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فتح خرمشهري ديگر در پيش است
از بين همه روزهاي تلخ و شيرين تاريخ ٤۰ ساله انقالب اسالمي، سوم 
خرداد از برجس��تگي ويژه اي برخوردار است. از همان روزهاي آغازين 
پيروزي انقالب اس��المي مشخص ش��د كه پيروزي بر طاغوت ۲۵۰۰ 
ساله ستمشاهي سرآغاز نبردي به مراتب بزرگ تر با نظام سلطه است. 
استقالل طلبي جمهوري اسالمي و عدم تمكين از خواسته هاي ظالمانه 
غرب، مهندسي ٤۰۰ ساله نظام سلطه را با چالش جدي مواجه ساخته و 

نظام اسالمي را با سنگ اندازي و مخالفت نظام سلطه مواجه ساخت.
 از همان روزهاي نخست انقالب اسالمي در سال ۱۳۵۷ ثابت شد كه 
نظام سلطه غرب »استقالل هيچ كشوري را به رسميت نمي شناسد«، 
»خود را مالك و كدخداي دنيا مي داند«، »بر اساس تعدي و تجاوزگري، 
چپاولگري، گستاخي، بي منطقي، اس��تعمار و استثمار و استحمار بنا 
شده«، »با هر كشوري كه از قانون جنگل او تمكين نكند در اوج توحش 
و بربريت رفتار مي كند«، »فق��ط خودش را منش��أ تنظيم مقررات و 
قانون در جهان مي داند و از هيچ قان��ون و قاعده اي تبعيت نمي كند«، 
»سردمداران اين نظام فرعوني از شعور سياسي الزم براي درك حقايق 
انقالب اسالمي برخوردار نيستند و فقط زبان زور را مي فهمند« و تنها 
راه مقابله با زياده خواهي نظام سلطه فقط و فقط مقاومت است و حق را 
بايد با اقتدار از دشمن گرفت و تفكر گرفتن حق از  طريق مذاكره و دادن 
امتياز به شيطان نشانه خامي، ساده انديشي و اعتماد احمقانه به دشمن 

و گاهي نشانه خيانت به آرمان ها و ارزش هاي ملت نيز هست. 
در نظام جنگلي و وحشي سلطه، نظام جمهوري اس��المي از همان آغاز 
استقرار در سال ۱۳۵۷ با انواع دسيسه ها  )ترورها، انفجارات، تحركات دهها 
گروهك  وابسته به دشمن در شهرها، شرارت و ناامني، كودتا، حمله نظامي 
و باالخره تجاوز نظامي صدام با هدايت و حمايت مستقيم نظام سلطه روبه رو 

شد. ز منجنيق فلك سنگ فتنه مي باريد.
 در كوران جنگ نابرابر بعثي، كش��ور ناگوارترين، تلخ ترين، شديدترين 
و س��خت ترين حوادث ممكن را تجربه مي كرد: »منافقين، كشور را به 
آشوب كشيده و علناً به ترور و قتل عام مردم و مسئوالن مشغول بودند«، 
»بني صدر عليه حاكميت با منافقين هم پيمان ش��ده بود«، »در مدت 
كوتاه يك ماهه با كشته شدن بسياري از مسئوالن از جمله رؤساي قوا، 
كشور ماهيت و ساختار سياسي خود را در هر سه قوه از دست داده بود«، 
»در بسياري از شهرهاي مرزي نظير پاوه گروهك ها عليه حكومت مركزي 
وارد ميدان جنگ شده بودند« و... و در اين ميان شراره هاي آتش جنگ 
به آسمان زبانه مي كشيد و شيرازه امور در حال از هم پاشيده شدن بود. 
در چنين شرايطي امام عارفان حضرت خميني كبير فرمان به شكسته 
شدن حصر آبادان دادند و بعد از شكسته شدن حصر آبادان در ۵ مهرماه 
۱۳۶۰ در عمليات ثامن االئمه، باالخره پس از ۵۷۸ روز، با لطف و عنايت 
ويژه خداوند متعال و رشادت و پايمردي عامه مردم و سلحشوري ارتش 
و سپاه و بسيج در سوم خردادماه ۱۳۶۱ به اشغال خونين شهر پايان داده 
شد. آزادسازي خرمشهر از چنگال رژيم بعثي نه فقط نقطه عطف جنگ 
تحميلي بلكه نقطه عطف تاريخ انقالب اسالمي تلقي مي شود. پس از سوم 
خرداد بود كه دشمنان قس��م خورده ملت ايران از نابودي نظام اسالمي 
به كلی نااميد ش��ده و اس��تراتژي خود را تغيير داده و بر شيپور ضرورت 

آتش بس دميدند. 
در تاريخ انقالب اسالمي، سوم خرداد ترجمان اراده ملتي است كه به فرمان 
موالي متقيان، حضرت علي عليه السالم در ميدان جنگ پاها را بر زمين 
ميخكوب كرده، س��رها را به خداوند عاريه داده، دندان ها را بر هم فشرده 
و چشم بر دورترين خيمه گاه دشمن )خيمه گاه فرماندهي نظام سلطه( 
دوخته و تحت فرماندهي ولي خدا خط بطالن بر همه فرضيات دش��من 
كش��يده و غيرممكن ها را ممكن ساخته اس��ت و اين چنين سوم خرداد 
نماد مقاومت و ايثارگري ملت قهرمان ايران ش��د و طي ۳۷ سال گذشته 
خرمشهرهاي بسياري را از چنگال دشمن بي شعور و سلطه گر غربي رها 

ساخته و به محاصره هاي متعدد پايان داده است. 
س��وم خرداد نماد مقاومت و ايثارگري ملتي است كه به نصرت الهي باور 
دارد و به حسب آيه كريمه قرآن مجيد )آيه ۲٤۹ سوره بقره( باور دارد كه 
يك جمعيت قليل به اذن خداوند مي تواند بر جمعيت كثير دشمن غلبه 
پيدا كند. سوم خرداد نماد تمناي ملتي است كه اراده اش را در طول اراده 
الهي قرار داده )آيه ۱۷ سوره انفال( و باور قلبي دارد كه تيرها را خداوند به 
سمت دشمن مي اندازد و اين خداوند است كه دشمن را هالك مي كند. 
س��وم خرداد در مردم ايران اين باور را تقويت كرد كه اگر به جاي اعتماد 
به دشمن به خداوند اعتماد كنيم خداوند هم ترس از ما را به وجود دشمن 
مستولي مي كند و تمام كيدهاي دشمن را نقش بر آب مي كند )آيه ۱۵۱ 

سوره آل عمران(. 
در ۳۷ سال گذشته دشمن خارجي كه به قدرت سوم خرداد براي بسيج ملي 
و غلبه بر هر بن بستي پي برده است با همكاري عوامل همكار داخلي براي 
پاك كردن سوم خرداد از حافظه ملت ايران تالش بسيار كرده اما به بركت 
خون هاي مطهر شهدا و دعاي خير حضرت ولي عصر)عج(و خانواده های 
شهدا و رهبري حضرت امام خامنه اي هر بار توطئه  دشمن خنثي و سوم 
خرداد پرفروغ تر از قبل توسط مردم تكريم مي شود. سوم خرداد بيرق مبارزه 
و نماد شعار ما مي توانيم است و بايد هر سال بهتر از سال قبل تكريم شود. 

... و اينك دشمن علم تشديد محاصره اقتصادي را با هدف تضعيف اراده و 
به زانو درآوردن ملت ايران و نابودي نظام مقدس جمهوري اسالمي ايران 
از  طريق دوقطبي سازي و فروپاش��ي از درون را برافراشته است. وقت آن 
است كه به مدد الهي و خلق سوم خردادي ديگر، فرزندان حضرت روح اهلل 
به ميدان آمده و تحت رهبري حضرت امام خامنه اي با زمينه سازي جهت 
تشكيل و استقرار دولت جوان و حزب اللهي و با شكستن حلقه محاصره 
اقتصادي و خنثي سازي ترفند نخ نماي دشمن موجبات تقويت امنيت و 
رشد و شكوفايي اقتصادي را فراهم آورند كه در آغاز گام دوم انقالب فتح 

خرمشهر ديگري در پيش است. 

سيدعبداهلل متوليان

طالق عاطفی اصالحات  از اعتدال 

 ب�ا نزدي�ك ش�دن زم�ان انتخاب�ات مجلس 
ش�وراي اس�امي و رياس�ت جمه�وري در 
س�ال 1400 به نظر مي رس�د كه اصاح طلبان 
به صورت چ�راغ خاموش در ح�ال جدا كردن 
حس�اب خود از دولت و اعتداليون هس�تند. 
 ش��ب انتخابات براي هر حزب و گروهي هم  بيم 
دارد و هم اميد، بيم  از اين جهت كه يك شكست 
س��نگين مي تواند زمينه دوري هر چه بيشتر از 
قدرت را فراهم كند و مش��خص نيست در زمان 
دوري از قدرت باز هم زمينه ب��راي حضور تمام 
عيار در رقابت هاي سياسي فراهم شود و از سوي 
ديگ��ر در صورت پي��روزي زمين��ه ادامه حضور 
در ق��درت و چش��يدن طعم ش��يرين آن فراهم 

خواهد شد. 
حاال و در شرايط فعلي نگاهي به اوضاع اقتصادي 
و سياسي كشور نش��ان مي دهد كه ترس از شب 
انتخابات در بين اصالح طلبان با نزديك تر شدن 
انتخابات مجلس شوراي اسالمي در اسفند سال 
جاري و همچنين انتخابات رياس��ت جمهوري 

سال ۱٤۰۰ هر روز پر رنگ تر مي شود. 
     ترس اصاح طلبان از شب انتخابات

دالي��ل روش��ني ب��راي اين ت��رس و بي��م نزد 
اصالح طلبان وجود دارد. بر طبق س��خنان علي 
صوفي مش��اور رئيس دولت اصالح��ات ميزان 
محبوبيت دولت به كمترين ميزان خود رسيده و 
داليل اين افت محبوبيت نيز كاماًل روشن است. 
انفعال دولت در خصوص فش��ارهاي همه جانبه 
اقتصادي به مردم حتي ص��داي اصالح طلبان را 
نيز درآورده اس��ت. بحران هاي مداوم اقتصادي 
و كوچك تر شدن سفره مردم سبب شده است. 
بر طبق آمارهاي صندوق بين المللي پول رش��د 
اقتصادي ايران در س��ال جاري بي��ن منفي ۵ يا 
منفي ۶ درصد متغير باشد. با وجود اين متحدان 
دولت در عرصه سياست چه سخني براي مردم در 

جريان انتخابات هاي پيش رو خواهند داشت. 

در اين صورت براي هر فعال سياسي كاماًل واضح 
است كه در صورت عدم تغيير فضاي اقتصادي و 
معيشتي كشور در طول چند ماه آينده عماًل نوك 
پي��كان نارضايتي از دولت دام��ن هر متحدي را 
خواهد گرفت. در اين ميان اگر از هم اكنون دولت 
تصميم بگيرد تا با تكيه بر ظرفيت هاي دروني به 
دنبال بهبود اقتصاد كشور باشد، باز هم به دليل 
كوتاهي هاي گذشته مسير سختي در مقابل خود 

خواهد داشت. 
       زمان ترك رحم اجاره اي فرارسيده است

با درك شرايط فوق است كه مي توان آغاز جدايي 
غيررس��مي اصالح طلبان را از دولت پيش بيني 
كرد؛ جدايي اي ك��ه به نظر مي رس��د در برخي 
از حوزه ها به صورت كاماًل چ��راغ خاموش آغاز 
شده است.  البته پيش از اين و در برخي مقاطع 
تاريخ��ي اصالح طلبان به صراحت ب��ه اين نكته 
اشاره كرده بودند كه نگاه شان به دولت روحاني 
يك نگاه منفعت گرايانه و مبتني بر فراهم كردن 
زمينه هاي حضور مجدد اصالح طلبان در داخل 

ساختار دولت است. 
به عنوان مثال ابراهيم اصغر زاده در س��ال ۹٤ و 
در گفت و گو با روزنامه قانون با اش��اره به اينكه 
دولت روحاني بستري براي حضور دوباره اصالح 
طبان در سياست اس��ت، گفت: چند وقت پيش 
به دوستاني به ش��وخي گفتم اين رحم اجاره اي 
براي پرورش يك نطفه است. وقتي به شما اجازه 
نمي دهند اح��زاب جريان سياس��ي ات فعاليت 
داشته باشد، مجبور به ائتالف مي شويد. همانطور 
كه مي دانيد مهم ترين احزاب جريان اصالح طلب 
ممنوع الفعاليت بودند. البته ق��رار بر اين بود كه 
آدم هاي قوي تر از آقاي خاتم��ي را به انتخابات 
بياوريم،  اما آنقدر عقب نش��يني كرديم كه آقاي 
خاتمي شد هاشمي، هاشمي شد روحاني. آقاي 
روحان��ي همانطور ك��ه گفتم، متعل��ق به جناح 

محافظه كار بودند. 

حاال هم كه اين رحم اجاره اي كاركرد خود را از 
دس��ت داده اصالح طلبان فرآيند جدايي و ترك 
اين رحم را آغاز كرده اند و يكي از نشانه هاي اين 
جدايي تالش براي ارائه ليست مستقل در جريان 

انتخابات هيئت رئيسه مجلس است. 
زماني كه مجلس شوراي اس��المي در انتخابات 
س��ال ۹٤ با تركيب فعلي از دل رأی ملت بيرون 
مي آمد، بس��ياري تصور مي كردند اصالح طلبان 
حماي��ت ت��ام و تمام��ي از دول��ت و همچنين 

فراكسيون مستقلين خواهند داشت.
 اگرچ��ه اين تص��ور در ط��ول دو س��ال اول به 
بهترين ش��كل ممكن محقق ش��د، اما در طول 
يك س��ال گذش��ته و با نزديك ش��دن به موعد 
انتخابات اصالح طلبان ش��يپور جدايي را به صدا 

در آورده اند. 
حاال و درجريان انتخابات هيئت رئيسه مجلس 
شوراي اسالمي نيز فراكسيون اميد در يك رقابت 
تمام عيار ليس��ت كاملي را ب��راي رقابت با گروه 

مستقلين ارائه داده است. 
سخنگوي فراكسيون اميد مجلس از اعالم فهرست 
۱۲ نفره اين فراكسيون براي انتخابات خبر داده و 

در مقابل فراكسيون مستقلين نيز علي الريجاني 
را به عن��وان كانديداي رياس��ت مجلس انتخاب 

كرده است. 
      انتقاد ساير جناح ها 
از رويكرد اصاح طلبان 

جالب اينجاست كه اين رويكرد فراكسيون اميد 
در مجلس و به طور كلي اصالح طلبان با انتقادات 
جدي از س��وي س��اير جناح ها و احزاب روبه رو 
شده اس��ت. آنها معتقدند كه اصالح طلبان با بي 
مس��ئوليتي كامل در مقابل اعمال خ��ود تنها به 
مقاصد انتخاباتي فكر مي كنن��د و به هيچ عنوان 
هزينه هاي اتفاقات گذشته را در نظر نمي گيرند.  

نصراهلل پژمان فر نماينده مردم مشهد روز گذشته 
طي يك نطق ميان دستور و با بيان اينكه مناسب 
است در روزهايي كه مجلس در آستانه انتخابات 
هيئت رئيس��ه براي ش��روع س��ال چهارم است، 
يك نگاهي به گذشته داشته باشيم، افزود: جاي 
ترديد نيس��ت كه وضع موجود و نابساماني هاي 
ايجاد شده در كشور محصول دو تفكر اصالحات 
و اعتدال است كه با مش��اركت خود و با در دست 
گرفتن فرمان مجلس و دولت، اين وضع را بر كشور 
تحميل نموده اند.  نماينده مردم مشهد در مجلس 
تأكيد كرد: آغاز اين اتفاقات، تصميم غلطي بود كه 
در موضوع برجام، اين اكثريت در مجلس و دولت 
انجام دادند ك��ه نتيجه آن، چي��زي جز حقارت، 

خسارت و عقب افتادگي براي كشور ما نبود. 
پژمان فر خاطرنشان كرد: امام فرمودند »مجلس 
بايد در رأس امور باش��د« اما بايد اعتراف كرد كه 
مجلس دهم هيچ وقت در حل مس��ائل ضروري، 
معيشتي و اساس��ي مردم اقدامي نكرد و در يك 
كالم، در رأس امور ريل گذاري و نظارتي كه منجر 
به نجات كشور باشد، اقدامي انجام نداد. كه اين امر 
چيزي نيست كه در جايي غيراز تركيب مجلس 

دليل آن را جست وجو كرد. 
وي تأكيد كرد: همه ملت ايران مي دانند دو طيف 
اصالحات و حامي��ان دولت كه ام��روز در تالش 
هستند، صندلي رياست مجلس را به دست خود 
بگيرند، تالشي براي حل مشكالت مردم نكردند 
و تأكي��د مي كنم كه وضع موج��ود حاصل فكر و 

تصميمات آنها بوده است. 
نماينده مردم مش��هد در مجلس با بي��ان اينكه 
فراكس��يون نمايندگان واليي در اين مجلس در 
اقليت قرار داشت و با وجود در اقليت بودن، تمام 
تالش خود را در تأثيرگذاري و اصالح وضع موجود 
به كار گرفت، اظهار داش��ت: اما روش��ن است كه 
نتوانستيم بس��ياري از وظايف خود را به صورت 
تمام و كمال انجام دهيم و اي��ن دليلي ندارد جز 
اينكه ما در مجلس در اقليت هستيم و مردم بدانند 
كه نقش دو طيف موجود را در وضع كنوني مؤثر 
مي دانيم و به هيچ وجه نمي توانيم به جانبداري از 

طرفي، مشي آنها را برگردن بگيريم. 
     طاق عاطفي در شب انتخابات

در مجم��وع ب��راي اينك��ه ببينيم اي��ن رويكرد 
اصالح طلبان در بر عهده نگرفتن عملكرد دولت در 
انتخابات هاي پيش رو با موفقيت روبه رو مي شود 

يا نه چاره اي جز صبر نداريم. 
به نظر مي رسد كه اصالح طلبان بر ضعف حافظه 
جامعه ايراني حساب باز كرده اند. بايد ديد اين قمار 
در جدايي شب انتخاباتي از دولت نتيجه خواهد 

داد و يا نه. 

      خبرگزاري صدا و سيما: در سالروز ضربت خوردن موالي متقيان 
حضرت اميرالمؤمنين امام علي عليه السالم، مراسم سوگواري و عزاداري 
آن امام همام، با حضور قش��ر هاي مختلف مردم و رهبر معظم انقالب 

اسالمي، در حسينيه امام خميني )ره( برگزار شد. 
      فارس: حس��ين مرعش��ي، عضو ش��وراي مركزي حزب كارگزاران 
س��ازندگي با تأكيد بر اينكه نمي خواس��تيم روحاني موسوي و خاتمي 
»دوم« باشد، گفت: رئيس جمهور نتوانست دستاوردهايش را حفظ كند. 

ژه
وی

 تيتردوسویهشرقبرايفروشنفت 
روزنامه شرق در تيتر يك خود خبر از »فروش مخفي نفت« 
مي دهد. روتيتر هم نام كشورهاي هند و تركيه را با خود دارد: 
»با وجود ادعاي هند و تركيه درباره توقف خريد نفت از ايران، 
تأكيد شد: فروش مخفي نفت« در متن گزارش شرق از زبان 
نرسي قربان، كارشناس حوزه انرژي آمده كه »كشورهايي 
مثل تركي��ه و هند يا ژاپن كه اعالم مي كنن��د از ايران نفت 
نخواهند خريد، تحت فشار اياالت متحده اين موضع را اعالم 
مي كنند. بنابراين ممكن است اين كشورها با مكانيسم هاي 
ديگري اين خري��داري را انجام دهند كه اگ��ر انجام دهند، 
بازگو كردن ندارد، اما قطعاً ميزان و نحوه خريدش متفاوت 
با گذشته خواهد بود، يعني اين معامالت علني نخواهد بود و 

ميزان خريد هم تحت تأثير قرار مي گيرد. «
نكته جالب همين تأكيد كارش��ناس مورد مصاحبه شرق، 
بر اين اس��ت كه اگر با مكانيس��م ديگري نفت را مي خرند، 
»بازگو كردن ندارد« و س��ؤال اين است كه اگر بازگو كردن 
ندارد، چطور خود روزنامه شرق به اين سياست توجه نكرده 
و »فروش مخفي نفت« تيتر يك آن شده است! اگر قرار است 
رجزخواني براي امريكا باشد كه تهديد و تحريم هايت بي اثر 
اس��ت و ما كار خودمان را مي كنيم، نيازي به اشاره به اسم 

كشورهاي خريدار ندارد.
 رجزخواني ها و گفتن از آنكه در برابر كارشكني هاي امريكا 
قرار است چه كنيم، نبايد به نحوي باشد كه بتوان آن را »گرا 

دادن« تلقي كرد. 
روزنامه شرق روشن نيست ذوق زده است از اينكه مي توانيم 
نفت مان بفروش��يم يا آنكه از اين مخف��ی كاری در فروش 
پنهاني نفت ناراحت است و ترجيح مي دهد آن را علني كند. 
فروش نفت و مباح��ث پيرامون آن با موض��وع تحريم هاي 
امريكا جزيي از منافع ملي كل كشور است و نبايد خبررساني 
در مورد آن به گونه ای باش��د ك��ه ب��وي دادن اطالعات به 

بيگانگان بگيرد. 

 احيايعجيبدركتابخانهملي!  
برگزاري مراس��م ش��ب هاي احيا در كتابخانه ملي با نواي 
ني و آواز و س��خنراني اف��راد غيرمتخص��ص در امور ديني 
باعث تعجب شده اس��ت. پوس��تر تبليغ اين مراسم قبل از 
آغاز مراس��م هاي ش��ب هاي قدر در فضاي مجازي پخش 
ش��د. همين ابتداي ماجرا تعجب آور بود: »مراسم احيا در 
كتابخانه ملي«. كتابخانه كاربري مش��خص دارد و طبيعتاً 
كاربري آن برگزاري مراس��م هاي مذهبي نيس��ت. صدها 
مسجد و حسينيه و حرم هاي امامزادگان و در نهايت منازل 
در اختيار برگزاري مراسم شب هاي قدر هستند و كتابخانه 
جاي چنين مراسمي نيست. توضيح يك خطي نحوه مراسم 
اما عجيب تر بود: »نيايش خواني با نواي ني و آواز و همخواني 
دعاي جوش��ن كبير«! قرآن س��ر گرفتن و خواندن جوشن 
كبير با نواي ني و آواز به ويژه در جايي كه مستقيماً زير نظر 
رياست جمهوري اداره مي شود، اتفاق نيكي نيست. احيا و 
قرآن سر گرفتن و دعاخواني آدابي دارد، نمي شود آن را به 
هر شيوه به جا آورد. از سويي ازقضا، شب هاي قدر مصادف با 
ايام عزاي اميرالمؤمنين علي عليه السالم است و شب عزاي 
ايشان جاي نوای ساز و ني است؟! نهادي كه از كمي بودجه 
پروژه هاي پژوهش��ي را تعطيل مي كن��د، چگونه مي تواند 
ميزبان مراسم شب قدر باش��د، آن هم در حالي كه وظايف 
محوله به اين نهاد ربطي به برگزاري مراسم هاي اينچنيني 
ندارد. از سويي سخنرانان مراسم هم طوري انتخاب شده اند 
كه به خوبي تز »اسالم منهاي روحانيت« را به ذهن بياورند. 
از شش سخنران مراسم، صرفاً يك نفر حوزوي است. باقي 
حوزوي نيستند و موضوعات سخنراني هم صرفاً ژست هايي 
روش��نفكرانه براي بزرگداشت شب هايي اس��ت كه تقدير 
آدمي در آن رقم مي خورد؛ موضوعاتي از قبيل گش��تي در 
نيايش هاي منظوم فارسي يا الهيات رضايت يا زنان متدين 
و خير اجتماعي و ... كه بعيد است به توبه و استغاثه به درگاه 
الهي يا شناخت امام علي عليه السالم كمكي كند. بدعت ها 

در دين همين گونه بي سر و صدا به وجود مي آيد. 

توضيحراهآهن
درموردخبركانتينرهاياسرائيلي

اول خرداد م��اه در همين س��تون خبري در م��ورد وجود 
كانتينرهاي شركت حمل و نقل بين المللي زيم در ايستگاه 
راه آهن اسالمش��هر كار كرديم. س��ؤال آن بود كه با توجه 
به اس��رائيلي بودن اين ش��ركت، كانتينرهاي آن در ايران 
چه مي كند. حال ش��ركت راه آهن توضيحي براي آن خبر 
فرستاده  كه به منظور تنوير افكار عمومي، منتشر مي شود:  با 
عنايت به مطلب مندرج در آن روزنامه با عنوان »كانتينرهای 
شركت اسرائيلی در تهران چه می كند؟« مورخ ۹۸/۲/۳۱، 
روابط عمومی راه آهن جمهوری اسالمی ايران الزم می داند 
به منظور شفاف س��ازی و تنوير افكار عمومی توضيحاتی را 
در اين زمينه ارائه دهد: راه آهن جمهوری اسالمی ايران در 
خطوط ريلی كش��ور، تسهيل كننده س��ير قطارهای باری 
اس��ت و پس از صدور مجوز توسط س��ازمان های نظارتی و 
تأييد گمرك، نس��بت به انتقال كاالهای وارداتی به مقصد 
اق��دام می كند. در فضای حم��ل و نقل بين المل��ل، يكی از 
ابزارهای به روز كانتينر اس��ت و اكثر خطوط كشتيرانی در 
دنيا از جمله خط كش��تيرانی مزبور دارای كانتينر هستند 
لكن ش��ركت هايی با نام NVOCC نيز وج��ود دارند كه 
حرفه ايشان، صرفاً تأمين و در اختيار گذاشتن كانتينر و اخذ 
كرايه از صاحبان بار است. شركت ياد شده نيز در سال های 
اخير تعداد بسياری از كانتينرهای خود را به فروش رسانده 
و اين كانتينرها در فضای حم��ل و نقل بين الملل جابه جا و 
مورد استفاده قرار می گيرد. گفتنی است كانتينر فوق متعلق 
به يك ش��ركت چينی و حامل قطعات مورد نياز ش��ركت 
پاكشوما بوده كه پس از اخذ مجوزهای الزم از مقصد چين به 
ايران حمل شده است لذا هيچ ارتباط عملياتی، مالكيتی و 
اپراتوری شركت های ياد شده با تابعيت رژيم اشغالگر قدس 

وجود نداشته است.

 CFT پالرمو و
در اولويت بررسي مجمع تشخيص نيست

عضو مجمع تش�خيص مصلح�ت نظام ب�ا تأكي�د بر اينك�ه لوايح 
پالرمو و CFT از دس�تور بررس�ي مجمع تش�خيص خارج نش�ده 
اس�ت، گفت: ب�ا توجه ب�ه اقدام�ات نابخردان�ه امريكا به وي�ژه در 
م�ورد س�پاه اي�ن دو اليح�ه در اولوي�ت بررس�ي مجمع نيس�ت. 
سيد مصطفي ميرسليم در گفت وگو با خبرگزاري خانه ملت، در توضيح آخرين 
وضعيت اليحه الحاق دولت ايران به كنوانسيون مبارزه با جرايم سازمان يافته 
 ملي)پالرمو( و الحاق دولت ايران به كنوانسيون مقابله با تأمين مالي تروريسم

) CFT( در مجمع تشخيص مصلحت نظام، گفت: اين دو اليحه از دستور كار 
مجمع تشخيص خارج نشده است اما در اولويت بررسي هم نيست. 

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام، يادآور شد: با توجه به اقدامات نابخردانه 
اخير امريكا عليه جمهوري اسالمي ايران و به ويژه در تحريم سپاه پاسداران 
انقالب اس��المي، لوايح پالرمو و CFT در اولويت بررس��ي مجمع تشخيص 

نيست. 
هفته پيش محمد صدر، عضو مجمع تشخيص مصلحت از خارج شدن دو 
اليحه پالرمو و CFT از دستور كار مجمع خبر داد اما پس از آن عليرضا رحيمي 
در تذكري در صحن علني مجلس، تأكيد كرد كه اين موضوع درست نيست 
و لوايح پالرمو و CFT از دستور مجمع تشخيص خارج نشده است. عالءالدين 
بروجردي از اعضاي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي 
اسالمي هم به اين موضوع واكنش نشان داد و گفت: مجمع تشخيص مصلحت 
نظام بنا بر قانون موظف اس��ت در مورد اين دو اليحه به جهت اختالف نظر 

مجلس و شوراي نگهبان اعالم نظر كند. 

 رئيس قوه قضائيه: 
ديوان محاسبات 

چشم بيناي مجلس  و مردم است
رئيس ق�وه قضائيه در دي�دار رئيس، 
دادس�تان و كلي�ه مقام�ات دي�وان 
محاس�بات تأكي�د ك�رد: اي�ن ديوان 
چش�م بيناي مجل�س و مردم اس�ت. 
به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل 
ديوان محاس��بات، حجت االسالم سيد 
ابراهيم رئيسي روز گذشته در اين ديدار 

افزود: در قانون اساسي نقش بس��يار مهم نظارت بر بيت المال بر عهده 
ديوان محاسبات كشور نهاده شده است و اين نهاد چشم بيناي مجلس 
شوراي اس��المي و مردم اس��ت. وظيفه شما اين اس��ت كه در جامعه 

اعتمادآفريني و انضباط مالي را برقرار نماييد. 
رئيسي تأكيد كرد: بايد قانون را محترم شمرد و از آنجايي كه در قانون 
اساسي ديوان محاسبات كشور نقش نظارتي دارد، بايد قوه قضائيه نيز در 
جهت پيشبرد مأموريت ها و وظايف ديوان محاسبات كشور با آن همكاري 
الزم را داشته باشد و چنين تعاملي البته نافي استقالل قوا نيست. رئيس 
قوه قضائيه با تأكيد بر اينكه بايد به  ساز وكارها احترام گذاشت، اظهار 
داشت: حسابرسي دستگاه ها نوعي  ساز وكار قانوني است كه موجب كشف 
نارسايي ها مي شود و چنانچه بخواهيم در مسير قانون حركت كنيم بايد 
اين حسابرسي ها را محترم بشماريم. وي با اشاره به اشتراكات كاري قوه 
قضائيه و ديوان محاسبات كشور، تعامل تنگاتنگ اين دو نهاد را موجب 
افزايش اعتماد عمومي در جامعه دانست. اگرچه سنگيني وظايف محوله 
بر قوه قضائيه را بسيار باالتر از بودجه اختصاص يافته و عده و ُعده اين 
قوه برشمرد.  »عادل آذر« رئيس كل ديوان محاسبات كشور نيز در اين 
ديدار در خصوص جايگاه و كاركرد ق��وه قضائيه گفت: قوه قضائيه در 
احكام برنامه ششم و ديگر قوانين، مأموريت ها و مسئوليت هاي زيادي 
بر عهده دارد و به جهت حجم كار و برنامه تحول در قوه قضائيه بودجه 
اختصاص يافته تأمين كننده اين مأموريت ها و برنامه ها نيست. رئيس 
كل ديوان محاسبات كشور بيان كرد: پيشنهاد ديوان محاسبات كشور 
اولويت بندي امور و افزايش تعامل با ديوان محاسبات كشور جهت ارائه 
راهكارها است. واضح است كه عدم تناسب احكام و تكاليف با بودجه 
اختصاص يافته، تفريغ بودجه قوه قضائيه را با رويكرد عملكردي دچار 

چالش خواهد كرد. 
آذر، درخصوص بودجه ريزي بر مبناي عملكرد نيز خاطرنش��ان كرد: 
رويكرد كلي كشور اس��تقرار بودجه ريزی بر مبناي عملكرد مي باشد، 
بنابراين ديوان محاسبات كشور آمادگي دارد كه تمام امكانات و دانش 
خود را جهت اس��تقرار اين نوع بودجه ريزی در اختيار قوه قضائيه قرار 
دهد. وي همچنين پيش��نهاد داد كه كارگروه تعاملي مشتركي از قوه 
قضائيه و ديوان محاس��بات ش��كل گيرد. رئيس كل ديوان محاسبات 
كشور ارتباط و تعامل اين سازمان با قوه قضائيه را خوب خواند و افزود: 
در دو زمينه حسابرسي و همچنين اعالم جرايم به قوه قضائيه همكاري 
داريم و اين تعامالت به خوبي پيش مي رود. فياض ش��جاعي دادستان 
ديوان محاسبات كشور نيز در اين ديدار گفت: ديوان محاسبات كشور 
به عنوان يك مرجع فراقوه اي، بازوي نظارتي مجلس شوراي اسالمي و 
همچنين قوه قضائيه محسوب مي شود. به همين دليل ارتباط تنگاتنگي 
بين ديوان محاسبات و اين قوه وجود دارد. شجاعي در ادامه بخشي از 
دغدغه هاي ديوان محاسبات كشور در خصوص پرونده های مطروحه له 

يا عليه دولت و بيت المال را در مراجع قضائي تشريح كرد. 
عبداللهي حاكم شرع ديوان محاسبات كشور نيز به رويكردها و عملكرد 
متفاوت ديوان محاسبات در اين دوره اش��اره كرد و تأكيد كرد: تمام 
اعضاي ديوان محاسبات كشور حرفه اي و به دور از شائبه هاي سياسي 

فعاليت مي كنند. 

 عارف و الريجاني
 نامزد رياست مجلس شدند

انتخابات هيئت رئيسه مجلس شوراي اسامي براي سال چهارم 
امروز برگزار مي شود. انتخاباتي كه رقابت بر سر رياست مجلس طي 
روزهاي گذشته به يكي از موضوعات مهم فراكسيون هاي مجلس 
تبديل شده بود. شواهد نشان مي دهد برخاف سال هاي گذشته 
ائتافي دركار نيس�ت. فراكس�يون هاي اميد و مستقان واليي 
هركدام نامزد اختصاصي خود را دارند و فراكسيون واليي هم اعام 
كرده نامزدي براي كرسي رياس�ت مجلس معرفي نخواهد كرد. 
نايب رئيس فراكسيون مستقلين واليي روز گذشته در اظهار نظري با 
تأكيد بر اينكه اين فراكسيون با هيچ يك از فراكسيون ها براي انتخاب 
هيئت رئيسه مجلس ائتالف نكرده اس��ت، گفت: منتخب فراكسيون 

مستقلين واليي براي پست رياست مجلس علي الريجاني است. 
به گزارش خانه مل��ت، غالمعلي جعفرزاده ايمن آبادي افزود: ليس��ت 
نهايي براي انتخابات هيئت رئيسه مجلس مشخص شد و هيچ ائتالفي با 
هيچ يك از فراكسيون ها صورت نگرفت. وي با بيان اينكه علي الريجاني 
منتخب فراكسيون مستقلين واليي براي پست رياست مجلس است، 
گفت: نامزدهاي فراكسيون براي كارپرداز هيئت رئيسه بهروز نعمتي و 
محمد آشوري تازياني هستند و رسول خضري، غالمرضا كاتب و سميه 
محمودي هم براي دبيران هيئت رئيسه نامزد شده اند. به گفته جعفر زاده 
ايمن آبادي، فراكسيون مستقلين براي نواب رئيس شخصي را معرفي 
نمي كند. انتخابات هيئت رئيسه مجلس شوراي اسالمي امروز در حالي 
برگزار مي ش��ود كه فراكس��يون اميد محمدرضا عارف را براي رياست 

مجلس معرفي كرده است. 
در همين زمينه ديروز سخنگوي فراكس��يون اميد از فهرست نهايي 
فراكس��يون اميد براي انتخاب��ات هيئت رئيس��ه خب��ر داد و گفت: 
محمدرضا عارف كانديداي رياست مجلس شد. به گزارش پايگاه اطالع 
رساني فراكسيون اميد، فاطمه س��عيدي درخصوص فهرست نهايي 
فراكسيون اميد براي انتخابات هيئت رئيسه مجلس افزود: محمدرضا 
عارف براي رياست و مسعود پزشكيان و علي مطهري براي كرسي هاي 
نواب رئيس انتخاب ش��دند. وي ادامه داد: محم��د وكيلي، علي اصغر 
يوس��ف نژاد، عليرضا رحيمي، بهروز بنيادي، فاطمه س��عيدي و رضا 
كريمي براي كرسي دبيري هيئت رئيس��ه انتخاب شدند. سخنگوي 
فراكس��يون اميد اضافه كرد: كريم حس��ين زاده، محم��ود صادقي و 
سيد مهدي مقدس��ي براي جايگاه كارپردازي هيئت رئيسه از سوي 
فراكسيون اميد انتخاب ش��دند. فراكسيون نمايندگان واليي مجلس 
هم بعد از نشست ديروز اعالم كرد نامزدي براي رياست مجلس شوراي 

اسالمي معرفي نمي كند. 
سيد حسين نقوي حسيني، سخنگوي فراكسيون نمايندگان واليي مجلس 
در گفت وگو با فارس، با بيان اينكه با فراكسيون مستقالن ائتالف نكرديم و 
بناي ائتالف وجود ندارد، گفت: فراكسيون واليي به صورت مستقل فهرست 

نامزدهاي خود براي جايگاه هيئت رئيسه را ارائه مي كند. 
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اصاح طلبان برای مرزبندی با دولت در انتخابات 1400 زمينه چينی می كنند 

حاال و در ش�رايط فعل�ي نگاهي به 
اوضاع اقتصادي و سياس�ي كشور 
نش�ان مي دهد ك�ه ترس از ش�ب 
انتخاب�ات در بي�ن اصاح طلب�ان 
ب�ا نزديك ت�ر ش�دن انتخاب�ات 
در  اس�امي  ش�وراي  مجل�س 
اس�فند س�ال ج�اري و همچنين 
انتخابات رياس�ت جمهوري س�ال 
1400 ه�ر روز پر رنگ تر مي ش�ود 


