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احمد توکلی شاخص ترین 
اصول گرای حامی یاشار سلطانی

روز یکشنبه احمد توکلی برای همراهی با 
افشاکننده امالک نجومی به دادگاه انقالب 
رفت اما اجازه حضور در جلسه دادگاه به 

وی داده نشد، زیرا دادگاه یاشار سلطانی به 
صورت غیرعلنی برگزار شد.

سرمقاله

علی ربیعــی وزیر تعــاون، کار و رفاه اجتماعــی تهدید به 
افشــاگری کرده است. آن ســوتر محمود احمدی نژاد رئیس 
جمهور اســبق ایران نیز تهدید کرده دست به افشاگری خواهد 
زد. احیانا ماجرای افشــاگری های دیگــری در الیه های پنهان 
سیاســت جاری است که رســانه ها از آن باخبر نیستند. اینکه 
این حضرات قرار است کدام اطالعات مخفی را فاش کنند دیگر 
چنــدان اهمیتی ندارد. جامعه در مقابل ایــن نوع از اطالعات 
ایزوله شده اســت. مگر خبرهای اختالس های چند میلیاردی 
خبر کمی اســت که هر روز جامعه می شــنود و منفعل از کنار 
آن می گذرد. مگر آن یکشــنبه معروف که از ســوی برخی ها 
یکشــنبه سیاه نامیده شــد اتفاق عادی بود؟ نهایتا چه تبعاتی 
در پی داشت؟ مطمئنا اطالعات جدیدی که قرار است از سوی 
وزیر کار دولت روحانی و یا احمدی نژاد منتشــر شــود نیز به 
همین سرنوشــت دچار می شود. فراموش نکنیم احمدی نژادی 
که امروز در جایگاه قربانی دیگران را تهدید می کند در ســال 
88 رئیس جمهور قانونی این کشــور بود. یعنی با رای سال 84 
مردم مشــروعیت وی کماکان به قوت خــود باقی بود. در این 
حال به جای دفاع از حقوق معترضان انتخابات سال 88، آن ها را 
مشتی خس و خاشاک نامید. تمام این رویدادها نشان می دهد 
که حق طلبی و افشــاگری آقایان منوط به زد و بندهایی است 
که مردم از آن بی خبرند. نه احمدی نژاد به دنبال احقاق حقوق 
کســی است و نه علی ربیعی. آن ها صرفا بنا بر مناسبات قدرت 
ســعی دارند تا با فشار بر دیگران نقشــی در تعامالت سیاسی 
داشته باشند. اگر حقی از کســی پایمال شده، اگر منافع ملی 
در خطر بوده و اگر کسی از رانت و روابط دولتی سوءاستفاده ای 
کرده است باید بر مال شود. دیگر تهدید برای چیست؟ احتماال 
آقایان امنیت را دلیل سکوت خود می دانند. اما همگان می دانیم 
که این حضرات به دنبال احقاق حقوق کســی نبوده و نیستند. 
این رفتار تنها حربه ای اســت برای بده و بســتان های رایج در 
کشــور. بنابراین نه تنها امیدی به گشایش و انتفاع مردم از این 
مناسبات نیست بلکه کور سو امیدی که در دل مردم باقی است 
برای همیشــه از بین می رود. نه احمدی نژاد قربانی است و نه 
ربیعی. قربانی اصلی مفاهیم مقدســی است که به واسطة آن ها 
امید در دل جامعه زنده می ماند. یکی مفهوم »آزادی« را قربانی 
منافع خود می کند و دیگری »عدالت« را. آن ها با تمســک به 
این واژه ها به پســت ها و مناصبی دســت می یابند و به دنبال 
منافع خود هستند. تداوم این روند فقط و فقط به تهی شدن بار 
معنایی این واژه ها منجر شده است. اتفاقی که سالیان سال در 
حال وقوع بوده و دولت ها یکی پس از دیگری مفاهیم ارزشی را 
تهی از معنا می کنند. شــک نکنید جامعه ای که مفاهیم آن بار 
ارزشــی خود را از دست داده باشد، یا محتوم به نابودی است و 
یا تحولی خونین را در پی خواهد داشــت. معلوم نیست در آن 
صورت دیگر امنیت چه معنایی خواهد داشت؟ بدون جامعه نه 
حکومت معنایی خواهد داشت و نه مناصب سیاسی. در چنین 

شرایطی معلوم نیست امنیت برای کجاست؟

شاخه جوانان اعتماد ملی با ابراز نگرانی از وضعیت 
جســمی مهدی کروبی با صدور بیانیه ای از ســران 
قوای ســه گانه رســیدگی به وضع وی را درخواست 

کرد. متن این بیانیه به شرح ذیل است:
متاســفانه در چند روز اخیر خبرهای ناخوشایندی 
در ارتباط با وضعیت ســامتی مهدی کروبی دبیرکل 
محصور حزب اعتماد ملی منتشر شده است. شما نیز 
قطعــا در جریان این اخبار قــرار گرفته اید و به خوبی 

واقفید که حصر شیخ اصاحات چنین وضع نامطلوبی 
را برای ایشان رقم زده اســت. امروز باوجود گذشت 
بیش از 8 ســال از حوادث تلــخ 88، کماکان حصر 

محصورین ادامه دارد.
 بــا توجه به اینکــه امروز وضعیت جســمی این 
عزیزان مطلوب نیســت و نیز اعتقاد ما بر آرا م شــدن 
فضای کشور در سال 92، راه برای خاتمه و برون رفت 
از بحران فراهم شــد اما اصرار بر تداوم حصر و عدم 

پیگیری جدی رئیس جمهور محترم عامت ســوال 
بزرگی است که بی جواب مانده است. ما جوانان حزب 
اعتماد ملی خواســتار پایان دادن به حصر هســتیم و 
از سران قوا به ویژه رئیس جمهور محترم می خواهیم 
که به ایــن وضعیت خاتمه دهد تا در ذهن مردم این 
مســئله متبادر نشود که دکتر حســن روحانی نسبت 
رفع حصر بی تفاوت است و نمی خواهد به این مطالبه 

جدی مردم توجه کند. 

دبیر هیئت دولت گفت: کلیه دستگاه های دولتی و نهادهای عمومی در روز شنبه 
چهاردهم مرداد 1396 در شهر تهران تعطیل است.

به گزارش ایســنا، محســن حاجی میرزایــی دبیر هیئت دولت اعــالم کرد با 
توجه به شــرکت گســترده هیئت های خارجی در مراسم تحلیف دوازدهمین دوره 
ریاســت جمهوری و به منظور برگزاری مناسب و شایســته مراسم مذکور و ایجاد 
تســهیالت الزم در رفت و آمد هیئت های خارجی و رفاه حال شــهروندان تهرانی، 
کلیه دستگاه های دولتی و نهادهای عمومی) غیر از اورژانس و نهادهای امدادی( در 

روز شنبه چهاردهم مرداد 1396 در شهر تهران تعطیل است.

شیخ  االســام از حضور نمایندگان و مقامات حدود ۱۰۰ کشور در 
مراسم تحلیف حجت االسام حسن روحانی خبر داد. به گزارش تسنیم، 
حسین شیخ االسام مشاور وزیر امور خارجه با اشاره به مراسم تحلیف 
حجت االسام حسن روحانی که شــنبه هفته آتی در محل مجلس 
شورای اسامی برگزار خواهد شد، گفت: آقای دکتر الریجانی به عنوان 
رئیس  مجلس شورای اسامی و وزارت امورخارجه برای برگزاری یک 
تحلیف باشکوه هماهنگی های الزم را داشته اند و انتظار ما این است که 
مراسم بسیار خوبی برگزار شود. وی افزود: دعوت های بسیار خوبی از 

مقامات کشورهای مختلف منطقه ای و فرامنطقه ای شده و پیش بینی ما 
این است که مقامات و نمایندگان حدود ۱۰۰ کشور در مراسم تحلیف 
حضور داشته باشند که این مهم نشانگر اهمیت ایران برای کشورهای 
منطقه و جهان است. مشاور وزیر امور خارجه همچنین گفت: استقبال 
کشورهای مختلف برای حضور در مراسم تحلیف آقای دکتر روحانی 
نشان می دهد که ایران امروز بیش از پیش در عرصه دیپلماتیک به یک 
کشور مهم و اثرگذار تبدیل شده و کشورهای مختلف اهمیت ایران را 

به خوبی درک می کنند.

ســخنگوی وزارت امورخارجه از سفر ظریف به 
اســتانبول خبر داد. به گزارش ایلنا، بهرام قاسمی 
ســخنگوی وزارت امور خارجه کشــورمان گفت: 
محمد جــواد ظریف برای شــرکت در نشســت 

فوق العاده ســازمان همکاری اسالمی و به منظور 
بررســی آخرین تحــوالت قدس اشــغالی عازم 
استانبول می شــود. قاسمی اضافه کرد: با توجه به 
تحوالت روزهای اخیر در ســرزمین های اشغالی و 

افزایش فشــار بر مردم فلسطین به ویژه در قدس 
شریف، ضرورت هم اندیشی و همکاری کشورهای 
اسالمی بیش از پیش احساس می شود. سخنگوی 
وزارت امور خارجه تاکید کرد: کشورهای اسالمی 

هیچ گاه نباید فراموش کنند؛ به رغم برخی اختالف 
نظر ها، فلسطین مساله اول جهان اسالم است و این 
مســاله جز با وحدت امت اسالمی و فشار بر رژیم 

غاصب صهیونیستی حل نخواهد شد.

اظهار امیدواری شاخه جوانان حزب اعتماد ملی برای رفع حصر

عمل آنژیو کروبی با موفقیت انجام شد

تعطیلی شهر تهران در روز 
تحلیف ریاست جمهوری

ظریف در پی تحوالت اخیر سرزمین های اشغالی به استانبول می رود

حضور مقامات ۱۰۰ کشور 
در مراسم تحلیف روحانی

مشاور وزیر امورخارجه خبر داد:دبیر هیئت دولت اعالم کرد:

خبر اول

امیرمقدور مشهود-دبیر سرویس سیاسی

به کجا می رویم؟

اصالحات زدایی البی بانفوذ حزب اعتدال و توسعه در چینش کابینه دوازدهم


