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 مراسم سالگرد شهيد شاطري
با حضور »سرلشكر سليماني« برگزار شد

مراس�م س�الگرد ش�هادت س�ردار »حس�ن ش�اطري« ب�ا حض�ور 
فرمان�ده ني�روي ق�دس س�پاه پاس�داران در مس�جد حض�رت 
اميرالمومني�ن)ع( ش�هرك ش�هيد محالت�ي ته�ران برگ�زار ش�د. 
به گزارش مهر، مراسم سالگرد شهادت سردار مدافع حرم حاج حسن شاطري 
بعد از نماز مغرب و عشا پنج شنبه، ۲۸ بهمن در مسجد حضرت اميرالمؤمنين)ع( 
در شهرك شهيد محالتي تهران برگزار شد. در اين مراسم سردار سرلشكر پاسدار 
»قاسم سليماني« فرمانده نيروي قدس سپاه پاسداران حضور يافت. در بخشي از 
اين مراسم سردار سرلشكر ايزدي سخناني را در خصوص ابعاد شخصيتي شهيد 
شاطري و ق��درت فرماندهي وي در سردشت و همچني��ن اقدامات فرهنگي و 
مهندسي وي ايراد كرد. اين مراسم با حضور خانواده هاي شهدا، مردم، همرزمان 

شهيد شاطري و همچنين خانواده اين شهيد بزرگوار برگزار شد. 
-----------------------------------------------------------

 نگراني كميسيون امنيت ملي 
از اجراي تعهدات ايران در فردو

نماينده مردم دامغ�ان در مجلس با بيان اينكه 
ما نس�بت به اجراي برجام مخصوص�ًا در فردو 
انتقاداتي داريم، گف�ت: معتقديم عناصري كه 
براي اجراي برجام منصوب شده اند نگراني هايي 
را ب�راي كميس�يون ايج�اد ك�رده اس�ت. 
به گزارش مهر، ابوالفضل حسن بيگي نايب رئيس 
كميس��يون امنيت ملي با بيان اينكه انتصاب اين 

افراد بايد با هماهنگي آق��اي صالحي صورت گيرد، گفت: باي��د كارها در فردو 
دقيق تر انجام شود و مراقب و مواظب برخي مباحث باشند. به عنوان مثال ما در 
برجام اجازه داريم كه ۳۰۰ تن مواد را ذخيره كنيم اگر ۱۰ كيلو يا ۲۰ كيلو اضافه 
باشد طبيعتاً ماموران آژانس بين المللي ان��رژي اتمي گزارش می دهند  و براي 
ما دردسر خواهد شد، لذا ما هيچ نياز نداريم كه يك كيلو كمتر يا بيشتر داشته 
باشيم. حسن بيگي خاطر نشان كرد:همين نقص ها جمع مي شود روي هم و به 
شوراي امنيت مي رود و بهانه اي مي شود براي امريكايي ها تا بتوانند سوءاستفاده 
كرده و مناسبات امنيت ملي ما را به خطر بيندازند. نايب رئيس كميسيون امنيت 
ملي با انتقاد از انفعال وزارت خارجه با روي كار آمدن ترامپ گفت: وظايف وزارت 
خارجه كاماًل مشخص است، وزارت خارجه بايد با دنيا ارتباط برقرار كند. امروز 
آقاي ظريف بايد فعال تر از گذشته باشد. وي ادامه داد: ديروز كه آقاي كري وزير 
خارجه امريكا بود و آقاي ظريف با وي در ارتباط بود اما امروز كه آقاي ترامپ آمده 
مواضع ما نسبت به امريكا عوض نشده است و همواره بايد نسبت به اجراي برجام 
با امريكا در ارتباط باشيم و از نقض آن جلوگيري كنيم. ما هيچ رابطه اي با امريكا 
نداريم تا زماني كه امريكا از اقدامات خصمانه خود نسبت به ايران دست برندارد، 
جمهوري اسالمي هرگز نياز به رابطه با امريكا ندارد، اما در قالب اجراي برجام و 
پيشبرد اهداف آن بايد رايزني ها ادامه داشته باشد و آقاي ظريف و وزارت خارجه 
فعال تر باشند. وي با بيان اينكه آقاي ترامپ وقتي كه رئيس جمهور شد به سوي 
هشت هدف شليك كرد، گفت: امروز مي بينيم كه در مدت بسيار كوتاه ترامپ 
از همه اهدافش عقب نشيني كرده است. حمله به چين، كشورهاي اسالمي و در 
رأس آن ايران، حمله به عربستان سعودي، كانادا، حمله به روسيه، اتحاديه اروپا، 
حمله به استراليا و وعده ساخت ديوار مكزيك هشت هدفي بود كه ترامپ به آن 
حمله كرد اما پس از مدت كوتاهي  وی از همه اهداف عقب نشيني و با اروپايي ها 
از طريق نخست وزير انگليس ارتباطاتش را برقرار كرد. وزير امور خارجه عربستان 
نيز به مدت يك ماه به امريكا سفر كرد و از ساخ��ت ديوار مكزيك نيز به خاطر 
هزينه سنگينش انصراف داد. نايب رئيس كميسيون امنيت ملي با تأكيد بر اينكه 
جمهوري اسالمي بايد محكم به ميدان بيايد و وزارت خارجه نيز وظايف خود را 
صريح و روشن در راستاي اجراي برجام انجام دهد، گفت: مثل زمان آقاي كري 
و اوباما وزارت خارجه باي��د در رايزني هاي خود نقض برجام را محكوم كند زيرا 
امريكا با تصويب قوانين جديد به دنبال نقض برجام است. وزارت خارجه بايد با 
اقدامات خود جلوي بلندپروازي هاي ترامپ را بگيرد، عملكرد ترامپ نشان داد 
وي تاجري اهل معامله است و لحظه به لحظه از اهداف تند خود فاصله مي گيرد. 
عضو فراكسيون واليت مجلس با بيان اينكه قدرت نظامي جمهوري اسالمي به 
گونه اي است كه رئيس جمهور امريكا تنها لقلقه زبانش است كه امريكا گزينه 
نظامي را روي ميز دارد، گفت: بايد وزارت خارجه بر اين قدرت نظامي تكيه كند 

و مذاكرات خود را در اجراي برجام ادامه دهد. 
-----------------------------------------------------------

 مصلحي : دشمن مي خواهد مسئوالن را
دچار اشتباه محاسباتي كند

وزير سابق اطالعات با اش�اره به ابعاد مختلف 
پروژه نفوذ در كش�ور، گفت: دش�من با تهديد 
مسئوالن را دچار اش�تباه محاسباتي مي كند. 
به گزارش رسا، حجت االسالم حيدرعلي مصلحي 
در جمع اساتيد سطوح عالي و نخبگان بس��يجي 
حوزه علميه اصفهان با اشاره به فرمايش��ات رهبر 
انقالب درباره تهديدات كشور گفت: رهبر معظم 

انقالب در سال گذشت��ه سخنراني اي داشتند كه در اي��ن سخنراني تهديدات 
كشور در آن مطرح شد. اگر از ۱4 خرداد سال گذشته به بعد نگاهي به سخنان 
ايشان داشته باشيم متوجه خواهيم شد كه بحث ۱4 خرداد را تبيين مي كنند. 
وي در ادامه افزود: در آن سخنراني رهب��ر معظم انقالب به دو تهديد بزرگ كه 
از طراحي هاي دشمن است پرداختن��د و اشاره كردند كه يكي از اين تهديدات 
تحريف بود و ديگري مس��ئله نفوذ، پس از آن نيز رهب��ر معظم انقالب حتي تا 
آخرين سخنراني خود در جمع مردم تبريز اين مس��ائل را تبيين كردند؛ پروژه 
نفوذ نيز در انتخابات بيشترين كاربرد را دارد و سعي دشمن در بهره برداري در 
انتخابات از نفوذ است. وزير سابق اطالعات با بيان اينكه رهبر معظم انقالب در 
جمله اي فرمودند: اگر ما راه امام را گم كنيم، نسبت به راه امام غفلت كنيم و راه 
امام را عمداً كنار گذاريم، ملت ايران سيلي خواهد خ��ورد، اظهار كرد: اين گم 
كردن راه براي نسل های سوم و چهارم انقالب است و نسل جواني كه امروز كار را 
در دست دارد و يكي از عواملي كه باعث مي شود تا اين راه گم شود اين است كه 
نسل جوان كشور امام را نديده اند و از مشي و سلوك امام خميني )ره( به درستي 
مطلع نيستند، مي شود اين نسل را راحت در راه امام گمراه كرد. مصلحي با اشاره 
به لزوم توجه به وصيتنامه امام خميني)ره( در صحيفه ايشان براي گم نكردن 
راه امام و انقالب، تصريح كرد: براي نمونه يكي از آقايان به نقل از امام جام زهر را 
شيرين عنوان كرد و پس از آن همه شبكه هاي ماهواره اي در تبيين اين جمله 
كار مي كردند و به حدي امام امام مي كردند كه گويي آن شبكه ها طرفدار امام 

خميني هستند تا براي نسل جديد راه را گم كنند و اين قابل توجه است. 
-----------------------------------------------------------

 رئيس مجمع تشخيص 
بعد از انتخاب اعضاي جديد مشخص خواهد شد

عض�و مجم�ع تش�خيص مصلح�ت نظ�ام گف�ت: بع�د از انتخ�اب 
رياس�ت  نظ�ام،  مصلح�ت  تش�خيص  مجم�ع  جدي�د  اعض�اي 
ش�د.  خواه�د  انتخ�اب  رهب�ري  معظ�م  مق�ام  توس�ط  مجم�ع 
آيت اهلل ابراهيم اميني عضو مجمع تش��خيص مصلح��ت نظام در گفت وگو 
با تس��نيم، با بيان اينكه اعضاي مجمع تش��خيص مصلحت نظام براساس 
راهبرده��اي معين شده عم��ل مي كنند، درب��اره رياست موق��ت آيت اهلل 
موحدي كرمان��ي در اين مجمع گف��ت: مقرر شد تا انتخ��اب اعضاي جديد 
مجمع تش��خيص مصلحت نظام، رياست جلس��ات مجمع به عهده آيت  اهلل 
موحدي كرماني باشد. وي گفت: بعد از انتخاب اعضاي جديد مجمع تشخيص 
مصلحت نظام، رياست آن توسط مقام معظم رهب��ري انتخاب خواهد شد. 
آيت اهلل اميني تأكيد كرد: حضرت آقا هر امري كه داشته باشند براي ما مطاع 
است و ايشان هر صالحي بدانند و هر فردي را كه خود صالح بدانند و انتخاب 

كنند، همان درست و صحيح خواهد بود.

محمد   اسماعیلی
  گزارش  یک

انتش�ار خب�ر تقديم ط�رح دوفوريت�ي درخص�وص مقابله با 
بره�م زنن�دگان مراس�م و س�خنراني هاي رس�مي به صحن 
علني مجلس با واكنش هاي فراواني در بين مقامات سياس�ي 
روب�ه رو بود. صرف نظ�ر از برخي اي�رادات قانوني كه نس�بت 
به اين ط�رح از جنبه ه�اي گوناگون وارد اس�ت، بس�ياري از 
فعاالن سياس�ي اين طرح را مغاير ب�ا آزادي بيان دانس�تند. 
بنا به نظر اين فعاالن طرح فوق سبب مي ش��ود تا از اين به بعد هر 
واكنشي و هر سؤال بحقي در بين افكار عمومي به عنوان يك جرم 
تلقي و با برخورد قضايي روبه رو شود. چنين مسئله اي نه تنها سبب 
ايجاد ناامني در سطح اجتماع مي ش��ود بلكه همه را به اين نتيجه 
مي رساند كه هر انتقادي مس��اوي با يك جرم است. در اين ميان 
برخي نمايندگان مجلس شوراي اسالمي نيز نسبت به اين مسئله 

واكنش نشان دادند. 
   ما براي مقابله با اخالل و اغتشاش قانون داريم

محمدعلي پورمختار نماينده مردم بهار و كبودرآهنگ در مجلس 
شوراي اسالمی با اشاره به طرح فراكس��يون اميد با عنوان تأمين 
امنيت مراسم رسمي و غيررسمي گف��ت: در نظر گرفتن مجازات 
براي سؤال كنندگان در مراسم، در طرح فراكس��يون اميد مغاير با 

آزادي ها در كش��ور است. وي افزود: راه تأمين امنيت مراسم اين 
نيست و از سوي ديگر ما براي مقابله با هر نوع اخالل و اغتشاش به 
قدر كافي قانون داريم و اين مسائل در قانون مجازات اسالمي مطرح 

و پيش بيني شده است. 
عضو كميس��يون قضايي مجلس اظهار داشت: موارد مطرح شده 
در طرح فراكس��يون امي��د نه تنه��ا حمايت كننده نيس��ت بلكه 
محدودكننده است و حتي افرادي كه اين طرح را تدوين كرده اند 
خود به محدوديت هاي ذكرشده در طرح پيشنهادي منتقد هستند 

و مي گويند بايد آزادي باشد و افراد حرف هايشان را بزنند. 
   طرح فراكسيون اميد نقطه مقابل آزادي بيان است

نماينده مردم اسدآباد در مجلس شوراي اسالمي با اشاره به طرح 
فراكسيون اميد با موضوع تأمين امنيت مراسم رسمي و غيررسمي 
در كش��ور گفت: به نظر من طراح��ان اين ط��رح آن را در حالت 
عصبانيت تهيه كرده اند و در حالت آرامش قرار نداشتند. وي افزود: 
مطالب مطرح شده در اين طرح نقطه مقابل آزادي در كشور است و 

براي آزادي بيان بازدارندگي دارد. 
عضو هيئت رئيس��ه مجلس اظهار داشت: در طول مجالس قبل از 
انقالب هم سابقه نداشته است چنين طرح هايي به تصويب برسد و 

چنين حركاتي مشاهده نشده و با تعدادي از امضاكنندگان اين طرح 
كه صحبت مي كردم، در كالم از اين اقدام خود پشيمان بودند. 

رنجبرزاده با بيان اينكه طرح فراكسيون اميد به نتيجه اي نخواهد 
رسيد، خاطرنشان كرد: اين اقدام كار ناپسندي است و به هيچ وجه 
قابل دفاع نيس��ت و اين طرح سطح مجلس را پايين مي آورد و در 
طول تاريخ به نام مجلس دهم ثبت مي شود كه خسارتي در حوزه 
قانونگذاري به شمار مي رود. وي در پايان گفت: نظر من بر اين است 
كه بزرگان با وساطت خود باعث خواهند شد از خسارت بيشتر اين 

طرح جلوگيري شود. 
   طرح فراكسيون اميد به وجهه حقوق بشري ايران

در جهان آسيب مي زند
سيداحسان قاضي زاده هاشمي نماينده مردم فريمان نيز با اشاره به 
طرح دوفوريتي فراكسيون اميد تحت عنوان تأمين امنيت مراسم 
رسمي اظهارداشت: اين طرح كه توسط جمعي از نمايندگان امضا 
شد و در صدر امضاهاي آن امضاي رئيس فراكسيون اميد مشاهده 
مي شود، بسيار بهت آور و غيرقابل پذيرش است و انتظار مي رفت در 
تدوين اين طرح قبل از امضا با جمعي از حقوقدانان مجلس و افراد 
صاحب تخصص مشورت مي شد تا جمع بندي بهتري در خصوص 

اين طرح انجام شود. 
سخنگوي فراكسيون حقوق بشر مجلس با بيان اينكه طرح تأمين 
امنيت مراسم رسمي با اصول متعدد قانون اساسي در تضاد و تعارض 
است، اظهار داشت: در مقدمه قانون اساسي جمهوري اسالمي آمده 
است كه كشور بايد از برخورد انديشه هاي متفاوت بهره  گيرد و در 
عين حال اشاره شده كه از اشاع��ه و ترويج خصلت هاي تخريبي و 
ضداسالمي نيز بايد جلوگيري شود، درنتيجه ما بايد از اين تعارض 
انديشه ها تا جايي كه منجر به تخريب نش��ود براي تعالي انديشه 
استقبال كنيم. وي افزود: اين طرح به وجهه حقوق بشري جمهوري 
اسالمي ايران نزد كشورهاي جهان آسيب وارد مي كند و بهانه اي را 
به دست برخي نهادهاي بين المللي خواهد داد كه ايران را به نقض 

حقوق بشر محكوم كنند. 
سخنگوي فراكسيون حقوق بش��ر مجلس اظهار داشت: اصل ۲6 
قانون اساسي صراحت دارد كه اح��زاب، جمعيت ها، انجمن هاي 
سياسي و صنفي و اقليت هاي ديني آزادند و مي توانند برنامه هاي 
خ��ود را منوط به حف��ظ اصول استق��الل،  آزادي برگ��زار كنند و 
هيچ كس نمي تواند آنها را براي شرك��ت در تجمعي منع يا آنها را 

مجبور به اين كار كند.

واكنش فعاالن سياسی و نمايندگان به طرح محدودكردن آزادی بيان

طرح فراكسيون اميد به وجهه حقوق بشري ايران در جهان آسيب مي زند

    مجلس 

از  يك�ي  حاكمي�ت«  »م�ردم-  دوقطب�ي 
اصلي ترين اه�داف نظ�ام س�لطه در مواجهه با 
جمهوري اس�المي ايران در طول سال هاي پس 
از پيروزي انق�الب اس�المي بوده كه بر اس�اس 
آن همواره تالش ش�ده مردم نس�بت ب�ه آينده 
انقالب اس�المي دچار ي�أس و نااميدي ش�وند. 
ايجاد يأس و نااميدي در بين عموم مردم مي تواند 
پايه هاي مردمي بودن حكومت اسالمي را متزلزل 
كرده و مش�روعيت نظام را دستخوش استحاله 
قرار داده و انقالب اسالمي را از درون تهي كند. 
 نظام سلطه و ب��ه ويژه امريكايي ه��ا »ايجاد ترديد« 
در مردم نس��بت به آينده انقالب اسالم��ي را يكي از 
مؤثرترين مس��يرهايي مي دانند كه مي تواند انقالب 
اسالمي را در مسير فروپاشي قرار دهد، به همين دليل 
است كه طي ماه هاي اخير كم ك��اري و كاستي هاي 
صورت گرفته در قواي مختلف مجريه، قضائيه و مقننه 
را مانند گذشته برجسته كرده و آنها را دليلي بر ناتوان 
بودن نظام جمهوري اسالمي ايران القا مي كنند. برخي 
از افراد و جريانات داخلي نيز در ادامه چنين مسيري 
تالش كرده اند تا كم  كاري و كاستي ها را كه محصول 
ناتواني و عدم درايت برخي مسئوالن است به حساب 
نظام حواله كنند، آن هم در حالي كه چنانچه مسئول 
و مديري قصد خدمت به مردم را داشته باشد مي تواند 
با كمترين مانعي در تحقق چنين هدفي گام بردارد. 

سخنان رهبر معظم انق��الب اسالمي در جمع مردم 
آذربايجان شرقي نيز ناظر به همين مسئله است كه 
مس��ئوالن به جاي توجه به حواشي، اصل خدمت به 
مردم را مورد توجه قرار دهند و فرصت خدمتگزاري را 
از دست ندهند: »حضور پرشور مردم در مقابل دشمن 
كمين كرده براي بلعيدن ايران را به حس��اب گاليه 
نداشتن آنه��ا از عملكرد مس��ئوالن نگذاريد چراكه 
مردم از مس��ائل مختلف از جمله تبعيض و كم كاري 
و بي اعتنايي به مش��كالت گاليه مندند و احس��اس 

ناراحتي و رنج مي كنند.«
ايش��ان همچنين در ادام��ه راهكار فائ��ق آمدن بر 
مش��كالت مردم در حوزه بيكاري، گران��ي و تورم را 
توجه به توان و ظرفيت دروني كش��ور دانستند كه 
معناي مخالف آن اين مسئله مي شود كه »نبايد براي 
برطرف كردن مشكالت مردم به صرف توافق با غرب 
در حوزه هاي مختلف و همچنين كوتاه آمدن در برابر 

زياده خواهي آنها دلخوش بود.«

ايشان در اين بخش مي فرمايند: »بيكاري و ركود و 
گراني از مشكالت مهم كشور است... البته مسئوالن 
در تالش هس��تند اما ظرفيت هاي كش��ور بيش از 
اينهاس��ت و راه خروج از مش��كالِت چند بعدي هم 
مشخص است.« دوقطبي كردن »حاكميت –مردم« 
نيز از جمل��ه مباحث مهمي است ك��ه رهبر معظم 
انقالب اسالم��ي ب��ه آن پرداختند و ه��دف عمده 
نظام سلطه را بي اعتماد كردن مردم به مس��ئوالن 
و پ��س از آن اصل جمهوري اسالمي اي��ران ارزيابي 
كردند: »هدف گذاري دشمن براي تشديد فشارهاي 
اقتصادي و دلسرد شدن مردم است... مسئوالن بايد 
به مسائل اقتصادي توجه كامل كنند، البته مسائل 
فرهنگي و علمي نيز مهم است اما در نگاه كوتاه مدت، 

مسائل اقتصادي در اولويت است.«
اين بدان معناست كه مس��ئوالن ارشد دولتي براي 

آنكه بتوانند مس��ير دستيابي به اهداف جهان غرب 
را سد كنند بايد مش��كالت اقتصادي و معيش��تي 
مردم را مرتفع و درد نان شب جامعه را درمان كنند 
چراكه يكي از منفذهايي كه مي تواند نظام را با بحران 
مواجه كند، همين مسيري است كه ايشان ترسيم 
مي كنند. زماني كه به سخنان باراك اوباما در مجمع 
عمومي سازمان ملل توجه مي كنيم خواهيم ديد كه 
مقامات كش��ورهاي غربي نه تنها هدف اوليه شان از 
وضع تحريم ها رويگرداني مردم به حاكميت اسالمي 
بوده بلكه پيرو آن تالش كرده اند تا با دادن وعده هاي 
غيرواقعي و اغواكننده جامعه ايران��ي را به اين باور 
برسانند كه چنانچه از مباني و اصول اصلي گفتمان 
انقالب اسالمي عدول كنند، مشكالتي نظير گراني، 

تورم و بيكاري به يكباره مرتفع خواهد شد. 
باراك اوبام��ا در سخنراني معروف خ��ود در مجمع 

عمومي مي گويد: »م��ردم ايران تاري��خ پرافتخار  و 
ظرفيت هاي فوق الع��اده اي دارند اما شعار »مرگ بر 

امريكا« اشتغالزايي و ايران را امن تر نمي كند.«
جان كري نيز سخنان مشابه اوباما بر زبان مي آورد: 
»فكر مي كنم همه مي توانند با تغيير لحن و كم كردن 
از شعار ها شروع كنند. اول از همه شعار مرگ بر امريكا 
و مرگ بر اسرائيل. داشتن نقش��ه اي ب��راي نابودي 

اسرائيل به اين روند كمكي نمي كند.«
هر چند مقام معظم رهب��ري مي فرمايند: »تعريف 
امريكايي ه��ا از مذاكره با جمه��وري اسالمي ايران، 
به معناي نفوذ و باز كردن راه براي تحميل است« و 
سخنان اوباما و كري منعكس كننده تالش امريكايي ها 
براي نفوذ در جامع��ه ايراني است اما عامل اصلي كه 
باعث شده غربي ها بر نفوذ و تغيير باورهاي مردم ايران 
متمركز كنند، مشكالت اقتصادي است كه به فرموده 

رهبر معظم انقالب مردم نيز نسبت به آن گاليه دارند 
و احساس نارضايتي مي كنند، البته آنگونه كه رهبري 
اشاره مي كنند گاليه هاي مردم تنها به مش��كالت 
اقتصادي اختصاص ندارد و تبعيض يكي از مواردي 
است كه مردم را گاليه مند كرده و مي تواند به تحقق 
اهداف غرب در تقابل با نظام اسالمي كمك كند، به 
عنوان نمونه رسانه اي شدن فيش هاي نجومي برخي 
از مديران دولتي منجر به بدبين كردن مردم نسبت 
به نظام و كارگزاران مي شود، كما اينكه بس��ياري از 
رسانه هاي بيگانه و ازجمله بي بي سي با تمركز روي 
اين مسئله و همچنين امالك نجومي تالش كردند 
زمينه بي اعتماد كردن مردم به مديران و كارگزاران 
نظام را فراهم كنند، آن هم در شرايطي كه برخورد 
قانوني با متخلفان يا مجرماني اينچنيني كه حقوق 
بيت المال را تضييع مي كنن��د و البته اطالع رساني 
صحيح مي تواند جلب كننده اعتماد و اطمينان مردم 

به نظام اسالمي نيز شود. 
بايد پذيرفت كه مردم از اينگونه تبعيض هاي صورت 
گرفته به شدت گالي��ه دارند و موضع گيري برخي از 
اين افراد مي تواند گاليه هاي مردم را به يك بحران نيز 
تبديل كند، آنجايي كه علي صدقي، مديرعامل بانك 
رفاه در مصاحبه اي تأكيد مي كن��د: »براي چه و به 
چه دليل بايد فرار كنم؟ مگر جرمي مرتكب شده ام؟ 
اينگونه اخبار دروغ منتشر كردن خالف تقوا و انصاف 

است و در هيچ مكتبي وجود ندارد.«
به راستي مس��ئوالن دولتي نباي��د در شرايطي كه 
جامعه ايران��ي هم��واره و در سخت تري��ن شرايط 
همراهي خ��ود را با نظام و مس��ئوالن اع��الم كرده 
و در وقايعي مانن��د ۱۸تي��ر 7۸ و 9دي ۸۸ حضور 
گس��ترده داشت��ه و هيچ گاه اج��ازه ب��روز و ظهور 
دوگانه اي غربي به نام »حاكميت – مردم«را نداده اند، 
 با اقدام و عمل محس��وس و نه شعاري به وعده هاي 

انتخاباتي- تبليغاتي خود عمل كنند؟
آيا نبايد در شرايطي كه رهبر معظم انقالب اسالمي 
مي فرمايند: »سال »اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل« 
در حال پايان يافتن است« مسئوالن دولت و ديگر قوا 
بايد به مردم گزارش دهند، در اين زمينه چه كرده اند؟ 
دولتم��ردان در ماه هاي پاياني عم��ر دولت يازدهم 
بايد گزارشي مس��تدل و نه تبليغات��ي از تالش هاي 
صورت گرفته براي مرتفع كردن مشكالت مردم به 

جامعه ارائه دهند؟

 

نگاه به درون خنثي کننده سناريوي دوقطبي حاکميت- مردم
گزارش مستند به مردم بدهيد نه شعاري

اكب�ر  آي�ت اهلل  درگذش�ت  روز  چهلمي�ن  مراس�م 
هاشمي رفس�نجاني رئي�س فقي�د مجم�ع تش�خيص 
مصلحت نظام عصر پنج ش�نبه با حضور رؤس�اي جمهور، 
مجلس، رئي�س دفتر مق�ام معظم رهب�ري و جمعي ديگر 
از مس�ئوالن و ش�خصيت هاي سياس�ي برگ�زار ش�د. 
به گزارش فارس، مجيد انصاري معاون حقوقي رئيس جمهور 
طي سخناني در اين مراسم با بيان اينكه مسئله درباره مرداني 
چون آيت اهلل هاشمي فراتر از يك بزرگداشت است، خاطرنشان 
كرد: مسئله بازخواني تاريخ انقالب،  اهداف و آرمان هايي است 
كه مرداني چون آيت اهلل هاشمي رفسنجاني پروانه وار متجاوز از 

6۰ سال عمر سياسي و مديريتي خود را صرف آن كردند. 
وي با تأكي��د بر اينك��ه صحيف��ه بلن��د و پرافتخ��ار زندگي 
آي��ت اهلل هاشمي همچنان باق��ي مانده اس��ت، گفت: آيت اهلل 
هاشمي رفس��نجاني بيش از 6۰ س��ال در عرصه هاي مختلف 
مبارزه با دشمن و استكبار و خدمت رساني به مردم و در ميدان 
حمايت از بنيانگذار انقالب و بعد از آن در اداره كشور و جنگ 

تالش كرد ند. 
معاون حقوقي رئيس جمهور به شخصيت و ويژگي هاي فردي 
رئيس فقيد مجمع تشخيص مصلحت نظام پرداخت و بيان كرد: 
بي ترديد آيت اهلل هاشمي از نادر مرداني بود كه خداوند به وي 
توفيق هوش و حافظه اي كم نظير در معرض هدايت امام )ره( 
قرار گرفتن را داده بود و ايش��ان همه چيز را از كانون نورانيت 

حضرت امام)ره( كسب كرد. 
وي تأكيد كرد: آيت اهلل هاشمي رفسنجاني از ميان ما رفته اما 
صحيفه بلند و منظومه پرافتخار زندگي او در عرصه هاي مختلف 

از تهذيب نفس تا مبارزه با دشمنان خ��دا و خدمت رساني به 
مردم در ميان ما قرار دارد. انصاري در همين رابطه ادامه داد: اگر 
امام)ره( سخنش بر قلب ها مي نشست و اخمش دشمنان را به 
هراس مي انداخت، به همين خاطر بود كه بن مايه رفتار ايشان 

عمل براي خدا بود. 
وي اظهار داشت: آيت اهلل هاشمي نيز همچون امام نه در پشت 
تريبون نماز جمعه در برابر سيل احساسات مردم خود را باخت 

و نه زماني كه در معرض تهمت ها ق��رار گرفت از جاده اعتدال 
خارج شد بلكه ايش��ان با ثمره اخالص توانست از لحظه لحظه 

عمر خود بهره كافي را ببرد. 
انصاري با اشاره به سابقه مبارزاتي رئيس فقيد مجمع تشخيص 
مصلحت نظام يادآور شد: وقت��ي نهضت حضرت امام آغاز شد 
آيت اهلل هاشمي رفسنجاني خود را متعهد به نهضت امام دانست 
و از سال 4۱ در جهت راه اندازي مكتب تشيع و هماهنگ سازي 

نيروهاي انقالب تالش كرد. معاون حقوقي رئيس جمهور تفكر 
براي آينده،  توسعه و پيش��رفت كشور و همچنين برون رفت از 
تحريم ها را يكي از ويژگي هاي ف��ردي رئيس دولت سازندگي 
عنوان كرد و گفت: آيت اهلل هاشمي اهل گوش دادن بود و ما اين 

خصوصيت را در حد اعال در ايشان مي ديديم. 
به گفته وي زندان ب��راي آيت اهلل هاشمي زن��دان نبود بلكه 
فرصتي بود تا ايش��ان بتوان��د در كنج خلوتي ب��ه نگارش ها 
بپردازد چراك��ه زير شكنجه تفس��ير راهنم��ا نوشتن، هنر 
مردان خداست. انصاري همچنين در اين مراسم به اظهارات 
مداخله جويان��ه دونالد ترامپ رئيس جمه��ور جديد امريكا 
واكنش نشان داد و از آنها خواست كه به جاي اين اظهارات 
براي رفع مشكالت موجود در امريكا تالش كنند و دخالتي 

در امور داخلي ايران نداشته باشند. 
معاون حقوق��ي رئيس جمهور ب��ا تأكيد بر اينك��ه ملت ايران 
احتياجي به دلس��وزي امثال آقاي ترامپ ندارد، تصريح كرد: 
شما اگر دلسوز هس��تيد، تحريم هاي غيرقانوني را از سر ملت 
ايران برداريد و به ملت ما توهين نكنيد و مانع سفر شهروندان ما 

به خاك كشور خود نشويد. 
وي تأكيد كرد: ملت ايران ۳7 سال است كه روي پاي خود 
ايستاده و خواهد ايس��تاد و ما همواره تأكيد داشته ايم كه 
اهل جنگ نيس��تيم و آرامش را براي همه منطقه خواهان 
هستيم، بنابراين سفرهاي رئيس جمهور نيز در همين راستا 

صورت مي گيرد. 
انصاري در پايان خطاب به دولتمردان امريكايي گفت: بيش از 

اين آبروي خود را در پيشگاه ملت ايران به باد ندهيد.

مراسم چهلمين روز درگذشت آيت اهلل هاشمي رفسنجاني برگزار شد
خبر


