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آيتاهلل نوري همداني گفت :در جهان شاهد شکلگيري فرقه تکفيري وهابي هستيم
که رفتن به زيارت اهل بيت(ع) را شرک ميداند ،اما خدمت به ترامپ و نوکري به
آمريکا را شرک نميدانند ،اين مسئله با خادمالحرمين بودن سازگاري ندارد.به گزارش
ايسنا ،آيتاهلل نوري همداني در ديدار جمعي از فرماندهان کالنتري ناجا ،ضمن
تبريک ايام وحدت بر توجه بيشتر به مسئله وحدت و سيره زندگي پيامبر(ص) تاکيد
کرد.وي گفت :در وضعيتي قرار داريم که دشمن به بهانههاي مختلف به کشورهاي
اسالمي عراق ،سوريه ،يمن و بحرين حمله و با علماي اسالم ستيز ميکند و تحت
شکنجه قرار ميدهد؛ بنابراين دراين شرايط که دشمنان دنبال اين نوع برنامه هستند،
مسلمين هم الزم است در برابر دشمنان مقاوم باشند.اين مرجع تقليد با بيان اينکه
پيامبر(ص) براي هدايت مردم تالش شبانهروزي ميکرد به طوري که براي هدايت

سياسي

مردم دچار سختي و رنجهاي فراوان شده بود اظهار کرد :هدف پيامبر(ص) از ترويج
دين ،ساختمان سازي انسان با استفاده از مصالح دين بود.آيتاهلل نوري همداني با
بيان اينکه پيامبر(ص) زماني که مبعوث به رسالت شدند در دستي ابزار جهاد و در
دستي ديگر کتاب الهي داشتند ،گفت :تا جايي که امکان داشت مردم را به دين
دعوت ميکرد و آنهايي که اهل پذيرش نبودند و نميخواستند دين را قبول کنند،
پيامبر(ص) با آنها جهاد ميکرد و از اين طريق هم دين را ترويج ميداد.اين استاد
خارج فقه حوزه اظهار کرد :داشتن ابزار جهاد و کتاب الهي تنها اختصاص به پيامبر(ص)
نداشت ،همه انبياء اين گونه بودهاند؛ به همين دليل اين اقدام پيامبر(ص) نشان دهنده
اهميت جهاد است و بايد کاري کرد جامعه اسالمي به فرهنگ جهاد افتخار کنند و
آن را سرلوحه برنامههاي خود قرار دهند.
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وقت گذراني در فضاي مجازي
دو برابر متوسط جهاني

کمالوندي:

» خبر

دفتر آيت اهلل مکارم شيرازي :

صادقي عذر خواهي کند
دفتر حضرت آيت اهلل مکارم شيرازي گفت :چنانچه جناب آقاي صادقي
اين موضوع را تكذيب و عذرخواهي نمايد مشكلي نيست و اال از طرق
قضائي قابل تعقيب است.به گزارش خبرگزاري رسا ،دفتر حضرت
آيت اهلل مکارم شيرازي با صدور بيانيه اي نسبت به اتهام خالف واقع يکي
از نمايندگان مجلس به اين مرجع تقليد واکنش نشان داد.متن بيانيه
دفتر حضرت آيت اهلل مکارم شيرازي به شرح زير است:مدتي است خبري
سرتاپا دروغ به وسيله بدخواهان مرجعيت شيعه در بعضي از فضاهاي
مجازي منتشر كردهاند كه آقايي به نام مدلل داماد حضرت آيت اهلل
العظمي مكارم شيرازي است و او تاجر شكر و بدهكار مهم بانكي است،
در حالي كه معظم له نه چنين دامادي دارد و نه حتي اين شخص را
ديده است.اخيرا ً يكي از نمايندگان مجلس شوراي اسالمي به نام آقاي
محمود صادقي با عبارت "خوب است جناب ايشان درباره بدهي هاي
کالن معوق جناب مدلل به بانک سرمايه هم توضيح بدهند" به اين
شايعه دامن زده و به نوعي اين دروغ را در توئيت خود نسبت به معظم
له تكرار كرده است.خداوند به همگان توفيق عمل به وظايف الهي
خود را بدهد.

ناگفتههاي وزارت ارشاد خاتمي :

ريختو پاش مالي تاجزاده
و اصالحطلبان
معاون اداري و مالي خاتمي در وزارت ارشاد براي اولين بار ناگفتههايي
را از رانتخواري و ريختوپاشهاي نزديکان محمد خاتمي از جمله
تاجزاده،آرمين ،ابطحي و عربسرخي فاش کرد.به گزارش تسنيم ،
مصطفي مهذب گفت:يکي از مشکالتي که من در وزارت ارشاد داشتم
مسئله ارز بود.ارز نهادهايي مانند تبليغات اسالمي،روزنام ه ها،سازمان
تبليغات و ...همه دست من بود يعني بهوسيل ه معاونت مالي و اداري
وزارت ارشاد طبق يک برنامهريزي در شوراي معاونين تصميم ميگرفتيم
و تقسيم ميشد .چند نفر از معاونان و نزديکان خاتمي بودند که واقعاً با
انقالب اسالمي و جمهوري اسالمي آميخته نبودند .وي افزود :انوار معاون
سينمايي،سيد محمد علي ابطحي،فيضاهلل عربسرخي،مصطفي تاجزاده،
محسن آرمين و ،...برخي از اين افراد براي مأموريت به خارج از کشور
ميرفتند که دکترا بگيرند.براي مثال براي بورسيه ميرفتند فرانسه و
ي خوردند
ي رفتند،م 
يک رستوراني آنجا بود بهنام خانه ايران،آنجا م 
و ريختوپاش ميکردند و ميآمدند ،مدرک دکترا را هم يا ميگرفتند
يا نميگرفتند اما پول مأموريتشان را حتماً ميگرفتند ،تاجزاده هم
يکي از اينها بود.مهذب ادامه داد:ريختوپاشها با محوريت تاجزاده
نبود.ولي تاج زاده نسبت به ديگران محوريت بيشتري داشت ،چون
اينها با آقاي موسوي الري هم يک ارتباط تنگاتنگي داشتند و يک
گروه خاصي بودند که حتي در جلسات خصوصي که در وزارت داشتند
به ما اجازه ورود نميدادند.

ظريف:

هيچ نيروي نظامي خارجي
در درياي خزر مستقر نخواهد شد
ظريف با اشاره به مذاکرات انجام گرفته در ارتباط با کنوانسيون درياي
خزر بين پنج کشور حوزه درياي خزر اعالم کرد :طبق توافق هيچ نيروي
نظامي خارجي نميتواند در اين دريا مستقر شود.به گزارش ايسنا به
مسکو ،محمد جواد ظريف هنگام ورود به مسکو در جمع خبرنگاران
با اشاره به برگزاري هفتمين اجالس وزراي خارجه کشورهاي ساحلي
درياي خزر در مسکو اظهار کرد :تا کنون  ۴۹اجالس کارشناسي در
ارتباط با اين موضوع برگزار شده و در دو سه روز گذشته نيز اجالس
ويژه کارشناسي براي آمادهسازي برگزاري اجالس وزيران برگزار شد و
امروز و فردا نيز اجالس وزرا براي آماده سازي اجالس سران که قرار
است در آستانه تشکيل شود ،برگزار ميشود.رئيس دستگاه ديپلماسي
کشورمان با بيان اينکه تا کنون پيشرفتهاي خوبي در بحث کنوانسيون
رژيم حقوقي درياي خزر حاصل شده است افزود :در کنار اين کنوانسيون
 ۱۲سند نيز مورد توافق قرار گرفته است.وزير امور خارجه با بيان اينکه
مذاکرات جدي در حال انجام است تا در مورد تمام مسائل مربوط به
کنوانسيون بين  ۵کشور توافق حاصل شود گفت :در بيشتر حوزهها توافق
حاصل شده ولي همانطور که گفتم بايد در مورد تمام مفاد کنوانسيون
به توافق برسيم.ظريف با اشاره به برخي از توافقات حاصل شده بين
پنج کشور اين حوزه در مورد کنوانسيون درياي خزر خاطرنشان کرد:
بر اساس توافق صورت گرفته هيچ نيروي نظامي خارجي نميتواند در
اين دريا مستقر شود و از ديگر سو پنج کشور توافق کردند که در بحث
کشتيراني در اين دريا از پرچم پنج کشور استفاده شود.وي اظهار کرد:
در ارتباط با همکاريهاي زيست محيطي درياي خزر نيز به توافقاتي
رسيديم و در اجالس امروز و فردا قرار نيست سندي توليد شود بلکه
قرار است که سندها براي اجالس سران آماده شود.

يوسفيان مال خبر داد؛

زد و بند بدهکاران کالن بانکي
با يک بانک براي پرداخت نکردن بدهي

عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي با اشاره به زد و بند اَبَر بدهکاران بانکي
با يک بانک براي نپرداختن بدهيها گفت :برخي بدهکاران کالن ،اين امکان
را به ساير بانکها نيز تعميم دادهاند.عزتاهلل يوسفيان مال عضو ستاد مبارزه با
مفاسد اقتصادي در گفتگو با فارس ،با تأکيد بر اينکه ستاد مبارزه با مفاسد
اقتصادي حتي اگر هفتهاي يک جلسه نيز برگزار کند باز هم کم است ،گفت:
ما دائماً اعتراضات خود را به دبيرخانه ستاد به واسطه لغو مکرر نشستها اعالم
کردهايم.وي با اشاره به اينکه پروندهها و مسائلي که بايد در نشست اين ستاد
مطرح شود بسيار زياد است ،خاطرنشان کرد :مسئله احکام ورشکستگي يکي
از آنهاست که بدهکاران ميروند از دادگاهها حکم مبني بر ُمعسِ ر بودن خود
ميگيرند و ديگر يک ريال هم از بدهيهاي خود را پرداخت نميکنند .يوسفيان
مال گفت :يعني در مقايسه ميان معوقهداران و آن دسته از بدهکاران که خود را
معسر اعالم ميکنند ،واقعاً بايد دست معوقهداران را بوسيد .وي افزود :اين حکم
ا ِعسار براي بدهکاران بانکي در حال فروپاشاندن سيستم بانکي کشور است.عضو
ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي با اشاره به جلسه چند هفته پيش با مديران
عامل بانکها در بانک مرکزي ،گفت :مديران عامالن بانکها هم در آن نشست
از اين مسئله اظهار عجز کردند .وي خاطرنشان کرد :بدهکاران کالن بانکي با
اين روش ميروند با بند و بست با يک بانک حکم اعسار ميگيرند و سپس
آن را به همه بانکها تعميم ميدهند ،به طوري که ميبينيم بدهکاران کالني
که  100ميليارد بدهي به بانک دارند ،با استناد به حکم اعسار ،يک ريال هم
پرداخت نميکنند و به طور قانوني پول دولت و ملت را ميخورند.

حفظ همزمان برجام و ادامه تحريم ها ،شدني نيست
سخنگوي سازمان انرژي اتمي از برگزاري نشست
کميسيون مشترک برجام در وين در چهارشنبه ۲۲
آذر خبرداد و گفت :حفظ همزمان برجام و ادامه تحريمها،
شدني نيست.بهروز کمالوندي در مصاحبه اختصاصي با
خبرنگار خبرگزاري صدا و سيما ،با تبيين دستورکار اين
نشست گفت:معموال در اين کميسيون مباحث مختلف
فني ،سياسي ،حقوقي و اقتصادي مطرح مي شود
اما در اين نشست موضوع فني خاصي مطرح نيست
گرچه ممکن است در حين مذاکرات مباحثي مطرح
شود و به همين علت همکارانم از سازمان انرژي اتمي
نيز در اين نشست حضور دارند.وي افزود :باتوجه به
اينکه آژانس بين المللي انرژي اتمي تاکنون  9بار
پايبندي کشورمان را به برجام تاييد کرده مباحث
مطرح در کميسيون مشترک مهم است به ويژه از اين
باب که طرف مقابل باالخص آمريکايي ها تعهداتشان
را بايد انجام دهند و خواسته هاي ما در اين نشست
مطرح مي شود.کمالوندي در پاسخ به اين پرسش که

آيا در نشست کميسيون مشترک برجام نقض مکرر
توافق هسته اي از جانب آمريکا به ويژه با اجراي قانون
کاتسا مطرح مي شود؟ گفت :ما در همه مناسبات اين
موضوع را مطرح مي کنيم حتي در آژانس نيز بالفاصله
پس از ارائه گزارش مديرکل در بيانيه اي که صادر
مي کنيم اشاره مي شود که تعهداتمان را انجام داده ايم
درحالي که طرف مقابل تعهداتش را به درستي انجام
نمي دهد.وي تاکيد کرد :مهم اين است که حتي اگر
نگوييم متن برجام نقض نشده قطعا روح آن نقض شده
است و اين قانوني که اشاره کرديد و تحريم هايي که
از جانب آمريکا اعمال شده مويد همين موضوع است
و ما اين را در محاسبات و در سطوح مختلف مطرح
و اعالم کرده ايم که نمي توانيم تعهدات را يک جانبه
اجرا کنيم و به اين روند ادامه دهيم و طبعا اين مباحث
در نشست کميسيون مشترک برجام نيز مطرح خواهد
شد.معاون سازمان انرژي اتمي گفت :محور اصلي کار
مباحث اقتصادي است زيرا در اين حوزه عمدتا بانک ها

رئيس سازمان مدارس غير دولتي گفت :دانشآموزان ايراني زمان
زيادي را در فضاي مجازي ميگذرانند که اين ميزان  2برابر ميانگين
جهاني است .به گزارش شبکه علمي ثريا ،مجتبي زيني وند اظهار
داشت :اين مسئله در حالي اتفاق مي افتد که محتواي مناسبي
براي اين دانش آموزان در فضاي مجازي توليد نکرده ايم .وي
اضافه کرد :معلمان بايد به فناوري هاي روز به عنوان يک گزينه
ضروري نگاه کنند زيرا روش هاي قديمي جواب نمي دهد و بايد
تربيت با اقتضائات زمان همگام و هماهنگ باشد.
***

آزمونهاي استخدامي دولتي ،صوري است
و شرکت هاي بزرگ تحت القائات آمريکايي ها از
روابط بانکي و اقتصادي با کشورمان ترسانده شده اند
درحاليکه در مواد مختلف برجام تصريح شده است که
نبايد اقدامي شود که جمهوري اسالمي ايران از لغو
تحريم ها بهره مند نشود.کمالوندي با اشاره به اقدام
ترامپ در ارجاع موضوع پايبندي کشورمان به برجام
به کنگره اين کشور هشدار داد :آمريکايي ها تصميم

درست بگيرند زيرا دست ما بسته نيست و اگر قرار باشد
که تعهداتشان را انجام ندهند ما هم کارهاي بسياري
مي توانيم انجام دهيم که در حوزه هايي که محدوديت
پذيرفته ايم شرايط متوازن به نفع ما ايجاد شود البته
اينها در حدي است که بايد متناسب با تحوالت بعدي
به ويژه رويدادهاي داخلي آمريکا در هيئت عالي نظارت
بر برجام تصميم گيري شود.

رئيس مجلس :

غرب نسبت به آسيبهاي مواد مخدر احساس مسئوليت کند

رئيس مجلس شوراي اسالمي به غرب هشدار داد
که در مقابله با کشت و توزيع مواد مخدر احساس
مسئوليت داشته باشد.به گزارش مهر ديروز ،علي
الريجاني پس از ورود به مسکو با حضور در جمع
خبرنگاران ،عنوان کرد :هدف اصلي از سفر به مسکو
شرکت در کنفرانس مبارزه با مواد مخدر و نقشي که
پارلمان ها مي توانند در اين زمينه داشته باشند،
است.رئيس مجلس شوراي اسالمي همچنين تاکيد
کرد :ابعاد مسئله مواد مخدر بسيار گسترده شده
هم از نظر تنوع و هم از اين جهت که جنس هاي
غيرصنعتي در بازار افزايش پيدا کرده؛ ضمن آنکه
در کشور افغانستان هيچ کنترلي در زمينه توليد
مواد مخدر وجود ندارد .الريجاني تاکيد کرد :البته
برخي کشورها با حضور در افغانستان با هدف مبارزه
با تروريسم و مواد مخدر تالش کردند اين موضوع را
کنترل کنند اما نتيجه حضور آن ها افزايش چند
برابري توليد مواد مخدر بود.وي تاکيد کرد :ايران
و روسيه و کشورهاي منطقه حق دارند نسبت
به موضوع مواد مخدر حساسيت بيشتري داشته
باشند و بايد براي آن فکري کنند؛ هم از نظر کنترل

سرمنشأ و هم براي روش مبارزه با مواد مخدر.
الريجاني با بيان اينکه کشورهاي مهم مخصوصا
کشورهاي غربي بايد توجه زيادي به آسيب هاي
مواد مخدر داشته باشند ،گفت :آسيب هاي
مواد مخدر دامن کشورهاي غربي را نيز خواهد گرفت

و اينطور نيست که در اين مسئله احساس مسئوليت
نکنند.وي عنوان کرد :در کنفرانس بين المللي مبارزه
با مواد مخدر تجربيات در سطح پارلمان به اشتراک
گذاشته مي شود و قوانيني که مي تواند در اين
زمينه موثر باشد ،مطرح خواهد شد و در نهايت

عزم مشترکي در بين کشورها براي مبارزه با مواد
مخدر به وجود خواهد آمد.رئيس مجلس شوراي
اسالمي با بيان اينکه براي پشتيباني و پيگيري هاي
دوجانبه بين ايران و روسيه نشست هايي
برگزار خواهد شد ،بيان داشت :همچنين در حاشيه
اين نشست ها به فرم بندي خواهيم رسيد تا حضور
شرکت هاي مهم براي سرمايه گذاري در ايران
افزايش پيدا کند.
سرگئي نيوروف معاون رئيس دوماي روسيه ضمن
تقدير از حضور دکتر علي الريجاني رئيس مجلس
شوراي اسالمي در کنفرانس بين المللي مبارزه با
مواد مخدر عنوان کرد :حضور اعضاي پارلماني در
اين کنفرانس نشان دهنده جدي بودن موضوع مواد
مخدر است و بايد به تصميم مشترکي براي مبارزه
با مواد مخدر دست پيدا کنيم.وي عنوان کرد :بايد
تجربه ساير کشورها در مبارزه با اين پديده شوم
را بررسي کنيم همچنين ايران را به عنوان يکي
از پيشگامان مبارزه با مواد مخدر در منطقه مي
شناسيم و مي توانيم از همکاري با آن استفاده
موثري داشته باشيم.

رئيس مجلس خبرگان:

هنوز عدهاي منافق درصدد ادامه فتنه  ۸۸هستند
آيتاهلل جنتي رئيس مجلس خبرگان رهبري با بيان اينکه فتنه
در ايران خاموش شده ولي ريشه آن خشک نشده است ،گفت:
هنوز عدهاي «منافق نو و جديد» درصدد ادامه حرکت فتنه ۸۸
در ايران اسالمي هستند.
به گزارش تسنيم از بوشهر ،آيتاهلل احمد جنتي ديروز در برگزاري
سومين کنگره علمي پژوهشي عالمه بالدي در بوشهر به ويژگيهاي
علما و طالب در جامعه پرداخت و با بيان اينکه زهد و تقوا از
ويژگيهاي عالمان است ،اظهار داشت :يکي از مهمترين خصوصيات
انبيا و اولياي الهي زهد و تقوا است که اين مهم بايد در وجود
عالمان دين متبلور باشد چراکه اگر عالمي اين مهم را نداشته
باشد نميتواند وارث انبياء الهي و ائمه اطهار(ع) باشد.
جنتي ،از خدشهدار کردن وحدت مسلمانان توسط دشمنان و کفار
خبرداد و تاکيد کرد :دشمنان اسالم بهويژه استکبار جهاني و رژيم
صهيونيستي همواره پس از پيروزي انقالب اسالمي براي ايجاد
اختالف ميان مسلمانان در راستاي تحقق اهداف خود ،نقشههاي
گوناگون تفرقهافکني در سرزمينهاي اسالمي اجرا کردند که تا
حدودي به اهداف خود دست يافتند.
وي تقويت اتحاد و انسجام مسلمانان را يکي از برنامههاي مهم
علماي دين دانست و خاطرنشان کرد :اتحاد شيعه و سني يکي از
تاکيدات امام راحل در جريان پيروزي انقالب اسالمي بود و اين

مهم مورد توجه رهبر انقالب قرار دارد که شيعه و سني از يک
بدنه هستند و نبايد اختالف بين آنان ايجاد شود.
رئيس مجلس خبرگان رهبري با تاکيد بر توجه به برنامههاي مراسم
 9دي و خنثيشدن توطئههاي دشمنان خاطرنشان کرد :فتنه 88
بايد به جامعه شناسانده و ابعاد اين فتنه براي همه اليههاي جامعه
تبيين شود تا مردم بدانند فتنه  88مربوط به انتخابات نبود بلکه
براي براندازي نظام اسالمي ايران طراحي شده بود.
جنتي ،با بيان اينکه فتنه  88را برخي ساده ميپندارند ،تصريح
کرد :فتنه  88با طراحي آمريکاييها و نيروهاي داخلي اجرا شد و
فتنهگران خيال ميکردند ميتوانند با انقالب مخملي ،نظام اسالمي
ايران را نابود کنند همانگونه که رژيم صهيونيستي با  10ميليون
دالر انقالب مخملي در گرجستان انجام داد.
دبير شوراي نگهبان با بيان اينکه فتنهگران با اسالم سرجنگ
دارند ،گفت :هر کجا اسالم و فرهنگ اسالمي وجود داشته باشد
در آن منطقه فتنهگران طراحي ميکنند که علما در اين عرصه
براي بصيرت مردم بايد نقشآفريني کنند.
وي ،با بيان اينکه نابودي داعش و شکست آمريکا در منطقه با
فرماندهي سردار سليماني و هدايتهاي رهبر معظم انقالب محقق
شد ،افزود :رزمندگان اسالم و انقالبي بهفرماندهي سردار سليماني و
هدايتهاي رهبر معظم انقالب توانستند با شجاعت داعش را نابود

کنند و آمريکا و اياديش در منطقه را شکست دهند.
رئيس مجلس خبرگان رهبري با بيان اينکه جهان استکبار نميتواند
در برابر اسالم و مسلمانان ساکت باشد ،خاطرنشان کرد :جهان
استکبار با توجه به اينکه در برابر اسالم و مسلمانان بارها طعم
شکست چشيده است جلوي هر حرکت انقالبي ميايستد.
جنتي با بيان اينکه در جريان فتنه  88آمريکا سيلي محکمي
از ايران اسالمي خورد ،تصريح کرد :با طراحي دشمنان اسالم و
نيروهاي داخلي فريبخورده در فتنه سال  88خط قرمزها شکسته
و کشور  9ماه به آشوب کشيده شد.
وي با بيان اينکه حرکت مردمي در  9دي ماه تمام نقشههاي دشمن
را خنثي کرد ،گفت :راهپيمايي  9دي ماه همانند  22بهمن مردم
با جوش و خروش بهميدان آمدند و به دهنکجيهاي دشمنان
نسبت به اسالم و انقالب اسالمي پاسخ دادند.
رئيس مجلس خبرگان رهبري با بيان اينکه فتنه در ايران خاموش
شده ولي ريشه آن خشک نشده است گفت :هنوز عدهاي «منافق نو و
جديد» درصدد ادامه حرکت فتنه  88در ايران اسالمي هستند.
آيتاهلل جنتي با بيان اينکه دشمنان با ورود به فضاي مجازي،
اخالق اسالمي ،عفت و حجاب را تحتالشعاع قرار دادهاند تاکيد
کرد :مردم بايد دشمن شناس شوند که شناساندن دشمن به جامعه
اسالمي يکي از رسالتهاي علما و روحانيون است.

سردار سالمي:

نيروي زميني با سرشاخههاي عملي دشمن ميجنگد
جانشين فرمانده کل سپاه گفت :نيروي زميني با سرشاخههاي عملي
دشمن که نيت راهبردي اوست ميجنگد ،ميدان نبرد نيروي زميني
تقاطعي است که در آن آمريکا ،رژيم صهيونيستي ،اروپا و رژيم سعودي
قرار دارند.به گزارش تسنيم ،سردار حسين سالمي جانشين فرمانده
کل سپاه پاسداران انقالب اسالمي در مراسم توديع و معارفه جانشين
جديد فرمانده نيروي زميني سپاه ،گفت :همه واقعيت و حقايقي که ما
با آن روبهرو هستيم در نهايت روي زمين شکل ميگيرد؛ همه دشمنان
ما به دنبال تغييرات مهمي در موضع انقالب اسالمي هستند.وي افزود:
واقعيات سخت و پرمخاطرهاي را در طول  40سال گذشته چه در سطح
کشور و چه در بالد ديگر شاهد بوديم که به اين نتيجه رسيديم ،اگر ما
در زمين قادر به اداره تحوالت باشيم ،ميتوانيم توطئههاي دشمنان را با
شکست روبهرو کنيم ،بنابراين همواره نيروي زميني ما در مرکز تحوالت
قرار داشته و هرگز اين نيرو از اولويت راهبردي نظام خارج نميشود.
جانشين فرمانده کل سپاه با تأکيد بر اينکه قدرت موشکي ،دريايي و
هوايي بخش جدانشدني اقتدار دفاعي ماست ،تصريح کرد :نکته اساسي
اين است که نقش محوري تأمينکننده اقتدار که ضامن بقاي نظام ما و

ساير نظامهاست ،قدرت زميني است؛ ما زماني ميتوانيم مسلط بر دامنه
تغييرات منطقه باشيم که نقش اقتدارمان را در ذهن دشمن تصويرسازي
کنيم.سردار سالمي تصريح کرد :تا زماني که يک نظام تصويري از اقتدار
مسلط را در ذهن دشمنان ايجاد نکند ،به امنيت نميرسد ،نيروي زميني
با سرشاخههاي عملي دشمن که نيت راهبردي اوست ميجنگد ،ميدان
نبرد نيروي زميني تقاطعي است که در آن آمريکا ،رژيم صهيونيستي،
اروپا و رژيم سعودي قرار دارند و وقتي در اين عرصه به پيروزي ميرسيم،
يعني نقطه تالقي سياستهاي آنها را با شکست روبهرو کردهايم.جانشين
فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمي گفت :وقتي يک نيرو قادر است
پشت سر هم با انواع مختلف عملياتها چه تهاجمي و چه دفاعي مقابله
کند به اين معناست که به مرز بلوغ رسيده است.سردار سالمي افزود:
وقتي که نيروهاي ما در سرزمينهاي ديگري مانند سوريه نيز ميتوانند
ظرفيتهاي دفاعي خود را به نمايش بگذارند اين به معني آن است که
نيروي زميني به بلوغ تاکتيکي رسيده است.وي خاطرنشان کرد :معموال
امنيت اين خصوصيت را دارد که هر چه در اين عرصه موفقتر عمل
ميکنيد تالشتان کمتر ديده ميشود چرا که موفقيت در عرصه تامين

امنيت باعث ديده نشدن تالشهاي دشمن در زمينه به مخاطره انداختن
امنيت کشور ميشود.جانشين فرمانده کل سپاه پاسداران با بيان اينکه
امروز مرزها در منطقه غرب آسيا امنيت بااليي پيدا کردهاند ،گفت :عمليات
رسانهاي پشتوانه عمليات نظامي بوده و نقش برجستهاي در تامين امنيت
کشور دارد.سردار سالمي گفت :درک اينکه خدمات اجتماعي چه مقدار
زمينه موفقيت ما را در عرصه تامين امنيت محقق ميکند بسيار حائز
اهميت است و همانطور که خدمات مهندسي مانند ساخت دژ نظامي و
پادگانها ميتواند امنيت را باال ببرد به همان نسبت وقتي بهداري نيروهاي
نظامي در مناطق عملياتي به رزمندگان خدمات ميدهند باعث افزايش
آمادگي در روند برقراري امنيت ميشود.وي خاطرنشان کرد :امروز ما
توانستهايم از مشارکت مردم در امر برقراري امنيت به شکل مستقيم و
غيرمستقيم استفاده کنيم که يکي از راههاي غيرمستقيم افتتاح پروژههاي
محروميتزدايي به کمک مردم بوده است.جانشين فرمانده کل سپاه افزود:
کاري که نيروي زميني در حوزه محروميتزدايي ،خدمات درماني و توزيع
غذا در ميان محرومان انجام داده است ،نتيجهاي جز افزايش اعتماد در
بين مردم نخواهد داشت.

سه نسخه براي احياي جنبش دانشجويي

 -2بيشتر عمل کنيد
مردم در عطش «پهلوانان سياسي» هستند که وعده صيد ماهي دهند،
و نهنگ آورند .کساني که قول «سه ماهه» بدهند و «دو ماهه» وفا
کنند ،چه وفا کردني . ...مع األسف ،حرکات سياسي دانشجويي طي يک
دو دهه اخير ،بيشتر ،رنگ دنبالهروي از جناحهاي سياسي داشتهاند.
جناحهاي سياسي هم اغلب از دانشگاهيان به وقت نياز و انتخابات
کمک گرفتهاند و بعد که بر اسب سياست سوار شدهاند ،وعدههاي
خود را که همان وعدههاي جريانهاي سياسي دانشجويي نيز بودند،
فراموش کردهاند و به اقتضائات عملي سياست تن دادند .نتيجه آن
که گوش مردم از وعده و قول پر است .اغلب وقتي از مردم ميپرسيم،
که چرا به برخي چهرههاي اجتماعي توجه ويژه دارند ،آنها ميگويند
به خاطر قولهايي که به عمل رساندند؛ به خاطر آنچه در واقعيت از
عملکرد آنها ديدهاند .آنچه عملکرد خوب يا بد را مشخص ميکند
به انتظارات بستگي دارد و اگر ما به عنوان فعال سياسي بتوانيم به

مردم بيشتر از آنچه گفتهايم ارائه کنيم ،در اين صورت ،در نظر او
خوب و قابل اعتماد جلوه خواهيم کرد.
 -3هيچ گاه گمان نکنيد که مردم با شما عقد اخوت بستهاند
جريانات سياسي دانشجويي ميتوانند رابطه دوستانهاي با مردم
داشته باشند ،اما ،بايد موضوع اين دوستي را از تعهد مردم به
موطن و عقايد خويش از هم تفکيک کنند .اين رابطه ،مانند
رابطههاي ديگر نيست .اگر مردم مجبور شوند ميان ما ،و دين و
ملت و تاريخ خود ،يکي را انتخاب کند ،بيگمان انتخاب ايشان
گزينه دوم خواهد بود .مرتبط با اين نکته ،مطلب ديگري هست؛
اين که هرگز نبايد سعي کنيم به داليل سياسي ،خود را هوادار
مردم نشان دهيم .ما بايد واقعاً با مردم همراه باشيم؛ مردم اين
تصنعها را ميفهمند .رابطهاي که مبناي آن قدرتطلبي باشد،
رابطه نيرومندي نخواهد بود و خطر آن از مواهبش بيشتر است
که ،پايان نافرجامي خواهد داشت.

ادامه از صفحه اول
نبايد در راهحلهاي انتزاعي و علمي غوطه خورد ،بلکه مردم به
راهحلهايي اعتماد خواهند کرد که با زمينههاي محلي و عيني
انطباق داشته باشد .همه ما افکار و ايدههاي خود را دوست داريم،
همان طور که ساير مايملک خود را دوست داريم ،و اين ،اغلب
موجب ميشود که ديگران را درک نکنيم .مردم دنبال راهحلهايي
هستند که با تجربيات پيشين و تجربيات امروز محلي و ملموسشان
ارتباط برقرار کند .پس ،کافي نيست که فکر سياسي دانشجويي از
شرايط و اوضاع انتقاد کند ،حتي کافي نيست که عالوه بر انتقاد از
شرايط و اوضاع راه حل ارائه دهد ،بلکه در يک گام سوم بايد خود
را مقيد سازد که راهحلهايي ارائه نمايد که توسط مردم همين
موطن قابل تصديق باشد.

به گزارش ايسنا ،موالوردي دستيار رئيس جمهور در امور حقوق
شهروندي در پاسخ به سوالي در ارتباط با حقوق اقليت بهائيان
گفت :راجع به پلمب اماکن تجاري و ممانعت از فعاليت بهائيها
استعالماتي از معاونت حقوقي رئيس جمهور شده است .اين
بحث را ازطريق حقوقي پيش مي بريم تا راهکاري براي موضوع
بيابيم .مکاتبات الزم از طريق معاونت حقوقي با مراجع ذي ربط
براي دريافت پاسخ انجام شده است و فکر مي کنم به زودي به
نتيجه برسد.
***

عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت :استخدام ها بر طبق
سناريويي از پيش تعيين شده اند؛ در استخدام ها نيروهايي جذب و
وارد دولت مي شوند که خاستگاه دولتي داشته و گرايش هاي آنها با
دولت يکي باشد و به عبارت ديگر اين استخدام ها سياسي هستند.
ي دليگاني افزود :بسياري از اين استخدامي ها
به گزارش فارس ،حاج 
براي تبديل عضويت نيروهايي است که قبال بر اساس عالقه مسئولين
و گرايش هاي سياسي مستخدمين به صورت قراردادي در ادارات
صورت گرفته است .اين افراد در بعضي شرايط به کارگرفته شده اند
و غالب آنها با پارتي بازي در ادارهاي جذب و در نهايت زماني که
جاي پاي آنها در ادارات دولتي باز شد ،با برگزاري يک آزمون
استخدامي صوري به عضويت رسمي در مي آيند.
***

در صد روز گذشته هيچ گشايشي
در فرهنگ کشور نديديم

بسياري از فعاالن حوزه فرهنگي کشور از عملکرد دولت در اين
سال ها زياد دل خوشي ندارند و تالش هاي انجام شده در اين
راه را بي اثر ارزيابي مي کنند .طيبه سياوشي در گفتگو با تابناک
در خصوص اين موضوع اظهار داشت :متأسفانه دولت در عرصه
فرهنگي عملکرد خوبي نداشته است .دولت يازدهم ادعا مي کرد
تورم را کنترل کرده است ،در حوزه فرهنگ هم مي گفتند خط
قرمزها کاهش پيدا کرده و مميزي ها نيز کم و مشخص تر شده
است .اينها قبول؛ اما اين عملکرد مربوط به دولت يازدهم است.
اين نماينده مجلس در ادامه گفت :صد روز از عمر دولت دوازدهم
مي گذرد ،ولي در عرصه فرهنگي هيچ اتفاقي رخ نداده است؛ براي
مثال سينماي ما هيچ تکاني نخورده است .در عرصه کتاب هم ما
هيچ کار خاصي نديده ايم ،در کل در عرصه فرهنگي کشور هيچ
اتفاقي که اين دو دولت را از هم متمايز کند ،ديده نمي شود .عضو
کميسيون فرهنگي مجلس افزود :جلسات اداري روتين براي من
مالک نيست ،بايد اتفاقات فرهنگي خاصي براي مردم طراحي شود.
دائم در کميسيون فرهنگي صحبت از هنر فاخر است ،اما اين هنر
جاي خود را دارد و مردم بايد هنر را درک کنند .من به مسئولين
هم اين را گفتم و از آنها پرسيدم چه ميزان حاضر به سرمايه گذاري
براي آشتي دادن مردم با هنر هستند؟ اين موضوع را ما در
دولت يازدهم و دوازدهم نديديم .اينکه تنها نمايشگاه بين المللي
کتاب را به عنوان يک کار فرهنگي عنوان کنيم ،درست نيست،
نمايشگاه مطبوعات يک نشانه از آن است .شايد  10سال پيش
نمايشگاه مطبوعات بدون اين ميزان تبليغات ،پر بيننده تر و باکيفيت
تر بوده باشد! وي خاطرنشان کرد :ما در بسياري از عرصه ها
يک بام و دو هوا هستيم و روابط ناسالمي حاکم است.
***

بدهي آمريکا به باالترين ميزان رسيد

جنت يلن ،رئيس کل سابق بانک مرکزي آمريکا اعالم کرد :مردم
آمريکا نبايد بدهي عمومي  20هزار ميليارد دالري اين کشور را
فراموش کنند؛ چرا که اين باالترين سطح بدهي آمريکا در تاريخ
اين کشور است .وي ادامه داد :هم اکنون حجم بدهي عمومي آمريکا
نسبت به توليد ناخالص داخلي اين کشور به  75درصد رسيده است
که اگر چه اين رقم خيلي ترسناک نيست؛ اما کم هم نيست .شرايط
به گونهاي است که ميتواند خواب را از چشمان مردم آمريکا بگيرد.
هم اکنون سطح بدهي عمومي آمريکا به  20هزار و  600ميليارد
دالر رسيده و همچنان رو به افزايش است 14/9 .هزار ميليارد دالر از
اين حجم بدهي مربوط به بدهي مردم اين کشور است که از جنگ
جهاني دوم تاکنون باالترين ميزان محسوب ميشود.
***

دولت ،گرم کردن سر جوانان را
اشتغالزايي معرفي کرده است!

روزنامه اعتماد در گزارشي با عنوان «تفاوت شغل و سرگرمي» نوشت:
گزارش يکصد روزه رئيسجمهور مهمترين برنامه اشتغالزايي دولت را
«کارورزي» معرفي کرده است .در اين گزارش کارورزي در صدر برنامههاي
اشتغالزايي مطرح شده ...رئيسجمهور ميگويد" :طرح کارورزي براي ۲۰
هزار نفر شغل ايجاد کرده است" .ظاهرا ً در اين گزارش «گرم کردن سر
جوانان» ،اشتغالزايي برداشت شده است .اين دو مفهوم از نظر اقتصادي
تفاوتهايي اساسي دارند ...قانون کار ايران نيروي کاري را به عنوان شاغل
به رسميت ميشناسد که ماهانه کمتر از حداقلمزد دريافت نکند و بيمه
تأمين اجتماعي داشته باشد .کارورزي شغلهايي ايجاد ميکند که در آنها
ل مزد را دريافت ميکند و کارفرما مکلف
نيروي کار درصدي از رقم حداق 
به پرداخت حق بيمه نيست ...اين طرح در اساس با قانون باالدستياش
(قانون کار) در تعارض است .در اين قانون مبحثي  ۱۱مادهاي با نام
«کارآموزي» وجود دارد که محدودههاي حقوقي استخدام نيروي کاري
را که نيازمند آموزش است مشخص ميکند .دولت تالشي براي تغيير
اين قانون انجام نداده بلکه طرحي را اجرا ميکند که اين مواد قانوني را
خنثي و بالاستفاده کرده است.
***

با سهام عدالت حتي نميتوان
چند نان سنگک خريد

عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت :مردم با سود سهام عدالت
نميتوانند حتي چند نان سنگک بخرند .به گزارش مشرق ،احمد خدابخشي
با انتقاد از روش دولت در پرداخت يارانههاي نقدي ،گفت :روشي که دولت
براي پرداخت يارانههاي نقدي در پيش گرفته ،اصال در شأن مردم نيست
و سهامداران نيست که بايد در روش پرداخت تجديدنظر صورت گيرد .وي
به نحوه اجرا و واگذاري سود سهام عدالت انتقاد و تصريح کرد :دريافت
وجه از دارندگان سهام عدالت براي تکميل شدن مالکيت آنها منطقي
نيست و بايد اين روش در پرداخت سود سهام عدالت اصالح شود .وي
مهمترين اولويت دولت را واگذاري اصل سهام عدالت به دارندگان اين
سهام دانست و اظهار داشت :با توجه به اينکه دولت در زمينه واگذاري
اصل سهام عدالت هنوز تصميمي اتخاذ نکرده و به جمعبندي نرسيده
است ،امکان واگذاري آن وجود ندارد.
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