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سرمقاله

درتقاطع ناشناختگی اتفاقات امروز 
ایران!

ادامه از صفحه یک
کیهان،  امثال  همچنان  که  است  جالب  اما 
و  ها  دوگانه  در  را  رسایی مسئله  و  پور  رائفی 
مجادالت کهنه اصالح طلب/ اصولگرا معنا می 
کنند. همچنان پایشان در زمین بازی گذشته 
گیر کرده است و تمام این مطالبات و تغییرات 
جدید را به توطئه اصالح طلبان فرو می کاهند. 
آدمی وقتی به بضاعت فهم اینان و بسط ید اینان 
فکر می کند عمیقاً از آینده ایران می ترسد. می 
ترسیم که چنین دست فرمانی و چنین مغزهای 

زنگ زده ای ما را به کجاها ببرد. 
البته در نقطه مقابل هم نسخه ها و تولید خبر 
براندازان حکایت از عدم شناخت جامعه شناسی 
تبیین  در  نیز  اینان  دهد.  می  ایران  در  قدرت 
“جنبش جدید” سخن جدیدی ندارند. تحلیل 
های اینان نیز فرسنگ ها از واقعیت فاصله دارد. 
هرکس لحظه ای پای شبکه اینترنشنال بنشیند 
باور می کند که جمهوری اسالمی سقوط کرده و 
مقامات آن در فرودگاه امام ساک بدست درحال 

فرار هستند. در این حد از واقعیت به دور اند. 
پرقدرت  و  رادیکال  سوی  دو  به  وقتی  آدمی 
شود.  می  ناامید  پاک  کند  می  نگاه  ماجرا 
عریان  اوج  به  که  ای  جامعه  است  بوالعجب 
شدگی مطالباتش رسیده اما ماهیتش اینسان از 

نظرها دور افتاده است.

خبر

اخبار

ظرفیت های بخش خصوصی در 
کشور خفه شده است

رئیس مجلس شورای اسالمی با بین اینکه امور 
تصدی گری و ظرفیت ها باید به شورای برنامه 
ریزی استان ها واگذار شوند، گفت: متاسفانه 
در حال حاضر ظرفیت های بخش خصوصی در 
کشور خفه شده است و آنها معترض هستند 
تبدیل  دوم  دست  پیمانکاران  به  گویند  می  و 

شده اند. 
 ۱۷ پنج شنبه  روز  عصر  قالیباف  محمدباقر 
مدیران  از  جمعی  و  استاندار  جمع  در  آذرماه 
استان فارس، با تأکید بر این  که در برنامه هفتم 
توسعه باید در دو سطح ملی و استانی برنامه 
باید  فقط  ملی  سطح  در  افزود:  کنیم،  ریزی 
موضوعات ملی پیگیری شود و موضوعات محلی 
را با همه اختیارات در برنامه هفتم به استان ها 
واگذار کنیم، البته در این تصمیم بیش از 25 

سال تاخیر داریم.
وی در بخش دیگری از جلسه خطاب به استاندار 
فارس تصریح کرد: به خاطر دارید که سال گذشته 
ایجاد  )بودجه   ۱8 تبصره  اعتبار  که  کردید  اعالم 
اشتغال( گره از مشکالت استان باز کرد؟ اما امسال 
بنا به مسائلی، اعتبار تبصره ۱8 قانون بودجه به 
چرخه ای برده شد که با وجود گذشت ۹ ماه از 
سال هنوز یک ریال از آن پرداخت نشده و عملکرد 

آن صفر است.
رئیس مجلس شورای اسالمی با تاکید بر اینکه در 
برنامه هفتم توسعه باید بحث مربوط به موضوعات 
استانی و امور تصدی گری در استان ها به شورای 
برنامه ریزی استان ها واگذار شود، تاکید کرد: در 
سطح ملی فقط باید برای مسائل ملی و کالن کشور 

تصمیم گیری و گره گشایی شود.
از ظرفیت  نکردن  استفاده  به  اشاره  با  قالیباف 
بخش خصوصی در پروژه های بزرگ کشور، به یک 
نمونه در استان فارس اشاره کرد و گفت: به عنوان 
مثال چرا باید اتوبان اصفهان- شیراز را با درآمدهای 
عمومی کشور بسازیم و از ظرفیت بخش خصوصی 
و سرمایه گذاران بخش خصوصی استفاده نکنیم؟ 
بخش  توسط  شیراز  اصفهان-  اتوبان  همین  اگر 
خصوصی اجرا می شد، در بدترین شرایط طی ۱5 
سال بخش خصوصی سود خود را برداشت می کرد 
و یک  اتوبان برای تسهیل آمد و شد مسافران این 

مسیر در اختیار مردم قرار می گرفت.
وی در همین زمینه افزود: در حال حاضر ظرفیت 
های بخش خصوصی در کشور خفه شده است 
و آنها معترض هستند و می گویند به پیمانکاران 
از  اند در حالی که یکی  تبدیل شده  دست دوم 
افتخارات ما توان کشور در ارائه خدمات فنی است 
و می توانیم با استفاده از آن نه تنها نیازهای داخل 
کشور را برطرف کنیم بلکه حتی کشورهای منطقه را 

تحت تاثیر قرار دهیم.
الزم به ذکر است محمدهادی ایمانیه استاندار 
فارس در این نشست با اشاره به اینکه مردم استان 
فارس انتظار دارند عقب ماندگی های این استان 
در قانون بودجه تاحدودی جبران شود، به بیان 
برخی مشکالت این استان در حوزه های مختلف 

پرداخت.

مقابله آشوب مسئولیت بدیهی 
دولتهاست

با محکوم کردن  امور خارجه،  سخنگوی وزارت 
مواضع جدید مداخله آمیز برخی کشورهای غربی 
در امور داخلی ایران تصریح کرد: مقابله مؤثر و 
بازدارنده در قبال هرگونه قانون شکنی، ایجاد آشوب 
و ترویج ناامنی در جامعه همچون »اجرای قانون« 
و »برقراری امنیت عمومی« از جمله مسئولیت های 

بدیهی و ضروری دولتهاست. 
ناصر کنعانی روز جمعه تصریح کرد: همانگونه 
عمومی«  امنیت  “برقراری  و  قانون«  »اجرای  که 
در  بازدارنده  و  مؤثر  مقابله  دولتهاست،  وظیفه 
قبال هرگونه قانون شکنی، ایجاد آشوب و ترویج 
ناامنی در جامعه نیز از جمله مسؤلیت بدیهی و 
ضروری دولتها از جمله دولت جمهوری اسالمی 

ایران است.
افزود:  کشورمان  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
جمهوری اسالمی ایران بر اساس قوانین و مقررات 
داخلی خود، در راستای حفاظت از حقوق مردم و 
امنیت و نظم عمومی و پیشگیری از وقوع جرائم 
اقدام می نماید و بر صالحیت ذاتی در این زمینه 

تاکید و تصریح می کند.
مقابل  در  که  دولتهایی  داد:  ادامه  کنعانی 
مطالبات مدنی و مسالمت آمیز مردم کشور خود، 
و  رسمی  به صورت  و  متوسل شده  به خشونت 
علنی دستور سرکوب شدید معترضان را می دهند، 
حق ندارند در خصوص اقدامات جمهوری اسالمی 
ایران در زمینه اجرای قوانین کشور و صدور احکام 
در مجرای کامال قانونی بمنظور مقابله با خشونت 
آشکار و حفظ نظم و امنیت عمومی کشور و مردم 
ایران اظهار نظر کنند. سخنگوی دستگاه دیپلماسی 
این  که  است  تأسف  جای  کرد:  تاکید  کشورمان 
اخیر در  ابتدای تحوالت  از  از کشورها که  دسته 
با توسل  نیز  و  با مواضع مزوّرانه سیاسی  ایران، 
آشکار و غیرآشکار به شیوه های مختلف مداخله 
جویانه، مرتکب نقض قوانین و مقررات بین المللی 
شده و با شعار حمایت از حقوق بشر و یا حقوق 
زنان، به تحریک و ترویج خشونت علیه تمامیت 
ملت و امنیت ملی ایران پرداختند، اینک در قامت 
خونخواه و نگران  امنیت شهروندان ایرانی سخن 
می رانند. سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به 
این که بسیاری از دولتهای اروپایی به دلیل پیروی 
و همراهی با تحریم های ظالمانه و غیرقانونی رژیم 
آمریکا علیه ملت ایران، بطور مستقیم و غیرمستقیم 
حقوق انسانی، قانونی و حتی حق حیات شهروندان 
کشورمان را نقض کرده و با تحریم های دارویی و 
درمانی، موجب قتل بسیاری از شهروندان ایرانی 
شدند، افزود: خیانت این کشورها به مردم ایران 
اثبات رسیده و در جایگاهی قرار ندارند  به  بارها 
که نظام جمهوری اسالمی ایران را در زمینه حفظ 

حقوق مردم ایران مورد خطاب قرار دهند.

وزارت کشور نمی تواند بانی کمیته 
حقیقت یاب باشد

خود  گفت:  مجلس  در  تهران  مردم  نماینده 
وزارت کشور یک طرف ماجرا است و نمی تواند بانی 
تشکیل کمیته حقیقت یاب باشد، البته می تواند 
عضو باشد که قطعا عضو است و حضور دارد اما 
کار باید دست یک نهاد ترجیحاً غیردولتی باشد. 
سازمان  که  است  این  من  پیشنهاد  مثال  برای 
تبلیغات اسالمی کمیته حقیقت یاب تشکیل دهد. 
روح الله ایزدخواه نماینده مردم تهران در مجلس 
شورای اسالمی در گفت وگو با خبرگزاری ایلنا، در 
رابطه با تشکیل کمیته حقیقت یاب توسط وزارت 
کشور و انتظار برای حضور نمایندگانی از معترضان 
در آن، گفت: به عقیده من اگر قرار بر تشکیل 
کمیته حقیقت یاب باشد، چنین اقدامی باید توسط 
یک مرجع بی طرف انجام شود و دبیر خانه  یا مرکز 

فعالیتش در یک نهاد دیگر باشد.
وی ادامه داد: خود وزارت کشور یک طرف ماجرا 
است و نمی تواند بانی تشکیل کمیته حقیقت یاب 
باشد، البته می تواند عضو باشد که قطعا عضو است 
و حضور دارد اما کار باید دست یک نهاد ترجیحاً 
غیردولتی باشد. برای مثال پیشنهاد من این است 
که سازمان تبلیغات اسالمی کمیته حقیقت یاب 
تشکیل دهد و دبیرخانه این کمیته در این سازمان 

استقرار پیدا کند.
ایزدخواه در پاسخ به اینکه »آیا نیاز به تشکیل 
نیست؟«،  قضاییه  قوه  سوی  از  کمیته ای  چنین 
اظهار داشت: قوه قضاییه ابزار خودش را دارد و 
آنجا  در  است،  دادگاه  جلسات  تشکیل  حال  در 
هم باالخره کار قاضی همین حقیقت یابی است. 
کمیته  یک  روال  این  خارج از  است  قرار  اگر  اما 
از  حقیقت یاب تشکیل شود بهتر است در یکی 
من  پیشنهاد  که  بگیرد  قرار  غیردولتی  نهادهای 

سازمان تبلیغات اسالمی است.
نماینده مردم تهران در رابطه با »مطالبه حضور 
نمایندگان معترضان و یا گروه های سیاسی« تاکید 
کرد: بله حتما باید حضور داشته باشند و نیاز است 
برای  هستند  گله مند  و  معترض  که  آن هایی  از 
عضویت در کمیته حقیقت یاب دعوت شوند. این 
قطعا به نفع کشور است و مانع از تشدید خشونت 

و عصبیت در کف خیابان می شود.

آیین  در  پنجشنبه  عصر  رئیسی  ابراهیم  سید 
تجلیل از خانواده های معظم شهدای مدافع امنیت 
که در مسجد سلمان ریاست جمهوری برگزار شد، 
فاطمه زهرا )س(  ایام شهادت حضرت  با تسلیت 
اولین شهیده دفاع از والیت، شهدای مدافع امنیت 

را پیروان صدیق آن حضرت توصیف کرد.
دشمنان  شکست  به  اشاره  با  جمهور  رئیس 
آنها در  ناکامی  در جنگ هشت ساله و همچنین 
توطئه های چهل سال اخیر، اظهار داشت: دشمن 
قصد داشت در جنگی ترکیبی و توطئه ای جدید، 
ارزش ها، انقالب اسالمی و مردم را مورد هجوم قرار 
دهد، اما فرزندان بصیر ملت در مقابل این هجمه 

ایستادگی کردند.
رئیسی افزود: دشمنان می خواستند نسخه ای که 
در برخی کشورها اجرا کرده بودند در ایران اسالمی با 
شعارهای توخالی و فریبنده اجرا کنند، غافل از اینکه 
اینجا مردان، زنان و جوانان سلحشوری هستند که با 
احساس مسئولیت پای انقالب و ارزش ها و کشور 

خود ایستاده اند.
اخیر  حوادث  در  دشمن  گفت:  جمهور  رئیس 
داعش وار به جان انقالب و مردم افتاد و نهایت عناد 
و سبوعیت و حقد و کینه نسبت به جریان ارزشی و 

جبهه انقالب را به نمایش گذاشت.
ما  شهرهای  وضعیت  اگر  امروز  گفت:  رئیسی 
آرام است و در امنیت قرار داریم، به برکت خون 
جوانان عزیزی است که در برابر هجوم اغتشاشگران 
ایستادند. اگر چه غم از دست دادن آنها برای مان 
آنها  پاک  خون  دستاورد  اما  است،  دشوار  بسیار 

ناامیدی دشمن بود.
رئیس جمهور با بیان اینکه شهدا قبل از شهادت، 
شهید زندگی کرده اند، تصریح کرد: تمام ابعاد زندگی 
آنها، دشمن شناسی و  نورانی شهدا، موضع گیری 
نگاه شان به مسیر والیت، پیروی از امام و حرکت در 
مسیر انقالب و خدمت به مردم، به ویژه دستگیری 
از محرومان، سرشار از خیر و برکت است و شهادت 
و  ایستادگی  رئیسی  بود.  آنها  حرکت  مسیر  قله 
مقاومت پای دین و ارزش ها را پیام شهدا و همگان را 
مخاطب این پیام و سخن دانست و گفت: گذشت 
زمان آثار و برکات خون شهدا را بیشتر نشان خواهد 
داد. رئیسی روشنگری و جهل زدایی از جامعه را از 
آثار خون شهدا دانست و افزود: امروز امپراطوری 
رسانه ای دشمن با صحنه سازی و دروغ پردازی تالش 
دارد تا حقایق را وارونه جلوه دهد، اما خون شهدا، 
تبلیغات مسموم و توطئه های آنها را خنثی کرد و به 

جامعه آگاهی بخشید.
با اشاره به رفتار دوگانه  رئیس جمهور در ادامه 
دشمنان در حمایت از تروریسم و ادعای حمایت از 
مردم گفت: امروز دشمنان ملت  ایران برای مردم ما 
شعار »زندگی« سر می دهند، اما از آن طرف عمال 

اسلحه به دست شان در حرم شاهچراغ جان کودک 
۱۰ ساله و پدر و مادرش را می گیرند.

ادعای  افغانستان  در  آنها  افزود:  جمهور  رئیس 
دموکراسی داشتند، اما محصول لشکرکشی به این 
کشور ۳5 هزار کودک معلول بود و تمام خانه ها و 
شهرها را ویران کردند و باز هم ادعا دارند که ما زندگی 
می بخشیم! به کدام مردم دنیا زندگی بخشیده اند که 

چنین ادعایی دارند؟
تمام می شود  اینکه فضاسازی ها  بیان  با  رئیسی 
ماند،  پایدار خواهد  بین می رود و حق  از  باطل  و 
شهدای  معظم  خانواده  درخواست  به  واکنش  در 
مجازات  و  محاکمه  شناسایی،  برای  امنیت  مدافع 
عوامل شهادت نیروهای حافظ امنیت تاکید کرد که 
این مسئله با قاطعیت از سوی دستگاه های ذیربط 

پیگیری خواهد شد.
پیش از سخنان رئیس جمهور، سید امیرحسین 
قاضی زاده هاشمی رئیس سازمان بنیاد شهید و امور 

ایثارگران و همچنین مادر شهید دانیال  رضازاده و 
همسر شهید امیراحمدی نیز سخنرانی کردند.

تشکر احمد خاتمی از قوه قضاییه
گفتنی دیدار رئیس جمهوری با خانواده های معظم 
که  گرفت  حالی صورت  در  امنیت  مدافع  شهدای 
صبح پنجشنبه خبرگزاری میزان، از اعدام محسن 
خیابان  در  اخیر  بازداشت شدگان  از  یکی  شکاری 
ستارخان تهران خبر داد. وی اقدام به بستن خیابان 

و حمله به یکی از ماموران کرده بود. 
امام جمعه  خاتمی  احمد  رابطه سید  در همین 
موقت تهران با بیان اینکه نباید اقتدار نظام ملعبه 
گفت:  بگیرد،  قرار  اغتشاشگر  عده ای  دست 
اغتشاشگران از تهدید گرفته تا ناامن کردن فضا برای 
خانم های چادری و عمامه پرانی پیش رفتند و اگر 
حضور مردم و قاطعیت قوه قضائیه نبود این پیروان 

رضاخان و داعش دست به هر جنایتی می زدند.
وی در همایش بزرگ روحانیون و فرهنگیان شرق 

هرمزگان گفت: ما تشکر می کنیم از قاطعیت قوه 
قضائیه که در همین روزها اولین اغتشاشگر را به 
حکم قانون پای چوبه دار فرستاد تا بدانند قانون در 
این کشور حکمفرماست. اغتشاشگران می خواستند 
به اقتدار پلیس تعرض کنند و برخی بسیجیان عزیز 
را شکنجه کردند و به شهادت رساندند؛ همه هدف 
اینها این ها از بین بردن اقتدار نظام بود. خاتمی با 
کرد:  تصریح  آزادی،  و  زندگی  به شعار زن،  اشاره 
اینها در پی بردگی زن هستند، در حالی که اسالم 
به زن حیات و کرامت داد و شخصیت زن را احیا 
کرد. عضو فقهای شورای نگهبان در پایان خاطرنشان 
کرد: هدف دیگر دشمنان و اغتشاشگران قصه تجزیه 
ایران بود؛ غربی ها واقعاً دل خوش هستند و اصال 
نمی فهمند این مملکت هشت سال در برابر دشمنی 
که مورد حمایت دنیا بود جنگید تا یک وجب خاکش 
در دست دشمن نماند. ایرانی غیور است و در عرصه 

های سخت مشت محکم بر دهان دشمن می زند.

از هفده سالگی عضو سپاه پاسداران شد، ۴۳ ساله بود که فرماندهی 
قرارگاه خاتم  االنبیاء را به او سپردند تا چهار سال بعد پایش به دولت 
هم باز شود و به وزارت نفت برود. با روی کارآمدن سیدابراهیم رئیسی 
شانس حضور مجدد در جلسات هیئت وزیران را پیدا کرد و این بار به 
وزارت راه  و شهرسازی رفت تا گره از مشکل مسکن باز کند. پانزده ماه 
نگذشت که بیماری اش تشدید شد و نامه استعفایش را امضاء کرد و 
حاال یک روز پس از انتخاب جانشینش در وزارت راه، در 58 سالگی 

درگذشت. 
رستم قاسمی در سال ۱۳۴۳ در روستای سرگاه شهرستان مهر استان 
فارس متولد شد و تحصیالت مقاطع دبستان و متوسطه را در همان 
استان پشت سر گذاشت. مُهر مدرک دیپلم و پایان دوران دبیرستانش 
رزمی  یگان های  به  پاسداران شد،  که عضو سپاه  بود  نشده  خشک 
مهندسی اش پیوست و از جبهه های جنگ ایران و عراق سر درآورد. 
مدتی بعد فرماندهی همان یگان ها را عهده دار شد و جنگ که خاتمه 
یافت به نهاد تازه تأسیس قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء رفت و آنجا هم 
فرماندهی مهندسی دریایی را به دست گرفت؛ سمتی که کمی بعد 
عنوان مشابه اش در سپاه پاسداران نیز به او سپرده شد تا در نهایت به 
فرماندهی قرارگاه سازندگی نوح منصوب شود. رستم قاسمی خیلی زود 

از مسیر حوزه نظامی به مسیر عمران و سازندگی رفت.
اما از نیمه دهه هشتاد خورشیدی رستم قاسمی کم کم به چهره ای 
رسانه ها  در  بیشتر  و عکسش  اسم  روزبه روز  و  تبدیل  شناخته شده 
منتشر شد. او با حکم فرمانده کل سپاه پاسداران به عنوان فرمانده قرارگاه 
سازندگی خاتم االنبیاء منصوب شده و الزم بود بیش از گذشته در افکار 
عمومی شناخته شود. قاسمی تحصیالتش در دانشگاه صنعتی شریف 
را تکمیل کرد و با مدرک کارشناسی ارشد مهندسی عمران فارغ التحصیل 
شد. از همان سال ها به نفت وگاز و پتروشیمی هم عالقمند شد و به 
دلیل جایگاهش در قرارگاه خاتم سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره 
شرکت مهندسی نیروی نفت را به کارنامه اش اضافه کرد. تجربیاتش در 
نیروی دریایی سپاه هم به کار ریاست بر هیئت مدیره شرکت صنعتی 

دریایی ایران و شرکت کشتی سازی خلیج فارس آمد.
با آغاز به کار دولت دوم محمود احمدی نژاد و تشدید عالقه وی به 
اعمال تغییرات متعدد در کابینه، رستم قاسمی در مرداد ماه ۱۳۹۰ 
در پی برکناری مسعود میرکاظمی برای تصدی پست وزارت نفت به 
مجلس معرفی شد. جلسه بررسی صالحیت او در مجلس مخالفان 
و موافقان حضور چهره های نظامی در دولت و به ویژه در رأس وزارت 

نفت را رودرروی هم قرار داد اما نهایتاً نتیجه به نفع قاسمی تمام شد 
و به عنوان آخرین وزیر نفت دولت دهم از مجلس رأی اعتماد گرفت.

به گزارش ایسنا، رستم قاسمی همزمان با تشدید تحریم های نفتی 
پا به این وزارتخانه گذاشت و اصلی ترین چالش رستم در وزارت نفت 
دور زدن تحریم ها و فروش نفت در شرایط تحریم نفت و بانک بود. او 
روش های مختلفی برای دور زدن تحریم امتحان کرد که برخی از آنها با 
حواشی روبرو شد و برخی دیگر البته کارساز شد و او توانست تا پایان 

دولت دهم دخل دولت را پر نگه دارد.
نفت  احمدی نژاد، دکل حفاری  در دولت  قاسمی  وزارت  زمان  در 
فورچونا با واسطه گری شرکتی ترکیه ای به شرکت مهندسی و ساخت 
تأسیسات دریایی ایران، از زیرمجموعه های وزارت نفت، فروخته شد 
اما با وجود پرداخت هزینه 8۷ میلیون دالری آن، به ایران تحویل داده 
نشد. ماجرای گم شدن این دکل نفتی از اواخر مهرماه ۱۳۹۳ زمانی 
پیگیری  خواستار  رئیس شان  به  نامه ای  در  مجلس  نماینده   ۱۴ که 
پرونده شدند، به رسانه ها راه یافت و در نهایت شعبه ۱۶۳ مجتمع 
امور اقتصادی پنج متهم پرونده دکل نفتی را به زندان محکوم کرد. 
رستم قاسمی در آن زمان گم شدن دکل نفتی را رد کرده و گفته بود 
»دکل نفتی خودکار نیست که گم شود.« با پایان دولت احمدی نژاد 
اما حضور قاسمی در دولت به پایان نرسید و در همان ماه های ابتدایی 
دولت نخست حسن روحانی از سوی حسین دهقان، وزیر وقت دفاع 
و پشتیبانی نیروهای مسلح، به عنوان مشاور وزیر انتخاب شد و کمی 
بعد هم به واسطه تجاربی که در حوزه مقابله با تحریم ها داشت سمتی 

مشابه نزد اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری دریافت کرد.
او از سال ۱۳۹۶ تصمیم گرفت سیاست ورزی حزبی را هم تجربه کند 
و در همان سال از سوی جبهه یکتا که جمعی از فعاالن سیاسی اصولگرا 
را تشکیل می داد که اغلب در دولت های نهم و دهم سمت و مسئولیتی 
داشتند، به عنوان یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری مطرح 

شد، هرچند گزینه نهایی این جبهه برای انتخابات نبود.
نشد  ناامید  انتخابات  در  کاندیداتوری  مسیر  ادامه  از  اما  رستم 
سیاسی  جریان های  و  احزاب  خردوکالن های  ثبت نام  کوران  در  و 
برای  اصولگرایان  گزینه های  از  یکی  عنوان  به   ۱۴۰۰ اردیبهشت  در 
سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران نام نویسی کرد، هر 
چند پیش از اعالم اسامی تأیید صالحیت شدگان توسط شورای نگهبان، 

از کاندیداتوری انصراف داد و به نفع ابراهیم رئیسی کنار کشید.
کار رستم با سیاست همچنان ادامه داشت و سوم شهریور ۱۴۰۰ بار 

دیگر با 2۶۷ رای موافق از مجلس و این بار برای تصدی وزارت راه و 
شهرسازی رای اعتماد گرفت. اشتباهات چندین باره او در جریان بررسی 
صالحیتش و به کاربردن لفظ وزارت نفت به جای وزارت راه از سوی 

برخی رسانه ها مورد توجه قرار گرفت.
البته او نشان داد که همچنان در وزارت راه و شهرسازی به »نفت« 
به عنوان یک ابزار مناسب برای تامین مالی پروژه مسکن فکر می کند و 
بدش نمی آید از تجارب گذشته و فروش نفت برای تامین مالی ساخت 
۴ میلیون مسکن بهره ببرد. او کوشید با طرح »نفت در برابر مسکن« 
شرکت های چینی و ترکیه ای را برای احداث مسکن در کشور جذب و 
سرمایه های آنان را با تحویل نفت بازپرداخت کند اما این پروژه آنطور 
که رستم قاسمی دوست داشت پیش نرفت و عمال مشکل زنجیره تامین 

مالی به عنوان اصلی ترین مشکل تولید مسکن باقی ماند.
در شهریور امسال خبر دستگیری بازرس ویژه و مشاور قاسمی در 
وزارت راه و شهرسازی، به اتهام فساد مالی توسط وزارت اطالعات و 
بر  وی  مدیریت  نحوه  از  انتقادات  کند مسکن سازی  روند  همچنین 
وزارتخانه متبوعش را افزایش داد. از سوی دیگر بیماری رستم قاسمی 
خبرساز شد و تصاویر وی در بیمارستان در صدر اخبار قرار گرفت تا به 
تدریج زمزمه های رفتن او از وزارت راه قوت بگیرد. اما هیچ کس حاضر 

به تایید این خبر نبود.
البته این آخرین حواشی زندگی سیاسی رستم قاسمی نبود و انتشار 
»تصاویری خصوصی« از او که مربوط به سالها قبل بود؛ در فضای 
مجازی واکنش های زیادی به همراه آورد. این تصاویر اولین بار توسط 
برخی چهره های خارج از کشور منتشر شد. رئیس دفتر رستم قاسمی با 
تأیید اصالت این عکس ها تاکید کرد که این عکس ها »خصوصی« است 

و سالها قبل در محیط غیرعمومی در مالزی تصویربرداری شده است.
در نهایت ابتدای آذرماه امسال با تشدید بیماری وی و طرح احتمال 
ناتوانی او در انجام وظایفش در وزارتخانه به موافقت رئیس جمهوری 
با استعفای قاسمی منجر شد. تقریباً دو هفته پس از کناره گیری او از 
وزارت راه و تنها یک روز پس از رای اعتماد مجلس به مهرداد بذرپاش 
به عنوان جانشینش در وزارت راه، خبر درگذشت رستم قاسمی بر اثر 
بیماری سرطان در 58 سالگی روی خروجی رسانه ها قرار گرفت. حاال 
ساعتی پس از درگذشت وی؛ ادمین صفحه منتسب به رستم قاسمی 
با اشاره به اینکه رستم قاسمی در تمام دوران خدمتم ، از میدان جنگ 
نظامی تا نبرد اقتصادی تالش کرده در خدمت مردم باشد؛ از قول او از 

مردم خواسته او را حالل کنند.

رئیس جمهوری از محاکمه قاتلین شهدای امنیت خبر داد

خط و نشان رئیسی
احمد خاتمی: از قاطعیت قوه قضائیه که اولین اغتشاشگر را به پای چوبه دار فرستاد تشکر می کنیم

رئیس جمهور با بیان اینکه آرامش و امنیت امروز شهرهای ما به برکت خون جوانان عزیزی است که در برابر هجوم اغتشاشگران ایستادند، اظهار داشت: 
اگر چه غم از دست دادن آنها برای مان بسیار دشوار است، اما دستاورد خون پاک آنها ناامیدی دشمن بود.

پایان کار »رستم« با خان سیاستمروری بر زندگی رستم قاسمی

رئیسی با بیان 
اینکه فضاسازی ها 

تمام می شود و 
باطل از بین می رود 
و حق پایدار خواهد 
ماند، در واکنش به 
درخواست خانواده 

معظم شهدای 
مدافع امنیت برای 
شناسایی، محاکمه 

و مجازات عوامل 
شهادت نیروهای 

حافظ امنیت تاکید 
کرد که این مسئله 
با قاطعیت از سوی 
دستگاه های ذیربط 
پیگیری خواهد شد

جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی پیش از ظهر امروز با حضور در 
دفتر آیت الله حسین نوری همدانی در قم با این مرجع تقلید دیدار کردند.

آیت الله نوری همدانی در این دیدار ضمن تسلیت به مناسبت ایام شهادت 
حضرت فاطمه زهرا)س( مسئولیت شغلی افراد را بسیار مهم توصیف کرده و 
افزود: خداوند زمینه کماالت را در وجود انسان برای رسیدن به کمال مطلوب و 
رشد و تعالی قرار داده است، این مسئولیت هر انسانی است که خداوند بر عهده 
او قرار داده است. هر فرد مسلمان نسبت به جامعه مسلمین و جهان پیرامون 
خویش مسئولیت دارد و باید با یک نگاه وسیع و در سطح جهانی برای خدمت به 
مسلمین و محرومان گام بردارد و به این موضوع نگاه کند چرا که رسول گرامی 
اسالم )صلی الله علیه و آله( فرمودند: »مَنْ أَصْبََح ال یَهْتَمُّ بِأُمورِ الْمُْسلمیَن فَلَیَْس 
بِمُْسلِمٍ«؛ آن که صبح کند و دغدغه مسلمانان را نداشته باشد، مسلمان نیست. 

وی در ادامه مسئولیت شغلی نمایندگان را امانتی مهم بیان نموده و خاطر 
نشان کرد: شغل شما امانتی از سوی خداوند است، شغل شما مسئولیت آفرین 
است و باید توجه داشته باشید این امانتی که بر عهده شما گذاشته شده وسیله 
ای برای امرار معاش شما نیست بلکه کسانی که به شما رای داده اند و به شما با 

دید خاصی نگاه می کنند این را به امانت به شما سپرده اند. 
این  افزود:  ادامه  در  علمیه  حوزه  خارج  دروس  استاد  انتخاب،  گزارش  به 
انقالب برای مردم است و همه ما باید خدمتگزار باشیم، این انقالب با جهاد و 
شهادت طلبی همین مردم به پیروزی رسیده و همین مردم با تمام سختی ها و 
با وجود فتنه های فراوان دشمنان این انقالب را حفظ کرده اند، امام این شاکله 
را برای خدمت به مردم بر پا نمود و رهبری همان شاکله را حفظ نموده و همان 
راه را ادامه می دهد. هیچ کس حق ندارد مردم را نسبت به آینده انقالب ناامید 
کند و ما معتقدیم این انقالب زمینه ساز ظهور امام عصر )عجل الله تعالی فرجه 

الشریف( است.
آیت الله نوری همدانی مردم را مهمترین سرمایه و پشتوانه نظام دانسته و 
یادآور شد: اولین مسئولیت شما در برابر همین مردم است و باید قدرشناس 
مردم باشید و به آنها خدمت کنید. با مردم از نزدیک در ارتباط باشید و در میان 
آنها حضور پیدا کنید و به سخنان و حرف های آنها دلسوزانه گوش کنید و در 
تلخی معیشت و سختی زندگی با مردم شریک باشید و از سیره امیر مومنان 
)ع( پیروی کنید، که حضرت فرمودند خداوند بر پیشوایان عادل واجب کرده که 

زندگی خود را در سطح مردم ضعیف قرار دهند تا فقر مستمندان برایشان سخت 
نباشد. وقتی که عده ای از مسئولین در رفاه و زندگی اشرافی به سر می برنند 
اما محرومان و مستضعفین در سختی زندگی می کنند مردم رنج می کشند، از 
این در وضع قوانین و نظارت بر اجرای آن همواره مردم را در نظر داشته باشید. 
وی دقت در حفظ بیت المال و مصرف درست اموال عمومی را بسیار مورد 
تاکید قرار داد و افزود: باید با نگاهی دقیق به این موضوع نگاه کرد، امروزه 
تبلیغات فراوانی در صدا و سیما پخش می شود و حال آنکه وقت مردم محترم 
است و این خود نوعی ظلم به مردم است، صدا و سیما باید واقعیت ها را بیان 

کند و سبب رشد فرهنگی و باال بردن سطح آگاهی عمومی شود.
این مرجع تقلید شیعیان در پاسخ به سوال یکی از نمایندگان درباره حجاب 
بیان کرد: حجاب و عفاف دو مقوله متفاوت هستند بنابراین نباید این دو مقوله 
با یکدیگر خلط شوند، خیلی ها حجاب ندارند اما عفاف دارند الحمدلله زنان 
کشور ما عفیف هستند ما مسئولیت داریم این پوششی را که اسالم الزم دانسته 
رعایت کنیم و در این راه با دقت گام برداریم و با امر به معروف این فرهنگ را 

در جامعه گسترش دهیم. 

آیت اهلل نوری همدانی در دیدار با نمایندگان مجلس:
خیلی ها حجاب ندارند اما عفاف دارند
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