صفاره رندي:

برخي روزنامههاي
کشور توجيهگر اقدامات
صهيونيستها شدند

2

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت :برخي روزنامههاي داخلي ما توجيه گر صهيونيست ها
شده و براي همان خبيث کودککش کف ميزنند و دفاع رزمندگان مقاومت را تقبيح ميکنند.
به گزارش تسنيم ،محمدحسين صفارهرندي در پنجاه و سومين سالگرد شهداي موتلفه اسالمي،
اظهار داشت :از حزب موتلفه اسالمي تشکر ميکنم که طي اين سالها مشعل شهيدان مرتضي
نيکنژاد ،رضا صفارهرندي ،محمد بخارايي و حاج صادق اماني را فروزان نگه داشته و ياد و خاطره
آنها را حفظ کرده است.عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام افزود :قانون کاپيتوالسيون با مصونيت
ديپلماتيکي که امروز براي ديپلماتهاي خارجي برقرار است تفاوت دارد .بيش از 40هزار مستشار
آمريکايي نه فقط در زمان کار خود بلکه در تمام ساعات روز اگر مرتکب جنايتي ميشدند مصونيت
داشتند.وي با بيان خاطرهاي از شهيد رضا صفارهرندي گفت :روزهاي آخر حيات اين شهيدان ،وقت
مالقاتي به خانواده شهدا داده شد و مرحوم پدرم من را هم با خودش به اين مالقات برد .در اين

سياسي

ديدار گفتگوي کوتاهي بين شهيد صفارهرندي با پدرم رد و بدل شد .شهيد را در خانواده ما «آقا
رضا» خطاب ميکردند .آقا رضا به پدرم گفت ،ما شنيدهايم که برخي مراجع تقليد نجف از شاه
تقاضاي عفو و تخفيف براي ما کردند .سپس از پدرم خواست تا پيامي را از جانب آنها به مراجع
نجف منتقل کند .او گفت« ،به علما بگوييد اگر ميخواهند در خصوص اين مسئله مطالبهاي از شاه
کنند ،حالت دستوري داشته باشد نه حالت تقاضا؛ ما شأن مرجعيت را باالتر از اين ميبينيم که
بخواهند از شاه تقاضا کنند.صفارهرندي غيرت ديني و مکتبي ،غيرت نسبت به مردم و مستضعفين
و غيرت نسبت به ايران و استقالل ملي را از جمله خصوصيات بارز شهداي موتلفه اسالمي عنوان
کرد و گفت :يکي از اعتراضات اين شهدا به رژيم پهلوي اين بود که ميگفتند ،رژيم با وضع قانون
کاپيتوالسيون ما را به بردگي آمريکا و دشمن خدا کشانده است و اين براي ما قابل تحمل نيست
که توسط استعمارگري همچون آمريکا تحقير شويم.

اخبار برگزيده »

دقيقا مشکل  FATFبراي ما چيست؟

»
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آي تاهلل سبحاني:

» خبر

ادياني در صحن مجلس:

دولت و مجلس هر دو مقصر اجرا نشدن
سياستهاياقتصادمقاومتيهستند
عضو کميسيون انرژي مجلس تاکيد کرد :مجلس و دولت هر دو مقصر اجرا
نشدن سياستهاي اصل ۴۴و اقتصاد مقاومتي هستند.به گزارش مهر ،سيدعلي
ادياني نماينده قائمشهر در جلسه علني ديروز و با اشاره به گزارش قرائت شده
در خصوص نحوه اجراي سياست هاي کلي اصل  ۴۴قانون اساسي توسط دولت،
اظهارداشت :از اين گزارش اين طور برداشت ميشود که از کل  ۴ماده قانون
نحوه پيگيري تحقق سياستهاي اصل ،۴۴سه ماده به دقت و جامعيت اجرا
نشده است.وي تصريح کرد :علت اين مسئله نيز آن است که قانون مصوب ما
بيشتر جنبه توصيه اي دارد تا تکليفي؛ در حاليکه بايد احکام تکليفي سياست
هاي ابالغي مقام معظم رهبري در رابطه با اصل  ۴۴را با توصيه هاي اين
قانون مقايسه کنيم؛ قانون ما جامع و مانع نبوده است.

بت کليا:

برجام مسئله اصلي کشور نيست
نماينده آشوريان ايران در مجلس شوراي اسالمي خروج آمريکا از
برجام را کم اهميت خواند و گفت :امروز بودن يا نبودن برجام مسئله
اصلي کشور نيست و اين موضوع نبايد ذهن مردم و مسئوالن را مشغول
کند.وناتن بت کليا در گفتگو با خبرنگار ايرنا افزود :در شرايط فعلي
حفظ اتحاد و تالش براي پيشرفت اقتصادي کشور از طريق رونق
توليد داخلي اولويت اصلي به شمار مي رود .وي با بيان اينکه نبايد
موضوع برجام به يک موضوع اختالفي تبديل شود ،گفت :اختالف
هاي جزئي نيز بايد کنار گذاشته شده و از بزرگنمايي خروج آمريکا
از برجام خودداري شود .وي افزود :ترامپ  500روز برجام را حفظ
کرد اما قدمي در جهت بندهاي برنامه جامع اقدام مشترک برنداشت
بنابراين خروج او نيز نبايد تاثير چنداني داشته باشد.

پورمختار:

 FATFيک سند استعماري است
نماينده مردم کبودرآهنگ در مجلس گفت FATF :يک سند استعماري
است که ابزاري براي دولتهاي زورگو شده تا از طريق آن کشورهاي
کوچکتر را تحت سلطه خود بگيرند.به گزارش فارس ،محمد علي پورمختار
نماينده مجلس طي تذکري در جلسه علني ديروز خانه ملت خطاب
به سازمان انرژي اتمي و وزارت امور خارجه کشور خواستار تسريع در
اجراي فرامين رهبر معظم انقالب براي آمادهسازي وضعيت هستهاي
ايران و دستيابي به  190هزار سو شد .وي اخذ تضامين پنجگانه ابالغي
از سوي رهبر معظم انقالب را براي ادامه برجام رالزم و ضروري دانست
و افزود :به اعتقاد بنده  FATFيک سند استعماري است.پور مختار
ادامه داد FATF :وسيلهاي و ابزاري در دست دولتهاي زورگو شده
است که به کشورهاي کوچکتر از خود زور بگويند و آنها را دست بگيرند.
پورمختار با اشاره به حفظ جايگاه و شأن مجلس شوراي اسالمي عنوان
کرد که موضوع تعامل مجلس با دو قوه ديگر که رهبر معظم انقالب
هم به آن اشاره کردند دليلي براي دست کشيدن مجلس از وظيفه
ذاتياش نيست که اين مهم بايد مورد توجه شخص رئيس مجلس و
ساير نمايندگان قرار گيرد.وي همچنين در تذکري به ظريف ،وزير امور
خارجه يادآور شد :به رغم قول آقاي ظريف قرار بود سفارتخانهها در
داخل کشور فعال شوند اما پس از گذشت يک سال از اين وعده هنوز
هيچ اتفاقي در اين حوزه نيفتاده است.

آزاديخواه:

اعزام نمايندگان مجلس به جام جهاني
فعال متوقف شده است
سخنگوي کميسيون فرهنگي مجلس گفت :موضوع اعزام نمايندگان به جام
جهاني فوتبال فعال متوقف مانده و در مرحله بررسي است.حجت االسالم
احد آزاديخواه در گفتگو با خبرنگار مهر ،در خصوص موضوع اعزام تعدادي
از اعضاي اين کميسيون به جام جهاني فوتبال روسيه و شائبه هاي پيش
آمده در اين زمينه اظهار داشت :قانون اين اختيار را به کميسيون ها داده
است که در موقعيت هاي مرتبط ،امر نظارت را با اعزام نمايندگان خود
در آن فرآيندهاي مرتبط دنبال کنند.وي افزود :کميسيون فرهنگي نيز از
جمله کميسيون هايي است که حداقل و کمترين سفرها را براي اعضاي
خود تاکنون تعريف کرده و تا جايي که توانسته و امکان داشته ،جلوي
هزينه هاي غيرضروري را گرفته و سفرهاي غيرضروري را حذف کرده
است و در صورت انجام سفر نيز به ساده ترين شکل ممکن سفر کرده،
به گونه اي که نمايندگان به جاي اقامت در هتل ،در محل اقامت سفرا
مانده اند.سخنگوي کميسيون فرهنگي مجلس تصريح کرد :اين رويکرد
در خصوص جام جهاني هم پيگيري شده است؛ در اين خصوص با
پيشنهاد و موافقت شخص وزير ورزش و جوانان قرار شد نمايندگاني
براي نظارت بر بازي هاي ايران در جام جهاني به اين ترتيب که براي
هر بازي يک نماينده تعريف شده باشد ،اعزام شوند که بر اين اساس
قرعه کشي شد و  ۴نفر شامل آقايان سعيدي ،وکيلي و کاتب و خانم
سلحشوري تعيين و به کميته نظارت بر سفرهاي خارجي مجلس
نيز معرفي شدند.

برادر ارجمند جناب آقاي
دکتر حسن کرباليي

انتصاب شايس�ته حضرتعالي به س�مت مديرعاملي
خبرگ�زاري آنا را تبريک عرض نم�وده موفقيتهاي
روزافزون شما را از خداي بزرگ خواهانيم.
غالمرضا مظفري  -علي مهديزاده  -مهدي رسولي
حسين كميزي  -ابوالقاسم كريمي

برادر فرهيخته جناب آقاي
دکتر حسن کرباليي

انتصاب جنابعالي به سمت مديرعاملي خبرگزاري آنا
نشان از شايستگيهاي آن برادر ارجمند و گرامي است.
برايتان بهترينها را آرزومنديم.
محمودرضا زارع  -حسين بوذري  -وحيد شياسي
محمدحسين جليلوند  -فرهاد بيگلري

با اخاللگران اقتصادي در کشور مقابله شود

آيتاهلل سبحاني با اشاره به ضرورت مقابله با
اخالل گران اقتصادي اظهار کرد :اگر افرادي پول
را از دسترس مردم خارج کنند تا به نظام اقتصادي
ضربه بزنند ،محتکر هستند و شامل عذاب الهي
خواهند شد .استاد برجسته حوزههاي علميه قم
گفت :خون ريزي و جنگيدن در ماههاي حرام
همچون محرم و رجب داراي عقاب الهي و کاري
حرام است ،اما با اين وجود شاهد هستيم که رژيم
سعودي با وجود علم به اين حکم الهي ،کشور يمن
را بمباران ميکند و زنان و کودکان بي گناه را در
اين کشور به خاک و خون ميکشد.به گزارش قم
نيوز ،آيتاهلل جعفر سبحاني در جلسه تفسير قرآن
در مجتمع آموزش عالي فقه با اشاره به ويژگيهاي
ابوذر اظهار کرد :او شيعه مخلص امام علي(ع) بود
و به همين دليل در اواخر عمرش به شام تبعيد
شد ،ابوذر ميگفت که نبايد خلفا ريختوپاشهاي
اضافي داشته باشند ،برخي معتقدند که او يک

سوسياليست به معني امروزي بود ،در حالي که
داشتن چنين اعتقادي از انساني همچون ابوذر
بعيد است.وي ادامه داد :خون ريزي و جنگيدن
در ماههاي حرام همچون محرم و رجب داراي
عقاب الهي و کاري حرام است ،اما با اين وجود
شاهد هستيم که رژيم سعودي با وجود علم به
اين حکم الهي ،کشور يمن را بمباران ميکند
و زنان و کودکان بي گناه را در اين کشور به
خاک و خون ميکشد.استاد برجسته حوزه علميه
قم افزود :در گذشته مردم معامالت خود را به
صورت کاال به کاال انجام ميدادند ،اما در ادامه
طال و نقره به عنوان پول رايج براي خريد و فروش
مورد استفاده مردم قرار گرفت ،البته اگر طال و
نقره به صورت مسکوک رايج دربيايد ،قابل خريد
و فروش نيست ،چون خود سکه وسيله خريدن
است ،مگر اين که مثل سکه بهار آزادي ،سکه
رايج خريد و فروش نباشد .وي ادامه داد :آيتاهلل

منش دولت ،خيلي انقالبي نيست

اعرافي در پست رياست حوزههاي علميه ،زحمت
زيادي کشيده است ،او توجه زيادي به اخالق دارد
و وضعيت علمي حوزهها را ارتقا داده است.استاد
برجسته حوزههاي علميه قم افزود :طلبهها بايد
در حوزه استعداد سنجي شوند و هر طلبه اي در
عرصه اي که استعداد آن را دارد ،وارد شود ،همه

طلبهها نميتوانند مجتهد شوند ،بايد حوزه به وعظ
و خطابه اهميت بدهد ،ما از نظر خطيب در کشور
دچار فقر هستيم.وي در پايان خاطرنشان کرد:
بايد دروس هر طلبه اي در حوزه با طلبه ديگر
متفاوت باشد و طلبهها دروس تخصصي خود را
در کنار دروس مشترک بخوانند.

حجتاالسالم تقوي:

کشور نيازمند مديريت جهادي اول انقالب است

نماينده ولي فقيه در وزارت جهاد کشاورزي گفت :جهاد سازندگي
يکي از نهادهاي مهم اول انقالب بود که به بهانه ادغام و کوچکسازي
دولت منحل شد ،اما با توجه به نياز روز جامعه پيشنهاد تشکيل نهاد
مردمي انقالبي جهاد سازندگي با رويکرد جديد را ارائه ميکنيم.به
گزارش فارس ،حجتاالسالم سيدرضا تقويدامغاني نماينده ولي فقيه
در وزارت جهاد کشاورزي ،در مورد تشکيل نهادهاي انقالبي از جمله
جهاد سازندگي گفت :بعد از اينکه انقالب اسالمي پيروز شد ،نيازهايي
که در جامعه وجود داشت نهادها و سازمانهاي خاص انقالبي شکل
گرفت که از جمله آنها ميتوان به تشکيل سپاه پاسداران انقالب
اسالمي،کميتههاي انقالب اسالمي و جهاد سازندگي براي آباداني
روستاها و خدمت به مردم مستضعف در مناطق محروم اشاره کرد که
البته در سالهاي بعد بنابر نياز جامعه و ضرورتهاي روز به بهانههاي
افزايش تعداد کارمندان دولت و در راستاي کوچک سازي حجم دولت
نهاد جهاد سازندگي منحل شد و با ادغام در وزارت کشاورزي آن
روز وزارتخانه جديد جهاد کشاورزي تشکيل شد ،اما امروزه با توجه
به نياز کشور به مديريت انقالبي با رويکرد جهادي ،ايجاد اشتغال،
خدمترساني به مناطق محروم و مردم مستضعف ،نياز به تشکيل يک
نهاد انقالبي با رويکرد مردمي و غيردولتي براي ادامه خدمترساني
به مستضعفان احساس ميشود.وي ادامه داد:اگر ساختار تشکيالتي

مناسب فکر انقالبي نباشد ،خود ساختار ،بازدارنده خواهد بود و علت
اينکه موفق نبوديم اين بود که هر جا انقالب در چارچوب نهاد محبوس
کرديم موفق نشديم که حرکت انقالب را پيش ببريم .در واقع تنظيم
حرکت انقالبي با يک نهاد ،کار هنرمندانه است و روش ويژهاي براي
آن الزم است که حرکت انقالبي نبايد تبديل به ايستايي در يک نهاد
و ساختار شود .جهاد سازندگي يک حرکت انقالبي بود که در يک
چارچوب نهاد و پس از آن تبديل به وزارتخانه جهاد سازندگي شده بود
که تعريف خاص و ضوابط و مقررات خاصي داشت که بايد با نظارت
سازمان بازرسي کل کشور و ديوان محاسبات کار ميکرد و به اين
طريق حرکت جهادي متوقف ميشد ،در حالي که يک نهاد انقالبي
بايد ساختار مناسب خود را داشته باشد .نماينده ولي فقيه در وزارت
جهاد کشاورزي بيان کرد:نميتوان يک حرکت را در يک نهاد جاي
داد چون حرکت از آن گرفته ميشود و تبديل به يک اداره معمولي
شده و باالي سرش آييننامهها ،ديوان محاسبات ،سازمان بازرسي
قرار ميگيرد و اين آفت يک حرکت است .وقتي جهاد سازندگي در
کشاورزي ادغام شد و جهاد کشاورزي تشکيل شد ،ديگر توقع نداريم،
آنهايي که ادغام شدند ،همان کار جهاد سازندگي اول انقالب را انجام
دهند.تقوي افزود:عدهاي با حسن نيت اين کار را انجام دادند ،اما
عدهاي معتقدند همان جريان نفوذ که امام خميني (ره) هشدار داده

بود ،به بهانه ادغام و کوچک سازي دولت قصد داشتند ،نهادهاي
انقالبي را يکي يکي کنار بزنند و منحل کنند.معتقدان به جريان
نفوذ ميگويند براي اينکه حرکتهاي انقالبي تبديل به يک نهاد
ايستا شود و جريان متوقف شود آمدند به بهانه کوچکسازي دولت،
جهاد سازندگي را در کشاورزي ادغام کردند .چون جهاد سازندگي
به مردم اميد ميدهد ،پيام انقالب اسالمي را به مردم مستضعف
و صاحبان انقالب ميرساند .نمايانگر روحيه انقالبي بود.فقط کار
اقتصادي نميکرد .هم با جهتگيري انقالبي بود و هم مشکالت
فراوان را به صورت چراغ خاموش حل ميکرد.ادغام حتي اگر با 5
واسطه باشد کار نفوذيها است که حرکت انقالب را جلوگيري کند
و چه برنامهاي بهتر از اينکه با ابزار قانونگذاري از يک حرکت انقالبي
جلوگيري کنند .بر اساس اين تحليل دستهايي در پشت صحنه
بود که ميگفت بايد حرکت جهاد سازندگي را متوقف کنيم و خود
مقام معظم رهبري در زمان ادغام نامهاي دارند و مخالفت خود را با
اينکه جهاد سازندگي در کشاورزي ادغام شود ،صريحا اعالم کردند.
در وزارت جهاد کشاورزي،نيروهاي جهادي و انقالبي وجود دارند اما
کار جهاد سازندگي را نميکنند .آن نهاد خاص انقالبي بايد ضوابط
خاص خود را داشته باشد و اکنون خأل جهاد سازندگي را به شدت
در جامعه احساس ميکنيم.

دبير ستاد راهبري اجراي نقشه جامع علمي کشور:

کارگروه پيگيري مطالبات رهبر انقالب از دانشگاهها تشکيل ميشود

دبير ستاد راهبري اجراي نقشه جامع علمي کشور از تشکيل کارگروههايي
براي پيگيري مطالبات رهبر انقالب از دانشگاهها در اين ستاد خبر داد.
به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاري تسنيم ،منصور کبگانيان
دبير ستاد راهبري اجراي نقشه جامع علمي کشور درباره مصوبات
صد و ششمين جلسه ستاد راهبري نقشه جامع علمي کشور در جمع
خبرنگاران اظهار داشت :در بخش پيشدستور فرمايشات مقام معظم
رهبري در ديدار با دانشگاهيان مورد بحث و بررسي قرار گرفت .قرار
شد کارگروههايي در حوزههاي مختلف از جمله آمايش آموزش عالي،
ارتباط صنعت و دانشگاه ،افت عالقه براي ورود به رشتههاي رياضي و
ديگر موضوعات مدنظر ايشان تشکيل شود.وي افزود :در پيشدستور

دوم گزارش علمي مرکز همکاريهاي پيشرفت رياستجمهوري بررسي
شد .اين گزارش در ارتباط با سياستهاي اشتغال دانشآموختگان چين
بود.دبير ستاد راهبري اجراي نقشه جامع علمي کشور با اشاره به سند
همکاريهاي علمي بينالمللي گفت :اين سند با مطالبه مقام معظم
رهبري اواخر سال  95در شورايعالي انقالب فرهنگي تدوين شد.
جلسات مفصل و مبسوطي با حضور وزيران علوم ،خارجه ،بهداشت،
اطالعات ،معاونت علمي و مسئوالن سپاه پاسداران در اين زمينه برگزار
شد .در نهايت اين سند در  6جلسه شورايعالي انقالب فرهنگي با حضور
رئيس جمهور نهايي شد.کبگانيان خاطرنشان کرد :کميسيوني با حضور
معاونان همه دستگاهها در ستاد نقشه جامع علمي کشور براي پيگيري

اجراي اين سند تشکيل ميشود.وي محور بعدي اين جلسه را بررسي
بودجه پژوهشي دانشگاهها عنوان کرد و افزود :در بند (ت) تبصره 9
بودجه پژوهشي سال  97بودجه افزايش يافته و بايد از اين افزايش
بودجه براي کاربردي کردن پژوهشها استفاده کنيم .وزير علوم و
معاون پژوهشي و آموزشي وزارت علوم پيشنهادات خود را در خصوص
آييننامه آن ارائه کردند.دبير ستاد راهبري نقشه جامع علمي کشور
اضافه کرد :اگر اين آييننامه در هيئت دولت تصويب شود حدود 400
تا  500ميليارد تومان بودجه به پژوهشهاي دانشگاهي ،پاياننامههاي
کارشناسي ارشد و رسالههاي دکتري تخصيص مييابد که بخشي از
تنگناهاي پژوهشي دانشگاهها را حل ميکند.

نايب رئيس مجلس :

نمي شد که همه از آن اظهار بي اطالعي مي کنند و موسسات مالي
و اعتباري اين بال را سر مردم نمي آوردند .وي با بيان اين که FATF
بحث کامال تخصصي است که بايد کارشناسان متخصص در رابطه با
آن سخن بگويند ،اظهار داشت :متاسفانه برخي در کوچه و خيابان
از مردم درباره  FATFمصاحبه مي کنند ،حتي کساني که در تلفظ
آن مشکل دارند ،درباره آن نظر مي دهند ،يک عده هم خيال مي
کنند که در همه زمينه ها مي توانند نظر بدهند .نماينده مردم تبريز
در مجلس شوراي اسالمي با بيان اين که  FATFاز زمان تولد پول
تا خاک شدن آن را معلوم و مشخص مي کند ،خاطرنشان کرد:
دولت هاي نهم و دهم بيش از 750ميليارد دالر از نفت و فرآورده

هاي آن درآمد کسب کردند که با آن مي شود همه چيز را در کشور
دگرگون کرد ،اما امروز نمي دانيم سرنوشت اين همه پول چه شده
است .گروه اقدام مالي ( )Financial Action Task Forceيا
همان  FATFدر سال  1989ميالدي از سوي کشورهاي گروه  7شکل
گرفت و يک گروه بين دولتي است که هدف توسعه و پيشرفت واکنش
بين المللي نسبت به پولشويي را دنبال مي کند.گروه بين المللي اقدام
مالي ( )FATFتير ماه سال  95و به دنبال اجراي برجام و نيز برخي
اقدام هاي ايران در زمينه مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم،
نام ايران را از فهرست کشورهايي که الزم است عليه آنها اقدام هاي
متقابل اتخاذ شود براي مدت يک سال تعليق کرد.

 FATFساختاري نظام مند
"
براي مقابله با فساد مالي است
نايب رئيس مجلس شوراي اسالمي گفت FATF :ساختاري
نظام مند براي مقابله با فساد مالي است که در آن حساب و کتاب
شفاف مي شود.به گزارش ايرنا ،مسعود پزشکيان در جلسه شوراي
هماهنگي اصالح طلبان استان قم افزود :اگر يک ساختار نظارتي پولي
و مالي در کشورمان وجود داشت ،بيش از  10هزار ميليارد مفقود

جهانگيري:

به زودي با مردم درباره مشکالت دولت صحبت خواهيم کرد

معاون اول رئيس جمهور گفت :به زودي با مردم درباره مشکالت دولت
صحبت خواهيم کرد.به گزارش ايسنا ،اسحاق جهانگيري در مراسم
گردهمايي خيرين مدرسه ساز کشور اظهار کرد :تشکر صميمانه خودم
و هيئت دولت را از همه اقدامات ارزنده خيرين همه بخش هاي کشور
اعالم مي کنم .مردمي آگاه و حساس داريم و مي دانند چه وقت در
چه حوزه اي حضور خير داشته باشند .وي ادامه داد :در آمار و ارقامي
که وزير آموزش و پرورش و سايرين ارائه دادند متوجه مي شويم که
بيش از ۲۰درصد کالس هاي درس کشور  ۸۰و چند ميليوني ايران
توسط خيرين ساخته شده است .جهانگيري با بيان اينکه دولت کنار
خيرين خواهد ماند ،گفت :البته شرايط دولت راهم بايد در نظر گرفت؛
بايد بيش تر بعد از ماه رمضان در مورد شرايط کشور با مردم صحبت
کنيم تا مردم در جريان شرايط دولت قرار بگيرند .وي در ادامه گفت:

سنت حسنه خيرين امروز با يک راهبرد براي غلبه بر مشکالت تبديل
شده است و راهکاري براي رسيدن به توسعه کشور است .معاون اول
رئيس جمهور گفت :در صدر اين سنت حسنه موضوع آموزش و پرورش
قرار مي گيرد .خود خيرين بدون اينکه کسي به آن ها اجباري کند
توجه کرده اند که آموزش و پرورش مهم ترين حوزه است .با توجه به
چشم انداز توسعه پايدار بايد گفت هيچ توسعه پايداري شکل
نمي گيرد مگر اينکه آموزش و پرورش رشد کند .به همين دليل
است که خيرين خودشان اين جهت گيري را داشته اند که به اين
سمت بيايند .وي افزود :در کشورهاي پيشرفته هم به اين نتيجه
رسيده اند که بايد نظام آموزشي مناسبي داشته باشند تا به توسعه
سياسي و اقتصادي دست پيدا کنند .جهانگيري سپس گفت :اينجور
نيست که کمبود آموزش و پرورش فقط در خود اين حوزه باشد ،

بالفاصله در حوزه هاي ديگر مثل سياسي و اقتصادي کمبودش هويدا
مي شود .وي تاکيد کرد که بايد براي افزايش سرمايه هاي اجتماعي به
آموزش و پرورش توجه ويژه داشت.معاون اول رئيس جمهور با اشاره به
تحوالت فناوري و اطالعات گفت :در دوران انفجار اطالعات و گسترش
فناوري هستيم ،آموزش و پرورش بايد در اين راستا تحول پيدا کند.
واقعيت هاي پيش روي کشور هست همه کالس هاي کپرنشيني
وجود دارد يا کالس هاي برخي مناطق محروم مناسب نيست؛ همه
ما بايد به اين موضوعات توجه کنيم.وي ادامه داد :شاخص اقتصادي
تهران با هيچ استاني قابل مقايسه نيست ،به نظر من استان هايي که
اين چنين هستند بايد بيش تر به ساير استان هاي محروم کمک
کنند .وزارت آموزش و پرورش بايد اطالع رساني کند که چه مناطقي
بيش تر نيازمند کمک هستند.

توديع رمضان و معارفه فطر

خالق و حالت انابه و ايصال با مبدأ قدرت و کسب رضايت پروردگار،
ي رسد ،عزم پارسايان
که در اقامه نماز شکوهمند عيد فطر به اوج م 
ق جويي ،استوار ميسازد.
و روزهداران را در استمرار خداگرايي و ح 
اين عزم و تصميم الهي با پاداش گرفتن و رؤيت رحمت و رأفت
حقتعالي براي استعانت از صبر و صالت در ماه رمضان و حضور
در جرگه هدايت يافتگان و شاکران فطر ،مستحکم تر و عميق تر
ي شود که به لغزش ها
ي شود .اين احساس نيز در فائزين فطر زنده م 
م
و خطاياي خويش واقف شده و با روزه و نماز و نيايش به آن کرامت
و شرافتي رسيدهاند که از معاصي ،فاصله بگيرند و اجراي فرامين
واحکام خدايي را وجهه همت خود قرار دهند.
عيد فطر ،روز مغفرت الهي و گرفتن جزاي جميل براي تزکيه و ذکر
خدا توسط اهل ايمان و عمل صالح است و در واقع ،نماد کوچکي از
روز بزرگ رستاخيز است که در آن هنگامه عظيم ،مؤمنان پاداش
و اجر صبر خويش در سجن دنيا را از خداي خويش اخذ نموده و
خشنودي دو سويه خالق و مخلوق را مشاهده مي کنند.
نماز عيد فطر نيز نمايشي از همايش بي کرانه انسان ها در
عرصه قيامت است که در آن روز ،شايستگان و شرافتمندان اهل

پروا و پارسايي در صفوف به هم فشرده ،اميدوار به فضل الهي
مي ايستند تا از رحمت و مغفرت حقتعالي بهره اي ببرند و در
بهشت عنايت معبود خويش معتکف شوند .نکته آخر اينکه؛ عيد
فطر ،عيد خرسندي از يک ماه ،مقابله با هواهاي نفساني و کسب
غنيمت ها و دستاوردهاي بي شمار در اين عرصه کارزار و نبرد
با تمنيات و تالش براي حفظ اين غنايم و رهاوردهاي ارزشمند
و نهادينه کردن روح مبارزه و جهاد اکبر در نفس و ابقاي گوهر
درخشان عبوديت در صدف وجود خويشتن است .ما که اکنون
از گرسنگي به گرانسنگي و از عطش به عطاي الهي رسيده ايم،
بکوشيم که در ساعات و آنات فراروي خويش به ثمرات تزکيه و
ذکر مستدام ،نايل شويم .ان شاء اهلل تعالي.
پي نوشت ها:
 -1دعاي وداع با ماه رمضان
 -2سوره مطففين ،آيه 26
 -3ذکر مخصوص روز عيد فطر
 -4سوره سبا ،آيه 46
 -5سوره بقره ،آيه 45

ادامه از صفحه اول

معنويت و توجه به امور معنوي از عوامل ايجاد قدرت و احساس
ي باشد ،لذا عيد سعيد فطر که پس از
قدرت و توانمندي نيز م 
يک دوره يک ماهه ممارست در تقوا و تقويت روحي ،وحدتي از
ي آورد ،اگر جهان اسالم
موضع قدرت با پشتوانه الهي به وجود م 
از آن به نحو صحيح بهره مند شود ،مي تواند ارکان و زواياي
اتحاد و قدرت خود را مستحکم تر و گستردهتر نمايد و تفرق و
ت سوز را از جوامع متشکلهاش
احساس هاي ناسيوناليستي و طراو 
بزدايد و جوانب گوناگون همگرايي؛ «دولت و ملت»« ،ملت ها با
ملت ها» و «دولت ها با دولت ها» را تحقق ببخشد.
جنبه سازنده ديگر عيد فطر ،تثبيت ذخاير نفساني کسب شده در
ماه مبارک رمضان و تنفيذ قدرت اجرايي روزهداران براي دوره
يک ساله تا فرا رسيدن رمضان ديگر در سال آينده است .حالت
روحي صائمين در عيد فطر که توأم با حس خرسندي از تحمل
رنج و صبر ،کاستن از برترين تعلقات مادي و ارتباط دو سويه با

عبداهلل گنجي مدير مسئول روزنامه جوان در کانال سروشي خود
نوشت :وقتي  FATFرا مطالعه مي کنيد چيز خوبي است چون
پولشويي امري نکوهيده است و حمايت مالي از تروريسم زشت و
غير قابل دفاع است .دليل اصلياي که ايران براي پيوستن به آن
نگران است "معنادهي به تروريسم" است .بحث بر سر مصاديق
تروريسم است که فردا گرفتاري هاي زيادي را به همراه دارد .غرب،
حزب اهلل را که در  6سال گذشته بهترين جوانان خود در مبارزه
با تروريسم  -که خود غرب ساخته  -از دست داده ،تروريست مي
داند .مدافعان مشروع سرزمين فلسطين را تروريست مي دانند
و احتماال همه گروههايي را که در عراق با تروريسم جنگيده اند
تروريست مي داند .غرب در صدد است با اين قانون ارتباط ايران
با جنبش هاي اصيل اسالمي را با معنادهي تروريست به آنان
قطع کند و اين لطمه بزرگي به منافع ايران و صددرصد به نفع
صهيونيستها و غرب است .تفاهم بر سر مصاديق تروريسم اگر
ابتدا صورت گيرد اصل اين قانون قابل دفاع است.
***
مصطفي هاشمي طبا ،فعال سياسي اصالح طلب در مصاحبه
با خبرگزاري ايسنا درباره رئيس جمهور روحاني با تاکيد بر
اينکه در حال حاضر کشور دچار مشکل کمبود آب است ،گفت:
بايد مجلس ما تمام کوشش خود را براي حل مشکل آب و
تغيير شيوه کشاورزي ميکرد و دولت هم دنبالش ميرفت
اما اين اتفاق نيفتاده و آقاي روحاني هم همينطور نشسته
و چاهها دارند خشک ميشوند و آب سدها پايينتر ميروند.
پس مجموعهاي از سياستگذاريها در مجلس و اراده دولت
و منش آن وجود دارد که بايد کارها را پيش ببرد .او تصريح
کرد:به نظرم منش دولت ،خيلي انقالبي نيست که بتواند کار
را آن طور که الزمه مملکت است پيش ببرد.
***

پارلمان اصالحات ،نهاد باالدستي
ح طلبان ميشود
اصال 

نايب رئيس شوراي سياستگذاري اصالح طلبان گفت :پارلمان
اصالحات يک تشکيالتي است که بعد از شکلگيري شوراي
سياستگذاري بهعنوان نهاد باالدستي شورا کارش را شروع ميکند.
به گزارش تسنيم ،حجتاالسالم عبدالواحد موسوي الري درباره
فعاليتهاي اين شورا بعد از انتخابات رياستجمهوري گفت :شوراي
سياستگذاري تعطيل نشده و ان شاءاهلل به زودي کارش را شروع
ميکند .وي درباره طرحي که اخيرا در شوراي هماهنگي جبهه
اصالحات با عنوان "پارلمان اصالحات" به تصويب رسيد ،اظهار
داشت :اين پارلمان در حقيقت يک تشکيالتي است که بعد از
شکلگيري شوراي سياستگذاري بهعنوان نهاد باالدستي شورا
کارش را شروع ميکند .وي درباره احتمال تغيير در ساختار
شوراي سياستگذاري گفت :ممکن است برخي تغييرات حاصل
و به اعضاي شوراي سياستگذاري اضافه شود .تسنيم نوشت:
سال گذشته طرحي از طرف مصطفي کواکبيان دبيرکل حزب
مردمساالري به نام "پارلمان اصالحات" ارائه شد تا جايگزين
شوراي سياستگذاري اصالح طلبان شود .اين طرح در شوراي
هماهنگي جبهه اصالحات نيز به تصويب رسيد.
***

ضرورت توبه از پيرساالري

عيسي کالنتري ،رئيس سازمان محيط زيست و از فعاالن اصال ح طلب،
در بخشي از مصاحبه با روزنامه آرمان در مقام دفاع از روحاني گفته
است« :آقاي روحاني با محدوديتهاي زيادي مواجه بوده است .اين
در حالي است که در کشورما وضعيت اقتصادي از جنبههاي مختلف
با مسائل سياسي ارتباط دارد .با اين وجود دولت در زمينه سياسي و
بخصوص مسائل بينالمللي هيچ اختياري ندارد .دولت آقاي روحاني
در صورتي ميتوانست ساختارهاي اقتصادي کشور را ترميم کند که
از اختيارات کافي سياسي برخوردار بود ».مشرق در باره اين اظهارات
نوشت :اين سطح از فهم نادرست سياسي و کم فهمي از عقالنيت
حکومتي جاي تأسف دارد .البته بليه اين «دوستان نابلد»! از آن رو
دامان دولت آقاي روحاني را گرفته است که رئيسجمهور قصدي براي
توبه از پيرساالري را ندارد .بياختيار بودن دولت در جمهوري اسالمي
بهانه چندين و چند ساله اصالحطلبان است .بهانهاي که همواره در
پس شکست پروژههاي سياسي خود ،قصد ميکند تا انگشت اتهامات
را به سمت رهبري نظام برگرداند و از اين بگويد که اگر هم دولت در
تحقق لوبياي سحرآميز خود در قضايايي مثل جامعه مدني يا برجام
توفيقي نداشته ،اينها به دليل بياختياري دولت بوده است و تصميمات
در جاي ديگر و توسط دولت در سايه (بخوانيد رهبري نظام) گرفته
ميشود! اين در حالي است که اوال همه ميدانند مقوالتي مثل برجام،
چيزي جز خواسته و اصرار شخص رئيسجمهور روحاني و ياران او
نبوده است و اساساً نظام اسالمي هم هيچ خوشبيني يا موافقتي در
اين باره نداشت .ثانياً آقاي روحاني اگر اختياري نداشته پس چرا دو
دوره کانديداي رياست جمهوري ايران شد؟!
***

روحاني صبح مي داند سکه ،ظهر چند مي شود؟!

محمد ايماني ،عضو شوراي سردبيري روزنامه کيهان در کانال سروشي
خود نوشت :دالر در بازار کمياب شده و به گزارش خبرگزاري هاي
دولتي 6800 ،تا  7هزار تومان در بازارهاي غير رسمي خريد و فروش
مي شود .قيمت سکه از  900هزار تومان در شهريور پارسال به 2
ميليون و پانصد هزار تومان صعود کرده و در برخي روزهاي اخير 100
تا  150هزار تومان افزايش داشته است .در کمتر از يک سال بالغ
بر  35درصد بر قيمت مسکن و اجاره بها افزوده شده ،يعني تقريبا
ماهانه  3درصد! کافي است در اين ميان طعنه و نيش و کنايه هاي
آقاي روحاني در گذشته را مرور کنيم و دست حسرت از اين همه
تکبر بي محتوا و آميخته به بي کفايتي بزنيم .او در سفرهاي تبليغاتي
انتخابات  96مي گفت" :صبح نمي دانستيم ساعت  ۱۱يا  ۱۲ظهر
قيمت دالر چقدر مي شود (کف و سوت حضار :روحاني دوستت داريم).
نمي دانستيم قيمت سکه چند مي شود ".روحاني همچنين سال 92
و پيش از انتخابات رياست جمهوري در برنامه «با دوربين» شبکه
يک تلويزيون درباره افزايش قيمت ارز گفته بود" :مشکل کجاست؟
مشکل عدم مشورت ،مشکل خودشيفتگي ،مشکل عدم استفاده از
ابزار علمي براي اداره کشور ،مشکل بيثباتي است .اين ثبات چگونه
به مردم اطمينان و آرامش خواهد داد؟ مردم مديريت کارآمد ،ثبات،
آرامش ،و آينده نگري ميخواهند".
***

مردم ديگر از شعار و ادعا خسته شد ه اند

محمود صادقي ،نماينده اصالح طلب مجلس گفت :اصال ح طلبان بايد
نسبت به شرايط موجود از سکوت و انفعال خارج شوند؛ فعالتر در
صحنهها حضور داشته باشند .بخصوص اصال ح طلباني که در نهادها
کم و بيش حضور دارند ،در عمل برنامه داشته باشند و به مطالبات
واقعي مردم در حوزههاي اقتصادي و معيشتي و در حوزه سياسي و
فرهنگي و اجتماعي رسيدگي کنند .به گزارش اعتماد ،وي افزود:
اصالحطلبي در مقام عمل تنها چيزي است که ميتواند اين توطئهها
را خنثي کند .مردم ديگر از شعار و ادعا خسته شدهاند .هر کسي در
هر موقعيتي بايد در مقام عمل ،اقدامات اصال ح طلبانه انجام دهد؛
حتي اگر مانعي بر سر راهمان وجود داشته باشد .در مجلس خيلي
از طرحها و لوايح به خاطر موانعي که ممکن بود بر سر راهش باشد،
معطل مانده بود .اليحه اصالح قانون انتخابات يکي از اين موارد است.
نمايندگان مجلس و نمايندگان شوراي شهر ميتوانند با عملکرد خود
نقش مهمي در حل اين چالش ايفا کنند.

