
رهبر معظم انقاب اسللامی در دیدار نمایندگان 
مجلس خبللرگان، با ارایه تحلیلی جامع از شللرایط 
جهان، منطقه و کشللور و نشللانه های شکل گیری 
»نظم جدیللد« در دنیا، به تبیین علل اصلی متزلزل 
شدن پایه های »فکری و عملی« تسلط غرب و نظم 
کنونی جهان پرداختند و تأکید کردند:  در این برهه 
حساس مهم ترین وظیفه، افزایش اقتدار کشور برای 
تاثیرگذاری و نقش آفرینی در فرایند شکل گیری نظم 
جدید جهانی است که این افزایش اقتدار مبتنی بر سه 
پایه اصلی »علم و فناوری«، »اقتصاد« و »فرهنگ« 

است. 
به گزارش پایگاه اطاع رسانی رهبر معظم انقاب، 
حضرت آیت اهلل خامنلله ای در این دیللدار که صبح 
پنجشنبه انجام شللد همچنین خاطرنشان کردند: 
وحدت و همدلی نیاز اساسللی کشور است و وظیفه 

همه، حمایت از دولت و دستگاه های اجرایی است. 
ایشللان در ابتدای این دیدار با تجلیل از شخصیت 
بسللیار ارزنده آیللت اهلل مهدوی کنی رئیس مجلس 
خبللرگان، برای شللفای عاجل ایشللان دعا و ضمن 
گرامیداشللت یاِد نمایندگانی که در ماه های اخیر به 
رحمت حق رفته اند، همگان را به بهره گیری از برکات 
ماه ذی القعده به عنوان ماه توبه و بازگشت به خداوند 

متعال توصیه کردند. 
رهبر انقاب اسامی سپس به بیان تحلیل کان 
از شرایط کنونی جهان، منطقه و کشور پرداختند و 
گفتند:  تحوالت کنونی حاکی از تغییر نظم جهانی 
70 ساله پایه گذاری شده به وسیله غربی ها اعم از اروپا 

و آمریکا، و شکل گیری نظمی جدید است. 
حضرت آیللت اهلل خامنه ای به دو پایلله »فکری و 
ارزشی« و »نظامی و سیاسی« نظم مستقر در جهان 
در هفتاد سال گذشته اشاره کردند و افزودند: تحوالت 
سال های اخیر جهان و منطقه، آشکارا نشان می دهد 
که هر دو پایه اقتدار غرب دچار چالش و تزلزل جدی 

شده اند. 
ایشان به پایه »فکری و ارزشی« نظام غرب اشاره 
کردند و گفتند:  غربی ها در طول سال های متمادی 
با طرح شللعارهای جللذاب و فریبنللده ای همچون 
»آزادی«، »دموکراسللی«، »حقوق بشر« و »دفاع از 
انسللان ها«، تاش کردند تا برتری ارزشی نظام خود 
را بر سایر مناطق جهان و ادیان مختلف به ویژه دین 
اسللام تثبیت کنند که متاسللفانه در دنیای اسام 
برخی افراد و شخصیت ها و دولت ها تحت تأثیر این 
شعارها، معتقد به برتری ارزش های مورد ادعای غرب 

شدند و این تفکر همچنان طرفدارانی دارد. 
رهبر انقاب اسللامی درخصوص پایه »سیاسی 
و نظامللی« تمدن غرب نیز خاطرنشللان کردند: اگر 
ملت ها، دولت ها و یللا جریان هایی تحت تأثیر نظام 
ارزشی مورد ادعای غرب قرار نمی گرفتند و در مقابل 
آن ایستادگی می کردند، با آنها از طریق فشار سیاسی 
و نظامی برخورد می شللد که موارد متعددی از این 
فشارها در کشللورهای مختلف ازجمله ایران وجود 

داشته است. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای افزودنللد: نظام غرب با 
استفاده از دستگاه های تبلیغاتی که روز به روز توسعه 
می یافتند و مدرن تر نیز می شدند، این دو پایه اصلی را 
به رخ ملت ها می کشید و تاش می کرد تا صاحبان 
فکر و روشللنفکران و ملت ها را اقنللاع کند که نظام 

ارزشی غرب، برترین نظام در دنیا است. 
ایشللان با اشللاره به تزلزل جدی هر دو پایه نظم 
جهانی غرب در شللرایط کنونی، به بیللان عوامل به 
چالش کشللیده شللدن مبانی »فکری و ارزشی« و 
یا همان سلللطه معنوی غرب پرداختنللد و گفتند:  
بحران اخاقی رو به افزایللش در غرب همچون رواج 
پوچی و بیهودگی و ناامنی روحی به خصوص در میان 
جوانان، متزلزل شللدن بنیان خانواده، جهت گیری 
غلط درخصللوص موضوع »زن« و زیر سللوال رفتن 
جدی جریاِن فمینیسللت، و ارزش شدن منکراتی 
همچون همجنس گرایی و ضدارزش شدن مخالفت 
با منکرات، اولین عامل به چالش کشیده شدن مبانی 

»فکری و ارزشی« نظام غرب است. 
طرح شعار حقوق بشر از سوی غرب به یک 

امر مستهجن تبدیل شده است
رهبر انقاب اسامی، گرایش روزافزون به مذهب 
به ویژه اسللام و توجه به قرآن را در غللرب، دومین 
عامل برشمردند و با اشاره به بروز تعارض های عملی 
در شعارهای مورد ادعای غربی ها، افزودند:  غرب که 
دائماً دم از آزادی و حقوق بشر و دموکراسی می زد، در 
عمل این شعارها را نقض کرد به گونه ای که امروز طرح 

این شعارها از جانب غرب به یک امر مستهجن تبدیل 
شده است. 

حضللرت آیللت اهلل خامنلله ای با اشللاره بلله آمار 
تعجب برانگیللز حمایللت غللرب از کودتاهللا بللر 
ضددولت های مستقل خاطرنشان کردند:  براساس 
برخی گزارش هللا، آمریکا، از بعللد از جنگ جهانی 
دوم، برای سرنگونی 50 دولت اقدام و با ده ها جریان 

مقاومت مردمی مخالفت کرده است. 
ایشللان، اسللتفاده آمریللکا از بمب اتم و کشللتار 
دویست هزار نفر در ژاپن، برپایی زندان های گوانتانامو، 
ابوغریب و ده ها زندان مخفللی در اروپا را نمونه های 
دیگری از تعارض میان شعارهای فریبنده غربی ها و 
عمل آنها دانستند و گفتند:  استفاده از زور و خشونت و 
سرکوب ازجمله تحریم در مقابل ملت ها و دولت های 
مخالللف سلللطه، اسللتفاده از تللرور و راه انداختن 
جریان های تروریسللتی و لشکرکشی های نظامی 
به ویژه حمله به عراق و افغانسللتان و حمات مکرر 
به پاکستان، چهارمین عامل تزلزل مبانی »فکری و 

ارزشی« نظام غرب است. 
رهبر انقاب اسللامی پنجمیللن و آخرین عامل 
به چالش کشیده شللدن ارزش ها و شعارهای مورد 
ادعای غربی ها را جریان سازی هایی همچون »القاعده 
و داعش« دانستند و افزودند: اگر چه غربی ها و به ویژه 
آمریکایی ها ادعا می کنند که ایللن جریان ها به آنها 
ارتباطی ندارند اما براساس شواهد مختلف، تردیدی 
وجود نللدارد که این جریان ها به دسللت قدرت های 

غربی و عوامل منطقه ای آنها ساخته شده اند. 
حضرت آیللت اهلل خامنلله ای تأکید کردنللد: این 
عوامل، نظام ارزشی غربی ها را که مدعی برتری آن نیز 
هستند، به شدت به چالش کشیده است و دیگر کسی 
شعار طرفداری از حقوق بشر و دموکراسی و آزادی را 

از آنها نمی پذیرد. 
ایشللان سللپس به بیان عوامل به چالش کشیده 
شدن پایه »اقتدار نظامی و سیاسی« غرب پرداختند 
و گفتند: مهم ترین عامل در تزلزل این اقتدار، برپایی 
یک نظام مبتنی بر تفکرات اسامی و حرکت انقابی 
در ایران، به عنوان یکی از مناطق به شدت تحت نفوذ 
آمریکا، بود که این نظام در مقابل حمات گوناگون 
و متنوع سیاسی، نظامی، امنیتی و اقتصادی غرب، 
نه تنهللا از بین نرفت بلکه اکنون مقتدرتر نیز شللده 

است. 
رهبر انقاب، نظام جمهوری اسامی را یک نظام 
مقتدر و در عین حللال مظلوم خواندنللد و افزودند:  
ایستادگی هشت سللاله ملت ایران در دفاع مقدس، 
موضوع کوچکی نیست زیرا نشان داد که توانایی های 
نظامی و امنیتی قدرت های مسلط، قادر نیستند از 

ایستادگی یک ملت بکاهند. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای حوادث منطقه ازجمله 
جنگ 33 روزه لبنان، جنگ های 22 روزه و هشللت 
روزه غزه و جنگ اخیر 50 روزه در غزه را از مسللائل 
تاثیرگللذار در تزلزل اقتدار نظامی و سیاسللی غرب 
دانستند و تأکید کردند:  جنگ اخیر در غزه نمونه ای 
معجزه آسا است زیرا ایستادگی مردم در یک منطقه 

کوچک و محدود، موجب شد تا رژیم صهیونیستی 
که نماد قدرت غرب در منطقه اسللت به زانو دربیاید 
و مردم غزه با وجود اصرار رژیم صهیونیسللتی برای 
پذیرش آتش بس، آن را تا برآورده شدن شروط خود 

نپذیرفتند. 
گزینه نظامی غرب دیگر معتبر نیست

ایشان با اشاره به دیدگاه برخی افراد صاحب نفوذ 
در غرب مبنی بللر این که گزینه نظامی، دیگر گزینه 
معتبر و بللا صرفه ای برای غربی ها نیسللت، افزودند:  
معنی این سخن، این است که توانایی های نظامی و 

امنیتی غرب، کاماً به چالش کشیده شده است. 
رهبر انقاب اسللامی بعد از بیللان عوامل تزلزل 
جدی مبانی اقتدار سلللطه غرب گفتنللد: همه این 
عوامل و دالیل نشللانگر آن اسللت که نظللام فعلی 
جهانی قابل استمرار نیست و نظم جدیدی درحال 
شکل گیری است اما سوال اصلی این است که وظیفه 

ما در این برهه حساس چیست؟
حضرت آیت اهلل خامنه ای در پاسللخ به این سوال 
دو نکته را متذکر شللدند.  نکته اول:  واقعیات جهان 
و منطقه را به درستی درک و از تحلیل غلط و واژگونه 

پرهیز کنیم. 
حضرت آیللت اهلل خامنه ای افزودنللد: برخی افراد 
در منطقه و حتی کشللور معتقدند که »ما در مقابل 
غرب یک راه بیشتر نداریم و آن هم تسلیم است! اگر 
با رضایت و خواسللت خود تسلیم نشویم، آنها ما را با 
فشار تحریم سیاسی و اقتصادی و زور نظامی وادار به 

تسلیم خواهند کرد.« 
ایشان تأکید کردند: این تحلیل، غلط و خطرناک 
اسللت، زیرا واقعیات جهان و منطقه نشللانگر تزلزل 
جدی مبانی اقتدار غرب است، بنابراین باید واقعیات را 

به درستی درک کرد تا گرفتار تحلیل اشتباه نشویم. 
دومین نکته ای که رهبر انقاب اسامی به عنوان 
وظیفه در شللرایط کنونی متذکر شللدند، آمادگی 
 برای نقش آفرینی در نظم جدیللد جهانی، از طریق 

قوی تر کردن کشور بود. 
حضرت آیللت اهلل خامنه ای الزمه تقویت کشللور 
را اسللتفاده از همه ظرفیت های داخلللی و خارجی 
دانستند و گفتند:  طرفداران نظام جمهوری اسامی 
در منطقه عمق راهبردی ما هستند ضمن آن که در 
آمریکای التین و قسمت های مهمی از آسیا نیز، عمق 
راهبردی داریم که باید از آنها به درستی استفاده شود.  
ایشللان »علم و فناوری«، »اقتصللاد«، و »فرهنگ« 
را سه عنصر کلیدی برای افزایش اقتدار کشور بیان 
کردند و افزودند: دولت، مسئوالن و متنفذین کشور 
باید در هر سه بخش فعال شللوند و با کار پرتاش و 
پیگیر، زمینه تقویت بیش از پیش کشللور را فراهم 

کنند. 
 فرهنگ

 مهم ترین عنصر کلیدی اقتدار کشور است
رهبر انقاب اسامی، موضوع جمعیت و افزایش 
نسل جوان را نیز یکی از عوامل بسیار مهم در اقتدار 
ملللی دانسللتند و درخصللوص مقوللله »فرهنگ« 
خاطرنشان کردند: در میان سه عنصر کلیدی برای 

افزایش اقتدار کشور، »فرهنگ« از همه مهم تر است 
زیرا با باورها و عقاید مردم مرتبط است. 

حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به سرمایه گذاری 
گسترده رسانه های غرب برای تاثیرگذاری بر باورها 
و عقاید مردم، گفتنللد:  پادزهر ایللن موضوع، تهیه 
طرح های تبیینی و اقناعی در مورد باورها اسللت که 
در این زمینه نقش علما، گویندگان، سللازمان های 
فرهنگی و تبلیغاتی و رسانه ها به ویژه صداوسیما در 

تعمیق باورها و عقاید دینی مردم بسیار مهم است. 
ایشان در این خصوص، ارتباط علما با آحاد مردم را 
یک عامل بی بدیل دانستند و در مورد اهمیت وحدت 
و همدلی در شرایط کنونی، افزودند:  اگرچه در مسائل 
سیاسی اختاف سلللیقه وجود دارد اما این موضوع 

نباید وحدت و همدلی کشور را از بین ببرد. 
رهبر انقاب اسللامی با تأکید بر لللزوم حمایت 
همه جانبه از مسللئوالن خاطرنشان کردند: به لطف 
خداوند همه مسئوالن در دولت، قوه قضائیه و سایر 
دستگاه ها درحال کار و تاش هستند و دولت محترم 
نیز در این یک سللال کارهللای زیادی انجللام داده و 

توفیقات فراوانی داشته است. 
انتقادها نباید به صورت تخریب باشد

حضللرت آیت اهلل خامنلله ای با تأکید بر سللختی 
کارهای اجرایی و اداره کشور گفتند:  حمایت از دولت 

و دستگاه های اجرایی وظیفه همه است. 
ایشان افزودند:  البته این، به معنای انتقاد نکردن 
و مطرح نشدن نقاط ضعف برنامه ها و سیاست های 
اجرایی نیست اما این انتقادها نباید به صورت تخریب 

باشد. 
رهبر انقللاب اسللامی در پایان تأکیللد کردند:  
همان گونه که بارها گفته ام، افق آینده بسیار روشن 

است و آینده کشور از همه جهات بهتر خواهد بود. 
در ابتدای این دیدار، آیت اهلل  هاشمی شللاهرودی 
نایب رئیس اول مجلس خبرگان رهبری با اشاره به 
اقتدار روزافزون نظام اسامی، پیروزی های مقاومت 
اسللامی در فلسللطین، عراق، سللوریه و لبنان را از 
برکات نظام جمهوری اسامی دانست و گفت:  امام 
خمینی)ره( تنها بنیانگذار جمهوری اسامی در یک 
کشور نبود بلکه منشا تحولی عظیم در جهان اسام 

شد. 
نایب رئیس مجلس خبرگان با اشللاره به اقدامات 
دشمنان برای تخریب و انحراف حرکت های اسامی 
خواستار برنامه ریزی دقیق جهت غلبه بر ترفندهای 

دشمنان شد. 
همچنین آیت اهلل یزدی نایب رئیس دوم مجلس 
خبرگان، گزارشی از نشست دو روزه مجلس خبرگان 

ارایه کرد. 
آیت اهلل یزدی مسللأله فرهنگ و ضللرورت توجه 
بیشللتر به اوضللاع فرهنگی کشللور، لللزوم توقف 
سیاست های جمعیتی گذشته، توجه دولت به رشد 
اقتصادی و ضللرورت خروج کشللور از رکود و تأکید 
بر تحقق اقتصاد مقاومتی را از مهم ترین محورهای 
مباحث و نطق هللای اعضای مجلس خبللرگان در 

اجاس اخیر بیان کرد. 

روي خط خبرخبر    رهبر معظم انقالب در دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری:  

حمایت از دولت وظیفه همه  است
   برای نقش آفرینی نظم جدید جهان باید قوی شد
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امام جمعه موقت تهران: 

گروه های سیاسی ضمن نقد صحیح  
حرمت ها را حفظ کنند

امام جمعه موقت تهران از تمامی گروه ها و فعاالن 
سیاسی خواسللت تا با مهرورزی از هرگونه پرخاش 
خودداری کنند و ضمن نقد صحیللح، حرمت ها را 
حفظ کننللد.   به گزارش ایرنا، سللیداحمد خاتمی 
در خطبه نخسللت نماز جمعه این هفتلله تهران از 
گروه های سیاسی خواست تا یکدیگر را به مهرورزی 
و رحمت توصیلله کنند.  خطیب نمللاز جمعه این 
هفته تهران با قرائت آیه »تواصوا بالمرحمه« گفت: 
گروه های سیاسللی باید مهرورزی سیاسی داشته 
باشند و از پرخاش کردن و تاش برای بیرون راندن 
گروه های دیگر از صحن سیاسی جامعه خودداری 
کنند؛ چرا که این کار مخالف مرحمت است.   عضو 
هیأت رئیسلله مجلس خبرگان رهبری افللزود:  اگر 
دعواهای گروه ها پایان نداشللته باشللد بلله »مراء« 
خواهد انجامیللد.  یعنی این دعواهللا، بگومگوهای 
بی ثمر را به دنبال خواهد داشت.  وی با تأکید براین که 
 نباید اینترنت را بدون نظارت در اختیار جامعه قرار 
دهیم، گفت:  حتی کشللور آمریکا نیز اجازه این کار 
را نمی دهد؛ ما می گوییم تا زمانی که سللاختارهای 
نظارتی درسللت نشللده دیللن جوانللان را در خطر 
نیندازید.   خاتمی افزود: وقتی که ما می گوییم تا زمانی 
که ساختارهای نظارتی درست نشده، دین جوانان ما 
را در خطر قرار ندهید، مغایر با دموکراسی است؟ اگر 
به فضل خدا نهادهای نظارتی درست شد، 3G که 
هیچ، 10G نیز در اختیار مللردم بگذارید.  ما جای 
نگرانی نداریم.  امام جمعه موقت تهران از  مسئوالن 
نظام اسامی درخواست کرد  راه را برای بیگانگانی 
که به دنبال لطمه به دین و ارزش های انقاب هستند 
باز نکنند.      وی با مقایسلله شکستن شدن محاصره 
شهر آمرلی عراق با جنگ تحمیلی گفت:  شکستن 
محاصره آمرلی به مثابه عملیات فتح المبین در جنگ 
تحمیلی بود .  خاتمی درخصوص بیداری اسللامی 
در کشور یمن گفت:   یمنی ها می گویند که پس از 
انقاب 2 سال پیش ما آمریکایی ها با برخی عناصر 
دولت تبانی کردند.    وی در ادامه به دولت یمن توصیه 
کرد قدر این تظاهرات مسالمت آمیز را بدانید، تهدید 
این مردم به میدان آمده آتشی را روشن می کند که 

دامنتان را خواهد گرفت.  

وزیر دفاع: 

 ایران در اوج اقتدار
 صحنه هاي جهانی قرار دارد 

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با تأکید بر 
این که امروز ملت و نظام سیاسللی مللا در اوج اقتدار 
در صحنه جهانی قرار دارد، گفت:  امروز دامنه نفوذ 
جمهوری اسللامی ایللران از مرزهللای جغرافیایی 
پیرامونی گذشللته اسللت.  به گزارش ایلنا، سللردار 
سرتیپ پاسدار حسللین دهقان در مراسم سالگرد 
شهادت شهید محمود کاوه که در محل گلزار شهدای 
بهشت رضا برگزار شد با بیان این که امروز مقاومت و 
حزب اهلل لبنان و همچنین مقاومت فلسطینی ها در 
اراضی اشللغالی از تاثیرگذاری انقاب اسامی ایران 
بر آنان حکایت داشته است، گفت:  حزب اهلل لبنان 
در آغازین روزهای شکل گیری بساط حضور آمریکا، 
اسللراییل و انگلیس را در لبنان درهللم پیچید و در 
حقیقت باید گفت این روحیه و این مقاومت در سایه 
انقاب اسامی ایران بوده است.   وزیر دفاع با اشاره به 
این که دشمنی ابرقدرت های جهانی به دلیل همین 
قدرت و اقتداری اسللت که خارج از اراده آنها توسط 
جمهوری اسامی عمل می کند و تصمیم می گیرد، 
گفت:  امروز غزه، لبنان، عراق و افغانسللتان و سایر 
نقاطی که انقاب اسللامی به آنها صادر شده است، 
جمهوری اسامی ایران با تمام توان در حمایت از آنها 
آماده اسللت.  وی با اشاره به این که دنیا این حقیقت 
را نمی پذیرد که ما به دنبال ساح هسته ای نیستیم، 
گفت: این امللر به این دلیل اسللت که این حقیقت 
برایشان سخت است. آنها ظلم و اقدامات غیرانسانی 
را بر ما به بهانه موضوع ساح هسته ای اعمال کردند 
ولی هنوز مدرکی دال بر این که ما از ساح هسته ای 
استفاده می کنیم پیدا نکردند.  سردار دهقان اظهار 
داشت:  قبول نکردن دشمنان که جمهوری اسامی 
ایران از سللاح هسته ای اسللتفاده نمی کند به این 
دلیل است که یک نوع فروپاشی در منطق آنها ایجاد 
می کند که آن هم به واسطه ظلمی که بر بسیاری از 
ملت ها روا داشته اند در حقیقت نه گفتن به منطق 

خودشان است. 

انصاری:  3/5 میلیون نفر خارج از 
ضوابط استخدام شده اند

معاون پارلمانللی دولت گفت کلله گزینه تصدی 
وزارت علوم در مهلت قانونی به مجلس معرفی خواهد 
شد.  به گزارش ایلنا، حجت االسام مجید انصاری در 
حاشیه مراسم تشییع پیکر استاد امیرناصر کاتوزیان 
در پاسخ به سوالی در رابطه با معرفی وزیر علوم گفت:  
گزینه تصدی وزارت علللوم در مهلت قانونی معرفی 
می شود.  معاون پارلمانی رئیس جمهوری در پاسخ 
به این سللوال که آیا امکان دارد این کار سه ماه زمان 
ببرد؟ گفت:  بله این احتمللال وجود دارد که معرفی 
گزینه تصدی وزارت علوم به مجلس سلله ماه زمان 
ببرد.  مجید انصاری همچنین در جلسه شورای اداری 
شهرستان سبزوار با بیان این که بیش از 3/5 میلیون 
نفر خارج از ضوابط قانونی کشور استخدام و وارد بدنه 
دولت شللده اند، افزود:   قرار بود با ادغام وزارتخانه ها 
کار دولت تسهیل تر شود تا دولت بتواند چابک تر و با 
قدرت بیشللتری به کار خود ادامه دهد، اما متاسفانه 
هیچ کدام از این اتفاقات رخ نداد.   وی ادامه داد:   بیش 
از 75 هزار طرح و پروژه نیمه تمام روی دست دولت 
تدبیللر و امید مانده. براسللاس پیش بینی ها بیش از 

40 سال برای اتمام آنها وقت الزم است.  

یک مقام وزارت کشور خبر داد: 

 کارت ملی هوشمند 
در انتخابات آینده ریاست جمهوری

رئیس مرکز توسللعه دولت الکترونیللک، فناوری 
اطاعات و آمار وزارت کشللور گفت:  دستگاه جدید 
اخذ رأی الکترونیکی در وزارت کشور آماده شده است 
و برای عملیاتی کردن آنها منتظر تأیید نهایی شورای 
نگهبان هستیم.  امیر شجاعان در گفت وگو با ایرنا با 
بیان این که شللورای نگهبان مدل فنی وزارت کشور 
را بللرای اجرای انتخابات تمللام الکترونیک پذیرفته 
است، افزود:  بر سر جزییات درحال توافقیم و اکنون 
تنها بحث منابع مدنظر اسللت که در صورت تامین، 
طرح اجرایی می شللود.  رئیس مرکز توسللعه دولت 
الکترونیک وزارت کشللور تصریح کرد:  تصمیم وزیر 
کشور این اسللت که انتخابات آینده به صورت تمام 
الکترونیک برگزار شود و دولت نیز روی این موضوع 
تأکید دارد؛ تنها چیزی که مهم اسللت توانایی مقدار 
جذب منابع است و طبیعتا به میزان منابعی که جذب 
کنیم مشللکلی در تولید تجهیزات نداریم.  شجاعان 
با بیللان این که این طرح بیش از یک ماه اسللت که با 
امضای وزیر کشللور به شللورای نگهبان ارسال شده 
است، اضافه کرد:  شللورای نگهبان نیز بررسی های 
اولیه را انجام داده و جلساتی را از همین هفته خواهیم 
داشللت تا این طرح نهایی شود.  شجاعان همچنین 
کارت ملی را کلید ورود به دولت الکترونیک دانست 
و اضافه کرد:  در حوزه سللازمان ثبللت احوال، کارت 
هوشللمند ملی را پیگیری می کنیم کلله کلید ورود 
به دولت الکترونیک اسللت.  کارت هوشللمند ملی 
قابلیت های متعددی دارد که احراز هویت در فضای 
مجازی ازجمله قابلیت های آن اسللت.   شللجاعان 
درباره زمان اجرایی شللدن کارت ملی هوشمند هم 
عنوان کرد:  هر شللهروندی که به سن قانونی رسیده 
باشد، می تواند کارت ملی هوشللمند داشته باشد و 
برنامه ریزی های این کار درحال انجام است.   رئیس 
مرکز توسعه دولت الکترونیک وزارت کشور، اعطای 
کارت ملی هوشللمند را بلله واجدین شللرایط برای 
انتخابات 1394 منتفی دانست و اظهار امیدواری کرد 

تا انتخابات ریاست جمهوری این امر محقق شود.

مهرعلیزاده در برنامه »شناسنامه«: 

 در دولت اصالحات 
اتفاقات خوبی در زمینه اقتصاد افتاد

رئیس سللازمان تربیت بدنی دولت اصاحات در 
برنامه تلویزیونی »شناسللنامه« دربللاره دالیل رای 
مردم در سللال های 76 و 80 به خاتمی گفته است:  
در سللال 76 مردم از روی شور و در سللال 80 از روی 
شللعور به خاتمللی رای دادند زیرا در مدت 4 سللال 
شناختشللان از وی بیشللتر شللده بود.   به گزارش 
فارس، محسللن مهرعلیزاده دربللاره همکاری اش 
با دولت اصاحللات و تاش این دولللت برای بهبود 
وضع معیشت زندگی مردم در این برنامه تلویزیونی 
گفت: در آن 8 سللال اتفاقات بسیار خوبی در زمینه 
اقتصاد افتللاده بود. یادتان باشللد خودکفایی گندم 
در آن سللال ها صورت گرفت.  یا درمورد نگه داشتن 
قیمت ها من بعضا مقایسه می کنم اصا عجیب است. 
شما االن پرتقال و یا سیب را کیلویی 4، 5هزار تومان 
می خرید تعجب نمی کنید من یادم نمی رود که بارها 
و بارها آقای خاتمی در جلسه به آقای شریعتمداری 
می گفتند آقای شریعتمداری این چه وضعش است 
باید پرتقال کیلویی 350 تومان باشد؟ مردم ندارند 
که بخرند.  ایشان هم دفاع می کرد می گفت آقا350 
تومان نیسللت حتما در مغازه ای بوده، پرتقال 200، 
250 تومان اسللت.  در نظر بگیرید این قیمت کجا؟ 
و این که االن سیب زمینی را می خرید 5 هزار تومان 
کجللا! انگور در فصلللش 10 هزار تومان اسللت.  وی 
همچنین درباره دالیللل رأی دادن مردم در  سللال 
76 و 80 به محمد خاتمی یادآور شللد: در سللال 76 
مردم شللناخت عمیق و دقیقی روی آقای خاتمی 
نداشتند. آقای خاتمی قبلش یک دوره نماینده بودند 
و بعد وزیر ارشاد و بعد هم رئیس کتابخانه ملی بودند.  
شناخت خیلی دقیقی مردم نداشتند حتی خود آقای 
خاتمی هم شب آخری که فردایش رأی گیری بود با 
یک تعبیر خیلی خودمانی گفتند اگر فکر می کنید 
که من رأی می آورم اشللتباه می کنید.  مهرعلیزاده 
ادامه داد: اما در دوره بعد مردم واقعا براساس شناختی 
که از شللخصیت آقای خاتمللی از برنامه هایش و از 
آدم هایش و تفکر و گرایشش پیدا کرده بودند به وی 
رأی دادند.  درحقیقت دوره دومش آن شور هم بود 
ولی از این طرف شناخت و شعور کافی از شخصیت 
و افکار خاتمی نیز زیاد شللد.  رئیس سازمان تربیت 
بدنی دولت اصاحات همچنین درباره حوادث پس 
از انتخابات ریاست جمهوری  سال 88 نیز یادآور شده 
اسللت:  حادثه تلخی برای نظام بود و آثارش را هنوز 
هم می بینیم.  باالخره یک نفر سخنرانی کرد و یک 
اصطاحی را به کار برد که آن اصطاح همه را به هم 
ریخت و دوباره موجی را ایجاد کرد.  شاید افرادی که 
آن موج را ایجاد کردند و فردی که به خاطر او این موج 
ایجاد می شد خیلی با این موج موافق نبودند و اصا 
این موج غیرقابل کنترل در ازای اعتراض به حرفی 
بود که زده شد.  وی افزود: به نظر من همین طور که 
کلمه »فتنه« به کار برده می شود باید دانست که اصا 
در فتنه حق و باطل از بین مللی رود، همه چیز باهم 
مخلوط می شود و خیلی ها نیز لطمه می خورند.  هم 
شللخصیت ها لطمه می خورند و هم مردم و از همه 

مهم تر و واجب تر و باالتر نظام لطمه می خورد. 

گزارش
شهروند| پرونده معاون اول دولت گذشته هنوز 
خبرساز اسللت.  ماجرای اختاس بیمه ایران از  سال 
89 در دستور کار دسللتگاه قضایی قرار گرفت و نام 
78 متهم مطرح شده بود. همان زمان الیاس نادران 
نماینده اصولگرای تهران در مجلس از نقش معاون 
اول دولت وقت صحبت می کرد و این مسأله را حتی 

در صحن علنی مجلس هم تذکر می داد. 
حاال پس از چهار سال هفته گذشته سخنگوی قوه 
قضائیه در نشست خبری در مورد وضع پرونده معاون 
اول دولت سابق گفت که حکم این پرونده صادر شده 

و »م. ر« به جزای نقدی و حبس محکوم شده است.
البتلله محمدرضا رحیمی خللودش دو روز پس از 
اعام این حکم، واکنش نشان داد و در گفت وگویی با 
»ایسکانیوز« گفت که حتما آقای اژه ای می داند حکم 
صادره قطعی نشده و خود ایشان هم بر این موضوع 
تأکیللد می کند، باید توجه داشللته باشللد که اعام 

جزییات این حکم هم غیرقانونی است. 

رحیمی احتماال صحبت های آن 
روز اژه ای را کامل نخوانده بود چون 
معللاون اول قوه قضائیلله در همان 
نشست خبری تأکید کرده بود که از 

بیان جزییات حکم معذورم. 
وی که از اتفاق زمانی رئیس ستاد 
مبارزه با مفاسد اقتصادی در دولت 
احمدی نژاد نیز بوده است، با انتقاد 
از اعام این حکم گفته بود: من فقط 

محمدرضا رحیمی نیستم، من معاون اول این نظام 
هسللتم. بنده 34 سال سللابقه خدمت در جمهوری 
اسامی ایران را دارم؛ بنابراین نباید این قدر ساده به 

موضوع نگاه کرد. 
معاون اول احمدی نللژاد در دولت دهم خطاب به 

سللخنگوی قوه قضائیلله گفته بود: 
جناب آقای اژه ای! معللاون اول قوه 
قضائیه، شما اگر به قانون نگاه کنید 
خواهید دانست که نباید حکمی را 
که هنوز قطعی نشللده است اعام 

کنید. 
اژه ای  محسللنی  غامحسللین 
در آخرین نشسللت خبری خود با 
خبرنگاران درباره این که حکم معاون 
اول رئیس جمهوری سللابق ایران صادر شللده است 
گفت: »تا زمانی که یک حکم قطعی نشده نمی توانیم 
در مورد جزئیات آن صحبت کنیم اما حبس و جزای 

نقدی شامل حکم وی می شود.«
حاال پس از این واکنش رحیمی نسللبت به اعام 

حکمش، اژه ای هم پاسخی به او داده و گفته است که 
حکم محکومیت متهم »م ل   ر« صادر شده  اما حکم 

صادره قابل تجدید نظر است. 
محسنی اژه ای در حاشللیه آیین تودیع و معارفه 
رئیس کل دادگسللتری استان خراسللان رضوی در 
گفت و گو با فارس درخصوص صدور حکم محکومیت 
متهللم )م – ر( اظهللار کرد: حکللم محکومیت وی 
پرداخت جزای نقدی و حبس صادر شللده اما هنوز 

قطعی نشده است. 
وی افزود: از آن جا که هنوز حکم قطعی نشده است 
امکان اعام جزییات حکم محکومیت متهم وجود 

ندارد. 
معاون اول قللوه قضائیه خاطرنشللان کرد: حکم 
صللادره قابللل تجدیدنظللر اسللت و در صورتی که 
درخواسللت تجدیدنظر داده نشللود و دادگاه حکم 
صادره را قطعی کند نسبت به اعام جزییات آن اقدام 

خواهد شد. 

محمدرضا رحیمی به اظهارات سخنگوی قوه قضائیه واکنش نشان داد 

اژه ای:  حکم »مـ  ر« قابل تجدید نظر است
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