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پیامحضرتآیتاهللخامنهایدر
پی تدفین دو تن از شهدای غواص
در حوزه هنری
صفحـه2

عارف در دیدار نخبگان استان فارس اعالم کرد:

چاره ای جز
پیروزینداریم

گروه سیاسی ،رضا دهکی :هنگامی که دولت یازدهم سکان
هدایت قوه مجریه را در اختیار گرفت ،پدیدهای به نام «دلواپسان»
هم پا به عرصه ظهور گذاشت .این دلواپسی در ابتدا در هنگام
گزارش عملکرد صد روز اول فعالیت دولت توسط حسن روحانی
آغاز شد و با شروع مذاکرات هستهای به اوج خود رسید .دلواپسان
هر روز شیوهای برای برخورد با گروههای مقابل خود اتخاذ
میکنند .این شیوهها گاه استفاده – و در واقع سوءاستفاده –
از تریبون مجلس و گاه بهرهگیری از شبکههای اجتماعی است.
گاهی همایش برگزار میکنند و گاهی کمپین راه میاندازند .به
هر حال این شیوهها هر چه باشند ،تنها یک هدف دارند و آن هم
تقابل با افراد و چهرهها و عملکرد کسانی است که در جبهه مخالف
دلواپسان قرار گرفتهاند.خاستگاه اصولگرایی دلواپسان باعث
میشود اصالحطلبان و اعتدالگرایان اولین جبهه مقابل دلواپسی
را تشکیل دهند و چهرهها و گروههای این دو گروه نیز بیش
از همه مورد هجمه قرار گیرند .چهرهای مثل آیتاهلل هاشمی
رفسنجانی به عنوان شخصیتی مورد وثوق این دو جبهه ،یکی
از افرادی است که بیشتری حجم هجمه این گروه را علیه خود
میبیند .دولت یازدهم نیز که برآیند اصالحطلبان و اعتدالگرایان
هست نیز به همین دلیل از چنین هجمههایی در امان نیست.
از دورهمیهای دلواپسانه تا سوءاستفاده از تجمعهای ملی
اصطالح «دلواپسی» اصال زاده همایشی با نام «دلواپسیم» بود
که در بحبوحه مذاکرات هستهای ،با حضور جمعی از کسانی
که امروز از چهرههای شاخص این جریان محسوب میشوند

برگزار شد .این همایشها به گونهها و نامهای مختلف ادامه پیدا
کرد و در آنها عالوه بر موضوع هستهای ،دامنه انتقادها به بقیه
عملکردهای دولت و جبهههای مقابل نیز رسید .دلواپسان حتی
از رویدادهای ملی و تجمعهایی که در این راستا برگزار میشد
– از مراسم سالروز پیروزی انقالب اسالمی یا روز قدس گرفته تا
تشییع شهدای گمنام جنگ تحمیلی – برای این منظور استفاده
کردند و حتی گاه به گونهای عمل کردهاند که به نظر میرسد
قصد مصادره این روزها به نام خود را داشتهاند؛ موضوعی که بارها
مورد انتقاد چهرههای مختلف و از جمله برخی چهرههای اصولگرا
قرار گرفته و از سوی بیشتر مردم و شخصیتها تقبیح شد.
موضعگیری با تاکید بر اطالعات نادرست
در میان دلواپسیهای مختلف ،بسیار دیده شده است که
این هجمهها گاه و بیگاه بر مبنای دادهها و اطالعات نادرستی
بیان شدهاند .مثال در موضوع هستهای و متن برجام علیرغم
این که بارها در مورد عدم نیاز ایران به غنیسازی پلوتونیوم از
سوی وزیر امور خارجه ،رئیس سازمان انرژی اتمی و یا دیگر
افراد مسئول توضیح داده شده ،این محدودیت بارها به عنوان
ایرادی به توافق هستهای مطرح شده است .یا در همین راستا
علیرغم تاکید رئیس سازمان انرژی اتمی بر تحت تحقیق بودن
استفاده از سانتریفیوژهای نسلهای باالتر از  IR1و زمانبر بودن
آن ،محدودیت زمانی استفاده از آنها – علیرغم عدم ممنوعیت
تحقیق و توسعه در این زمینه – مورد هجمه قرار گرفته است.

صفحـه7

دستور زنگنه براي افزایش ۵۰۰هزار
بشکهایتولیدنفت
صفحـه6
دکتر آيت پيمان

صفحـه15

ادامه درصفحه 2

امروز از امام(ره) سخن گفتن نان دارد

صفحـه 2

مردم در تشییع شهدای غواص سنگ تمام گذاشتند؛

هنر بزرگ مردان خدا
صفحـه 8

مطالبات حوزه خطاب به رئيس جمهور

یادداشتهای امروز

در دوسال گذشته روابط دولت يازدهم با مراجع عظام تقليد
وبزرگان دينى ومديران حوزه علميه  ،خوب ومستمر بوده و
شخص رئيس جمهور ،مورد تمجيد ،تكريم وحمايت يكپارچه
و كم نظير اين بزرگان بوده است  .غير از انتقادات موردى به
برخى عملكرد هاى فرهنگى وهنرى و سينمايى  ،چالش خاصى تاكنون در مورد
سياست هاى داخلى وخارجى دولت به وجود نيامده است وهنوز مراجع بزگوار ما
از ديدارهاى معاونين رئيس جمهور و وزراى دولت با روى خوش استقبال و از
سياستهاى دولت حمايت مى كنند .
ادامه در صفحه 2

* اسماعیل حسین پور
کارشناس مسائل اجتماعی
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و اجتماعی برای مقابله با این سیطره و ترویج ارزشهای
انسانی و تالش برای آگاهیبخشی به مردم بر عهده
دارند .آملیالریجانی از فعالیت و تالش خبرنگاران به
ویژه خبرنگاران حوزه قضایی تقدیر کرد و با اشاره به
حساسیت کار رسانهای در حوزه قضایی و لزوم پرهیز از
شایعهپراکنی و فشار رسانهای برای منحرف کردن مسیر
رسیدگی به پروندههای وارده به دستگاه قضایی اظهار
کرد :در سال همدلی و همزبانی ،رسانهها و خبرنگاران
باید کمک کننده دستگاه قضایی باشند و از نشر اخباری
که موجب انشقاق در جامعه میشود پرهیز کنند و بدانند
که دشمنان این نظام از هر اقدام و تالش برای ضربه زدن
به اقتدار کشورمان دریغ نمیکنند و یکی از مهمترین
این تالشها دامن زدن به شایعات و گمراه کردن اذهان
و به خطر انداختن و متزلزل کردن نظام است .رئیس
دستگاه قضا به تالشها برای تخریب دستگاه قضایی به
دلیل صدور احکام و آرا مربوط به برخی مسئوالن و یا
وابستگان به برخی مسئوالن اشاره کرد و با تاکید بر اینکه
چنین تالشهای مخربی در عزم دستگاه قضایی خللی
ایجاد نمیکند گفت :گاهی ممکن است برخی آرا اشتباه
باشد اما تخریب نهاد قضایی آن هم بدون دلیل و سند
و صرفاً به دلیل اینکه رای علیه بستگان ما صادر شده
کاری شرعی و قانونی نیست .رئیس قوه قضاییه با اعالم

نظام در برخورد با موسسههای مالی غیرمجاز مصمم است
جلس ه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی به ریاست معاون اول
رئیسجمهوری و با حضور معاون اول قوه قضاییه و نایب رئیس مجلس برگزار شد.
اسحاق جهانگیری در این جلسه با اشاره به تعداد زیاد موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز
گفت :ارادهی نظام در برخورد با اینگونه موسسات غیرمجاز جدی است و مقام معظم
رهبری ،دولت ،قوه قضاییه و شورای عالی امنیت ملی نیز بر این موضوع تاکید دارند .معاون
اول رئیسجمهوری از موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز به عنوان یک موضوع و پدیده

اخبار
با امضای  25نماینده؛

استیضاح وزیر اقتصاد در اولویت کارمجلس قرار گرفت
یک عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسالمی از امضای  25نماینده برای
طرح استیضاح وزیر اقتصاد خبر داد.
علیرضا منادی سفیدان اظهار کرد :پس از سه کارته شدن وزیر اقتصاد در جلسه
علنی روز یکشنبه مجلس  25نماینده درخواست استیضاح وزیر اقتصاد را مطرح
کردند که با توجه به سه کارته بودن وزیر ،این استیضاح در اولویت کاری مجلس
قرار میگیرد .به گفته این عضو هیات رئیسه مجلس ،در صورتی که متقاضیان
استیضاح ،امضای خود را پس نگیرند استیضاح در جلسه یکشنبه هفته آینده اعالم
وصول خواهد شد .در همین راستا سیدهادی حسینی نماینده مردم قائمشهر در
مجلس از نشست مشترک استیضاحکنندگان وزیر اقتصاد و طیبنیا با حجتاالسالم
ابوترابیفرد خبر داد .وی به تسنیم گفت :قرار است در این نشست موارد 9گانه
استیضاح وزیر اقتصاد مورد بررسی قرار گیرد و راهکارهای الزم به بحث و تبادل
نظر گذاشته شود.

اینکه هیچ انگیزهای در مسئوالن قضایی برای صدور آرای
غیرعادالنه و غیرقانونی علیه هیچ فردی وجود ندارد و
مسئوالن عالی قضایی و بدنه دستگاه قضا آخرت خود
را به خاطر دنیای دیگران نخواهند فروخت افزود :رویکرد
قوه قضاییه همواره حرکت در مسیر اتقان آرا ،رأی عادالنه،
اعتدال و قانون است و توصیه ما به افرادی که بدون مبنا،
احکام قضات را زیر سئوال میبرند این است که از راه
اشتباه برگردنند و اگر اعتراضی هم دارند از مسیر درست
و قانونی اقدام کنند .آملی الریجانی تاکید کرد :توقع این
است که خبرنگاران محترم برای آگاهیبخشی جامعه به
نحو صحیح تالش و در مسیر «پیشگیری از وقوع جرم»
حرکت کنند .رئیس قوه قضاییه در ادامه با تاکید بر اینکه
«رسانهها هم گالیههایی از دستگاه قضایی دارند که برخی
از آنها ممکن است به حق باشد» خطاب به دادستانهای
سراسر کشور گفت :در بحث رسیدگی به پرون دههای
مطبوعاتی تا جایی که ممکن است سختگیری نکنند و
اگر اتهاماتی چون توهین و افترای اثبات شده ای در کار
نیست و خبرنگاران نیز خود اذعان میکنند که قصدشان
ترویج خالف واقع نبوده ،همراهی کنند تا پرونده قضایی
علیه آنان شکل نگیرد و البته خبرنگاران محترم نیز باید
در کارشان دقت نمایند تا مرتکب توهین ،افترا و نشر
اکاذیب نشوند.

جدی در کشور یاد کرد و افزود :این موسسات عالوه بر اینکه سیاستگذاریهای پولی
و مالی کشور را رعایت نمی کنند ،از مجوز فعالیت نیز برخوردار نبوده و تخلفات زیادی
مرتکب میشوند .جهانگیری با بیان اینکه متاسفانه گروههای زیادی از مردم وآحاد جامعه
در اینگونه موسسات گشایش حساب کردهاند ،بر لزوم مدیریت صحیح و ساماندهی این
موسسات با ساز و کار صحیح تاکید کرد و اظهار کرد :ساماندهی و برخورد با این موسسات
باید به گونهای باشد که از حقوق مردم حفاظت شود .معاون اول رئیسجمهوری با تاکید
بر لزوم همکاری همه دستگاههای مرتبط برای مدیریت و ساماندهی اینگونه موسسات،
خواستار تشکیل کارگروهی متشکل از دستگاههای ذیربط شد تا ابعاد و جوانب مختلف
موضوع سنجیده شده و برنام ه جامعی برای ساماندهی این موسسات تدوین گردد.

* رضا بژکول

روزنامه نگار

می گویند« :جنگل ها پیش از انسان ها بوده اند
و بیابان ها پس از انسان ها به وجود آمده اند»
که این جمله به خوبی بیانگر ...

دههای مطبوعاتی سختگیری نکنید
در رسیدگی به پرون 

جهانگیری در جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی:

* مصطفی داننده

فراموشی ما برای خاموشی
آتش جنگل ها

توصیه رئیس قوه قضاییه به دادستانهای کل کشور؛

گروه سیاسی  -رئیس قوه قضاییه با اشاره به
اینکه «از هر قشر و طبقهای در این کشور ممکن
است افرادی محکوم شوند» گفت :احکام و آرا
صادره تنها متعلق به قشر ضعیف و مردم عادی
جامعه نیست.
آیت اهلل صادق آملی الریجانی در جلسه مسئوالن
عالی قضایی با تبریک روز خبرنگار و با اشاره به اینکه
رسانهها قدرتی بیبدیل در دنیای امروز هستند افزود :از
رسانهها در دنیای امروز میتوان به عنوان ابزاری در مسیر
تکامل و ترقی و آگاهیبخشی انسان و جوامع ،ارزشهای
دینی و ارتقای سطح درک فهم بشر استفاده کرد و البته
در کنار آن میتوان رسانهها را به ابزاری برای سرکوب
مردم و ترویج غفلت ،ناآگاهی مردم و اشاعه ضدارزشها
تبدیل کرد .رئیس قوه قضاییه از سیطره رسانههای
غربی و اختاپوس رسانهای صهیونیستها در بسترسازی
برای مقابله قدرتهای استکباری با کشورها و ملتهای
مستقل و مسلمان و ظلم به مردم در فلسطین و عراق
و سایر کشورها به عنوان نمونهای از تبدیل رسانهها به
ابزار سرکوب و غفلت مردم نام برد و اضافه کرد :غربیها
با سیطره رسانهای خود درصدد گسترش ضدارزشها و
بسط و توسعه ظلم و جنایات خود هستند و خبرنگاران
در رسانههای کشورهای اسالمی وظیفهای دینی ،انسانی

وجهمشترکدوقطعنامه

سید حسن خمینی با تاکید بر لزوم عدم مصادره امام(ره) توسط یک گروه خاص:

در نامه وزير نفت به مديران شركتهاي بهرهبردار صادر شد؛

سرمقاله

ابتکار شباهت های دوران پس از تصویب 598و 2231را مقایسه می کند؛

کارشناس ارشد علوم سیاسی

سایه حاشی ه
بر سر آقازادههای سیاسی

حواشی فراوانی پیرامون فرزندان مسئولین کشور
وجود دارد و بسیاری از مردم به دنبال پاسخ به
این سوال هستند که آنها ...
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نقش دلواپسان منطقه در
ایران هراسی

براساس افشای اسناد ویکی لیکس
عربستان و اسرائیل در خفاء برای ایران
هراسی در یک خط در حال...
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