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کمال الدیــن پیرموذن نماینده پیشــین مجلس گفت: ملت رشــید ایران اســامی مســأله مهم مبارزه با مفاســد اقتصــادی را به جد از عموم صاحب منصبــان حکومتی مطالبه کرده و مبارزه قاطع با فســاد مالــی و اقتصادی را موجب 
امیــد و آرامش خاطــر همــه دلســوزان و عاقمندان به اســام و انقاب و تعالی نظام جمهوری اســامی ایران می داند. او یادآور شــد: این دغدغه خاطر ملت شــریف و خواســت عمومی مــردم بجز براســاس راهکارهای قانونی و 
پیگیــری توســط نهادها و دســتگاه های مســئول و قاطعیت قــوه قضاییه امکان پذیر نیســت. نماینده مردم اردبیــل در مجلس نهم یادآور شــد: رانت خواران، رشــوه پردازان و سوءاســتفاده کنندگان از موقعیت قدرت و کســانی که با 
چهره هــای ظاهرالصــاح و بــا پنهان شــدن در پشــت عناوین دینــی و انقابی و نیز اســتفاده از موقعیت هــای اداری و حکومتی بجای رعایت شــان و امانت، به منافــع مالی و اقتصادی خــود پرداخته اند، عاوه بــر اینکه بر چهره 
اســام و انقــاب خدشــه وارد ســاخته اند، شایســتگان و متولیان و مدیران خدوم و امانت دار و نیز ســرمایه گذاران شــریف و ســالم را در تنگنای بی اعتمادی ها و حرمت شــکنی های ناشــی از رفتــار خود قرار داده انــد. پیرموذن در 
 پایــان تصریــح کرد: کدام وجدان پاک اســت که از مفاهیم برجســته عدالت و ســامت احســاس غرور و اشــتیاق نکند و چه غم انگیــز خواهد بود اگر ایــن مفاهیم در گذرگاه های تنــگ و کوتاه ذهن مدیحه ســرایان و فرصت طلبان 

گرفتار و بی اثر شوند.

دشمن داشته های ما را هدف قرار داده
حجت االسام رئیسی، تولیت آستان قدس 
رضوی در اختتامیه همایش نظام ســلطه و 
جریان نفوذ با بیان اینکه دشــمن به دنبال 
نفوذ امنیتی از طریق به راه انداختن جنگ 
هــای نیابتــی و ایجاد اختافــات قومی و 
مذهبی است تصریح کرد: قانون اساسی، 

رهبری و نهادهای انقاب بهترین مدافع اقوام و مذاهب در کشور هستند. 
البتــه خدمــت رســانی خالصانــه بــه محرومــان بــه ویــژه در مرزهــا 
می توانــد بســتر نفــوذ را از بیــن ببــرد. زیــرا دشــمن از محرومیــت هــا 
ســوء  اســتفاده می کنــد. دیروز دشــمن با لشکرکشــی بــا مــا مقابله می 
 کــرد امــا امــروز همــه داشــته هــای مــا را هــدف قــرار داده و آن هــا را 

تهدید می کند.

هاشمی باالنسر جریان های سیاسی بود
کواکبیان در جمع دانشجویان دانشگاه علوم 
پزشکی لرستان با اشاره به خأل وجود آیت الله 
هاشمی در مجمع تشخیص مصلحت نظام 
اشاره کرد و افزود: در رابطه با جایگزینی ایشان 
باید مقام معظم رهبری تصمیم گیری کنند. 
آیت الله موحدی کرمانــی به صورت موقتی 

جانشین شده اند اما مقام معظم رهبری باید در این رابطه تصمیم بگیرند. معتقدم 
فقیه و مومن داریم اما به این زودی ها کسی نمی تواند جای ایشان را بگیرد چرا 
که ایشان باالنســر جریان های سیاسی کشور بودند و در جلسات خصوصی 
همواره افراد را نصیحت می کردند، فکر نمی کنم کسی بتواند جایگزین همه ابعاد 
 وجودی آن مرحوم شود اما باید کسی در مجمع باشد که بین جریانات سیاسی 

توازن ایجاد کند.

از نامزدها وثیقه  دریافت نمی شود
حســینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس 
جمهور، در پاســخ بــه این  پرســش که آیا 
قــرار اســت از نامزدهای انتخابات ســال 
96 وثیقــه ای گرفته شــود، اظهارکرد: در 
شــرایط فعلــی هیچ گونــه تکلیفــی برای 
دریافــت وثیقــه از نامزدهــای انتخاباتی  

در قانــون انتخابــات فعلی نداریم، اما اگــر قانون نظام جامــع انتخابات 
بــه انتخابــات اردیبهشــت 96 رســید کلیه حقــوق و تکالیف بر اســاس 
قانــون جدید خواهد بــود، اما اگر ایــن قانون به تصویب مجلس نرســد، 
انتخابــات 96 بــر اســاس قانون فعلــی انتخابــات برگزار می شــود و در 
 قانــون فعلی هــم تکلیفــی بــرای نامزدهای انتخابــات در نظــر گرفته 

نشده است.

 حساب های قوه قضاییه 
با تایید شورای پول و اعتبار 

افتتاح شده است 
محمود صادقی رییس فراکســیون شفاف ســازی و 
سالم سازی اقتصاد و انضباط مالی مجلس شورای 
اســامی با اشــاره به برگزاری نشست هفته گذشته 
کمیسیون اقتصادی با حضور وزیر امور اقتصادی و 
دارایی که به منظور پاسخ به سوالی درباره حساب های 
قوه قضاییه تشکیل شــد گفت: وزیر اقتصاد در این 
جلسه پاسخ دادند که طبیعتًا قانون اجازه افتتاح چنین 
حساب هایی را نمی دهد اما مسئوالن قوه قضاییه در 
ادوار گذشته مجوزهای خاصی را اخذ کره و شورای 
پــول و اعتبار نیز این مهم را به تصویب رســانده و در 
این دوره نیز تقریبًا به همین ترتیب عمل شــده و قوه 
قضاییه بــر مبنای اذن مقام معظــم رهبری و تایید 
شورای پول و اعتبار برای کسب سود سپرده گذاری 

کرده است.
او ادامــه داد: در ادامه جلســه ســوال کردیم که آیا 
نظارتــی بر دخل و خــرج این اموال وجــود دارد که 
پاســخ دادند گویــا برخی معاونت های قــوه قضاییه 
بر این مســئله نظــارت دارند اما دربــاره ماهیت این 
حســاب ها که شــخصی اســت یا دولتی نیز سوال 
کردیم که آقای طیب نیا پاســخ دادند بانک مرکزی 
این حســاب ها را دولتی محسوب می کند و درادامه 
پرسیدم که آیا احتساب این که حساب ها از نظر بانک 
مرکزی دولتی است یا شخصی، به صورت سلیقه ای 
انجام می شــود یا بر اساس معیار مشخصی صورت 
می گیرد که وزیر اقتصاد به این بخش از ســوال بنده 

پاسخ روشنی ندادند.
صادقی یادآور شــد: همچنین درخصوص عملکرد 
این حســاب های ســپرده، میزان وجوه ســپرده ها 
و منابع این حســاب ها نیز پاسخ شــفافی ندادند که 
احتمااًل نمی توانند به این بخش از سوال پاسخ شفاف 
بدهند و درحالی که از یکی از همکارانشــان نام برده 
بودند که قــرار بود برای ارائه توضیحات بیشــتر در 
جلســه حضور پیدا کنند، این مقام مسئول در جلسه 

حاضر نشد.

استدالل قالیباف برای سیاسی بودن 
تفحص: تعبیر »امالک نجومی«

نماینــده اصاح طلــب مــردم تهــران در مجلــس 
همچنیــن با اشــاره به جلســه کمیســیون عمران 
مجلس باحضــور محمدباقر قالیبــاف که به منظور 
بررســی تحقیق و تفحص از شهرداری تهران برگزار 
شد گفت: با وجود این که در نامه منتسب به سازمان 
بازرســی به ۲۰۰ مورد تخلف اشــاره شده و از ۲۲۰۰ 
میلیارد تومان به  عنوان مبلغ تخلف صحبت شــده، 
آقای قالیباف تاکید داشت که ۵۰ درصد این تخلفات 
کذب محض است و ما نیز پرسیدم  تکلیف ۵۰ درصد 
باقی مانده چیست؟! به هر حال ۵۰ درصد باقی مانده 
نیز مبلغ هنگفتی است که آقای قالیباف این موارد را 

نیز به نوعی توجیه می کردند.
صادقی خاطرنشان کرد: شهردار تهران در این جلسه 
عنوان کرد که مســائلی که درباره تخلفات مربوط به 
اماک شــهرداری مطرح می شود، سیاسی است و 
این درحالی بود که سازمان بازرسی و قوه قضاییه به 

این پرونده ورود کرده است.
عضو هیات رییسه فراکسیون امید مجلس شورای 
اســامی ادامه داد: اســتدالل قالیباف این بود که 
تعبیر »اماک نجومی« که در رســانه ها اســتفاده 
می شود، نشــان دهنده سیاســی بودن این پرونده 
اســت که ما تاکید کردیم این تعبیر از سوی ما به کار 
نرفته اســت و فارغ از آن، بحــث ما درباره واژگان و 

تعابیر نیست.

رویداد 24 نوشت: از شعار انتخاباتی »قالیباف« رونمایی شد؟
جهاد ادامه دارد اما این بار مهربانتر؛ این شعار و وعده ای است که به نظر می رسد قرار است در آینده ای نه چندان دور از طرف کسی مطرح 

شود که همچنان سودای حضور در پاستور را دارد؛ محمد باقر قالیباف، که نشستن بر کرسی ریاست جمهوری برای او به یک رویا تبدیل 
شده است.

 بهار نیوز نوشت: من مقصرم و از جایگاه شهروندی  استعفا می دهم
باالخره افتاب از پشت ابر بیرون امد و تشت رسوایی ما شهروندان از روی بام شهر به زمین افتاد! چقدر سیاه نمایی کردیم در حادثه 

پاسکوتا بر گناهمان و خطایمان در عدم پذیرش مسئولیت سر پوش بگذاریم! 

 دولت بهار نوشت: بهترین پاسخ به تهدیدات اخیر امریکاِی ترامپ چیست؟
اگر قرار بود فشار نیاورند هم با توجه به شرایطی که هست و از همه طرف برای آنها برد برد است به این نتیجه میرسیدند که باید فشار 

بیاورند. حتی ترامپ هم نمی تواند منکر این واقعیت بشود.

 جهان نیوز نوشت: چرا اصالح طلبان از رد صالحیت روحانی استقبال می کنند؟
چندی قبل به طرز مشکوکی بحث رد صاحیت آقای روحانی توسط شورای نگهبان در میان برخی رسانه ها و شبکه های اجتماعی 

عموما اصاح طلب یا طرفدار دولت به یکباره مطرح شد.

عکس روزسایت نگار

دیدار نماینده رئیس 
جمهور روسیه در امور 
سوریه با شمخانی
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پیشبرد پروژه نفوذ در قالب دیپلماسی
سردار جاللی: سرمایه گذاری خارجی می تواند بستری برای نفوذ باشد

رییــس قوه قضاییــه گفت: نظام غرب در صدد نفوذ اســت؛ اینکه در فکر این 
هستند که انقاب را از طریق نفوذ باز بدارند برای ما روشن است، اما متاسفانه 
عده ای باور ندارند. آیت الله صادق آملی الریجانی در اولین همایش ملی نظام 
ســلطه و جریان نفوذ که در مرکز همایش های صدا و سیما برگزار شد، ضمن 
گرامیداشــت فرا رســیدن ایام دهه فجر و تبریک فرا رســیدن سالروز پیروزی 
انقاب اسامی، اظهار کرد: بحث نفوذ بحث جدی است. برجسته کردن این 
مساله در زمان پراهمیت است. ما باید به باوری درباره بحث نفوذ برسیم و آن را 
در سطوح مختلف مطرح کنیم؛ به دلیل اهمیت باالی مساله و نتایجی که دارد.
وی بیان کرد: مساله مهم بحث باور این پدیده است. تردیدی وجود ندارد که این 
پدیده ای است و نظام غرب در صدد این نفوذ هستند و اینکه در فکر این هستند 
که انقاب را از طریق نفوذ باز بدارند برای ما روشن است، اما متاسفانه عده ای 

باور ندارند و مطرح می کنند که آیا واقعیت است یا تشکیک.

اولین وظیفه ما این است که نفوذ را باور کنیم
رییس قوه قضاییه افزود: اولین وظیفه ما این است که نفوذ را باور کنیم و طبیعی 
است که نفوذ مجاری مختلف دارد و نفوذ فرهنگی و سیاسی و اقتصادی داریم.
آملی الریجانی تاکید کرد: باید بحث نفوذ و ســلطه را جدی بگیریم و برای کل 
جامعه تبیین کنیم که نفوذ واقعیت جدی است و پادزهرش رجوع به قرآن است.
رییــس قوه قضاییه در ادامه گفت: وقتی کســی می گوید من سکوالریســم را 
قبــول دارم کل نظام سیاســی را از دین جدا می داند که در این نظام سیاســی 
نظــام اقتصادی وجــود دارد. اکنون نقادین مدرنیتــه در مغرب زمین کارهای 
ارزشــمندی کردند و ادعاهای تجدد را برجسته کردند که یکی از مهمترین آن 

فردگرایی است.  
وی بــا بیان اینکه تجدد یــا مدرنیته اصولی دارد، گفــت: بازارهای موبایل و 
تبلت ها چه داســتانی در دنیاســت و میلیون و میلیاردها تبلت و موبایل یعنی 
ترویج مصرف گرایی و تولید بیشــتر. فکــر کنیم که ما فضای مجازی را برای 
چه مــی خواهیم. فضایی که ایجاد کردند مهلت نمــی دهد که ما فکر کنیم 
و این از عوامل تجدد و مدرنیته اســت. آملی الریجانی ادامه داد: وقتی خدا 
را کنار گذاشــتید نهایتش این می شــود و این یکی از حرف های تجدد است 
کــه گفته می شــود و در تاریخ مغــرب زمین به آن افتخار مــی کنند. از دوره 
رنســانس انسان محور شــد و  خدا رانده شد؛ لذا اومانیســم را که انسان شد 
محور مطرح می کنند؛ لذا حواس مان باشــد با وصله پینه در تفکرات غربی 

چیزی نمی توانیم تحصیل کنیم.  
رییس قوه قضاییه اظهار کرد: نسبت به اصل نفود تردیدی وجود ندارد، با این 

حال عده ای آن را باور ندارند و عده ای هم خود را به عدم باور می زنند.

برخی شبیخون فرهنگی را توهم می انگاشتند
وی گفت: مقام معظم رهبری ســال ها پیش به درستی شبیخون فرهنگی را 
تشــخیص دادند و مسئوالن و دلســوزان عالم فکر را دعوت به شناسایی این 
شــبیخون فرهنگی کرده بودند. در همان زمان هم عده ای این مساله را توهم 

می دانستند که امروز نیز با این فکر مواجه ایم.
رییس قوه قضائیه با تاکید بر باور داشتن به نفوذ به عنوان اولین وظیفه، گفت: 

نفود منافــذ و جریان های مختلفی از جمله سیاســی، اقتصادی، فرهنگی و 
ایدئولوژی دارد. یکی از اهداف مهم نفوذ، نظام جمهوری اســامی اســت، با 

این حال آنها معطوف به ما نیست و نفوذ انحصاری ندارد.
رییس قوه قضائیه تاکید کرد: در ســطح فرهنگی یک جریان روشــنفکری را 
برای عبور از خطوط قرمز تبلیغ کردند. در دوره اصاحات، عده ای از دولتی ها 
بســته ای از این حرف ها و جریانات را به عنوان هدیه سفر دریافت می کردند و 

مسئوالن باال دستی آنها را تکرار می کردند.
وی با اشــاره به ترویج نسبی گرایی به عنوان یکی از شیوه های نفوذ، گفت: بر 
اساس اصول فنی این سخنان مطرح نمی شد. فردی به عنوان فیلسوف کتابی 
را با عنوان تردید نوشت و با تمسک به فیلسوفان غربی به دنبال ترویج سخن  خود 
و نسبی گرایی بودند. در کشوری که وزارت ارشاد باید به دنبال تبلیغ ارزش های 
اسام باشــد، در دوره ای به دنبال ترویج ضدارزش ها بود و حتی شخص وزیر 

هم اعام کرد که این تبلیع ارزش های اسامی وظیفه حوزه علمیه است.

سعی دارند با دستکاری قانون، جریان نفوذ را تکمیل کنند
سردار غامرضا جالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل نیز در این جلسه با بیان 
اینکه نفوذ بعضی وقت ها در چارچوب قانون انجام می شود، اظهار داشت: در 
مواقعی که قانون بازدارندگی خود را از دســت داده و خیلی از نفوذی ها ســعی 
دارند با دســتکاری قانون، جریان نفوذ را تکمیل کنند نفوذ در چارچوب قانون 

انجام می شود.
رئیس ســازمان پدافند غیرعامل کشــور ادامه داد: بعضی مواقع، نفوذ در مرز 
قانون و بی قانونی انجام می شود که در اینجا نفوذ در حوزه نیمه سخت صورت 
می گیرد بعضی مواقع هم نفوذ فراتر از قانون و به صورت پنهانی صورت می گیرد.
جالی با بیان اینکه قانون نقش مهمی در کنترل نفوذ دارد، خاطرنشان کرد: 

نفوذی ها سعی دارند با روان سازی قوانین پروژه نفوذ خود را تکمیل کنند.

 آماده سازی فضا برای سرمایه گذاری خارجی 
می تواند بستری برای نفوذ باشد

وی با اشاره به اقداماتی که طی یکسال گذشته در حوزه قوانین فناوری اطاعات 
صورت گرفته، گفت: آماده ســازی فضا برای ســرمایه گذاری خارجی می تواند 
بســتری را برای نفوذ فراهم کند. رئیس ســازمان پدافند غیرعامل با بیان اینکه 
نفوذ در سه سطح راهبردی، عملیاتی و اجرایی صورت می گیرد، عنوان کرد: در 
سطح راهبردی رهبران در سطوحی عالی کشورها مورد هدف هستند و در سطح 
عملیاتی، مدیران مدنظر قرار می گیرند همچنین در سطح اجرایی سعی می شود 
از بخش های اجرایی مانند بخش های کارآفرینی بهره گرفته شود. جالی با بیان 
اینکه هدف اصلی نفوذ در واقع تغییر از درون است، اظهار داشت: آمریکایی ها این 
پروژه را در قالب دیپلماســی نوین دنبال می کنند. آنها تاش می کنند نظام درک 
مسائل نخبگان سیاسی تغییر کند و لذا می بینید که وقتی راجع به آمریکا صحبت 
می شود عده ای آن را راه حل تشخیص می دهند که نشان دهنده آن است که درک 
مسائل در ذهن آنها تغییر پیدا کرده است. رئیس سازمان پدافند غیرعامل مشاوران 
و کارشناسان را یکی دیگر از گروه های مورد نظر جریان نفوذ دانست و گفت: این 
افراد به دلیل آنکه نزدیک به مســئوالن هستند می توانند دیدگاه های آنها تغییر 
دهند واز این رو مورد اهمیت هستند. وی با بیان اینکه نفوذ در حوزه علمی یکی از 
اهداف مهم دشمن است، عنوان کرد: دشمن تاش می کند از طریق دیپلماسی 
نوین که آمریکایی ها آن را مطرح کردند استفاده کند. بنابر اظهارات وزارت خارجه 
آمریکا آنها در ۲8 کشور نیرو دارند و وقتی خود را با بخش های اقتصادی و تجاری 
مقایســه می کنند می گویند باید بتوانیم در حوزه کسب و کار نفوذ را پیش ببریم و 
دیپلماسی به عنوان چراغ ســبز این جریان باشد. جالی ادامه داد: بازدیدهای 
علمی می تواند نفوذ علمی را در بستر تعامل آشکار برقرار کند و حضور اساتید خارجی 
در کشور ما که بعضا در سازمان های جاسوسی عضویت دارند نیز می تواند در بستر 

تعامل علمی در حوزه جاسوسی نقش آفرینی کنند.


