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ش��رايط فعلي اقتصادي و فشار معيش��ت بر مردم كه با خروج از برجام و 
فش��ارهاي تحريمي، رواني و عملي كاخ س��فيد و با هدف عاصي كردن 
مردم ايران و موج سواري بر اعتراضات اقتصادي- اجتماعي براي واداشتن 
مسئوالن نظام به مذاكره پديد آمده، بي ترديد داراي زمينه ها و بسترهاي 
داخلي بوده كه در رأس آن سوءمديريت و غفلت مسئوالن در انجام تكاليف 
و مسئوليت ها و برخي لغزش ها و وجود فساد و فرصت طلبي در نظام اداري 

كشور بوده است. 
موضوعي كه بارها مورد اذعان مسئوالن دلسوز كشور و مايه تأسف، تذكر و 
تأكيد برای پيگيری و برخورد قرار داشته و خوشبختانه در هفته های اخير 
اراده معطوف به حل آن جدی تر از قبل به چشم می آيد كه دستگيری و 
بازداشت 67نفر از مفس��دان و اقدام قوه قضائيه برای گرفتن اذن از رهبر 
معظم انقالب جهت تسريع و قاطعيت بخش��ی به روند برخورد قضايی با 
مفسدان اقتصادی و محروم سازی آنان از تخفيف و بخشودگی و تعليق 
احكام، موافقت دولت با دستگيری و محاكمه متهمان برخی پرونده های 
سنگين تخلف اقتصادی مثل واردات بی ضابطه خودروهای لوكس و... از 
نشانگان اين جديت و تغيير فضای عمومی به نفع قانونگرايی و ضابطه مندی 
می باش��د. همانگونه كه فعال ش��دن اتاق های تصميم گيری و تيم های 
عملياتی سازی و اقدام آثار خود را در مبارزه با احتكار و فرصت طلبی نشان 
داده است. بنابراين، بسترهای داخلی ايجاد نارضايتی امری قطعی و يقينی 
است كه برخی شتابدهنده ها مثل بزرگنمايی هدفمند آن در افكار عمومی 
توسط شبكه های اجتماعی و فضای مجازی به آن ضريب قابل توجهی در 
توليد بی اعتمادی و ايجاد نارضايتی و اعتراض داده است. همين پيامدها، اين 
پيام روشن را توليد می كند كه به هيچ عنوان نبايد و نمی توان اين ضعف ها 
و آسيب را كتمان كرد و شناخت و شفاف س��ازی منطقی آن، بخشی از 
راهكارهای مقابله، رفع و حل آن است. اما در اين بين تمركز صرف به اين 
بخش از موضوع و غفلت از نقش و خواس��ت دشمن برای تحميل جنگ 
اقتصادی كه نه تنها اتاق عمليات آن را قبل از اين در وزارت خزانه داری برپا 
كرده بود، بلكه اخيراً بخشی از توان وزارت خارجه خود را نيز به پيگيری 
فشار ظالمانه تحريم اقتصادی اختصاص داده و با تهديد و فشار عملی نه تنها 
از همكاری بانک های ساير كشورها برای مبادالت پولی ممانعت می كند، 
بلكه بسياری از شركت های بزرگ تجاری را وادار به انصراف از همكاری 
با ايران كرده و با كمک آل س��عود ائتالف های سياسی، اقتصادی و حتی 
نظامی )ناتوی عربی( را برای افزايش فشار بر ايران و مختل سازی اقتصاد 
ملی ومعيشت مردم به كار گرفته و برخی از تفاله های سياسی ضدانقالبی و 
پادوهای داخلی خود را نيز سازمان دهی و برای تبديل اعتراضات اجتماعی 
به شورش های سياسی- امنيتی مجدداً در دايره حمايت خود قرار داده و با 

صراحت از برخی اقدامات آشوب طلبانه در داخل حمايت می كند. 
ناديده گرفتن و حتی تبرئه دشمن در شرايط فعلی نوعی خدمت و پادويی به 
نفع او به حساب می آيد كه برای نيل به هدف شوم خود يعنی فشار به كشور 
عزيزمان و باج گرفتن به شدت محتاج  القای فروپاشی در كشور و معتبرسازی 
آن در اذهان عمومی است. همچنين در اين بازی پيچيده دشمن كه فشارهای 
ظالمانه اش را برای به ستوه آوردن مردم متوجه معيشت مردم كرده، تالش 
می كند مسئوالن نظام را كه به مذاكره مجدد روی پرونده هسته ای و ساير 
مؤلفه های قدرت ملی به عنوان پاداش به روحيه گانگستری و تهاجمی ترامپ 
بی اعتنا هستند، مسئول پديد آمدن اين وضعيت معرفی كند، بی توجهی به 
نقشه و هدف دشمن و جهت دادن به بغض و نفرت مردم از دشمن بيرونی به 
داخل كشور، نوع همنوايی و همراهی خواسته يا ناخواسته با دشمن و كمک 
به او در نيل به هدف شوم و سياهش می باشد كه تشديد شكاف ها و تقابل ها 
در داخل و در هم شكستن اراده و توان ايستادگی كشور ايران و تحميل اراده 

ظالمانه اش برای سازش و تسليم را دنبال می كند. 
برخی از تحليل ها و تفسيرهای سياسی در روزهای اخير به گونه ای است 
كه با فراموشی تعمدی نقشه دشمن و اقدامات خصمانه و ظالمانه ای كه با 
كمک پادوهای منطقه ای و داخلی اش عليه كشور و مردم شريف ما انجام 
می دهد، تنها بر طبل سياه نمايی و متهم س��ازی های بی دليل و به دور از 
انصاف می كوبند كه گويا خود را ملزم به پادويی با ترامپ به همراه آل سعود و 
منافقين می دانند. حال آنكه پادويی همين تفاله های سياسی، برای رسوايی 

و روشن شدن سياست های كينه ورزانه دشمن كافی است. 

رسول سنائي راد

گزارش تحقیق و تفحص مجلس از دو تابعیتی ها 

  13 دو تابعیتی در دستگاه های اجرايی شناسايی شدند 
وزارت اطالعات: در حاکمیت نیستند 

پس از ماه ها کش و قوس بر سر افراد دوتابعیتي که 
همچنان هم مورد مناقشه است، کمیسیون امنیت 
ملي و سیاست خارجي مجلس در گزارش تحقیق و 
تفحص از بررسي وضعیت افراد دوتابعیتي پیشنهاد 
کرد، بانک اطالع�ات براي شناس�ايي اين افراد 
تشکیل شود تا نهادهاي امنیتي و نظارتي بتوانند 
با استفاده از اين بانک، نظارت و اشراف کارآمدتري 
داشته باشند. معناي اين تأکید اين است که هنوز 
آمار دقیقي از افراد داراي تابعیت دوگانه به صورت 
متمرکز وجود ندارد، چه برسد به اينکه اين افراد 
بتوانند در دستگاه ها به کار گرفته شوند يا خیر.

علي نجفي خوشرودي، سخنگوي كميسيون امنيت 
ملي و سياست خارجي مجلس در جلسه علني ديروز 
گزارش اين كميسيون در مورد تحقيق و تفحص از 
بررسي وضعيت افراد دوتابعيتي و داراي گرين كارت 
در حوزه مسئوالن، مديران ارشد و شناسايي خألهاي 

قانوني را قرائت كرد. 
    خأل قوانین در به کارگیري دوتابعیتي ها

خأل قوانين موج��ود در نح��وه به كارگي��ري افراد 
دوتابعيتي و داراي مجوز اقامت دس��تگاه ها، بررسي 
راهكارهاي خألهاي قانوني ب��ه كارگيري دارندگان 
تابعيت مضاعف در دس��تگاه هاي اجرايي و نواقص 
اجرايي نحوه شناسايي دوتابعيتي ها از فصل هاي مهم 
اين تحقيق و تفحص است. براساس اين گزارش يكي 
از مهم ترين موردهاي نفوذ در ايران كه در اين قسم از 
افراد دوتابعيتي قرار مي گيرند، مربوط به محمدباقر 
نمازي )از عوامل رژيم سابق و اس��تاندار خوزستان 

در زمان شاه ملعون( و پسرش سيامک نمازي است. 
در ادامه اين گزارش تصريح ش��ده اس��ت: در وزارت 
راه و شهرسازي چهار نفر دوتابعيتي، جمعيت هالل 
احمر سه نفر دوتابعيتي، س��ازمان بهزيستي دو نفر 
دوتابعيتي و بنياد مسكن انقالب اسالمي چهار نفر 
دوتابعيتي مشغول به كار هستند و ساير وزارتخانه ها 
و دستگاه هاي دولتي عنوان كرده اند كه دوتابعيتي در 
اين وزارتخانه ها مشغول به فعاليت نبوده اند يا اينكه 

اطالعاتي در اين زمينه ندارند. 
در اين گزارش آمده است: در بررسي كميته تحقيق 
و تفحص از افراد دوتابعيتي و داراي مجوز اقامت در 
دستگاه هاي اجرايي خألهاي قانوني و نواقص اجرايي 
مهمي مشاهده شد، اهم خألهاي قانوني موجود در اين 
زمينه عبارتند از: عدم تسري ممنوعيت شغلي در صور 
ديگر پيدايش تابعيت مضاعف و فقدان ضمانت اجراي 
مؤثر در م��وارد ممنوعيت هاي قان��ون جاري و عدم 
الزام افراد به خوداظهاري در بدو استخدام يا در حين 
اشتغال كه در اين خصوص بايد ضمن بسط ممنوعيت 
ش��غلي در موارد پيش گفته و الزام به خوداظهاري 
با توجه به پنهان��ي بودن فرآيند اخ��ذ تابعيت دوم، 
ضمانت اجراي مؤثري براي اين ممنوعيت ها و عدم 

خوداظهاري وضع شود. 
    فقدان ساز وکار مش�خص براي شناسايي 

دوتابعیتي ها
براساس اين گزارش، اهم نواقص اجرايي موجود در 
اين زمينه عبارتند از: فق��دان بانک اطالعاتي جامع 
از افراد دوتابعيتي، ناكارآمدي فرم هاي استخدامي 

و حراس��تي در اين موضوع كه در اين خصوص بايد 
ضمن اصالح فرم هاي استخدامي و حراستي با رويكرد 
خوداظهاري در موارد تابعيت و اقامت افراد، نسبت به 
تهيه بانک اطالعاتي جامع از طرف وزارت امور خارجه 

اقدام شود. 
كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در 
اين گزارش يادآور شده است: اگرچه بنا بر استعالمات 
اكثر دستگاه ها و سازمان ها افراد دوتابعيتي شناسايي 
نشده اند، اما اين عدم شناسايي را نمي توان بر نبود افراد 
دوتابعيتي تلقي كرد، چه آنكه اوالً سازوكار مشخصي 
براي شناسايي اين افراد توسط دستگاه هاي متولي 
وجود ندارد. همچنين اساساً بانک اطالعات جامعي 
از اين افراد موجود نيس��ت تا اين افراد را شناس��ايي 
كنند و متأسفانه در سال هاي بعد از انقالب تاكنون 
وزارت خارجه ع��زم جدي در اين موضوع نداش��ته 
است. ثالثاً خألهاي قانوني مهمي از جمله عدم الزام 
به خوداظهاري وج��ود دارد. در بخش ديگري از اين 
گزارش تأكيد شده است: با توجه به بررسي ميداني 
كميته تحقيق و تفحص از دس��تگاه هاي مسئول و 
متولي شناس��ايي افراد دوتابعيتي و احراز نقص در 
بانک اطالعاتي اين افراد توسط دستگاه هاي مذكور، 
به خصوص وزارت امور خارجه ضروري است اين بانک 
به زودي ايجاد ش��ود تا نهاده��اي امنيتي و نظارتي 
بتوانند با استفاده از اين بانک اطالعاتي نظارت و اشراف 

كارآمدتري داشته باشند. 
    اسامي دوتابعیتي ها را به نمايندگان بدهید

از ديگر موضوعات مرتبط با افراد دوتابعيتي، درخواست 

يكي از نمايندگان مجلس مبني ب��ر در اختيار قرار 
گرفتن ليس��ت دوتابعيتي ها بود كه رئيس مجلس 
شوراي اسالمي نيز از كميسيون امنيت ملي مجلس 
خواست درخواست او را اجابت كند. حجت االسالم 
عليرضا سليمي پس از قرائت گزارش تحقيق و تفحص 
از دوتابعيتي ها توسط سخنگوي كميسيون امنيت 
ملي با استناد به اصل 84 قانون اساسي گفت: در اين 
گزارش اطالعات منتشر شده وزارت خارجه مربوط 
به س��ال هاي بعد از س��ال 1390 است، چون حجم 
اطالعات دوتابعيتي ها بعد از اين سال زيادتر شد. وي 
ادامه داد: در گزارشي كه توسط وزارت اطالعات منتشر 
شده به صراحت آمده تعداد قابل توجهي از متخصصان 
كشور داراي گرين كارت يا دوتابعيتي  هستند، ولي ما 
به عنوان نمايندگان مردم اطالعات كافي و مصداقي از 
اين موضوع نداريم، در حالي كه مطابق اصل 84 قانون 
اساسي نمايندگان بايد در تمام امور داخلي و خارجي 
كشور اظهارنظر كنند. وقتي اطالعات به ما نرسيده، 
چطور مي توانيم به گزارش تحقي��ق و تفحص رأي 
دهيم، از مديران اجرايي بخواهيد كه الاقل اطالعات 
موجود را به صورت محرمانه در اختيار نمايندگان هم 
قرار دهند تا بدانيم چند نفر دوتابعيتي در دستگاه هاي 
كشور مش��غول به كارند. نماينده مردم محالت در 
مجلس عنوان ك��رد: بخش اول گ��زارش تحقيق و 
تفحص مربوط به وضعيت دوتابعيتي ه��ا در حوزه 
مسئوالن و خألهاي قانوني است كه به خوبي گزارش 
شده است، ولي در خصوص وضعيت دوتابعيتي ها و 
افراد داراي گرين كارت اقدامات كافي انجام نشده، به 
همين دليل از شما مي خواهم دستور بدهيد اطالعات 

كامل تري در اختيار نمايندگان مجلس قرار بگيرد. 
    وزارت اطالع�ات: دوتابعیت�ي ش�اغل در 

حاکمیت نداريم
اين نماينده عضو فراكس��يون نماين��دگان واليي 
مجلس با پيوند دادن بين گزارش تحقيق و تفحص 
از دوتابعيتي ها و برجام گف��ت: مقام معظم رهبري 
فرمودند در برجام از خطوط قرمز عبور شده است. 
به ما بفرمايي��د كدام خطوط رعايت نش��ده و از 29 
پيش ش��رط الزامي از نظر مقام معظم رهبري چه 
تعداد رعايت نشده اس��ت. علي الريجاني در پاسخ 
به اين اخط��ار اظهار كرد: ه��دف تحقيق و تفحص 
از دوتابعيتي ها شناس��ايي خألهاي قانوني بود كه 
مكشوف و مش��خص ش��د چه تعداد قانون در اين 
ارتباط بايد اصالح شود. درباره بخشي از اين گزارش 
كه مربوط به افراد و مصاديق است، وزارت اطالعات 
نامه اي نوشته و در اين نامه مطرح شده در بين افرادي 
كه در حكومت هستند، موردي وجود ندارد، ولي در 
بخش خصوصي وجود دارد. رئيس مجلس شوراي 
اسالمي افزود: ليس��ت را به بنده دادند و من هم به 
كميسيون فرستادم. كميسيون مي تواند نامه مذكور 
را در اختيارتان قرار دهد تا ببيني��د. وي بار ديگر از 
كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس 
خواست تا اسامي منتشر شده توسط وزارت اطالعات 

را در اختيار سليمي قرار دهد. 

 طي حکمي از سوي رهبر انقالب
محمد قمي رئیس سازمان تبلیغات اسالمي شد

حضرت آي�ت اهلل خامنه اي در حکمي حجت االس�الم آقاي ش�یخ 
محمد قمي را به رياست سازمان تبلیغات اسالمي منصوب کردند. 
به گزارش پايگاه اطالع رساني دفتر مقام معظم رهبري، در اين حكم رهبر 
آمده است: اكنون كه سازمان تبليغات اسالمي پس از يک دوره  طوالني به 
مديريت جناب حجت االسالم آقاي سيدمهدي خاموشي به رشد و توسعه  
كّمي و كيفي قابل توجه نائل گشته است، با تشكر از زحمات و تالش ها و 
خدمات متراكم ايشان، جنابعالي را كه بحمداهلل از دانش و ابتكار و انگيزه 

و نشاط جواني برخورداريد به رياست اين سازمان منصوب مي كنم. 
سازمان تبليغات اسالمي يكي از مهم ترين رويش هاي انقالب اسالمي 
است كه با تصميمي روش��ن بينانه و ژرف نگرانه با هدف تبليغ و عرضه  
انديش��ه  تابناك اس��الم ناب محمدي )صلوات اهلل عليه و آله( به جامعه  
انقالبي به ويژه جوانان جوي��اي حقيقت و معرفت، ش��كل گرفت. اين 
س��ازمان بحمداهلل طي حدود چهار دهه اخير منش��أ خدمات و بركاتي 
بوده است و امروز ضرورت وجودي آن نه تنها كاهش نيافته بلكه ضريبي 
فزاينده يافته است. تبيين و عرضه فكر و فرهنگ و معارف اسالمي با توجه 
به نيازهاي روز و با نوآوري در ادبي��ات و روش ها به گونه اي كه بر جان و 
دل مخاطبان بنشيند و وجود آنان را از كوثر حقيقت دين سيراب نمايد، 

رسالت بسيار مهم اين سازمان است. 
رسالت ديگر اين س��ازمان رصد و مقابله  هوشمندانه با تهاجمات فكري 
و فرهنگي و تبليغي و رس��انه اي دش��منان دين و انقالب و كشور است. 
دشمناني كه نه امروز بلكه از چند دهه  پيش، هويت و شخصيت و باور و 
رفتار و سبک زندگي اسالمي- ايراني مردم خصوصاً جوانان را هدف قرار 
داده و با شيوه ها و ابزارهاي متكي به فناوري هاي ارتباطي و رسانه اي اعم 
از هنر و سينما و فضاي مجازي و غيره، درصدد تهي كردن انقالب از عقبه  

ديني و ايماني و مردمي آن مي باشند. 
در اين مس��ير نوراني و بالنده، توفيق ش��ما را از درگاه حضرت احديت 
)جل و عال( خواستارم و ش��ما را به تقواي الهي و سعه صدر، استفاده از 
ظرفيت هاي موجود و جذب همكاران فهي��م و پر انگيزه و بهره گيري از 

انديشه ها و روش ها و ابزارهاي كارآمد و مؤثر توصيه مي نمايم. 
الزم است مسئوالن كشور و نهادهاي مختلف اين سازمان را در انجام هر 

چه بهتر مسئوليت هاي مهم خود ياري كنند. 

در پیامي صورت گرفت
تسلیت رهبر انقالب به امیر دريابان شمخاني

درگذش�ت  پیام�ي  در  خامن�ه اي  اهلل  آي�ت  حض�رت 
ب�رادِر امی�ر درياب�ان عل�ي ش�مخاني را تس�لیت گفتن�د. 
به گزارش پايگاه اطالع رساني دفتر مقام معظم رهبري در پيام معظم له 
به امير دريابان علي شمخاني آمده است: درگذشت برادر گراميتان را به 
جنابعالي و ساير بازماندگان محترم و خاندان مصاب تسليت مي گويم و 

رحمت و غفران الهي را براي آن مرحوم مسئلت مي نمايم. 

معاون اول رئیس جمهور عنوان کرد
اداره کشور و کاهش آثار تحريم

 اولويت فعلي دولت
از  گروه�ي  ب�ا  نشس�ت  در  رئیس جمه�ور  اول  مع�اون 
اقتصاددان�ان ج�وان تصري�ح ک�رد: اداره مطل�وب کش�ور و 
کاه�ش آث�ار تحريم ه�ا مهم تري�ن اولوي�ت فعل�ي دولت اس�ت. 
به گزارش پايگاه اطالع رساني دولت، اسحاق جهانگيري اداره مطلوب كشور 
و جلوگيري از آسيب رسيدن به زندگي مردم در شرايط تحريم را مهم ترين 
اولويت دولت دانست و گفت: بايد با ايجاد سازوكارهاي كارآمد براي اداره 
كشور به نحوي عمل كنيم كه زندگي مردم و فعاليت بنگاه هاي اقتصادي 
دچار آسيب نشوند. معاون اول رئيس جمهور با اشاره به اقدام امريكايي ها 
براي ايجاد اتاق فكر و گ��روه اقدام براي اعمال تحريم علي��ه ايران بر لزوم 
برنامه ريزي دقيق و واكنش به موقع براي مهار كردن تحريم ها تأكيد كرد و 
افزود: بايد در مقابل اقدامات امريكا برنامه هايي به اجرا بگذاريم كه كمترين 
فشار و آسيب بر اقشار مختلف جامعه، به ويژه طبقات ضعيف وارد شود. وي با 
اشاره به اينكه دولت از نقد عالمانه و كارشناسي سياست هاي اقتصادي خود 
استقبال مي كند، تصريح كرد: من به عنوان معاون اول رئيس جمهور بايد از 
سياس��ت هاي دولت حمايت كنم، در عين حال آمادگي الزم براي اصالح 
مس��تمر سياس��ت هاي اقتصادي دولت وجود دارد تا با تقويت نقاط قوت 
سياست ها و برطرف كردن نقاط ضعف بر كارآمدي سياست هاي اقتصادي 
دولت بيفزاييم. رئيس س��تاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي از كارشناس��ان 
اقتصادي حاضر در جلسه خواست با به كارگيري همه توان و ظرفيت علمي 
خود راهكارهاي عملي، قابل اجرا و عملياتي در جهت مهار تحريم ها و اداره 
هرچه بهتر كشور را تدوين كنند و راهكارهاي پيشنهادي براي مديريت كشور 

در شرايط تحريم را به دولت ارائه دهند. 
 

 دبیرکل حزب مؤتلفه اسالمي:
جرياني با شايعه »سايه جنگ« کاسبي مي کند

ي�ک جري�ان سیاس�ي ب�ا ش�ايعه پراکني و توه�م بازگش�ت 
س�ايه جن�گ کاس�بي مي کن�د. امري�کا هیچ وق�ت ب�ه دالي�ل 
منطقي و ق�وي ت�وان حمل�ه نظام�ي ب�ه اي�ران را پی�دا نمي کند. 
به گزارش تسنيم، محمدنبي حبيبي، دبيركل حزب مؤتلفه  اسالمي با اشاره 
به بيانات مقام معظم رهبري در ديدار اقش��ار مختلف مردم گفت: آنها كه 
معتقدند دولت بايد بركنار شود در نقشه دشمن عمل مي كنند. دولت بايد 
بماند و پاسخگو باشد. دولت بايد بماند و به وظايف كليدي كه در سوگند 
رياست جمهوري آمده، عمل كند. وي با اشاره به مشكالت اقتصادي كشور 
ادامه داد: راه حل هاي 85 اقتصاددان كش��ور روي ميز رئيس جمهور است. 
دولت راه حل هاي فراوان دارد و بايد اين راه ها را طي كند تا بتواند بر مشكالت 
فائق  آيد. تأكيد و تكيه بر يک راه و تصور آنكه راه پيشرفت اقتصادي فقط و 
فقط تعامل با غرب يا شرق است، بايد كنار گذاشته شود. دبيركل حزب مؤتلفه 
اسالمي عنوان كرد: مشكالت كشور ريشه در برخي از ساختارها، ضعف يا 
س��وء مديريت و عدم درك مختصات جنگ رواني و جنگ اقتصادي دارد. 
امروز نياز دولت به كادر انقالبي با مديريت جهادي است تا بتواند از اين مرحله 
عبور كند. حبيبي با اشاره به توهم بازگشت سايه جنگ گفت: يک جريان 
سياسي با شايعه پراكني و توهم بازگشت سايه جنگ كاسبي مي كند. امريكا 
هيچ وقت به داليل منطقي و قوي توان حمله نظامي به ايران را پيدا نمي كند. 
امريكا هرگز به ملت و دولتي كه عزم مقاومت دارند، حمله نمي كند. ضمن 
اينكه تجربيات آنها از جنگ هاي 20 ساله اخير در خاورميانه نشان مي دهد 

جز هزينه، درآمدي نداشته اند. 

      خانه ملت: عضو هيئت رئيس��ه مجلس طرح استيضاح وزير امور 
اقتصادي و دارايي را اع��الم وصول كرد. علي اصغر يوس��ف نژاد، طرح 
استيضاح وزير امور اقتصادي و دارايي را با 33 امضا اعالم وصول كرد. 
وي در اي��ن زمينه گفت: وزير براس��اس م��اده 225 آيين نامه داخلي 
مجلس ظرف م��دت 10 روز موظف به حضور در جلس��ه علني و ارائه 

توضيحات در خصوص مسائل مطرح شده از سوي نمايندگان است. 
      رسا:  آيت اهلل نوري همداني با تأكيد بر اينكه مسئوالن بايد بايد مانند 
مردم زندگي كنند، گفت: مسئوالن بايد طعم فقر را بچشند و اال افراد 

كاخ نشين و پشت ميزنشين نمي توانند مشكل مردم را حل كنند. 

وزير دفاع خبر داد
جديدترين جنگنده ايراني رونمايی می شود

رونماي�ي  از  مس�لح  نیروه�اي  پش�تیباني  و  دف�اع  وزي�ر 
داد.  خب�ر  م�رداد   ۳۱ در  ايران�ي  جنگن�ده  جديدتري�ن  از 
به گزارش تسنيم، امير سرتيپ امير حاتمي، وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي 
مسلح در برنامه تلويزيوني »نگاه يک« در آس��تانه روز صنعت دفاعي )31 
مرداد( اظهار داشت: يک سالي كه گذشت، يک سال پرتالش براي مجموعه 
دفاع كشور بود. البته بعد از انقالب اين مجموعه پرتالش بوده است. وي افزود: 
برنامه خوبي را آماده و تقديم فرماندهي معظم كل قوا كرديم كه تأييد شد. 
در شش ماه دوم س��ال 96 تغييرات جزئي در اولويت ها داديم و برنامه سال 
97 را هم بر مبناي برنامه چهار س��اله كه تقديم مجلس شد، آماده كرديم. 
اولويت اول ما توان موشكي است و بايد ارتقا بدهيم، تمركزمان هم بر كيفيت 
كار است. به لحاظ تنوع شرايط خوبي داشتيم و با توجه به تالش دشمنان در 
حوزه ضدموشكي، كيفيت را ارتقا داديم. امير حاتمي ادامه داد: روي قدرت 
دفاعي تأكيد داريم كه در روزهاي آينده يک محصول جديد دفاعي رونمايي 
خواهد شد. اين محصول جديد يک هواپيماي جنگنده و پشتيباني نزديک 
از نيروهاي مس��لح خواهد بود كه مراحل خود را طي كرده و در روز صنعت 
دفاعي پرواز خواهد كرد. همچنين از اقالمي كه براي س��اخت آن استفاده 
شده، رونمايي خواهد شد. در حوزه پدافند، موشک هاي »بالستيک، كروز و 
زميني« كارهاي خوبي انجام داديم. تانک »كرار« در اختيار نيروهاي مسلح 
براي تست هاي نهايي است. در حوزه تسليحات و تجهيزات اتفاقات خوبي 
افتاده است، در حوزه خدمات هم بدين صورت است. وي ادامه تصريح كرد: 
تا پايان سال 97 حدود 60 پروژه تحقيقاتي را به اتمام خواهيم رساند كه در 

سال آينده رونمايي مي شوند. 
وزير دفاع در خصوص سامانه پدافند موشكي »باور 373« هم گفت: اين سامانه 
تا پايان سال تحويل نيروهاي مسلح خواهد شد، اكنون تست هاي خود را طي 
مي كند. امير حاتمي در مورد توانايي هاي دفاعي كشورمان گفت: توانايي ما 
واقعي است. صنايع دفاعي ما قبل از انقالب و صنايع دفاعي برخي از كشورها، 
امكان كارخانه داري بود و صنعت دفاعي در اختيار نبود بلكه صرفاً چيزي را توليد 
مي كرديم كه در اختيار خودمان نبود، اما امروز ايران اسالمي از اين مرحله عبور 
كرده و بسياري از كارها برمبناي طراحي خودمان در دفاتر مطالعات و طراحي  

بر اساس بانک فناوري هاي استفاده و روي پلت فرم ها اجرا مي شود. 
وي در خصوص همكاري وزارت دفاع با دانش��گاه ها هم گفت: دانش��گاه ها 
همكاري بسيار خوبي با ما دارند و مهم ترين حوزه اي كه خوب به ما كمک 
مي كند، دانشگاه است. حدود 8 هزار پروژه دانش��گاهي به صورت زنده در 
وزارت دفاع در حال استفاده است. دانشگاه ها ظرفيت بسيار مغتنمي هستند 
و بسياري از فناوري ها با همكاري هاي دانشگاه ها و سرمايه گذاري وزارت دفاع 
به دست آمده است. امير حاتمي بيان داشت: ما نبايد ديگر به سراغ مهندسي 
معكوس برويم، چراكه ظرفيت هاي بسيار مهمي داريم كه مي توانيم از آنان با 
خالقيت استفاده كنيم. وزير دفاع بيان كرد: اولويت ما در وزارت دفاع قدرت 
موشكي و سپس قدرت پدافندي اس��ت. كنار آن به توان هوايي، زميني و 
دريايي توجه داريم. جنگ نيابتي در منطقه نشان داد كه ما بايد به توان زميني 
توجه داشته باشيم. سعي داريم موازنه را درون مؤلفه هاي قدرت دفاعي خود 

حفظ كنيم. 

ژه
وی

یکروزنامهنگاريسالمومستقل! 
روزنامه شرق هفته گذشته در تيتر يک خود شكلي افشاگرانه 
گرفت و از كشف انبارهاي احتكاري دارو متعلق به دختر وزير 
سابق نوشت. البته از اس��م و عنوان اين دختر و پدر در گزارش 
روزنامه شرق چيزي نيامده بود. اين گزارش خيلي هم جديد نبود 
و قبل از شرق، خبرگزاري مهر به نقل از مسئوالن ذي ربط آن را 
بيان كرده بود، اما شرق پررنگ به آن پرداخته است. در شماره هاي 
بعدي روزنامه شرق مصاحبه اي با شبنم نعمت زاده كار شد. كسي 
كه همان دختر وزيري بود كه از او نام برده نشد و او اين فرصت 
را يافت تا در صفحه يک ش��رق از خود دفاع كند. روز گذشته و 
درست در روزهايي كه مطالبه رسيدگي به وضعيت فعاليت هاي 
دختر محمدرضا نعمت زاده، وزير صمت دولت اول روحاني مطرح 
شده، روزنامه شرق دو صفحه مصاحبه با نعمت زاده منتشر كرده 
و تيتر اول شرق را هم به خود اختصاص داده تا بگويد كه چقدر در 
ستاد انتخاباتي حسن روحاني فقيرانه كار را پيش برده اند و فقط 

آب خوردن داشته اند، پول پوسترها را مردم داده اند و... 
اين روند نشان مي دهد كه محمدرضا نعمت زاده برخالف مهران 
مديري ترجيح داده  از مسيري غير از شكايت حقوقي مشكلش 
را با روزنامه شرق حل كند. تكليف اين روزنامه هم معلوم نيست 
كه مي خواهد قهرمان مبارزه با فساد باشد يا اداي افشاگري دارد 
تا معلوم نباشد در پشت پرده چه مي گذرد كه ناگاه 180 درجه 

تغيير موضع بدهد. 


 باالخرهحقبااکثریتاستیانه؟!
روزنامه سازندگي با نقاشی چهره رامبد جوان در صفحه اول و 
تيتر »پوپوليسم در تلويزيون« به موضوع رقابت بين دو نفر از 

شركت كنندگان در مسابقه تلويزيوني خنداننده شو پرداخته و 
با توجه به اينكه نتيجه اين رقابت با رأي مردم انتخاب مي شود، 
سازندگي يكي از مراحل اين انتخاب را احساسي دانسته و در تيتر 

دوم خود زده كه »هميشه حق با اكثريت نيست!«
نتيجه گيري سازندگي و پوپوليستي ناميدن اين روند جالب 
توجه است. اصالح طلبان همواره منشأ هر حقي را رأي مردم 
دانس��ته اند و هر وقت كس��ي تأكيد كرد كه رأي مردم صرفاً 
نشان دهنده مقبوليت و محبوبيت اس��ت و نه حقانيت، اين را 
برنتافته اند و او را متهم ب��ه ديكتاتورمآبي و بي اعتنايي به نظر 
و رأي مردم معرفي كرده ان��د. حال براي يک برنامه تلويزيوني 
اذعان مي كنند كه رأي مردم هميشه بر حق نيست. اگر يک نفر 
از علما )خصوصاً آيت اهلل مصباح( چنين حرفي زده بود، االن همه 
اصالح طلبان بسيج شده بودند تا ثابت كنند چقدر برخي علما 
بي اعتنا به نظر مردم هستند! در حالي كه در واقع امر هم رأي 
مردم الزاماً منطبق بر حق نيست، اما مدل ديگري از حكومت 
يا مدل ديگري براي رسيدگي به وفاق اجتماعي هم نمي توان 
مدنظر داشت.  اصالح طلبان البته در سال 88 به شكل خيلي 
پررنگ و پرسروصدا نشان دادند كه رأي اكثريت را فقط زماني 
مي پذيرند كه نتيجه رجوع به آن، انتخاب خودشان باشد و اگر 

رقيب در انتخابات پيروز شود، آن را نمي پذيرند. 


اين راهکارهاي  لوکس نسبتي با مشکالت مردم ندارد
روزنامه اصالح طلب قانون در گزارش��ي با عنوان »راهكارهاي 
عقيم« مي نويسد: »در سخنان و راهكارهاي اخير سيدمحمد 
خاتمي )پس از گذشت نزديک به هشت ماه از اعتراضات دي 
96(... ضمن عذرخواهي از مردم به دليل كاستي هاي موجود، 

راهكارهايي پانزده گانه ب��راي »برون رفت از وضعيت كنوني« 
ارائه شده است، اما متأسفانه نگاهي به راهكارهاي موجود نشان 
مي دهد كه نسبت مستقيمي بين آنها و اعتراضات اخير وجود 
ندارد. اين راهكارها اگرچه به ظاهر بسيار مترقي است و مي تواند 
گامي اوليه براي دستيابي به آرمان هاي اصالح طلبانه باشد، ولي 
به نظر مي رسد دست كم در شرايط موجود براي گشايش در وضع 
موجود بيان نشده اند! اين پانزده گانه زيبا، بيشتر راهكارهايي كلي 
هستند كه نمي توانند اثري بر فروكاستن اعتراضات اخير يا حل 
مطالبات معترضان داشته باشند. ش��ايد اگر معترضان آنها را 
راهكارهايي لوكس بدانند كه دردي از آنها دوا نخواهد كرد، نتوان 
خرده اي بر آنان گرفت.«  اين روزنامه در ادامه آورده است: »ريشه 
عقيم بودن راهكارهاي مدنظر آقايان بيش��تر شبيه يک رفع 
مسئوليت تاريخي مي نماياند تا نقشه راهي واقع گرايانه... عدم 
شناخت جنس اعتراضات موجود و گروه هاي اجتماعي درگير 
در آن است. به وضوح پيداست كه اصالحات با وجود بهره گيري 
از متخصصان علوم اجتماعي در بدنه خود از ش��ناخت و فهم 
شكل و ساختار نارضايتي هاي موجود عاجز است... راه حل هاي 
پانزده گانه مذكور مي تواند سرمنشأ معضالت تازه اي نيز باشد كه 

خود باعث عميق تر شدن بحران پيش رو مي شوند.« 
سايت مشرق در همين زمينه مي نويسد: »در روزهاي گذشته 
فعاالن اصالح طلب و همچنين رئيس دولت اصالحات با فرار رو به 
جلو به انتقاد از دولت و ارائه راهكارهايي براي حل مشكالت عديده 
اقتصادي موجود پرداخته اند بي آنكه بگويند اين مشكالت ناشي از 
حمايت ها و حضور تفكر جريان آنان در بدنه دولت بوده و امروز به 
جاي آنكه اين  اشخاص، جريان ها و گروه ها الف ارائه راهكار بزنند، 

بايد ضمن عذرخواهي، پاسخگوي نقش خود باشند.«

ه�ر جاي�ي در کش�ور م�ا مش�کل داري�م، 
همان عرصه اي اس�ت که در عمل ب�ا گفتمان 
والي�ت زاوي�ه مي بینی�م و ت�ا زماني ک�ه اين 
زاوي�ه وج�ود داش�ته باش�د و ب�راي رف�ع 
مش�کالت دل داده نس�خه هاي غرب و شرق 
باش�یم اين مش�کالت وجود خواهد داش�ت. 
به گزارش فارس، حجت االس��الم رئيسي، توليت 
آستان قدس رضوي در طرح واليت دانشجويي 97 
در جمع دانشجويان گفت: القاي شبهات مختلف در 
جامعه موانعي را براي رشد، تعالي، معرفت و بصيرت 

ايجاد مي كند اما علم، معرفت و دانش افزايي انسان را 
در مقابل هر تكانه اي مصون مي كند، تكانه هايي كه 
در جامعه ما همواره وجود داشته و روز به روز هم در 

فضاي حقيقي و مجازي بيشتر مي شود. 
رئيسي با اش��اره به توطئه هاي مختلف دشمنان 
تاكيد كرد: امروز با گذش��ت 40 س��ال از انقالب 
دس��ت برت��ري در تم��ام جبهه ه��ا مرب��وط به 
جبهه انقالب اس��ت، ما در عرصه هاي بس��ياري 
موفقيت هاي چشمگيري داشته ايم، اما در برخي 
عرصه ه��ا مانند عرص��ه اقتصادي، آس��يب هاي 

اجتماعي، فقر و تبعيض مش��كالتي داريم و اين 
زيبنده جمهوري اسالمي و مردم انقالبي نيست. 
توليت آس��تان قدس رضوي يادآور ش��د: در هر 
عرصه اي به گفتمان امام و رهبري در كشور توجه 
شد و مسئوالن باور كردند اين گفتمان گفتمان 
قالب باشد و به آن عمل ش��ود، آن عرصه عرصه 
موفقيت و پيروزيمان بوده و هر جا با اين گفتمان 
زاويه پيدا ش��د، آن عرصه دچار مش��كل شديم. 
رئيسي تاكيد كرد: فرقي نمي كند چه كسي چه 
گرايشي دارد، ولي هر جايي در كشور ما مشكل 

داريم. همان عرصه اي است كه در عمل با گفتمان 
واليت زاويه مي بينيم، اين زاويه اول در باورهاست 
و بعد در عمل اجراس��ت و تا زماني كه اين زاويه 
وجود داشته باش��د و براي رفع مشكالت دلداده 
نسخه هاي غرب و شرق باشيم اين مشكالت وجود 
خواهد داش��ت. وي گفت: تنها توجه به گفتمان 
غالب كه گفتمان واليت است، مي تواند مشكالت 
ما را حل كند. در همه قوا و در بين همه نهادها و 
مسئوالن توجه به اين گفتمان راهكار برون رفت 

از مشكالت ماست. 

رئيسي: نبايد به نسخه بيگانه دل بست


