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دنبالفشاربیسابقه
رویایرانهستیم

«مایــک پامپئــو» ،وزیر خارجــه آمریکا و
«اســتیون منوشــین» ،وزیر خزانهداری این
کشور در نامهای که برای مقامهای فرانسوی
نوشتهاند دالیل خود را برای عدم موافقت با
ت از تحریمهای ایران تشریح...
صدور معافی 

دستور صریح رییسجمهور درباره تخلف در واردات خودروهای خارجی

دولت فسادستیزی را از خود آغاز میکند
بلومبرگ:

باید با زبان
محکم با دشمن
صحبت کنیم

گروه انــرژي :در حالي که دولت آمريکا
اعالم کرده در ماه نوامبر امســال تحريم
صادرات نفــت ايران را بــه اجرا خواهد
گذاشت ،ولي بسيار بعيد به نظر ميرسد
کــه آمريکا در تحقق تقاضاي خود براي
به صفر رساندن صادرات نفت ايران موفق
باشد و تهديدهاي بيشتر ممکن است منجر
به کاهش يک ميليون بشکهاي عرضه نفت در روز شود.البته وزارت خارجه آمريکا
اعالم کرده است که اعطاي معافيتهاي موردي به برخي کشورهاي خريدار نفت
ايران را بررسي خواهد کرد اما وزير خزانه داري آمريکا گفته هر کشوري که از ايران
نفت بخرد حتي چين ،با تحريمهاي آمريکا مواجه ميشود...

صفحه2

عدم تحقق وعده 2باره آذری جهرمی

گوشیتلفنهمراه  ارزاننشد

گروه عمران و ارتباطات :با گذشــت بیش از
یک هفته از اتمام زمان وعده وزیر ارتباطات
برای کاهش قیمت گوشی و عملیاتی نشدن
ایــن قول ،وی باردیگر وعده داد که در هفته
جاری راههای کاهش قیمت موبایل را...

صفحه4

چرا قهرمانان کشتی درتابلوهای
تبلیغاتیسطح شهر نیستند؟

صفحه6

عکس :عصر ایرانیان

تابع نظر رهبری
هستم

سرقت سريالي پليسهاي
قالبي از خودروهاي باربري
صفحه7

صفحه5

به صفر رساندن صادرات نفت ايران
«بسيار بعيد» است

صفحه2

صفحه2

برخالف اصرار دولتيها،شوراي نگهبان اليحه «پالرمو» از اجزاي  FATFرا رد کرد

بايگاني شد؟

چهل سال با انقالب اسالمی ایران

واليت فقيه مقابل ديکتاتوري و ضامن تحقق مشارکت مردمياست
معاون اسبق وزير کشور گفت :عليرغم تأکيدات مقام معظم رهبري ،در حوزه بيان داشــت :همه اقشار مردم در به وجود آمدن انقالب اسالميمشارکت و
اقتصادي از مردم بهخوبي استفادهنشده است و ضعف ما ناشي از عدم توجه حضور داشته اند.وي ادامه داد :نظام جمهوري اسالمياولين حکومتي است
به مشارکت اقتصادي مردم و عدم ارائه صحيح آمارهاي مشارکتهاي مردم که با حضور و مشارکت مردم پايه گذاري شده است برخالف حکومتهاي
در اين حوزه است.به گزارش«عصرايرانيان» سيزدهمين نشست «شنبههاي قبلي مانند پهلوي که با کودتا روي کار آمده اند.اين اســتاد دانشگاه با اشاره
انقالب» ،با موضوع دستاوردهاي انقالب اسالميدر حوزه مشارکت عموميبه به رفراندوم  12فروردين  58بيان داشــت :جمهوري اســاميبراي تثبيت
همت جنبش مردميپاسداشت چهل سال انقالب اسالميدر محل خبرگزاري خود و فهماندن اين موضوع به جهان که اين نظام بر پايه مردم است اقدام
مهر برگزار شــد .در ابتداي اين نشســت عليرضا افشار رئيس شوراي عالي به برگزاري رفراندوم سياســي کرد که نظير آن در هيچ کجا ديده نشــده
هيئت انديشــه ورز سپاه در سخناني با اشــاره به چهلمين سال نکوداشت اســت.وي ادامه داد :نتيجه اين رفراندوم حضور حداکثري مردم بود که 98
انقالب اسالميو در بيان دستاوردهاي مشارکت عموميانقالب گفت :نظام درصد به اين نظام آري گفتند و در رفراندومهاي بعدي مانند رفراندوم قانون
اسالميداراي دو پايه اساسي رهبري و مردم است؛ رهبري بهعنوان پشتوانه اساســي حضور مردم و مشارکت آنها بسيار چشمگير بود.شفيعي فر گفت:
نظري و هدايتي مردم و انقالب و مردم بهعنوان پشتوانه نظام اسالمياست .نظام جمهوري اسالميعليرغم علم به وجود برخي مخالفتها اما اقدام به
وي در خصوص دستاوردهاي انقالب اسالميدر بُعد مشارکت عموميگفت :برگزاري رفراندوم در همه حوزهها کرد که نتيجه آن را ميتوان در سال  68و
هيچکدام از نظامهاي غربي و شــرقي در دموکراسي و استفاده از مشارکت در رفراندوم تغيير قانون اساسي و راي مثبت اکثريت مردم مشاهده کرد.وي
مردم در عرصههاي کشــوري موفق نبودند اما جمهوري اسالميايران مدل ادامه داد :شــکلگيري و بنيان نظام جمهوري اسالمياز درون مردم نشات
موفق عدالت محور با استفاده از مشارکت مردم را ارائه کرد.معاون اسبق وزير گرفته اســت که اين را ميتوان در راهپيمايي و حضور مردم در خيابانها و
کشور افزود :حضور مردم در انتخابات ،نشان از مشارکت عموميدر خنثيسازي حمايت از نظام در مراسمهاي مختلف و همچنين تجديد بيعت با نظام مانند
فتنهها است .راهپيمايي  23تيرماه  78در مقابل فتنه  18تير از نمونه عيني اين روز قدس و  22بهمن ديد.عضو هيئت علميدانشــگاه تهران تاکيد کرد :در
مسئله است که با حضور مردم درصحنه اين فتنه خنثي شد؛  9دي  88نيز از نظام جمهوري اســاميحتي درانتخاب رهبري هم مردم مشارکت دارند و
ديگر مشارکتهاي مردمياست که منجر به ختم قائله فتنه  88شد .مسئول مردم با انتخاب نمايندگان خود رهبر مورد نظر را انتخاب ميکنند.وي ادامه
کارگروه مشارکت اجتماعي شوراي هماهنگي انقالب اسالميتصريح کرد :در داد :حتي زماني که خود رهبر هم نتواند مسئوليت خود را به خوبي انجام دهد
دوران دفاع مقدس و در جهت تأمين امنيت چهلساله انقالب ،شاهد مشارکت نمايندگاني که توسط مردم انتخاب شدهاند ميتوانند آن رهبر را برکنار کنند
داوطلبانه مردم در اين حوزه بوديم و هستيم؛ کشورهاي غربي و دشمان نظام که اين بر خالف حکومتهاي موروثي است.شفيعي فر افزود :در اين نظام
براي نابودي اين مشارکت و ايجاد تفرقههاي قوميتي بسيار تالش کردند اما که بر پايه مردم پايه گذاري شــده است تا خود مردم نخواهند هيچ اتفاقي
نميافتد و اين با خواست مردم است که يک نفر را در يک جايگاه قرار دهند
با حضور گسترده مردم اين تالشها خنثيشده است.
و يا از آن جايگاه برکنار کنند.وي گفت :در عمده حکومتهاي دنيا فقط يک
انقالب اسالمي ،اراده عموميرا در کشور محقق کرد
نظام انتخاباتي موجود است ولي در جمهوري اسالميمردم در براي تعيين
دکتر شهريار زرشناس مؤلف و نويسنده حوزه علوم انساني نيز در ادامه اين هر فردي در هر جايگاه در انتخاباتهاي متعددي شرکت ميکنند؛ شرکت
نشست در سخناني اظهار داشت :مفهوم و تعبير دموکراسي در يونان باستان در انتخاباتهاي جداگانه رياست جمهوري ،مجلس و شوراهاي محلي تاييد
ظهور کرد و اين دموکراسي همواره در پيوند با حوزه ثروت و قدرت متنفذين اين موضوع است.عضو هيئت علميدانشگاه گفت :تمام انتخاباتهايي که
فعال بوده است.وي ادامه داد :دموکراسي يوناني در حالي محقق ميشد که در نظام جمهوري اســاميبرگزار ميشــود با رقابت همراه است؛ همين
عدهاي از مردم زندگي خود را بر پايه اســتعمار و برده داري ديگران ادامه تکثرگرايي و رقابت موجود از اوايل انقالب تا به امروز باعث شــده اســت
ميدادند.زرشناس با بيان اينکه دموکراسي يوناني در حوزه نظر عبارتست تا احزاب بتوانند آزادانه در هر انتخاباتي شرکت کنند .وي خاطر نشان کرد:
از مشــارکت و حضور عدهاي از مردم يا برابران ،افزود :در اين دموکراسي؛ قبل از انقالب هدف از تشکيل احزاب ،فرماليته و فرمايشي بود که با نامهاي
مردان برده ،زنان و مرداني با ثروت محدود امکان مشارکت نداشتند.
حزب اکثريت و اقليت فعاليت ميکردند؛ نکته قابل تامل اينکه حزب اکثريت
که موافقان حکومت در آن حضور داشتند از سوي حکومت انتخاب ميشد.
مشارکت عموميدر انقالب اسالميريشه در قانون اساسي دارد
اين استاد دانشــگاه با اشــاره به بحث نظارت در انتخابات افزود :در نظام
دکتر محسن ردادي عضو هيئتعلميپژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالميو جمهوري اســاميدر کنار انتخابات در همــه حوزهها ،نظارت بر آن نيز به
معاون مجمع عالي بسيج نيز در سيزدهمين نشست شنبههاي انقالب گفت :صورت فعاالنه وجود دارد که اين موضوع توسط شوراي نگهبان و برخي از
مشارکت عموميدر انقالب اسالميبهعنوان يک فعاليت شهروندي ،ريشه نهادهاي اجرايي انجام ميشود.وي تاکيد کرد :نظام جمهوري اسالميآنقدر
در قانون اساسي جمهوري اســاميدارد که در مقدمه آن آمده است؛ اين انعطاف پذير و واکنش گراست که سياستهاي مختلف در آن اجرا ميشود
نظام بر اساس مشــارکت مردميايجادشده و ابقاي آن نيز با اين مشارکت و ميتوان اين مورد را در دولتهاي مختلف مشــاهده کرد.شفيعيفر ادامه
رقم ميخورد.وي با اشاره به اينکه مشارکت مردميدر ايران با مدل غربي آن داد :آقاي خاتميعليرغم داشتن سياستهاي مبتني بر نظريههاي غربي با
متفاوت است ،تصريح کرد :مشارکت مردميدر غرب بهصورت رقابتي است اکثريت آرا انتخاب شــد و بعضي با تعابيري اين انتخاب را نه به نظام تلقي
و تالش ميشود که جناح رقيب کنار زده شود اما در مدل جمهوري اسالمي ،کردند ولي در دوره بعد از آن آقاي احمدي نژاد که سياستهاي آن بر عکس
عــاوه بر اين رقابت ،رويکرد هميارانه نيــز وجود دارد.ردادي با بيان اينکه سياســتهاي دولت قبل بود و بازآفريني آرمانها و اعتقادات انقالبي مورد
در غرب مشــارکت مردميتنها درقالب انتخابات محقق ميشود ،افزود :در توجه قرار گرفت با راي همان مردم انتخاب شــد.وي در ادامه به سياست
جمهوري اسالميعالوه بر انتخابات ،بسترهايي مانند نمازجمعه ،راهپيماييها دولت آقاي روحاني اشاره و خاطرنشان کرد :سياست دولت يازدهم مذاکره
و  ...نيز بستر مشارکتهاي مردميهستند که حتي مخالفان نظام و براندازان بــا آمريکا بود؛ اگرچه در اوايل انقالب عدم رابطــه با آمريکا جزو آرمانها
نيز از اين بسترها براي بيان مباحث خود استفاده ميکنند.
محسوب ميشــد اما سياستهاي دولت روحاني اين تابو را شکست؛ رهبر
معظم انقالب بارها بر عدم خوش بيني به آمريکاييها در جريان مذاکرات
 با تشکيل بسيج ،مردم به تماميعرصهها وارد شدند
هستهاي تاکيد کردند اما در عين حال با تصميم دولتي که با نظر مردم بر سر
دکتر محمد شفيعيفر عضو هيئت علميدانشــگاه تهران هم در سخناني کار آمده است مخالفت نکردند.
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قوهقضاييه با مفاسد اقتصادي
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نامه پامپئو و منوشین به اروپاییها
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صدوقيسها :با عزت ثابت ميشود

که فلسفه اسالميغير از فلسفه يوناني است
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به دلیل گرانی دارو دیالیز سخت
را بر پیوند ترجیح میدهیم
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در کشور ما متاسفانه با اينکه وظيفه
قوه قضاييه برخورد قاطع با مفاســد
اقتصادي است در خيلي از موارد قوه
قضاييه از زيــر بار برخورد قاطعانه با
مفسدان اقتصادي شانه خالي ميکند.
به عنوان مثال طرح وارســي اموال
مسئولين را مجمع تشخيص مصلحت
نظام در سال  94به تصويب رساند و
بايد آيين نامه اين طرح توسط رييس
قوه قضاييه نوشــته ميشد که االن
سه سال است که رييس قوه قضاييه
اين آيين نامه را ننوشــته اســت.در
مباحث مربــوط به اخالل گران بازار
ارز ،زمين خواران ،مفســدان کالن
اقتصادي ،پولشويي و ...نيز متاسفانه
شــعب خاصي براي رسيدگي به اين
جرائم ايجاد نشــده است و فقط چند
سال قبل شــعبهاي جهت جلوگيري
از زمين خــواري و صيانت از منابع
طبيعــي در قوه قضاييه ايجاد شــد
ولي اين شــعبه هم بعدا جمع شد.در
همين راســتا مجلس طــرح ايجاد
سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادي را
آماده کرد و با حضور رياست مجلس
به  26ماده آن رســيدگي شد و 4-5
ماده آن نيز در دست بررسي است که
پس از آن اين طرح به صحن علني
مجلس خواهد آمد.لــذا قوه قضاييه
بايــد از قضات کارشــناس در حوزه
مفاســد اقتصادي و انقالبي در همه
اســتانها و به ويژه در استان تهران
اســتفاده کند تا به طور شبانه روزي
و دقيــق و خارج از ســيکل قضايي
عادي که نيــروي انتظاميجمهوري
اســامي ،ضابطان اطالعات سپاه و
ضابطان وزارت اطالعات و ضابطان
خاص مردميبه گزارش دهي به قوه
قضاييه اقدام ميکنند نسبت به ورود
به پروندههاي فساد اقتصادي اهتمام
ورزيده و با برخورد قاطع تا حد امکان
جلوي فســاد را بگيرند.زيرا اين طور
به نظر ميرســد که ما در مبارزه با
مفاسد اقتصادي اصال موفق نبودهايم
و اگــر هم اقداميجــدي در برخورد
با مفســدان اقتصــادي در طول 40
سال گذشته از انقالب اسالميايران
صورت گرفته بــه صورت موردي و
محدود در...
ادامه در صفحه 12

