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اخبار
درخواستآیتاهللجنتی
برای محاکمه اغتشاشگران

انتقادمجددآیتاهلل
مکارم شیرازی از آزادی
شبکههایاجتماعی

قدردانیجلیلیازفرماندار
زن دولت روحانی

سعید جلیلی ،از فرماندار شهرستان
قصرقنــد قدردانــی کــرد .به گــزارش
ایســنا ،عضــو مجمــع تشــخیص
مصلحت نظام در راســتای سلســله
جلســات «دولت ســایه» اظهــار کرد:
سرکارخانمریگیفرماندارشهرستان
قصرقند در جنوب اســتان سیستان و
بلوچستان استکه در بازدید اخیرم از
این شهرستان متوجه شدم شخصی
متدیــن ،انقالبی و کارآمد اســت .وی
عــاوه بر تدفین پنج شــهید گمنام و
یک شهید اهل سنت مدافع حرم در
این شهر ،به بسیاری از حرفهایی که
ما شعارش را میدهیم ،عمل کرد.

اقامهنمازجمعه
بهامامتصدیقی

نمــاز عبــادی  -سیاســی جمعــه این
هفته تهران به امامت حجتاالسالم
والمســلمین کاظــم صدیقــی در
مصــای امــام خمینــی(ره) برگــزار
میشود .به گزارش ایرنا ،سید حسین
نقوی حســینی ســخنگوی کمیسیون
امنیــت ملــی و سیاســت خارجــی
مجلــس شــورای اســامی درمــورد
رویدادهــای اخیــر در کشــور پیــش از
خطبههاسخنرانیمیکند.

عارف :مشی و منش هاشمی می تواند در گفت و گوهای ملی مورد استفاده قرار گیرد

همزمان با نخســتین ســالروز درگذشــت آیتا 
هلل
هاشــمی رفسنجانی ،شــخصیتهای مختلف در
گفتوگوهــای جداگانه یــاد و خاطره وی را گرامی
داشــتند .دیــروز امام جمعــه اهل ســنت زاهدان
درباره ویژگیهای شخصیتی رئیس فقید مجمع
تشخیص مصلحت نظام گفت :آیتاهلل هاشمی
رفســنجانی با کوتهنظری و تنگنظری مخالف و
معتقــد بود باید به مردم آزادی بیان ،آزادی قلم
و آزادیهــای مذهبــی در چارچــوب دیــن مبیــن
اســام داده شود .مولوی عبدالحمید در گفتوگو
با ایلنــا افزود :سیاســت مرحوم رفســنجانی پس
از دوران ریاســت جمهــوری بــه نحــوی بــود کــه
باعث شــد در انتخابات مجلس شــورای اسالمی
تهــران رأی نیاورنــد و علــت ایــن امــر انتقاداتــی
بود که مردم به ایشــان داشــتند .مرحو م هاشمی
رفســنجانی با تیزهوشی و وســعت نظر ،سیاست
خــود را تغییــر دادند و تغییر سیاســت ،ایشــان را
به جایی رســاند که در انتخابات مجلس خبرگان
رهبــری رأی اول تهــران را آوردنــد و این چرخش
سیاســی که کار انســانهای باهوش اســت ،سبب
شد که محبوبیت کسب کنند .محبوبیت ایشان به
حدی رســید که حضور گســترده مردم در مراسم
تشــییع جنازه ایشــان را بــه همراه داشــت که این
حضــور نشــان از تیزهوشــی وی به عنــوان یکی از
مطرحتریــن سیاســتمداران تاریخ معاصــر دارد
در حالیکــه بســیاری از انســانها بــا نقاط ضعف
از دنیــا میرونــد بــدون اینکــه تغییــری خــاص
در رویــه آنهــا ایجاد شــود .بــه گفتــه وی ،آیتاهلل
هاشمی رفســنجانی به آزادی مردم در چارچوب
قانون اساســی و شــریعت اســام تأکید داشتند و
معتقــد بودنــد نبایــد جلــو آزادیها گرفته شــود.
مولــوی عبدالحمیــد بــا اشــاره بــه دیدارهایش با
هلل هاشــمی رفســنجانی تصریح کرد :ما در
آیتا 
هلل هاشــمی
دولــت جناب آقــای روحانی با آیتا 
رفســنجانی دیــدار و ارتباطــات فراوانی داشــتیم.
همیشه به ایشــان میگفتم با توجه به نفوذی که
در ایــن دولــت دارند به رئیس جمهــوری توصیه
کنند کــه به وعدههــای داده شــده دربــاره اقوام و
مذاهــب رســیدگی و آنها را عملــی کنند .حتی در
برخــی مــوارد از ایشــان درخواســت میکــردم به
محضر مقــام معظم رهبری برســند و برای اهل
ســنت واســطه خیــر باشــند .همــواره بــه مرحوم
رفســنجانی تأکید کــردم با توجه بــه جایگاهی که
درنزد رهبر معظم انقالب دارند منشأ خیر شوند.

رئیسجمهوری در مراسم گرامیداشت
هلل هاشمی شرکت میکند
آیتا 

نیم نگاه

رئیسدفتررئیسجمهوریگفت:رئیسجمهوریروزپنجشنبهدرمراسمبزرگداشت
هلل هاشمی شرکت میکند .محمود واعظی در گفتوگو با ایسنا در پاسخ به این
آیتا 
هلل هاشمی شرکت نکرد،
پرسش که چرا رئیسجمهوری در مراسم گرامیداشت آیتا 
اظهار کرد :رئیسجمهوری روز سهشنبه نتوانستند بیایند ولی روز پنجشنبه در مراسم
س جمهــوری برای حضــور در برنامه روز
شــرکت خواهنــد کرد .وی تأکیــد کرد :از رئی 
سهشنبهدعوتکردهبودندولیوینتوانستبهمراسمبیاید.مراسمعمومینخستین
هلل هاشــمی امروز  ۲۱دی ماه از ســاعت  ۱۰تا  ۱۲صبح در مدرسه
ســالگرد فقدان آیتا 
عالی شهید مطهری در میدان بهارستان برگزار میشود.

خوشبختانه همیشــه نظر و دیدگاه ایشان نسبت
بــه اهل ســنت دلســوزانه بــود .امام جمعــه اهل
ســنت زاهدان ادامه داد :مرحوم رفسنجانی یک
اصولگرای اصالحطلب بودند .معموالً اکثر علما
اصولگــرا هســتند .اصولگرایی رونــد خاصی دارد
ولــی ایشــان در اصولگرایی خواهــان اصالحات و
تغییر در کشور بودند.
ëëعارف :هاشمیشخصیتفراجناحی
و ملی داشت
محمدرضــا عــارف هــم در گفتوگویــی که با
جمــاران داشــت ،گفــت :بایــد بپذیریــم آیتاهلل
هاشــمی رفســنجانی شــخصیتی فراجناحــی و
ملــی داشــتند .رئیــس فراکســیون امیــد مجلس
افــزود :مــن ایشــان را یک شــخصیت فراجناحی
میدانستم .اگرچه در مواقعی گرایش بیشتری به
جناح راست داشتند؛ اما وقایعی که در دهه  80و
سالهای آخر عمر ایشــان رخ داد باعث نزدیکی

رئیس دفتر مقام معظم رهبری:

ائمه جمعه ،سپاهیان امام زمان و افسران عالیرتبه رهبری هستند

مراســم تودیــع و معارفه رؤســای قدیــم و جدید
شورای سیاستگذاری ائمه جمعه دیروز با حضور
حجتاالسالم محمد محمدی گلپایگانی رئیس
دفتر مقام معظم رهبری و سید احمد علمالهدی
امام جمعه مشــهد برگزار شد .به گزارش فارس،
رئیــس دفتر مقام معظم رهبری در این مراســم
با بیان اینکه «ائمه جمعه ،افسران بلندپایه خط
اول مقابله با آشوبگران و منافقین هستند» گفت:
شــما بهعنوان امامان جمعــه در هر نقطهای که
قــرار داریــد ،لشــکر فرهنگی عظیمی هســتید که
میتوانیــد بهکل کشــور خــط بدهید و مــردم را به
صالح ،درستی و تقوا راهنمایی و دعوت کنید .وی
تصریح کرد :آقایان محترم! خودتان را دستکم
نگیرید؛ دشــمنان ما را اذیت میکنند ،اما آنها به
مراتب بیشــتر از ما زجر میکشند و میگویند این
انقــاب پدر ما را درآورده اســت .گلپایگانی تأکید
کرد :طبقه روحانیت و ائمه جمعه از قشر محروم
جامعه هستند؛ دفترشان مرکز مراجعه بینوایان
اســت و هر روز با مشــکالت مــردم مواجهاند .وی
خطاب به حجتاالسالم حاج علیاکبری رئیس
جدید شــورای سیاســتگذاری ائمــه جمعه اظهار
داشــت :آن زمانــی که ایــن ارزش فراموششــده
اسالم و تشیع یعنی نماز جمعه آغاز شد ،چیزی
نبــود اما امروز به آقــای حاج علیاکبری میگویم
که اســب زین شــدهای در اختیار شــما قــرار دارد.
گلپایگانــی تصریــح کــرد :پیــش از انقــاب وقتی
در قــم به نماز جمعــه میرفتیم ،تعــداد مردها
گاهــی با  10نفر هم نمیرســید و در بقیه شــهرها
هم اصالً نماز جمعه برگزار نمیشد .خطبههای
نمــاز جمعه بایــد کامالً پرمحتــوا باشــد و باید بر
معلومات کســی کــه به نماز جمعه آمده اســت،
اضافه کند که وظیفه در اختیار گذاشتن اطالعات
و معلومــات بــه ائمــه جمعــه بــه عهده شــورای
سیاســتگذاری اســت .رئیــس دفتر رهبــر معظم
انقالب تأکید کرد :شما ائمه جمعه سپاهیان امام
زمان و افسران عالیرتبه رهبری هستید و رهبری
بــرای تکتــک شــما دعــا میکنــد .وی در بخش
دیگری از ســخنانش بــه ناآرامیهای اخیر اشــاره
کرد و گفت :اکثر کســانی کــه در اعتراضات حضور
داشــتند ،مشــکل اقتصــادی داشــتند امــا در ایــن
میان اقلیتی ســوار بر موج شــد کــه بنابر فرمایش
رهبــری حسابشــان از مــردم جداســت .رئیــس
دفتــر مقام معظم رهبری با اشــاره به «شــعار نه
غــزه نــه لبنــان» کــه در تجمعــات اخیر ســر داده
شــد ،گفت :اگر ما در سوریه و غزه نمیجنگیدیم،
مجبور بودیم در خیابانهای تهران بجنگیم .سید
احمد علمالهدی امام جمعه مشــهد نیز در این
جلسه گفت :با توجه به وضعیت فضای مجازی
و آلودگــی نابکارانــه مجازی دشــمن درصدد این
است که رحمانیت را از نهاد نماز جمعه حذف و

سید رضا تقوی:
مخالفتها با نماز جمعه
دلیلی بر تأثیرگذاری
آن است و دیدیم
که در حوادث به دفاتر
و مصلیها حمله کردند
و به بیش از  15دفتر
امام جمعه حمله کردند؛
چون ائمه جمعه
مانند کوه ایستادهاند

آن را یکطرفه جلوه دهد و در این راه از هیچ نفاقی
پرهیز نمیکنــد .وی ادامه داد :روزی ائمه جمعه
نــه دفتر و مصلی و نه وســیله و امکاناتی داشــتند
ولــی امروز در دورترین نقــاط امکانات اولیه برای
ائمه جمعه در بهترین حالت است.
ســید رضــا تقــوی ،رئیــس ســابق شــورای
سیاستگذاری ائمه جمعه نیز در این جلسه بابیان
اینکــه «ما بر اســاس سیاســتهایی نمــاز جمعه
را اداره کردیــم و رهبــری در مــوارد متعــددی بــر
مردمی بودن و ماندن نماز جمعه و اما م جمعه
تأکید داشتند» ،گفت :رهبری از دولتی شدن امام
جمعه پرهیز داشــتند .وی با بیان اینکه آن روز که
ستاد را تحویل گرفتیم نزدیک به  400اما م جمعه
داشــتیم ،اظهــار داشــت :اآلن  900امــا م جمعــه
داریم .بزرگترین استانی که به لحاظ تعداد امام
جمعه داریم ،استان اصفهان با  90امامجمعه و
کمترین شهر قم هســت که در  8شهر نماز اقامه
میشــود .تقــوی ادامــه داد :مخالفتهــا بــا نماز
جمعه دلیلی بر تأثیرگذاری آن است و دیدیم که
در حوادث به دفاتر و مصلیها حمله کردند و به
بیــش از  15دفتر امام جمعه حمله کردند؛ چون
ائمه جمعه چون کوه ایستادهاند و مردم انقالبی
را در صفــوف فشــرده برابر توطئه قــرار میدهند.
وی تأکیــد کــرد :تریبونهــای مــا برای مســئولین
خدمتگــزار آماده بوده تا به مــردم گزارش دهند.
اآلن هــم دولت را دولت نظــام میدانیم هرچند
برخی مدیران تحمل موعظه و نقد ندارند.
حجتاالسالم حاج علی اکبری ،رئیس جدید
شورای سیاســتگذاری ائمه جمعه در این مراسم
معارفه شد.

ایشــان به جناح چپ ســابق یا اصالحطلبان شد
کــه البته به نظر من طبیعی اســت .عــارف ادامه
هلل هاشــمی در ایــن ســالها بیــش از
داد :آیــتا 
گذشــته به این نتیجه رســیدند که یــک جناح به
تنهایــی نمیتواند کشــور را اداره کند .دو جناح که
ریشــه در ارزشهای اصیل انقــاب دارند ،در کنار
هم باید کشور را اداره کنند .وی افزود :گفتوگوی
ملی را به عنوان یک ضرورت با جدیت و با تفاهم
و همدلــی بــا نخبــگان سیاســی و فرهنگــی ادامه
ی هاشمی
خواهیم داد و طبیعتاً منش و روش آقا 
در ایــن زمینه میتواند مورد اســتفاده قرار بگیرد.
امیدوارم با دوســتان عزیز اصولگــرا در این زمینه
بتوانیم کار کنیم.
ëëروایت ناطق از آخرین نماز جمع ه هاشمی
حســین مرعشــی عضو شــورای مرکزی حزب
هلل هاشمی
کارگزاران هم با اشاره به موضع آیتا 
رفسنجانی نسبت به محمود احمدی نژاد گفت:

دوستان در بعضی از نهادها یک احتیاطی نسبت
به آقای احمدینژاد میکنند و تا جایی که امکان
دارد با او مماشــات میکنند تــا حرفهای بدتری
را بــر زبــان نیــاورد امــا ایــن را پیشبینــی میکنم
روزی خواهد رســید کــه احمدینــژاد حرفهایی
را بــه زبان بیاورد که هیــچ ضدانقالبی نگوید .وی
ی هاشــمی در
در گفتوگــو بــا ایلنــا ادامه داد :آقا 
مورد آقای احمدینژاد همیشــه صریح صحبت
میکــرد ،نظــرات خــودش را در ارتباط بــا رئیس
دولتهــای نهم و دهم بــه نزدیکان میگفت و با
رهبری مسائل مربوط به او را در میان میگذاشت.
مرعشــی افزود :یــک روز مشــاهده کردیم مقابل
هلل هاشــمی و آقای ناطقنوری ایســتاد و به
آیتا 
آنهــا تهمت و افتــرا زد .عدهای بیــان کردند که او
این دو نفر را نقد کرده و مهم نیست.
تلویزیــون هم حاضر نشــد تریبونــی در اختیار
آنهــا بــرای دفــاع از خودشــان قــرار دهــد .امــروز
هــم میبینیــم حریــم نهادهایــی را حفــظ و بــه
الریجانیهــا حملــه میکنــد .احمدینــژاد نیــاز
بــه هیــچ ســند و مدرکــی نــدارد و در زدن حــرف
ناحســاب یــد طوالیــی دارد .او براحتــی میتواند
هــر موضوعی را جعل کند و بگوید .عضو شــورای
مرکــزی حزب کارگزاران با یادآوری واپســین نماز
هلل هاشمی رفســنجانی گفت :آقای
جمعه آیتا 
ناطــق نــوری تعریــف میکنــد آن روز از میــدان
انقــاب بــه ســمت محل نمــاز جمعــه میرفتم
که بــا انبوهی از جمعیت عصبانی روبهرو شــدم.
ی هاشمی امروز کار سختی
پیش خودم گفتم آقا 
پیش رو خواهد داشــت .او چه میخواهد بگوید؟
اگــر چیــزی بگویــد که مــردم برنجنــد ،تهــران به
آشــوب کشــیده خواهد شــد .اگر چیــزی بگوید که
آنها خوششــان بیاید ،نظام چه میشــود؟ در این
هلل هاشــمی چه
معادلــه مانــده بــودم کــه آیــتا 
میخواهــد بگویــد که هم نظام حفظ شــود و هم
مردم قانع به خانههایشــان برگردند .آقای ناطق
هلل هاشــمی خطبه را شــروع
نوری میگوید آیتا 
کردنــد .متحیــر مانــدم کــه چگونــه در چارچوب
ســخن گفــت و بــا چــه هوشــمندی هــر جملهای
را بیــان میکــرد .هر حرفی کــه از دهــان آیتاهلل
هاشــمی بیــرون میآمــد ،میگفتــم شــیر مــادر
حاللت باشــد ،عمرت پربرکت .من میفهمیدم
کــه او چــه کار مهمــی را انجام میدهــد .آیتاهلل
هاشــمی آن روز از کلیت نظام دفــاع کرد و مردم
را آرام کرد و به خانه فرستاد.

پس از انتشار در فضای مجازی صورت گرفت

بازتاب فیلم مجلس خبرگان در رسانههای اصولگرا
فیلــم جلســه مجلس خبــرگان رهبری در ســال ۶۸
که طــی آن رهبر معظم انقالب بــه رهبری انتخاب
شــدند ،به تازگی در فضای مجازی منتشــر شــد .روز
گذشته رسانههای اصولگرا ضمن بررسی واکنشها
بــه ایــن فیلــم ،آن را بازخوانــی کردنــد و بــه برخــی
شبههها درباره این جلسه پاسخ دادند.
خبرگزاری تســنیم سهشــنبه در مطلبی با عنوان
«شــبهه قدیمــی و فیلم جدید» نوشــت کــه «پایان
فیلم ،لحظــات رأیگیــری دربــاره رهبــری آیتاهلل
خامنــهای اســت کــه مرحــو م هاشــمی رفســنجانی
میگویــد «آقایانــی کــه بــا رهبــری جنــاب آقــای
خامنــهای -تــا رفرانــدوم البتــه ،ایــن موقت اســت،
دائمــی نیســت -تــا اون موقــع موافق هســتند قیام
بفرماینــد ».نویســنده بــا اشــاره بــه اینکه ایــن فیلم
شــبهاتی چون «ماجرای رهبری موقــت و رفراندوم
چیست؟ و اینکه آیا این فیلم ،ناگفتهای را برمال کرده
یا نه؟» مطرح کرده است ،افزود« :یکی از بحثهای
مطرح شــده در این جلسه ،این است که طبق قانون
اساسی مصوب سال« ،58مرجعیت» یکی از شروط
رهبری است .اما تعدادی از اعضای خبرگان که عضو
شورای بازنگری هستند ،اعالم میکنند که در جریان
بررسی مســأله «رهبری» در بازنگری قانون اساسی،
این مسأله مورد بحث قرار گرفته و امام طی نامهای
اعــام کردهانــد مرجعیــت را الزمه و شــرط رهبری
ندانســته و «اجتهــاد» را کافی میدانند ...بر اســاس
همین نظر امام ،نام آیتاهلل خامنهای که از سال 62
باتوجهبهمجتهدبودنعضوخبرگاناستبهعنوان
گزینه رهبری مطرح میشود .اما چون هنوز بازنگری
قانون اساســی به پایان نرســیده ،تصمیم میگیرند
تــا رفرانــدوم اصــول بازنگریشــده قانــون اساســی،
آیــتاهلل خامنــهای بــه عنــوان رهبر موقــت تعیین
شود .و پس از رفراندوم ،رأیگیری مجدد با توجه به
قانون جدید انجام شود .این ،همان مسألهای است
که در فیلم تازه منتشرشــده توسط مرحومهاشمی
مطرح میشــود ».تسنیم روز گذشته نیز در مطلبی
با عنوان «انتشــار فیلم جلسه خبرگان کشف تازهای
بود؟» با اشــاره بــه اینکه «در این فیلــم  12دقیقهای
آیــتاهلل خامنــهای در برابر اصــرار اعضای مجلس
خبرگان مبنی بر پذیرش مســئولیت رهبری ،خود را
شایسته این جایگاه نمیدانند و خواهش میکنند که
این مسئولیت به ایشان واگذار نشود» ،اضافه کرد که
این مطلب تازه نیست و «رهبر معظم انقالب سابقاً
خودشــان بــه این موضوع صحه گذاشــته و مطالبی
گفتند که مؤید سخنانشان در جلسه تاریخی خبرگان
است ».استناد تسنیم به سخنان  23آذر  1373رهبر
معظم انقالب در دیدار اقشار مختلف مردم است.
روزنامــه «جوان» نیز در ســرمقاله شــماره دیروز
خود با عنوان «خواستید نکوهش کنید اما ستودید»
با اشــاره بــه اینکه «اخیــراً فیلمی از جلســه خبرگان
رهبــری خرداد  1368در فضــای مجازی و تلویزیون

تسنیم

آیــتاهلل مــکارم شــیرازی از تالشها
بــرای رفــع محدودیــت برخــی
شــبکههای اجتماعــی انتقــاد کــرد.
بــه گــزارش تســنیم ،وی روز گذشــته
در جلســه درس خــارج فقــه خود که
در مســجد اعظــم قــم برگزار شــد ،با
اشــاره به حــوادث اخیر کشــور گفت:
«خوشــبختانه آتــش فتنــه خاموش
شــد اما دشــمنان از پای نایستادهاند
و منتظــر برافروختن آتــش و فتنهای
دیگــر هســتند ».آیــتاهلل مــکارم
شــیرازی ادامــه داد« :در گوشــه و کنار
میبینیــم افــرادی میخواهنــد بعد
از خامــوش شــدن فتنــه نزاعهــای
انتخاباتی راه بیندازنــد ،امروز روز این
حرفهــا نیســت و امــروز روز وحدت
است ،تضعیف قوای سهگانه صحیح
نیســت ».اســتاد حــوزه علمیــه قــم
بــا تأکیــد بــر اینکه کســی نقــد رئیس
جمهوری،رئیسقوهقضائیهورئیس
مجلس را کند کار ناشایستهای انجام
داده اســت ،ادامه داد« :نباید مسائل
اخیــر را به دعواهای جناحی کشــاند،
کســانی که این افراد دستگیر شده در
اغتشاشــات اخیر را بازجویــی کردند،
میگفتنــد اکثریــت قاطــع از فضــای
مجــازی الهــام گرفتهانــد و نباید این
مســائل را گردن همدیگر انداخت».
وی بــا تأکید بر اینکه «فضای مجازی
تــا اصــاح نشــود مشــکل برطــرف
نخواهــد شــد» ،تصریح کــرد« :اینکه
میگویند چنــد روز دیگر میخواهیم
فضای مجــازی را آزاد کنیم باید فکر
کرد ،فضای مجازی که دست دیگران
اســت و هیچگونــه اختیــاری نداریم،
آیا عاقالنه اســت که اشــتغال خود را
در این فضا ببریم ،باید فضای ســالم
ایجاد کــرد .شــغل ،روابط و ســؤاالت
خود را آیا عاقالنه است که در این فضا
ببریــم و از آن فضا اســتفاده کنیم؟»
آیــتاهلل مکارم شــیرازی گفــت« :در
اخبــار دیدیــم کــه شــهرداری تهــران
محلی برای اعتراضات آمــاده کرده،
این خیلی خوب اســت باید مسئوالن
نیز با حضور در این محلها راهحلها
را بشــنوند و اقــدام به برطــرف کردن
مشــکالت کننــد .برخی اشــخاص در
حال توجیه مسأله اغتشاش هستند،
این کار درســت نیســت واقعیتها را
بایــد پذیرفــت و تنهــا به فکــر درمان
دردها بود».

مولوی عبدالحمید :چرخش سیاسی ،علت اصلی محبوبیت هاشمی بود

روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام

آیــتاهلل جنتــی دبیــر شــورای
نگهبــان خواســتار محاکمــه «بانیان
اغتشاشات»اخیرشد.بهگزارشایلنا،
وی در جلسه هفتگی اعضای شورای
نگهبــان ،ضمــن جــدا کــردن افــراد
فریبخــورده کــه از روی احساســات
در آشــوبها بودهانــد از افــرادی که با
برنامهریزی و هدایتشده علیه نظام
جمهوری اســامی اقــدام کردهاند ،از
قوه قضائیه خواست تا هرچه سریعتر
بــه وظایــف خــود در محکــوم کــردن
بانیــان جــدی این اغتشاشــات عمل
کند.

سال بیستوسوم شماره  6690پنجشنبه  21دی 1396

editorial@iran-newspaper.com

فارســی ملکه انگلیــس پخش شــد کــه در آن مقام
معظــم رهبــری بشــدت اســتدالل میکنــد کــه من
خود را شایســته رهبــری نمیدانم» این فیلــم را «از
اســناد حاکمیتی» دانســت و خواســتار پاســخگویی
سیســتمهای امنیتی درباره انتشار آن شد .نویسنده
با اشــاره بــه اینکه مجلس خبــرگان «مجــدداً در 15
مرداد  1368و پس از تصویب قانون اساســی ،با رأی
قاطعتری رأی  14خــرداد خود را دائمی کرد» درباره
محتوای این جلســه هم افزود« :در فرهنگ دینی ما
افتخار و تحســین برای کسانی اســت که خود را الیق
مســئولیتهای خطیــر نمیدانند و تمســخر ،کنایه
و لعن برای کســانی اســت کــه به دنبال مســئولیت
میدونــد .از قضــا بایــد کســانی را بــر مســئولیتها
گماشت که خود دنبال آن نیستند».
روزنامه «کیهان» هم در خبری با عنوان «ویدئوی
منتشــره از مجلس خبرگان نشــانه بزرگــی آیتاهلل
خامنهای است» که در صفحه یک هم بازتاب داشت
ســخنان عطاءاهلل مهاجرانی ،وزیر فرهنگ و ارشــاد
اســامی دولت ســازندگی را درج کــرد .مهاجرانی با
اشــاره به اینکه دو خوانــش از این فیلم وجــود دارد،
نوشــت« :کســانی کــه از بنیــاد بــا رهبــری آیــتاهلل
خامنــهای مخالف بوده و هســتند  ،میگویند ببینید
خودش هــم موافــق رهبری خــودش نبوده اســت.
ثانیاً رهبری ایشــان موقت بوده و قرار بوده اســت که
رفراندوم برگزار شــود .دوم :کســانی که همین فیلم
را نشــانه صالحیت آیتاهلل خامنــهای برای رهبری
میدانند ».وی در پاســخ بــه این خوانشها تصریح
کرد« :صمیمیت و برافروختگی که در سیما و سخن
و حــرکات آیــتاهلل خامنــهای در ایــن فیلــم دیــده
ی است که
میشــود ،تمامی نشــانههای توانایی کس 
بر خود پیروز شــده است ،نه نشانه ضعف و ناتوانی.
نکته دوم ســخن آیتاهللهاشمی ست که میگوید
انتخــاب آیــتاهلل خامنــهای تــا رفرانــدوم و موقتی
خواهد بود .این ســخن برای تمام کردن بحث بوده
اســت .ضمن اینکــه مصوبه خبرگان رهبــری بدون
هیــچ گونــه شــرطی ابــاغ میشــود و ســند انتخاب
آیتاهلل خامنهای به شمار میرود».
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ëëیادداشت«بودجهوحقوقملت»لطیفصفری
س جمهوری که
از وعدههــای انتخاباتــی جناب رئیــ 
دگرخوان
صدالبتــه در جلــب آرای مــردم به ایشــان هم تأثیر
داشــت ،تأمیــن حقــوق شــهروندی بــر وفــق قانون
اساســی و قوانین موضوعی بود .ارقــام و ردیفهای
الیحــه بودجــه کــه به مجلس تقدیم شــده اســت با
وعدههــای دوران انتخابــات فاصلــه دارد ...اخیــراً با
انتشار بودجه  ٩٧تعدادی از مراجع و علمای دین از جمله آیات عظام یوسف
صانعــی ،صافیگلپایگانــی ،بیــات زنجانــی و حجــج اســام حجتیکرمانی،
مهاجری و ...صراحتاً اظهارکردهاند که بودجه حوزههای علمیه نباید از محل
بودجه دولت تأمین شود بلکه باید به روال معمول از محل وجوهات شرعی
و کمکهای مردمی باشــد ...مقام معظم رهبری نیز بخصوص در سالهای
اخیر تمام هم خود را به بهبود وضعیت معیشــت مردم بخصوص از مســیر
اشتغالزایی و اقتصاد مقاومتی ب ه کار گرفته است .نامگذاری سالهای اخیر به
اقتصاد مقاومتی و تأکید بیشتر بر تولید و اشتغال در سال جاری نشان میدهد
ایشــان نیز برای هزینهکردن ارقام ردیفهای بودجه در پروژههای اشتغالزا و
بهبود معیشــت مردم اولویتی مهمتر نســبت به برخی بودجهها که ماهیت
اشتغالزایی ندارند ،قائل هستند .سازوکار تأمین هزینههای معیشتی جوامع
روحانــی و حوزههــای علمیه از محل تقدیــم داوطلبانه وجوهــات به مراجع
تقلید وجود دارد ،این ســازوکار باعث میشــد ضمــن تحکیم پایههای رابطه
روحانیــت و مــردم ،روحانیون بــدون دغدغه خاطر به رســالت نظارتی خود
اهتمام ورزند ...تیم اقتصادی دولت باید توجه کند که اولویت جبران کسری
بودجه ،افزایش قیمت حاملهای انرژی یا قطع یارانهها نیست .راه منصفانه،
تصحیح ردیفهای هزینهای بودجه و کاستن از ردیفهایی است که در عمل
نهتنها تأثیری بر اولویتهای اقتصادی و معیشتی کشور ندارند بلکه میتوان
به نابســامانیها و خاصهخرجیهای بیحاصل ســر و سامان داد اگر قناعت،
صرفهجویــی و حقمداری در بودجه برای تحقق اقتصاد مقاومتی از دولت و
مجلس و قوه قضائیه و نهادهای بودجهبگیر شروع شود.
ëëیادداشت«کهریزکتکرارنشود!»فیاضزاهد
طبیعــی اســت که همــه کشــورها در زمان
مواجهــه بــا تظاهــرات خیابانــی ســکوت
اختیــار نکرده و برای بازگشــت به آرامش تصمیمهــای خاصی را
بگیرنــد ،اما حتمــاً باید این را در نظر گرفت کــه مردم ما هنوز هم
خاطــره اتفاق تلخ و تأســفبار کهریزک را فرامــوش نکردهاند ،در
آن زمــان حتی کار به جایی رســید که رهبر معظــم انقالب هم در
سخنرانیای که داشتند ،از مسائلی که در کهریزک اتفاق افتاده بود،
ابراز ناراحتی و نگرانی کردند تا معلوم شود که در نظام اسالمی به
هیچوجه نباید کار به جایی برسد که مردم و مسئوالن این حس را
داشــته باشند که آبروی نظام خدشــه بردارد .همچنین باید این را
هم در نظر داشــت که اعتراض البته به شــکل منطقی حق مسلم
ملت ایران است و اینکه ارادهای این حق را به هر بهانهای بخواهد
از افــکار عمومی ســلب کند ،هم زیبنده نیســت و هم بهطور قطع
تبعــات جبرانناپذیــری را میتوانــد در پی داشــته باشــد ...درباره
بازداشــتهای اخیــر هــم بهطور مشــخص بایــد گفت کــه برخی
ناهنجاریها فقط تحتتأثیر حضور در تجمعهای خیابانی است
و این درست نیست که صرف حضور در چنین تجمعهایی ،جرمی
خرابکارانه و غیرقابل بخشــش تلقی شود .شرح این شرایط نشان
میدهد که الزم اســت با در نظر گرفتن رأفت اســامی ،بازداشــت
شــدگان آزاد شــوند تا خدای ناکرده حادثهای که برای سینا قنبری
اتفاق افتاد ،تکرار نشود.
ëëیادداشت«فسادبیپروا»مجتبیحسینی
تفاوت حجاب و فســاد چیست ،که با اولی چنین قاطع
و برنــده برخــورد میشــود ،ولــی بــا دومــی مماشــات
میشــود؟ فرامــوش نکنیــم کــه براســاس آموزههای عملــی از صدر اســام
میدانیم که دومی مســأله اساســی بوده اســت .هنگامی که امام علی(ع) به
خالفت میرسد ،درباره پوشش زنان و مسائلی از این قبیل چیزی نگفت ،در
حالی که میدانیم این پوشش چندان هم مطابق معیارهایی که امروز گفته یا
تبلیغ میشود نبود ،ولی ایشان مهمترین جملهای که گفت ،این بود« :به خدا
قسم اگر آن امالک را بیابم به مسلمین برمیگردانم ،گرچه مهریه زنان شده
باشــد ،زیرا گشایش امور با عدالت اســت ...».پس چرا وضعیت ما معکوس
شــده و جزئی از حساســیتی را که نســبت به حجاب داریم ،در برابر فساد ابراز
نمیکنیــم؟ آن هــم در جامعــهای که احتماالً تنها کشــور در جهان اســت که
وضعیت حجاب الزامی و قانونی است .شاید گفته شود حساسیت نسبت به
فساد وجود دارد ،ولی در عمل توفیقی چندان و درخور حاصل نمیشود .این
اســتدالل دو وجه دارد یا نادرست اســت یا درست؟ اگر نادرست باشد ،یعنی
اینکه حساســیت وجود ندارد ،ولی اگر درســت باشــد ،بدتر اســت ،زیرا نشــان
میدهــد که صالحیت وجود ندارد .نبود حساســیت را میتوان حل کرد ،ولی
فقدان صالحیت را چه کار میتوان کرد؟ هیچ .اگر کسانی قادر به انجام کاری
نیســتند ،طبعاً صالحیت ادامه کار و حضور در مسئولیت خود را ندارند .ولی
مشــکل موجود ربطی به این مسأله ندارد ،بلکه ناشــی از جای دیگری است.
مســأله اینجاست که فســاد ،درونی شده اســت؛ در حالی که بیحجابی برون
سیســتمی اســت .در واقع تصور این اســت که تخطی از حجاب علیه سیستم
اســت ،ولی درباره فســاد چنیــن تصوری نیســت ،به همین علت بســیاری از
کســانی که مرتکب فســاد میشــوند آن را در پوشــش دفاع از سیســتم انجام
میدهند و البته کمکم مسیرش میرود به آنجایی که باید برود.
ëëسرمقاله«درکدامموضعیم/تکیاپاتک؟!»حسینشمسیان
ممکــن اســت ایــن پرســش پیــش بیاید
کــه وقتی ما در چنین موضعی هســتیم،
ایــن ناآرامیها چه معنایی دارد!؟ پاســخ روشــن اســت .نخســت
آنکه آنچه به عنوان آشــوب و بلوا در کشور شاهد بودیم ،نه پژواک
صدای مردم مطالبهگر که ناشی از توطئه دشمنان ایران بود و ثانیاً،
آشــوب و بلوا زمانی ممکن شــد که زمینهای برای نارضایتی وجود
داشته باشد .چیزی که رهبر عزیز از آن ب ه عنوان «زخم» یاد کردند
و برای چندمین بار مسئوالن را به درمان آن امر کردند .برای از بین
بــردن این زخــم -که در زندگــی برخی از مردم عمیق هم شــده-
باید مســئوالن کمــر همت ببندند و اجازه ندهنــد آرزوی امریکا در
ناامیــدی مردم از حل مشــکالت اقتصادی تحقــق پیدا کند .اینکه
معاون اول رئیسجمهوری بعد از گذشت حدود هزار و  600روز در
اختیار داشــتن همه ارکان اجرایی و حتی تقنینی کشور ،روز گذشته
در همایش نکوداشت مرحو م هاشمی رفسنجانی با اقرار به اینکه
«وضع معیشــت مردم بد شــده و قدرت خرید مردم کاهش پیدا
کــرده» ،فرافکنانه بگویــد« :اقتصاد هنوز در ته دره اســت»! شــانه
خالی کردن از زیر بار مســئولیت است .عمر دولت در کشور  4سال
است نه  400سال و این چیزی نبوده که بر کسی مخفی بوده باشد.
در همین  4ســال میشــد خیلی کارهای مفید کرد تا حاال در ســال
پنجــم نیازی به فرافکنی و ســخن از گذشــته گفتن نباشــد .امریکا
در برابــر مــردم مــا تحقیر شــده و ایــن درس بزرگی بــه ملل عالم
اســت .تحمل این وضع برای آنها بســیار دشوار است و میکوشند
بــه هر نحو ممکن ،مــا را از راهی که آمدهایم بازگردانند .اگر همت
مسئوالن در جبران مشکالت زندگی مردم تنها اندکی بیشتر شود،
امریکاییها این آرزو را به گور خواهند برد.

