
محمدرض��ا رحمانی فضلی، چن��دی پیش طی 
س��خنانی از ورود پول ه��ای کثیف به سیاس��ت و 
انتخابات خبر داد و گفت که بخش��ی از پول کثیف 
قاچاق موادمخ��در در حوزه سیاس��ت، انتخابات و 
انتقال قدرت سیاسی در کشور وارد می شود. این خبر 
واکنش های زیادی را از س��وی مجلس و قوه قضائیه 
درپی داشت. چه آن که غالمحسین محسنی اژه ای، 
سخنگوی قوه قضائیه در آخرین نشست خود با اشاره 
به این موضوع گفت که در این رابطه قانونی مصوب 
ش��د و براس��اس آن در وزارت اقتصاد و امور دارایی 
کارگروهی تشکیل شد که موظف است با همکاری 
دس��تگاه های دیگر پول های کثیف را ردیابی کنند 
و اگر الزم باشد دس��تگاه قضایی نیز ورود می کند. با 
این حال در این میان نیز بر صحت این موضوع شک 
وارد کردند. از این رو رحمانی فضلی اعالم آمادگی کرد 
که در این راستا در جلسه ای غیرعلنی به نمایندگان 
گزارش دهد. او بار دیگر با تأکید بر این که راه ورود پول 
کثیف به قدرت باید بسته شود، اعالم آمادگی کرد و 
گفت: در یک جلسه یک  ساعته در صحن غیرعلنی 
مجلس فرآین��د پول های کثی��ف را در اقتصاد برای 

نمایندگان توضیح دهد.
به گزارش ایسنا، عبدالرضا رحمانی فضلی دبیرکل 
س��تاد مبارزه با موادمخدر در حاشیه بازدید از مرکز 
نگهداری و درمان معت��ادان اخوان واق��ع در مالرد 
کرج گفت: قاچاقچیان موادمخدر باید به دار مجازات 
آویخته ش��وند و قوه قضائیه هیچ رحم��ی نباید در 
برخورد با این افراد داش��ته باش��د. وی افزود: در دنیا 
فشار اس��ت که چرا ما قاچاقچیان را اعدام می کنیم، 
علت این اس��ت که موادمخدر یک درآمد و گردش 
مالی چندهزار میلی��اردی دارد و این قاچاقچیان از 

اشرارند و به شبکه های تروریستی کمک می کنند و 
پول می دهند.

وی با اش��اره به این که در کشور 750 هزار معتاد 
در حال درمان هس��تند، گفت: بیش از 90 درصد 
موارد را مردم در مراک��ز درمانی کمک می کنند و 
باید مددجویان نیز خودش��ان در امر بهبودش��ان 
مش��ارکت داشته باش��ند. دبیرکل س��تاد مبارزه 
با موادمخدر ادام��ه داد: قرار اس��ت 3 مرکز دیگر 
در ته��ران راه ان��دازی کنیم، ظرف یک��ی، دوماه 
می توانیم تا 10 هزار معتاد را در تهران جمع آوری 
کنیم و از سم زدایی و ترک گرفته تا مهارت آموزی 

را برای آنها انجام دهیم.

مجلس برای مبارزه با پول کثیف با وزارت 
کشور همصدا شود

وی با اش��اره به این که گفتند »مگر در کشور قانون 
نداریم«، اظهار کرد: بنده نگفت��م قانون نداریم، حتما 
کشور براساس قانون اداره می شود ولی قانون به تنهایی 
کافی نیس��ت. ما قانون داشتیم اما ش��هرام جزایری 
به وجود آمد، قانون داش��تیم و فساد 3000میلیاردی 
رخ داد، قانون داشتیم و بابک زنجانی ها به وجود آمدند. 
باید در کنار قانون اجرای دقیق و قوی و نظارت درست 
برقرار باشد. اگر اجرا، نظارت و قانون در کنار هم باشند، 

می توانیم با این جریان مبارزه کنیم.
دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر تصریح کرد: بنده 

انتظار دارم مجلس که برخاس��ته از متن مردم و در 
جهت احقاق حق مردم و تقویت نظام است با وزارت 
کش��ور همصدا ش��ود تا بتوانیم با این جریانات پول 
کثیف که مقام معظم رهبری بارها و بارها تحت عنوان 
فساد اقتصادی از آن اسم بردند، مبارزه جدی کنیم. 
رحمانی فضلی در پاسخ به پرسشی مبنی بر این که 
آیا با توجه به هجمه هایی که اخیرا در این خصوص 
به ش��ما وارد شده گزارش��ی درباره پول های کثیف 
دارید، اظهار کرد: آمادگی دارم که جریان پول کثیف 
و فرآیند آن را هرکجا الزم باشد ارایه کنم. از همین جا 
اعالم می کنم که آماده ام در یک جلسه یک ساعته در 
صحن غیرعلنی مجلس فرآیند پول های کثیف را در 

اقتصاد برای نمایندگان مجلس توضیح دهم.
پاس�خ وزیر کش�ور به اظه�ارات الریجانی 

درباره پول کثیف
رحمانی فضلی همچنین درب��اره پول های کثیف 
ضمن تأکید بر این که به کسانی هش��دار دادیم که 
در قدرت هستند، گفت: اگر دقت نکنیم امکان دارد 
پول های کثیف در حوزه سیاست و قدرت ورود پیدا 
کند. باید دقت کنیم روزنه ها را ببندیم و راه ورود این 
پول به قدرت بسته شود. وی افزود: درباره نظری هم 
که آقای الریجانی در مجلس دادند، از آن جا که ایشان 
را انسانی بسیار منصف و در برخورد با مسائل جدی 
می دانم، به نظر اطالع درستی به ایشان نداده بودند 
و از اصل صحبت هایم اطالعی نداشته و تصور کرده 
بودند بنده گفتم انتخابات کنونی دچار مشکل است. 
بنده این را نگفتم ولی به همه تذکر دادم که مواظب 
باش��ید، به  هر حال حوزه قدرت حوزه مهمی است و 
دارن��دگان پول های کثیف می خواهن��د برای خود 

حاشیه امن ایجاد کنند.

روی خط خبر

ادامه از صفحه یک

یادداشت

مجلس در مبارزه  با »پول کثیف«    با وزارت کشور همصدا شود
درخواست کمک وزیر کشور از مجلس: 

حجت االس��الم محم��ود عل��وی، وزی��ر اطالعات 
پنجش��نبه گذش��ته پس از ورود نوراحمد نیکبخت 
دیپلمات ربوده شده ایرانی در یمن در نشستی خبری با 
خبرنگاران اظهار کرد: جمهوری اسالمی ایران همیشه 
در حال نبرد چه س��خت و چه نرم ب��وده و ملت ایران 
سختی ها را به جان خریده تا انقالب را از شر توطئه های 
دش��منان حفظ کند.  به گزارش ایرنا، علوی ادامه داد: 
20 ماه پیش یکی از دیپلمات های عزیز کشورمان در 

سفارت جمهوری اس��المی ایران در یمن و در یکی از 
خیابان های پایتخت این کش��ور گروگان گرفته شد. 
وزیر اطالعات ادامه داد: از همان لحظات اول این اتفاق، 
دستگاه های مختلف جمهوری اسالمی ایران احساس 
وظیفه کردن��د تا با رعایت منافع جمهوری اس��المی 
به این گروگانگی��ری پایان دهند.  وی اف��زود: وزارت 
اطالعات از اول احساس تکلیف کرده و کار خود را آغاز 
کرد؛ گروگان گرفتن یک دیپلمات در کشوری که در 

آن جا زندگی می کند و قصد رفتن به محل کار خود را 
داشته و فاقد هرگونه س��الح گرم و سرد است از ارزش 
نظامی یا اطالعاتی خاصی برخوردار نیست و اقدامی 
پیش  پا افتاده اس��ت اما آزادی گروگان کار پیچیده ای 
اس��ت.  حجت االس��الم علوی یادآور ش��د: گروه های 
تروریستی افرادی را از کشورهای مختلف بزرگ دنیا 
به گروگان می گیرند و سر آنها را بریده  یا زنده به آتش 
می کشند اما این کشورها با وجود در دست داشتن تمام 

دستگاه های اطالعاتی موفق نمی شوند، گروگان های 
خود را از شّر تروریس��ت ها آزاد کنند. وی یادآور شد: 
اما افسران اطالعاتی جمهوری اس��المی ایران با یک 
عملیات پیچیده و ترفندهای جدید وارد عمل شدند 
و کار را ب��ه نحوی به پایان رس��اندند ک��ه دیپلمات را 
از دس��ت تروریس��ت ها آزاد کردند؛ به گونه ای که به 
هیچ یک از پیش شرط  های تروریست ها پاسخ مثبتی 
داده نش��د و با کمترین هزینه این آزادی اتفاق افتاد. 

وزیر  اطالعات: 

با کمترین هزینه،  دیپلمات ایرانی ربوده شده در یمن آزاد شد 
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 اسراییل
 نگران افزایش قدرت منطقه ایران

احمد خدایی|  مقامات رژیم صهیونیس��تی 
و در ص��در آنه��ا بنیامی��ن نتانیاهو، هم��واره با 
بزرگنمایی برنامه هس��ته ای، ای��ران را به عنوان 
تهدید و سرچش��مه ناامنی برای خود و منطقه 
تصویر ک��رده و اینچنی��ن به اه��داف داخلی و 
بین المللی خود جامعه عمل پوشانده اند. از دید 
اسراییل، ایران دش��من و رقیب استراتژیک این 
کشور اس��ت که از افزایش قدرت و نفوذ ایران به 
هر طریقی ممانعت به عمل می آورد. اس��راییل 
همواره به بهانه احس��اس ناامن��ی و حفظ بقا و 
موجودیت خود، سیاس��ت تضعیف ای��ران را در 
حوزه های مختلف دنب��ال کرده و نهایتا به دنبال 
تثبیت خود به عنوان یک قدرت منطقه ای است. 
از س��وی دیگر ایران ب��ا افزای��ش توانایی خود و 
میزان اثرگذاری مثبت منطقه ای، خواهان نقش 
پررنگی از سوی جامعه جهانی است. این افزایش 
قدرت، موجب ش��ده ایران رفته رفت��ه به عنوان 
هژمون منطقه ای مطرح ش��ود. بدیهی است که 
این مس��أله نگرانی ش��دید مقامات تل آویو را به 
همراه دارد و تالش ه��ای نتانیاهو نیز ممانعت از 
همین مسأله است. اس��راییل به واسطه کسب 
انحصار هسته ای، همواره از نوعی برتری نسبی 
در مواجهه با رقیبان منطق��ه ای خود برخوردار 
بوده اس��ت اما امروزه توانمندی های هس��ته ای 
ای��ران این انحصار را به چالش کش��یده اس��ت. 
از دیگر س��و نتانیاهو نگران اس��ت که به دنبال 
مذاک��رات، آمریکا و ایران به مصالحه ای دس��ت 
یابند ک��ه قدرت اس��راییل را تهدید ک��رده و به 
تثبیت نقش هژمونیک ای��ران در منطقه کمک 
کند. آمری��کا با درک واقعیت ه��ای منطقه ای و 
جهانی، پیشروی های ژئوپلتیک ایران در منطقه 
را پذیرفت��ه ولی اس��راییل با بی��ان این که ایران 
روحیه سازش ناپذیری با این کشور را دارد سعی 
در ایجاد اختالل در فرآین��د مذاکرات می کند. 
اسراییل ش��دیدا نگران اس��ت که پس از توافق 
هس��ته ای، آمریکا توجه خ��ود را از این منطقه 

جغرافیایی به کانون دیگری متمرکز سازد. 
از س��وی دیگر اختالفات آمریکا و اسراییل در 
مورد پرونده هس��ته ای ایران به باالترین سطح 
خ��ود در طی چند س��ال اخیر رس��یده اس��ت. 
همچنان که ادبیات مقامات کاخ س��فید به طور 
بی س��ابقه ای صریح، غیردیپلماتیک و انتقادی 
گش��ته اس��ت. اوباما، صحبت ه��ای نتانیاهو را 
تک��راری خوان��ده و او را عاج��ز از ارای��ه راه حل 

توصیف کرده است.
درست اس��ت که هدف اصلی نتانیاهو متوقف 
کردن توافق با ایران است اما بنا به ادعای روزنامه 
واشنگتن پس��ت تازه ترین پیش��نهاد آمریکا به 
ایران اج��ازه می دهد بخ��ش قاب��ل توجهی از 
زیرس��اخت های هس��ته ای خود را حفظ کرده 
و همچنین کلیه نظارت ها طی 10 تا 15 س��ال 
آینده به اتمام می رس��د و این پیش��نهاد یعنی 
پذیرش ایران به عنوان یک قدرت برتر منطقه ای 
که با توجه به پیشینه ایران، قابلیت تبدیل به یک 
هژمون منطقه ای را برای ای��ران فراهم می آورد. 
تقابل مس��تقیم دیدگاه اوباما و نتانیاهو در این 
زمینه به وضوح قابل رویت اس��ت. اوباما ایران را 
قدرتی منطقه ای می داند ک��ه نمی توان و نباید 
آن را نادیده گرفت. او معتقد اس��ت باید با ادغام 
توان ایران در مسائل استراتژیک منطقه ای، نقش 
ایران را مدیریت و کنترل کرد اما نتانیاهو نه تنها 
خواس��تار مذاکره با ایران نیست بلکه به واسطه 
حفظ موقعی��ت متزلزل اس��راییل در مواضعی 
غیرواقع بینانه خواهان افزایش تحریم هاس��ت. 
یکی از علل مخالفت نتانیاهو ب��ا توافق پذیرش 
ایران هسته ای و در نهایت مشارکت دادن ایران 
در حل وفصل مسائل منطقه ای است. موضوعی 
که مطلقا مورد خواس��ت نتانیاهو نیست زیرا از 
میزان اثرگذاری اسراییل کاسته و بر قدرت ایران 

اضافه می کند.
م��رور س��خنان نتانیاه��و و بررس��ی مواضع 
اتخاذ شده نس��بت به صحبت های او بیانگر این 
واقعیت است که این سفر و س��خنرانی بیش از 
آن که هش��داری درباره برنامه هس��ته ای ایران 
باش��د، کارکردی کامال داخلی دارد. با عنایت به 
این که کمتر از 2هفته دیگر انتخابات در اسراییل 
برگزار خواهد شد، کامال واضح است که این سفر 

کارکردی تبلیغاتی دارد. 
صحبت ه��ای نتانیاهو فقط مص��رف داخلی 
داش��ت و در حالی  ک��ه ح��دود 90 درصد مردم 
اسراییل از بیکاری و تورم ناالن هستند، نتانیاهو با 
این بزرگنمایی سعی دارد پشت برنامه هسته ای 
ایران پنهان ش��ود. نتانیاهو و حرف هایش عالوه 
بر این ک��ه در میان جامعه جهان��ی جایی ندارد 
بلکه در می��ان خود مردم اس��راییل هم چندان 
خری��داری ن��دارد. اما هن��وز در مجمع عمومی 
و تصاویر ارایه ش��ده از جان��ب او از یادها نرفته، 
تصاویری که چندی پیش توس��ط موساد و کال 
ادعاهای نتانیاهو مبنی بر زمان و نحوه دستیابی 
ایران به بمب اتم، تکذیب شد. این رویداد اعتبار 
صحبت های نتانیاهو را نزد افکارعمومی اسراییل، 

شدیدا زیرسوال برده است.
امروز مردم اس��راییل ب��ا برنامه ه��ای حزب 
لیکود به رهبری نتانیاهو ش��دیدا مشکل دارند. 
حزب لیکود حزبی اس��ت که مشخصه اصلی آن 
راهبرد امنیت��ی افراطی اس��ت. روی کار آمدن 
دوباره این حزب به معنای بر باد شدن تالش های 
جریان های میانه رو نظیر حزب کاری ها و کارگر 
می باش��د. با توجه به اختالفات شدید نتانیاهو و 
اوباما برآمدن دوباره نیروهای راس��ت افراطی در 

اسراییل، مطلوب کاخ سفید نخواهد بود. 

مسئوالن و فعاالن محیط زیست یکشنبه 
با رهبر معظم انقالب دیدار می کنند

اس��ماعیل که��رم، مش��اور رئی��س س��ازمان 
محیط زیست در گفت وگو با تسنیم، اظهار کرد: روز 
یکشنبه ) 17 اسفند( مس��ئوالن و جمعی از فعاالن 
محیط زیست به دیدار مقام معظم رهبری می روند. 
این دیدار مرتبط با هفته منابع طبیعی است. همچنین 
پروفسور پرویزکردوانی نیز با تأیید این خبر از دعوت 
خود به این دیدار اش��اره کرد و گفت: محیط زیست 
بسیار برای کشور ما اهمیت دارد. هم اکنون مهم ترین 
چالش محیط زیست کش��ور بحث ریزگرد، آلودگی 
هوا و کمبود آب اس��ت. وی ادامه داد: اکنون مجلس 
شورای اس��المی برای مالچ نفتی 10 میلیارد تن در 
نظر گرفته که به نظر من این کار اش��تباه بوده و باید 
بگویم درخصوص مقابله با ریزگردها به دنبال نوآوری 
در علم باشیم نه مالچ نفتی که خود آلوده کننده است. 
پرفسور کردوانی بیان کرد: برای مقابله با آلودگی هوای 
کالنشهر ها ازجمله تهران نیز باید راهکارهای اساسی 

در نظر گرفت و به دنبال شعار نباشیم.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی: 

 دولت قصد ندارد
 از بانک ها استقراض کند

محمدباق��ر نوبخت گف��ت: طب��ق برنامه ریزی 
انجام شده، دولت  سال آینده 38 هزار نفر را استخدام 
می کند. به گزارش ایرنا، نوبخت پنجشنبه ش��ب در 
برنام��ه گفت وگوی ویژه خبری با این که سیاس��ت 
دولت در اس��تخدام، کم کردن حجم دولت اس��ت، 
افزود: طبق برنامه ریزهای انجام شده و با تأمین بودجه 
الزم، بیش از 38 هزار تن از جوانان کشور به استخدام 
در می آیند. معاون رئیس جمهوری در بخش دیگری 
از سخنان خود با تأکید بر این که دولت سعی دارد در 
اصالح حامل های انرژی کمترین فشار را بر مردم وارد 
کند، افزود: در صورتی که منافع اقتصاد کالن کشور 
بر ضرورت اصالح حامل های انرژی باش��د، باید این 
اقدام را عملی کرد اما این اصالحات با شیبی مالیم 
عملیاتی می شود. سخنگوی دولت با تأکید بر این که 
دولت قصد ندارد از بانک ها اس��تقراض کند، افزود: 
این گونه استقراض ها خود زمینه س��از تورم و رشد 
نقدینگی می شود و چنین سیاستی در برنامه های 

کالن و کوتاه مدت دولت جای ندارد.

فرمانده کل سپاه پاسداران:

صهیونیست ها از وحدت اسالم 
هراسناک اند

سردار سرلشکر پاسدار محمدعلی جعفری ، یکی 
از اهداف تشکیل گروه داعش را جلوگیری از اتحاد 
ملت های ایران، عراق، س��وریه و لبنان عنوان کرد و 
گفت: به لطف الهی اس��راییل غاصب از این وحدت 
و یکپارچگی هراسناک است. به گزارش سپاه نیوز، 
فرمانده کل س��پاه پاس��داران انقالب اس��المی در 
گردهمایی رزمندگان شهرستان رامهرمز  تصریح 
کرد: امروز شاهدیم دشمنان داخلی و خارجی با تمام 
قوا علیه انقالب اسالمی ایران در حال برنامه ریزی و 
توطئه هستند که نمونه های بس��یاری از آن اعم از 
تحریم، تهاجم فرهنگی، تهدید امنیتی و سیاس��ی 
هستند. جعفری اضافه کرد: دشمن، لحظه ای برای 
اینکه دل مردم را سست و حرکت شان در راه انقالب 
و نظام اسالمی را به تردید بیندازد آرام و قرار ندارد اما 
به لطف الهی این مکرها به خودشان بازخواهد گشت 
و هربار که توطئه ای علیه ملت ایران اجرا می کنند 
شکس��ت خورده و نتیجه آن باعث عزت و عظمت 

روزافزون انقالب اسالمی ایران می شود.

آن دوره تمام شد
این که فک��ر کنیم دنیا یک ش��وی دروغ��ی راه 
انداخته ان��د که س��ر م��ا را کاله بگذارند ی��ا دنیا را 
نمی شناس��یم یا خودمان را. این نحوه تحلیل مثل 
گربه مرتضی علی بودن اس��ت که هر جور بیندازید 
چهاردس��ت و پا پایین می آی��د. نتانیاهو چه تأیید 
کند و چه مخالفت و چه سکوت در همه حال موید 
تحلیل دلواپسان است! مشکل اساسی دلواپسان این 
اس��ت که نه تنها حرف جدیدی ندارند و به جزییات 
مذاکرات هم کاری ندارند بلکه در هر حال دلواپس 
هستند چون خودشان عهده دار امور نیستند. آنان 
نمی خواهند بپذیرند که نظام اصل مذاکره را پذیرفته 
است. از سوی دیگر، دلواپس��ی آنان چنان است که 
هیچ راه حلی هم نمی دهند یعنی دارند ولی رویشان 
نمی ش��ود آش��کارا بگویند. راه حل آنان خ��روج از 
مذاکرات است ولی این را نمی گویند. از این دو حیث 
راه حل افراطی دو طرف تفاوت چندانی ندارند. هر دو 
طرف مذاکره را به شرط تسلیم دیگری می پذیرند و 
این نقض منطق مذاکره است. آنان حاضر نیستند 
تبعات این حرف را هم بپذیرند. قبال هم می گفتند 
جلو برویم تحریمی در کار نیس��ت و اگر تحریم شد 
قیمت نفت به 200 دالر می رسد. ولی تحریم شد و 
قیمت نفت هم در سراشیبی قرار گرفت ولی آقایان 
دلواپس اصال هم به روی مبارک نمی آورند که پس 
چه ش��د آن تحلیل ها! تازه مدعی هس��تند که چرا 
پول ها را ب��ا چمدان منتقل می کنی��د گویی بانک 
مرکزی باید از بانک آقای زنجانی برای نقل و انتقال 
پول استفاده کند؟ خالصه این که در سیاست بیان 
آرمان های بلند کافی نیست پیش��برد آنها مهم تر 
است. اگر دلواپس��ان بپذیرند که دوره دوستانشان 
تمام شده و نظام راه بهتری را در تعامل با کشورهای 
دیگر پیش گرفته است در این صورت انتقادات آنها 
در چارچوب کنونی سازنده هم خواهد شد واال هیچ 
کمکی به سیاست ملی هسته ای کشور نخواهند کرد.

سیدحس��ن  حجت االسالم والمس��لمین 
خمینی تأکید کرد: یک��ی از بزرگترین عوامل 
برای توفیق یک حکومت این است که ببینیم 
برای تّنعم اقتصادی و اجتماع��ی مردم چقدر 

توفیق داشته است.
به گزارش جماران، حجت االسالم والمسلمین 
سیدحسن خمینی در دیدار با مسئوالن کیمته 
امداد ام��ام خمینی که به مناس��بت س��الروز 
تأسیس این کمیته برگزار شد، با اشاره به روایتی 
از امیرالمومنین)ع( اظهار داش��ت: علی)ع( در 
مورد زمان حکومت خودش��ان می فرمایند: »ما 
أْصَبَح بِاْلُکوَفِة أَحٌد االّ ناِعم��اً، إنَّ أْدناُهْم َمْنِزلًَة 
لِّ َو یَْشَرَب ِمْن ماِء  لََیأُکُل ِمَن الُبرِّ َو یَْجلُِس فی الظِّ
الُفراِت«؛ یعنی »همه مردم کوفه از رفاه برخوردار 

گردیدند چون پایین ترین آنها 
)یعنی فقیرترین افراد جامعه( 
نان گندم می خورد و س��رپناه 
مناسب دارد و از آب سالم فرات 
می نوش��د«. این روای��ت مبّین 
یک مس��أله مهم در مسئولیت 
حکومت و رمز توفیق آن است 
و ایشان می خواهند بگویند که 

حکومت ایشان برای حل موضوع معیشت مردم 
موفق بوده است؛ گو آن که در جامعه علوی فقر 

راه ندارد.
وی با بیان این که مسئولیت نظام اسالمی 
مبارزه با فقر اس��ت، افزود: اگ��ر نگوییم تنها 
عامل، اما یکی از بزرگترین عوامل برای توفیق 

یک حکوم��ت این اس��ت که 
ببینیم برای تّنعم اقتصادی و 
اجتماعی م��ردم چقدر توفیق 

داشته است.
یادگار امام یادآور شد: تأسیس 
کمیته امداد راه حل��ی بوده که 
امام برای ایجاد حکومت اسالمی 
در شرایطی که معضالتی چون 
حاشیه نشینی در شهرها، مهاجرت روستاییان 
به شهرها و... وجود داش��ت در ابتدای پیروزی 

انقالب اندیشیده شد.
سیدحس��ن خمین��ی تأکی��د ک��رد: اصوال 
پسندیده نیست که در طول دوره هایی، با وجود 
درآمدهای باالیی که کش��ور داشته دچار فقر و 

تبعیض باشیم و ببینیم که از یکسو آپارتمان های 
چندصد میلیونی معامله می ش��ود اما از طرف 
دیگر افرادی محتاج 10 ی��ا 20 هزار تومان پول 

باشند.
یادگار امام در پایان تأکید کرد: کمیته امداد 
ودیع��ه ای بود که ام��ام باقی گذاش��ت تا تنّعم 
بیشتر مردم در معیش��ت که در روایت علی)ع( 
هم بدان اش��اره ش��ده بود، اتفاق بیفتد. وی در 
ابتدای سخنان خود یاد درگذشتگان مجموعه 
کمیته ام��داد به وی��ژه آقایان عس��گراوالدی، 
حاجی حیدری و شفیق را گرامی داشت و گفت: 
مرحوم عسکراوالدی برای همه بسیار عزیز بود و 
خالی بودن جای ایشان، امروز در فضای سیاسی 

کشور بسیار احساس می شود.

یادگار امام در دیدار با مسئوالن کمیته امداد امام خمینی)ره(: 

فقر در جامعه علوی راه ندارد

وزارت کشور

محمدحسین مقیمی، با بیان این که تمام احزابی 
که شناسنامه دار هستند می توانند در انتخابات فعالیت 
داشته باشند، گفت: ما باید شرایطی را فراهم کنیم تا 
شخص خاصی از امکانات دولتی و عمومی و انتخاباتی 
که با پول مردم تهیه ش��ده برای انتخابات اس��تفاده 
نکنند. به گزارش فارس، معاون سیاس��ی وزیر کشور 
در جلسه شورای اداری اس��تان تهران طی سخنانی 
با اشاره به انتخابات مجلس و خبرگان در  سال آینده 
اظهار کرد: از حاال بحث های انتخابات شروع شده و ما 
باید از االن خودمان را آماده کنیم تا از امکانات دولتی 
به نفع له و علیه هیچ کاندیدایی استفاده نشود. او در 
ادامه افزود: اگ��ر از امروز زمزمه های��ی وجود دارد که 
دوست هم حزبی و هم تشکیالتی مان می خواهد برای 
نمایندگی در مجلس اقدام کند، نباید اجازه دهیم وی 
از امکانات اداره مورد تصدی ما استفاده کند البته در 
زمان مقرر بخش��نامه های الزم را ص��ادر می کنیم. 
مقیمی تصریح کرد: ما باید ش��رایطی را فراهم کنیم 
تا همه کسانی که عالقه مند هستند و این آمادگی را 
در خود احساس می کنند بتوانند وارد صحنه انتخابات 
ش��وند و ما نیز باید راه را برای آنها باز کنیم تا  وارد این 
انتخابات شوند و همچنین سعی کنیم شرایط الزم را 

برای رأی دهندگان فراهم کنیم.
او ادامه داد:  باید دقت کنیم از تریبون ها و امکاناتی 
که در اختیار نهادها است بر له یا علیه کسی استفاده 

نشود.
معاون سیاسی وزیر کش��ور خطاب به فرمانداران 

و اعضای ش��ورایعالی اداری 
استان تهران گفت: اگر تخلفی 
در ای��ن خصوص مش��اهده 
کردید حتما گزارش دهید تا 
برخورد مناسب با مسئوالن 
ذیربط ص��ورت گی��رد زیرا 
اجرای ای��ن اقدامات موجب 
حض��ور حداکث��ری م��ردم 
خواهد ش��د. مقیمی با بیان 
این که ما باید نشاط سیاسی 
ایج��اد و جامعه را به س��مت 
انتخابات هدایت کنیم، افزود: 

ما همچنین وظیفه داریم شرایطی را فراهم کنیم که 
همه مردم عالقه مند شوند تا انتخابات پرشوری داشته 

باشیم.
وی درباره فعالیت احزاب در انتخابات اظهارد کرد: 
ما همچنین باید شرایطی فراهم کنیم تا همه احزابی 
که شناسنامه دار هستند بتوانند فعالیت های موردنظر 
خود را انجام دهند و به همه کسانی که می خواهند در 
چارچوب قانون فعالیت سیاسی داشته باشند کمک 
کنیم تا آنها بتوانند نشاط سیاسی را در جامعه ایجاد 

کنند. 
معاون سیاس��ی وزیر کش��ور همچنین با اشاره به 
برگزاری انتخابات مجلس شورای اسالمی و خبرگان 
رهبری در  سال آینده گفت: هم اکنون جامعه و کشور 
به سمت انتخاباتی ش��دن پیش می رود و همه برای 

حضور پرشور در این صحنه، 
اعالم آمادگی کرده اند.

مقیم��ی ب��ا اش��اره ب��ه 
طیف های مختلف سیاسی 
در کش��ور تصری��ح ک��رد: تا 
امروز همه اع��الم کردند که 
می خواهن��د در انتخاب��ات 
شرکت کنند انشاءاهلل بتوانیم 
این جو را حفظ کنیم تا شاهد 
نشاط سیاسی باشیم. اینکه 
چ��ه کس��ی از صندوق های 
رأی اس��مش بیرون می آید 
به ما ربطی ندارد. همچنین، مقیمی خاطرنشان کرد: 
مدیرانی که قصد ش��رکت در انتخابات را دارند باید تا 
27 خ��رداد طبق قانون اس��تعفا دهن��د و فقط برای 
این که ش��بهه ای پیش نیاید نظر وزیر کشور این بود 
که فرمانداران یا مدی��ران وزارت که قصد ثبت نام در 
انتخابات را دارند، چهار ماه قبل از انتخابات اس��تعفا 
دهند تا در این مدت از امکانات دولتی به نفع خودشان 

استفاده   نکنند.
او اضافه کرد: ما برای این که ش��ور و نشاط سیاسی 
ایجاد کنیم باید احزاب شناسنامه دار که مجوز دارند 
و طبق قانون می توانند فعالیت داشته باشند را کمک 
و راه را باز کنی��م تا بتوانند فعالیت ها را ادامه و مردم را 

نظامند وارد فعالیت های سیاسی کنند.
مقیمی درباره تعطیلی خانه احزاب نیز بیان کرد: 

این خانه یک تشکل صنفی است که خود احزاب آن را 
تشکیل می دهند و باید مجمع عمومی به موقع برگزار 
شود اما چون این مجمع برگزار نش��ده، خانه احزاب 
تعطیل شده و ما درحال تالش هستیم که دوباره خانه 
احزاب توسط احزاب فعال ش��ود و در این راستا چند 

جلسه نیز برگزار کرده ایم.
معاون سیاسی وزیر کش��ور با بیان این که شروع به 
کار دولت یازدهم در شرایط خاصی بوده اظهار داشت: 
مشکالت جدی اقتصادی و شرایط ویژه بین المللی در 

کشور نیازمند ساماندهی بود.
وی ادامه داد: دکتر روحانی با توجه به اصل عزت و 
حکمت برنامه های دولت در سیاست خارجی را تدوین 
کردند و تاکنون نیز موفقیت های مطلوبی حاصل شده 
چرا که ایران اسالمی ارتباط خوبی با جهان برقرار کرده 
و سیاست خارجی به یک سیاست فعال و پویا تبدیل 

شده است.
معاون سیاسی وزیر کشور گفت: تیم مذاکره کننده 
ایرانی با اقتدار در جلسات 1+5 حضور دارد و با توجه 
به سیاست های کلی نظام، اقتدار ملی و حقوق ملت 
از سیاس��ت های دولت جمهوری اسالمی ایران دفاع 
می کند. مقیمی فعالیت دولت یازدهم را در سیاست 
داخلی نی��ز اعتدال دانس��ت و افزود: ای��ران در چهار 
مش��خصه مهم اقتصادی ازجمله رش��د اقتصادی، 
بیکاری و تورم شرایط مطلوبی نداشت و این درحالی 
است که با توجه به فعالیت های دولت نرخ تورم کشور 

از 43 به 15 تا 16 درصد کاهش یافت.

معاون سیاسی وزیر کشور: 

مراقب باشیم شخص خاصی از امکانات دولتی در انتخابات استفاده نکند
   این که چه کسی از صندوق های رأی  اسمش بیرون می آید به ما ربطی ندارد


