ادعای آمریکا در توقیف کشتی ایرانی بیاساس است
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محمدعلی الحوثی ،عضو شورای عالی سیاسی یمن گفت :ادعای آمریکاییها درباره توقیف کشتی ایرانی حامل قطعات موشکی برای ما،
بیاساس است .وی که در صنعا سخن میگفت ،افزود :متجاوزان اجازه ورود کشتی حامل نفت یا دارو را نمیدهند پس چگونه کشتی
حامل موشک میتواند وارد یمن شود.

سیاسی

باپایانمهلتثبتنامکاندیداهایدورهیازدهممجلسشورایاسالمی،ماراتنانتخاباتجدیترشد

اخبار

فرصت مجمع تشخیص
به وزارت امور خارجه درباره پالرمو

عضومجمعتشخیصمصلحتنظامبااشارهبهماموریت
مجمع به وزارت امور خارجه درباره الیحه پالرمو یادآور شد
به هر حال این موضوع در مجمع تشخیص مصلحت نظام
مسکوت نمیماند .به گزارش ایسنا ،حسین مظفر در پاسخ
به پرسشی در ارتباط با موضوع بررسی پالرمو در مجمع
تشخیص مصلحت نظام اظهار کرد :فضای عمومی مجمع
نس��بت به این موضوع مثبت نبود ،مسؤوالن نتوانستند
اعض��ای مجمع را قانع کنند که عضوی��ت ما در پالرمو
دستاورد دارد و اشکالی در اقتصاد ما ایجاد نمیکند .این
فعال سیاسی گفت :این موضوع بررسی شد اما رأیگیری
رس��می نش��د .علت این بود فرصتی داده شود به وزارت
امور خارجه و مسؤوالن دولتی تا با اروپا و اتحادیه اروپایی
صحبت کنند و بگویند ایران مسیری را طی کرده شما
هم قدمهایی بردارید تا فضا اگر مثبت شد بتواند زمینه
رأیگیری فراهم شود .مطفر در پایان افزود :در ارتباط با
پالرمو ،غیررسمی بررسیها انجام شده اما رسما رأیگیری
نشده است .به هر حال این موضوع در مجمع تشخیص
مصلحت نظام مسکوت نمیماند.

مبادله جاسوس آمریکایی
با دانشمند ایرانی

کاخ سفید در بیانیهای از آزادی «ژیو وانگ» شهروند
این کش��ور که در ایران به جرم جاسوسی در زندان بود
خب��ر داد .روزنام��ه نیویورک تایمز نیز به نقل از  2منبع
آمریکایی گزارش داد وانگ با یک هواپیمای سوییس��ی
از تهران به زوریخ رفته و در آنجا با برایان هوک نماینده
آمریکا در امور ایران دیدار کرده اس��ت .سخنگوی وقت
قوهقضائیه در یک نشست خبری درباره آقای وانگ گفته
ب��ود« :یکی از عوامل نفوذی آمریکا که البته دوتابعیتی
اس��ت با نفوذ خاصی وارد ایران شد ،این فرد مستقیم از
ناحیه آمریکاییها هدایت میش��ده و پس از شناسایی،
دستگیر شد» .وی همچنین با اشاره به حکم اولیه صادر
شده برای این جاسوس آمریکایی از محکوم شدن وی به
 10سال حبس خبر داده بود .همزمان محمدجواد ظریف
از آزادی دکتر «مسعود سلیمانی» پزشک و نخبه ایرانی
از زندان آمریکا خبر داد .ظریف در صفحه شخصی توئیتر
خود نوش��ت« :بسیار خوشحالم که استاد دکتر مسعود
سلیمانی و آقای وانگ بزودی به خانوادههایشان ملحق
میشوند .از همه کسانی که در این امر دخیل بودند بویژه
دولت سوییس قدردانی میکنم».

فراموش نمیکنیم
ایران آسمانش را روی ما گشود

وزیر خارجه قطر که روز جمعه در سمینار «گفتوگوی
مدیترانهای» در «رم » پایتخت ایتالیا حضور یافت ،بر حفظ
روابط با ایران بر اساس اصل حسن همجواری تأکید کرد.
«محمد بنعبدالرحمن» برای نخس��تینبار از مذاکره با
عربستان سعودی درباره حل بحران میان دو کشور سخن
گفت و در ادامه تأکید کرد کش��ورش به «روابط حسن
همجواری با تهران متعهد است» .این مقام قطری در حالی
از حفظ روابط با ایران سخن میگوید که پیشتر در زمان
آغاز بحران ،عربستان به شکل غیررسمی ،یکی از شروط
از س��رگیری روابط با دوحه را دوری از ایران عنوان کرده
بود .به گزارش الجزیره ،وزیر خارجه قطر گفت« :قطر به
[داشتن] روابط [بر اساس اصل] حسن همجواری با تهران
متعهد است و هرگز فراموش نمیکند بعد از آغاز محاصره
قطر [توسط عربستان ،بحرین و امارات] ایران آسمانش را
روی دوحه گشود».

تأکید روسیه بر اجرای پروژه فردو

وزارت خارجه روسیه اعالم کرد این کشور در نشست
کمیسیون مشترک برجام بر لزوم تالشهای مستحکم
طرفها برای حفظ پروژههای مرتبط با تاسیسات فردو
و اراک تاکید کرده است .وزارت خارجه روسیه با انتشار
بیانیهای با اعالم این مطلب افزود :تنها مانع در مسیر ایجاد
تعادل ذیل برجام ،اقدامات غیرسازنده ضدایرانی آمریکاست
که بهطور یکجانبه از اجرای تعهدات خود در این توافق
که در قطعنامه  2231شورای امنیت سازمان ملل نیز به
تصویب رسید ،سرباز زده است و بهعالوه به تالشهای سایر
طرفها برای اجرای توافق هم آسیب میزند.

یادداشتامروز

مجلس دهم
ضعیفترین مجلس پس از انقالب

ادامه از صفحه اول

برخورد قاطع با فساد اقتصادی ،اولویت دیگر مجلس
یازدهم باید باشد .متاسفانه یکی از ضعیفترین برخوردها
با موضوع مفاس��د اقتصادی و دولتمردان فاسد را ما در
مجلس دهم شاهد بودیم و اینکه هیچ اقدام جدیای در
این زمینه توسط نمایندگان مجلس در دستور کار قرار
نگرفت و به عمل نیامد .حتی جلوی برخی اقدامات مفید
که توس��ط چند نماینده مطرح شده بود نیز گرفته شد.
حتما مجلس یازدهم باید این نقیصه عمده را برطرف کند.
نماینده مجلس نباید وکیلالدوله باشد .مجلس وکیل
ملت و نماینده مردم اس��ت ،البته تعامل با دولت امری
ضروری و درست است اما اینکه نماینده مجلس تبدیل به
وکیلمدافع دولت شود یک ایراد جدی است که انشاءاهلل
در مجلس یازدهم برطرف خواهد شد.
در حوزه سیاست خارجی هم مجلس باید به موضوع
عزتمندی ملی توجه شایانی داشته باشد .رویکرد مجلس
در سیاست خارجی باید در دایره دفاع از عزت کشور در
برابر تحریمها و فش��ارهای سیاسی تعریف شود و اجازه
ندهد دولتمردان بدون توجه به نگاه و نظر مردم اقداماتی
را انجام دهند که به عزت مردم و کشور خدشه وارد کند.
در نهای��ت معتقدم مجلس آینده باید از نمایندگانی
سالم و به دور از شائبههای مادی و اقتصادی تشکیل شود؛
نمایندگانیکهازطبقهمحرومومستضعفجامعهبرخاسته
باش��ند و عملکرد و شعارهای آنها منطبق با فرمایشات
حضرت امام و رهبر حکیم انقالب باشد.

گروه سیاس�ی :آخرین روز ثبتن��ام کاندیداهای یازدهمین دوره
انتخابات مجل��س و دومین روز ثبتنام داوطلب��ان میاندورهای
پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری در حالی در فرمانداریهای
سراس��ر کشور و محل ثبتنام وزارت کشور برگزار شد که شاهد
ثبتنام چهرههای شاخص ،نمایندگان فعلی و ادوار و برخی وزرای
س��ابق در دولته��ای مختلف بودیم .به گ��زارش «وطن امروز»،
ثبتنام از داوطلبان یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی که از
روز یکشنبه هفته گذشته (دهم آذر) شروع شده بود ،روز گذشته
به پایان رس��ید .طی این  7روز بیش از  12هزار نفر برای حضور
در بهارستان داوطلب شدند که در میان آنها اسامی تعداد زیادی
از چهرههای سیاس��ی ،نمایندگان ادوار و وزرای پیشین به چشم
میخورد .بنا بر اعالم سخنگوی ستاد انتخابات کشور تا پایان روز
ششم  ٩٨٠٦نفر شامل  ٨٧٥٣مرد و  ١٠٥٣زن در سراسر کشور
ثبتنام کرده بودند .نکته جالب توجه درباره ثبتنام ،نامنویسی تعداد
بسیار زیادی از فعاالن سیاسی اصالحطلب بود .این جریان که تا
چند ماه پیش موضوع مشارکت مشروط را در اعتراض به نظارت
قانونی شورای نگهبان مطرح و بر آن پافشاری میکرد در روزهای
اخیر با گس��یل تعداد گستردهای از نمایندگان فعلی و سابق این
جریان برای ثبتنام ،عمال از ادعاهای پیشین خود دست کشیده
است .این موضوع زمانی جالبتر شد که نام برخی نمایندگان عضو
فراکسیون امید نظیر محمود صادقی که پس از موضوع گرانی بنزین
و اعتراضات پس از آن با هدف مسؤولیتگریزی اقدام به استعفای
نمایشی کرده بودند نیز در میان ثبتنامکنندگان به چشم میخورد.
■■لزوم وادار کردن دولت بهکار

هرچند فرآیند ثبتنام چهرههای مشهور و شاخص از روزهای
ابتدایی ثبتنام شروع شده بود اما روز گذشته و بویژه در ساعات
پایانی آن ،شاهد حضور گسترده نمایندگان فعلی و ادوار و همچنین
شخصیتهای شناختهشده احزاب کشور بودیم .محمدباقر قالیباف
مشهورترین چهرهای بود که در روز آخر ثبتنامها و بلکه در این
دوره ،اق��دام به نامنویس��ی کرد .ثبتنام عضو مجمع تش��خیص
مصلحت نظام در شرایطی صورت گرفت که در این دوره بهواسطه
عدم حضور چهرههای شاخص ،موضوع بحران ریاست مجلس دور
بعدی مطرح شده و به نظر میرسد قالیباف تنها چهره شاخص
این دوره برای این سمت باشد .قالیباف همچنین با صدور بیانیهای
درباره حضور در یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسالمی
تاکید کرد :هم و غم خود را کنترل دولت و وادار کردن آن به کار
و فعالیت در این یکس��ا لونیم باقیمانده از عمرش قرار میدهم.
به گزارش فارس ،در بخش��ی از این بیانیه آمده اس��ت :بر کسی
پوش��یده نیس��ت که این روزها مردم احوال خوبی ندارند .بر این
ب��اور بودم درختی که ۴س��ال ثمر نده��د دیگر ثمر نمیدهد از
همین رو تالش شد تا نهال تازهای کاشته شود اما دولت مستقر
 2قطبی دروغین ساخت و بر موجسوار شد و توانست با وعدههای
کاذب اعتم��اد م��ردم را جلب کند .اما ماج��رای افزایش قیمت
بنزین درس بزرگی به ما داد و آن این بود که این درخت نهتنها
بعد از  4س��ال ثمر نداده است بلکه در حال آسیبزدن جدی به
مردم اس��ت و این نگرانی را به جد ایجاد کرد که تا سال 1400
یعنی یکسا لونیم آینده تصمیماتی نابخردانه از جنس ماجرای
افزایش قیمت بنزین ،اصال دور از ذهن نیست و اینجا بود که به
این جمعبندی رس��یدم که باید مجلسی قوی و کارآمد تشکیل
ش��ود و تمام هم و غم خ��ود را کنترل دول��ت و وادار کردن آن
به کار و فعالیت در این یکس��ا لونیم باقیمانده از عمرش قرار
دهم .روز گذشته محمدجواد ابطحی ،حشمتاهلل فالحتپیشه،
الیاس حضرتی ،پروانه مافی ،فاطمه ذوالقدر ،سهیال جلودارزاده،
فریده اوالد قباد ،طیبه سیاوشی ،فاطمه سعیدی ،شهروز برزگر،
محمدعلی پورمختار ،حس��ن نوروزی و احمدی الشکی از جمله
نماین��دگان فعلی بودند که برای ثبتن��ام در انتخابات دوره بعد

مجلس تغییر و امید

اقدام کردند .الیاس نادران ،مهدی کوچکزاده ،قدرتاهلل علیخانی
و ابراهیم میرزایینکو نیز از جمله نمایندگان ادوار قبل بودند که
دیروز برای ثبتنام اقدام کردند .همچنین علیرضا زاکانی نماینده
سابق مجلس ،احمد امیرآبادیفراهانی و مجتبی ذوالنور نمایندگان
فعلی قم در مجلس شورای اسالمی ،برای شرکت از حوزه انتخابیه
قم در انتخابات یازدهمین دوره مجلس ش��ورای اسالمی ثبتنام
کردند .حسین مظفر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ،موسی
غضنفرآبادی رئیس سابق دادگاه انقالب ،سعید زیباکالم عضو هیأت
علمی دانشگاه تهران ،رحیم ابوالحسنی رئیس دفتر سیاسی حزب
اعتماد ملی ،محمدعلی افشانی شهردار پیشین تهران ،علی صوفی
وزیر رفاه دوره اصالحات ،عبدالحسین روحاالمینی فعال اصولگرا،
شهیندخت موالوردی معاون رئیسجمهور در دولت یازدهم ،الهام
امینزاده معاون رئیسجمهور در دولت یازدهم ،سمیعاهلل حسینی
مکارم سرپرست پیشین شهرداری تهران ،مهدی برومندی نماینده
مردم مرودش��ت در مجلس دهم از حوزه انتخابیه تهران ،ضرغام
صادقی نماینده مردم شیراز در مجلس نهم ،علی افراشته معاون

س��ابق اجرایی رئیس مجلس شورای اس�لامی ،مجید انصاری،
محمدحسینمقیمی استاندار سابق تهران ،مسعود زریبافان رئیس
اسبق بنیاد شهید و امور ایثارگران ،امیرابراهیم رسولی مدیرمسؤول
هفتهنامه نماینده ،محمدحسین رجبیدوانی کارشناس مسائل
تاریخ اسالم و عضو هیأت علمی دانشگاه امام حسین(ع) ،حسن
بیادی دبیرکل جمعیت آبادگران جوان ایران اسالمی ،سیدحسن
موس��ویتبریزی نماین��ده دوره اول مجلس ش��ورای اس�لامی،
محمدحسین موسیپورعضو جامعهروحانیتمبارز،عباسجدیدی
عضو سابق شورای شهر تهران ،وحید یامینپور فعال رسانهای و
مجری رس��انه ملی ،احمد نقیبزاده عضو شورای مرکزی حزب
کارگزاران سازندگی ،سیدشمسالدین حسینی وزیر اسبق اقتصاد،
حسین راغفر کارشناس مسائل اقتصادی ،فاطمه راکعی ،ابراهیم
اصغرزاده و جواد امام از فعاالن سیاسی اصالحطلب ،بهروز مرادی
معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی در دولت دهم و فاطمه آلیا
نماینده ادوار مجلس نیز از جمله چهرههای مطرح و شناختهشده
ثبتنامی در روز گذشته بودند.

بهجای کلید قالبی آقای روحانی ،بهدنبال کلید واقعی باشید

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام خطاب به دانشجویان گفت :بهجای کلید قالبی باید به دنبال کلید واقعی بود ،کلید واقعی
حل مشکالت کشور دست شماست که همان روحیه کار و تالش است ،نه کلید قالبی آقای روحانی .به گزارش فارس محمدباقر
قالیباف ،عضو مجمع تش�خیص مصلحت نظام عصر دیروز در برنامه روز دانش�جو که از سوی بسیج دانشجویی دانشگاه عالمه
طباطبایی(ره) برگزار شد ،با اشاره به حوادث اخیر پس از گران شدن قیمت بنزین گفت :نگاه کنید به همین ماجرای بنزین .وقتی
با مردم و بین مردم نیستید ،ناگزیر از پشت شیشه ماشین نظرسنجی میکنید ،تصمیم غیرکارشناسی میگیرید .بعد هم اجرای
غلط انجام میدهید و تازه بعدش هم که با عواقب تصمیم غلط خودتان روبهرو میشوید فشار میآورید برای مذاکره ،آن هم پس
از خلف وعده و زیر میز زدن آنها .وی ادامه داد :این اصل حرف ما با آقای روحانی است؛ اینکه ایشان کشور را متوقف کرده است.
این همه ظرفیت و توان داخلی را رها کرده و چشم امیدش به مذاکره است .این یعنی تمنا از بیگانه ،این یعنی توزیع فقر که منجر
به فساد و تبعیض میشود .این یعنی حکومت  ۴درصدیها بر مردم و تعطیل کردن کارخانهها .این یعنی دادن ارز  ۴۲۰۰تومانی
به سفارششدهها و ورشکست کردن تولیدکنندگان و صادرکنندگان و بیشتر شدن واردات لوازم آرایشی و خودروهای لوکس
کذایی و داللی و قاچاق .یعنی روزانه  1000میلیارد تومان به نقدینگی کشور اضافه کردن .یعنی از بین بردن آینده شما .قالیباف در
ادامه سخنانش با اشاره به ویژگی مهم دانشجویان که تالش و پیشرفت است ،عنوان کرد :این همان عنصری است که ما امروز به
آن نیازمندیم .ما امروز نیازمند کار هستیم .ما امروز نیازمند مدیریت هستیم .کلید واقعی حل مشکالت کشور دست شماست که
همان روحیه کار و تالش است ،نه کلید قالبی آقای روحانی.

روایتفرماندهناجا ازحوادثاخیر

رئیس قوه قضائیه در مراسم روز دانشجو در دانشگاه تهران:

میگویند بگیر و ببند میکند بله! وظیفه ما برخورد با مفسدان است
گروه سیاس�ی :روز گذشته مراسم روز دانشجو در دانشگاههای
کش��ور برگزار شد اما بر اساس س��نت دانشجویی توجهات به
دانش��گاه تهران و مراسمهای دانش��جویی این دانشگاه بیش از
سایر دانش��گاهها بود .در سالهای اخیر رئیسجمهور در یکی
از مراس��مات دانشجویی حاضر میش��د اما امسال ترجیح داد
با توجه به تجربه حضورش در دانش��گاه و همچنین اعتراضات
بنزینی اخیر راهی دانشگاه نشود و برنامه چند ساعته مواجهه
مستقیم با دانش��جویان را تعطیل کند .در غیبت
مقامات دولت ،این رئیس قوهقضائیه بود که راهی
سالن شهید چمران که کانون اصلی برنامههای روز
دانشجوی دانشگاه تهران به حساب میآید شد تا
به پرسش و پاسخ با دانشجویان بپردازد .در ابتدای
مراس��م ،مجری خبر داد آخرین دانشجویی که در
پی ناآرامیهای اخیر در زندان به سر میبرد صبح
امروز (شنبه) آزاد شد .رئیس دانشگاه تهران نیز که
در این مراسم حضور داشت ،در اظهاراتی گفت :از
صمیم قلب از تصمیم آقای رئیسی و موافقت رهبر انقالب برای
آزادی دانشجویانی که اتهامات امنیتی داشتند ،نهایت تشکر را
دارم .محمدحسن معصو مزاده نماینده انجمن اسالمی دانشجویان
مستقل ،امین نوریان نماینده جامعه اسالمی دانشجویان دانشگاه
تهران ،علی طلوعی نماینده بسیج دانشجویی ،علی اسکندری و
نماینده جنبش عدالتخواه دانشجویی آرمان به بیان نقطه نظرات
خود پرداختند .همچنین به دعوت دانشجویان ،یکی از کارگران
شرکت هپکو در این مراسم به بیان مسائل و مشکالت پیرامون این
شرکت پرداخت .بعد از اظهارات نمایندگان تشکلهای دانشجویی،
رئیس قوهقضائیه پشت تریبون رفت .آیتاهلل سی د ابراهیم رئیسی
در ابتدا به موضوع عدالت در جامعه اشاره کرد و گفت :اگرچه همه
مس��ؤوالن در نظام موظف به اجرای عدالت هستند اما دستگاه
قضایی دستگاه بسیار مهمی برای اجرای عدالت است ،ما در زمینه
دستگاه قضایی ،چند برنامه در دوره تحول دادیم .وی گفت :اولین
نکته در رابطه با تحول در دستگاه قضایی موضوع اجرای عدالت
است .عدالت در مبانی دینی ما بعد از توحید گستردهترین مفهوم
است اما در اینجا بحث ما از عدالت بحث ثبوتی نیست ،بلکه در
اینجا بحث ما عدالت اجرایی است .درباره عدالت و فرج ،عدالت و
معاد ،عدالت قضایی ،عدالت اجتماعی و عدالت سیاسی بحثهای
گستردهای وجود دارد .اما در رابطه با اجرای عدالت اولین گام در
این رابطه قانون عادالنه است ،مجریان عادل هستند که میتوانند
شیرینی عدالت در کام مردم ایجاد کنند و حتما در این رابطه

■■ثبتنام چهرههای شاخص در هفته گذشته

محمدسعید احدیان مدیر مسؤول روزنامه خراسان ،الله افتخاری
نماینده مردم تهران در دورههای هفتم ،هشتم و نهم ،هادی مقدسی
نماینده بروجرد در دوره هشتم ،حمیدرضا پشنگ نماینده خاش،
میرج��اوه ،نصرتآباد ،نوکآباد ،کوری��ن و کارواندر در دوره نهم،
ی الیگودرز ،محمود احمدیبیغش
محمد خدابخشی نماینده فعل 
نماینده شازند در دوره هشتم ،ولی آذروش نماینده اردبیل ،نمین
و نیر در دورههای ششم و هفتم ،عبدالحمید خدری نماینده فعلی
بوشهر ،مصطفی سوادکوهی عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی،
علیرضا محجوب نماینده فعلی تهران در مجلس ،علیرضا رحیمی
عضو فراکس��یون امید ،حجتاالسالم مرتضی آقاتهرانی دبیرکل
جبهه پایداری انقالب اسالمی و محمد سلیمانی و علی خضریان
 2عضو شورای مرکزی این جریان سیاسی ،مالک شریعتی عضو
ش��ورای مرکزی جمعیت رهپویان انقالب اسالمی ،زهره الهیان،
نماینده تهران در دوره هشتم مجلس ،رضا تقیپورر وزیر ارتباطات
دولت دهم و عضو شورای عالی فضای مجازی ،ابوالفضل سروش
نماینده مردم تهران ،مجید فهمیده برادر شهید حسین فهمیده،
علی ادیانی نماینده قائمشهر در مجلس ،بهروز بنیادی نماینده مردم
کاشمر در مجلس دهم و عضو فراکسیون امید ،محمدرضا خباز
استاندار سابق سمنان و نماینده اسبق مجلس ،مهرداد بائوجالهوتی
نماینده لنگرود در مجلس ،مهدی شیخ و داوود محمدی نمایندگان
تهران در مجلس ،حمید رسایی نماینده سابق تهران ،محمدرضا
راهچمنی نماینده ادوار مجلس ،علیرضا منادیسپیدان معاون سابق
پارلمانی دانشگاه آزاد ،ابوالفضل ظهرهوند سفیر پیشین ایران در
افغانستان و ایتالیا ،هادی غفاری عضو مجمع نیروهای خط امام و
محمدصادق کوشکی عضو هیأت علمی دانشگاه تهران« ،محمود
صادقی ،مصطفی کواکبیان و علی مطهری ،اعضای فراکس��یون
امید» ،س��یدمحمد حسینی و صادق خلیلیان ،وزرای فرهنگ و
ارشاد اسالمی و جهاد کشاورزی در دولت دهم ،فریدون عباسی،
سی د مهدی هاشمی ،بیژن نوباوه ،مصطفی میرسلیم ،زاهدی وزیر
علوم دولت نهم ،محمد عباسی ،محسن پیرهادی و سیدنظامالدین
موسوی نیز از جمله شناختهشدهترین افرادی بودند که در روزهای
گذشته برای شرکت در یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای
اسالمی ثبتنام کردند.

اقدام بموقع و زمانشناسانه بسیار اهمیت دارد .رئیس قوهقضائیه
با تاکید بر اینکه عدالت باید به صورت یک گفتمان غالب و رایج
در همه سطوح نظام دربیاید ،گفت :هیچگونه بیقانونی ،هیچگونه
دور زدن قانون و تخلف از قانون را هیچ کس در هیچ جایگاهی
به خود اجازه ندهد و احساس شود که امروز بیقانونی یک امر
ناپسند و ضدارزش است ،لذا امروز اجرای عدالت یکی از نکات
محوری اس��ت و در این رابطه گفتمان غالب در دانشگاهها باید
اجرای عدالت باشد .رئیس قوهقضائیه با تاکید بر
اینکهمسألهشفافیتامربسیارمهمیاست،گفت:
از مردم بودن و محرمانگی امر مهمی است ،درباره
یکسریمسائلامنیتیاینموضوعمتفاوتاست
و مورد اختالف نیست اما نسبت به مسائلی که
مردم باید مطلع باشند این موارد میتواند زمینه
اجرای عدالت را فراهم کند .وی تاکید کرد :فساد
و دستاندازی به حقوق بیتالمال ،دزدی ،ارتشا،
پورسانت و رانتخواری تخلف است و نمیتوان
از آن گذشت .امروز باید همه دستگاهها در کشور با فساد مبارزه
کنند .بعضی میگویند دستگاه قضایی فقط بگیر و ببند میکند،
بله! وظیفه ما برخورد با مفسدان است و برخورد هم خواهیم کرد.
آیتاهلل رئیسی اضافه کرد :ساختارهای فسادزا باید از بین برود.
بعضی از خصوصیسازیها به صورت جدی برای فنا دادن اموال
مردم و بیتالمال است.
■■حاشیهسازی برخی دانشجویان

همزمان با  16آذر که نماد آمریکاستیزی دانشجویان است،
جمعی از تش��کلهای دانشجویی و دانشجویان انقالبی با شعار
«دانشجوی مسلمان ،حامی مستضعفان» با برگزاری برنامههای
مختلفی در دانشگاههای کشور روز دانشجو را گرامی داشتند .در
این میان تعدادی از دانشجویان در دانشگاههای تهران ،عالمه و
امیرکبیر هم با برگزاری تجمعات پراکنده و سر دادن شعارهای
ساختارشکنانه سعی کردند فضای دانشگاه را ملتهب کنند .این
دانشجویان که از شب گذشته اقدام به انتشار فراخوان برای برگزاری
تجمع کرده بودند ،روز گذشته با سردادن شعارهای ساختارشکنانه
در محوط��ه دانش��گاه به حرک��ت درآمدن��د .تجمعکنندگان
پالکاردهایی در دست داشتند که روی آن شعارهایی نوشته شده
بود .این افراد که صورتهای خود را پوشانده بودند ،سعی داشتند
با حرکت در محوطه دانشگاه ،دانشجویان را با خود همراه کنند
ولی دانش��جویان در گوشه و کنار این تجمع نظارهگر رفتارهای
تجمعکنندگان بودند.

خواهان تغییر زمان و قیمت بنزین بودیم
گروه سیاسی :فرمانده نیروی انتظامی که مسؤولیت اصلی را در
قبال بازگرداندن امنیت و حفظ آن در ناآرامیهای اخیر بر عهده
داشته است برای نخستینبار روایتی از آشوبهای بنزینی ارائه
داد .سردار حسین اشتری روز گذشته به دانشگاه علوم انتظامی
«امین» رفت تا به مناسبت روز دانشجو در جمع دانشجویان
این دانش��گاه به سخنرانی بپردازد .وی محور اصلی اظهارات
خود را به آش��وب و اغتشاش��ات بعد از ماجرای گرانی بنزین
اختصاص داد .سردار اشتری در ابتدای اظهارات
خود ناآرامیهای هفتههای گذشته را یک فتنه
عظیم و امنیتی عنوان کرد که 48ساعته توسط
نیروی انتظامی خنثی شد« :اتفاقات اخیر یک
فتنه عظیم و امنیتی بود که البته بعد از اینکه
مردم صف خود را از اغتشاشگران جدا کردند،
ماموران انتظامی توانستند اتفاقات را در کمتر
از  48س��اعت خنثی کنند» .فرمانده نیروی
انتظامی در ادامه اظهار کرد که دولت از ابتدای
سال در چندین نوبت به دنبال افزایش قیمت بنزین بوده اما
به دلیل آماده نبودن زیرساختها نتوانست این طرح را اجرایی
کند .وی در این باره گفت :سهمیهبندی بنزین و افزایش قیمت
آن از اردیبهش��تماه مطرح ش��د و دولت دنبال این بود که
سوخت ساماندهی شود؛ مسؤوالن امر یکی ،دو مرحله تا اجرا
پیش رفتند اما به دلیل عدم زیرساختهای مناسب این طرح
به تعویق افتاد .سردار اشتری اما در ادامه به نکته جالبی اشاره
میکند و آن اینکه نیروی انتظامی نیز تا  2-3روز قبل از آغاز
اجرای طرح از زمان آن خبردار نبوده است« :تا  2-3روز قبل از
اجرا ،زمان دقیقی مشخص نشد؛ این موضوع در جلسات مطرح
شده و نیروی انتظامی نیز معتقد بود که در زمان و تغییرات
قیمتی تجدیدنظر شود اما گفتیم در صورت تصمیمگیری برای
اجرا آماده هستیم» .فرمانده نیروی انتظامی که او را میتوان
«متولی اصلی» حفظ امنیت عنوان کرد ،همچنین از مخالفت
نیروی انتظامی با اجرای چنین طرحی در زمان مدنظر خبر
داده اس��ت .فرمانده نیروی انتظامی به نگرانیهای پلیس در
اینباره هم پرداخت و در دالیل مخالفت خود گفت :حوادثی
در لبنان و عراق به وقوع پیوسته بود و نگرانی ما این بود که
ش��اید این حوادث به داخل کشور تسری پیدا کند؛ معاندان
نیز در شبکههای اجتماعی مردم را تحریک میکردند و حتی
چگونگی اعتراض کردن را میگفتند .مث ً
ال مدلهای اعتراضی در
چین و هنگکنگ مثل رها کردن خودروها یا خالی کردن شن

و ماسه در معابر را مطرح میکردند .سردار اشتری با تأکید بر
این مطلب که نیروی انتظامی جمعهشب در تمام پمپ بنزینها
مستقر شده بود ،اعالم کرد :تا روز جمعه بعدازظهر مشکلی
وجود نداش��ت اما بعد از آن در خرمشهر اعتراضات مسلحانه
شکل گرفت که با عکسالعمل سریع نیروهای نظامی روبهرو
ش��د؛ در سیرجان نخستین حمله به پمپ بنزین رخ داد .در
این ش��هر یک انبار سوخت نزدیک پمپ بنزین بود که البته
ما محل را از دست افراد شرور خارج کردیم ،چرا
که اگر آن انبار سوخت آتش میگرفت خسارات
زیادی به بار میآمد .وی در ادامه گفت :روز شنبه
اعتراضات به آشوب تبدیل شد و در نقاط مختلف
گستردگی آن وجود داشت که البته مأموران پلیس
نسبت به خنثیسازی این اقدامات عمل کردند.
اما در روز یکشنبه پس از فرمایشات مقام معظم
رهبری این اعتراضات کاهش پیدا کرد به طوری
که بیش از  80درصد آنها فروکش کرد .فرمانده
نی��روی انتظامی به ابهامات برخی افراد در اینباره پرداخت و
گفت :برخیها ابهام داشتند و برخی افراد در مجلس نیز دنبال
این بودند که جلوی این کار گرفته ش��ود اما فرمایشات مقام
معظم رهبری بسیار بزرگوارانه بود ،چرا که ایشان بسیاری از
مشکالت را به جان خریدند و از شخص خود مایه گذاشتند و
برای امنیت مردم و حفظ نظام ورود کردند .سردار اشتری با
تأکید بر این مطلب که اگر اوباش قدرت پیدا میکردند شاید
دست به جنایات دیگری میزدند ،تصریح کرد :روز شنبه اراذل و
اوباش به اموال مردم تجاوز کردند ،اگر اینها قدرت پیدا میکردند
شاید دست به جنایات دیگری میزدند؛ روز یکشنبه پلیس
در اقصینقاط کشور حضور داشت و در نهایت در کنار سپاه
و بسیج این توطئه  48ساعته جمع شد و ورق برگشت .این
فتنه بزرگ و متفاوت از وقایعی بود که قبال شاهد آن بودهایم.
وی به نقش فضای مجازی در این فتنه هم پرداخت و گفت:
این موضوع که بارها گفته میشود اینترنت ملی راهاندازی شود
برای چنین مواقعی است که به اموال مردم تعرض میشود.
سردار اشتری با تأکید بر این مطلب که پلیس آمادگی برخورد
با هرگونه ناامنی را در کشور دارد،اعالم کرد :اگر مجددا ً بخواهد
حادثهای رخ دهد آمادگی کامل داریم ،البته باید گفت بسترهای
نارضایتی باید رفع شود .سردار اشتری همچنین گفت :مقام
معظم رهبری از عملکرد نیروهای نظامی و سپاه و بسیج که
به وظیفه خود عمل کردند رضایت داشتند.

