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یافتی مدیران ۱۸ میلیون تومان است نوبخت: حداکثر در
س��خنگوی دولت گفت: حداکثر دریافتی مقامات سیاسی 
۱۰ و سایر مدیران شرکت های دولتی ۱۸ میلیون تومان بوده 

و سقف حقوق مدیران همچنان پابرجاست.
ب��ه گزارش تس��نیم  محمدباقر نوبخت در پاس��خ به این 
س��وال که در مصوبه هفته گذشته هیئت وزیران سقف حقوق 
مدیران دولتی برداش��ته شده اس��ت گفت: آنچه تصویب شد 

براساس مصوبات پیشین شورای حقوق و دستمزد بود.
نوبخ��ت همچنین درباره جلس��ه دیروز این س��تاد گفت: 

مصوبات این نشست در دو محور در دستور کاِر ستاد بود.
وی اف��زود: یک��ی از ای��ن موضوع��ات مش��کالت فعل��ی 

کارفرمایان با سازمان تامین اجتماعی در خصوص مدت زمان 
طوالنی بررسی کارهای کارفرمایان از سوی این سازمان بود.

نوبخ��ت بهبود فضای کس��ب و کار را محور دوم مصوبات 
این جلسه خواند.

آیت اهلل آملی الریجانی رس��یدگی به بیش 
از ۱5 میلیون پرونده قضایی در سال 95 را ميـــــزان

اس��تانداردهای  می��زان  از  فرات��ر  بس��یار 
بین المللی دانس��ت و گفت: با توجه به کمبود امکانات، اعتبارات 
و نیروی انس��انی و در عین حال ارائه میلیون ها خدمت ساالنه از 
س��وی دس��تگاه قضایی به مردم، باید گفت که قضات و کارکنان 

قوه قضاییه واقعاً کار جهادی انجام می دهند.
به گزارش روابط عمومی قوه قضائیه، آیت اهلل آملی الریجانی 
در جلس��ه مسئوالن عالی قضایی با تسلیت ایام شهادت ششمین 
اختر تابناک آسمان امامت و والیت حضرت امام جعفر صادق)ع(، 
تصریح ک��رد:  در جهانی زندگی می کنیم ک��ه عده ای در تالش 
هستند تصویری غلط و انحرافی از اسالم را پراکنده کنند و قومی 
که وحش��ی گری آنان در تاریخ بی نظیر اس��ت خود را منتسب به 
اسالم می کنند و از سوی دیگر برخی نظیر حکام سعودی و اذناب 

آنها خود را مروج دین اسالم می دانند.
وی با اشاره به برگزاری مراسم هفته قوه قضاییه تصریح کرد: 
متأسفانه هنوز ظرفیت های رسانه ای الزم برای ارائه گزارش های 
مبس��وط به مردم در ق��وه قضاییه فراهم نش��ده و این نقیصه از 

جهت رسانه ای باید رفع شود.

آیت اهلل آملی الریجانی با اشاره به گفت وگوی زنده تلویزیونی 
خود با مردم خاطرنش��ان کرد: در این گفت وگو تالش کردم که 
بخش کوچکی از عملکرد دستگاه قضایی را تشریح کنم که البته 
فرصت و امکان تش��ریح کامل همان میزان هم وجود نداشت. در 
مجم��وع انتظار این اس��ت که مردم عزیز ما بدانند که بس��یاری 
از کاس��تی های موجود در دس��تگاه قضایی ک��ه هرگز منکر آنها 

نیستیم، ریشه در بیرون دستگاه قضایی دارند.
رئیس قوه قضاییه اظهار کرد: دادگس��تری جمهوری اسالمی 
در س��ال 95 به ۱5 میلیون و 3۰۰ هزار پرونده رس��یدگی کرده 
است که این میزان بسیار فراتر از استانداردهای بین المللی است.

وی با اش��اره به ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، این 
ام��ر را تحولی بزرگ در ارائه خدمات قضایی به مردم دانس��ت و 
تصریح ک��رد: این طرح، کمبودهایی دارد ک��ه اگر این کمبودها 
برطرف ش��ود ش��اهد تحوالت بس��یار عظیم ت��ری خواهیم بود. 
ام��روز بیش از 3۰ درص��د ابالغ ها به ص��ورت الکترونیکی انجام 

می ش��ود که این کار عالوه بر صرفه جویی در وقت و هزینه مردم 
و همچنین پیش��گیری از برخی مفسده ها، موجب حفظ کرامت 
و آبروی ش��هروندانی  می شود که ممکن است درگیر یک پرونده 

قضایی باشند.
رئیس دس��تگاه قضا همچنین با اش��اره به ارائه بیش از 7۰ 
میلیون خدمت در سال 95 از سوی سازمان ثبت اسناد و امالک 
کشور، گفت: طرح »کاداستر« تقریباً در شهرها به اتمام رسیده و 
کارهای مقدماتی این طرح در بیرون شهرها نیز انجام شده است. 
در این زمینه کارهایی انجام شده که اگر بودجه آن از سالها قبل 
تأمین می ش��د شاید دهها س��ال پیش به سرانجام رسیده بود اما 
به هرحال با فعالیت جهادی همکارانمان در سازمان ثبت و سایر 
بخش��های مرتبط با وجود کمبود امکانات، امروز این کار در حال 

انجام است.
آیت اهلل آملی الریجانی خدمات س��ازمانهایی نظیر س��ازمان 
زندانها، پزش��کی قانونی، سازمان بازرس��ی کل کشور، شوراهای 

حل اختالف و مراجعی مانند دیوان عالی کش��ور و دیوان عدالت 
اداری را مورد اشاره قرار داد و تصریح کرد: تمام این خدمات که 

با وجود کمبودهای بسیار ارائه می شود. 
وی با اشاره به اینکه ه برخی تخلفات هم در قوه قضاییه وجود 
دارد گفت:  ما هرگز وجود تخلفات را انکار نکرده ایم منتها عده ای 
با ترس��یم یک تصویر ایده آل در فضایی تخیلی از دستگاه قضایی 
می گویند که قوه قضاییه با نقطه مطلوب فاصله بس��یاری دارد. ما 
هم معتقدیم که دس��تگاه قضایی از جای��گاه واقعی اش در قانون 
اساس��ی و شرع فاصله دارد اما ارزیابی دقیق و منصفانه عملکردها 

باید با درنظر داشتن میزان امکانات و توانایی ها صورت گیرد.
آی��ت اهلل آملی الریجانی در ادامه با اش��اره به تأکیدات رهبر 
معظم انقالب در ای��ن دیدار پیرامون ضرورت انجام کار جهادی، 
نگاه تحولی، احیای حقوق عامه، نظارت بر حس��ن اجرای قوانین، 
رفع تظلمات و دفاع از آزادیهای مش��روع، این تذکرات را بس��یار 
مفید و ضروری دانس��ت و خاطرنش��ان کرد: گاه تصویری که از 
قوه قضاییه در اذهان وجود دارد این اس��ت که به واسطه برخورد 
ب��ا افراد، خالف آزادی م��ردم رفتار می کن��د در حالی که وقتی 
یک فرد ش��رور و مخل امنیت به زندان می رود در واقع حقوق و 

آزادیهای مردم تضمین می شود.

رئيس قوه قضائيه:

با امکانات موجود، دستگاه قضایی کار جهادی انجام می دهد

شمخانی:
همه پرسی در اقلیم کردستان عراق

وای کردها می شود  موجب انز
 دبیر شورای عالی امنیت ملی با اشاره 

ن ب��ه زمزمه های��ی مبن��ی ب��ر برگزاری گفتمــــا
همه پرس��ی در اقلیم کردس��تان عراق 
گف��ت: ای��ن امر موج��ب انزوا و فش��ار بر کرده��ای عراق و 

تضعیف کردستان و در نهایت کل کشور عراق خواهد شد.
به گزارش مهر، کس��رت رس��ول  مع��اون اول دبیرکل 
اتحادی��ه میهنی اقلیم کردس��تان و مالبختی��ار رییس دفتر 
سیاس��ی این اتحادیه در راس هیئت��ی بلندپایه عصر دیروز 
با علی ش��مخانی نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورای 
عالی امنیت ملی دی��دار و پیرامون آخرین وضعیت تحوالت 

اقلیم کردستان عراق و منطقه  گفتگو کردند.
ش��مخانی در این دیدار پیروزی بر داعش و آزادس��ازی 
موص��ل را نوید دهنده آین��ده بهتر برای ع��راق یکپارچه و 
غلبه بر فتنه های خارجی برای ایجاد انش��قاق در این کشور 

دانست.
وی اف��زود: عراق ام��ن، باثبات و متح��د، تامین کننده 
امنیت پایدار، ثبات و پیش��رفت این کشور بوده  و مجموعه 
کش��ورهای دوست و خیرخواه عراق بایس��تی پشتیبان این 

رویکرد باشند.
دبیر شورای عالی امنیت ملی خاطر نشان کرد؛ پیگیری 
موضوع برگزاری همه پرس��ی برای جدایی و ایجاد انش��قاق 
در ملت عراق به لحاظ حاش��یه ای بودن و عدم پاس��خگویی 
ب��ه هیچ یک از اولویت ه��ا و نیازهای واقعی مردم، با تدبیر و 

سیاست مسئوالن عراق همخوانی ندارد.
وی با بیان اینکه خواس��ت برخی کش��ورهای منطقه و 
فرامنطق��ه ای، تضعیف عراق و کش��ورهای ب��زرگ در غرب 
آسیاس��ت تصریح کرد؛ با هوش��یاری و درنظر داشتن منافع 
مل��ی و منافع جهان اس��الم نباید اج��ازه داد این طرح های 

استعماری و وارداتی همچون خاورمیانه بزرگ محقق شود.
عض��و مجمع تش��خیص مصلحت نظام گف��ت؛ آنچه که 
جمهوری اس��المی ای��ران برای مردم، اح��زاب و گروه ها در 
ش��مال عراق آرزو دارد امنیت، توسعه اقتصادی و رفاه است 
که تحقق آن مانعی مهم در مس��یر فعالیت و رشد گروه های 

تروریستی است . 
عبداهلل رس��ول علی معاون اول دبیرکل اتحادیه میهنی 
و هیئ��ت هم��راه نیز در این مالقات ضمن ارائه گزارش��ی از 
آخری��ن وضعیت تحوالت اقلیم کردس��تان عراق و منطقه با 
اش��اره به اینکه جمهوری اس��المی ایران همواره پش��تیبان 
مردم کرد عراق بوده اس��ت تاکی��د کردند:پیوند میان ایران 
و کردس��تان عراق تمدنی و تاریخی است و اقلیم کردستان  
به دوس��تی ب��ا جمهوری اس��المی ای��ران افتخ��ار می کند.                                                                                                                                          
وی با اش��اره به پشتیبانی تعیین کننده ایران از امنیت اقلیم 
و مردم کردس��تان در زمان حمله گروه تروریستی داعش به 
این منطقه اظهار داش��ت: در حالی که تروریستهای تکفیری 
به دروازه های اربیل نزدیک ش��ده بودند تنها  کش��وری که 
در کن��ار مردم کردس��تان ضمن مقابله جدی ب��ا داعش از 
ش��کل گیری فاجع��ه امنیتی در اقلیم کردس��تان جلوگیری 

کرد، جمهوری اسالمی ایران بود. 

اميری:
تکلیف الیحه تفکیک وزارتخانه ها 

وشن شود قبل از معرفی کابینه ر
مع��اون ام��ور مجلس رئی��س جمهور 

دی��روز اب��راز امیدواری ک��رد:  تکلیف پارلمــــان
الیحه اصالح بخش��ی از ساختار دولت 
)تفکیک وزارتخانه ها( قبل از معرفی کابینه جدید به مجلس 

شورای اسالمی روشن شود.
به گزارش مهر، حس��ینعلی امیری که در جمع مدیران 
کل امور مجلس وزارتخانه ها و دس��تگاه های اجرایی سخن 
می گفت، با اش��اره به ق��رار گرفتن مجدد الیحه یک فوریتی 
اصالح بخشی از ساختار دولت در دستور کار مجلس شورای 
اس��المی گفت: برای ما مهم اس��ت که قب��ل از اینکه رئیس 
جمهور  فهرس��ت کابینه دوازدهم را به مجلس بفرستد، این 

الیحه تعیین تکلیف شود.
وی اظهارداش��ت: با توجه به در پی��ش بودن تعطیالت 
تابستانی مجلس ش��ورای اس��المی امیدوارم که این الیحه 
ط��ی روزهای آینده ب��ا رای نمایندگان محترم در مجلس به 
تصویب برس��د تا انش��اءاهلل دولت دوازدهم از همین ابتدا با 

ساختار جدید تشکیل شود.
امیری در بخش دیگری از س��خنان خود به قرارداد نفتی 
توتال و مسائلی که از سوی برخی از نمایندگان مجلس شورای 
اس��المی درباره این قرارداد مطرح شده بود اشاره کرد و گفت: 
خوشبختانه با توضیحات بسیار مفصل و خوبی که زنگنه وزیر  
نفت در مجل��س ارائه کرد و همچنین تالش هایی که معاونت 
امور مجلس ریاست جمهوری و معاونان و مدیران کل پارلمانی 
دس��تگاه های مختلف انجام دادند و توضیحات کارشناسی که 
داده شد بسیاری از مسائل مطرح شده حل و منجر به استرداد 

امضاءهای طراحان محترم و خروج از دستور کار مجلس شد.
معاون پارلمانی رئیس جمهور افزود: برخی از نمایندگان 
به محرمانه بودن این قرار داد اعتراض داش��تند در حالی که 
محرمانه گی در چنین قراردادهایی به هیچ وجه محرمانه گی 
سیاس��ی و امنیتی نیس��ت بلکه منظور محرمانه گی تجاری 
اس��ت و در هم��ه جای دنیا نیز اس��رار اقتص��ادی و تجاری 
ش��رکت ها و کشورها در قراردادها حفظ می شود تا به منافع 

شان آسیب نرسد و این عرف تجارت است.
وی اظهارداش��ت: این قرارداد مطابق قانون و بر اس��اس 
منافع کشور امضاء شده و اکثر کارشناسان نیز ضمن تمجید 
از این قرارداد آن را یکی از ثمرات مهم برجام و خنثی کننده 

توطئه دشمنان برای منزوی کردن ایران می دانند.
معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: روابط نزدیک و سازنده 
با مجلس شورای اس��المی یکی از سیاست های اصلی دولت و 

تدبیر و امید و همواره مورد تاکید رئیس جمهور بوده است.
وی  اظهارداش��ت: خوشبختانه س��طح تعامالت دولت و 
مجلس ارتقای خوبی یافته است و ما امیدواریم این تعامالت 
در دولت دوازدهم نیز ادامه یابد و این روند می تواند در حل 

مسائل و مشکالت کشور تاثیر بسزایی داشته باشد.
امیری با اش��اره به در پیش بودن مراسم تحلیف رئیس 
جمهور و جلسه رای اعتماد به وزیران پیشنهادی در مجلس 
شورای اسالمی، توصیه های الزم را در حفظ و ارتقای فضای 
همدلی و صمیمیت با نمایندگان محترم مجلس ارائه کرد..

 رئیس ستادکل نیروهای 
مس��لح گف��ت: هم ردیف امنيت و اقتدار

شمردن سپاه با گروه های 
تروریس��تی و اعمال تحریم های مشابه ریسک 
بزرگی برای آمریکایی ها و پایگاه ها و نیروهای 

آنها در منطقه است.
به گ��زارش روابط عمومی حوزه ریاس��ت 
س��تادکل نیروهای  مسلح، سرلش��کر پاسدار 
محمد باقری رئیس س��تادکل نیروهای مسلح 

در همایش فرماندهان نیروی زمینی س��پاه پاس��داران انقالب 
اس��المی  با ارائه تحلیلی از وضعیت و ش��رایط منطقه و جهان 
اظهار کرد: با گذشت قریب به 4 دهه از پیروزی انقالب اسالمی 
و حدود س��ه دهه از پایان دفاع مقدس؛ به رغم تداوم توطئه ها 
و تهدی��دات متعدد جبهه دش��من و تش��دید س��رمایه گذاری 
ضدایران��ی اذن��اب منطق��ه ای آمری��کا و رژیم صهیونیس��تی؛ 
جمهوری اس��المی ایران در اوج عزت، اقتدار و عظمت اس��ت 

و به راه نورانی و الهام بخش خود ادامه می دهد.
وی افزود: پیدایش تهدی��دات نوین امنیتی که با طراحی 
و ت��الش قدرت های اس��تکباری و مرتجعین منطقه و غفلت و 
بی توجهی برخی همس��ایگان، جمهوری اسالمی را هدف قرار 
داده است و کش��اندن تهدید به داخل ایران را دنبال می کند، 
لزوم هوش��مندی و آمادگی بیش��تر برای مقابله و خنثی سازی 

آنها را مورد تأکید حوزه دفاعی و امنیتی قرار می دهد.
رئیس ستادکل نیروهای مسلح با تأکید بر اینکه جمهوری 
اس��المی ایران امروز قوی تر و موفق تر از همیشه، توان آمادگی 
و دفاعی خود را برای مقابله با تهدیدات حفظ و ارتقا بخشیده 
است، تصریح کرد: جمهوری اسالمی ایران با تمرکز بر راهبرد 
ظرفیت سازی پیش رونده و متراکم دفاعی توانسته است با دفاع 
جانانه از مرزهای کش��ور و جانفشانی مدافعان حرم و کمک به 
کش��ورهای محور مقاومت در مقابله با تروریست های تکفیری؛ 
صحن��ه نب��رد را به مناطق دوردس��ت منتقل کن��د و امنیتی 

مثال زدنی را برای مردم خود به ارمغان بیاورد.
رئیس ستادکل نیروهای مسلح با اشاره به وضعیت منطقه 
جنوب غرب آس��یا خاطرنشان کرد: این منطقه محور تحوالت 
جهان اس��ت و به دلیل دخالت قدرت های استکباری، شیطنت 
صهیونیس��ت ها و حماقت و خیانت سران برخی حکومت های 
غیرمردم��ی و جائ��ر منطق��ه امروز ب��ا ح��وادث و توطئه های 
جدید نیز روبه رو ش��ده است که نباید نس��بت به این موضوع 

ساده اندیشی و سهل انگاری کرد.
وی متذک��ر ش��د: اینکه در بخش��ی از س��رزمین عراق، با 
شکست داعش و تروریست های تکفیری پس از سه سال جنگ 
و آوارگی مردم عزیز و تقدیم ش��هدای فراوان و موفقیت ملت 
و مرجعی��ت دینی و پیروزی ارتش و نیروهای بس��یج مردمی 
این کش��ور؛ بی درنگ سخن از همه پرس��ی در کردستان عراق 
و جداس��ازی بخش��ی از پیکره عراق زده می شود؛ امری عادی 

به نظر نمی رسد.
سرلش��کر باقری طرح موض��وع برگزاری همه پرس��ی در 
کردس��تان ع��راق را س��رآغازی ب��ر پدید آمدن مش��کالت و 

چالش ه��ای جدی��د در این منطقه دانس��ت و 
تأکی��د کرد: ای��ن موضوع به هی��چ وجه قابل 
پذیرش همسایگان عراق نبوده و حفظ استقالل 
و یک پارچگی عراق به نفع تمام اقوام، مذاهب و 

بخش های مختلف این سرزمین است.
عضو ش��ورای عالی امنیت ملی با اش��اره 
به بروز اختالف و تنش بین برخی کش��ورهای 
منطق��ه و ایجاد صف بن��دی و جبهه بندی های 
جدی��د میان کش��ورهای عربی گف��ت: توصیه 
جمهوری اس��المی ایران چه برای عراق و چه برخی اختالفات 
دیگر در حاش��یه خلیج فارس مفاهم��ه و گفت وگو در فضایی 

به دور از خشونت و دودستگی است.
وی تأکید کرد: منطقه کش��ش جنگ ها و تنش های دیگر 
را ن��دارد و قطع��اً بروز ه��ر درگیری جدید پ��ای بدخواهان و 
متج��اوزان را به منطقه خواهد کش��اند و این در حالی اس��ت 
که کش��ورهای منطق��ه خود به خوبی ظرفی��ت الزم برای حل 
معضالت و اختالفات را دارا هستند و نیاز به دخالت قدرت های 

سلطه گر فرامنطقه ای ندارند.
رئیس س��تادکل نیروهای مس��لح با اش��اره به تهدیدات و 
س��خنان اخیر مقامات نظامی آمریکایی که با دخالت آشکار در 
امور داخلی کش��ورمان از ضرورت تغییر نظام در ایران س��خن 
گفته ان��د، تصری��ح کرد: ملت ایران بر تصمی��م خود در دفاع از 
انقالب اسالمی و جمهوری اسالمی محکم ایستاده است و اجازه 
دخالت در سرنوشت و امنیت کشورمان را به دیگران نمی دهد.

سرلش��کر باق��ری تأکید ک��رد: مقام��ات آمریکایی قدری 
عاقالنه تر، س��نجیده تر و پخته تر نسبت به دیگر کشورها آن هم 
کش��ور مقتدری مانند ای��ران که با س��ربلندی و صالبت برابر 
تمامی توطئه ها ایستادگی کرده صحبت کنند و بیش از این با 

آبروی نداشته خود بازی نکنند.
عضو شورای عالی امنیت ملی طرح در دست اقدام مجامع 
قانون��ی آمریکا برای اعم��ال تحریم های جدی��د علیه ایران و 
به ویژه س��پاه پاسداران انقالب اس��المی را در زمره محاسبات 
غلط آمریکایی ها نس��بت به جمهوری اسالمی محسوب کرد و 
یادآور ش��د: ملت ایران همواره در برابر نظام سلطه و استکبار 
به ویژه آمریکا ایستادگی کرده و روز به روز مقاومتر شده است؛ 
ل��ذا تحریم های بعدی نیز به فرصتی برای رش��د و بالندگی و 
خوداتکایی و توجه به ظرفیت های بومی و درونی کش��ور بدل 

خواهد شد.
وی هش��دار داد: هم ردیف ش��مردن س��پاه ب��ا گروه های 
تروریس��تی و جاری کردن تحریم های مش��ابه آنان برای سپاه 
ریس��ک بزرگی برای آمریکا و پایگاه ها و نیروهای مستقر آنها 

در منطقه است.
رئیس س��تادکل نیروهای مسلح با اشاره به توصیه مجامع 
قانونگذاری آمریکا برای در نظر گرفتن احتیاط و عمق بیش��تر 
نس��بت به تصمیم گیری در خصوص اعمال تحریم های جدید 
علیه ایران تأکید کرد: قدرت موش��کی جمهوری اسالمی ایران 
دفاعی اس��ت و هرگز قابل معامله و مذاکره در هیچ س��طحی 

نیست.

سرلشکر باقری: 

یکاست  یسک بزرگی برای آمر یستی ر ور وه های تر هم  ردیف شمردن سپاه با گر

باید آمریکا را متهم کرد
سیاوش کاویانی

»بیوتروریس��م« رفتار تروریستی مدرن عصر حاضر 
است که آمریکایی ها در این راه پیشقدم هستند.

نمونه ه��ای زیادی در جهان وجود دارد که آمریکا از 
طریق بیوتروریس��م، مخالفان خود را از بین برده است، 
حت��ی افرادی که ب��ه گونه ای یا با سیاس��ت های آمریکا 
همخوانی ندارند یا نخبه و نابغه علمی محسوب می شوند 
از گزند بیوتروریسم در امان نیستند چرا که چنین افرادی 
با ملیت غیرآمریکایی، هر چند در آمریکا زندگی می کرده 
و در آن وقت به کارهای علمی و پژوهش��ی می پردازند، 
نمی توانن��د بیش از آنچه که آمری��کا تعیین کرده پیش 
برون��د، چنین فرد و افرادی پی��ش از همه، یک خارجی 

است و نام او به عنوان یک آمریکایی برده نمی شود.
مرحوم مری��م میرزاخانی نابغه ریاض��ی ایرانی که 
دان��ش آموخته دانش��گاه صنعتی ش��ریف بوده اس��ت، 
مدارج علمی را بس��یار س��ریع س��پری کرد و موفق به 
دریافت جایزه فیلدز ش��د. بازتاب پیشرفت علمی او در 
ریاضیات زبانزد دنیا شده بود. هر چند او استاد دانشگاه 
استنفور آمریکا بود، اما ملیت و خاستگاه او ایرانی بود.

بای��د به این نکته توجه داش��ت که هوش سرش��ار و 
بی نظیر فردی چون مریم میرزاخانی در ایران شکوفا شده 
بود، اما نباید از سهل انگاری مسئولین آموزش عالی کشور 
هم چشم پوشی کرد که باعث فرار چنین مغزهایی می شوند. 
ضعف در حمایت های مناس��ب و کامل از نخبگان کشور و 
رفتن به دیگر کشورهای دنیا همچون آمریکا، عاملی درونی 
دارد. در غیر این صورت نخبگان و نوابغ کشور اگر در داخل 

با حمایت روبرو شوند قطعا عزم سفر نخواهند کرد.
اما موضوع بیوتروریس��م که به آن اش��اره شد، چه 
ارتباط��ی با مرح��وم مریم میرزاخانی می تواند داش��ته 
باش��د؟ او به سرطان سینه دچار شده بود. سرطانی که 
براساس پیشرفت های پزشکی در صورت درمان و مداوا، 
می توان��د از بین برود اما س��رطان او به دیگر نقاط بدن 
نیز س��رایت کرده بود، اصطالحا در علم پزشکی به آن 
»متازناز« می گویند. اما چرا کار او به این مرحله کشیده 
ش��د؟ آیا در آمریکا توان مداوا و درمان س��رطان سینه 

مریم میرزاخانی وجود نداشت؟!
یکی از نمونه های اقدام به »بیوتروریسم« را می توان نادر 
طالب زاده مث��ال زد، او براثر دریافت ویروس های بیماری زا، 
مدتی را در ش��رایط بیماری سخت به سر برد و اکنون هم 
تحت درمان است اما پزشکان به خاطر نوع ویروس بیماری زا، 

به طور قطعی نتوانسته اند نوع بیماری را تشخیص دهند.
زمانی که فیدل کاس��ترو رهبر فقید کوب��ا زنده بود، 
سازمان جاسوس��ی آمریکا »س��یا« اقداماتی را برای ترور 
او انج��ام داد، اما هیچگاه موفق نب��ود، یکبار علیه او ازیک 
واکس کفش آلوده به ویروس اس��تفاده ش��د که این اقدام 
تروریستی آشکار ش��د و کاسترو از گزند آن در امان ماند. 
در س��ال ۱373 نیز مرحوم حسینی ش��اهرودی نماینده 
مردم شاهرود در مجلس شورای اسالمی در سفر به آمریکا 
برای شرکت در اجالس بانک جهانی از سوی پلیس آمریکا 
بازداشت و مدت 3۰ ساعت را در زندان به سر برد و پس از 
بازگشت به ایران در زمان بسیار کوتاهی به پنج نوع سرطان 

مبتال شد و اقدامات درمانی برای بهبود او کارساز نبود.
به همین خاطر بای��د مرگ مرحوم میرزاخانی نابغه 
ریاضی ایرانی را مش��کوک دانس��ت، حاکمی��ت آمریکا 
هیچگاه نمی تواند پیشرفت های یک نخبه غیرآمریکایی 
را تحمل کند، همه دس��تاوردهای چنین شخصی از مغز 
متفکر یک فرد ایرانی نشات گرفته نه یک آمریکایی، پس 
برای حاکمیتی همچون ایاالت متحده از بین بردن یک 

نخبه و نابغه پس از بهره گیری از او، کار آسانی است.
باید آمریکا را متهم به اقدام تروریس��تی بیولوژیک 
علیه مرحوم خان��م مریم میرزاخانی کرد. آمریکایی که 
جمهوری اس��المی ای��ران را به اقدامات ف��راوان متهم 
می کن��د، در حالی که خود بزرگترین مجرم و جنایتکار 
دنیا است، باید پاسخگوی مرگ یک نابغه ایرانی باشد.

ننجون بازداشت شد
صب��ح امروز "ننجون" – مج��رم اقتصادی – که به 

اتهام خرید و فروش ارز متهم شده بود بازداشت شد.
بنا بر گ��زارش خبرگزاری قارقار نی��وز صبح امروز 
ماموران با حضور در روزنامه سیاس��ت روز این پیرزن را 

دستگیر و به مکان نامعلومی بردند.
طبق ادعای دادستانی ننجون متهم به فروش یکصد 
دالر ارز بادآورده اس��ت که خود ایشان ادعا می کند در 
یک مراس��م عروسی به عنوان ش��اباش دریافت کرده و 

ربطی به دریافت دالر از استکبار جهانی ندارد.
دادس��تانی با رد این ادعا به ُرند بودن دالرها اشاره 
کرده و مدعی شده اند اگر منشا این پول ها واقعا شاباش 

است چرا صد و یک دالر یا نود و نه دالر نیست؟
بنابراظهارات شاهدان عینی ننجون که تا لحظه آخر در 
برابر ماموران مقاومت می کرد در اظهارنظری جنجالی گفت: 
فکر کردید پای من به زندان می رس��د. همین حاال دوهزار 
نفر بیرون صف کش��یده اند تا مبلغ قرار بازداشت مرا تادیه 
کنند. پیش خودتان چه فکر کردید؟ مگر من برادر فالنی 
هستم که به خاطر نداشتن وثیقه راهی زندان بشوم؟ شما 

هنوز ننجون را نشناختید و از نفوذ من خبر ندارید.
ش��ایان ذکر اس��ت که هیچ یک از پرسنل روزنامه 
سیاست روز حاضر به تادیه قرار دویست دالری ننجون 

نشدند و وی به زندان رفت.
نتيجـه اخالقـی: هیچوق��ت روی اطرافی��ان خود 

حساب نکنید حتی اگر برادرت باشند.
نتيجه غير اخالقی: س��گ ت��وی روح اختالس که 

همیشه گندش در می آید.
نتيجه اجتماعی: هرگز در مراس��م عروسی شاباش 

را به صورت ارزی دریافت نکنید.
نتيجـه سياسـی: هیچوقت به صورت ُرند از کسی 

پول نگیرید. دردسر می شود.
نتيجه فرهنگی: برادرجان نمی دونی چه دلتنگم/

برادر جان نمی دونی چه غمگینم
نتيجـه هنـری: آی جیگیل��ی جیگیل��ی جیگیلی 

جیگیلی چشماتو وا کن و ببین ، ببین که بابا اومده!

ب��ه  انتق��اد  اوق��ات  گاه��ی 
دو گــزارش 

گروه سياست
خودی ه��ا الزم اس��ت و آن 
پ��ای  ک��ه   اس��ت  جای��ی 
پاس��داری از آرمان های انقالب در میان اس��ت در 
این زمانها، معنای سکوت، همراهی با این انحراف 

است.
این روزها به نظر می رس��د که اصولگرایان در 
روش��های تبلیغاتی خود دچار سردرگمی و اشتباه 
شده اند، اشتباه استراتژیکی که موجب بهره برداری 
رقب��ا و تحلی��ل غلط مردم از این رفتار آنها ش��ده 

است.
شاید روزی که امیر حسین مقصودلو معروف به 
تتلو خواننده رپ زیر زمینی  در روزهای انتخابات 
در کنار ابراهیم رئیس��ی حاضر ش��د کس��ی فکر 
نمی کرد که این نوع دیدارها تکرار ش��ود و برخی 
اینگونه تحلیل کردند که این دیدار اشتباه حاصل 
اضطرار انتخاباتی بوده و آقای رئیس��ی می خواسته  

از آرای خاکستری این طیف رای بگیرد. 
ش��اید مش��اورین ایش��ان توصیه کرده بودند 
ک��ه افرادی مانند تتلو ی��ا رپ خوان ها، فالوئرهای   
میلیون��ی دارند و ای��ن تفکر وج��ود دارد که این 
اف��راد می توانند فالوئرهای خ��ود را به انتخابات و 
رأی دادن ترغی��ب کنن��د درحالی ک��ه فالوئرهای 
ای��ن اف��راد گرایش سیاس��ی ندارن��د و این تلقی 
اساس��ا از اصل غلط بوده اس��ت. اص��والً این ایده 
ک��ه دیدار با ی��ک رپر می تواند ش��انس ریاس��ت 
 جمهوری یک کاندی��دای اصولگرا را افزایش دهد 

خنده دار بود. 
 چنی��ن دیدگاه��ی به انتخاب آقای رئیس��ی 
ضربه زد چون پایگاه رأی رئیسی در میان افرادی 
بود که بر ارزش های خاص ایدئولوژیک پایبندی به 
کاندیدا داشت و کسی از این گروه نمی تواند بپذیرد  

تتلو با این ارزش ها سازگاری داشته باشد. 
بطوری ک��ه محمد دهقان نماین��ده طرقبه و 
چناران و نایب رئیس فراکسیون نمایندگان والیی 

مجل��س در این باره اظهار داش��ت: دی��دار تتلو با 
رییس��ی کار غلط و حتی بدی بود که  بسیاری از 

افراد را در انتخابات به تردید انداخت.
وی اف��زود: نفس و اصل برگزاری جلس��ه بین 
فردی با ادعای توبه با یک روحانی اش��کال ندارد. 
اما برگزاری این جلس��ه در دوران انتخابات کار بد 
و غلطی ب��ود و نباید در این زمان انجام می ش��د. 
این کار در نهایت برای آقای رئیس��ی ضرر داشت 
و بس��یاری از افراد را به تردید انداخت. ش��اید اگر 
آقای تتلو با آقای رئیسی در زمانی غیر از انتخابات 
دی��دار می کرد، هیچ ایرادی ب��ه آن وارد نبود، اما 
این ک��ه این دیدار ب��ا تلقی تبلیغ��ات و رای آوری 
انجام ش��د به نفع آقای رئیس��ی نب��ود. آن هم در 
ش��رایطی که صاحب��ان جنگ روان��ی و برخی از 
سیاس��یون از هر وس��یله ای ب��رای تخریب رقیب 
استفاده کردند. این دیدار به ضرر آقای رئیسی بود 
 و حتی ممکن اس��ت باعث ریزش آرای ایشان نیز 

شده باشد.
از س��وی دیگر محسن غرویان از اساتید حوزه 
و اخ��الق نی��ز در این باره گفت: به نظر می رس��د 
آن دی��دار، دیدار خوبی نبود و به صالح کاندیدای 
محترم نبود. آنچ��ه که ما در بین مردم،  جامعه و 
اهل حوزه و علما و مدرسین دریافت کردیم، نشان 
از نارضایتی داش��ت، می گفتند که آن دیدار باعث 

ریزش آرای جناب رئیسی شده است.
وی افزود: فکر می کنم خود آقای رئیس��ی هم 
از آثار بع��د از آن دیدار چندان راضی و خش��نود 

نیستند. آن دیدار، دیدار خوبی نبود.

تکرار اشتباه 
در حالی که هن��وز نقد و نظر دراین خصوص 
ادام��ه دارد اما حاال ش��اهد تکرار این اش��تباه به 
نح��وی دیگ��ر هس��تیم . حضورای��ن خواننده زیر 
زمین��ی با تیپی عجی��ب و غریب  و تجلیل از  این 
چهره جنجالی در جش��ن تولد یک سالگی یکی از 
رس��انه های اصولگرا تعجب همگان را برانگیخت و 
بی ش��ک به مذاق اصولگرایان ریشه دار و ارزشمدار 

خوش نیامد. 
گوی��ا اث��رات منف��ی دی��دار تتلو با رئیس��ی 
درس آموزی الزم برای آنها نداشت و معلوم نیست 
که چه تفکری این رس��انه را بر آن داشته است تا 
همچنان تتلو را با نمادهای اصولگرایان پیوند زنند. 
چنین  س��طحی ش��دن شایس��ته یک خبرگزاری 
اصولگرا نیس��ت  چرا که اخالق با بی اخالقی ها در 
تبلیغات جمع نمی شود و تتلو تا کنون نشان داده 

که موضوعی خالف اخالق داشته است. 
اگرچه در این نوشتار قصد نداریم تا به تحلیل 
شخصیت تتلو بپردازیم و درباره وی قضاوت کنیم 
و مخالفت��ی ب��ا آن نداریم که اف��راد توبه کرده به 
جای��گاه اصلی خود بازگش��ت داش��ته باش��ند اما 
یادمان باش��د که از زمانی ک��ه تتلو کار خود را در 
یک دهه پیش آغاز کرده آلبوم ها و موسیقی هایش 
بدون مجوز وزارت ارش��اد ایران منتشر شده است. 
وی  دوبار تا کنون بازداشت شده .یک بار در سال 
2۰۱3 ب��ه جزم حض��ور در کانال ه��ای غیر مجاز 
ماهواره ای و بار دیگر در 2۰۱6 که این بار به مدت 
62 روز به جرم تشویق به فساد در میان جوانان از 

طریق موسیقی اش دستگیر شد. 
حتی اگ��ر ای��ن خواننده ب��ه مس��یر انقالب 
بازگش��ته باش��د، آیا باز هم می توان او را تا جایی 
پیش برد که کم کم به چهره  اصولگرایی و جریان 

انقالبی بدل شود
 برن��ده چنی��ن تجلیلی در اصل تتلو اس��ت و 
وی ب��رای تبلیغات خود  از این ماجرا بهره می برد 
اما چنی��ن حضوری  در این خبرگ��زاری که قبال 
خود از منتقدین این خواننده بود چه نشانه ای جز 
غلبه پوپولیس��م می تواند داش��ته باشد ؟ چرا باید 
ی��ک خبرگزاری اصولگرا ت��ا این حد افول کند که 
از شاخص هایی مانند مراجع و علمای بزرگ دین، 
سیاسیون برجسته، اساتید دانشگاه، دانشمندان و 
.... به رپرهای زیرزمینی برسد؟ هر توجیهی در این 

مورد بی معناست. 
بح��ث بر طرد افراد از س��وی جری��ان انقالب 
نیست؛ هر کس��ی بالقوه می تواند با تطبیق برخی 
باوره��ا و رفتارها، جذب این جریان ش��ود  اما این 
ب��دان معنی نیس��ت که چنین ف��ردی  ناگهان تا 

چنین جایگاهی باال برود.
 

بحران هویت 
به نظر می رس��د چنین عملک��ردی به بحران 
هویت برمی گردد. در حال حاضر به نظر می رس��د 
که برخی دچار عدم خود باوری و اغتشاش هویتی 
ش��ده اند سبب ش��ده تا تعریف اصولگرایی از ذهن 
خارج ش��ود و وزن ارزش��ی و اعتقادی اصولگرایان 
کاه��ش یاب��د. در این می��ان برخی ت��الش دارند 
ک��ه این خ��ال را ب��ا فرصت طلبی و پوپولیس��م پر 
کنند که ای��ن امر به اغتش��اش و تناقض رفتاری 
انجامیده اس��ت. توس��ل به خوانندگان زیرزمینی 
ش��اید برای اصالح طلبان زیاد خالف تعریفش��ان 
از ق��درت نباش��د، ولی ب��رای اصولگرای��ی فاجعه 
 اس��ت. حمای��ت از اصولگرای��ی ب��ه ه��ر قیمتی 

ارزش ندارد.

از طرفی دیگر به نظر می رسد که  اصولگرایان  
ق��درت نرم خ��ود را که در ارزش ه��ای فرهنگی و 

دینی نهفته به فراموشی سپرده اند. 
مش��کل ادبیات ارتباطی اصولگرایان هم مهم 
اس��ت. اصولگرایان باید مظه��ر عقالنیت، صداقت 
و پاکدستی توصیه ش��ده در دین باشند؛ نه مظهر 
خش��م و نفرت و بی نظمی و حذف رقیب وکش��ف 

قدرت به هر قیمت. 
در نهای��ت تجلی��ل از تتل��و هش��داری برای 
جریان های ریش��ه دار اس��ت که با نو ش��دن زمان 
ابزارهای انح��راف نیز رنگهای نو بخود می گیرند و 
مبادا زمانی بیدار ش��ویم ک��ه فرصتی برای اصالح 

نمانده باشد.
 فرام��وش نکنی��م چه بس��ا م��ادران و پدران 
ش��هدایی که چند فرزندش��ان را تقدی��م انقالب 
کردن��د و بی تجلیل از میان ما رفتند.چه جانبازانی 
که عمرشان را با زجرها و زخم های بی امان سپری 

کردند و گمنامانه رخت بربستند.
چه آزادگانی که غربت و اسارت و زخم روزگار 
را کش��یدند و مظلومانه رفتن��د و هرگز تجلیلی از 

آنان نشد.

سخنی با اصالح طلبان 
ای��ن روزه��ا اصالح طلبان انتقادات ش��دیدی 
نس��بت به رابطه تتلو با اصولگرایان دارند. اگر این 
انتقاد از جانب خود اصولگرایان هم وجود دارد چرا 
که اتفاقاتی که اخیرا در خصوص این فرد رخ داده، 
به جز پایین آوردن شان جریان اصولگرایی نتیجه 
دیگری نداشته است و زمینه برای طعن و تمسخر 
اصولگرایان توس��ط جریان های رقیب فراهم کرد. 
اما بای��د به اصالح طلب��ان گفت: چ��را  زمانی که 
تتلو برای یکی از س��ران فتن��ه آهنگ خوانده بود 
اصالح طلبان او را بد و مفس��د نمی خواندند، اتفاقا 
ستادهایش��ان ش��ب و روز آهنگ او را پخش هم 

می کردند! 

ارزش های جریان اصولگرایی فراموش می شود؟

آقایان! راه را گم نکنید


