هایشان بهره مند 
باشند. آحاد جامعه به خوبی آگاه اند که امروز دولت 
بــرای به تأمین هزینه هــای اداره زیرمجموعه خود 
چه ســختی هایی را تحمل می کند و چگونه اموال 
میراثی را به حراج می گذارد تا جهت تأمین افزایش 
حقوق ها شرمنده کارگران و کارکنان نباشد بنابراین 
جفاســت که نهادهایی چون رســانه ملی این فشار 
را با تمدید بازنشســتگی مدیــران ازکارافتاده خود 
مضاعف نماید زیرا پولی که از صادرات در زیر تهدید 
و ســارقان نفت کش ها به دست می آید علف خرس 

نیست که اینگونه هزینه شود!

بی توجهی تاکی؟!

رهبر معظم انقالب اســالمی روز گذشــته در دیدار رئیس 
قوه قضاییه و جمعی از مسئوالن و کارکنان دستگاه قضایی 
به تبیین »ســنت هاِی غیرقابل تغییــر الهی در جوامع« 
پرداختنــد و گفتند: علت ســربلندی و پیروزی حیرت آور 
ملت ایران و نظام جمهوری اسالمی در برابر حوادث بزرگ 
و تلخ ســال ۱۳۶۰، ایســتادگی و تالش و نهراســیدن از 
دشــمنان بود و این سنت الهی در همه دورانها قابل تکرار 
است و باید بدانیم خداوند سال ۱۴۰۱ همان خداوند سال 

۱۳۶۰ است.
ایشــان همچنین قوه قضائیه را ُرکنی مهم و تأثیرگذار در 
مسائل کشــور خواندند و توصیه هایی هشت گانه همچون 
اجرای جدی ســند تحول در همه سطوح، مبارزه جدی با 
فســاد، جلوگیری از تضییع حقوق عاّمه، مراقبت از امنیت 
روانی مردم، تنظیم رابطه دســتگاه قضایی با ضابطان و به 
ســرانجام رساندن پرونده های باز شــده در افکار عمومی، 

خطاب به مسئوالن این قوه بیان کردند.
رهبر انقالب اســالمی در این دیدار، با گرامی داشت یاد و 
خاطره شهید آیت اهلل بهشــتی و دیگر شهدای هفتم تیر، 
شهید بهشــتی را شخصیتی واقعاً برجســته خواندند و با 
اشــاره به شرایط پیچیده و خاص ماههای منتهی به هفتم 
تیر ســال ۱۳۶۰ و بعد از آن، گفتند: بررســی شرایط آن 

دوران برای امروز ما معرفت آموز و راهگشا است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با مرور شــرایط سال ۱۳۶۰، و 
ماههای قبل از هفتم تیر، به وضعیت سخت جنگ تحمیلی 
و پیشــروی نیروهای صدام تا نزدیکی چند شهر بزرگ در 
غرب و جنوب اشاره کردند و افزودند: در کنار شرایط بسیار 
نامســاعد جنگ، در تهران نیز منافقین عماًل جنگ داخلی 
به راه انداخته بودند و از نظر سیاســی هم چند روز قبل از 
هفتــم تیر، مجلس به عدم کفایت سیاســی رئیس جمهور 
رأی داده بود و کشــور رئیس جمهور نداشــت. در چنین 
شــرایطی، استوانه ای همچون شــهید بهشتی از انقالب و 

نظام گرفته شد.
ایشــان همچنین به شــهادت رئیس جمهور و نخست وزیر 
کشور، دو ماه بعد از حادثه هفتم تیر و پس از آن، شهادت 
تعدادی از فرماندهان ارشــد جنگ در سانحه هوایی اشاره 
کردند و گفتند: جوانان و نسل جدید از این حوادث مطلع 
نیستند و باید این مسائل را مطالعه و با دقت در مورد آنها 
فکر کنند. کدام دولت و کشور را سراغ دارید که در مقابل 

چنین حوادث تلخ و وحشتناکی از پا نیفتد؟
رهبر انقالب اسالمی خاطرنشان کردند: در مقابل همه این 
حــوادث، در رأس همه امام همچون کوه دماوند ســربلند 
ایستاد و مســئوالن دلســوز و مردم و جوانان انقالبی نیز 
ایستادند و توانســتند شرایط کشور را صد و هشتاد درجه 
تغییــر دهنــد، به طوری کــه ناکامی های پــی در پی به 
پیروزیهای پی در پی تبدیل شد، منافقین از سطح خیابانها 
جمع شــدند، ارتش و سپاه قوی تر شدند و کشور به روال 

عادی بازگشت.

حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به ذوق زدگی دشمن در 
برخی مقاطع به دلیل برخی ضعفها و و کمبودهای داخلی 
افزودند: هم در ســال ۱۳۶۰ و هم بعد از آن در چهار دهه 
گذشته، دشمن در مواردی ذوق زده و امیدوار شده و تصور 
کرده اســت بساط انقالب و نظام در حال جمع شدن است 
اما این امیدواری تبدیل به نا امیدی شده و مشکل آنها این 

است که راز این ناامیدی را متوجه نمی شوند.
ایشــان تأکید کردند: دشــمن نمی تواند بفهمد که در این 
عالم به غیر از محاســبات سیاسی، محاسبات دیگری هم 

وجود دارد که همان سنت های الهی هستند.
رهبــر انقالب به نمونه هایی از ســنت ها و قوانین الهی در 
قرآن دربــاره نتیجه یــاری دین خدا و یــا نتیجه کفران 
نعمت های خداوند اشاره کردند و افزودند: قرآن کریم مملو 
از مضامیِن مربوط به ســنت های الهی است و جمع بندی 
آنها این است که اگر جوامع در مقابل دشمنان ایستادند و 
بــا توکل بر خداوند به وظایف خود عمل کردند، نتیجه آن 
پیروزی و پیشرفت است اما اگر دچار اختالف، عافیت طلبی 

و سستی شوند، نتیجه آن شکست خواهد بود.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با تأکید بر لزوم بررســی علمی 
ســنت های الهی با نگاه جامعه شناســی، سخنان خود در 
این بخش اینگونه جمع بندی کردند: ملت ایران در ســال 
۱۳۶۰ با قرار گرفتن در مدار یکی از سنت های الهی یعنی 
جهاد و ایستادگی توانست دشمن را ناامید کند. امروز نیز 
همان قاعده و قانون جاری اســت و خداوند ســال ۱۴۰۱ 
همان خداوند سال ۱۳۶۰ است و باید تالش کنیم خود را 
مصداق ســنت های الهی قرار دهیم تا نتیجه آن پیشرفت 

و پیروزی باشد.
رهبر انقالب در ادامه قوه قضائیه را ُرکنی مهم و تأثیرگذار 
در کل کشور خواندند و گفتند: بر اساس آیات قرآن کریم، 
وظیفه حکومت اســالمی، اقامه نماز یعنی گســترش روح 
تعّبد در جمهوری اسالمی، ایتاء زکات یعنی عدالت توزیعی 
در جامعه اسالمی و امر به معروف و نهی از منکر یعنی امر 
به ارزشهایی همچون عدالت،  انصاف، برادری و نهی از ظلم، 
فســاد و تبعیض است که به این اصل در قانون اساسی نیز 

تأکید شده و جزو وظایف قوه قضائیه هم قرار دارد.

ایشــان افزودند: اگر به این وظایف با اســتفاده از امکانات 
گوناگون همچون امکانات قضا و دادگســتری عمل نشود، 
مصداق تضییع نعمت های الهی است و از این ناحیه ضربه 

خواهیم خورد.
حضــرت آیت اهلل خامنــه ای، رئیس قــوه قضائیه را فردی 
مؤمن، انقالبی، پُر کار، مردمی، به دور از تشــریفات، آشنا 
با زوایای گوناگون قوه و برخوردار از گوش شــنوا در قبال 
منتقدان خواندند و توصیه هایی هشــت گانه به مسئوالن و 

کارکنان این قوه بیان کردند.
ایشان در توصیه اول، سند تحول تهیه شده در دوره مدیریت 
قبل را از مترقی ترین اســناد تحول دانستند و افزودند: به 
این ســند باید عمل و بر اســاس آن شخصیت ســازی و 

کادرسازی شود.
رهبر انقالب، عمل به ســند تحــول را باعث جلوگیری از 
انفعال در مقابل مخالفتهــا خواندند و افزودند: رئیس قوه، 
مقّید به عمل به ســند است اما در سطوح دیگر یعنی همه 
قضات،  کارکنان و مدیران نیــز باید این کار با قوت دنبال 
شود البته بر اســاس برخی گزارشها، در این زمینه آنگونه 

که باید، عمل نشده است.
»مبارزه جدی با فســاد« توصیه بعــدی حضرت آیت اهلل 

خامنه ای به مسئوالن قضایی بود.
ایشــان با تأیید ســخنان رئیس قوه قضائیه مبنی بر »در 
اولویت بودن مبارزه با فساِد درون قوه«، خاطرنشان کردند: 
اکثریت قضات، افرادی شــریف، پاکدســت، نجیب، مؤمن 
و زحمتکش هســتند اما با معدود افراد فاســد که به کار 
و آبروی دیگران آســیب می زنند، باید برخورد شــود البته 
در مقوله مبارزه با فســاد، کار اصلی، مقابله با ساختارهای 

فسادزا و در هم شکستن آنها است.
رهبــر انقــالب بــا تأکید بــر تقویــت دانــش قضایی و 
جلوگیری از صدور احــکام ضعیف یا مخدوش، در توصیه 
 بعدی به تشــویق قضات و کارکنان شــریف و زحمتکش 

سفارش کردند.
»معطل نماندن هیچ یک از اختیارات و مأموریت های قانونی 
قوه« توصیه دیگر حضرت آیت اهلل خامنه ای به مســئوالن 
قضایی بود که در این زمینه گفتند: مثالً  دادســتان کل در 

حــوزه حقوق عمومی وظایفی دارد که باید با رصد کامل و 
البته بدور از احساسات و شعارزدگی، از تضییع حقوق عامه 

جلوگیری کند.
ایشان پیشــگیری از جرم را از دیگر مصادیق مأموریتهای 
مهم قوه قضائیه برشمردند و گفتند: به عنوان نمونه باید با 
عمل به تکلیف قانونی در زمینــه تعیین مالکیت زمین ها 
در شــهرها و روســتاها، از جرائمی ماننــد زمین خواری و 

کوه خواری پیشگیری شود.
رهبــر انقالب در توصیه ششــم، »تنظیــم ارتباطات قوه 
قضائیــه و ضابطــان قضایی« را مورد تأکیــد قرار دادند و 
گفتند: بر رفتار ضابطین باید مراقبت و نظارت شود که در 
حق متهم زیاده روی یا تندروی نشــود. دستگاه قضایی نیز 
نباید تحت تأثیر ضابط باشــد بلکه باید به صورت مستقل 
به مســائل رسیدگی کند. البته نظرات کارشناسی ضابطان 

نیز نادیده گرفته نشود.
ایشــان در این زمینه افزودند: یکی از گالیه های ضابطان 
از دســتگاه قضایی رها کــردن برخــی پرونده ها به علت 
کمبودهای قانونی اســت در حالیکه باید با تکمیل قوانین 

این خأل را برطرف کرد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در توصیه بعدی به مسئولیت قوه 
قضائیه در قبال امنیت روانی مردم اشــاره کردند و گفتند: 
امنیت روانی از جمله حقوق عمومی است و دستگاه قضایی 
باید از نگران کردن و تخریب ذهن مردم به وسیله شایعات 
و اظهارات دروغ و هراس افکِن افراد مشــخص یا نامشخص 

در رسانه ها و فضای مجازی جلوگیری کند.
رهبر انقالب در توصیه هشتم و پایانی با اشاره به باز شدن 
پرونده هــای مهــم و گوناگون در افــکار عمومی همچون 
مسائل کارخانجات یا تصرفات غیرقانونی، تأکید کردند: سر 
زخم پرونده هایی که در افکار عمومی باز می شود نباید باز 

بماند. هر پرونده را تا آخر ادامه دهید و نهایی کنید.
ایشان در پایان سخنانشان، کار قضایی را از جمله کارهای 
بسیار دشوار برشمردند و گفتند: البته اگر این کار را برای 
خدا و با هدایــت الهی انجام دهید، اجر آن نیز ســنگین 

خواهد بود.
در ابتدای این دیدار، حجت االســالم والمسلمین محسنی 
اژه ای رئیس قوه قضائیه، گزارشــی از اقدامات این دستگاه 
در دوره اخیــر، با تأکید بر ارتباط بیش از پیش با اقشــار 
مختلف مــردم، تقویت تعامل با قــوای دیگر، تالش برای 
تحقق سند تحول قضایی، جهش در استفاده از فناوری های 
نوین و هوشمندســازی خدمات قضایی، حمایت از تولید 
و رفــع موانع آن، رایگان کــردن برخی خدمات قضایی در 
مناطق محروم، مبارزه جدی با فساد به ویژه در داخل قوه، 
اولویت دادن به پرونده های کثیرالشــاکی و دارای اهمیت 
در افکار عمومی، تشدید نظارت ها بر ُحسن اجرای قوانین 
و مصوبات الزم االجرا و همچنین پیگیری های مســتمر و 
جاری برای بهبود وضع معیشــتی کارکنان و تقویت پایه 

بودجه قوه قضائیه بیان کرد.

گزیده ای از نشست علنی مجلس

نفس راحت فاطمی امین
فاطمــی امین وزیــر صمت فعال از اســتیضاح دور شــد 
 اما تشــکیل دوبــاره وزارت بازرگانــی احتماالتی را باعث 

شده است.
روز گذشته با پا درمانی محمد باقر قالیباف رئیس مجلس،  
استیضاح وزیر صمت دو ماه به تعویق افتاد تا تکلیف وزارت 

بازرگانی نیز روشن شود.
رئیس جمهور بــرای وزارت بازرگانــی و وزارت صنعت و 
معدن باید دو وزیر به مجلس پیشــنهاد بدهد، که می تواند 
یکی از آنها فاطمی امین باشد اما رأی اعتماد به او به خاطر 

درخواست استیضاح نمایندگان سخت خواهد بود.
جلســه علنی مجلس دیروز به ریاســت علی نیکزاد نایب 
رئیس مجلس برگزار شد. در این جلسه گزارش کمیسیون 
اقتصــادی مبنی بر تصویب تقاضــای تحقیق و تفحص از 
شرکت شستا از سال ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۹، گزارش کمیسیون 
اجتماعــی مبنی بر تصویب تقاضــای تحقیق و تفحص از 
عملکــرد ســازمان تأمین اجتماعی در حــوزه انتصابات و 
نحوه مدیریت شــرکتهای وابسته خصوصاً شستا و گزارش 
کمیسیون کشــاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست 
مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از نحوه عملکرد 
وزارت نیــرو در خصوص انتقال آب بین حوضه ای  و ... در 

دستورکار نمایندگان قرار گرفت.
در جریان جلســه علنی، نمایندگان گزارش کمیســیون 

اجتماعــی مبنی بر تصویب تقاضــای تحقیق و تفحص از 
عملکرد سازمان تأمین اجتماعی در حوزه انتصابات و نحوه 
مدیریت شرکت های وابسته خصوصاً شستا را بررسی کرده 

و در نهایت با آن موافقت کردند.
در ادامه نیز گزارش کمیســیون اقتصادی مبنی بر تصویب 
تقاضای تحقیق و تفحص از شــرکت شستا از سال ۱۳۹۲ 
الی ۱۳۹۹ بررســی شــد که در نهایت این درخواست هم 

مورد موافقت نمایندگان قرار گرفت.
در جریان بررســی تقاضای تحقیــق و تفحص از عملکرد 
شرکت شستا، علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ 
تاکید کرد: یکی از تلخ ترین اتفاقاتی که در خصوص شستا 
رخ داد این بود که در هشــت ســال دولت آقای روحانی 
این هلدینگ بزرگ که فعالیت گسترده اقتصادی در سطح 

کشور داشت به حیاط خلوت سیاسی بدل شد.
همچنین ســید غنی نظری نماینده مردم خلخال و کوثر 
با تاکید بر اینکه باید روشــن شــود که در سازمان تامین 
اجتماعی چه می گذرد؟ افزود: هدف از تحقیق و تفحص از 
عملکرد سازمان تامین اجتماعی روشن شدن علت کجی ها 
و نادرســتی ها در عملکرد این سازمان و شرکت های تابعه 
آن می باشد. علی آذری عضو کمیسیون عمران گزارش این 
کمیســیون در خصوص سانحه قطار مسافری مشهد - یزد 

را قرائت کرد. 
 کمیســیون عمران مجلس شــورای اســالمی در گزارش 
مربوط به بررسی سانحه قطار مسافری مشهد - یزد، ضمن 
بیان عوامل مرتبط با این حادثه همچون عوامل ســازمانی، 
فنــی ، محیطی و انســانی و انجام ندادن وظیفه درســت 

محافظیــن راه ها، به این موضوع اشــاره کرد که »هرچند 
حضور بیل مکانیکی یکی از عوامل اصلی حادثه محســوب 
می شود ولیکن سوال اصلی این است که چرا بیل مکانیکی 
متعلق به پیمانکار خط در حریم خط ریلی قرار می گیرد و 

چرا کسی از این امر جلوگیری نمی کند؟«  
سیدمیعاد صالحی مدیرعامل شــرکت راه آهن که در این 
جلســه تاکید کرد: با نفوذ فناوری و هوشمندسازی شبکه 
حمل و نقل ریلی شــاهد ارتقاء ایمنی و جلوگیری از تکرار 

حوادث تلخ خواهیم بود.
در جریان بررسـی گزارش کمیسـیون عمـران در خصوص 
سـانحه قطار مسـافری مشـهد - یـزد، محمدباقـر قالیباف 
گفـت: توقع مجلـس و خانواده هـای داغدار از قـوه قضائیه 
ایـن اسـت کـه بـا افـراد متخلـف برخـورد شـود. مـردم 
منتظـر هسـتند تا ببیننـد در زمان مشـخص مقصران این 
حادثـه بـه چـه مجازاتـی می رسـند؟ جبـران مالـی و ابراز 
همـدردی از مسـئولیت های انسـانی مـا اسـت امـا وظیفه 
اصلـی مـا ایـن اسـت کـه در زمـان مشـخص بـا مقصران 
ایـن حادثـه برخـورد شـود. عناصـر مدیریتـی کـه تخلـف 
نماینـدگان  انضباطـی شـوند.  تنبیـه  بایـد  داشـتند  نیـز 
در ادامـه جلسـه علنـی، گـزارش کمیسـیون کشـاورزی، 
آب، منابـع طبیعـی و محیـط زیسـت مبنـی بـر تصویـب 
تقاضـای تحقیـق و تفحـص از نحـوه عملکـرد وزارت نیرو 
)دولـت قبـل(در خصـوص انتقـال آب بیـن حوضـه ای را 
 بررسـی و آن را بـا ۱۲۰ رای از مجمـوع ۲۱۷ رای ماخوذه

تصویب کردند.
در حمایت از این تصمیم مجلس، احمد راســتینه نماینده 

مردم شــهرکرد گفت: حراست و صیانت از آب وظیفه ملی 
اســت و طراحان این تحقیق و تفحص نگاهشان منطقه ای 
نیســت بلکه هدف از این تحقیق و تفحص رسیدن به یک 

اجماع ملی در صیانت از آب است.
حجت االســالم سید سلمان ذاکر نماینده مردم ارومیه نیز 
گفت: امروز باید وزارت نیرو را به ســد سازی و انتقال آب 
تشــویق کنیم به جای آن که با تصویب طرح های تحقیق 

و تفحص دست این وزارتخانه را ببندیم.
همچنیــن حجت االســالم محمد تقی نقدعلــی نماینده 
خمینی شــهر از تحقیق و تفحــص از نحوه عملکرد وزارت 
نیــرو انتقاد کرد و گفت: تحقیق و تفحصی که فقط به نفع 

چهارمحال و بختیاری باشد، قبول نیست.
در ادامه جلســه علنی دیروز مجلس،متقاضیان استیضاح 
کننــده از جملــه لطف اهلل ســیاهکلی عضو کمیســیون 
صنایــع  و معادن مجلــس تاکید کرد که اســتیضاح وزیر 
صمت حدنصاب الزم را دارد و باید هیات رییســه تقاضای 
اســتیضاح را اعالم وصول کنــد، اما محمدباقــر قالیباف 
بــا ارائــه توضیحاتی اســتیضاح ســیدرضا فاطمی امین 
وزیر صنعت، معــدن و تجارت را اعالم وصــول نکرد و از 
متقاضیان اســتیضاح کننده خواســت که فرصت دو ماهه 
 به فاطمــی امین بدهند که مــورد موافقــت نمایندگان 

قرار گرفت.
در ادامه جلسه علنی، احمد امیرآبادی فراهانی، عضو هیات 
رئیســه مجلس نامه ۲۰۲ نماینده مجلس شورای اسالمی 
خطاب به رئیــس جمهور را در حمایت از افزایش ظرفیت 

پذیرش پزشکی قرائت کرد.
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رهبر انقالب اسالمی در دیدار رئیس و مسئوالن قوه قضائیه: 

راز سربلندی ملت ایران ایستادگی و نهراسیدن از دشمنان است
روزنامه نگار پیشکسوت

حسن  روانشید

فرمانده کل ســپاه گفت: رژیم صهیونیستی که قادر به دفاع از خود هم نیست و 
کاماًل یک رژیمی بدون سیاســت اســت ،چگونه برخی کشورهای اسالمی بر آن 

تکیه می کنند که دارای امنیت یا اقتصاد باشند.
سرلشـکر سـالمی در دیـدار بـا ژنـرال »ندیـم رضـا« رئیـس کمیتـه مشـترک 
روسـای سـتاد ارتـش پاکسـتان کـه در راس هیئت نظامـی در سـتاد فرماندهی 
کل سـپاه حضـور بـه هـم رسـاندند ، بـا تاکیـد بـر مناسـبات نزدیـک و ریشـه 
دار دینی،فرهنگـی و تاریخـی دو ملـت ، کشـور و نیروهـای نظامـی ایـران و 
پاکسـتان گفـت : مـا دو ملت مسـلمان هسـتیم که خـدای واحـد، پیامبر عظیم 
الشـأن و قـرآن مـا را بـه یکدیگـر پیونـد داده اسـت عالوه بـر این یـک فرهنگ 
غنـی مشـترک کـه دو ملـت را بـه هـم متصـل مـی کنـد از عوامـل دیگـر ایـن 
احسـاس بـرادری اسـت و در کنـار آن همسـایگی کـه در مفاهیـم و تعابیـر 
 قرآنـی و تعالیـم پیامبـر عظیـم الشـأن نیـز وجـود دارد ، دربـاره همسـایگان ما

 هم صادق است.
وی با تاکید بر اینکه در تاریخ ریشــه دار دو ملت هیچ نشــانه ای جز دوستی و 
برادری وجود ندارد گفت: عالوه بر این اشــتراکات قوی و ریشــه دار ما به عنوان 

جزئی از جهان اسالم دشمن های مشترکی داریم.
فرمانده کل ســپاه از رژیم غاصب صهیونیســتی به عنوان دشمن جهان اسالم و 

بشــریت یاد کرد و با بیان اینکه آمریکایی ها نیز که تکیه گاه اصلی صهیونیست 
ها هستند اساساً دشمن حکومت اسالم هستند، فرجام و سرنوشت عادی سازی 
روابط با صهیونیســت های کودک کش را برای برخی حکام منطقه تلخ توصیف 
و تصریح کرد :ســوال مهمی است که رژیم صهیونیستی که قادر به دفاع از خود 
هم نیســت و کاماًل یک رژیمی بدون سیاســت اســت ،چگونه برخی کشورهای 
اســالمی بر آن تکیه می کنند که دارای امنیت یا اقتصاد باشند این مسئله هیچ 

منطقی ندارد.
سرلشــکر سالمی ارمغان حضور آمریکایی ها در جهان اسالم را تفرقه های بزرگ 
،جنگ های داخلــی طوالنی ، تخریب خانه ها و همچنین آواره کردن مردمان ، 
محروم کردن ملت های مسلمان از ثروت های خودشان و در واقع داشتن ناامنی 
و فقر و عقب ماندگی دانست و گفت: وقتی به افغانستان نگاه می کنیم آثار زیان 

بــار و غیر قابل جبران مداخله آمریکایی هــا را می بینیم همانگونه که ما از این 
مداخالت ویرانگر آمریکایی ها در افغانســتان رنج می بریم ؛مردم، دولت و اساساً 

کشور پاکستان هم به نحو دیگری رنج می برند.
وی با بیان اینکه امنیت جمهوری اســالمی پاکستان را معادل امنیت جمهوری 
اســالمی ایران می دانیم، بر توسعه و تحکیم مناســبات و همکاری ها در حوزه 
های مختلف به ویژه ارتقای هرچه بیشــتر امنیت مرزهای مشــترک و مبارزه با 
تروریست ها تاکید کرد و گفت:خوشبختانه ما بیشتر مالقات هایمان طی سالهای 
گذشــته با فرماندهان عزیز ارتش پاکستان بوده است، این نشان دهنده آن است 
که ما روابط برادری خوبی با ارتش پاکســتان داریم و با هر چیزی که بخواهد به 

آن خدشه وارد کند مقابله می کنیم.
ژنرال ندیم رضا رییس کمیته مشــترک روســای ســتاد ارتش پاکستان نیز در 
این دیدار با اشــاره به اشتراکات فراوان دو ملت و کشور ایران و پاکستان، تفرقه 
و اختــالف افکنی در جهان اســالم را ثمــره طراحی آمریکا و غرب دانســت و 
گفت:آمریکایی ها بعد از بیست سال و بدون تامین امنیت افغانستان آنجا را ترک 

کردند و حضور آنان دستاوردی نداشت.
رئیس کمیته مشترک روسای ستاد ارتش پاکستان همچنین بر توسعه همکاری 
ها ی اطالعاتی و عملیاتی به منظور تامین امنیت مرزهای دو کشور تاکید کرد.

سرلشکر سالمی:

 رژیم  صهیونیستی 
قادر به دفاع از خود نیست


