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آقاي روحاني!
 »روش تحقق « حكومت

 نه »مبناي واليت«
 س��خن رئيس جمهو ر در جمع 
اساتيد و پزشكان مبني بر اينكه 
»مبن��اي والي��ت و حكومت از 
ديدگاه علي )ع( نيز انتخاب و نظر 
مردم بود« م��ورد نقدهاي جدي 
قرار گرفت كه البته بعضي نقدها 
كم مايه و احساسي است. اگر او به 
جاي واژه »مبنا« از »روش تحقق« 
استفاده مي كرد، از خطاي كمتري 
برخوردار بود. اتفاقاً به عنوان يك 
منتقد، رئيس جمهور اگر از واژه »روش تحقق حكومت« استفاده 
مي كرد، حرف ايشان را درست مي دانستم، البته در اين صورت 
هم درستي حرف ايش��ان صرفاً براي ائمه اي است كه حكومت 
تشكيل داده اند. روحاني »حقانيت بالقوه« اميرالمؤمنين )ع( را 
مدنظر ندارد بلكه »روش بالفعل« شدن حكومت را مدنظر دارد 
كه هم نقطه قوت اميرالمؤمنين)ع( اس��ت و هم سند حقانيت 
مردم ساالري درون ديني امروز ماست. اينجا بحث رئيس جمهور 
انتصاب براساس »نص« اميرالمؤمنين)ع( به حكومت كه بالقوه 
ماند، نيس��ت كه بالفعل آن مدنظر است، اما از استخدام صحيح 
مفاهيم عاجز بوده است. براساس خطبه شقشقيه كه فرمود: »لو 
ال حضور الحاضر و قيام الحجه به وجود الناصر و ما أخذ اهلل علي 
العلماء ان ال يقاروا...« نيز مي توان به موضوع نگاه كرد. يعني اين 
مردم بودند كه انتصاب تاريخي غدير را بعد از 25 س��ال بالفعل 
كردند و حق را به آبش��خور حق وارد كردند و استخوان را از گلو 
و خار را از چشم اميرالمؤمنين بيرون كشيدند. از قضا دوگانه اي 
كه حجت را بر علي )ع( تمام كرد، اول حضور مردم و دوم تعهد 
خداوند از علما است كه امتزاج اين دو دقيقاً مبناي مردم ساالري 
در جمهوري اسالمي اس��ت. ادامه حرف ايش��ان درست است 
كه بدان توجه نش��د و از قضا برخالف س��يره هميشگي ايشان 
نيز هس��ت. ادامه حرف روحان��ي تأييد همان »مردم س��االري 
درون ديني« اس��ت كه مقام معظم رهبري چند سال پيش در 
حرم امام )ره( فرمودند: »كسي گمان نكند امام مردم ساالري را از 
جايي به عاريت گرفت، امام مردم ساالري را از درون دين برگرفت 
و مبناي آن اسالم است.« روحاني در ادامه مي گويد: »انتخاباتي 
كه ما امروز در كش��ور انجام مي دهيم و همچنين موضوع آراي 
مردم، پيروي از تفكر غرب نيست و به دنبال رأي مردم به عنوان 
هديه دنياي غرب پس از رنسانس نيستيم، بلكه ما داراي مذهب 
و مردم ديني هستيم كه اميرالمؤمنين علي )ع( مبناي حكومت 
را در آن نظر و خواست و آراي مردم مي داند.« حرف روحاني در 
اينجا يعني خطبه سوم نهج البالغه يكي از مباني مردم ساالري 
ماست كه مقام معظم رهبري آن را درون ديني مي داند و بايد از آن 
استقبال كرد. چون اصوالً امام )ره( اهل التقاط نبود كه دموكراسي 
غربي را اينجا به جاي اسالم قالب بزند. مشكل نيروهاي انقالب 
با نخبگان اصالح طلب هم��راه روحاني در همين نقطه متمركز 
است كه آنان به دموكراس��ي غربي مي انديشند، بنابراين حرف 
روحاني اينجا دفاع از مردم ساالري درون ديني است و اگر نيت و 
منظور ديگري دارند، نمي دانيم. البته آنجا هم اميرالمؤمنين)ع( 
به عرفي گرايي روي نمي آورد كه بگويد هر چه بيعت كنندگان 
گفتند)رأي دهندگان( انجام مي دهم، بلكه مي گويد خداوند از 
علما پيمان گرفته است كه در مقابل سيري ستمگران بايستد كه 
مفهوم اين پيمان، مشروعيت الهي ايشان از يك سو و اسالميت 

نظام امروز ما از سوي ديگر است. 
 اميرالمؤمنين)ع( با بيعت مردم، حكومت خود را بالفعل كرد، 
اما از فرداي بيعت براساس سنت پيامبر )ص( و قرآن و فهم خود 
عمل كرد، اينجا يكي از نقاط اختالف نيروهاي انقالب با روحاني 
و اصالح طلبان است كه عمل فرداي انتخابات را صرفاً به حنجره 
رأي دهندگان ارجاع مي دهند)يا به آن تظاهر مي كنند( اما به 

مباني حاكم بر رأي دهندگان توجهي ندارند.
 بقیه در صفحه2

مدیری��تمنجم������د و  غی�رپی�ش رون��ده   صنع�ت   اقتصادي
خودرو س�ازي باعث ش�ده كه خودروهاي قابل اطمینان و با 
ایمني مناسب، باالي 70 میلیون تومان قیمت گذاري و تا سه 
برابر قیمت ه�اي جهاني ب�ه مخاطبان عرضه ش�ود یا اینکه 
خودروهایي را در قیمت هاي زی�ر 50 میلیون تومان به مردم 
عرضه كنند كه به اصطالح خونش�ان پاي خودش�ان اس�ت !
 به گزارش جوان، مركز پژوهش ها به عنوان بازوي پژوهش��ي 
مجلس در گزارش��ي به طور تلويح��ي اعالم كرده اس��ت كه 
بيش از 90 درصد خودروهايي كه مردم ايران س��وار مي شوند 
ايمن نيستند. با اين حال به نظر نمي رسد كه تنها ارائه چنين 
گزارش تأسفباري، همه مسئوليت قوه مقننه در بهبود وضعيت 
صنعت خودرو باشد!   متأسفانه نگاهي به خودروهاي موجود و 
به اصطالح خودروهاي ارزان قيمت نشان مي دهد كه بسياري 
از آنها به دليل تكنولوژي قديمي و نداش��تن ايمني در جهان 
توليد نمي ش��وند و برخي از آنها مانند رنو ساندرو هم باقيمتي 
حدود 24 ميليون تومان در كشورهاي ديگر عرضه مي شود و 
معلوم نيس��ت كه چرا هزينه هاي اضافي گرفته شده از سوي 
خودروسازان بدون توجه به موضوع ايمني هزينه هاي اضافي 

دريافت مي كنند! 
بر اساس گزارش هاي سازمان بهداشت جهاني در سال 2015 
به ازاي هر 10 هزار خودرو در دنيا به طور متوس��ط حدود 9 
نفر كشته مي ش��وند، درحالي كه در ايران به ازاي اين تعداد 
خودرو، 37نفر كشته مي شوند.  بنابراين به نظر مي رسد دولت 
و مجلس بايد نسبت به سياست هاي فروش خودرو در داخل 
كش��ور با نام حمايت از توليدات داخلي و به كام فروشندگان 
) دالالن و خودروسازان( با حساسيت جدي تري ورود كنند و 
تنها در اين صنعت كس��ب درآمد بنگاه ها و واردكنندگان را 
مدنظر قرار ندهند.  بلكه بايد در استفاده از خودروهاي ايمن و 
با تكنولوژي هاي جديد محاسبه مصرف بنزين، ايمني افراد، 
هزينه هاي مجروحيت و تلفات، هزينه هاي تحميلي ناشي از 
آثار آلودگي محيط زيست را نيز مد نظر قرار دهند و در اقدامي 
عاجل نسبت به روزآمد سازي استانداردهاي ايمني در كشور 

اقدام كنند.| بقیه درصفحه 4
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روزنامه سیاسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ایران
دو شنبه 29 خرداد 1396   -    24 رمضان 1438
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قیمت در استان تهران و البرز:500تومان

سایر استان ها: 300 تومان

يادداشت

عبداهلل گنجي

مديرمسئول

 مجلس:خودروهاي داخلي 
  زير  ۵۰ ميليون تومان  

امنيت ندارند

همین صفحه

ملت ايران  توي دهن 
دولت چاقوكش تازه كار 

امريكا مي زند

 رهبر انقالب در ديدار خانواده هاي شهداي مدافع حرم و مرزبانان
 نسبت به آنچه  سخنان گزافه مسئوالن امريكايي خواندند، واكنش نشان دادند 

در طول 38سال گذشته چه زماني بود كه امریکایي ها 
نمي خواستند نظام اسالمي را تغییر دهند اما همواره 

سرشان به سنگ خورده است. همه از دشمنان، 
دوستان بااخالص و دوستاني كه دلشان مي لرزد بدانند 

امریکا نمي تواند به ملت ایران سیلي بزند بلکه ملت 
 به آنها سیلي خواهد زد

اگر شهداي مدافع حرم نبودند ما باید با عناصر فتنه گر 
خبیث  دشمن اهل بیت و ملت ایران و دشمن شیعه در 

شهرها و خیابان هاي خودمان مي جنگیدیم
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 یک صفحه  نهج البالغه خوانده 
مجلس:خودروهاي داخلياز مبنای والیت می گویند! 

 زير ۵۰ ميليون تومان  امنيت ندارند!
همین صفحه

همین صفحه
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آی�ت اهلل  حض�رت    سياسي
خامنه اي، رهبر معظم 
انقالب اس�المي عص�ر دی�روز در دی�دار جمعي از 
خانواده هاي شهداي مدافع حرم و شهداي مرزبان، با 
تأكید بر اینکه شهدا حق حیات بر این كشور دارند و 
همه مردم و مسئوالن باید خود را زیر بار منت شهدا و 
خانواده شهدا بدانند، به سخنان خصمانه و تهدیدآمیز 
اخیر مقامات امریکایي اشاره كردند و با گزافه خواندن 
آن، گفتند: دولتمردان امریکایي از ابتداي پیروزي 
انقالب همواره به دنبال تغییر نظام جمهوري اسالمي 
بوده اند اما نخواهند توانس�ت به ملت ایران سیلي 
بزنند، بلکه این ملت است كه به آنها سیلي خواهد زد. 
حضرت آيت اهلل خامن��ه اي در ابتداي اي��ن ديدار، 
مفهوم »شهادت« را مقوله اي عميق و داراي معاني 
بلند و يك معامله پرسود با خداوند متعال خواندند 
و افزودند: ش��هادت يك »مرگ تاجرانه« است و در 
اين معامله، خداوند جان انسان را كه ضايع شدني و 
از بين رفتني است، در مقابل سعادت ابدي خريداري 
مي كند و شهيد به مقامي مي رسد كه قدرت شفاعت 

پيدا مي كند. 
ايش��ان، صبر و استقامت خانواده ش��هدا در مصيبت 
از دس��ت دادن نزديك ترين افراد خود را، يك ارزش 
بسيار واال دانستند و خاطرنشان كردند: عوامل اصلي 

حفظ انقالب اسالمي و قدرت آن، مفاهيم و ارزش هاي 
عظيمي همچون »شهادت، جهاد و صبر و استقامت 
خانواده هاي شهدا« است و دشمن تالش دارد تا اين 
ارزش ها را از جامعه بگيرد و متأسفانه برخي نيز در اين 

چارچوب قلم فرسايي مي كنند. 
رهبر انقالب اسالمي با اش��اره به بقاي نظام اسالمي 
با وج��ود مواجهه با دش��مني هاي س��خت، گفتند: 
گزافه گويي هاي رئيس جمهور امريكا موضوع جديدي 
نيس��ت، زيرا نظ��ام اس��المي از ابتدا ب��ا توطئه هاي 
گوناگوني مواجه بوده است اما بدخواهان ملت ايران 

هيچ غلطي نتوانسته اند بكنند. 
حضرت آي��ت اهلل خامنه اي تأكيد كردن��د: آن زماني 
كه نظام اس��المي يك نهال تازه روييده و نحيف بود، 
نتوانستند به آن آسيبي برسانند، چه برسد به اكنون 

كه اين نظام به يك درخت تناور تبديل شده است. 
ايشان با اش��اره به س��خنان اخير مقامات امريكايي 
مبني بر تالش براي تغيير نظام اس��المي خطاب به 
آنها گفتند: در طول 3۸ سال گذشته، چه زماني بوده 
كه شما نمي خواستيد نظام اسالمي را تغيير دهيد، اما 
همواره سرتان به سنگ خورده است و از اين پس هم 

همين گونه خواهد بود. 
رهبر انقالب اس��المي، مقامات جديد كاخ س��فيد را 
بي تجربه و تازه كار خواندند و تأكيد كردند: اين افراد 

مثل كس��اني كه تازه وارد عالم چاقوكش��ي شده اند، 
اين چاقوكش��ان تازه كار بي تجربه كه به هرجايي كه 
مي رسند يك نيش چاقويي مي زنند نمي فهمند كه 
دارند چكار مي كنند تا هنگامي كه تو دهني بخورند، 
آن زمان متوجه خواهند شد، حساب و كتاب چيست!

حضرت آيت اهلل خامنه اي افزودند: سردمداران امريكا، 
از ابتداي پيروزي انقالب اسالمي در تالش براي ساقط 
كردن نظام جمهوري اسالمي ايران بودند، اما كساني 
كه چنين حسرتي داشتند، اين آرزو را به گور بردند و 

از اين پس نيز همين گونه خواهد بود. 
ايشان تأكيد كردند: همه اعم از دشمنان، دوستان با 
اخالص و دوستاني كه برخي مواقع دلشان مي لرزد، 
بدانند جمهوري اسالمي مس��تحكم و با اقتدار كامل 
ايستاده و دش��منان نمي توانند به ملت ايران سيلي 

بزنند بلكه ملت به آنها سيلي خواهد زد. 
رهبر انقالب اسالمي با تأكيد بر اينكه ارزش شهدا بايد 
در جامعه معلوم باشد، در تجليل از نقش شهيدان مدافع 
حرم گفتند: اگر شهيدان مدافع حرم نبودند، امروز بايد 
با »عناصِر فتنه گر، خبيث و دشمن اهل بيت)ع(« در 
شهرهاي ايران مي جنگيديم، زيرا آنان قصد داشتند از 
مرزهاي عراق وارد ايران شوند اما جلوي آنها گرفته شد و 
تار و مار شدند و اكنون نيز در عراق و سوريه به طور كامل 

در حال ريشه كن شدن هستند. 

حضرت آي��ت اهلل خامن��ه اي، امنيِت كنوني كش��ور 
را مرهون مدافعان ح��رم و مدافع��ان مرزهاي ايران 
دانستند و افزودند: امنيت مرزها و شهرهاي كشور به 
بركت تالش هاي مرزداراني است كه با همه وجود از 
ايران دفاع، و همچنين از ورود مواد مخدر جلوگيري 
مي كنند، البته اين تالش ها به خوبي ديده نمي شود و 

مرزداران و شهداي مرزي، مظلوم هستند. 
ايشان، ش��هيداِن فعاليت هاي امنيتي و اطالعاتي را 
از جمله ديگر فداكاران در تأمين امنيت و جلوگيري 
از اقدامات تروريس��تي و كشته ش��دن مردم بي گناه 
خواندند و گفتند: خدمت به كش��ور فقط تأمين آب 
و نان نيس��ت بلكه باالتر از آن، تأمين امنيت است و 
شهيدان و مدافعان حرم و مرزها و شهرهاي كشور، با 

تأمين امنيت، حق حيات بر گردن كشور دارند. 
حضرت آيت اهلل خامنه اي با تأكيد ب��ر لزوم قدرداني 
از ش��هيدان و خانواده هاي آنان، خاطرنشان كردند: 
همه زير بار منت شهيدان هستيم و هر كس در جهت 
فراموش شدن ياد ش��هيدان يا اهانت و بي اعتنايي به 
خانواده هاي آنان كاري انجام دهد، در واقع به كشور 

خيانت كرده است. 
در پايان اين ديدار، نماز مغرب و عشا به امامت رهبر 
انقالب اسالمي اقامه شد و حاضران روزه خود را همراه 

با ايشان افطار كردند.

ملت ايران توي دهن دولت چاقوكش تازه كار امريكا مي زند

موشک های سپاه داعش را از ديرالزور به جهنم فرستاد

موشک های سپاه داعش را از ديرالزور به جهنم فرستاد

رواب�ط عمومی كل س�پاه  پاسداران انقالب اسالمی در   سياسي
اطالعیه ای از حمله موشکی نیروی هوافضای سپاه به 
مقر فرماندهی و مراكز تجمع و پشتیبانی تروریست های 
تکفیری در دیرالزور سوریه، با هدف مجازات عاملین 
جنای�ت تروریس�تی اخی�ر ته�ران خب�ر داد. 
به گزارش فارس به نقل از سپاه نيوز در متن اطالعيه 
روابط عمومی كل سپاه پاسداران انقالب اسالمی كه 

شب گذشته صادر شد،آمده است: 
در پی جنايت تروريستی 17 خردادماه 96 تروريست های 
تكفيری در تهران كه به شهادت 1۸ تن از مردم مظلوم 

و روزه دار و مجروحيت جمعی ديگر از هموطنان عزيز 
منجر گرديد، سپاه پاسداران انقالب اسالمی اعالم كرد: 
 »ريخته شدن هيچ خون پاكی را بدون پاسخ نمی گذارد.«

بر اين اساس سپاه پاسداران انقالب اسالمی با استعانت از 
ذات اقدس الهی و به نيابت از ملّت قهرمان و دشمن ستيز 
ايران و خانواده معظم ش��هدا و آسيب ديدگان عمليات 
تروريس��تی در ح��رم مطه��ر حض��رت ام��ام )ره( و 
س��اختمان اداری مجلس شورای اس��المی، لحظاتی 
پيش مق��ّر فرمانده��ی و مراكز تجمع و پش��تيبانی و 
س��اخت خودروهای انتحاری تروريست های تكفيری 
در منطقه ديرالزور در ش��رق س��وريه را با هدف تنبيه 

 تروريست های جنايتكار، مورد حمله موشكی قرار داد. 
در اين عمليات تعدادی موشك ميان برد زمين به زمين از 
پايگاه های موشكی نيروی هوافضای سپاه در استان های 
كرمانشاه و كردستان، تروريست های تكفيری را هدف 
ضربات مهلك و كوبنده قرار داد. گزارش های دريافتی 
حكايت از هالكت تعداد زيادی از تروريست های تكفيری 
 و انهدام تجهيزات، سامانه ها و س��الح های آنان دارد. 

پيام اي��ن اقدام انقالب��ی و مجازات گونه كامال روش��ن 
است؛ سپاه پاسداران انقالب اسالمی به تروريست های 
تكفيری و حاميان منطقه ای و فرامنطقه ای آنان هشدار 
می دهد، در صورت تكرار اقدامات پليد و شيطانی عليه 

ملت ايران، خش��م انقالبی و ش��عله های آت��ش انتقام 
پاسداران انقالب، عاملين و مسببان آن را در بر خواهد 
گرفت و جنايتكاران را به جهنم رهنمون می س��ازد. به 
ملّت عظيم الشأن ايران اسالمی اطمينان داده می شود، 
پاسداران انقالب به فضل الهی و با همراهی و مشاركت 
س��اير نيروهای نظامی، انتظام��ی، اطالعاتی و امنيتی 
كش��ور برای صيانت از امنيت ملی و شكست فتنه ها و 
پديده های ضد امنيتی، از هيچ تالشی فروگذار نكرده 
 و اقدامات متناسب را در دس��تور كار قرار خواهند داد. 

اخبار تكميلی، متعاقباً به استحضار ملّت شريف ايران 
رسانده خواهد شد. 

آیت اهلل مکارم شیرازي: شما تنها یک جمله از نهج البالغه را دیدید و بحث 
كردید، یکي از مسلمات مذهب شیعه است كه امام را خدا و نه آراي مردم 

تعیین مي كند

 »خمینیون« آفریقا 
 پاي شبکه  اي ایراني مي نشینند

صداوسیما این روزها در حال راه اندازي شبکه اي جدید براي قاره آفریقا و مخاطبانی 
كه زبان هوسایی دارند، با عنوان HausaTV است


