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سفر محمدجواد الريجاني  به ايتاليا
دبير ستاد حقوق بشر ايران براي شركت در سومين دور از گفت وگوهاي مشترك همكاري هاي حقوق بشري و قضايي ايران و ايتاليا وارد رم شد. به گزارش پايگاه اطاع رساني ستاد حقوق بشر، محمدجواد الريجاني 
در اين س�فر كه در راستاي ديپلماسي گسترش همكاري هاي حقوق بشري و قضايي كشورمان با س�اير كشورهاي جهان انجام مي شود، با برخي از مقامات بلند پايه قضايي، حقوق بشري و سياسي ايتاليا ديدار و 

گفت وگو خواهد كرد. الريجاني در اين سفر همچنين نظام قضايي ايران و مقايسه آن با نظام كيفري ايتاليا را تبيين خواهد كرد. 

دستيار و مشاور عالي فرماندهي معظم كل قوا با بيان 
اينكه »بايد روابط مان را با كشورهاي عمان، كويت 
و حتي قطر بيشتر كنيم«، تصريح كرد: هرگز نبايد 
به س��وي تنش با عربستان حركت كنيم. به گزارش 
ايسنا، س��ردار صفوي با اش��اره به رقابت عربستان 
ب��ا اي��ران در منطقه گف��ت: در ح��وزه ژئوپولتيك 
خليج فارس، ما يك رقيب استراتژيك به نام عربستان 
س��عودي داريم. مخصوصا در وضعيت فعلي ش��ان 
با مديريت امريكايي ها يا ش��ايد صهيونيست ها. به 
نظر م��ن مي خواهند با ايران ي��ك روابط تنش آلود 

به وجود آورند.
 وي ادامه داد: س��عودي ها نس��بت به افزايش وزن 
ژئوپولتيكي ايران معترض هس��تند و شكست هاي 
خود در س��وريه، عراق، لبنان و حت��ي در يمن را به 
گردن اي��ران مي اندازن��د. در حالي ك��ه اين نتيجه 
سياس��ت هاي نه چندان خوب آنها و خريد س��اح 
و غيره ب��ر مبناي پول هاي زياد نفتي اس��ت. ضمن 
اينكه ايران تا به حال بس��يار خويش��تن داري كرده 
اس��ت. در جن��گ 8 س��اله بيش��ترين دولت هايي 
ك��ه به ع��راق كم��ك كردن��د، عربس��تان و كويت 
بودن��د. ميليارده��ا دالر را ب��ه عراق دادن��د و عراق 
اي��ن پول ه��ا را تبدي��ل به موش��ك و بم��ب عليه 
 ايران كرد در ش��هادت 200 هزار نفر ش��هيد ايران

 شريك است.
 دس��تيار و مش��اور عالي فرمانده��ي معظم كل قوا 
تصريح كرد: عربستان تا به حال فجايع بزرگي براي 
حجاج ما به وجود آورده است كه نمونه اش فاجعه منا 
و ش��هادت چند صد ايراني در سال قبل بود. صفوي 
درباره راهكار مديريت شرايط كنوني هم تاكيد كرد: 
به هر جهت در اين حوزه پيشنهاد من اين است كه ما 
بايد روابط مان را با كشورهاي عمان، كويت حتي قطر 
بيشتر كنيم و در رابطه با سعودي ها مدارا كنيم. ما به 
هيچ وجه نبايد به س��مت تنش با سعودي ها حركت 
كنيم. صلح، امنيت و ق��درت برتر خليج فارس از آِن 

ماست كه اين را امريكايي ها هم مي دانند. 

وزير دف��اع با اش��اره ب��ه طراحي و س��اخت موتور 
مل��ي اوج گف��ت: گام بعدي در اي��ن زمينه طراحي 
و ساخت موتورهاي س��نگين توربوجت و توربوفن 
اس��ت ك��ه انتظ��ار داريم ظرف 2 س��ال آين��ده به 
نتيجه برس��د. به گزارش اداره كل تبليغات دفاعي 
وزارت دفاع، س��ردار حس��ين دهقان وزي��ر دفاع و 
پش��تيباني نيروهاي مس��لح در مراس��م تجليل از 
طراحان و س��ازندگان نخس��تين موتور توربوجت 
ملي هواپيما كه به نام »اوج« نامگذاري ش��ده طي 
س��خناني طراحي و س��اخت اين موت��ور را افتخار 
مل��ي و س��كوي پرش��ي ب��راي طراحي و س��اخت 
 موتوره��اي س��نگين توربوج��ت و توربوفن هوايي

 دانست.
 دهق��ان اين دس��تاورد ارزش��مند را حاصل تاش 
جمع��ي و جه��ادي و هم��كاري صادقان��ه هم��ه 
بخش هاي صنعت هوايي و هدف گذاري مش��ترك 
و اش��تراك گذاري دان��ش و فن��اوري ذك��ر كرد و 
اف��زود: اين ب��راي همه مل��ت اي��ران داراي ارزش، 
افتخار و خرس��ندي اس��ت. وي با بيان اينكه موتور 
اوج حاصل همكاري و تعام��ل نيروي هوايي ارتش 
جمهوري اسامي ايران، 30 ش��ركت دانش بنيان 
و 10دانش��گاه كش��ور با س��ازمان صناي��ع هوايي 
وزارت دفاع اس��ت، گفت: گام بع��دي در اين زمينه 
طراحي و س��اخت موتورهاي س��نگين توربوجت و 
 توربوفن اس��ت كه انتظار داريم ظرف 2 سال آينده 

به نتيجه برسد. 
وزير دفاع با اش��اره به وجود عناص��ر مومن، مجرب 
و متخصص در صنايع هواي��ي وزارت دفاع گفت: ما 
از مراحل س��خت طراحي و س��اخت زير سيستم ها 
و مديريت سيس��تم هاي پيچيده هوايي عبور كرده 
و قادري��م چرخ��ه زنجي��ره اي از ايده ت��ا محصول، 
تش��خيص نياز، تعيين اولويت، تمركز براي طراحي 
و س��اخت و نهايتا توليد انبوه س��امانه ها را مديريت 
كنيم. دهقان ب��ا تاكيد بر اينكه بايد ب��ازه زماني از 
ايده تا محص��ول را به حداقل زم��ان كاهش دهيم، 
تصري��ح ك��رد: آنچه در نظر اس��ت تجهي��ز ناوگان 
هوايي به بالگردها و بال ثابت ها شامل هواپيماهاي 
 جنگ��ي، پهپاده��ا و هواپيماه��اي غيرنظامي ملي

 و بومي است. 

چهره گفته-1

چهره گفته-2

خبر

سردار صفوي: 

عربستان با مديريت امريكا 
وصهيونيست ها  به دنبال تنش هستند

هرگز نبايد به سوي تنش با 
عربستان حركت كنيم، بايد 

مدارا كرد

وزير دفاع مطرح كرد

آيت اهلل هاشمي: 
شيطنت ها و موانع حضور 

حجاج ايراني در مراسم حج 
براي سال آينده اصاح شود

طراحي و ساخت موتورهاي 
سنگين توربوجت و توربوفن 

ظرف 2 سال آينده

ريي��س مجم��ع تش��خيص مصلحت نظ��ام گفت: 
متاس��فيم ك��ه ايرانيان امس��ال در ح��ج نبودند و 
اميدواري��م اقدام��ات ش��يطنت آميزي ك��ه مانع 
حض��ور حج��اج ايراني در مراس��م حج ش��د، براي 
س��ال آينده اصاح ش��ود. به گزارش ايلنا، آيت اهلل 
هاشمي رفسنجاني، در ديدار مدال آوران و قهرمانان 
دانش��جوي دانشگاه آزاد اسامي در المپيك 201۶ 
ريو گفت: متاسفيم كه ايرانيان امسال در حج نبودند 
و اميدواريم اقدامات شيطنت آميزي كه مانع حضور 
حجاج ايراني در مراسم حج ش��د، براي سال آينده 
اصاح ش��ود. آيت اهلل هاشمي رفسنجاني در بخش 
پاياني س��خنان خويش با بيان اي��ن جمله كه جاي 
خانم عليزاده در ميان ما خالي است، گفت: او كاري 
تاريخي كرده اس��ت كه البته قبل از او نيز دختران 
ايران��ي در پارالمپيك نش��ان داده بودن��د كه زنان 
ايران از افتخارات مردم و كش��ور هستند و اميدوارم 
مسووالن دانش��گاه آزاد اسامي تجليل جداگانه اي 

از خانم كيميا عليزاده به جاي آورند. 

خبر روزنگاه روزسرخط خبرها
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اصولگرايي و خطر فروپاشي 
از درون

جريان اصولگرايي در دو دهه اخير، با 
مش��كات خاص و چالش هاي جدي 
روبه رو بوده اس��ت؛ چالش ها و موانعي كه نتوانست 
اي��ن جريان را به يك جريان بالنده تاثيرگذار و رو به 
پيشرفت، زنده و پاسخگو تبديل كند. اگر بخواهيم 
چرايي ماجرا يا شواهدي كه براي اين ادعا وجود دارد 
را بررسي كنيم، بايد به اين نكته اشاره كنيم كه اين 
جريان سياسي در سال هاي اخير به نوعي با چالش 
فقدان رهبري بالنده و كاريزماتيك روبه رو بوده است 
و اين مشكات به خصوص پس از درگذشت آيت اهلل 
مهدوي كني دبير جامعه روحاني��ت مبارز تهران و 
رييس دانشگاه امام صادق كه در جريان اصولگرايان 
س��نتي داراي مقبوليت عام بود خود را بيشتر نشان 
داد. البته شوك بزرگ ديگري نيز كه به اين جريان 
وارد ش��د درگذشت يكي از فعاالن سياسي پرسابقه 
و تش��كياتي بود ك��ه در جايگاه رهب��ري معنوي 
حزب موتلفه اس��امي و رياست جبهه پيروان خط 
ام��ام و رهبري داراي تاثيرگ��ذاري قابل توجهي در 
بدنه اجتماعي و سياس��ي اصولگراي��ان بود. مرحوم 
حبيب اهلل عس��گراوالدي كه فعاليت خود را از اوايل 
دهه چهل در هيات هاي موتلفه و در كنار چهره هايي 
چون شهيد اماني و ش��هيد صفار هرندي آغاز كرده 
بود و در جريان ترور حس��نعلي منصور نخست وزير 
وق��ت راهي زن��دان و در كنار آي��ت اهلل انواري يكي 
از شناخته ش��ده ترين چهره ه��اي مبارزاتي جريان 
محافظه كار س��نتي و از پيروان ش��ناخته شده امام 
خمين��ي)ره( در ميان بازاريان به حس��اب مي آمد، 
قرار گرف��ت، پس از پي��روزي انقاب ب��ا حضور در 
كميت��ه امداد ب��ه عن��وان نماينده ول��ي فقيه و در 
وزارت بازرگاني دولت اول مهندس موسوي، داراي 
 نقش كليدي در عرصه اقتصادي و سياس��ت ورزي 

به شمار مي آمد. 
اما ش��وك س��وم به جريان اصولگرايي، به انتخابات 
سال هاي 84 و 88 رياست جمهوري مرتبط مي شود. 
آنج��ا كه حجت االس��ام ناطق نوري م��ورد هجمه 
جريان راديكال نوخاس��ته در ميان اصولگرايان قرار 
گرفته و عما از تش��كيات مح��وري اصولگرايي يا 
همان روحانيت مبارز فاصل��ه گرفته بود. در نهايت 
هم ش��كافي كه در نتيجه به قدرت رسيدن محمود 
احمدي نژاد به عنوان چهره  مورد حمايت برخاسته 
از راديكاليس��م جريان اصولگراي��ي در برابر جريان 
س��نتي و مدرن كه توس��ط چهره هاي��ي چون علي 
الريجان��ي و قاليب��اف در انتخاب��ات 84 نمايندگي 
مي شد آغاز و در طول هشت ساله دولت وي بيش از 
پيش تعميق و گسترش يافت. اوج اين ماجرا هم قهر 
يازده روزه محمود احمدي نژاد يا افش��اگري وي در 
مجلس ش��وراي اسامي عليه برادران الريجاني بود 
كه منجر به شدت بخشيدن به اين موضوع شد تا به 
عنوان نماد اين شكاف قابليت ارزش گذاري و توجه 
را به خوبي نمايان  س��ازد. البته مش��كل ديگري كه 
مي توان در خصوص وجود چالش و مشكات درون 
اصولگرايي مورد توجه قرار داد، فقدان تئوري پردازي 
و نظريه سازي براي پيشبرد گفتمان اين جريان در 
فضاي سياس��ي كشور است. مش��كاتي كه حتي با 
برخي اظه��ارات و نظرياتي كه از س��وي چهره هاي 
ش��اخص اين مجموعه در برخي از تريبون ها انتشار 
يافته و موجبات اس��تحاله اين مجموعه سياسي را 
فراهم مي س��ازد عدم توانمندي براي به روز رساني 
و پاس��خگويي به نيازهاي مبتاب��ه جامعه به ويژه 
اقشار تاثيرگذاري چون جوانان، دانشجويان، زنان، 
كارگ��ران و نخبگان فك��ري و نواندي��ش در عرصه 

دانشگاه و حوزه هاي علميه است.
اين نيز يكي ديگر از مشكات حل نشده اين جريان 
سياس��ي به حس��اب مي آيد كه ضعف س��اختاري، 
نظريه پردازي، س��ازماندهي و حضور موثر در افكار 
عمومي را براي ش��ان در پي داش��ته اس��ت. به نظر 
مي رس��د در صورت بي توجهي به اين مش��كات و 
عدم ارايه يك مجموعه راهبردي و منس��جم فكري 
كه بتوان��د به تمامي مش��كات و چالش ها پاس��خ 
مقتضي بدهد، اي��ن مجموعه سياس��ي كه يكي از 
جريانات اصلي درون نظام سياس��ي را شكل مي داد 
با خطر فروپاش��ي از درون و ريزش جدي نيروهاي 
بدنه روبه رو ش��ود كه البته وقوع اي��ن اتفاق به نفع 
كش��ور، نظام جمهوري اس��امي و حت��ي جريان 
 رقيب س��نتي اي��ن مجموعه يعن��ي اصاح طلبان

 نخواهد بود. 

آمار غلط ضربه 
سنگيني به كشور 

مي زند
 دق�ت و صح�ت آمارها 
وي�ژه اي  اهمي�ت  از 
برخ�وردار اس�ت و آمار 
غلط ضربه س�نگيني به 
كشور مي زند، متاسفانه 
كشور از لحاظ آمارگيري 
عقب است و حتي برخي 
مس�ووالن از حقاي�ق و 
آمارهاي واقعي در بعضي 

بخش ها مطلع نيستند.

گروه سياسي| دليل هجمه هاي وسيع به دولت از تريبون هاي 
نماز جمعه را »عدم آگاهي« نمي داند، چون معتقد است گزارش 
عملكردهاي دولت از همين تريبون ها اعام شده پس نمي توان 
صفت »ناآگاهي« را به اظهارات نامتناس��ب برخي نسبت داد. 
محمدباقر نوبخت در نشست خبري ديروز در پاسخ به سوالي 
درباره چرايي هجمه هاي وس��يع به دولت در تريبون هاي نماز 
جمعه مي گويد: »ش��ايد نتوان عدم آگاهي از اقدامات دولت را 
مبناي برخي اظهارات نامتناس��ب در تريبون هاي نماز جمعه 
بدانيم« و دليل آن را بر اين مبنا قرار مي دهد كه »در شهريورماه، 
تعداد زيادي از وزرا در شهرستان ها و استان هاي مختلف حضور 
داشتند و بنابراين از تريبون هاي مختلف نماز جمعه هم خدمات 
دولت به مردم بيان شد«. محمدباقر نوبخت در ادامه با اشاره به 
بيانات مقام معظم رهبري در نشس��ت اخير با دولت كه در آن 
بيان فرمودند خدمات بايد به مردم اطاع رساني شود، مي گويد: 
»در هفته اول ش��هريورماه، فرصت براي تماس با ائمه محترم 
جمعه وجود داشت. به نظر مي رسد عامل اصلي اظهارات اخير، 
ناآگاهي نباشد، هر چند اطاع رساني بايد به صورت مستمر به 
جامعه و ائمه محترم جمعه انجام شود ولي انتظار داريم از پدران 
و برادراني كه در تريبون هاي نماز جمعه س��خن مي گويند، با 
مروت و انصاف درباره خدمات نظام جمهوري اس��امي ايران 
و دولت س��خنان خود را بيان كنند. هر چيزي كه نياز به تذكر 
و گوشزد اس��ت، دولت با فروتني گوش مي كند ولي در برخي 
موارد، انتظار داريم پايبندي به مروت و انصاف را در تريبون هاي 

نماز جمعه شاهد باشيم.«
محل جمع بندي مباحث FATF در رسانه ها نيست 

س��خنگوي دولت در ادامه با اشاره به اينكه تا به حال ابهامات و 
اتهامات فراواني نس��بت به FATF مطرح شده كه مسووالن 

دولتي هم پاسخگوي آنها بوده اند، اظهار كرد: محل جمع بندي 
اين مباحث در رسانه ها و فضاي مجازي نيست زيرا اين مباحث 
بسيار تخصصي است. همانطور كه ما انتظار داريم تريبون نماز 
جمعه اخاق، تقوا، دين و سياست را تبليغ كند و به همان ميزان 
هم نهادهادي تخصصي نظام بايد وظايف خود را انجام دهند. 
اين موضوع در ش��وراي عالي امنيت ملي مطرح ش��ده و من از 
جمع بندي آن خبردار هستم و دبير شوراي عالي امنيت ملي 
هم اين جمع بندي را اطاع رساني مي كند. ما معتقديم مردم 
هم بايد از اين موضوع مطلع باشند. نوبخت با طرح اين پرسش 
كه چرا فضايي ايجاد شده كه مطالبي در رسانه هاي داخلي گفته 
مي شود تا رسانه هاي دشمن از آن سوءاستفاده كنند، تصريح 
كرد: جاي اين مباحث در شوراي امنيت ملي است. من تاكيد 
مي كنم هيچ كدام از اقدامات دولت يازدهم نه تنها نس��بت به 
منافع ملي بي توجه نيست بلكه در اين زمينه دقت الزم را دارد. 

جواب هاي ما صريح و قانوني است
سخنگوي دولت با اشاره به اينكه هرگاه FATF به اجازه مجدد 
قانوني نياز داشته باشد ما قبول داريم كه بايد آن مجوز كسب 
شود، تاكيد كرد: البته هيچ وقت سخنگوي شوراي نگهبان به 
صراحت به اين مس��اله نپرداخته است. ما در دولت پاسخ هاي 
روشني به ابهامات مطرح ش��ده به FATF داده ايم، اما هنوز 
هم مث��ل قراردادهاي نفتي، ابهام ايج��اد مي كند در حالي كه 
جواب هاي ما صريح و قانوني است اما فردي با عنوان حقوقدان 
مي آورند كه مي گويد به نظر من اين مس��اله ابهام دارد، ما بايد 
چه كنيم كه ابهامات رفع شود؟ ما اين اطمينان را مي دهيم كه 
زير هيچ قراردادي را كه منافع ملي كش��ور را تامين نكند امضا 
نمي كنيم. نوبخت همچنين تاكيد كرد: دولت قطعا هيچ يك 
از تحريم هايي را كه بدخواهان ايران ايجاد كرده اند به رسميت 

نمي شمارد، تحريم هسته اي و غيرهسته اي مورد تاييد ما نيست 
و ما آن را به هيچ وجه در كش��ور اجرا نمي كنيم، اما اش��خاص 
حقيقي و غيرحقيقي كه در زمينه غيرهسته اي تحريم هستند 
و اگر بخواهند LC باز كنند طرف خارجي آن را قبول نمي كند. 
 FATF سخنگوي دولت در پاسخ به اين پرسش كه آيا شما با
به تعريف مشتركي از گروه هاي تروريستي رسيده ايد، گفت: از 
سوي مقامات ايراني به صراحت اعام شده كه ما آن توصيه هايي 
را خواهيم پذيرفت كه در چارچوب قانون اساس��ي جمهوري 
اسامي ايران باشد. قانون اساس��ي ما هم صراحت دارد كه ما 
ضمن مبارزه با تروريس��م، نس��بت به نهضت هاي آزاديبخش 
موضع حمايتگرانه اي خواهيم داشت و ما هم در چارچوب قانون 
اساسي خود عمل مي كنيم. ما در گذشته در ليست سياه بوديم 
اما اكنون در حالت تعليق قرار گرفته اي��م و در اين زمينه يك 
سال فرصت داريم و تاكيد مي كنيم بسياري از اين نگراني هاي 
داخلي، اجرايي نمي شود. نوبخت در پاسخ به اين پرسش كه آيا 
آلمان براي سفر رييس جمهور كشورمان به آن كشور شرطي 
گذاشته است، گفت: آلمان و هيچ كشوري در منزلتي نيست كه 
براي ايران تعيين تكليف كند. اين بحث اساسا قابل تاييد نيست. 
هيچ كشوري نمي تواند براي ما شرط تعيين كند. اگر براي ما اين 
سفر قطعي شود حتما اطاع رساني مي شود. شايد مقاماتي از 
آلمان هم براي مهر ماه به ايران بيايند. روابط ما با آلمان مثبت 
و مطلوب اس��ت و طرفين به منافع يكديگر احترام مي گذارند. 
وي همچنين در پاس��خ به پرسشي درباره احتمال پيگيري بد 
عهدي امريكا در اجرايي شدن برجام از سوي رييس جمهور در 
نيويورك گفت: دستور كار اين سفر از سوي دفتر رييس جمهور 
اطاع رساني مي شود اما از اين فرصت براي تامين منافع ملي 

كشور استفاده خواهد شد. 

نيازي به تغيير در كابينه نيست
نوبخت در پاسخ به سوالي درباره تغيير كابينه نيز خاطرنشان 
كرد: مطالبات ملي از دولت برخورداري از خدماتي با كيفيت تر و 
گسترده تر است كه همه تاش ما هم در اين زمينه است. ممكن 
اس��ت برخي جريان هاي سياسي هم مطالباتي در مورد تغيير 
كابينه داشته باشند كه با توجه به زمان كوتاه باقي مانده به پايان 

سال شايد ديگر نيازي به اين تغييرات در اين كابينه نباشد. 
پرونده اماك نجومي در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي 

مطرح نشده است
نوبخت همچنين درباره رسيدگي به پرونده اماك نجومي در 
ستاد مبارزه با مفاس��د اقتصادي اظهار كرد: تا آنجا كه من در 
جلسات س��تاده بوده ام اين موضوع در آنجا مطرح نشده است 
كه اگر مطرح ش��ود حتما اطاع رساني مي كنيم. وي در پاسخ 
به اين پرسش كه موضع شما نسبت به فيلتر برخي سايت ها و 
خبرگزاري ها در ارتباط با اماك نجومي چيست؟ اظهار كرد: 
»دولت ترجيح مي دهد اين مسائل را به ملت زيرك و فهيم ايران 
واگذار كند. اميدواريم جمع بندي به گونه اي باشد كه منافع ملي 
كشور تامين ش��ود.«وي درباره ورود دولت به مساله انتخابات 
نيز خاطرنشان كرد: آنقدر مش��غله براي دولت وجود دارد كه 
انتخابات براي رقباي سياسي فرصت بيشتري دارد تا براي ما. 

 2 ميليارد تومان از حقوق هاي غيرمتعارف
 برگشت داده شد

نوبخت با اشاره به اينكه بيش از دو ميليارد تومان از حقوق هاي 
غيرمتعارف پرداخت شده به مديران برگشت داده شد، گفت: 
از دستگاه هاي نظارتي خواهش كرديم ماهانه حقوق مديران 
كنترل ش��ود تا اگر يك مورد تخلف نسبت به مصوبه مشاهده 

شد، برخورد صورت گيرد. 

انتظار پايبندي به مروت و انصاف را در تريبون هاي نماز جمعه داريم
سخنگوي دولت: 

سوژه روز

گروه سياس�ي| با تمام قوا همچنان به فعاليت هايش 
ادامه مي دهد. حت��ي پالس ه��اي رد صاحيت هم او 
را از ادامه دادن منصرف نكرده اس��ت. از س��خنراني در 
مس��اجد و در جمع مردم كه بدون درخواس��ت مجوز 
از وزارت كش��ور و مراجع ذي رب��ط صورت مي گيرد تا 
ديدار با اقشار و اصناف مختلف، همه جزو برنامه هاي اين 
روزهاي محمود احمدي نژاد اس��ت، برنامه هايي كه به 
باور بسياري شكي در انتخاباتي بودن آنها نيست. اين بار 
رييس دولت هاي نهم و دهم ب��ا فرهنگيان ديدار 
داشت. اگرچه در اين اواخر و در سخنراني هايي 
كه در ش��هرهاي مختلف داش��ت با گوشه و 
كنايه دول��ت و منتقدانش را نش��انه گرفته 
بود اما به نظر مي رسد براي او اين كنايه هاي 
ويژه سخنراني ها در جمع مردم عادي است 
و در ديدارهايي كه با قشرهاي مختلف دارد بر 
مسائل ديگري تاكيد دارد. احمدي نژاد در اين ديدار 
صحبت هايش را پيرام��ون انقاب تنظيم كرده بود و 

البته انتقادهاي تندي هم نس��بت به افرادي كه ادعاي 
انقابي بودن دارند را مطرح ك��رد و گفت: بعضي افراد 
كه خود را مالك انقاب مي دانند و در 37 سال گذشته، 
خودش��ان، فرزندان، فاميل، دوس��تان و حزب شان هر 
كاري خواس��ته اند، انجام داده اند و اكنون خود را معرف 
و نماينده انقاب وانمود مي س��ازند و مي خواهند به نام 
انقاب، كل مملكت را يكجا بفروشند و اگر بقيه مردم به 
او گفتند كه باالي چشمت ابروست، ضد انقاب خطاب 
مي ش��وند اما من تاكيد مي كنم كه اسام و انقابي كه 
اين افراد معرفي مي كنند و نماد آن هستند، نمي تواند 
مورد قبول ملت ايران قرار گيرد. به گزارش دولت بهار، 
احمدي ن��ژاد طي س��خناني در گردهمايي فرهنگيان 
كشور، هدف انقاب اس��امي را نجات همه انسان ها از 
استكبار، زورگويي، تحميل، خودخواهي، برتري طلبي، 
تعصبات نژادي، قومي و قبيله اي و حاكم كردن عدالت 
و انسانيت دانست و تاكيد كرد: انقاب آمد تا يك جهان 
انس��اني را پايه ريزي كند و اين امر نيز مستلزم اهتمام 

ويژه معلمان، فرهنگيان و دست اندركاران نظام تعليم 
و تربيت به نهادينه كردن اخاق و ارزش هاي انساني و 
پرورش انسان هاي جهاني است. رييس دولت هاي نهم 
و دهم، ش��ناخت صحيح از مقصد را براي برنامه ريزي 
صحيح، تحقق پيش��رفت واقعي و حرك��ت رو به جلو، 
ضروري خواند و گفت: هرگونه پيشرفتي در گرو آگاهي 
كامل از جايگاهي است كه مي خواهيم به آن برسيم. اگر 
آرمان ها و اهداف معلوم نباش��د، معياري براي سنجش 

برنامه ها نيز وجود نخواهد داشت.  
برخي خود را مالك انقاب مي دانند و 

مي خواهند كشور را يكجا بفروشند
انتق��اد از وجود فق��ر و فاصله هاي طبقات��ي تبديل به 
ترجيع بند س��خنراني هاي احمدي نژاد شده است. او 
در حالي عليه وجود فاصله طبقاتي در جامعه س��خن 
مي گويد كه به باور بسياري در دوره هشت ساله پاستور 
نش��يني او فاصله طبقاتي در جامعه ايران رشد زيادي 
داش��ته اس��ت. وي با تش��ريح حقيقت انقاب، گفت: 

انقاب آمد تا انسان ها را باال بكشد، فقر و فاصله طبقاتي 
نباشد، كسي له نشود و احساس حقارت و خفقان نكند 
اما بعضي افراد كه خ��ود را مالك انقاب مي دانند و در 
37 سال گذشته، خودشان، فرزندان، فاميل، دوستان و 
حزب شان هر كاري خواسته اند، انجام داده اند و اكنون 
خ��ود را معرف و نماين��ده انقاب وانمود مي س��ازند و 
مي خواهند به نام انقاب، كل مملكت را يكجا بفروشند 
و اگر بقيه مردم به او گفتند كه باالي چشمت ابروست، 
ضد انقاب خطاب مي ش��وند اما من تاكيد مي كنم كه 
اسام و انقابي كه اين افراد معرفي مي كنند و نماد آن 
هس��تند، نمي تواند مورد قبول ملت اي��ران قرار گيرد. 
رييس دولت هاي نه��م و دهم هدف از بازخواني مباني 
انق��اب و آرمان هاي امام را ش��ناخت حقيقت انقاب 
دانست و گفت: آيا مي شود به كسي كه مدعي انقابي 
بودن است، فرصت خدمت بدهند و او جز به خودش و 
انباشته كردن جيبش، فكر نكند؟ چنين فردي نه فقط 

انقابي نيست بلكه باالترين ضد انقاب است. 

بعضي خود را مالك انقاب مي دانند و مي خواهند به نام انقاب، كل مملكت را يكجا بفروشند
جديدترين اظهارات احمدي نژاد 

چهره روز

نايب رييس مجلس گفت: اگر رهبر انقاب از تيم مذاكره كننده 
هس��ته اي دفاع نمي كرد، آنها را دستگير و اعدام مي كردند. به 
گزارش ايلنا، مس��عود پزش��كيان نايب رييس مجلس شوراي 
اسامي در نشست خبري ديروز خود در تبريز با اشاره به حمله ها 
و هجمه هاي مخالفان به مذاكرات هسته اي و برجام اظهار داشت: 
اگر رهبر انقاب از تيم هسته اي دفاع نمي كرد، آنها را به عنوان 
خائن دستگير و اعدام مي كردند. نايب رييس اول مجلس دهم 

با دفاع از اعضاي تيم مذاكره هسته اي، تاكيد كرد: گفتن اينكه 
برجام ذلت بار بود، بي حرمتي به رهبري است. اين فعال سياسي 
اصاح طلب با اشاره به اعمال محدوديت ها براي رييس جمهور 
پيشين كشورمان گفت: مشكل اصلي اين است كه كسي حق 
ندارد اسم آقاي خاتمي را در رسانه  اش بياوريد. من اصاحات 
را با تمام وجود قب��ول دارم و اصولگراتر از افرادي هس��تم كه 
ادعاي اصولگرايي دارند و براي همين پايبندي به اصول، تاوان 

مي دهم. پزش��كيان با بيان اينكه نمي شود پشت تريبون رفت 
و در مورد همه مس��ائل اظهارنظر كارشناسي كرد، تاكيد كرد: 
اين كار نش��انه جهل است نه دانايي و بزرگ ترين ظلم به مردم 
است. نايب رييس نخست مجلس با اش��اره به آزادي تدريس 
زبان م��ادري در قانون گفت: قانون اج��ازه داده فرزندان ما در 
مدارس به زبان مادري صحبت كنند، بنويسند و تحصيل كنند. 
او ضمن گايه از اينكه برخي براي خود حق قايل مي شوند و به 

يك قوميت توهين مي كنند، متذكر شد: حاكميت بايد قانون 
را اجرا و از اقداماتي كه بهانه دست دشمن مي دهد، خودداري 
كند. پزشكيان با بيان اينكه برنامه اي براي حضور در انتخابات 
رياس��ت جمهوري ندارم، گفت: سيس��تم حاكميت كشور ما 
مشكل دارد و براي همين هر رييس جمهوري كه دوره اش تمام 
مي شود، مورد انتقاد و بدگويي قرار مي گيرد. با سيستم فعلي 
كشور هيچ رييس جمهوري در كشور عاقبت به خير نمي شود. 

نايب رييس مجلس: دفاع رهبري نبود، تيم مذاكره به جرم خيانت اعدام مي شد
خبر آخر

حضرت آي��ت اهلل خامن��ه اي رهبر معظم 
انق��اب اس��امي پي��ش از ظه��ر ديروز 
)سه ش��نبه( در ديدار مس��ووالن س��تاد 
سرشماري عمومي نفوس و مسكن، اعضاي 
شوراي عالي آمار كشور و مديران مركز آمار 
ايران، »آم��ار و اطاعات دقيق، متمركز و 
علم��ي« را پايه اصل��ي در تصميم گيري 
كارآمد براي كش��ور خواندند و با تاكيد بر 
اهميت طرح سرشماري عمومي، خطاب 
به مردم خاطرنشان كردند: همه مردم عزيز 
بايد بطور جدي در اين طرح مهم مشاركت 

كنند. رهبر انقاب اسامي، آمار را ضرورتي 
قطعي و اصلي براي برنامه ريزي در خصوص 
منابع و نيازهاي متنوع و گس��ترده كشور 
دانس��تند و افزودند: آحاد مردم عزيز براي 
آنكه تصميم گيري ها در كشور، »درست، 
به جا و كارآمد« باشد، هم در اين طرح مهم 
شركت كنند و هم آمار و اطاعات مورد نياز 
را به صورت دقيق در اختيار دستگاه هاي 
آماري قرار دهن��د و آمارها نيز همچنانكه 
مس��ووالن گفته اند جنبه محرمانه دارد. 
حضرت آيت اهلل خامنه اي در ادامه خطاب 

به متوليان آمار در كشور خاطرنشان كردند: 
در آمارها هم بايد وضعيت موجود تبيين 
شود و هم »روند تغييرات« شناسايي شود 
تا در روزگار كنوني كه س��رعت تغييرات 
در آن بس��يار زي��اد اس��ت، مس��ووالن و 
تصميم گيران كش��ور در اثر تغيير روندها 

غافلگير نشوند. 
ايش��ان با اش��اره به اهميت دقت و صحت 
آمارها، و ضربه س��نگيني كه آمار غلط به 
كشور مي زند، افزودند: متاسفانه كشور از 
لحاظ آمارگيري عقب است و حتي برخي 

مس��ووالن از حقايق و آمارهاي واقعي در 
بعضي بخش ها مطلع نيستند. رهبر انقاب 
اسامي به عنوان نمونه به اهميت آمار در 
اقتصاد دانش بنيان اشاره كردند و گفتند: 
اقتصاد دانش بنيان كه راه پيشرفت كشور 
است، متكي به »عنصر انس��اني با سواد و 
مبتكر« اس��ت و بايد مشخص شود كه در 
هر يك از ش��اخه هاي اقتصادي و فني چه 
تعدادي از جوانان و نيروهاي با اس��تعداد و 
داراي ابتكار و انگيزه وجود دارند. حضرت 
آي��ت اهلل خامن��ه اي همچنين ب��ه نقش 
تعيين كننده آم��ار در اقتص��اد مقاومتي 
اش��اره كردند و افزودند: راه عاج حقيقي 
مشكات كش��ور، اقتصاد مقاومتي است و 
اگر تمام راه هاي دنيا هم به روي ما باز شود 
اما اقتصاد كشور درون زا نباشد، در نهايت 
اين معادله، معادله اي شكست خورده است. 
ايش��ان خاطرنش��ان كردند: الزمه تحقق 
اقتص��اد مقاومتي، وجود آم��ار و اطاعات 
دقيق از وضعيت توليد داخل و بنگاه هاي 
توليدي و نيازهاي آنهاست. »ارايه بهنگاِم 
آمار به مس��ووالن و تصميم گيران كشور و 
سازندگان افكار و گفتمان هاي عمومي«، 
نكته ديگري بود كه رهبر انقاب اسامي 
ب��ر آن تاكيد كردند. ايش��ان با اش��اره به 
مساله »پيري جمعيت و استمرار نادرست 
سياس��ت هاي كاهش جمعيت« افزودند: 
رش��د جمعيت 4 درصدي در س��ال هاي 
دهه ۶0، نياز به عاج داش��ت كه عاج آن، 
همان سياست هاي كاهش جمعيت بود اما 
تداوم اين سياست ها بايد با ارايه آمار بهنگام 
توسط مس��ووالن در وقت معيني، متوقف 
يا كند مي شد، زيرا مشكل پيري جمعيت 
يكي از مشكات بدون عاج است و امروز 
كشورهاي پيش��رفته نيز راه حلي براي آن 
ندارند. حضرت آيت اهلل خامنه اي در ادامه، 
اختاف در آمارهاي مراكز آماري را »بايي 
بزرگ« خواندند و افزودن��د: گاهي مراكز 
مختل��ف در خصوص نرخ بي��كاري يا نرخ 
تورم و رش��د اقتصادي، آمارهاي متفاوتي 
بيان مي كنند كه اين مساله موجب ايجاد 
بي اعتمادي در مردم مي شود. رهبر انقاب 

اس��امي با اش��اره به نادرس��ت خواندن 
برخ��ي آمارهاي دولت هاي قبلي توس��ط 
دولت هاي بعدي، افزودند: بايد منش��أ اين 
دوگانگي ها مشخص شود، يعني يا در آن 
دوره در بيان آمارها اش��كالي وجود داشته 
است يا در دوره پس از آن؛ و در هر صورت، 
دستكاري در آمارها كه در معرض قضاوت 
مردم فهيم نيز قرار دارد، گناهي كبيره است. 
حضرت آيت اهلل خامنه اي تاكيد كردند: از 
جمله كارهاي اساسي، تمركز آمار در يك 
مركز و همچنين تمركز بر روي يك شيوه 
علمي و مورد توافق اس��ت. ايشان با تاييد 
اس��تفاده از ابزارهاي جديد در جمع آوري 
و پ��ردازش اطاعات آماري، خاطرنش��ان 
كردند: اعام نتيجه سرش��ماري عمومي 
نبايد به تاخير بيفتد و نتايج بايد با پردازش 
و جمع بندي علمي و دقيق، تا پايان س��ال 
اعام شود. ايشان، همچنين ارزيابي نتايج 
و كاركردهاي اسناد مهمي همچون سند 
چشم انداز 20 س��اله و سياست هاي كان 
كش��ور را يكي ديگ��ر از وظايف مهم مركز 
آمار برشمردند و خاطرنشان كردند: مركز 
آمار، هم بايد تحقق سياس��ت ها را بررسي 
كند و هم در خصوص نتايج و كاركردهاي 
اجراي سياس��ت ها اعام نظر كن��د، تا در 
صورت نامطلوب بودِن نتايج، سياس��ت ها 
بازبيني و اصاح ش��وند. پيش از سخنان 
رهبر انقاب اسامي، آقاي نوبخت معاون 
رييس جمهور و رييس س��ازمان برنامه و 
بودجه با بيان اينكه سرش��ماري عمومي 
نفوس و مسكن، هر پنج سال يك بار اجرا 
مي شود، گفت: سرشماري سال 1395 از 
س��وم تا 24 مهرماه به روش اينترنتي و از 
25 مهر ت��ا 25 آبان ماه به صورت حضوري 
انجام مي شود. همچنين آقاي پارسا رييس 
مركز آمار ايران با بيان گزارش��ي از فرآيند 
سرشماري عمومي نفوس و مسكن كه به 
وس��يله 25 هزار آمارگير در سراسر كشور 
اجرا خواهد ش��د، گفت: اخذ اطاعات هر 
خان��وار ح��دود 10 تا 15 دقيق��ه به طول 
مي انجامد و به مردم اطمينان مي دهيم كه 

اطاعات فردي آنها محرمانه خواهد بود. 

محمدجواد حق شناس
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  » منشا دوگانگي« ميان
 آمارهاي دولت ها مشخص شود 
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