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جزئیات جدیدی از ریزپرنده 
ساقط شده در اصفهان

آنالیز اجزای بدنه، موتورها، منبع تغذیه و سیستم 
ناوبــری ریز پرنده  ســاقط شــده و تطبیق آن با 
نمونه های موجود، ســازنده آن را دقیقا مشخص 
نموده و ســرنخ های مهمی را آشــکار کرده است.

نورنیوز، رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت ملی 
در خبری اختصاصی نوشــت: بررسی فنی بقایای 
یکی از ریزپرنده هایی که جمعه شــب در جریان 
حملــه به یک مجتمع کارگاهــی وزارت دفاع در 
اصفهان از ســوی یگان های پدافندی ســرنگون 
شــد، اطالعات ذی قیمتــی را در اختیار نهادهای 
امنیتی قرار داده است.ســال ۹۸ نیز این مجموعه 
کارگاهی مورد حمله چنــد ریز پرنده قرار گرفت 
که مشــابه اقدام اخیر کامال ناموفق بود.بر اساس 
اطالعات، به دلیل تسلط فنی بخش های ذی ربط و 
همچنین استقرار سامانه های الکترونیکی پیشرفته 
در مراکزی که احتمال اقدامات خراب کارانه مشابه 
در آنها وجــود دارد، احتمال موفقیت حمالتی از 

این دست به حداقل ممکن رسیده است.

انهدام یک گروه عملیاتی ضد انقالب 
توسط وزارت اطالعات

حجت االسالم ســید عبدالمهدی موسوی، رییس 
کل دادگســتری اســتان مرکزی از انهدام هسته 
عملیاتی ضد انقالب وابســته به خارج از کشــور 
در اســتان مرکزی خبــر داد.به گــزارش ایرنا از 
روابط عمومی دادگســتری کل اســتان مرکزی، 
حجت االسالم ســید عبدالمهدی موسوی« افزود: 
در راســتای حفــظ و برقراری امنیت در ســطح 
اســتان و پیشــگیری از آســیب به بیت المال و 
جان و مال شــهروندان، سربازان گمنام امام زمان 
)عــج( اداره کل اطالعــات اســتان مرکزی، طی 
رصد و شناسایی کامل اطالعاتی و انجام اقدامات 
فنی ســایبری، پس از کسب دستورات قضایی به 
هنگام، هســته  ضدانقالب که تحت هدایت عناصر 
معاند خارج نشین، برای اجرای عملیات خرابکارانه 
گســترده در یکی از شــهرهای اســتان درصدد 
تهیه ســالح جنگی بودند را قبل از هرگونه اقدام 
خرابکارانه، مــورد برخورد قرار داده و متالشــی 

کردند.
وی افــزود: عوامــل اصلی هســته مذکــور قصد 
داشتند برای اجرای عملیات پیچیده خود با هدف 
برهم زدن نظم عمومــی و امنیت داخلی، پس از 
تهیه ســالح، اقدام به قطــع ارتباطات اینترنتی و 
سخت افزارهای نظارتی الکترونیکی کنند که قبل 
از هــر اقدامی عامل اصلی هســته دســتگیر و ۵ 
مرتبط اصلی توسط دستگاه قضایی احضار شدند.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی بیان داشت: 
دو نفر از اعضای این گروه همچنان متواری و تحت 
تعقیب هســتند که اقدامات برای دستگیری آنان 
ادامه دارد.حجت االســالم موسوی گفت: دستگاه 
عدلیه اســتان در چارچوب وظایف قانونی خود و 
مأموریت های محولــه با کمک ضابطین امنیتی و 
ســربازان گمنام امام زمان )عج( برای دستیابی به 
یک امنیت پایدار که خواســت به حق و مشــروع 
عموم شــهروندان اســت از تمام ظرفیت ها بهره 
خواهد برد و با مخالن نظم و امنیت برخورد قاطع، 

قانونی، سریع و بدون مماشات خواهد داشت.

حاجی بابایی از  کمیسیون تلفیق 
استعفا کرد

»بهــروز محبی نجم آبــادی« نماینده ســبزوار و 
عضو کمیســیون برنامه و بودجه، در پی استعفای 
در  او  جایگزیــن  حاجی بابایــی«،  »حمیدرضــا 

کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسالمی شد.
»حمیدرضا حاجی بابایی« نماینده همدان و عضو 
کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۲ از حضور خود 
در کمیســیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۲ انصراف 
داد و بهــروز محبی نجم آبادی نماینده ســبزوار و 
عضو کمســیون برنامه و بودجه جایگزین وی در 
کمســیون تلفیق شد.بر اســاس آیین نامه داخلی 
مجلس، کمیســیون برنامه، بودجه و محاســبات 
مجلس ۹ عضو در کمیســیون تلفیق بودجه دارد 

که با این اتفاق ترکیب این کمسیون تغییر کرد.
بدین ترتیب، ترکیب اعضای کمیسیون بودجه در 
کمیسیون تلفیق شامل ســمیه محمودی، آرش 
زره تن لهونی، احسان ارکانی، سید شمس الدین 
حسینی، رحیم زارع، مهدی فرشادان، محمدرضا 
میرتاج الدینــی و رجب رحمانــی و بهروز محبی 
نجم آبادی می شــود.گفتنی است حاجی بابایی در 
سابقه حضور خود در کمیسیون تلفیق ریاست این 

کمیسیون را بر عهده داشته است.

بازداشت مشاور مولوی عبدالحمید 
مولوی عبدالمجید مرادزهی، مشــاور و از نزدیکان 
مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل ســنت مسجد 
مکی زاهدان عصر روز دوشــنبه توســط نیروهای 

امنیتی در زاهدان بازداشت شد.
به نوشته تســنیم مولوی عبدالمجید مرادزهی در 
ماه های اخیر از طریق ارتباط با رســانه های بیگانه 
اقدامات متعددی در مسیر تشویش اذهان عمومی 
داشته اســت.ایرنا نیز به نقل از »یک منبع آگاه « 
نوشــت: عبدالمجید مرادزهی مشاور و از نزدیکان 
عبدالحمید امــام جماعت مســجد مکی زاهدان 
بازداشت شــد. وی اظهارداشــت: این فرد توسط 
دســتگاه امنیتی و با حکم قصایی بازداشت شده 
است.وی علت بازداشت این فرد را تشویش اذهان 
عمومــی، ارتباطات متعدد با افراد و رســانه های 

بیگانه و تحریف افکار عمومی ذکر کرد.

خبر

نماینده مجلس: 
باید »وزارتخانه« امر به معروف 

راه اندازی کنیم
حســینعلی حاجی دلیگانی نماینــده مجلس در 
خصوص زمزمه هایی که پیرامون موضوع گشــت 
ارشاد شنیده می شود گفت: از ابتدای انقالب باید 
وزارت امــر به معروف و نهی از منکر را راه اندازی 
می کردیم؛ امروز هــم این ضرورت اقتضا می کند. 
من معتقد هســتم باید اصل هشتم قانون اساسی 
که بحــث امر به معروف و نهی از منکر اســت را 
در قالب سازمانی کامال مســتقل و فرا قوه ای راه 

اندازی کنیم .
به گزارش انتخاب حســینعلی حاجــی دلیگانی 
نماینده مردم شاهین شهر در مجلس یازدهم، در 
رابطه با زمزمه هــای جایگزین قوانین و طرح های 
جدید برای گشت ارشــاد و امر به معروف و نهی 
از منکر در مجلس اظهار کرد: حجاب یک تکلیف 
الهی و یــک فریضه دینی و یــک ضرورت دینی 
اســت. از طرفی امر به معروف و نهی از منکر هم 
دستور دین اســت ولی با شرایط و در چهارچوب 

خود باید انجام شود.
وی افزود: شرایط امروز به گونه ای است که اکثریت 
جامعه مردمانی مومن و مسلمان هستند و جامعه 
و دین ما این نوع حجاب امروزی را نمی پذیرد. ما 
بیشــتر از طرف کسانی که ناراحت از این وضعیت 
و ناراضی از کشف حجاب هستند طرف سوال قرار 

گرفته ایم.
این نماینده مجلــس یازدهم ادامه داد: بنا بر این 
نیســت که امروز در جامعه حالت دوقطبی ایجاد 
کنیــم دیدگاه ما همان دیدگاهی اســت که مقام 
معظم رهبری در جمع بانوان ایراد کردند. ما برای 
تصمیم گیری درست درمورد حجاب به سراغ سی 
و چند دستگاهی رفتیم که مسئولیت کار فرهنگی 
و اجتماعی و تربیتی را بر عهده دارند و انجام نداده 
بودند. گزارش آن هم آماده شده و به زودی توسط 
کمیســیون فرهنگی در صحن مجلس مطرح می 
شود. باید دستگاه های مسئول اقدام کنند و شاید 

کال ۵% هم سهم نیروی انتظامی نشود.
حاجی دلیگانی با تاکید براینکه نیاز امروز احداث 
وزارت امر به معروف و نهی از منکر اســت، گفت: 
بهتریــن تصمیم در حــال حاضر همــان وزارت 
خانه اســت. اصل هشــتم قانون اساسی بحث امر 
به معــروف و نهی از منکر را مطــرح کرده و من 
عقیده دارم برای این اصل باید ســازمانی فرا قوه 

ای احداث کنیم

یک نماینده خطاب به رئیس جمهوری:
 تیم شما از بی نظمی مفرطی رنج می 

برد 
محمــد صفری ملک میان در نطق میان دســتور 
خود در جلسه علنی دیروز سه شنبه )۱۱ بهمن( 
مجلس شورای اسالمی بیان کرد:   برای این انقالب 
با عظمت که آمال مســتضعفان جهان بوده هزینه 
های بسیاری شده است و ابرمردانی مانند شهیدان 
بهشتی ها، رجایی ها و سلیمانی ها برای آن هزینه 
شــده و باید قدر آن را بدانیم که قدر آن محبت و 
خدمت به خلق است. مسائل و مشکالت عدیده در 
مقابل راه پیشــرفت ملت ایران قابل برطرف شدن 
اســت، قوای سه گانه و نهادهای حاکمیتی باید در 

نوع و شیوه مدیریت خود تجدید نظر کنند.
به گزارش ایســنا، وی گفت: دولت همسو و مقید 
به مبانــی انقالب در حد عالی خود اســت، همه 
موظف به حمایت از این دولت هســتیم. رویکرد 
دولت نیز تعامل با مجلس می باشد، اما این به آن 
معنی نیست که در برخی مواقع شاهد رفتارهایی 
باشــیم که مردم تصور کنند دولت راه خودش را 
می رود و مجلس هم راه خودش، چراکه این مساله 
با روح اســتقالل مجلس در تضاد است و باید در 
راهبری مســائل کالن مجلس تجدید نظر شــود. 
هر چنــد مجلس مصوبات خوبی طی ۲.۵ ســال 
گذشته داشــته، اما غفلت در برخی موضوعات و 
عدم میدان داری مجلــس موجب برخی نگرانی ها 

شده است.
نماینــده مردم رودســر در ادامه خطاب به رئیس 
جمهــور گفت: تیم شــما از بینظمی مفرطی رنج 
می برد که رهبری نیز نسبت به آن متذکر شدند، 
لذا جهت حصول نتایــج بهتر باید این منظومه را 
مدیریت کنید. مســاله بعدی انتصابات در سطوح 
مختلف است، افرادی در حوزه های مختلف گمارده 
شــده اند که کارآمدی و تعهد الزم را ندارند، حتما 
درباره بســیاری از این گزارشات بی خبر هستید. 
ما نمایندگان مجلس موظفیم واقعیت ها را پشــت 
پرده را از طریق تریبون مجلس به شــما برسانیم 
و دلیل آن این است که خیلی وقت برای شنیدن 
نظرات نمایندگان کارشناســی نمایندگان مجلس 
نمی گذارید.صفــری افــزود: افــرادی را انتصاب 
کرده اید که تعلق خاطری به شــیوه و تفکر شــما 
ندارند و با این افراد موفق نمی شوید و اینها دولت 
را به قهقــرا می برند. در جریــان انقالبی مدیران 
الیِق کارآمِد دلسوز فراوان است اما انتصابات شما 
در بخش هــای مختلف داد حتــی مراجع تقلی را 
درآورده است. منافع دولت و منافع مجلس همان 
منافع انقالب، نظام و مردم اســت. ما در کنار شما 
هســتیم و کمک می کنیم اما باید بیشتر توجه به 

نظرات دلسوزان عضو داشته باشید.

خبر

همدلی| از ابتدای امســال تاکنون اختالف بین 
نمایندگان مجلس و دولت علنی شــده اســت. 
تعداد قابل توجهی از نمایندگان معتقد هستند 
که رئیس جمهوری و کابینه اش ضعف های بزرگی 
در اداره کشــور دارند. آنان تأکید دارند که بخش 
مهمی از مشــکالت جاری کشــور ناشی از سوء 
مدیریت دولت رئیسی است. نمایندگان ماه های 
ابتدایی ســال تالش زیادی کردند که بتوانند در 
ترکیب دولت تغییراتی ایجاد کنند، ولی با توجه 
به نزدیکی رئیس مجلس با رئیس جمهوری این 
خواسته محقق نشد و عمال درخواست های متعدد 
اســتیضاح هربار به بایگانی مجلس می پیوست. 
هرچند تاکنون رئیس جمهوری حداقل ســعی 
کــرده که تغیرات مهمی را در کابینه ایجاد کند 
ولی این تغییرات نتواسته حتی خواسته   را محقق 
کند. بســیاری از اصولگرایان هم حاال معترض 
وضعیت موجود به خصــوص در حوزه اقتصادی 
شده اند. همین فشارهای متعدد و مقاومت رئیس 
جمهوری برای اعمال تغییرات باعث شده که حاال 
نماینــدگان راه جدیدی را برای نظارت بر رئیس 
جمهوری در پیش بگیرند. گفته می شود برخی 
از نمایندگان بر آن شده اند تا طرح سوال از رئیس 
جمهوری را پیش ببرند. این اتفاق می تواند یک 
چالش جدی برای رئیســی باشــد. پیش از این 
تصور می شد که مجلس کامال اصول گرای یازدهم 
همکاری و حمایت صدرصدی از رئیسی داشته 
باشــد، ولی حاال معلوم شــده که رئیسی حتی 
نتوانسته حمایت این مجلس اصول گرا هم حفظ 
کند و حاال باید به سواالت نمایندگان حامی اش 

هم جواب پس بدهد. 
دیــروز خبرگزاری ایلنا در گزارشــی اعالم کرد 
که برخی از نمانیدگان در صدد طرح ســوال از 
رئیس جمهوری هســتند. براساس شنیده های 
این خبرگزاری یکی از نمایندگان مجلس طرح 
ســوال از رئیس جمهور را در ۶ محور تهیه کرده 
و درصدد جمع آوری امضاء نمایندگان و تحویل 
این طرح به هیات رئیســه مجلس اســت. این 
خبرگزاری گزارش داده که طرح سوال از ابراهیم 
رئیســی ۶ محور دارد کــه از جمله آن می توان 
به »نابه سامانی های اخیر ارزی« و »عدم اجرای 
قانون تخصیص کاالبرگ الکترونیک پس از تغییر 
شــیوه پرداخت ارز ترجیحی« که اثرات تورمی 
جبران ناپذیری بر بازار داشته است، اشاره کرد. 
نماینده طراح سوال که نخواست نامش فاش شود 
می گوید:»طرح ســوال را با تعدادی از همکاران 
مطرح کرده ام، گروهی از آن اســتقبال کردند و 

گروهی دیگر هنوز می ترسند.«
طرح سوال از رئیس جمهوری در حالی در میان 
نمایندگان شنیده می شود که ابتدای امسال بحث 
طرح عدم کفایت سیاسی رئیس جمهوری هم به 

میان آمده بود و حتی دو تن از نمایندگان آن را 
آماده و امضا کرده بودند.

مصطفی رضا حســینی قطب آبــادی نماینده 
مجلس کســی بود که این طرح را مطرح کرد. 
او اردیبهشت ماه به خبرآنالین گفته بود: »البته 
من هم معتقدم، استیضاح وزیر صمت و هر وزیر 
دیگری، فایده ای ندارد. اما از زاویه و اســتداللی 
متفاوت بــا حامیان دولت. مثــالً، وزیر صمت، 
فرد جوان و پرکاری هســتند که قصد فعالیت و 
خدمت دارند اما ایشــان، اختیاری از خود ندارد 
و دیگران، به جای او تصمیم می گیرند. افرادی از 
جای مشخصی می آیند و در وزارتخانه منصوب 
می شــوند و تعاملی هم با مجلس برقرار نیست. 
بعد، دولت، یک طرفه اعالم می کند که با مجلس 
تعامل داریم و این در حالی است که ما مجلسی ها 
چنین تعامل ادعایی را ندیده ایم و تجربه نکرده ایم. 
در چنین روندی، حتی اگر وزرا هم، تغییر کنند، 
مشــکالت حل نمی شــوند و پابرجا می مانند. 
درواقع، مشــکل از وزرا نیست، از جای دیگری 
است و تنها چاره کار، طرح »عدم کفایت« اجرایی 

آقای رئیس جمهور است.«
با این حال همان زمان هم قطب آبادی گفته بود 
که بسیاری از نمایندگان به دالیل مختلف تمایلی 
به امضای چنیــن طرح هایی ندارند. قطب آبادی 
توضیــح داده بــود: » طــرح »عدم کفایــت« 
رئیس جمهور را مکتوب کرده ام و روی سیستم 
بهارستان گذاشته ام، تا اآلن، فقط یک نماینده، 
طرح را امضا کرده ، ســایر نمایندگان، هر کدام 
به دالیل مختلــف مانند احتیاط، بی اعتقادی یا 
»عدم کفایت«  طرح  موافق  مصلحت اندیشــی، 
نیستند. شخصاً، معتقدم، مسائل اساسی کشور، 
اصالً، قابل اغماض نیست و نباید مشمول مماشات 

و مرور زمان شود. زیرا مردم، سرمایه ها و پایه های 
اصلی کشــور و نظام هســتند و بی توجهی به 
مطالبات و خواســت منطقــی و قانونی مردم، 
درنهایت، کشور و نظام را با چالش مواجه می کند. 
من نگران بروز این چالش هســتم، یگانه مالک 
من، مردم اســت و با کســی هــم، عهد اخوت 
نبســته ام. بنابراین، تالش می کنم از وارد شدن 

آسیب های بیشتر به مردم، پیشگیری کنم.«
او مکانیسم اجرایی شدن طرح عدم کفایت رئیس 
جمهور را این گونه تشریح می کند: »برای تمامی 
طرح های مجلس باالی ۱۵ امضا نیاز است اما برای 
امر مهمی ماننــد عدم کفایت رئیس جمهور نیاز 
است که تعداد امضاها بیشتر شود. طبق آئین نامه، 
تقاضای رأی به »عدم کفایت« رئیس جمهور، با 
حداقل، امضای یک سوم نمایندگان، قابل طرح در 
مجلس است که رقم باالیی است. این تقاضا باید 
کتباً در جلسه علنی به رئیس مجلس تقدیم شود 
و چنانچه تعداد امضاهای طرح به حدنصاب برسد، 
باید در اولین جلسه قرائت و از طریق رسانه های 

گروهی به مردم اطالع رسانی شود.«
برخی بــا توجه به ترکیب مجلــس خیلی به 
سرانجام طرح سوال از رئیس جمهوری امیدوار 
نیستند. چرا که مجلس یازدهم حتی نتوانسته 
در مسئله استیضاح وزرا به طور موفق عمل کند. 
تا به حال استیضاح های زیادی در مجلس مطرح 
شــده است اما به دالیل مختلف مجلس توفیق 
زیادی نداشته اســت. وقتی مسئله طرح عدم 
کفایت رئیس جمهوری در ابتدای امسال مطرح 
شد یکی از نمایندگان در واکنشی منفی به این 
طرح گفته بود که این مسئله دوبار قبال رخ داده 
است. حسین جاللی نماینده مجلس درباره طرح 
استیضاح رئیسی با یک امضا در مجلس توضیح 

داده بــود: »مجلس هم این اتفاقات را به همراه 
دارد و هر کسی یک سلیقه دارد البته دو مرتبه 
دیگر قبال درباره آقای رئیســی این اتفاق یعنی 
طرح عدم کفایت رئیس جمهــور رخ داده بود و 
نتیجه هم نداد حاال دوباره مجددا مطرح کرده اند. 
همان روز اول که آقای رئیسی آمد این نماینده 
طرح اســتیضاح را مطرح کرد. ما باید با دولت 
تعامل داشته باشــیم اگر بخواهد کاری صورت 
بگیرد حاال که قوا ســه گانه هماهنگ هستند 
به جای اینکه انرژی مان را صرف کمیســیون و 
استیضاح و سوال کنیم باید پشت سر دولت موانع 
را برطرف کنیم تا برای مردم گره گشایی صورت 
گیرد این تقابل ها به نفع هیچکس نیست و جز 

ضرر چیزی نصیب مردم نخواهد کرد«.
هرچند که به نظر می رســد که مجلس خیلی 
تمایلی ندارد که از ابزارهای نظارتی خود استفاده 
کند ولی با ایــن حال نمایندگان آنقدر وضعیت 
کشــور را حاد می بینند که نمی توانند سکوت 
کنند. ایــن روزها تقریبا نمایندگان از طیف های 
مختلــف اصول گرایی زبان انتقاد و اعتراض علیه 
رئیسی گشوده اند. دیروز جالل محمودزاده نماینده 
مهاباد در مجلس در نطق میان دســتور گفت: 
»آقای رئیسی در طول دوران انتخابات وعده های 
مختلفی دادند که اصلی ترین این وعده ها عبارت 
بودند از ساخت ۴ میلیون مسکن در چهار سال، 
رفع فقر و کاهش ۵۰ درصدی هزینه های درمان، 
احیــای برجام و تک رقمی کردند و کاهش تورم 
به نصف درصد تورم آن زمان، کنترل قیمت ارز، 
آزادی بیان، عادالنه کردن قیمت خودرو، گسترش 
و توســعه اینترنت و ایجاد یک میلیون شغل در 
سال اما چه بر سر سرنوشت این وعده ها در یک 

سال و نیم عمر دولت سیزدهم آمد؟«
این نماینده مجلس نســبت به نمایندگان هم 
در مســئله نظارت بر دولت انتقاد کرد و در ادامه 
ســخنان خود گفت: » متاسفانه در بدنه دولت و 
مجلس برخی فکر می کنند با پاک کردن صورت 
مسئله بر آبروی و حیثیت دولت اضافه می شود 
ولی کامال در اشتباه هستند و باید گفت با انشاهلل 
و ماشاهلل و مشکالت بر گردن این و آن انداختن 
نمی توان کشــور را اداره کرد. امیــدوارم دولت 
سیزدهم بتواند در این وضعیت با همکاری همه 
مردم و دســتگاه های اجرایی و تشکل های مردم 
نهاد مشکالتی را برطرف کند.« حاال باید دید که 
انتقادهای لفظی نمایندگان از رئیس جمهوری و 
دولت چقدر وارد فاز عملیاتی می شود و بهارستان 
از ابزارهای نظارتی خود استفاده می کند و مجلسی 
که حتی توان اســتیضاح وبرکناری وزرا را ندارد، 
می تواند موضوع سئوال از رئیس جمهور و یا عدم 
کفایت او را مطرح کند؛ یا طرح این موضوع سنگ 

بزرگی است برای نزدن.

در حالی که وظیفه نظارتی مجلس کم رنگ شده، سوال از رئیس جمهور مطرح شده است 

استیضاح رئیسی؛ سنِگ بزرِگ نزدن

سید حســن خمینی در مراسم تجدید میثاق رئیس جمهور 
و اعضای هیأت دولت با آرمان های امام اظهار کرد:اگر امروز 
امام بزرگوار ما بودند، شاید مهم ترین چیزی که از ما مطالبه 
می کردند بحث یأس و امیدبود؛ امید برای دوستان انقالب 
و فردای روشــن، امید برای مردم ایران و آینده درخشــان، 
امید مستضعفان جهان به اینکه قطب حرکت انقالبی جهان 
بود. آنچه که امام از آن به عنوان اســالم ناب محمدی)ص( 
یاد می کردند، آینده روشن و درخشانی دارد. یأس دشمنان 
از اینکــه خیــال کنند این پایگاه نبوت و امامت به دســت 

صهیونیست ها و ارباب و اذناب شان قابل شکست است.«
وی با تأکید بر اینکه روح امیدبخشــی وظیفه امروزی همه 
است، افزود:»البته اتکا ما به خداست و تا اینجا هم به تعبیر 
امام بــا توکل به خدا و وحدت کلمــه آمده ایم. اما امید در 
دل های ما را همین آبشــخور توحید زنده نگه می دارد. باید 
امیدی در دل ها ایجاد کنیم که امید کج اندیشــان را بر باد 
بدهــد. البته ایجاد این امید لوازمی دارد که بخشــی از آن 
مربوط به گویندگان است. نقاط پررنگ و درخشان جامعه را 
بیان کنیم. بی تردید امروز با یک امپراطوری رسانه ای مواجه 

هستیم که دقیقا امید مردم را هدف قرار داده است.«
سید حسن خمینی یادآور شد:»ما حتما یکسان نمی اندیشیم 
و حتما اختالف و تفاوت مشرب داریم. حضرت امام فرمودند 
انتقاد و بلکه تخطئه از الطاف خفیه الهی است. ولی در یک 
چیز با هم متفق هســتیم. در اینکه درخت تناور جمهوری 
اســالمی بن مایه حرکت آینده ما است. امید دشمنانی که 

در آرزوی نگون ســاری برگی از این درخت هســتند را باید 
مأیوس کرد؛ چه برســد به اصلــش. راه طوالنی آمده اید و 
خواهنــد آمد؛ چه جمع بســیاری که خــون داده اند و این 
درخت را آبیاری کرده اند. چه مــادران و پدران و فرزندانی 
کــه صبر کرده اند تا این درخت به ثمر رســید و جمهوری 

اسالمی بالنده شد.«
وی بــا تأکید بــر اینکه بیش از هر چیز بایــد امید را زنده 
نگه داشــت، گفت:» فروپاشــی امید، فروپاشی دل ها است. 
انســان ها از دل تهی می شوند؛ دل را باید قوی داشت. امروز 
هیچ چیزی واجب تر از مأیوس کردن براندازان و اربابان شان 
و کســانی که در این تنوره دیو می دمند، وجود ندارد. البته 
الزمه اش این است که نقاط قوت را هنرمندانه و با زبان روز 
بگوییــم؛ دل هایمان را به هم گره بزنیم و دســت هایمان را 
با هم گره بزنیم. نقــاط ضعف را برای حل بگوییم، نه برای 
مچ گیری و یا زمین زدن. حتما بیان ضعف ها الزم است ولی 
نه برای آن ســبب که کسی بشــکند و یا به آن نتیجه که 

یأسی پدید آید.«
وی با بیان اینکه چشم انداز امید را با عمل مان ایجاد کنیم، 
گفت:»امروز بهترین تبیین فرمایشــات روز گذشته رهبری 
اســت که گفتند ضعف های اقتصادی هســت، ولی نشــان 
دهیــم که توان حل آنها  و عزم، همت و آمادگی برای آن را 
داریم. اتفافات پاییز امســال، امید مردم را هدف گرفته بود. 
چون می خواست القاء کند توانایی حل مشکالت در مدیران 
جمهوری اســالمی نیســت. این امید را باید مأیوس کرد تا 

جوانه های امید در دل های مردم ریشه بدواند.«
سید حسن خمینی افزود: مشکالت معیشتی سنگین است 
و همه هم می دانند اما باید بــه نوعی رفتار کرد که جامعه 
احساس کند آینده روشن است و امکانش هست. کسانی که 
اهل شناخت از مسائل کشــور هستند، بر این مسأله واقف 
هســتند که آینده با توانایی ما و ظرفیت های عمیقی که در 
جمهوری اسالمی وجود دارد، می تواند بسیار روشن باشد.«

وی یادآور شــد:»حضرت امام می فرماینــد اول »اتکال به 
خــدا«، ایمان عمیق، تــوکل و دوم »وحدت کلمه« انقالب 
را پدید آورد و همان آن را ادامه خواهد داد. مرحوم کاشــف 
الغطــا تعبیر لطیفی دارد که حرکت امــام بر مبنای آن، بر 
»کلمه توحید« و »توحید کلمه« استوار است. توحید کلمه 
یعنی همه با هم هستیم و باید از همه انرژی کشور استفاده 
کنیم؛ خودمان را از بخشــی از انرژی ها و توانایی ها محروم 
نکنیم. همه در کنار هم باشیم، چرا که »تیغ حذف« چیزی 

نیست که از آن جوهره سعادت برخیزد.«

انتقاد از دولت در حضور رئیسی؛

نگرانی سیدحسن خمینی از امید برای دوستان انقالب 

همدلی: دیروز قوه قضاییه به طور رســمی 
تکلیف ارتباط جاسوس اعدام شده انگلیس 
بــا دولت حســن روحانی را روشــن کرد. 
چندی پیش جواد کریمی قدوسی نماینده 
اصولگرای مجلس مدعی شده بود که یکی 
از وزرای دولت حســن روحانــی به خاطر 
ارتباطی که بــا علیرضا اکبری جاســوس 
اعدام شــده انگلیس داشته در زندان است. 
ایــن اولین بار نبود کــه اصولگرایان چنین 
تهمتی را به اعضای دولت حســن روحانی 
وارد می کردند. در طول هشــت سال دولت 
حســن روحانــی مخالفــان او بارها تالش 
کردند اتهام جاسوســی به نزدیکان حسن 

روحانی و اعضای دولتش منتصب کنند. 
جواد کریمی قدوسی که همیشه از منتقدان 

جدی حســن روحانی بوده چندی پیش در 
توییتر خود مدعی شده بود که یکی از وزرای 
دولت حســن روحانی که با اکبری جاسوس 
معدوم شده انگلیس خبیث در ارتباط بوده، 
هــم اکنون در زندان اســت. خبــری که با 

واکنش نزدیکان حسن روحانی مواجه شد. 
محمود واعظی، رئیس دفتر حسن روحانی 
در دولت دوازدهم، در گفت و گو با منیبان 
در رابطــه با ادعای کریمی قدوســی مبنی 
براینکه یکی از وزرای دولت روحانی اکنون 

به دلیــل ارتباط با علیرضا اکبری در زندان 
به ســر می برد، گفت: »اکبری با هیچ یک 
از وزرای مــا ارتباطــی نداشــت او ارتباط 
محدودی با دبیر خانه شــورای عالی امنیت 
ملی داشت که به دولت مربوط نمی شود.« 
او افزود: »ایــن آقایی که این ادعا را مطرح 
کرده قبال هم ادعاهای دیگری داشــته که 
هیچ کدام اثبات نشــده است.« واعظی در 
پایــان گفت: »اگر یکــی از اعضای دولت و 
وزرا در زندان بودند قطعا من در جریان قرار 

می گرفتم اما هیچ کس در زندان نیست و او 
اولین نفری است که چنین ادعایی دارد.«

روز گذشته نیز مسعود ستایشی؛ سخنگوی 
قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره اینکه 
طبق گفته برخــی نمایندگان در خصوص 
ارتبــاط یکی از وزرای دولــت روحانی که 
با علیرضا اکبری جاســوس انگیس مرتبط 
بوده بازداشــت شده اســت؟ گفت: »تا این 
لحظه وزیــری که در پرونــده مورد بحث 
ارتباط داشته باشد نداریم و هیچ پرونده ای 
در این زمینه تشــکیل نشده است و آن را 
تکذیب می کنیم. کما اینکه راجع به موضوع 
۹۰ هزار میلیارد هم مطالبی گفته شــد که 
فضا را متشــنج کرد لــذا در بیان این گونه 

موضوعات دقت کنید.«

قوه قضاییه: ارتباط دولت جاسوس انگلیس با دولت روحانی دروغ است

تکذیب یک ادعای دیگر کریمی قدوسی
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