
آقای خاتمی! تا کی سکوت؟

آقــای خاتمی، تا کی می خواهیــد در برابر جهل و 
پلشتی موسوی ســکوت کنید؟ تا کی می خواهید 
در برابر هرزه گویی او، منفعل و بی عمل باشــید؟ تا 
کی می خواهید با سکوت و بی نظری، نفرت پراکنی 

او را تأیید کنید؟
ســکوتی که در برابر ضربه ای کــه او به منافع ملی 
ایرانیان و اقتدار خارجی کشور در سال 88 زد بس 
نیست؟ شــما واقف بودید و می دانستید که ادعای 
تقلب در انتخابات سال 88 نادرست و پوچ است، اما 
سکوت کردید، تا از خشم هواداران موسوی که این 
خالف گویی را باور کرده بودند، در امان بمانید و چه 
هزینه هایی که از این سکوت شما بر جامعه تحمیل 
شــد. ماهها تنش و درگیری و تعمیق شدن شکاف 
اجتماعی در بین مردم نیز نتوانســت مهر ســکوت 
شما را بشکند و در حالی که مردم با مردم در برابر 
هم صف آرایی می کردند و خانه و خانواده و خیابان 
به صحنه مشــاجرات و بدگویی و تنش آنها با هم 
تبدیل شده بود، شما لباس عافیت طلبی بر تن کرده 
بودید و نخواســتید از خود برای فرونشاندن آتش 
اختــالف بین مردم هزینه کنید و آنچه در غیرعلن 

می گفتید را در علن نیز بگویید.
آقــای خاتمی!  شــما در برابر حرمت شــکنی روز 
عاشــورای ســال 88 نیز ســکوت کردید و وقتی 
ایــن نادان و متوهم، از حرمت شــکنان به نام امت 
خداجو یاد کــرد، باز زبان در کام گرفتید. روز نهم 
دی که میلیون ها میلیون ایرانی خشــمگین از این 
حرمت شکنی خیابان های ایران را از حضور و ارادت 
خــود به حضرت اباعبداهلل الحســین)ع( پر کردند 
نیز بــاز در کنار آنها نبودید ولو بــه بیان گفتاری 
کوتاه. آقای خاتمی، شــما در برابــر دولتی که با 
کمک و پشتیبانی شــما بر سر کار آمد و خسارت 
محضی به نام آبان 98 را بر ســر مردم آوار کرد، نیز 

مسئولیت پذیر و شریف عمل نکردی.
آقــای خاتمی! آنچــه این جاهــل در این آخرین 
اظهارات خود گفته اســت، تضییــع حق و لکه دار 
کردن شــرافت، پاک ترین و شــریف ترین فرزندان 
این آب وخاک یعنی شهدای مدافع حرم و از جمله 

شهید بزرگوار شهید همدانی است.
عنوان مدافع حرم، ابتکار شــهید ســلیمانی برای 
حماســه آفرینی این مدافعان حســینی و زینبی و 
فاتحان امنیت ایران در برابر دیوی چون داعش است 
که این بدسرشــت آن را نیز واژگون و مطابق میل 
صهیونیســت ها و دیگر آدم کش های جهانی معنی 
کرده اســت. هرجا ســکوت کردید، هرجا بی عملی 
نشان دادید، بس است، یک بار هم شده این کلیشه 

عافیت طلبی و سکوت در هنگام الزم را بشکنید.
اکنون گمــان می کنم در دهه هفتم و یا هشــتم 
زندگی خود باشید و به طور طبیعی بیش از دیگران 
باید نگران عاقبت به خیری خود باشــید، نگذارید 
با سکوت و دم فروبســتن در برابر هرزه گویی این 
شرور، خون شهدای مدافع حرم دامن شما را بگیرد 
و حقی که آنان و خانواده هایشــان بر گردن من و 

شما دارند، در دنیا و آخرت نابودت کند.

 کسانی که برای نظام
 هزینه درست کردند به جای توبه

 بر طبل تفرقه می کوبند
رئیس کمیسیون شــوراهای مجلس گفت: افرادی 
کــه امروز باید از اقدامــات و هزینه هایی که ایجاد 
کردند، توبه کنند، دســت از اقدامات رذیالنه شان 

برنداشته و همچنان بر طبل تفرقه می کوبند.
محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون شوراها و امور 
داخلی کشــور مجلس در واکنش به مطالب منتشر 
شده اخیر منتسب به میرحســین موسوی، گفت: 
اصــل ماجرا به جریان فتنه ای کــه این آقایان در 
ســال 88 برپا کردند، برمی گردد؛ در عاشورای آن 
ســال اراذل و اوباش گستاخانه به عزاداری حضرت 
اباعبداهلل علیه السالم توهین کردند و این حرکت های 
خالف ارزش ها، نتیجه عمل میرحسین موسوی بود. 
وی افزود: این عمل در پاســخ به فراخوانی بود که 
سران فتنه دادند و بهاییت، کمونیست ها و سلطنت 
طلب ها به میدان آمدند؛ آن افراد از مردم مسلمان 
نبودند و کســانی بودند که از فضای به وجود آمده 
در کشور توســط جریان فتنه، سوء استفاده کردند. 
در آن موقــع اگر امثال شــهید همدانی ها نبودند، 
یقیناً گســتاخی این افراد بیشتر می شد. وی ادامه 
داد: اینکه این فرد با سوابقی که در گذشته داشته، 
امروز با رژیم صهیونیســتی، داعش و آمریکایی ها 
هم صدا می شود، جای تأسف بسیاری دارد؛ موسوی 
امروز دقیقا حرف هایی را تکرار می کند که دشمنان 
انقالب اسالمی و ملت ایران، آن ها را به کار می برند 
و این توهین ها را به شهید همدانی نسبت می دهند.  
جوکار تصریح کرد: من فکر می کنم که موســوی از 
حالت عادی خارج شــده و وضعیت خاصی دارد که 
چنین ســخنانی یا منتسب به او یا توسط خودش، 
منتشر می شود. رئیس کمیسیون شوراهای مجلس 
در پایان خاطرنشــان کرد: جای تأسف دارد افرادی 
که امــروز باید از اقدامــات و هزینه هایی که ایجاد 
کردند، توبه کنند، دســت از اقدامات رذیالنه شان 

برنداشتند و همچنان بر طبل تفرقه می کوبند.
به تازگی نامه ای منتســب به میرحسین موسوی، 
یکی از ســران فتنه در فضای مجازی منتشر شده 
که وی در این نامه، رشــادت های مدافعان حرم را 
زیر ســؤال برده و پیدایش داعش را نتیجه مقابله 
با بهار عربی دانســته است.  همچنین در این نامه 
مطالبی درباره جایگاه رهبر معظم انقالب از سوی 

میرحسین موسوی مطرح شده است.
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گزارش
رئیس جمهور در جلسه هیات دولت: 

شهدای مدافع حرم از امنیت و اقتدار کشور دفاع کردند پرویز امینی

خبــــر

برخی از گردانندگان و عناصر اصلــی جریان اصالحات به خصوص طیف حامی 
فتنه، نســبت به این که نظام اســالمی دنبال جذب حداکثری است و به دنبال 
پیاده کردن هیچ کس از قطار انقالب نیســت، دچار سوءبرداشــت و سوء تفاهم 

شده است.
وب ســایت »کلمه«- رسانه منتســب به اعضای فراری جریان فتنه- یادداشتی 
از میرحسین موسوی منتشــر کرد. این یادداشت با محتوایی هتاکانه، مقام های 
عالی نظام، سرداران شهید مدافع حرم و محور مقاومت در منطقه را مورد هجمه 
قرارداد. به گزارش فارس یادداشــت میرحســین موســوی از یکسو ذوق زدگی 
دشــمنان ملت ایران را در پی داشت و از سوی دیگر واکنش منفی افکارعمومی 

را در فضای مجازی برانگیخته است.
درباره این یادداشت گفتنی هایی است؛

1- میرحسین موسوی اساســاً فرد قانون شکنی است.خاطره افکارعمومی ایران 
هنوز به خاطر دارد که در جریان برگزاری انتخابات ریاســت جمهوری 88 و در 
شرایطی که هنوز مردم در صف های اخذ رأی حضور داشتند و چندین ساعت تا 
پایــان مهلت رأی گیری باقی مانده بود، وی و حامیانش در اقدامی غیرقانونی با 
فراخوان نمایندگان رسانه های بیگانه از پیروزی خود با اختالف آرای بسیار زیاد 

خبر داد و گفت که   رئیس جمهور ایران شده است!
مروری بر وقایع انتخابات 88 گواه این واقعیت است که وی و حامیانش در جریان 
برگــزاری انتخابات 7 مرتبه به انحای مختلف ادعای پیروزی خود در انتخابات را 

مطرح کردند. موارد را با هم مرور می کنیم:
* هنوز روز 22 خرداد 88  به نیمه نرسیده بود که سیدمحمد خاتمی-  که خود 
بارها علیه سالمت انتخابات سخن گفته بود-  مدعی پیروزی میرحسین موسوی 

در  انتخابات  شد .
* ســاعت حدود 12:10 ظهر روز 22 خرداد وبسایت یاری از سایت های حامی 
موسوی در خبری به نقل از سیدمحمد خاتمی مدعی شد که میرحسین موسوی 

در دور اول انتخابات ریاست جمهوری دور دهم پیروز شده است!
* ســاعت 13:11 بعداز ظهر است و 5 ساعت از آغاز رأی گیری گذشته؛  وبسایت 

قلم نیوز وابسته به ستاد انتخاباتی موسوی، مدعی پیروزی وی شد.
ابوالفضل فاتح رئیس کمیته اطالع رسانی، رسانه و تبلیغات ستاد مهندس موسوی 
در این باره ادعا کرد که  "پیروزی مهندس موســوی با فاصله زیاد قطعی اســت/ 

همه برای این پیروزی یک سجده شکر بدهکاریم"
* سیدعلی اکبر محتشمی پور رئیس کمیته غیرقانونی صیانت از آرای میرحسین 
موســوی هم در ساعت 16 کنفرانس خبری کرد و مدعی شد که موسوی پیروز 

انتخابات  است.
*    ســاعت 19 روز 22 خردادماه  قلم نیوز به نقل از فرشــاد مؤمنی ادعا کرد : 

 "میرحسین موسوی در آستانه شکستن رکورد 30 میلیون رأی است."
این وبسایت حدود یک ساعت بعد در ساعت 20:21 هم  مدعی شد که "موسوی 

بیش از 60 درصد آرا را کسب کرده است".
*  وبســایت "جمهوریــت" -کــه گفته می شــد از ســوی فرزنــدان آیت اهلل 
هاشمی رفســنجانی اداره می شود-  در ساعت 21:06 خبری را با تیتر "خاتمی به 
میرحسین تبریک گفت" منتشر کرد. در این خبر  خاتمی با ادعای کسب اکثریت 

آرا از سوی موسوی، این پیروزی را به وی تبریک گفت.
* ســاعت 23 روز 22 خرداد 88 میر حسین موسوی  در یک نشست خبری قبل 
از پایان رأی گیری مدعی شــد: "بنابر اطالعاتی که ما از ستادهای مان  داریم؛ در 
سطح کشور، برنده قطعی، برنده قطعی با نسبت آرای بسیار زیاد اینجانب هستم".
این اقدام توســط ترامپ در آخرین دور انتخابات ریاســت جمهوری آمریکا رخ 
داده است. اما تفاوت رفتار همفکران و همراهان موسوی با همفکران و همراهان 
ترامپ در این است که دموکرات ها و جمهوری خواهان با انتقاد از ترامپ، وی را 
دیکتاتوری ذلیل، مســتبد، قانون شکن و رفتار وی را خطرناک و مصداق حمله 

به دموکراســی نامیدند. در حالی که همفکران و همراهان موسوی یا از اقدامات 
غیرقانونی وی حمایت کرده یا با ســکوت قابل تامل از کنار گســتاخی ها و بی 

حرمتی های وی حتی به اهل بیت )ع( نیز عبور کردند.
2- موســوی پس از ادعای پیروزی در انتخابات و سپس ادعای تقلب، همچنان 
مسیر قانون شکنی را پیمود. با اینکه نظام با سعه صدر و مدارا با وی رفتار کرده 
و مســیر قانون را به او پیشنهاد داده بود اما میرحسین موسوی دقیقاً با بازی در 
پازل دشمن ضمن تخطی و سرپیچی از پیگیری روند قانونی، مردم را به خیابان 

کشاند و خسارت هنگفتی به کشور و ملت تحمیل کرد.
3- قطعاً نباید یادداشــت اخیر موســوی را یک اقدام فردی تلقی کرد. بلکه این 
یادداشت محصول یک هماهنگی پیدا و پنهان میان اعضای جریان فتنه در داخل 
و فتنه گران فراری در خارج از کشــور است.همچنان که ادبیات این یادداشت به 
مانند بیانیه های وی در فتنه 88 با ادبیات جریان نفاق همسانی دارد. به عبارتی 

ادبیات این یادداشت بیش از همیشه شبیه به سربازان مریم رجوی است.
اولین بار متن این یادداشــت توسط وبســایت کلمه منتشر شد و سپس توسط 
برخی رســانه های داخلی منتسب به طیف افراطیون اصالح طلب بازنشر شد. اما 
سؤال اینجاســت که اصاًل چرا این یادداشت در فضای فعلی منتشر شده است و 
چرا امثال محمد خاتمی که برای بازگشــت به درون نظام دست و پا می زند، از 

این یادداشت حمایت کرده است؟
پاســخ را باید در مجموعه اقداماتی دید که حداقل در یکســال گذشته رخ داده 
اســت. جریان فتنه و اعضای ارشد ســتاد میرحسین موسوی، که به دلیل قصور 
و تقصیر برخی دولتمردان در دولت ســابق نفوذ کرده و برخی پســت های ارشد 
را اشــغال کردند، به این امید بودند که با کارنامه ای که دولت قبل در حوزه های 
مختلف و از جمله اقتصاد به جای گذاشت، محصول آن در خیابان به بار آمده و 
مردم با شورش علیه حاکمیت، پروژه ناتمام فتنه گران در سال 88 را با 12 سال 

تأخیر به اجرا درمی آورند.
اما این ســناریو با هوشمندی مردم فهیم کشورمان، نقش بر آب شد. مردم ایران 
در انتخابات ریاســت جمهوری 1400 دقیقاً خالف نظر جریان فتنه و سران این 

جریان عمل کردند.
روزها و هفته ها و ماهها سپری شد؛ غوغای سالم فرمانده و شاهکار دهه نودی ها، 
در اقصی نقاط کشــور و شهر به شهر و کوچه به کوچه پیچید و حتی از مرزهای 
ایران نیز فراتر رفت. در ادامه، مردم در جشن عید غدیر در تهران، با حضور چند 
میلیونی، دشــمنان و به خصوص جریان فتنــه را مبهوت و عصبی کردند. پیش 
از آن نیز تشــییع دهها میلیونی پیکر سردار شهید حاج قاسم، سیلی سختی بر 

گوش جریان فتنه نواخت.
4- این یادداشت را باید نتیجه ناامیدی و خشم و عصبانیت جریان فتنه از مردم 
ایران دانســت. همان مردمی که 9 دی 88 – با گرایش های سیاسی مختلف-آن 
حضور حماســی، باشکوه و تماشایی را رقم زدند و باز هم همان مردم در تشییع 
پیکر حاج قاسم و اجتماعات سالم فرمانده و اجتماع جشن غدیر و محرم امسال- 
با گرایش های سیاســی مختلف- حماســه های دیگر رقم زده اند. جریان فتنه از 
مردم عصبانی اســت و  با هتاکی به ســلیمانی ها و همدانی ها، تقال می کند تا به 

زعم خود از مردم انتقام گیری کرده و به آنان دهن کجی کند.
5-نگارش این یادداشــت نشان می دهد که جریان فتنه با قانون، مردمساالری و 
منافع ملی به هیچ عنوان سر سازگاری ندارد؛ قطعاً باید به شرکای پیدا و پنهان 

میرحسین موسوی در نگارش این یادداشت توجه مضاعفی کرد. آنانی که تاکنون 
با ســکوت همراه با رضایت خود، در این اقدام همراه شــده اند. این زنجیره پیدا 
و پنهان را افــرادی از محمد خاتمی و بهزاد نبوی و حجاریان و تاجزاده، تا علی 
مطهری و محســن هاشمی و سید حسن خمینی و شــکوری راد و روزنامه ها و 

رسانه های منتسب به جریان اصالح طلب تشکیل می دهند.
اما نکته اساسی آن است که به نظر می رسد برخی از گردانندگان و عناصر اصلی 
جریــان اصالحات به خصوص طیف حامی فتنه، نســبت به این عبارت که نظام 
اســالمی دنبال جذب حداکثری است و به دنبال پیاده کردن هیچ کس از قطار 
انقالب نیســت، دچار سوءبرداشت و سوء تفاهم شده است و در هر بحرانی که از 
ســوی جریان فتنه و فتنه گران اتفاق می افتد، سکوت را بر شفاف کردت مواضع 

خود ترجیح می دهند.
حال آن که در فضای جنگی، ســکوت نســبت به ظلم و ظالــم توجیهی ندارد، 
اصالحات و احزاب تابعه این جریان می بایست موضع و صف بندی خود را نسبت 

به این گونه موارد روشن و شفاف بیان کنند.
6- میرحســین موسوی و همقطاران وی پیش از این در بهمن 89 تقال کردند تا 
پروژه ضدایرانی دشــمن را که هدف اصلــی آن جنگ داخلی و تجزیه ایران بود 
به مرحله اجرا برســانند، اما درایت رهبر حکیم انقالب و هوشمندی مردم عزیز 
ایران، این نقشه شوم را ناکام گذاشت. این نقشه در سال های بعد بر عهده داعش 
گذاشته شد اما ســربازان غیور سردار شهید حاج قاسم و شهدای مدافع حرم از 
جمله شــهید همدانی  با ناکام گذاشتن این نقشه شوم، کمر داعش را شکسته و 

سیلی محکمی بر گوش رژیم اسرائیل و دولت آمریکا نواختند.
7- میرحســین موســوی در این بیانیه دقیقاً با ادبیــات گروهک های تکفیری 
تروریســتی و شــبیه رفتار منافقیــن، اقدامات منطقه ای ایــران را مورد هجمه 
قرارداده اســت. شــخصی که در ســال 89 مأموریت یافته بود تا ایران را تجزیه 
و جنگ داخلی به راه بیندازد، حاال هم صدا با داعش و ســران رژیم کودک کش 

اسرائیل شده است.
8- از دیگر مواردی که می توان به عنوان سرنخ در موضوع یادداشت میرحسین به 
آن اشاره کرد، خاموشی و عدم تحرک بدنه جریان اصالحات و فتنه است. در واقع 
در دوســال آخر ریاست جمهوری روحانی، اصالحات به این نتیجه رسید که می 
بایست فرمان سیاست به سمت محکوم کردن رهبری و سپاه پاسداران بچرخد، 
زیرا نه آبی از روحانی برای اصالحات گرم شــد و نه روحانی توانســت برخالف 
ادعــای بزرگ خود مبنی بر رفع تحریم و مشــکالت اقتصادی قدمی بردارد، لذا 
این جریان با نشــانه گرفتن ســپاه و رهبری به عنوان عامالن مشکالت داخلی و 
خارجی، به دنبال احیای روحیه برای بدنه پای کار و به عبارت درســت تر، بدنه 
کف خیابانی فتنه بودند که قســمتی از این پروژه را تاجزاده با همکاری جریان 
نهضــت آزادی به جلو می برد تا جایی کــه میان تاجزاده و جریانات ضد انقالب 
عمــال مرزی برای مقابله با حکومت وجود نداشــت و به ادعای تاجزاده، فقط راه 

حل  ها و تاکتیک ها متفاوت است...
لذا یادداشــت اخیر میرحسین، در همان مسیر چند سال گذشته اصالحات برای 
فرار از واقعیت و مقصر نشــان دادن رهبری و ســپاه به عنوان عوامل مشکالت 
اقتصادی، قابل تحلیل است و به نظر می رسد جریان فتنه باز هم برای آینده، به 

دنبال آشوب و رفتارهای داعش گونه است.
حاال آن اندک افرادی که در اجرای اشــد مجازات برای میرحســین موســوی و 
همقطاران وی تردید داشتند هم به یقین رسیده اند که چنین افرادی که آشکارا 
به بلندگوی داعش و اســرائیل در ایران بدل شده اند، باید با اجرای قانون به اشد 
مجازات برســند و تا اینجا کار هم نظام اســالمی، رأفت به خرج داده است و اگر 
قرار بر برپایی دادگاه باشــد، امثال میرحســین با توجه به خون هایی که در 88 
ریخته شــده و طغیانی که علیه حکومت اسالمی انجام داده اند، به عنوان محارب 

شناخته خواهند شد.

رمزگشایی از یادداشت میرحسین موسوی

  برنامه ریزی جریان فتنه 
برای آشوب شبه داعشی در ایران

رئیس جمهور با با گرامیداشت یاد سرداران شهید سلیمانی 
و همدانی، یادآور شــد که شــهدای مدافع حرم عالوه بر 
پاســداری از حریم اهل بیت )ع(، از امنیت و اقتدار کشور 

نیز دفاع کردند.
سید ابراهیم رئیسی در جلسه روز چهارشنبه هیات  دولت، 
قرار گرفتن موفقیت آمیز ماهواره »خیام« در مدار، دریافت 
پیام، کنترل و مدیریت داده به دست متخصصان ایرانی را 
افتخار آمیز و اقتدار آفریــن توصیف و از همه متخصصان 

هوا–فضا و سازمان فضایی قدردانی کرد.
رئیس جمهور با اشــاره به اهمیت دانش هوا-فضا به عنوان 
پیشران برای کمک به توسعه کشور در حوزه های مختلف 
خاطرنشان کرد: دولت ســیزدهم بنا دارد عقب ماندگی ها 
در این حــوزه را جبران کند و در آینده شــاهد رونمایی 
از دســتاوردهای جدیدی در این زمینــه خواهیم بود که 
کمک شایانی به محیط زیست، اکتشافات معدنی، مدیریت 

مخاطرات طبیعی و پایش مرزها می کند.
رئیســی ضمــن گرامیداشــت روز خبرنــگار و قدردانی از 
تالش های آنان برای آگاهی بخشــی بــه جامعه، بر اهمیت 

جهاد تبیین تاکیــد کرد و از همکاران دولت خواســت در 
تعاملی ســازنده و صمیمانه با اصحاب رسانه، اقدامات دولت 
در همه بخش ها را به مردم گزارش دهند و اجازه ندهند هیچ 
گره ذهنی در افکار عمومی باقی بماند. وی تاکید کرد: دولت 
مردمی از همان روز اول استقرار، تمام تالش خود را برای حل 
مشکالت به کار گرفته و الزم است این تالش ها هنرمندانه به 
اطالع مردم برسد، ضمن آنکه اگر وعده یا کاری هم بر زمین 

مانده، باید دالیل آن برای مردم تبیین شود.
رئیسی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به نامگذاری 
هجدهم مرداد به نام شهدای مدافع حرم در تقویم رسمی 
کشــور، یاد و خاطره این شــهدا را گرامی داشت و تصریح 
کرد: شهدای مدافع حرم، پاسداران حریم اسالم هستند که 
در مظلومیت، جانانه از ارزش ها دفاع کردند و به شــهادت 
رســیدند. رئیس جمهور با گرامیداشت یاد سرداران شهید 
حاج قاسم سلیمانی و حاج حسین همدانی گفت: شهدای 
مدافــع حرم عالوه بر پاســداری از حریم اهل بیت )ع(، از 
امنیت و اقتدار کشــور نیز دفاع کردند و همه کســانی که 
دلسوز ایران و اسالم اند، قدردان این مجاهدت ها هستند.

اعضــای کابینــه دوازدهم در حاشــیه جلســه امروز 
)چهارشــنبه( نوزدهم مرداد ماه 1401 هیات وزیران در 
حیاط دولت با حضور در جمع خبرنگاران به سواالت شان 

پاسخ دادند.
عیســی زارع پور وزیر ارتباطات و فن آوری اطالعات با 
یادآوری اینکه کار اصلی ساخت ماهواره "خیام" از پنج 
ســال پیش شروع شــده بود و نزدیک به یک سال بود 
که از آماده شــدن آن می گذشــت ،اما مشکالت جدی 
برای پرتاب آن وجود داشــت تصریح کرد که در دولت 
ســیزدهم با دیپلماسی فعال و در سایه روابط خوب بین 
ایران و روسیه توانستیم این ماهواره را با ماهوره بر بسیار 

مطمئن پرتاب کنیم.
ســید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی با انتقاد از 
رسانه هایی که ارقام غیرمستند درباره وضعیت اقتصادی 
کشــور در این روزها منتشر می کنند گفت: متاسفانه در 
رســانه ها از داده های غلط گاهی اســتفاده می شود که 

فایده ای جز تخریب اذهان عمومی جامعه ندارد.
جــواد اوجی وزیــر نفــت توضیحاتــی را در خصوص 
شــرایط احداث پتروپاالیشــگاه ها ارائه کرد و گفت: در 
 فــروش محصوالت پتروشــیمی و فــراورده های نفتی 

مشکلی نداریم.
محمدمهدی اســماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 

در پاســخ به پرسشــی درباره وضعیــت فیلم های نوید 
محمدزاده که اکنون ممنوع الفعالیت اســت و چگونگی 
نمایش این فیلم ها تأکید کرد: اگر فیلمی در نوبت اکران 
است تالش ما این اســت که محرومیت هایی که احیاناً 
بازیگــران پیدا می کنند به اکران فیلم لطمه نزند. اکران 
فیلم متعلق به تهیه کننده و مجموعه ای از عوامل فیلم 

تا سینمادارها است و این حتماً نباید اتفاق بیفتد.
علی بهادری جهرمی ســخنگوی دولــت مصوبات امروز 
هیات دولت در زمینه عمل به شــعار ســال را اعالم و 
تشــریح کرد و اظهار کرد: مصوبــات متعددی امروز به 
تصویــب هیات وزیران رســید که از جمله آن ها ســه 
آیین نامه در راستای تسریع تحقق فرمان رهبری انقالب 
در نامگذاری سال در حوزه های مختلف بود که حمایت 
از تولیــد دانش بنیان و اشــتغال زایی در وزارت اقتصاد، 

صنعت، معدن، تجارت و علوم بود.
محمدهــادی زاهدی وفا سرپرســت وزارت تعاون، کار 
و رفــاه اجتماعی درباره آخرین خبــر از افزایش حقوق 
بازنشســتگان تامیــن اجتماعــی، اظهار کــرد: دولت 
مسئولیت میزان افزایش حقوق بازنشستگان را به وزاری 
عضو هیات امنای تامین اجتماعی سپرد که این موضوع 
در بررســی های گذشــته هنوز به نتیجه و جمع بندی 

نرسیده است.

اعضای کابینه سیزدهم در حاشیه جلسه دولت چه گفتند؟
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی در واکنش به 
توهین میرحسین موسوی به مدافعان حرم، گفت: امثال 
موسوی برخالف ادعاهایی که دارند، هیچ تعلق خاطری 

به ایران ندارند.
حجت االســالم علیرضا ســلیمی در گفتگو بــا مهر، در 
واکنش به توهین میرحســین موسوی به مدافعان حرم، 
اظهار داشــت: اگر مدافعــان حرم نبودنــد، این آقایان 
در بهتریــن حالت بایــد پوتین ســربازان داعش را در 

سربازخانه داعش واکس می زدند.
وی با اشــاره به اینکــه مدافعان حرم بودنــد که اجازه 
ندادند حریم کشــور دچار آسیب شــود، گفت: افرادی 
چون میرحســین موســوی نمی دانند عمق استراتژیک 
کشور چیســت و زمانی که هیچ تحلیلی در این زمینه 

ندارند، برای چه اظهار نظر می کنند؟
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: 
آیا این افراد نمی دانند که هر کشوری عمق استراتژیک 
دارد و عمــق اســتراتژیک جمهــوری اســالمی ایران 

کجاست؟
نماینده مردم محالت در مجلس شورای اسالمی با اشاره 
به حمایت میرحســین موســوی از داعش، متذکر شد: 
آیــا این افراد اعترافات مقامــات آمریکایی را نخوانده یا 
نشــنیدند که به صراحت اعالم کردند ما داعش را برای 

مقابله با ایران ایجاد کردیم؟ آیا آنان یادشان رفته است 
که هیالری کلینتون به صراحت اعالم کرد که داعش را 

خودمان ساختیم؟
ســلیمی تاکید کرد: امثال موسوی با طرح این مباحث 
نشان دادند که بر خالف ادعاهایی که دارند، هیچ عالقه 
و تعلق خاطری به ایران ندارند و وطن پرستی برای آنان 

هیچ جایگاهی ندارد.
وی بیان کرد: اصالح طلبان در اتاق های دربســته خود 
می گوینــد که در انتخابات 88 تقلب نشــده اســت اما 
هنوز حاضر نیســتند که به صــورت علنی اعتراف کنند 
که هیچ تقلبی در کار نبوده اســت. طرح مســئله تقلب 
در انتخابات 88، یک رمز آشــوب در کشور برای اجرای 

پروژه آمریکایی بود.
عضو هیئت رئیســه مجلس شــورای اســالمی با تاکید 
بــر اینکه اصالح طلبــان نباید در برابر ایــن بیانیه تند 
موسوی ســکوت کنند، گفت: اصالح طلبان حتماً باید 
در برابر بیانیه تند موســوی موضع بگیرند، چرا که وی 
به مدافعان حرم توهین کرده است و این موضوع ربطی 
به مســائل حزبــی و جناحی ندارد و مربــوط به کیان 
کشــور اســت. اصالح طلبان باید هر چه زودتر مواضع 
 خود را به صورت شــفاف و روشــن در مقابل این بیانیه 

مطرح کنند.

سلیمی: موسوی به ایران تعلق خاطر ندارد


