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طوری تحلیل میکنند که انگار
هاشمی نه فرمانده جنگ بود
و نه نماینده امام)ره(
 ایســنا :حجتاالســالم مســیح مهاجــری،
مدیرمســئول روزنامــه جمهوری اســالمی ،پس از
بازدید از خانه-مــوزه آیتاﷲ هاشمیرفســنجانی
گفت» :واقعا جــای او در حالوهوای امروز کشــور
خالی است«.
او صداقت در گفتار و رفتار را ویژگی بارز آیتاﷲ
هاشمیرفسنجانی در تمام ســالهای قبل و بعد از
پیروزی انقالب دانســت و افــزود» :از لحاظ مادی،
نیازی به پســت و مقام نداشــت و در مسئولیتها از
شــکنجههای ســاواک و زندانها و با رأی مردم ،به
مقامهای بلند کشوری رسید؛ اما در تمام این سالها،
به دور از ریاکاری و تملق ،صادقانه رفتار میکرد«.
مهاجــری ،عشــق و عالقــه آیــتاﷲ
هاشمیرفســنجانی به اســالم ،انقــالب و امام)ره(
را برخاســته از اعتقاد او دانست و گفت» :هرگاه در
دیدارهــا صحبت از امام)ره( میشــد ،بهویژه وقتی
به یاد برخــی از اظهارنظرها و توصیههای امام)ره(
میافتاد ،بغض کرده و بیاختیار اشــک میریخت و
در طول زندگیاش ســعی میکرد راه امام را ادامه
دهد«.
او با تأکید بر عالقه آیتاﷲ هاشمیرفســنجانی
به آبادانی و پیشــرفت کشــور ،عنوان کرد» :او بارها
گفته بود یکی از اهدافم از پذیرش مســئولیت خطیر
ریاســتجمهوری ،بهویــژه پس از مقطع حســاس
و دشــوار دفاع مقــدس ،جبــران عقبماندگیهای
تاریخی و هشــت ســال جنگ تحمیلــی بود؛ چون
در خــودم توان ایــن را میدیدم که برای پیشــرفت
و توســعه کشــور برنامهریزی و آن را اجرا کنم .این
جمله نشان میدهد که آیتاﷲ هاشمی دل در گرو
پیشرفت کشور داشت«.
مهاجــری با اشــاره به فضای صمیمی و ســاده
منزل آیتاﷲ هاشمیرفســنجانی گفت» :همیشه بر
عفاف و کفاف در زندگی تأکید میکرد و ضمن پرهیز
از اشرافیگری ،از زهدفروشی و ریاکاری ،برای شهرت
بــه فقر و نــداری گریزان بود .بارهــا که تهمتهای
اشــرافیگری یا ســایر تهمتهای مغرضانه سیاسی
علیــه او شــدت میگرفــت ،بــه او میگفتم جواب
بدهید؛ اما او با لبخند همیشــگی خود میگفت :چه
بگویم به کسانی که خود این تهمتها را میسازند و
بهتر از همه میدانند که حقیقت چیست«.
او با اشاره به تعبیر مظلومیت برای شهید مظلوم
آیتاﷲ بهشتی و آیتاﷲ هاشمیرفسنجانی افزود:
»مظلومیت شــهید بهشــتی به دلیل عناد دشمنان
آگاه انقــالب و منافقان کــوردل بود ،ولی مظلومیت
آقای هاشــمی ،به خاطر حسادت مغرضانه سیاسی
و دوســتان نــاآگاه انقــالب بود که همیــن موضوع
مظلومیــت او را مضاعــف میکرد« .مدیرمســئول
روزنامه جمهوری اســالمی همجواری مزار آیتاﷲ
هاشمیرفســنجانی با مرقد امام)ره( و تشییع جنازه
میلیونی ایشــان را نشــانه جایــگاه او در تاریخ ایران
و اســالم دانســت و گفت» :هرچند خیلیها تالش
میکننــد تأثیرگــذاری او را در تاریــخ معاصر ایران
کتمــان کنند؛ اما مــردم وفادار ایران نشــان دادهاند
واقعیتها را میدانند .من در زمان درگذشــت او به
 ۴۰تا  ۵۰شــهر کشــور رفتم ،همهجا مردم خودشان
مانند عزاداریهای مذهبی ،بــا پذیرایی از عزاداران،
هزینه میکردند« .او با اشاره به سکوت مسئوالن در
رسانهها درباره نقش آیتاﷲ هاشمیرفسنجانی در
انقالب اســالمی و دفاع مقدس ،افــزود» :در همین
ایام که در هفته دفاع مقدس بهســر میبریم ،شــما
شاهدید که رســانهها ،بهویژه صداوسیما ،بهگونهای
تحلیــل میکنند که انــگار او فرمانده جنگ ،نماینده
امام و ســخنگوی شــورای عالی دفاع در این برهه
حساس کشور نبوده است« .حجتاالسالم مهاجری
با بیــان خاطراتی از فرماندهی هاشمیرفســنجانی
در دفــاع مقدس ،به مقطــع پایانی جنگ و عملیات
مرصاد اشــاره کرد و گفت» :من بــه همراه چند نفر
دیگر به کرمانشــاه و منزل امامجمعه ،آقای زرندی
کــه آقای خلخالی هم در آنجا بــود ،رفته بودیم که
آیتاﷲ هاشمی برای فرماندهی در آن شهر حضور
داشت و شــخصا عملیات مرصاد را هدایت میکرد.
منافقین در گردنــه »چهارزبر« به کمیــن رزمندگان
افتادند و تارومار شــدند« .او افزود» :چند ســال بعد
به کرمانشــاه رفتــم و دیدم در چهارزبــر ،موزهای از
آن مقطع جنگ درســت کردهاند و در آن از کوچک
و بزرگ و حتــی افرادی که کمتریــن نقش را در آن
مقطع جنگ داشــتند ،اســمی آورده شــده بود؛ اما
هرچه در آن موزه گشتم ،هیچ نشانه و اثری از حضور
و فرماندهی آیتاﷲ هاشمی ندیدم .این جای تأسف
و تأمل کامل دارد که کینه و حقارت افراد نســبت به
او تا چه حد بوده است«.
مهاجری بــا تأکید بر بیتوجهی آقای هاشــمی
به بیمهریها ،تهمتهــا و تخریبها گفت» :اوایل
ســال  ۹۴که به خاطر یک جمله دروغین منسوب به
او درباره موشــک به دیدارش رفتم ،پرسیدم با موج
شــدید توپخانههای تخریب چــه میکنید؟ با لبخند
گفت شیرینی زندگی به همین مسائل است«.
او با اشــاره بــه روح آزادگی آیتاﷲ هاشــمی،
ادامه داد» :یکی از مشهورترین انسانهای هتاک )که
نامش نزد من محفوظ اســت( پس از پشــیمانی به
دیدن او رفت و تقاضای بخشــش کرد ،آیتاﷲ به او
گفت از تو هیچ گالیهای ندارم و تو را بخشیدم«.
politics@sharghdaily.ir

پایگاه اطالعرسانی دفتر مقام معظم رهبری :حضرت
آیتاﷲ خامنــهای ،مقام معظم رهبــری ،دیروز در
دیدار جمعی از مســئوالن و دســتاندرکاران حج،
فرمــان خداوند متعــال برای تجمع مســلمانان در
یک زمان و مکان خاص بــرای انجام فریضه حج را
حامل جنبهها و پیامهای سیاســی مهمی همچون
»لزوم ارتباط و همافزایی مســلمانان« و »نشاندادن
اقتدار امت اسالمی« دانســتند و خاطرنشان کردند:
عالوه بر جنبه معنوی حج که بسیار مهم است ،باید
این حقایق و اهداف اسالمی نیز برجسته و برای آنها
برنامهریزی و اقدام شود.
حضــرت آیــت اﷲ خامنــهای »ارتباط بــا آحاد
امــت اســالمی در حــج«» ،رســاندن پیــام انقالب
اســالمی بــه زائــران و زدودن شــبهات و ابهامات
آنها«» ،زمینهســازی برای ایجاد یا تقویت ارتباطات
جمهوری اسالمی ایران با سایر کشورهای اسالمی«
و »همزیســتی برادرانه با فرقههای اســالمی« را از
جمله پیامهای سیاســی و الزم برای جهان اســالم
در ایــام حــج خواندنــد و تأکیــد کردند :حــج باید
برای جمهوری اســالمی آبروآفرینی کنــد ،بنابراین
نباید جنبههای سیاســی حج فراموش شــود و حج
حج
حج پس از انقالب اســالمی با ِ
ابراهیمی یعنی ِ

حج کشــورهایی که بویی از مبانی اسالم
قبل از آن و ِ
و انقالب اسالمی نبردهاند ،متفاوت است.
ایشان با اشاره به مانعتراشیهای دولت سعودی
در برگزاری مراسم دعای کمیل افزودند :باید با تالش

و ابتکار از این موانع و خسارتها عبور کرد.
مقام معظم رهبری همچنین از تخریب گســترده
آثار اسالمی مانند آثار منسوب به پیغمبر اکرم)ص(،
امیرالمؤمنین)ع( ،خلفا و مجاهدان صدر اســالم به

بهانه توســعه حج بهشــدت انتقاد کردند و گفتند:
درحالیکه کشورهای مختلف از آثار تاریخی خود با
دقت محافظت و حتی گاهی برای پُربار نشــاندادن
تاریخ و گذشتهشــان ،آثاری را جعل میکنند ،تاکنون
آثار اســالمی زیادی در مکه و مدینه تخریب شــده
است.
ایشــان ســازمان حج و زیــارت و دســتگاههای
ذیربط را به انجام کار و ابتکار و تماس با مســئوالن
حج در دیگر کشــورهای اســالمی برای جلوگیری از
تخریب بقایای آثار اسالمی موظف کردند.
مقام معظم رهبری همچنین به مســئوالن حج
در اســتفاده از ابزارهای نو ،بهویــژه فضای مجازی،
برای ارتباط با زائران دیگر کشــورها در ایام حج و نیز
همکاری بیشازپیش با یکدیگر ،توصیه
همافزایی و
ِ
و از زحمات یکایک دستاندرکاران حج امسال تشکر
کردند.
پیــش از ســخنان مقــام معظــم رهبــری،
حجتاالســالم والمسلمین قاضیعســکر ،نماینده
ولیفقیه و سرپرست حجاج ایرانی و آقای محمدی،
رئیس ســازمان حج و زیارت ،گزارشی از اقدامات و
فعالیتهای انجامگرفتــه در بخشهای فرهنگی و
اجرایی حج بیان کردند.

رونمایي از شعار
دبیر کل حزب پیشرفت و عدالت اسالمي :نواصولگرایي یعني انتقاد از خود
شــرق :قالیبافیان دیروز از مانیفســت نواصولگرایي
خــود رونمایي کردند .نشســت خبري برگــزار کردند
و رئوس این مانیفســت را تشــریح کردند؛ مانیفستي
که همانطــور که انتظار میرفت از کلیات شــعاري
و کلیشــهاي فراتر نميرفت .قاعدتــا معِرف باید اعم
معرف
از َ
معرف باشــد .تعریف باید هــم جامع افراد َّ
باشد هم باید مانع اغیار باشد؛ یعنی اغیاری را که غیر
معرف هستند ،از تعریف خارج کند.
َّ
مانیفست نواصولگرایي در مقام تعریف اما چنین
کاري نميکند .آنچه نهایتا از مانیفست نواصولگرایي
ميشــد دریافت ،ایــن اســت» :نواصولگرایي یعني
خودانتقــادي ،بازگشــت به اســالم و مبانــي ،تغییر
اساســي در گفتمان ،رویکرد و ســاختار ،مردمباوري،
عدالــت ،عقالنیــت ،مردمســاالري دینــي ،توجه به
آزاديهاي اجتماعي در چارچوب قانون اساسي و«...
در آخر هم گفتهاند که نواصولگرایي فرایندي در حال
شدن است...
مانیفســت نواصولگرایي صرفا چینشــي است از
جمالت و توصیف ایدهآلهاي جذاب که دســت آخر
هم نميگوید تفاوتش با اصولگرایي چیست و حتي با
اصالحطلبي چه فرقي دارد؟
حســن پیرهادی ،دبیــرکل جمعیت پیشــرفت و
عدالــت ،حزبي کــه قالیباف پدر معنوي آن اســت و
مسئولیت تدوین این مانیفست را برعهده گرفته ،دیروز
در نشست خبری رونمایی از مانیسفت نواصولگرایی
گفــت :مــا اصولگراهــا در خودانتقادی نســبت به
چهرهها ،حاکمیت و نهادهای دلبســته با آن مشکل
داریم اما نواصولگرایی میگوید» :از خود انتقاد کن«.
اگرچه به نظر ميرسد که نواصولگرایان بهدنبال
نوعي خطکشــي بین خود بــا اصولگرایاناند و قصد
دارند از آنچه خط قرمز اصولگرایان تلقي ميشــود،
عبور کنند اما در نهایت از ترســیم خطوط روشن این

محورهای اساسی نواصولگرایی
تفاوت بین خــود و اصولگرایان
اســت» :باید از برخی مسئوالن
بازماندهانــد و صرفــا در طــرح
مانیفست نواصولگرایي صرفا چینشي
درخواســت کرد که مســئولیت
کلیات درجا زدهاند .مثال پیرهادي
است از جمالت و توصیف ایدهآلهاي
بس است ،شــما سالهای سال
گفته اســت» :همه اسالم پیاده
جذاب که دست آخر هم نميگوید
زحمــت کشــیدهاید ،بــه منزل
نمیشود .مثال در امربهمعروف
تفاوتش با اصولگرایي چیست؟ اگرچه
تشــریف ببرید و در کنار خانواده
و نهیازمنکــر آن را تنزل دادیم
به نظر ميرسد که نواصولگرایان
باشــید؛ تا لحظه آخر عمر نباید
به مســائل ظاهری و فقدان امر
بهدنبال نوعي خطکشي بین خود با
این صندلی را چسبید«.
بــه معروف مردم بــه حاکمیت
اصولگرایاناند و قصد دارند از آنچه
اگرچــه پیرهــادي توضیح
دیــده میشــود .در بســیاری از
خط قرمز اصولگرایان تلقي ميشود،
بیشــتري درباره مصادیق نداده
دستگاههای حاکمیتی اشکاالتی
عبور کنند اما در نهایت از ترسیم
خطوط روشن این تفاوت بین خود و
و نگفته اســت که منظور او چه
وجــود دارد و مــردم و نخبگان
اصولگرایان بازماندهاند
افراد یا چه ســمتهایي هستند
میبینند ،چرا چیــزی دراینباره
که بایــد کنار رونــد .البته انتظار
نمیگوینــد؟ بایــد گفته شــود.
هــم از قالیبافیان اصولگرا نمــيرود که به مصادیق
یــاد مرز انتقاد به حاکمیت و اشــکاالت وارد به آن را
ورود کننــد .محمدســعید احدیــان ،عضو شــورای
اصالح کنیم« .پیرهادی در ادامه گفته جوانگرایي از

مرکزی جمعیت پیشــرفت و عدالــت که درعینحال
مدیرمســئول روزنامه خراســان هم هســت ،در این
نشســت خبري گفته اســت» :بخش مهمی از اسالم
در حال پیادهســازی است اما در حوزه سیاستورزان،
مشــخصا مسئله اسالم ناب دچار مشکل است .«...او
باز هم توضیح بیشــتري نداده اســت که این مشکل
چیست و کجاست.
نواصولگرایي ایدهاي بــود که محمدباقر قالیباف
آن را تیرماه سال گذشته و یکي ،دو ماه بعد از شکست
در انتخابــات ریاســتجمهوري ،با نوشــتن نامهاي
خطاب به بدنه جریان اصولگرایي براي نخســتینبار
مطرح کرد.
قالیباف از ســوي جبهه مردمــي نیروهاي انقالب
یا همان جمنا ،در آســتانه انتخابات ریاستجمهوري
مجبور به کنارهگیري به نفع رئیسي شد اما در نهایت،
اصولگرایان انتخابات را باختنــد؛ حاال نوبت قالیباف
بود که تقصیر را گردن یاران خود بیندازد.
او بــا طــرح ایــده نواصولگرایــي مدعــي شــد
تصمیمگیــري در رأس ایــن جریــان دچــار بحــران
ناکارآمدي شده اســت .او از جوانان بدنه اصولگرایي
خواست آتشبهاختیار طرحي نو دراندازند.
نامه قالیباف حاوی و حامل دلخوریهای شهردار
ســابق تهران بود که بــرای ســومینبار در انتخابات
ریاستجمهوری شــرکت میکرد اما به اصرار رفقای
اصولگرایش مجبــور به کنارهگیری شــد .قرار بود با
کنارهگیــری او ،جماعــت اصولگرا با رأی به رئیســی
انتخابــات را ببرند اما فقط ۱۶میلیون رأی آوردند و از
رقیب اعتدالی شکست خوردند.
از آن زمــان تاکنــون شــهردار ســابق تهــران
جســتهوگریخته به منش و شیوه رفقای اصولگرایش
انتقــاد کــرده اســت و از درانداختن طرحــی نو در
اصولگرایی سخن میگوید.

دﻓﺎع ﭼﻨﺪﺑﺎره رﺣﯿﻢﭘﻮرازﻏﺪي از ﺗﺠﻤﻊ ﻓﯿﻀﯿﻪ
عضو شوراي عالي انقالب فرهنگي :کالهبرداريها و فساد مالي حاصل کمتوجهي به فقه حکومتي بود
شرق :حسن رحیمپورازغدي براي چندمینبار از تجمع فیضیه قم در ماه
گذشــته دفاع کرده و بهنوعي آن را در امتداد حرکت خرداد  ۴۲دانسته
است .به گزارش حوزهنیوز رحیمپورازغدي گفته است» :نشست فیضیه
قــم در مردادماه  ،۹۷یک نقطه عطف دیگر با حضــور هزاران طلبه در
دفاع از عدالت اقتصادي و مبارزه با فساد بود و انشاءاﷲ آثار خود را در
آینده خواهد داشت .فیضیه از خرداد  ۴۲تا امروز ،نماد انقالب اسالمي و
خط امام خمیني است .این نهضت که نهضت تقویت حوزه و مرجعیت
ب پیام فیضیه ،ضرورت اجرای وصیتنامه
اســت ،ادامه خواهد یافت .لُ ّ
امــام خمیني در باب اصــالح و تکامل حوزهها جهــت حفظ و اصالح
نهادهاي جمهوري اسالمي و مبارزه با سکوالریسم در حاکمیت بود«.
درحاليکه ســخنان چندي پیــش او در فیضیه قــم در نقد حوزه و
متهمکردنش به سکوالرشدن واکنش برخي مراجع مانند نوريهمداني
و مکارمشیرازي را به دنبال داشــت ،اما ازغدي همچنان همان سخنان
خود را تکرار کرده و گفته اســت» :امروز خطــري که حوزههاي علمیه
را تهدید ميکند ،ضعف اســتداللي متولیان فقه و نظامســازي است که
باعــث تندادن به حاکمیت مؤلفههاي سکوالریســم در قالب حکومت
دیني ميشود.
در واقــع ،وقتي دروس خارج فقه از صحنه نهادهاي عرصه عمومي
غایب باشــند و در مسائل تکراري فقه عبادي و فردي محدود شوند ،این
عمال به معناي همدستي ناآگاهانه با سکوالریسم است« .او گفته است:
»متأســفانه بخشــي از اتفاقاتي که در عرصه اقتصادي مانند مؤسسات
مالي  -اعتباري ،کالهبرداريها و فســاد مالي روي داد ،بهلحاظ عملي،
محصــول ناکارآمدي دولت و بهلحاظ نظري ،حاصل کمتوجهي به فقه
حکومتي بود«.
پورازغــدي در آن تجمــع گفته بود» :ریشــه سکوالریســم در حوزه
است! ..این هنر نیست که هي طهارت و نجاست و طواف و ...را بگوییم،
هــزار بار اینها را گفتیم باز براي هزار و یکمین بار هم اینها را ميگوییم...
من شــنیدم ميخواهند  ۸۰۰ ،۷۰۰تا رســاله در قم بدهند .ما اصال ۷۰۰
تــا مرجــع ميخواهیم؟ اینطور کــه کارخانه انبوه تولیــد مرجع تقلید

شروع شده که کاري ندارد ،چهارتا شرح و حاشیه ميخوانید برميدارید
همانها را ميآورید ميگویید مرجع ميشــوید؟ حساسیت ،سر مسائل
جزئي درجه شــش ،عدم حساسیت سر مسائل درجه یک .چهارتا سؤال
جــدي در حوزه فقــه اداري ،فقه حکومتي ،فقه روابــط بینالملل ،فقه
اقتصادي و فقه بانکي مطرح ميشــود ،اغلــب اینهایي که ميخواهند
رســاله بدهند ،مرجع ،و  ۱۰۰۰ - ۸۰۰ -۷۰۰تا رســاله بدهند ،اغلبشــان
هیچــي براي گفتن ندارند ...این چهجور حوزهاي اســت که بســیاري از
پرســشها را نميتواند جواب بدهد .هنوز دارنــد بحث ميکنند که این
بانکهــا ربوي هســتند یا غیرربوي؟ این خیلي جالب اســت!  ۴۰ســال
گذشت! اینقدر فاصله با واقعیات؟ مسئوالن نظام دارند کار خودشان را
ميکنند ،اینها هم براي خودشان!
آیــتاﷲ مــکارم شــیرازي در انتقاد از ســخنان ازغــدي گفته بود:
»حادثهاي که در مدرسه فیضیه کانون حوزه علمیه در چند روز پیش رخ
داد ،به تمام معنا یک فاجعه بود .متأســفانه جمعی از طالب و اســاتید
محترم را بــه آنجا دعوت کرده بودند تا درباره مســائل اقتصادى مردم
صحبت کنند.
سپس ورق برگشت؛ گویندهاى را که هیچ اطالعی از وضع حوزههاى

علمیه شیعه نداشت ،دعوت کرده و بدترین اهانتها را به حوزه علمیه
و مراجع شــیعه کرد و پالکاردى را در دســت گرفتند که رئیسجمهور
محترم را تهدید بــه مرگ میکرد و اعتراف ضمنــی به مطالب دیگرى
داشــت .آیا صحیح اســت در کانون حوزه علمیه اینگونه سخنان گفته
شود؟
آنچــه تجمع یك مــاه پیش فیضیه قم را جنجالي کرد ،دو مســئله
بود؛ یکي ســخنان پورازغدي که واکنش مراجع را بهدنبال داشت و دوم
پــالکارد جنجالياي که یکــي از طالب باال برده بــود» .اي آنکه مذاکره
شــعارت ،اســتخر فرح در انتظارت« ازغدي تاکنون از هر دو اینها دفاع
کرده است.
در ماجــراي پالکارد به کل توپ را در زمیــن دولت انداخت و گفت:
»آقاي روحاني دو یا ســه بار در مجلس گفت که در فیضیه ميخواستند
من را بکشند! معلوم بود که اینها حاشیهسازي است .آیا آن بچهطلبهاي
که آن تابلو را باال برده ،زده مرحوم هاشمي را کشته و آمده آنجا اعتراف
به قتل کرده و حاال هم ميگوید ميخواهم شــما را هم بکشم؟! ..آنجا
بحث عدالتخواهي بود؛ اینکه مسئوالن فاسد باید مجازات شوند ،دهها
پالکارد بود کــه هیچکدام از این پالکاردها را هیچکس نشــان نداد ،یک
پالکارد که نميدانم چه کســي بــود و اصال من هم آن را ندیدم و گفتند
که قبل از جلســه شما بوده و جمع شده است ،شد تمام جلسه و مابقي
جلسه همه حذف شد ...جالب این است که من همه تابلوها را خواندم
تا نگویند که سانسور ميکنیم ،ولي چنین تابلویي ندیدم .اصال فرض کنید
چنین تابلویي بوده اســت ،ولي چرا باید چنین مســائلي مطرح شود که
بگویند اینها تهدید به قتل کردند!
البته من فهمیدم که این فضاســازي براي چه بوده ،یک کار رسانهاي
بود که از تهران هم هدایت ميشد و در قم اجرا شد«؛ گوینده این حرف
در نخســتین جلسهاي که قرار بوده چشم در چشم حسن روحاني شود،
غیبت کرد .حســن رحیمپورازغدي دو هفته بعد از ســخنراني در تجمع
جنجالي فیضیه قم در جلسه شوراي عالي انقالب فرهنگي حاضر نشد؛
جلسهاي که ریاستش با حسن روحاني ،رئیسجمهوري بود.

طرحي براي جذب سرمایه
ایرانيهاي خارج از کشور
 ایسنا :حشمتاﷲ فالحتپیشه گفت» :کمیسیون
امنیت ملــي در حال تهیه طرحي بــراي اصالح ماده
 ۹۸۹قانون مدني است ،این ماده درباره افراد دوتابعیتي
اســت ،اما قیدي در آن آورده شــده کــه تاکنون باعث
جلوگیري از ورود اموال ایرانيهاي خارج از کشــور به
داخل ،مأیوسشدن آنها و عدم سرمایهگذاري در ایران
شده اســت« .به گفته او طبق ماده  ۹۸۹قانون مدني،
امــوال غیرمنقــول ایرانيهاي دوتابعیتــي به فروش
ميرســد ،البته اغلب این موضوع اجرائي نشده است
اما اثــرات منفي خود را بهجاي گذاشــته بهطوريکه
دوتابعیتيها با وجود داشــتن عرق به ایران نميتوانند
در داخل کار کنند .فالحتپیشــه ادامه داد» :قرار است
ابتــدا این طرح در کمیته روابط خارجي کمیســیون با
حضــور اعضاي دیگر کمیســیون بهویژه آن دســته از
افــرادي که تحقیقوتفحــص از دوتابعیتيها را انجام
دادهاند ،طراحي و آماده شود .آقاي کریميقدوسي نیز
در ایــن کمیته براي تهیه طرح حضور پیدا ميکند ،زیرا
حساسیت این نمایندگان درباره حضور دوتابعیتيها در
مناصب دولتي بود و اال حساسیتي درباره فعالیتهاي
مالي و اقتصــادي دوتابعیتيها وجــود ندارد؛بنابراین
تهیهکننــدگان تحقیقوتفحــص از دوتابعیتيها هم
بهدنبال تهیه این طرح هســتند تا راه ســرمایهگذاري
ایرانیان خارج از کشــور باز شــود« .رئیس کمیســیون
امنیت ملي و سیاســت خارجي با بیــان اینکه درآمد
ایرانيهاي مقیم خارج از کشــور براساس برآوردها به
حدود دو هزار میلیارد دالر ميرسد ،گفت» :اگر بخش
کمــي از این درآمدهــا جذب ســرمایهگذاري در ایران
شود ،مشــکالت زیادي را حل خواهد کرد .امیدواریم با
این کار اساســي بتوانیم عالوه بر جذب سرمایه ،اعتماد
ایرانيهاي مقیم خارج از کشــور را فراهم کرده و دیگر
مانعي بر سر فعالیت آنها در داخل نباشد«.

توصیه مشاور روحاني
به دولت سعودي
 شرق :بعد از تماس تلفني رئیسجمهوري آمریکا
با پادشــاه عربســتان و تحقیــر او بهدلیــل ناکامي در
اقناع اوپک براي تأمین نفت مورد نظر آمریکا ،مشــاور
فرهنگي رئیسجمهور ایران به عربســتانيها دوستي
با ایران را توصیه کرد .حســامالدین آشنا در توییتر خود
در این زمینه نوشــت» :عزت ملت و دولت سعودي در
فشردن دست دوستي ایران است نه در پافشاري براي
تحقیرشــدن مداوم توســط باجگیري که جز نفع خود
چیزي نميشناسد«.
در نامه جمعي از تشکلهاي دانشجویي
خطاب به رئیس دولت اصالحات تأکید شد

لزوم بازسازي بنیادین جریان
اصالحات
  ۳۵تشــکل دانشــجویي از نقاط مختلف کشور در
نامهاي به رئیس دولت اصالحات درباره لزوم بازسازي
بنیادین جریان اصالحات نوشتند .نکته درخور توجه این
نام تأکید دانشــجویان بر »عدالت« و توجه به طبقات
فرودســت اســت .آنها نوشــتند» :به زعم مــا جریان
اصالحات که خود با نقد ...در سال  ۷۶متولد شد ،اکنون
نیاز به قبول نقدهاي دلســوزانه درونگفتماني و ایجاد
یک بازســازي اساسي دارد .گفتماني که از ابتدا با تأکید
بر »تقدم توسعه سیاسي« صداي محرومان را فراموش
کرده بود ،امروز دیگر حتي قادر به عمليکردن شــعار
اولیه خود یعني »توسعه سیاسي« هم نیست« .هرچند
متن نامه پر است از انتقادهاي متنوع به اصالحات اما
این دانشــجویان امیدوار هســتند که جریان اصالحات
با بازســازي خود بتواند در مســیري کــه به گمان آنها
به صــواب نزدیکتر اســت ،قرار گیــرد .هرچند وجه
»عدالتطلبانه« این نوشــته پررنگتر اســت ،اما آنها
»آزادي« را دیگــر محــور اصلي بازســازي اصالحات
توصیــف کردند» :از نــگاه ما ،در بازســازي مورد نظر،
هیچیک از دو خواست »عدالت« و »آزادي« نباید فداي
یکدیگر شوند«.

یک فعال دانشجویي بازداشت شد
 یکشنبهشب ،ابراهیم اسکافي ،فعال دانشجویي ،در
کرمانشاه بازداشت شد .اسکافي پیشتر نماینده مدیران
مسئول نشــریات دانشجویي در شــوراي مرکزي ناظر
بر نشــریات دانشــگاهي وزارت علوم بود .او هماکنون
دانشجوي دکتراي زبانشناسي دانشگاه رازي است.
وزیر بهداشت:

از تتلو حمایت و ما را تخریب کردند
 جماران :دکتر سیدحســن هاشمي ،وزیر بهداشت
در نشســت صمیمانه با دانشــجویان دانشگاه علوم
پزشکي اهواز گفت» :در اهواز ،افرادي آمدند و اسلحه
به دست گرفتند و به اسم دین و براي رفتن به بهشت،
هم استانيهایشــان را به گلوله بستند و آنها را شهید
کردند و خودشــان ذلیل و مزدور اسرائیل ،عربستان و
دار و دسته منافقین و کاخ سفید شدند .اما این افرادي
که با روشهــاي خصمانه ســعي در تخریب دارند،
چقدر در این ماجرا سهم داشتند ،در این چند سال ،چه
کار کردهاند؟ چقدر مردم را مأیوس و افرادي را بيآبرو
کردهانــد و تهمت زدهاند و در فضاي مجازي ،مطالب
خالف واقع نوشــتهاند؟ این افراد از تتلو حمایت و ما
را تخریب کردند؛ آیا این انسانیت ،انصاف و مسلماني
است و آیا این رفتار ،تفاوتي با فرقانیسم دارد؟

