
رئیسی: 
یگان ویژه در مواجهه با اغتشاشگران 

خوش درخشید
رئیس جمهور خطاب به یگان ویژه فاتحین تهران 
بزرگ گفت: شما در همه عرصه ها افتخار آفریدید و در 
مواجهه با اغتشاش گران و بر هم زنندگان امنیت مردم 
خوش درخشیدید. به گزارش ایسنا، ابراهیم رئیسی 
با تاکید بر این که »امروز حفظ نظام اسالمی از اوجب 
واجبات است«، افزود: دشــمنان تاکنون فتنه های 
زیادی علیه انقالب به راه انداخته اند تا بتوانند از صدور 
انقالب و روحیه بســیجی جلوگیری کنند، اما امروز 
بسیج به الگویی برای سایر ملت ها و بخصوص ملت های 

منطقه تبدیل شده است.
    

در پی پیروزی تیم ملی صادر شد؛
دستور ویژه اژه ای برای آزادی 

برخی زندانیان 
میزان نوشــت: در پی پیروزی شــورانگیز و بازی 
غیرتمندانه ملی پوشان تیم ملی فوتبال کشورمان در 
برابر تیم ولز و شعف و شــادمانی پدید آمده در سراسر 
ایران اسالمی؛ رئیس قوه قضاییه به مراجع ذیربط قضایی 
برای بهره مندی زندانیان از ارفاقات قانونی و بازگشت 
آنان به آغوش گرم خانواده دســتور ویژه داد. البته در 
دستور رئیس دستگاه قضا تصریح شده که کسانی که 
در قضایای اخیر مرتکب جنایت شده و مدافعان امنیت 
مردم را شهید و مجروح کردند و اموال مردم را به آتش 
کشیدند و قرآن را ســوزاندند، قابل اغماض و بخشش 
نیستند و تاکید ما این است که برای عناصر و مسببان 

اصلی جریانات اخیر، هیچ جای ارفاق وجود ندارد.
    

بشار اسد:
ایران همچنان از سوریه 

حمایت اقتصادی و نظامی می کند
رئیس جمهور ســوریه گفت که ایران همچنان از ما 
حمایت اقتصادی و نظامی می کند. بــه گزارش روزنامه 
االخبار لبنان، بشار اســد، در دیدار با شماری از اصحاب 
رسانه و پژوهشگران سوری درباره هم پیمانان سوریه و روابط 
دمشق با تهران گفت که ایران به طور موثر از سوریه حمایت 

و پشتیبانی کرده است و در حق ما کوتاهی نکرده است.
    

واکنش تند آلمان به افزایش 
غنی سازی اورانیوم در ایران

صدراعظم آلمان در اظهاراتی با اشــاره به اینکه 
تالش های بیشــتری برای جلوگیری از دســتیابی 
ایران به سالح هســته ای باید انجام شــود، افزایش 
غنی سازی توسط ایران را محکوم کرد. به گزارش ایسنا 
از خبرگزاری آناتولی، اوالف شــولتس در کنفرانس 
خبری مشترک با الیزابت بورن، نخست وزیر فرانسه، 
ابراز کــرد: جلوگیری از دســتیابی ایران به ســالح 
هسته ای یکی از »اهداف اصلی« آلمان، فرانسه و دیگر 

متحدان غربی ازجمله آمریکا و انگلیس است.
    

فرمانده سپاه تهران:
 عربستان در قد و قواره ای نیست که 

بخواهد شیطنت کند
فرمانده ســپاه تهران در واکنش به تحرکات عربستان 
در ناآرامی های اخیر ایران تصریح کرد: عربســتان در قد و 
قواره ای نیســت که بخواهد شیطنت کند خودش هم این 
نکته را می داند. البته این کشور در حال حاضر بازیچه دست 
آمریکایی ها است. به گزارش منیبان، سردار حسن زاده، با 
اشاره به اینکه سپاه پاسداران برای مقابله با ضدانقالب از همه 
تجربیات خود استفاده می کند، افزود: انشااهلل در آینده نزدیک 
عربستان متوجه اشتباهات خود خواهد شد. این کشور باید 
بپذیرد که آرامش منطقه تنها توسط کشورهای خود منطقه 
به وجود می آید و چاره ای غیر از پذیرش شرایط منطقه ندارد.

    
رابرت مالی: 

تصویب قطعنامه علیه جمهوری 
اسالمی اقدامی غربی نبود

نماینده ویژه آمریکا در امور ایران ادعا کرد قطعنامه 
اخیر شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو اقدام 
غرب علیه ایران نبوده اســت. رابرت مالــی گفت: این 
قطعنامه مورد حمایت بیش از ۲۴ کشور از سراسر دنیا قرار 
گرفت و بر خالف ادعای حکومت ایران، اقدامی غربی نبود.

    
هک دوربین های امنیتی اسرائیل 

توسط هکرهای ایرانی
به نوشته روزنامه سکیوریتی اینفورمیشن، هکرهای 
ایرانی توانسته اند دوربین های نظارتی یک سازمان امنیتی 
مهم اسرائیلی را در جریان دو انفجار روز چهارشنبه در قدس 
هک و سپس ویدئوی به دست  آمده از یکی از این انفجارها را 
منتشر کنند. مقام های امنیتی صهیونیستی نیز تایید کردند 
که تصاویر منتشر شده متعلق به دوربین های مداربسته این 
سازمان بوده  اما در تالش برای کوچک جلوه دادن این ماجرا 

گفتند که هیچ مورد امنیتی نقض نشده است.
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یک عضو کمیسیون امنیت ملی 
و سیاست خارجی مجلس با اشاره به 
اینکه حرف های رئیس جمهور اجرایی 
و عملیاتی نمی شــود، گفت: یکی از 
مشــکالت حرف های رئیس جمهور 
این است که در دولت صاحب ندارد که 

بتواند آن را اجرایی کند.
شهریار حیدری در گفت وگو با ایلنا، 
درباره این که چقدر رفتارهایی مانند 
فرستادن یک هیات از سوی مقام معظم 
به سیستان و بلوچستان و یا تشکیل 
کمیته هایی مشابه این می تواند از بروز 
برخی اتفاقاتی که امروز در کشور وجود 
دارد جلوگیری کند، گفت: اگر روز اول 
رویکرد اینچنینی با مسائل داشتیم 
اصاًل منجر به تنش در فضای جامعه 
نمی شدیم. من امروز نمی خواهم کسی 
را محکوم و حاکم کنــم، زیرا مرجع 
قضایی نیســتم اما آنچه که تحلیل و 
تجربه بنده در مسائل امنیتی به عنوان 
عضو کمیسیون امنیت می گوید این 
است که می توانستند بسیار بسیار بهتر 
از این عمل کنند که منجر به تجمعات و 

تنش ها نشود.
نماینده مــردم قصر شــیرین با 
بیان این که از اول هــم گفتم نیروی 

انتظامی نهادی بــرای تامین امنیت 
داخلی است اصاًل مرجعی برای ارشاد 
نیســت، ادامه داد: نیــروی انتظامی 
آنقدر ماموریت هــای مختلف دارد 
که اضافه کردن یک امر بسیار مهم و 
اسالمی به نیروی انتظامی کار صالحی 
نبود. نیروی انتظامــی به موضوعی 
ورود کرد کــه در تخصص ناجا نبود و 
مســائلی که متاثر از این موضوع بود، 
پدید آمد. نیــروی انتظامی به جای 
اینکه درخواست کند و واکنش جامعه 
را بــه دولت منعکس کنــد که مردم 

نمی پذیرند، مقاومت کرد.
وی تاکید کرد: اگر مردم نمی پذیرند 
این کارها به زور نمی شود، زیرا لسان امر 
به معروف و نهی از منکر لسان متفاوتی 
است. امر به معروف برگرفته از قرآن، 
دین و اسالم اســت خود خدا هم به 
پیامبر تاکید و توصیه می کند به چه 
نحوی باید امر بــه معروف کند. باالتر 
از پیامبر در جهان بشــری نداریم که 
با زبان  آن هایی که قابل ارشاد هستند 
و می پذیرند ارشــاد کند، قرار نبوده 
کسی که نمی پذیرد با شمشیر بپذیرد. 
مگر اینکه کافر بودند و خداوند را انکار 
می کردند آن وقت پیامبر شمشــیر 

می کشید اما صرفاً به خاطر ابراز عقیده 
 هیچ  موقــع برخوردهایــی در صدر 

اسالم نداشتیم.
حیدری یادآور شــد: مقام معظم 
رهبری هم بارها طی ۳۰ سال گذشته 
به دســتگاه های فرهنگــی تأکید 
کردند کار فرهنگی انجام دهید، هیچ 
زمان به نیــروی انتظامی و نهادهای 
نظامی نگفتند امر به معروف و نهی از 
 منکر کنید، تاکید ایشان بر کارهای 

فرهنگی بود.
وی خاطرنشان کرد: با کمال تأسف 
هنگامی که پلیس وارد مسئله امر به 
معروف می شــود و بلد هم نیست امر 

به معروف و نهی از منکر کند، منجر به 
تنش می شود. از روز اول می توانستند 
کارها را مدیریت و عذرخواهی کنند، یا 
اینکه به فرض می گوییم مقصر نیروی 
انتظامی نبوده است اما به خاطر حفظ 
امنیت جامعه و تنش زدایی مســائل 
اجتماعی می توانستند عذرخواهی 
کنند چراکه گاهی یک عذرخواهی 
ساده مسائل را جمع و جور می کند بعد 
هم تبیین می کردند اگر عذرخواهی 

کردیم به خاطر جامعه بوده است.
این نماینده مجلس شورای اسالمی 
ادامه داد: بعد از حــدود دوماه تنش 
و درگیری که این مســائل بر مردم، 
فضای اجتماعی و امنیتی اثر گذاشت 
که نیروهای پلیس، اطالعات و بسیج 
تابه حال ایــن وقایــع را جمع و جور 

کرده اند، اعتقــاد دارم باید دولت 
جمهوری اسالمی ایران با یک 

نگاه واقعی به بازنگری درباره 
رفتــار اداری و مدیریتــی 

مســائل را در کشــور 
پیگیــری کنــد، از 
جمله رفع بیکاری، 
تــورم و حــذف 
پیچیدگی های اداری 

که خودش آفت مدیریتی در جامعه 
شده است این ها می تواند کمک کند تا 
در آینده شاهد چنین مسائلی نباشیم.

وی درباره این که رســیدگی به 
وضعیــت معیشــتی و اقتصــادی 
مرزنشینان چقدر می تواند کشور را از 
بروز وقایعی که این روزها کشور تهدید 
می کند در امان دارد، گفت: تعریفی که 
از مرزها داریم این است که می گوییم 
مرز یا تهدید است یا فرصت، همیشه 
متاسفانه به جای این که فرصت باشد 
یک تهدید هم در کنارش برای مردم 
بوده است. معتقدم با ایجاد بازارچه ها 
و با دادن امتیاز به مرزنشــینان باید 
مدیریت کنیــم. در همــه دنیا هم 
این قاعده امتیازدهــی وجود دارد و 
برای حذف قاچاق، ایجاد اشــتغال و 
انضباط بر مرزها از این امتیازدهی ها 
 استفاده و این گونه مشکالت مرزها را 

حل کرده اند.
نماینــده مــردم قصرشــیرین 
خاطرنشان کرد: کشورهای اروپایی، 
آمریکایی و حتی آســیایی بهترین 
امکانات را در اختیار مرزنشینان قرار 
داده اند اما در کشــور ما محروم ترین 
قشــر با کمال تأســف مرزنشینان 
هستند آن وقت مرزنشینان متهم به 
قاچاقچی بودن می شــوند این رفتار 
درست نیست. من اعتقاد دارم دولت 
جمهوری اســالمی ایــران باید یک 
بازنگری جدی از فرصت مرز داشته 

باشد و فکری برای معیشت آنان کند.
وی ادامه داد: طرح  مشترک بین 
مجلس و دولت آمده بود، رئیس کمیته 
هم من بودم طرحی تهیه کردیم که در 
کوتاه ترین زمان بهترین وضعیت برای 
مرزنشینان اجرا شود، در واقع جایگزین 
کولبری بــود عنوانش هــم »طرح 
ساماندهی معیشــت مرزنشینان« 
بــود خــود آقــای 
ر  ئیس جمهو ر
گفتنــد بــه 
زودی ایــن 
ر  د ح  طــر

سران قوا تصویب می شود اما از زمانی 
که رئیس جمهور گفته است به زودی 

تصویب می شود یک سال می گذرد.
حیدری خاطر نشان کرد: حرفی 
که رئیس جمهور می زند در دولت باید 
صاحب داشته باشد، یکی از مشکالت 
حرف های رئیس جمهور این است که 
وقتی حرفی می زند در دولت صاحب 
ندارد که بتوانــد آن را اجرایی کند. به 
طور مثال رئیس جمهور آمده اســت 
کرمانشــاه و گفته وام هــای زلزله را 
یک سال اســتمهال می کنیم ۸ ماه 
اســت که رئیس جمهور به کرمانشاه 
آمده و صحبــت کرده اســت. ۸ ماه 
گذشته اســت، من به عنوان نماینده 
منطقه رصــد می کنــم و می بینم 
یک نفر در دولــت صاحب این حرف 
رئیس جمهور نیســت. معلوم است 
اعتراض، تنش و انتقاد داریم و خیلی 
از مســائل پیش می آید. من همین 
االن باید به جای دولت پاســخگوی 
حرف های رئیس جمهور باشــم در 
صورتی که من وظیفــه نظارتی دارم 
و مطالبه گری از خود رئیس جمهور، 
عرایض و صحبت های های ایشان دارم؛ 
حرف هایی که با کمال تاسف اجرایی و 

عملیاتی نمی شود.
وی بیــان کــرد: حرفــی کــه 
رئیس جمهور می زند را مردم مشاهده 
می کنند کــه این حــرف عملیاتی 
می شود یا خیر که اگر عملیاتی شود 
مردم اعتماد پیدا می کنند و نســبت 
به دولت صــادق می شــوند و دولت 
هم نســبت به آنها صادق می شــود 
وقتی نتیجه نمی بینیم طبیعی است 
که مردم هم به دیگــر حرف ها توجه 

نمی کنند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس:

حرفهایرئیسجمهوراجراییوعملیاتینمیشود
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روی موج کوتاه
» ساماندهی معیشت 

مرزنشینان«، طرح  
مشترک بین مجلس و دولت 

بود، رئیس کمیته هم من 
بودم. طرحی تهیه کردیم که 
در کوتاه ترین زمان بهترین 

وضعیت برای مرزنشینان 
اجرا شود، در واقع جایگزین 

کولبری بود. رئیس جمهور 
گفتند به زودی این طرح در 
سران قوا تصویب می شود، 

اما یک سال می گذرد و هنوز 
تصویب نشده است

رئیس جمهور 8 ماه پیش 
آمده است کرمانشاه و 

گفته وام های زلزله را یک 
سال استمهال می کنیم. 

8 ماه گذشته است، من به 
عنوان نماینده منطقه رصد 

می کنم و می بینم یک نفر 
در دولت صاحب این حرف 

رئیس جمهور نیست

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با اشــاره به اینکه ترمیم 
کابینه آغاز شده است، گفت: با توجه به گذشت بیش از یک سال 
از آغاز به کار دولت سیزدهم، آرام آرام در بعضی از زمینه ها از جمله 

ترمیم کابینه می توان تصمیمات مدیریتی را اتخاذ کرد.
حسین میرزایی در گفت وگو با ایلنا در خصوص لزوم اعمال 
تغییرات در کابینه دولت سیزدهم گفت: وزیری داریم مانند وزیر 
میراث فرهنگی که به جای اداره و حل مشکالت و چالش های 
وزارتخانه اش، گویی مسئولیت خود را این می داند که در همه امور 
کشور مربوط و نامربوط اظهارنظر کند و بعضا حرف های نادرست 

و شاذی را مطرح  کند. وی افزود: یا وزیر ورزش یکی دیگر از وزرایی 
است که عملکردش قابل دفاع نیست. باالخره کسانی که به عنوان 
نماینده جمهوری اسالمی در صحنه های ملی جهانی حضور پیدا 
می کنند نمی توانند نسبت به پرچم جمهوری اسالمی بی توجهی 
کنند. در رشته های مختلف ورزشی اتفاقات نادرستی رقم خورد، 
باید با این ها برخورد انضباطی مطابق با آیین نامه های ورزشی 
انجام شود؛ کســی که به ۸۵ میلیون ایرانی احترام نمی گذارد، 

نماینده ایران نیست.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در واکنش به این مساله 

که »وزرشکارانی که مدنظر شــما هستند اکثرا افتخارآفرین 
هستند و عناوین متعددی برای کشور کسب کرده اند، اگر در 
جایی هم اعتراضی داشته باشند برخورد با این ها به چه صورت 
باید باشد؟«، اظهار داشت: حساب چند شخص را با یک جماعت 
یکی نکنید، حرف ما در مورد همه ورزشکاران عزیز کشورمان که 
در طول سال های طوالنی افتخارات فراوان و بزرگی را آفریدند، 
نیست. جامعه ورزشی ما دوســتدار انقالب و دوستدار نظام 
هستند ما در بین این عزیزان مداح داریم. صحبت ما در مورد 
معدود افرادی بود که این افراد معدود آبروی جامعه کثیری را 

به مخاطره می اندازند.
میرزایی در پاسخ به این سوال که »نحوه و شدت برخورد با 
ورزشکاران به چه صورت باید باشد؟«، گفت: همه در برابر قانون 
یکســانند، اگر ما این زمینه تبعیض را فراهم کردیم، آن وقت 
گروه های مختلف برای خود با استدالل به دنبال تبعیض خواهند 

بود. همه در برابر قانون یکسانند از من که نماینده هستم تا شما 
که خبرنگار هستید تا استاد دانشگاه و کسی ورزشکار یا دانشجو 
اســت و همچنین عموم مردم، همه در برابر قانون برابرند. این 
باب را باز نکنیم که با هر قشر بخواهیم یک نوع ویژه ای برخورد 

صورت گیرد.

میرزایی در گفت وگو با ایلنا:

ترمیم کابینه آغاز شده است

گفت وگو

فعال سیاسی اصولگرا با اشاره به ادامه اعتراضات در کشور؛ 
وظیفه مجموعه حاکمیــت را در این شــرایط عدم تحریک 

معترضان و پیگیری خواسته های مشروع آن ها دانست.
ناصر ایمانی در گفت و گو با »انتخاب« درباره نحوه مواجهه 
با اعتراضات گفت: »در ابعاد مختلف می تــوان این موضوع را 
مطرح کرد و به راهکاری رسید. با بخشی از مردم که معترض 

هستند باید صحبت شود، آن هم نه صرفا توسط حکومت بلکه 
توسط کســانی که مردم به آن ها اعتماد دارند، مبنی براینکه 
این شرایط شرایطی نیست که به وجه مطلوبی که آن ها تمایل 
دارند، برسند و با این روند کشور را دچار بحران بیشتری می کتند 
که ضررهایش نصیب خود مردم خواهد شــد. آنچه برخی از 
معترضان می خواهند که به آن برسند، محقق نخواهد شد و از 
 جنبه های بین المللی و اقتصادی فشار بیشتری به کشور وارد 

خواهد شد. «
وی در ادامه تاکید کرد: »فرهیختگان، نخبگان و صاحبان 
فکر را باید به تدبیر فرا بخوانیم تا با مردم صحبت و آن ها را متوجه 
شرایط کشور کنند. رسیدگی به خواست آن بخشی از مردم، 
تا حدی که مقدور است باید توجه شود تا یک آرامش خیالی 
به آن ها داده که بخشــی از خواسته هایشان پیگیری و محقق 

خواهد شد.«
این فعال سیاســی اصولگرا ضمن بیــان اینکه مجموعه 
حکومت در دریافت خواســته های مردم مقدار زیادی تاخیر 

داشته، گفت: »حکومت می بایست زودتر از اینها توجه می کرد 
که چه مطالباتی از سوی مردم، باالخص نسل جوان وجود دارد 
و به آن اهمیت می داد و راهکاری می اندیشد تا کار به این نقطه 

نمی رسید.«
وی ادامه داد: »فضای کشــور را بایــد آرام کنند. با آرامش 
می توان خیلی از اقدامات را انجام داد. همچنین دولت باید به 
سرعت، عمدتا در مسائل اقتصادی و همینطور فرهنگی اهتمام 
ویژه ای به خرج دهد تا کشور را به آرامش و ثبات برساند. توجه 
همه را باید جلب کرد که برخی از کسانی که به طور جدی از این 
اعتراضات حمایت می کنند، خواهان آرامش، امنیت و استقالل 
کشور نیستند و کوچک ترین تضعیف مجموعه حاکمیت آثار 
زیان باری برای کشور دارد که دودش به چشم همه ما خواهد 
رفت. توجه داشته باشیم که تحریکاتی که دارد از سوی بیگانگان 
صورت می گیرد، بی دلیل نیست و آن ها هوادار مردم ما نیستند. 
همچنان که در سالیان گذشته شدیدترین تحریم ها را علیه 
مردم ما انجام دادند و ما را تحت فشار اقتصادی گذاشتند. بینش 

و توجه مردم را باید باال برد تا بتوانیم به سالمتی از این بحران 
عبور کنیــم.« ایمانی درخصوص وظیفــه نیروهای امنیتی 
تصریح کرد: »نیروهای امنیتی وظیفه مهمی داشته و دارند. 
بنابراین باید از اقدامات تحریک آمیز خودداری کنند. همچنین 
جدا کردن صف کسانی که ناامنی ایجاد می کنند با کسانی که 
احساسات را تحریک کرده اند بسیار مهم است و باید این دو را 
کامال از هم تفکیک کنند تا افراد بی دلیــل مورد مواخذه قرار 
نگیرند. به باور من مجموعه این اقدامــات می تواند ما را از این 

شرایط نجات دهند.«
وی ضمن بیان اینکه دیدار اصالح طلبان با رئیس قوه قضاییه 
در راستای بخشی از اقدامات صورت گرفته درخصوص صحبت 
با مردم معترض است، گفت: »هر کسی با هر گرایش سیاسی و 
اجتماعی اگر خواهان ایران است باید زیر این پرچم متحد شود. 
اصالح طلب، غیر اصالح طلب، مستقل، اساتید محترم دانشگاه، 
اهل تدبیر، هنرمندان، ورزشکاران و همه و همه باید به شرایط 
کشور توجه داشته باشند و در این شرایط کمک کنند و نفت 

روی این آتش نریزند.«
 این فعال سیاسی اصولگرا در پایان تاکید کرد: »باید آرامش 
حاکم شود تا بعد مطالبات را پیگیری کنیم. مسلما مطالباتی 
وجود دارد که در فضای متشــنج به هیچ وجه قابل پیگیری 

نیست.«

فعال سیاسی اصولگرا:

وظیفه مجموعه حاکمیت عدم تحریک معترضان است

خبر


