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روی خط خبر
رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار دبیرکل
«جبهه مردمی برای آزادی فلسطین»:

جوانان قطع ًا به ثمر نشستن
آرمان فلسطین را خواهند دید

حضرت آیت اهلل خامنهای رهب��ر معظم انقالب
اسالمیدردیدارآقایاحمدجبرئیلدبیرکل«جبهه
مردمی ب��رای آزادی فلس��طین (فرماندهی کل)»،
مسئله فلس��طین را در رأس مس��ائل دنیای اسالم
خواندند و تأکید کردند :جمهوری اس�لامی ایران تا
روزیکهآرمانفلسطینبهثمربرسد،مصممخواهد
ایستاد و آن روز را جوانان قطعاً خواهند دید .حضرت
آیت اهلل خامنهای با تجلی��ل از خدمات و تالشهای
آقای احمد جبرئیل در مسیر تحقق آرمان فلسطین،
گفتن��د :امروز یقیناً یک��ی از پایهه��ا و ارکان قضیه
فلسطین شما هستید و امیدواریم که با حفظ همین
روحیه،مقاومتراتاپیروزینهاییادامهدهید.دراین
دیدار ،آقای احمد جبرئیل نیز با اظهار خرسندی از
مالقات با رهبر معظم انقالب ،گفت :انقالب اسالمی،
ایران را به یک کشور مؤثر در صحنه بینالملل تبدیل
کرد و پیش��رفتهای کنونی جمهوری اسالمی در
سایه حکمت و درایت جنابعالی است .وی همچنین
از مواضع اصولی و ثابت جمهوری اسالمی در زمینه
احقاقحقوقملتفلسطینتشکرکرد.
مطهری:

انتقادها به ظریف از روی جمود است
نماینده مردم تهران در مجلس ش��ورای اسالمی
انتقادات اخیر از وزیر امورخارجه را «ناشی از جمود
و سطحینگری» دانس��ته و گفته است :به نظر من
این حرفها بیشتر بهانهگیری است وگرنه ،پیامبر
اکرم(ص) هم با ابوس��فیان قبل از فتح مکه مذاکره
کردند .به گزارش ایرنا ،علی مطهری درباره انتقاداتی
که به پیادهروی ظریف در جریان مذاکرات هستهای
اخیر با وزیر امورخارجه آمریکا در ژنو شد ،گفت :این
سخنان و انتقادات بیش��تر از روی سطحینگری و
جمود فکری است .در دیپلماسی و سیاست خارجی
مهم این اس��ت که ما امتیازی به ضرر ملت به طرف
مقابل ندهیم ولی اینکه کس��ی با طرف مقابل قدم
بزندوبخنددوصحبتکند،مالکنیست.

داعش پس از بغداد
به فکر تسخیر تهران بود
جانش��ین قرارگاه مرکزی امام حسین(ع) گفت:
مطمئن بودیم که اگر داع��ش امروز بغداد را تصرف
کند،فردایهمانروزدرفکرحملهبهایرانوتسخیر
تهران خواهد افتاد ،اما به ح��ول و قوه الهی در عراق
متوقفشدند.بهگزارشایلنا،سردارحسینهمدانی
در همایش نخبگان و فع��االن فرهنگی و اجتماعی
کانون بازنشستگان سپاه اس��تان تهران با اشاره به
برخی تحوالت منطقهای طی چندسال اخیر ،این
تحوالت را ناشی از گسترش انقالب اسالمی دانست
و اظهار داش��ت :روزگاری صدام از طرف دشمنان با
ما درگیر شد و امروز هم امثال ابوبکر بغدادی؛ اما ما
نبایدازدشمناصلیکهاستکبارورژیمصهیونیستی
است ،غافل شویم .وی افزود :شهادت شهید تقوی
در س��امرای عراق و شهادت «ش��هید اهللدادی» در
جوالن سوریه به ما نش��ان میدهد امروز هم هنوز
باب شهادت باز است ،اما عرضش کم شده ،ولی مرز
درگیریماتاشاخآفریقارسیدهاست.

ادامه از صفحه اول
وقتی همه چیز دست ما نیست
چه بسا تیمهایی که قربانی فساد اداری موجود در
کشور میشوند و در برابر چشم متحیر هوادارانشان
(اعضای خانواده و دوستانش��ان) از عرصه رقابتها
حذفمیشوند.برخیقربانیپیشداوریهایموجود
درباره جنسیت و تخصص و تعهد میشوند و برخی
دیگرباورنمیکنندکهتالشهایشانبینتیجهمانده
است .واقعیت اینجاس��ت که نتیجه صددرصد در
دست هیچیک از بازیکنان این تیمها و مدیریت این
تیمهانیست.قطعاعملکرداینتیمهامهمتریننقش
را دارد ولی سایر عوامل هم مهم هستند .اینجاست
که ما میتوانیم به خودمان یادآور شویم داشتن یک
فضای سالم نهتنها به نفع همه است بلکه برای آنکه
خود شخص از زحماتش نتیجه بگیرد الزم و ضروری
اس��ت .متعهد بودن به فضای سالم برای رقابتهای
اقتصادی مانند تعهد به فضای س��الم در مسابقات
فوتبال تنها یک تعهد اخالقی نیس��ت بلکه تالشی
است برای تضمین این واقعیت که عملکرد خود ما
بتواند نتیجه را تضمین کند و س��وت یک داور فاسد
امید ما را ناامید نکند .قبول اینکه نتیجه در دس��ت
ما نیس��ت و برای تضمین آن باید بس��اط فس��اد را
برچید؛ اولین گام در مبارزه با فس��اد اداری حاکم بر
اقتصادکشورودرموردفوتبالحاکمبرکنفدراسیون
آسیاس��ت .درباره تی��م ،راس��تش را بخواهید من
هیچوقت در زندگیم به تیمی که برده است اینقدر
افتخار نکردهام که ب��ه این تیم میکنم .این یک تیم
فوتبالاستنهگروهیبازیکنکهدنبالتوپمیدوند
تا مشهور بشوند .اگر درباره لزوم تغییر فرهنگ حاکم
برفوتبالکشورمانجدیهستیمبایدبهبودعملکرد
تیمراجدیبگیریموادامهآنراتضمینکنیم.

گپ

رئیسجمهوری در دیدار با سفیر جدید کنیا در تهران:

فجایع شرمآور گروه تروریستی «بوکوحرام» وجدان بشری را متاثر کرده است
رئیسجمهوریروزگذشتههنگامدریافتاستوارنامهسفیرجدید
کنیابااشارهبهگسترشتروریسمدرمنطقهخاورمیانهوآفریقاگفت:
فجایع شرمآوری که توسط گروههای تروریستی نظیر «بوکوحرام»
انجاممیشود،وجدانبشریرادرسراسرجهانمتاثرکردهاست.
به گزارش پایگاه اطالعرس��انی ریاستجمهوری ،حسن روحانی
روز دوشنبه هنگام دریافت استوارنامه سفیر جدید کنیا با تأکید بر
اینکهمبارزهباتروریسمنیازمندهمکاریجدیکشورهاست،گفت:
متاسفانه بسیاری از گروههای تروریستی به نام دین و اسالم فعالیت
میکنند،اماافکارورفتارآنهاهیچسنخیتیبامبانیاسالمندارد.
رئیسجمهوری به ناامنیهای ایجاد ش��ده توسط دزدان دریایی
س��ومالیایی اش��اره کرد و گفت :باید از لحاظ فرهنگی ،سیاسی و
اطالعاتی به یکدیگر کمک کنیم تا زمینهه��ای فعالیت گروههای
تروریستیراازبینببریم.
روحان��ی همچنین کنیا را کش��وری مهم و تاثیرگذار در ش��رق
قاره آفریقا دانس��ت و گفت :روابط با نایروبی همواره برای جمهوری
اسالمی ایران اهمیت داشته است و باید تالش کنیم در همه زمینهها
مناسباتفیمابینگسترشپیداکند.
رئیسجمهوری با اش��اره به موقعیت جغرافیایی و ظرفیتهای
اقتصادی کنیا ،اظه��ار امیدواری کرد تا حضور س��فیر جدید کنیا
منجر به تعمیق همکاریها بهویژه در عرصههای اقتصادی ،علمی
وفرهنگیشود.
در رویدادی دیگر نیز رئیسجمهوری هنگام دریافت استوارنامه

سفیر جدید اردن ،گفت :سرنوشت ملت فلسطین و مسجداالقصی
بهعنوان قبلهگاه اول مس��لمانان ،برای همه دنیای اس�لام اهمیت
دارد و اش��غال تدریجی بیتالمقدس و بیرون راندن فلسطینیان از
کشورشان وجدان همه مسلمانان را آزرده کرده و قابل قبول نیست
کهاینشهردراشغالغاصبینباقیبماند.
حسن روحانی با اشاره به وضع جغرافیایی اردن و همجواری آن با
سرزمینهای فلسطین ،سوریه و عراق و همچنین معضل تروریسم
و بیثباتی موجود در برخی کشورهای منطقه اظهار داشت :هدف
جمهوری اس�لامی ایران ثبات و امنیت در خاورمیانه و حلوفصل
مسأله فلسطین برای بازگشت آوارگان فلسطینی به وطن خودشان
است.
رئیسجمهوری گفت :ما خواه��ان روابط دوس��تانه و برادرانه با

دولت اردنهاش��می در بخشهای اقتصادی ،فرهنگی و سیاس��ی
هس��تیم و میتوانیم درباره مس��ائل منطقهای و جهانی مشورت و
همفکری کنیم .دو کش��ور تعلق به منطقه مهم خاورمیانه دارند و
ثبات این منطقه برای همه ما اهمیت دارد .سفیر جدید کرهشمالی
نیز روز گذش��ته اس��توارنامه خود را تقدیم رئیسجمهوری کرد و
رئیسجمهوری نیز در این دیدار با اعالم حمایت ایران از سیاس��ت
صلح و امنیت در شبه جزیره کره ،گفت :اراده دو کره باید در مسیری
باش��د که به وحدت منجر شود .زیرا با جنگ ،تش��دید اختالفات و
تنش ،مشکالت کشورها حل نمیشود بلکه باید از طریق گفتوگو
ومفاهمهبهنتیجهرسید.
حسن روحانی با اش��اره به اینکه تحریمها علیه کرهشمالی تنها
موجب صدمه دیدن مردم این کشور شده اس��ت ،اظهار داشت :ما
تحریم و فش��ارهای غیرقانونی را همواره محکوم میکنیم و باید با
همکاریعلیهقدرتطلبیهاینابجاایستادگیکنیم.
رئیسجمهوری گفت :اراده تهران ادامه و گس��ترش روابط خوب
فیمابیندرزمینههایسیاسیوبینالمللی،اقتصادیوفناوریاست
وحضورسفیرجدیدمیتواندموجبتسریعدرهمکاریهاشود.
سفیر جدید کرهش��مالی نیز با ابالغ س�لام رهبر کرهشمالی به
رئیسجمهوری کشورمان ،گفت :دولت و ملت جمهوری اسالمی
ایران در خنثیس��ازی توطئهه��ای آمریکا و دفاع از حق اس��تفاده
صلحآمیز از انرژی هستهای موفقیتهای بسیاری به دست آوردهاند
کهموردتجلیلدولتوملتکرهشمالیاست.

بیم و امید وحدت در میان اصولگرایان

باهنر  :با اصالح طلبان معتدل هم وحدت نمیکنیم
شهروند|محمدرضاباهنرگفتهاست،اصولگرایان
هیچگاه نمیتوانند با اصالحطلبان ،حتی معتدلين
آنها ائتالف کنن��د .او همچنین تأکید کرده اس��ت:
اصولگرایانتنهابایدباخودشانوحدتداشتهباشند.
دبیرکل جامعه اسالمی مهندسان و دبیرکل جبهه
پیروان خط امام و رهبری هنگام بیان این س��خنان
در کنار همتای خود در جبهه پایداری نشسته بود.
مرتضی آقاتهرانی که نخس��تین بار نامش بهعنوان
معلم اخالق کابینه محمود احمدینژاد رسانهای شد
واینروزهاعالوهبرنمایندگیمردمتهراندرمجلس
شورایاسالمی،دبیرکلیجبههپایداریرانیزبرعهده
دارد .طیف سیاس��یای که مدتهاس��ت در قالب
جلسات همگرایی میان اصولگرایان درحال چانهزنی
با طیف اصولگرایان سنتی برای انتخابات پیش روی
مجلسشورایاسالمیاست.
اصولگرای��ان پ��س از ناکام��ی در انتخاب��ات
ریاس��تجمهوریس��ال  92این��ک چش��م به دو
انتخابات مجلس شورای اسالمی و مجلس خبرگان
رهبری دوختهاند .دو انتخاباتی ک��ه همزمان برای
اصالحطلباننیزحایزاهمیتبسیاریاست.همایش
سراسری هفتههای گذشته اصالحطلبان نیز درواقع
مطلعیبرایورودبهاینانتخاباتبود.
اصولگرایان ام��ا برخالف اصالحطلب��ان بیش از
آنکه به برگزاری همایش نیاز داشته باشند محتاج
وحدت هستند .شاید به همین دلیل است که بنا به
گفته محمدرضا باهنر ،حزب موتلفه اسالمی از سوی
جمعیتپیروانخطامامورهبریماموریتیافتهتابا
جبههپایداری،جمعیترهپویانوجمعیتایثارگران
انقالب اسالمی یعنی سه تش��کل اصلی نواصولگرا
مذاکره و راههای رسیدن به وحدت را بررسی کند.

در جلسه یکشنبه شب ش��ورای مرکزی جامعه
اسالمی مهندسین ،مرتضی آقا تهرانی که بهعنوان
میهمان س��خن میگف��ت ضمن تأکید ب��ر اینکه
اصولگرای��ان باید والیتم��دار باش��ند و اعتبار نظام
جمهوری اسالمی ایران به نعمت والیت فقیه است،
گفته اس��ت :باید روی والیت بهعنوان ستون خیمه
انقالب تمرکز کرد چراک��ه هرکس از آنجایی راه کج
رفت و خراب شد که با ولی امر زاویه پیدا کرد و نقطه
وحدت اصولگرایان باید تمرک��ز روی پیروی از مقام
والیتباشد.
آقا تهران��ی در عین حال احتم��ال بهوجود آمدن
اختالفات جدید میان اصولگرایان را بعید ندانس��ته
و گفته اس��ت :ممکن اس��ت اختالف سلیقه بین ما
اصولگرایان پی��ش بیاید اما باید بی��ان رهبر معظم
انقالب برای همه ما فصل الخطاب باشد و همه باید

پشتسرمقاموالیتحرکتکنیم.
اصالحطلبانتنهابهدلیلمنافعملیبا
اصولگرایانمعتدلهمراهیکردهاند
عبداهلل ناصری فعال سیاسی اصالحطلب و عضو
بنیاد باران در واکنش به اظهارات باهنر به «شهروند»
میگوید :اصالحطلبان نیز هیچگاه به دنبال ائتالف با
اصولگرایان نبودهاند و تنها به این دلیل که منافع ملی
را به منافع جناحی ترجی��ح میدهند در مواردی به
سود اصولگرایان معتدل عمل کرده و با آنها همراهی
کردهاند که این وضع در انتخابات مجلس آینده نیز
بهطورطبیعیپیشمیآید.
ناصری درباره اصطالح «اصولگرایان معتدل» نیز
میگوید :منظور ما از اصولگرایان معتدل آن دس��ته
از سیاس��تمداران اصولگرایی اس��ت که تجربه تلخ
حاکمیت یکدست و سوء تدبیر آقای احمدینژاد در

8سالریاستجمهوریاشراچشیدهباشندوبهاین
نتیجه رسیدهاند که این اقدامات در چارچوب منافع
ملینیست.
این عضو بنیاد باران همچنین درباره شخص باهنر
و جامعه اسالمی مهندسین و اینکه آیا میتوان این
طیفرادربرگیرندهاصولگرایانمعتدلدانستگفت:
جامعه اسالمی مهندسین طیف گستردهای است و
دراینتشکلنمیتوانتعریفمشخصیپیداکردزیرا
هم افراد تندرو در آن وجود دارند و هم سیاستمداران
معتدلیکهبرایمنافعملیارجحیتقايلند.
ناص��ری محک ب��ارز پایبندی به مناف��ع ملی در
جریان اصولگرایی را موضعگیری اصولگرایان درباره
مذاکرات هس��تهای میدان��د و میگوی��د :هدایت
این مذاکرات در سطح کالن توس��ط رهبری انجام
میشود اما هنوز هم مش��اهده میکنیم که جریان
تندروی اصولگرا چه موضعی نسبت به این مذاکرات
دارد.
عبداهلل ناص��ری جریان اصولگرای��ی را دچار یک
تش��تت بزرگ تاریخی میداند که خصوصاً پس از
انتخاباتسال  92این شکاف عمیقتر شده است .به
اعتقاد این عضو بنیاد ب��اران با وجود قضایایی مانند
پرونده محمدرضا رحیمی این اختالف شدیدتر هم
خواهد شد و همنش��ینی محمدرضا باهنر با افرادی
نظیر آق��ا تهرانی ک��ه از حامیان سرس��خت آقای
احمدینژاد و دولت او بوده اس��ت نی��ز میتواند در
جهت فراهم کردن فضای روانی مثبت برای بخشی
از هواداران اصولگرایی باشد .هرچند تفرقه و تشتت
آرا در میان اصولگرایان تا اندازهای است که بعید است
اینجریانحتیدرآیندهوآستانهانتخاباتهمبتواند
بهوحدتموردنظرخوددستپیداکند.

ریزش بدنه دانشجویی حزب اسالمی کار
برخی اعضای سازمان دانشجویی از حزب اسالمی کار استعفا دادند

شهروند| جمعی از مسئوالن س��ازمان دانشجویی
ح��زب اس�لامی کار در سراس��ر کش��ور ب��ا امض��ای
اس��تعفانامهای به نمایندگی از این تش��کل سیاس��ی
جدایی خود را از حزب اسالمی کار اعالم کردند .حزب
اسالمی کار منصوب به حس��ین کمالی ،وزیر کار دولت
هاشمی اس��ت .این حزب اگرچه پیشینه قدیمی دارد
اما اغلب حضور کمرنگی در عرصه فعالیتهای سیاسی
داشت اما طی چندسال اخیر به واسطه فعال شدن بدنه
دانشجوییاش و فعالیتهای بخش سازمان دانشجویی
حزب اس�لامی کار ،بیش از قبل بر س��ر زبانها افتاد .از
اینرو دلیل اس��تعفای این بدنه دانشجویی که به نوعی
همچون خونی در رگهای این حزب بودند ،کمی قابل
تأمل اس��ت .براساس استعفانامه منتش��ر شده توسط
سازماندانشجویی،مسئوالنفعلیوپیشیناینتشکل
تاثیرگ��ذار ،به دلیل آنچ��ه «پارهای از مس��ائل» عنوان
کردهاند ،از این حزب اعالم جدایی کرده و مس��ئولیت

هرگون��ه اظهارنظر ی��ا فعالیت تحتعنوان «س��ازمان
دانشجویی حزب اسالمی کار» را پس از استعفا از خود
سلب کردهاند .همچنین اس��تعفادهندگان در بخشی
از متن اس��تعفای خود آوردهاند که در ش��رایط کنونی
به ذکر علنی دالیل این اس��تعفا که ممکن است مورد
سوءاستفاده سودجویان و بدخواهان جریان اصالحات
قرار گیرد نمیپردازیم .ما از هر کس که حتی یک کالم
به ما آموخته باشد سپاس��گزاریم و برای حزب اسالمی
کار و اعضایش آرزوی موفقیت داریم .اگرچه ،بررس��ی
اس��تعفانامه منتشر ش��ده توسط مس��ئوالن سازمان
دانشجویی حزب اس�لامی کار ،دلیل روشن و واضحی
از علت این جدای��ی ارایه نمیکند ،اما میت��وان در آن
رگههایی از اختالفات تش��کیالتی را دید چراکه در پی
انتشار این اس��تعفانامه علی حسینی ،سخنگوی حزب
اسالمی کار دلیل این اس��تعفا را ،نه پارهای مسائل بلکه
ش��رکت نکردن اس��تعفادهندگان در جلس��ات حزب

حمید انصاری در واکنش به تخریب تابلوی خیابان نوفل لوشاتو:

این نام یادآور بخش مهمی از خاطرات انقالب و امام راحل است

قائ��م مقام موسس��ه نش��ر و تنظی��م آث��ار امام
خمینی(س) در واکنش به زیر افتادن تابلوی نوفل
لوشاتو در یکی از تجمعات اخیر گفت :این کار ،کار
پسندیدهای نبود؛ چرا که اس��م نوفل لوشاتو یادآور
بخشمهمیازخاطراتانقالبوامامراحلاست.
به گزارش ایسنا ،حمید انصاری در حاشیه نشست
خبری که به مناس��بت همایش بزرگداشت بانوی
انقالب همسر امام خمینی (س) برگزار شد ،گفت:
اسم نوفل لوش��اتو یادآور بخش مهمی از خاطرات
انقالب و امام راحل است و این اقدام مایه تاسف بود.
وی اف��زود :البته تعم��دی در کار نبوده اس��ت و
جوانان ما احساس��ات پاکی دارن��د و از این عصبانی

هس��تند که در یک برخورد قاطع و متضاد غربیها
جریاناسالمهراسیراترویجمیکنندباسوءاستفاده
از فضایی که دستاویز سرویسهای جاسوسی غرب
است .انصاری افزود :وقتی جوانان ما میبینند یک
جریان ضدبش��ری و ضددینی چنی��ن اقداماتی را
انجام میدهند عصبانی میش��وند و فکر میکنند
هرچیزی مظهر نام آنها باشد محکوم است که البته
اینپسندیده نیست.
انصاری گفت :باید نهایت دقت را نسبت به رفتارها
داش��ت چرا که امروز هر رفتاری در منظر دوربینها
و خبرها قرار میگیرد و از آن برعلیه ما سوءاستفاده
میکنند.

اس�لامی کار عنوان کرد و گفت :در رس��انهها موضوع
استعفا از سازمان دانشجویی حزب اسالمی کار را مطرح
کردهاند در حالیکه این افراد از زمان شکلگیری حزب
ندای ایرانیان به عضویت این حزب درآمده بودند و ما نیز
بهاینموضوعحساسیتینشانندادیم.ویبابیاناینکه
این افراد حتی در جلسات حزب شرکت نمیکردند ،به
مصوبه حزب کار اشاره کرد و افزود :به دلیل موازیکاری
در ش��ورای مرکزی حزب مصوب کردیم که س��ازمان
دانش��جویی حزب اس�لامی کار در حزب اسالمی کار
ادغام شود .از س��وی دیگر برخی شنیدهها حاکی از آن
استکهاعضایمستعفی،مقصدبعدیخودرابنیادامید
ایرانیانقراردادهاند.محمدرضاعارف،کاندیدایانتخابات
ریاستجمهوریس��ال  ،92پس از آنکه به درخواست
س��یدمحمد خاتم��ی ،از انتخابات ریاس��تجمهوری
کنارهگیری کرد ،بیشتر روی جامعه مدنی و نسل جوان
معطوف شد و در همین راس��تا اقدام به راهاندازی بنیاد

امید ایرانیان کرد .بنیادی که اگرچه سابقه طوالنیمدت
فعالیتهای حزبی ندارد اما بدنه دانش��جویی فعال در
این بنیاد ،طی مدتکوتاهی توانس��ت ،جای خوبی در
افکارعمومی پیدا کند .شاید این بنیاد یکی از مقصدهای
بعدی دانشجویان اصالحطلب سازمان دانشجویی است
چراکه در دوران انتخابات ریاستجمهوری هم سازمان
دانشجویی حزب اسالمی کار از محمدرضا عارف بارها
حمایت کرد .از س��وی دیگر به واسطه نزدیکی ابراهیم
اصغرزاده با دانشجویان این حزب احتمال حضور اعضای
مستعفیسازماندانشجوییحزباسالمیکاردرحزب
همبستگی هم کم نیست .همچنین پیشتر نیز برخی
اعضای این سازمان به عضویت حزب ندای ایرانیان هم
درآمده بودند و از اینرو میتوان احتمال پیوس��تن این
بدنهرابهندایایرانیانمحتملترازسایرگزینههاداست.
بااینوجودبایدمنتظرماندودیدکهمقصدبعدیاعضای
سازماندانشجوییکجاست؟

دادستان کل کشور:

هیچ حاشیه امنی برای مفسدان اقتصادی وجود ندارد

دادس��تان کل کش��ور گفت :اگر فعال اقتصادی
یا افرادی خ�لاف کنند و مرتک��ب هرگونه تخلفی
شوند حتماً رس��یدگی خواهد ش��د اما در کنار این
موضوع باید دولت ساز و کاری فراهم کند که بستر
روابط ناسالم اقتصادی از میان برود .به گزارش ایلنا،
رئیسی در حاش��یه صبحانه کاری در اتاق بازرگانی
ایران با حضور در جمع خبرن��گاران ،گفت :با توجه
به پیشبینی قانون ،تمام پروندههای فساد اقتصادی
پس از صدور حکم قطع��ی در مرحله تجدیدنظر یا
دیوانعالی کشور به اطالع عموم مردم خواهد رسید.
قوه قضائیه سایتی دارد که تمامی احکام قطعیشده
را منتشرمیکند.

دادس��تان کل کش��ور گف��ت :ما در ای��ن زمینه
ب��ه هیچوجه ب��رای ف��رد یا اف��رادی حاش��یه امن
نمیشناسیم ،همه افراد باید نسبت به اجرای قانون
مقید باش��ند ،تخلف از قانون از سوی همه ناپسند
است اما از سوی کسی که دستاندرکار قانون ،بسیار
ناپسندتر اس��ت و وجهه بدی دارد .مضاف بر اینکه
تاثیراتمنفیبیشتریدارد.
دادس��تان کل کش��ور تصری��ح کرد :اگ��ر فعال
اقتصادی یا افرادی خ�لاف کنند و مرتکب هرگونه
تخلفی شوند حتماً رسیدگی خواهد شد اما در کنار
این موضوع باید دولت س��از و کاری فراهم کند که
بسترروابطناسالماقتصادیازمیانبرود.

حسین کنعانیمقدم:

در خصوص اتهامات رحیمی
به احمدینژاد اطالعرسانی شده بود
اطالعی��ه اخی��ر
محم��ود احمدینژاد
رئیسجمهوری سابق
درخص��وص حک��م
محمدرض��ا رحیمی
حاوی توضیحاتی بود
و در آن تأکید شده بود
که اتهامات رحیمی مربوط ب��ه دوران تصدیاش
در دیوان محاس��بات است نه تصدیاش بهعنوان
معاون اول رئیسجمهوری .نکته اما این است که
آیا احمدینژاد وقتی رحیمی را به س��مت معاون
اول خود منصوب میک��رد از اتهامات با خبر بوده
یاخیر.حسینکنعانیمقدم،فعالسیاسیاصولگرا
در گفتوگویی با «شهروند» به این سواالت پاسخ
داد که مشروح این پرسش و پاسخ در زیر میآید.
آقای کنعانیمقدم! حضور محمدرضا رحیمی
را در جای�گاه معاون اول رئی�س دولت دهم با
توجه به حکمی که اکنون از سوی قوه قضائیه
ب�رای او در نظ�ر گرفته ش�ده اس�ت ،چطور
میبینی�د .باالخره االن فردی محکوم ش�ده
اس�ت که چهارس�ال در جایگاه مع�اون اول
رئیسدولتبودهاست.

واقعیت این است که متاسفانه افرادی به واسطه
ارتباط با ق��وه مجریه بدون گذران��دن کانالهای
خاص گزینشی انتخاب میشوند و آقای رحیمی
هم از همین طریق وارد دس��تگاه قوه مجریه شد.
باالخره رابطه او با محم��ود احمدینژاد میتواند
این مس��أله را ثابت کن��د .بنابراین اگ��ر از کانال
گزینشی رد و به سابقه او توجهی میشد قطعا این
مسئولیت به او داده نمیشد .اما آنچه بیشتر جای
تأسف دارد این اس��ت که در دولت احمدینژاد تا
آنجایی که من مطلعم به آقای احمدینژاد درباره
پرونده رحیمی اطالعرس��انی ش��ده ب��ود .یعنی
احمدینژاد ب��ه این موارد علم داش��ت اما دیدیم
که او با ای��ن وجود ،اعالم کرد که کابینه خط قرمز
است .اما االن برای روشنشدن افکارعمومی و برای
اینکه اظهارنظرهای فعاالن سیاسی و اقتصادی
دقیقتر ،باید مشخص شود که این افراد به لحاظ
مسئولیتهاییکهدردولتداشتندمرتکبچنین
جرایمی ش��دند یا جرمهای آنها ش��خصی بوده
است .چراکه اگر به لحاظ سوءاستفاده از موقعیت
مرتکب شدند دولت وقت باید پاسخگو باشد .اگر
که مسأله ش��خصی بوده اس��ت باز هم نمیتوان
توجیه کرد چراکه ما قحطالرجال نداشته و نداریم.
احمدینژادکسیراانتخابمیکردکهسالمباشد.
آقای رحیمی عالوه بر اینکه در کلیدیترین
پس�ت ،یعن�ی مع�اون اول رئیسجمهوری
مش�غول به کار بود در کنار آن رئیس س�تاد
مبارزهبامفاسداقتصادیهمبود.

در پیام  8مادهای رهبر معظم انقالب آمده است
کسانی که مفاس��د اقتصادی دارند نمیتوانند با
فساد مبارزه کنند .حداقل اینکه در آن زمان اگر
احمدینژاد مطلع ش��د از پرونده معاونش و حتی
اگر حکمی هم صادر نشده بود باید فرد دیگری را
انتخاب میکرد .اما متاسفانه برخی اقدامات آقای
احمدینژاد موجب از دست رفتن اعتماد عمومی
شد .شما فکرکنیدکه رئیس ستاد مبارزهبا مفاسد
اقتصادی خودش ،محکوم به فس��اد است .با این
ش��رایط واقعا چه انتظاری از افکارعمومی و مردم
میتوانداشت؟
آقای احمدینژاد اخی�را در اطالعیهای اعالم
کرد که اتهامات آقای رحیمی مربوط بهس�ال
 86بودهاست؟

درست است که وقوع جرم درس��ال  86بود اما
احمدینژاد که از سابقه آقای رحیمی خبر داشت،
بنابراین چرا او را در این س��مت گذاش��ت؟ اگر او
بگوید که نمیدانستم که به نظر من توجیه است
اگر هم میدانست که وا مصیبتا .احمدینژاد باید
مسئولیت اتفاقی که افتاده را بپذیرد .از طرفی هم
میبینیمکهبرخیدراظهارنظرهایشانمیگویند
که رحیمی ،کارگزارانی بوده است .این چه حرفی
است؟بایداتفاقیکهافتادهراپذیرفت.امامتاسفانه
احمدینژاد در حلقه وصل خود همچنان س��عی
میکند که با مخفی نگه داش��تن برخی اتفاقاتی
که در هش��ت ساله ریاس��ت جمهوریاش افتاده
حاشیه امنی ایجاد کند چون اگر بپذیرد که معاون
اولش چنین اقدامی کرده است ،راه بازگشت خود
به سیاست را بسته است .چون مردم به کسی که
در دولتش و نزدیکترین فرد به او مفسد اقتصادی
بوده،اعتمادنخواهندکرد.

خبر
سعید جلیلی:

تذکری نگرفتهام
عضو ارشد س��ابق تیم مذاکرهکننده هستهای
گفت که از رهبر انقالب برای مذاکرات هستهای
تذکر نگرفته است .به گزارش فرارو ،سعید جلیلی
پیش از ظهر دیروز در حاش��یه مراسم رونمایی از
سند جامع نقض حقوق بشر در انگلیس ،در پاسخ
به سوال خبرنگاری که پرسید آقای صادق خرازی
در یکی از برنامههای تلویزیونی اعالم داش��ته که
شما بابت مذاکرات هستهای از رهبر انقالب تذکر
گرفتهاید ،گفت« :من این مصاحبه را ندیدهام ،اما
اینکهازرهبرانقالببابتمذاکراتهستهایتذکر
گرفتهام ،کذب محض است ،چون این مسائل مبنا
و اساسی ندارد و این حرف یک دروغسازی است».

