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صدا و سیما خط شکن حمله به دولت است

صادق زیباكالم اســتاد داشــنگاه اصالح طلب گفت: هر كجا كه پاي حمله به دولت به ميان آمده، صدا و ســيما جلودار، پرچم دار و علمدار بوده اســت. وی افزود: اگر در خصوص برجام بوده، صدا 
و ســيما علمدار بوده و اگر در خصوص حقوق هاي نجومي بوده صدا و ســيما علمدار بوده، وقتي انســان دقيق تر نگاه مي كند، مي بيند در این ســه ســال و نيم گذشته در حقيقت، در هر موردي كه 
حمله به دولت هدف بوده، همواره صدا و ســيما خط شــكن و جلودار بوده كه البته چندین نتيجه به بار آورده اســت. زیباكالم تاكيد كرده اســت: آنقدر صدا و سيما یكسویه گزارشگري مي كند و آنقدر 
صدا و ســيما جانبداري مي كند كه عمال هركس كه مي خواهد بداند در دنيا چه خبر اســت، در منطقه چه خبر اســت و حتي در مملكت خودمان ایران چه خبر اســت ممكن اســت به شــبكه هاي 

فارســي زبان خارجي پناه ببرد. این اســتاد دانشگاه تصریح كرده اســت: حاصل دیگري كه عملكرد صدا و سيما داشته آن است كه آنقدر یكســویه، جانبدارانه و مغرضانه عليه دولت روحاني 
موضع گيــري كــرده كه اگر امروز حقيقتي را بگوید كه انتقادي و عليه دولت باشــد هيچكس آن را باور نخواهد كرد و همــه آن را خواهند زد به پاي موضع گيري هاي خصمانه و غيرمنصفانه 

صدا و سيما عليه دولت روحاني.

حساب ها، قانونی و شرعی است
210 نفر از نمایندگان مجلس در بيانيه ای 
اعالم كردند حساب سپرده مورد مناقشه به 
نام قوه قضائيه، از جهات مجوزهای شرعی 
و قانونــی دارای ایراد نيســت. در این بيانيه 
آمده اســت: ما جمعــی از نمایندگان ملت 
از ریاســت محترم قوه قضائيه درخصوص 

شــبهات مطرح شده جویا شــدیم. ایشان همه اســناد و مدارک مربوط به 
حساب ها را در اختيار ما قرار داده و ما به دقت آنها را بررسی كردیم و برایمان 
روشن شد كه حساب سپرده مورد مناقشه به نام قوه قضائيه است و از جهات 
مجوزهای شرعی و قانونی دارای ایراد نمی باشد. آن ها افزوده اند: نظرات 
رئيــس محترم قوه قضائيــه درخصوص مجلس و جایــگاه آن و همكاری 
صميمانه با قوه مقننه را همســو با نظــرات حضرت امام )ره( و رهبر معظم 

انقالب مبنی بر در رأس امور بودن مجلس، دریافت نمودیم.

علت حصر فتنه 88 نبود
ســردار حســين نجات جانشــين سازمان 
اطالعات سپاه گفت:   چرا برخی آقایان كه از 
علت حصر سران فتنه مطلع هستند موضوع 
حصر این افراد را به فتنه 88 ربط می دهند. 
در حالی كه نظام در برابر آنها صبورانه برخورد 
كرده اســت به نحــوی كه اگر مثــل تركيه 

می خواستيم برخورد كنيم می بایست این ها بالفاصله بازداشت می شدند. وی 
ادامه داد: حصر این افراد یک سال بعد از فتنه و در 25 بهمن 89 اتفاق افتاده 
است؛ در سال 89 در سوریه معارضين عليه بشار اسد راهپيمایی كردند و رادیو 
BBC و VOA آن را ادامه بهار عربی نام نهادند. سردار نجات گفت: در این 
زمان یكی از زندانيان از زندان به بازداشت شدگان در سوریه نامه می نویسد و 
با آنها اعالم همبستگی می كند و حتی سران فتنه نيز از مردم می خواهند به 

خيابان آمده و با بازداشت شدگان در سوریه اعالم همبستگی كنند.

یارانه احزاب را در اختیار ولی امر قرار دهند
اســدالله بادامچيــان نایب رئيس شــورای 
مركزی حزب موتلفه اســالمی با بيان اینكه 
فراینــد پرداخت یارانه باید امری مســتمر و 
قانونی باشد، پيشنهاد كرد: یارانه احزاب را در 
اختيار ولی امر قرار دهند. وی معتقد است: 
اگر قرار است برای پرداخت یارانه به احزاب 

قانون وضع شود به جای اینكه دولت ها یارانه بدهند، بودجه را در اختيار ولی 
امر قرار دهند. این فعال سياسی درباره »یارانه احزاب« و شيوه پرداخت آن به 
تشكلهای سياسی اظهار داشت: پرداخت یارانه از طرف دولت ها به احزاب 
باید به نحوی باشــد كه تشكل های سياسی به دولت ها وابسته نشوند. این 
فعال سياســی اصولگرا با تاكيد بر لزوم رعایت جوانب و در جهت حل شائبه 
های پرداخت یارانه به تشكل های سياسی گفت: اگر احزاب بخواهند تمام 

بودجه شان را از دولت بگيرند، به احزاب دولتی تبدیل می شوند.

شرم بر ما 
اصغر فرهادی با انتشار نامه ای سرگشاده خطاب به 
حســن روحانی از وضعيت امروز شهر و فقر حاكم بر 

بخش عظيمی از جامعه گالیه كرد.
به دنبال انتشار گزارشی در روزنامه شهروند باعنوان 
»زندگــی در گــور« كــه گزارشــی از گورخواب های 
نصيرآبــاد و حكایــت زندگی ٥٠ زن، مــرد و كودک 
است كه شــب ها در گور می خوابند، اصغر فرهادی 
نامه ای سرگشــاده و تند خطاب به حســن روحانی؛ 
ریيس جمهور نوشــت و در آن از فقر حاكم بر زندگی 

بخش وسيعی از مردم كشور گالیه كرد.
فرهادی در این نامه نوشــته اســت: امروز گزارش 
تكان دهنــده زندگی مردان، زنــان و كودكانی را كه 
در گورهــای یكی از قبرســتان های اطــراف تهران 
شب های سرد را به صبح می رسانند خواندم و اكنون 
سراســر وجودم شرم است و بغض. به بهانه این نامه 
به شــما، قصد دارم همه آنانكه در این سرزمين و در 
این سی و چند سال مسئوليتی داشته و دارند را سهيم 

این شرمساری كنم.
وی افزوده اســت: می دانم كه عده ای سياســت باز 
اینگونه گزارش ها و خبر ها را دستاویزی خواهند كرد 
برای گرم كردن تنور بازی های فرســاینده سياسی و 
انتخاباتی اما افسوس كه گرمای این تنور، تن رنجور 
كودكان، زنان و مردانی را كه شب ها در گوشه قبر ها، 
البه الی درختان پارک ها و زیر پل ها به خواب می روند 

گرم نخواهد كرد.

انگ سیاه نمایی فراری ست رو به جلو 
برای عدم پذیرش مسئولیت سیاهی ها

این كارگردان ســينما در ادامه با بيان اینكه در تاریخ 
خوانده ایم كه گاهی حاكمان با لباس مبدل به ميان 
مردمان می رفته اند تا به دور از محافظان و مالزمان 
و متملقان گوشــه ای از درد و رنج مردم را بی واسطه 
درک كنند تاكيد كرده است: پيشنهاد می دهم الاقل 
برای تنوع در نگارش تاریخ امروز كه آیندگان بهت زده 
خواهند خواند، گاهــی صاحب منصبان بی همراه و 
نا شناس به ميان مردم بروند. به روستا ها و شهرهای 
دور افتــاده. اگــر ناشدنی ســت به هميــن حوالی، 
محله های حاشيه تهران تا ببينند صورت های سرخ 
از سيلی آبرومندان بی بضاعتی كه بيش از هر صاحب 
قدرتی جان و جوانيشان را برای این سرزمين قربانی 
داده اند. اگر باز ناشدنی ست یک روز به اورژانس شهر 
ســری بزنند و مخفيانه سوار بر آمبوالنسی شوند كه 
قرار است بيماری بی رمق را به بيمارستانی برساند و 
از نزدیک شاهد باشند چگونه در مسير، به جای راه 
باز كــردن برای نجات جان یک بيمار، مســابقه ای 
تلخ بين دیگران اســت برای پيشی گرفتن از هم كه 
پشت آمبوالنس حامل یک هموطن رو به مرگ جای 
بگيرند و از این موقعيت برای زود تر رسيدن به مقصد 

  نهایت استفاده را ببرند.
او در ادامه نوشته اســت: چه كسی پاسخگوی این 
بی رحمی پنهان اســت؟ ما چرا و كی چنين شدیم؟ 
ما مردمانی كه دیگر دوســت داشــتن هم وطن را از 
یاد برده ایم، ما كه خشونت های پنهان و ریز در رفتار 
و گفتار روزمره مان ابزاری شــده اســت برای بيرون 
كشــيدن گليم فردیمان از اجتماع. ما كه دروغ را به 
عنوان مهارتی برای زیستن دوگانه در بيرون و درون 

خانه می آموزیم و به كودكانمان می آموزانيم.
فرهــادی در پایــان تصریح كرده اســت: آن اندک 
كسانی نيز كه دلسوزانه می گویند با انگ سياه نمایی 
مورد هجمه اند. انگ ســياه نمایی فراری ســت رو به 
جلو از سوی مسئوالن برای عدم پذیرش مسئوليت 
سياهی ها. این است شهر نوید داده شده؟ این است 

شهر آرمان ها؟

تسنیم نوشته است: دولت با چه هدفی معاون سیاسی وزیر کشور را نزدیک انتخابات تغییر داد؟
وجود اختالف بين وزیر كشور و معاونان سياسی پيشين و یا دست كم معاون كنونی حداقل در این دولت یک احتمال قوی بوده اما برخی 

كارشناسان معتقدند كه در آستانه انتخابات ریاست جمهوری و برای آرامش و نشاط سياسی در كشور بهتر است دولت دخالت مستقيمی 
در تغيير استانداران نداشته باشد.

 پارس نیوز نوشت: عبور از اصول گرایی غیرانقالبی و ساخت جبهه گسترده انقالب
كسانی كه وظيفه ذاتی شان را خدمت به مردم می دانستند و با همين بهانه سراغ قدرت رفتند. رمز عبور از اصول گرایی غيرانقالبی، 

»خدمت« است؛ خدمت كف خيابان و خالصانه به مردم.

 عصر ایران نوشت: آخ جون! ظریف گفت اشتباه کردم...
این همه عالقه به اعتراف گيری و اصرار بر این كه كسی یا كسانی بگویند »اشتباه كردیم« از كجا ناشی می شود كه وزیر و غير وزیر و جلسه 

محرمانه و غير محرمانه نمی شناسد؟

 روز نو نوشت: کدام وزیر کابینه مدافع روحاني است؟
ربيعی همه اخبار و طرح های خود را طرح های موردنظر رئيس جمهوری می داند كه در سه سال ونيم گذشته، در بسياری از موارد »تنها« 

بوده است. او می خواهد مدافع گفتمانی باشد كه مردم برای گشایش در زندگی خود، به آن اميد ها بسته اند.

عكس روزسایت نگار

جلسه درس خارج 
فقه حضرت آیت الله 
خامنه ای رهبر معظم 
انقالب اسالمی روز سه 
شنبه در حسينيه امام 
خمينی )ره( برگزار شد.

خبرنامه
1395 مــاه  دی   7 سه شــنبه 

 اقدام کریمی قدوسی حادثه ای تلخ، 
گناهی نابخشودنی و خدمت به دشمنان بود

بیانیه کمیسیون امنیت ملی درپاسخ به اقدام کریمی قدوسی
در حالــی كه رســانه هــای منتقد دولت همچنان مشــغول سياســت بازی با 
جمله »اشــتباه كردم« منســوب بــه ظریف هســتند، محكوم كــردن اقدام 
كریمی قدوســی همچنــان ادامه دارد. تــا جایی كه امروز كميســيون امنيت 
ملی با انتشــار بيانيه ای نســبت به اقدام كریمی قدوســی در انتشار اظهارات 
منتســب بــه ظریف در جلســه این كميســيون گفت كه افشــا و انتشــار این 
ســخنان به صورت ناقص و گزینشــی گناهی نابخشــودنی اســت و خدمت 
به دشــمنان انقالب اســالمی اســت. بيانيه ای كه هرچند به امضای رئيس 
این كميســيون رســده اســت، كریمی قدوســی آن را تكذیــب و تهمت های 
جدیــدی را عليه وزیر امــور خارجه بيان كرد. ســخنانی كه بــار دیگر واكنش 
وزارت خارجــه را در پی داشــت. در عين حال تعدادی از اعضای كميســيون 
 امنيت ملی قرار اســت از كریمی قدوســی به هيئت نظارت بر رفتار نمایندگان 

شكایت كنند.

حادثه ای تلخ، گناهی نابخشودنی و خدمت به دشمنان
بيانيــه كميســيون امنيت ملــی با بيان اینكه این كميســيون بــه عنوان یكی 
از مهمتریــن كميســيون های مجلس از حساســيت و ظرافت هــای ویژه ای 
برخوردار است كه عدم توجه به قواعد حاكم بر آن می تواند به منافع ملی ضربه 
زند، تاكيد شــده اســت: حادثه تلخی كه هفته گذشــته پس از جلسه مشترک 
وزیر محترم امور خارجه و معاونين این وزارتخانه و اعضای كميســيون امنيت 
ملــی و سياســت خارجی مجلس اتفاق افتاد هنجار شــكنی و حاشيه ســازی 
 بی منطقــی بــود كــه اكثریــت قریب بــه اتفاق اعضای كميســيون نســبت 

به آن معترض هستند.
این بيانيه تصریح كرده است: عدم توجه به ضرورت حفظ مطالب مطرح شده در 
آن جلسه و اصرار بر افشا و انتشار آن به صورت ناقص و گزینشی، گناهی است 
نابخشودنی و خدمتی است به دشمنان انقالب اسالمی كه مراجع ذی صالح 
باید به آن رسيدگی كنند.عدم توجه به ضرورت حفظ مطالب مطرح شده در آن 
جلســه و اصرار بر افشا و انتشــار آن به صورت ناقص و گزینشی، گناهی است 
نابخشودنی و خدمتی است به دشمنان انقالب اسالمی كه مراجع ذی صالح 

باید به آن رسيدگی كنند.
در ادامــه ایــن بيانيــه همچنين آمده اســت: ســخنی كه وزیر محتــرم امور 
خارجه در این جلســه اعــالم كرد، نه اشــتباه در برجام بود و نه اشــتباهی در 
 سياســت های راهبردی نظــام، بلكه صرفا اشــاره ای بود به یک اشــتباه در 

اعالم موضع.
ایــن بيانيــه در پایــان ضمــن ابــراز تاســف از ایــن واقعــه تلــخ بــر ضرورت 
وحــدت و همدلــی آحاد مردم و مســئوالن و همه دســتگاه هــای ذیربط به 
 منظــور پيشــبرد اهــداف مقــدس جمهــوری اســالمی ایــران و منافع ملی 

تاكيد كرده است.

 سخنگوی کمیسیون 
و اظهارات دوگانه درمورد رسمی بودن بیانیه!

گفتنی اســت این بيانيه امروز از ســوی عليرضا رحيمی نماینده تهران و عضو 
كميسيون امنيت در راهروی خانه ملت در ميان خبرنگاران توزیع شد. 

پس از انتشــار این بيانه سيدحســين نقوی حسينی در پاسخ به سوالی مبنی بر 
اینكه چرا بيانيه كميسيون امنيت ملی درباره اتفاقات اخير این كميسيون درباره 
حواشــی اظهارات ظریف بدون تاریخ و شــماره منتشر شده است، گفت: این 

بيانيه رسمی كميسيون امنيت ملی است.
وی افــزود: وقتی كه رئيس كميســيون این بيانيه را تأیيد می كند ســخنگوی 

كميسيون دیگر كاره ای نيست و این بيانيه قطعا رسمی است.
با این حال فارس نيوز به نقل از نقوی حسينی آورده است كه این بيانيه رسمی 
نبوده اســت! نماینده ورامين و ســخنگوی كميســيون امنيت ملی و سياست 
خارجــی دربــاره توزیع بيانيه  بدون اســم و امضــاء از ســوی عليرضا رحيمی 
نماینده تهران و عضو كميســيون امنيت در راهروی خانه ملت، اظهار داشت: 
 صدور بيانيه های رســمی كميســيون مراحل خاص خــود را دارد و باید به آن 

عمل شود.
وی با بيان اینكه برای تهيه بيانيه در كميسيون باید جلسه رسمی تشكيل و طی 
آن بحث صدور بيانيه مورد رای گيری اعضا قرار گيرد، خاطرنشــان كرد: پس 
از اینكــه موضوع مورد بحث )بيانيه( رای آورد اقدام به تدوین متن آن خواهند 
كرد.»پس از طی شدن این اقدامات، مجددا جلسه رسمی كميسيون تشكيل 

و درباره متن رای گيری می شود.
نقوی حســينی در هميــن زمينه تصریح كرد: بيانيه ای كــه امروز در راهروی 
مجلس ميان خبرنگاران توزیع شد روند عادی صدور بيانيه را طی نكرده است؛ 

این بيانيه، بيانيه رسمی كميسيون نبوده است.

ادعاهای جدید کریمی قدوسی و واکنش وزارت خارجه
این بيانيه از سوی كریمی قدوسی نيز تكذیب شد. این عضو كميسيون امنيت 
ملی و سياســت خارجی مجلس گفت: در چند روز اخير هيچ جلسه دیگری در 
كميســيون امنيت نداشــته ایم و هيچ بيانيه ای از سوی كميسيون تهيه نشده 

است.
جواد كریمی قدوســی اظهار كرد: عده ای از اعضای كميسيون كه بر اساس 
یــک ضرورت به دیدار وزیر امور خارجه رفته بودند، امروز این متن را تهيه كرده 
و به اســم كميسيون منتشــر كرده اند. در صورتی كه جان كالم ما این بود كه 
اعتراف آقای ظریف به اشــتباه خود در اعتماد بــه قول جان كری در موضوع 

قانون داماتو باعث بزرگ شدن ایشان می شود.
ایــن عضو كميســيون امنيت ملی و سياســت خارجی مجلــس همچنين در 
ادعاهایی جدید با اشــاره به اميــد دولت فعلی بــه رأی آوردن قطعی هيالری 

كلينتون نامزد دموكرات ها در انتخابات ریاســت جمهوری آمریكا و دل بستن 
بــه اطمينان جان كری در این زمينه، اظهار داشــت: با وجود اطمينان دادن 
جان كــری به آقای ظریف برای پيروزی دموكرات ها، پس از آنكه ترامپ رای 
آورد آقای ظریف تالش بسياری كرد كه بتواند با تيم ترامپ مخصوصا وزیر امور 
خارجه اش ارتباط بگيرد و در نهایت، تالش كرد تا از طریق خانم موگرینی این 

ارتباط برقرار شود.
وی گفت: بر اساس اطالعات به دست آمده، خانم موگرینی قرار است طی دو 

روز آینده به همين منظور سفری به آمریكا داشته باشد.
اظهاراتــی كه واكنــش وزارت خارجه را در پی داشــت. اداره روابط عمومی 
وزارت امور خارجه در واكنش به تازه ترین اظهارات كریمی قدوسی نماینده 
مشــهد در مجلس كه در پاســخ بــه بيانيه امــروز كميســيون امنيت ملی و 
سياست خارجی مجلس شورای اســالمی اظهار داشته اعالم كرد: اصرار 
آقای كریمی قدوســی بر اقدام غيراخالقــی، غيرقانونی، غيرمنطقی و غير 
گاه جای تعجب ندارد،  شرعی خود اگرچه دیگر و هرگز برای مردم شریف و آ

اما شدیدًا جای تاسف دارد.
این اطالعيه افزوده اســت: متاسفانه ایشان در ادامه سلسله بداخالقی های 
خود اتهامات واهی و ناراســت دیگری را به وزارت امور خارجه و شــخص وزیر 
محترم امور خارجه نسبت داده است كه حتی به نظر می رسد با توجه بی مباالتی 
ایشان در اظهارات نادرست و خالف واقع، ارزش تكذیب نيز نخواهد داشت؛ اما 
صرفا جهت تنویر افكار خوانندگان احتمالی مطالب طرح شــده توسط ایشان  

الزم می داند نكاتی را به اختصار بيان كند:
روابــط عمومی وزارت خارجه در ادامه تاكيد می كند: همه كســانی كه با وزیر 
امــور خارجه از نزدیک كار می كنند و در مــاه های پيش از انتخابات آمریكا در 
جلسات مختلف درون و برون سازمانی و در نشست های تخصصی و كارشناسی 
و اســتراتژیک با ایشان حضور داشــته اند، می دانند كه یكی از معدود نظرات 
كارشناسی واقع بينانه و دقيق درباره انتخابات آمریكا از سوی ایشان ارائه شده 
كه پيروزی آقای ترامپ در انتخابات را با ارائه ادله و با استناد به استدالل های 
متعدد دور از انتظار نمی دانســته و نتيجه بدست آمده در این انتخابات را بسيار 
محتمل می دانســتند؛ موضوعی  كه برای دیگران نه در ایران، بلكه در ســایر 

نقاط جهان چندان قابل پيش بينی نبود.
این اطالعيه در پایان تصریح می كند: دیگر اتهامات و اظهارات نســنجيده 
و نــاروای نامبرده در خصوص تالش بــرای ارتباط گيری با تيم جدید هيأت 
حاكمه آمریكا همانند بقيه  ســخنان قبلی ایشان در مورد شخص وزیر امور 
گاهی و در  خارجــه، در شــكل خوش بينانــه آن حاكی از بی اطالعــی و ناآ
شــكل دیگر آن  باز هم ناشــی از توهمات و بداخالقی های تكراری و كسل 
كننده دیگر ایشــان است كه دیگر چندان قابل اعتناء نبوده و نياز به تكذیب 

مجدد هم ندارد.


