
       خبر یک 

جبهه انقالب اهل بازي به هم زدن نيست
انتخابات تمام شد و به حكم قانون و قواعد مردم ساالري بايد مقابل رأي 
ملت كه همواره براي ما »ميزان« بوده است سر تعظيم و تمكين فرود 
آورد و نتيجه را پذيرفت. اما تحليل رفتار مردم، گروه هاي سياس��ي و 
مجريان برگزاري انتخابات موضوعي است كه باب آن تازه بعد از انتخابات 
گشوده مي شود و همين آسيب شناسي ها و تحليل و تفسيرهاست كه 

مي تواند به عنوان يك تجربه، چراغ راه آينده باشد. 
نظام جمهوري اسالمي ايران طي ۳۸ سال گذشته همواره در معرض 
رأي و نظر مردم به صورت مس��تقيم و غير مس��تقيم بوده، به گونه اي 
كه طي اين سال ها به صورت متوسط همه س��اله شاهد برگزاري يك 
انتخابات و مراجعه به آراي عمومي بوده است. انتخابات دوازدهم رياست 
جمهوري اما به اذعان بسياري از ناظران و دست اندركاران برگزاري با 
تخلفات گس��ترده همراه بود و همين تخلفات گسترده بود كه موجب 
شد سيد ابراهيم رئيسي به عنوان رقيب اصلي و قدرتمند رئيس جمهور 
منتخب، به حكم قانون دست به قلم شود و در مكاتبه با مراجع مسئول 
و در دفاع از حقوق شهروندان، نسبت به اين تخلفات تظلم خواهي كند. 
اكنون بايد منتظر ماند تا نتيجه بررس��ي هاي شوراي محترم نگهبان 

درباره اين تخلفات گسترده كه قرار است امروز اعالم شود، چيست؟
حاميان نامزد منتخب كه برخي از آنها از قضا در فتنه ۸۸ نقش آفريني 
كردند، همين مقدار انتق��اد قانوني را هم برنتافتن��د و در مقام مصلح 

اجتماعي برآمدند و بانگ وحدت سردادند!
رسول منتجب نيا، قائم مقام حزب اعتماد ملي كه دبيركل آن به عنوان 
يكي از سران فتنه همچنان در حصر خانگي به سر مي برد، در پاسخ به 
سؤالي درباره ضرورت وحدت، همدلي و وفاق در دوران پسا انتخابات 
مي گويد:در دوران تبليغات انتخابات به طور طبيعي رقابت هايي بين 
نامزدها و هواداران شان به وجود مي آيد و از آنجا كه ما با فرهنگ و اخالق 
اسالمي فاصله داريم، گاهي رقابت ها به سمت ساختارشكني، بداخالقي 
و تخريب رقيب مي رود. وي كه گويا فتنه خسارت بار سال ۸۸ را فراموش 
كرده، ادامه مي دهد: وقتي يك جناح يا نامزد در انتخابات پيروز شد اگر 
رقابت ها و صف بندي ها ادامه يابد، جامعه دچار چنددستگي و پراكندگي 
خواهد شد و نيروها به جاي اينكه به سازندگي كشور بپردازند به حذف 
يكديگر و پاسخ يكديگر خواهند پرداخت. سپس نتيجه مي گيرد: عقل 
س��ليم اقتضا مي كند بعد از اخذ رأي و اعالم نتايج بحث هاي تبليغات 
انتخابات تمام شود و به جاي صحبت هايي كه در دوران تبليغات شده، 
جمالت محبت آميز و دوس��تانه در اظهارات به كار رود و در عمل نيز 
رفت و آمد و دوس��تي صميمانه بين نامزدها و هواداران به جود بيايد 
تا نيروها متمركز و صرف پيش��رفت مملكت و منافع ملي شود. جايي 
ديگر اسحاق جهانگيري توئيت كرد: كساني كه اين روزها بهانه سياسي 
مي تراشند و اما و اگر در پيروزي قاطع ملت مي كنند، به جاي تلخ كردن 
كام مردم، وارد بازي شيرين مردم س��االري ديني شوند. پس از آن بود 
كه در شبكه هاي مجازي در واكنش به اين مواضع به طنز نوشته شد: 
16ميليون جنگ طلب و متحجر در انتخابات رأي نياوردند ولي شهر در 
امن و امان است اما هشت سال پيش 1۳ ميليون صلح طلب و متمدن 
رأي نياوردند، كشور هشت ماه درگير جنگ داخلي شد. البته عصبانيت 
اين جماعت از قانونمداري جريان انقالب قابل درك است؛ آنها تالش 
مي كردند با كشاندن مردم متدين و انقالبي به اردوكشي هاي خياباني، 
آثار فتنه ۸۸ را بي اثر كنند كه البته با هوشمندي جبهه انقالب خنثي 
شد، چراكه جريان انقالبي اهل برهم زدن بازي نيست كه اگر بود، اين 
اتفاق در انتخابات سال 92 سهل الوصول تر بود اما قانون را فصل الخطاب 
قرار داد و رئيس دولت يازدهم با تنها ۷ دهم درصد آراي بيشتر از حد 

نصاب به پاستور رفت. 
اما تخلفات اين دوره از انتخابات تنها به زمان برگزاري محدود نمي شود، 
بلكه پيش از آن نيز، با هزاران وعده و وعيد، مانند  افزايش سه برابري 
يارانه س��ه دهك پايي��ن، وام 10 ميليوني به دهي��اران و گرو گرفتن 
استخدام آنها در قبال رأي به نامزد مورد نظر، سهام عدالت و مواردي 
از اين قبيل، قدم در مسيري نهادند كه نتيجه آن در انتخابات دوازدهم 

رقم خورد. 
س��عيد حجاريان، تئوريس��ين اصالحات درباره انتخابات سال ۸۸ از 
عبارت » تدليس سيستماتيك « استفاده كرد. وي در همين زمينه در 
گفت وگويي اظهار داشته بود: چند بار گفته ام كه بحث ما اين نيست كه 
تخلف يا تقلب شده است. به نظر من واقعه اي اتفاق افتاده است كه اسم 
آن »تدليس سيستماتيك« اس��ت. در توضيح تدليس بايد بگويم كه 
مثاًل اگر شما سه سال در شهرداري به مردم پول بدهيد، بعد هم چهار 
سال در دولت به مردم سيب زميني و يارانه و پول يامفت بدهيد و رأي 
بخريد، تدليس سيستماتيك است. بر اين اساس نه مي گويم تقلب شده 
و نه مي گويم تخلف شده است. ترجيح مي دهم اسم جديدي براي آن 

انتخاب كنم و آن »تدليس سيستماتيك« است. 
اكنون و پس از هشت سال گويي پرده اي از مصلحت حزبي و جرياني 
مقابل ديدگان امثال حجاريان ها قرار گرفته و نمي توانند يا نمي خواهند 
اين واقعيات را ببينند. س��ؤال اساس��ي اين اس��ت كه اگر آن اقدامات 
تدليس سيستماتيك بود، بازتوليد همان رفتارها در دولت همسو چه 

مي تواند باشد؟ 

آيت اهلل نوري همداني: 
چرا فكر مي كنند منتقدان بي اطالع هستند؟

توجيهاتي كه براي ۲۰۳۰ مي آورند، قابل قبول نيست
آيت اهلل نوري همداني بار ديگر از امضاي 
سند 2030 انتقاد كرد و امضاي اين سند را 
با فرهنگ، دين و حتي ايراني بودن متضاد 
دانست و از مسئوالن به ويژه نمايندگان 
مجلس خواست اقدام جدي انجام دهند. 
به گزارش رسا، آيت اهلل حسين نوري همداني 
در ديدار جمعي از فعاالن فرهنگي مازندران 
گفت: كار فرهنگي مهم ترين قسمت يك جامعه است كه داراي ظرافت 
خاصي است. اين مرجع تقليد افزود: اگر انس��ان جامعه را بر اساس دين 
و تقوي و تعاليم اهل بيت عليهم السالم فرهنگ سازي كند، به يقين آن 
جامعه سعادتمند خواهد شد. آيت اهلل نوري همداني تأكيد كرد: كشوري كه 
با فرهنگ اسالم و اهل بيت عليهم السالم و فرهنگ جهاد و شهادت باشد، 
هيچ گاه روي ذلت را نخواهد ديد و امام راحل با همين فرهنگ توانست 
اين انقالب را به ثمر برساند. وي وجود فرهنگ غني ناب اسالمي و ترويج 
آن توسط حضرت امام راحل و رهبر معظم انقالب دليل دشمني دشمنان 
با انقالب اسالمي عنوان كرد و اظهار داشت: دشمن نيز تمام تالشش بر 
اين است كه به فرهنگ حمله كند تا از ريشه به انقالب و عقايد مذهبي 

ما آسيب برساند. 
اين مرجع تقليد با اشاره به امضاي س��ند 20۳0 از سوي دولت، تصريح 
كرد: بنده در اين م��دت بارها عرض كردم، از افراد مطلع و كارشناس��ان 
دعوت كردم تا موضوع را تشريح كنند. وقتي انسان فصل هاي اين سند 
را مي خواند بسيار متأثر مي شود كه چه كسي حاضر به پذيرش اين سند 
خواهد شد؟ نمي دانم چرا بعضي از آقايان منتقدان به اين سند را بي اطالع 
مي دانند. وي ادامه داد: من عرض مي كنم اين سند با فرهنگ و دين و حتي 
ايراني بودن ما ناسازگار است. اين يك نفوذ جدي است توجيهاتي كه آقايان 
مي كنند قابل قبول نيست. بنده به جد از مسئوالن  مي خواهم كه با دقت 
بررسي شود، شوراي عالي انقالب فرهنگي و كميسيون آموزش مجلس و 
همه نمايندگان محترم ورود پيدا كنند تا هيچ چيزي كه با دين و انقالب 

منافات دارد، صورت نگيرد. 
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رئيس قوه قضائيه: اتاق فكر هاي فتنه بساط خود را جمع كنند

بوي فتنه هاي  پسا  انتخاباتي مي آيد

رئيس ق�وه قضائي�ه با بي�ان اينك�ه اظهارات 
برخي نامزدها در جريان رقابت هاي انتخاباتي 
برخ�الف امنيت ملي ب�ود و از برخ�ي خطوط 
قرم�ز نظام عبور ش�د، ط�رح برخ�ي مباحث 
نظير رفع حص�ر را خارج از ح�دود اختيارات 
نامزده�ا دانس�ت و گفت: موض�وع رفع حصر 
مس�ير خاص خ�ود را دارد و به ف�رض عدول 
شوراي عالي امنيت ملي از مصوبه خود، كار قوه 
قضائيه براي رس�يدگي قضايي آغاز مي شود. 
پيش از اين آي��ت اهلل آملي الريجاني در جلس��ه 
25 ارديبهشت مسئوالن عالي قضايي، با ابراز تأسف 
از اقدام��ات برخي نامزدها در جري��ان مناظره ها 
و س��خنراني ها كه برخي نهادهاي اصلي انقالب 
از جمله قوه قضائيه آماج حم��الت ناجوانمردانه 
قرار گرفت، گفته بود: اينجان��ب به عنوان رئيس 
ق��وه قضائيه تاكن��ون در مقابل اي��ن هجمه هاي 
بي اساس و برخالف موازين و بلكه مجرمانه، براي 
مصالح نظام سكوت اختيار كرده ام و البته تا پايان 
انتخابات نيز اين س��كوت را ادامه خواهم داد، اما 
در زمان خود آنچه را كه بايد گفت، خواهم گفت. 
امروز رعايت مصالح نظام و انقالب در هر شرايطي 

براي ما از هرچيزي مهم تر است. 
    مس�ئوالن موظ�ف ب�ه رفع مش�كالت 

مردمند
آيت اهلل آملي الريجاني ديروز در جلسه مسئوالن 
عالي قضايي س��كوت خود را شكس��ت و با اشاره 
به برگزاري باش��كوه دوازدهمين دوره انتخابات 
رياست جمهوري، ضمن قدرداني از حضور پرشور 
مردم و مشاركت باالي ۷0 درصد در اين انتخابات، 
»حفظ امنيت و ابراز اقتدار و همبستگي ملي« را 
از مهم ترين نتايج چنين همايش سراسري عظيم 
برشمرد و اظهار كرد: همه مسئوالن موظفند كه با 
تمام وجود از مردم كه با فهم و بينش باال و بصيرت 
مثال زدني خود به رغم همه مشكالت اقتصادي و 
معيشتي و همچنين بمباران تبليغاتي دشمن پاي 
صندوق هاي رأي آمدند، تقدير كنند و در جهت 

رفع مشكالت آنان بيش از پيش گام بردارند. 
رئيس دس��تگاه قضا اين حماس��ه آفريني را به 
مردم و محضر رهبر معظم انقالب تبريك گفت 
و خاطرنش��ان كرد: انتخابات رياست جمهوري 
همزمان با سفر برخي س��ران كشورهاي سلطه 
به منطقه بود و متأسفانه ديديم كه چه سخنان 
س��خيفي بر زبان راندند اما م��ردم بصير ايران با 
همت واالي خ��ود جواب دندان ش��كني به آنان 
دادند و با صداي بلند به دش��منان اين كش��ور 

»نه« گفتند. 

     از برخي اتاق فكرها بوي فتنه استشمام 
مي شود

آيت اهلل آملي الريجاني در بخش ديگري از سخنان 
خود با اش��اره به عملكرد نامزده��اي انتخاباتي و 
اظهارات آنان در دوران تبليغات، نسبت به نقض 
برخي قواعد اخالق��ي و همچنين عبور از خطوط 
قرمز نظام و اظه��ارات خالف امني��ت ملي ابراز 
تأسف كرد و گفت: سخنان نامزدها بايد در جاي 
خود مورد ارزيابي الزم قرار گي��رد. گرچه برخي 
مدعي هستند كه بسياري از اين اظهارات محصول 
تب انتخاباتي است و نامزدها مرفوع القلم هستند. 
البته قطعاً اين سخن درستي نيست، انتخابات در 
جمهوري اس��المي با انتخابات در ساير كشورها 
متفاوت است و قرار نيست كه افراد با توسل به هر 
وسيله اي اهداف و منويات خود را دنبال كنند بلكه 
»رعايت ارزش هاي دين��ي و اخالقي« بايد محور 

همه فعاليت ها باشد. 
رئيس قوه قضائيه افزود: در فضايي قرار داريم كه 
عده اي به دنبال جريان س��ازي پوپوليستي براي 
ايس��تادن در مقابل تصميم��ات قانوني نهادهاي 
قانوني كشور هس��تند. از اتاق هاي فكر آنان خبر 
مي رسد كه مي گويند تا التهابات انتخاباتي باقي 
است و فضا داغ است، باقي منويات خود را دنبال 
كنيم و سخنان خود را به كرس��ي بنشانيم. بنده 
از چنين فضايي ب��وي فتنه استش��مام مي كنم. 
در سال ۸۸ نيز برخي تالش داشتند با فشارهاي 
پوپوليستي در مقابل نهادهاي قانوني بايستند اما 
از مردم سيلي محكمي خوردند. امروز نيز همين 
معنا به ش��كل ديگري بروز كرده است و برخي به 
دنبال اين هس��تند تا موضوعات��ي را كه براي آن 
راهكار قانوني وجود دارد با فشارهاي پوپوليستي 

پيش ببرند. 
    شما چه كاره ايد كه حصر را بشكنيد؟

آيت اهلل آملي الريجاني، موض��وع رفع حصر را از 
جمله اين موضوعات دانست و تصريح كرد: همه 
ديدند كه برخي در مورد اين موضوع قبل و حين 
انتخابات چه كردند و همنوايان آنان چه گفتند. ما 
اين مسائل را هم از دور مي بينيم و هم از نزديك 
ش��اهد اتفاقاتي كه در پش��ت پرده رخ مي دهد، 
هستيم. ماهيت اين كار شبيه همان كاري است 
كه در فتنه ۸۸ صورت گرف��ت؛ نقل كرده اند كه 
كانديدايي در جمع هواداران خود خطاب به آنان 
گفته است كه ما آمده ايم حصر را بشكنيم. شما 

چه كاره ايد كه بخواهيد حصر را بشكنيد؟!
رئيس ق��وه قضائيه تأكيد ك��رد: عالي ترين نهاد 
امنيتي كش��ور در اين زمينه تصميمي را اتخاذ 

كرده اس��ت. رفع حصر نيز مانند ساير مصوبات 
شوراي عالي امنيت ملي براي معتبر بودن پروسه 
خاص خود را دارد و اينكه بخواهيم عواطف مردم 
را براي ايس��تادگي مقابل اين قبيل تصميمات 
قانوني تحريك كنيم، هم��ان روح و باطن فتنه 
۸۸ است. برهمين اساس به اين قبيل رسانه ها و 
افرادي كه تالش مي كنند به صورت زنجيره اي و 
همنوا چنين مسائلي را دائماً تكرار كنند و از اين 
طريق فشار وارد آورند هشدار مي دهيم كه اين 
بس��اط را جمع كنند وگرنه قوه قضائيه با اقتدار، 

خود اين بساط را جمع خواهد كرد. 
     پس از رفع حصر، ت�ازه كار قضايي آغاز 

مي شود
آيت اهلل آملي الريجاني افزود: به فرض كه شوراي 
عالي امنيت ملي مصوبه خود را ملغي كند و رفع 
حصر اتفاق بيفت��د، در اين صورت ت��ازه كار قوه 
قضائيه براي رسيدگي قضايي به اين موضوع آغاز 
مي ش��ود و تصميم در مورد اي��ن اتهامات و نحوه 
رفتار با متهمان با قاضي رسيدگي كننده به پرونده 
و در چارچوب مقررات قانوني خواهد بود. رئيس 
قوه قضائيه با بيان اينكه م��ردم و حزب اهلل همان 
مردمي هستند كه با تمام تهديدات پاي صندوق 
رأي رفتند تا از امنيت كشور و نظام دفاع كنند، به 
همه كساني كه تالش مي كنند مسير انحرافي را 
براي ايستادگي در مقابل نهادهاي قانوني بازكنند 
توصيه كرد كه از اين كار دست بردارند زيرا سيلي 

محكمي از مردم خواهند خورد. 
آيت اهلل آملي الريجاني با بيان اينكه نبايد با برخي 
اقدامات شيريني حماسه حضور مردم را تلخ كرد، 
به هجمه ها عليه قوه قضائي��ه پرداخت و گفت: 
ماه ها و بلكه سال هاس��ت كه چنين هجمه هايي 
وج��ود دارد اما اي��ن حمالت در ماه ه��اي اخير 
تشديد شد. نبايد فراموش كنيم كه قوه قضائيه 
در كشور ما و در ساير كشورها يك نهاد حاكميتي 
اس��ت و باالترين نقش و اثرگذاري آن در فصل 
خصومت ها و پايان دادن به نزاع ها و مرجع نهايي 
بودن است. دش��من مدت هاست تالش مي كند 
كه اين ويژگي را از دستگاه قضايي به عنوان ركن 
مهم نظام اسالمي بگيرد. البته تالش دشمن در 
اين زمينه جاي تعجب ندارد اما متأسفانه برخي 
افراد در داخل نيز عمداً يا س��هواً آب به آسياب 
دشمن مي ريزند و به اين توطئه كمك مي كنند. 
رئيس قوه قضائيه با اشاره به برخي اظهارات در 
ايام انتخابات گفت: با چ��ه منطق عقلي و ديني 
چني��ن تخريب هايي را نس��بت ب��ه اركان نظام 
انجام مي دهيد؟ ن��ه تنها در مورد ق��وه قضائيه 

بلكه معتقديم تضعيف دول��ت و مجلس نيز كار 
نادرستي است اما قوه قضائيه ويژگي خاصي در 
زمينه فصل خصومت دارد ك��ه لزوم تقويت اين 
نهاد را موجب مي ش��ود. ما بحثي در مورد انتقاد 
حقوقي و قضايي از آراي صادره از سوي محاكم 
نداريم، چنانكه اين كار نيز توسط خود دستگاه 
قضايي هم انجام مي ش��ود و آن را موجب اتقان 
هرچه بيشتر آرا و ارتقاي سطح اقتدار قوه قضائيه 

مي دانيم اما تخريب مسئله ديگري است. 
      دستگاه هاي اجرايي خواب بودند كه از 

فساد پيشگيري نكردند؟
آي��ت اهلل آملي الريجاني اف��زود: در مناظره هاي 
انتخابات��ي گفتند كه ق��وه قضائي��ه در مبارزه با 
فساد به ويژه در دولت قبل چكار كرده است؟ در 
پاس��خ به همين يك مثال مي توان اكتفا كرد كه 
در تاريخ جمهوري اس��المي سابقه نداشته است 
كه مع��اون اول رئيس جمه��ور در زمان تصدي، 
1۳ جلس��ه مورد تحقيق و محاكمه قرار گيرد و 
نهايتاً نيز حكم به محكوميت او صادر شود. آيا ما 
اين كار را نكرديم؟ آيا ما به پرونده فس��اد ۳ هزار 
ميلياردي كه از طريق قوه مجريه ش��كل گرفته 
بود، رسيدگي نكرديم؟ در حالي كه دستگاه هاي 
اجرايي موظفند سرمنشأ فساد را از بين ببرند اما 
متأسفانه برخي دستگاه ها مي خوابند و بعد از قوه 
قضائيه توقع دارند كه به فساد رسيدگي كند. چرا 
به اين موضوع پرداخته نشد كه علت وقوع چنين 
فسادي در حوزه نفت چه بود. رئيس قوه قضائيه با 
اشاره به ساير اقدامات دستگاه قضايي در برخورد 
با مفاسد اقتصادي اظهار كرد: بي ترديد تضعيف 
نهادهاي حاكميت��ي برخالف قواع��د عقالني و 
موازين امنيت ملي است. برهمين اساس دادستان 
تهران و ساير دادستان هاي سراسر كشور موظفند 
موارد تخريب قوه قضائي��ه را به دقت رصد كنند 
و اگر به اين نتيجه رس��يدند كه برخي اظهارات 
نهايتاً موجب آس��يب رس��اندن به امنيت كشور 
مي شود، با قاطعيت با آن برخورد كنند. دلسوزانه 
توصيه مي كنم كه دس��ت از تخري��ب نهادهاي 
قانوني بردارند و با رعايت منافع ملي از اين مسير 

اشتباه برگردند.  
       عقب نشيني   از برنامه موشكي هرگز

رئيس قوه قضائيه در بخش پاياني سخنان خود با 
اشاره به سفر »ترامپ« به منطقه اظهار كرد: همگي 
ديديم كه چگونه رئيس جمهور امريكا به كشوري 
رفت كه دست حكامش آلوده به خون مردم بي گناه 
يمن است و مرتكب ش��ديدترين جنايات جنگي 
ش��ده اس��ت. در واكنش به چني��ن اقداماتي بايد 
گفت لعنت بر اين حقوق بش��ر امريكايي كه صرفاً 
ابزاري در دس��ت دولت هاي سلطه است. اين سفر 
براي پشتيباني از رفتارهاي ضدبشري سعودي ها، 
تقويت صهيونيست ها و توس��عه ايران هراسي بود. 
آيت اهلل آملي الريجان��ي با بيان اينك��ه دور تا دور 
كشور ما بس��تر توطئه چيني هاي دشمنان است، 
گفت: امريكايي ه��ا از هزاران كيلومتر آن س��وتر 
آمده اند و با سران حكومتي كه در تمام دوران خود 
و اجدادش هيچ گاه انتخابات��ي را تجربه نكرده اند 
رقص شمشير مي كنند، بعد به جمهوري اسالمي 
مي گويند كه ش��ما حامي تروريس��م هستيد. در 
پاسخ بايد گفت كه ش��ما پدر تروريست ها و خالق 
تروريس��م در منطقه ايد. رئيس قوه قضائيه با بيان 
اينكه جمهوري اسالمي در ش��رايطي كه منطقه 
وضع خاصي دارد امنيت و اقتدار خود را حفظ كرده 
است، خاطرنشان كرد: واقعاً چه فكري مي كنيد كه 
به جمهوري اسالمي فشار مي آوريد تا از تسليحات 
موشكي خود عقب نشيني كند؟ وقتي قراردادهاي 
تس��ليحاتي 400 ميلي��ارد دالري مي بنديد، چرا 
بايد جمهوري اس��المي از برنامه هاي دفاعي خود 
دس��ت بردارد؟ هيچ گاه چنين اتفاقي رخ نخواهد 
داد و جمهوري اسالمي از دس��تيابي به امكانات و 
توانمندي هاي دفاعي خود يك قدم عقب نخواهد 
نشست. اين سخن همه مردم، مس��ئوالن و رهبر 

معظم انقالب است. 

 حجت االسالم رئيسي :
تحريم های جديد پاسخ به سيگنال های داخلی بود

ناسزاگويي فضاي جهادي و انقالبي را سرد نمي كند و همچنان صداي 
محرومان و مستضعفان خواهم بود. اين عبارت واكنش حجت االسالم 
سيد ابراهيم رئيسي در نخستين ديدار مردمي خود پس از دوازدهمين 
دوره انتخابات رياست جمهوري اس�ت تا نشان دهد بر عهدي كه با 
محرومان و مستضعفان بسته همچنان پايبند است و شكست پر ابهام 
در رقابت هاي انتخاباتي نه تنها خللي در راهي كه برگزيده ايجاد نخواهد 
كرد، بلكه مصمم تر از گذشته صداي محرومان خواهد بود. مواضع او 
همچنين تأكيد بر اين نكته اس�ت كه با پش�توانه رأي 16 ميليوني، 
منتقدي قدرتمند و البت�ه منصف براي دولت مس�تقر خواهد بود. 
حجت االسالم والمسلمين سيد ابراهيم رئيسي، ش��امگاه يك شنبه در 
نخستين ديدار مردمي پس از دوازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري 
كه در جامعه الحسين برگزار شد، گفت: شركت 40 ميليوني در انتخابات 
اخير جلوه اي از مردم س��االري ديني بود و برنده اي��ن انتخابات مردم در 

صحنه بودند. 
     جرم بازماندگان از رأي دادن، تمايل به نامزد رقيب دولت

توليت آستان قدس رضوي با اشاره به كم كاري مسئوالن در اجراي صحيح 
انتخابات افزود: بايد از مردمي كه ساعت ها به جرم تمايل به رأي دادن به 
رقيب نامزد دولت پش��ت در ماندند و نتوانستند رأي بدهند عذرخواهي 
كنم و قصور و تقصي��ر را به افرادي كه رأي م��ردم را نگرفتند اعالم كنم.  
حجت االسالم رئيسي با انتقاد از دو قطبي س��ازي جامعه از سوي عده اي 
افزود: دوقطبي سازي جامعه روش انگليسي ها و فرسوده و قديمي است 
و عده اي با دو قطبي س��ازي جامعه در پي فرار از پاسخگويي به سؤاالت و 
عملكرد خود در چهار سال گذشته هستند. ديوار كشيدن، پاسخ آنان به 

اين مطالبات است كه البته آدرس غلط دادن است. 
    تحريم هاي جديد پاسخ به  سيگنال هاي داخلي بود

نماينده مجلس خبرگان رهبري با انتقاد از سياست خارجي دولت فعلي 
خاطرنشان كرد: اگر سياس��ت خارجي به اين معنا اس��ت كه در هنگام 
مذاكرات همانند فرمانده اي كه در ميدان نبرد به دشمن اعالم كند ديگر 
سرباز نداريم، بگوييم خزانه خالي شده است و آب خوردن مردم را به برجام 
گره بزنيم تا اين پيام را به دشمن برسانيم كه همه چيز ما بستگي به امضاي 
شما دارد، ما اين سياست خارجي را بلد نيستيم. وي تحريم هاي جديد 
را ناشي از ارسال پيام و سيگنال هاي خاص از س��وي يكي از نامزدها در 
ايام انتخابات و مناظره ها دانست و افزود: كدام رئيس جمهور در دنيا بنيه 
دفاعي و نظامي كشور خود را تضعيف و تحقير مي كند و مي گويد: »چرا 
زيرزمين هاي موشكي را نش��ان داديد؟« وضع تحريم هاي جديد ناشي 
از تخريب بنيه نظامي و دفاع موشكي در مناظره ها بود و اگر پيام اقتصاد 
مقاومتي به دشمن ارسال مي شد، يقيناً تحريم ها افزايش پيدا نمي كردند. 

    بسيج امكانات براي تبليغ نامزد دولت، بديع و بي سابقه
رئيسي با اش��اره به تخلفات رخ داده در انتخابات آنها را بديع و بي سابقه 
دانست و گفت: رس��انه ملي بيش از پنج ماه غير از انعكاس عملكرد هاي 
طبيعي دولت اقدام به پخش برنامه هايي مي كرد كه صبغه تبليغاتي داشت 

و وضعيت نابرابري را براي ديگر نامزد ها رقم مي زد. 
توليت آس��تان قدس رضوي بسيج ش��دن امكانات كش��ور براي تبليغ 
نامزد دولت را از ديگر تخلفات انتخاباتي دانس��ت و افزود: فرمانداري ها، 
بخشداري ها و دهداري ها برخالف قانون تبديل به ستاد انتخاباتي دولت 
شدند و روزنامه ايران به عنوان بولتن رس��مي تبليغاتي دولت به همراه 
ديگر روزنامه ها، اقدام به تهم��ت زدن و دفاع از يك نام��زد مي كرد. وي 
مهندسي مشاركت مردم در انتخابات و نرساندن تعرفه به محل هايي كه 
احتمال رأي آوري رقيب نامزد دولت باال بود را مهم ترين تخلف انتخاباتي 
برشمرد و گفت: اين تخلف بسيار بر دل و جان مردم گران آمد و ما به عنوان 
نيروهاي انقالبي پايبند به قانون برخالف فتنه گران از ش��وراي محترم 
نگهبان، مدعي العموم و دستگاه قضايي مي خواهيم تا نگذارند به حق الناس 

خيانت شود. 
 حجت االس��الم رئيسي عدم رس��يدگي جدي به اين تخلفات را موجب 
وارد آمدن آسيب بر اعتماد مردم و خس��ارتي بزرگ براي كشور دانست 
و خاطرنش��ان كرد: البته همه ما نظر ش��وراي نگهبان را نظ��ر نهايي و 
فصل الخطاب مي دانيم اما از پيگيري مطالبات مردم خسته نخواهيم شد.   

 

دولت دوازدهم 
ناگزير از اصالح رويکرد است 

ادامه از صفحه يک 
مردم مي پرسند چرا بايد از چاه برجام خاصه براي كشورهاي اروپايي )كه 
تمام همت خود را براي دشمني با ايران و تضعيف و استحاله نظام مقدس 
جمهوري اسالمي ايران به كار گرفته و مي گيرند( آب بجوشد، ولي براي مردم 
ايران به ويژه ميليون ها جوان ايراني ن��ه ؟ چرا درخت برجام براي غربي ها 
گالبي داده و كرم گالبي نصيب مردم ايران شده است؟ علت پيدايش تفكر 
منحط اش��رافي گري و افزايش ناباورانه فاصله طبقاتي در سال هاي اخير 

چيست؟ چرا و چرا و...؟
مردم از پاسخگويي برخي غربزدگان و غيرانقالبي ها به كلي نااميد شده اند، 
فلذا از خود مي پرسند كه گير اصلي كار كجاست؟ كشوري كه ظرفيت الزم 
را براي جمعيت باالي 400 ميليون نفر دارد چرا بايد در اداره ۸0 ميليون 
نفر دچار مشكل باشد؟ كشوري كه عجيب ترين نبرد قرون اخير )كه دهها 
كشور مستقيم و غير مستقيم در آن عليه ايران مشاركت داشتند( را به اتكاي 
قدرت دروني و حضور مردم با سربلندي و پيروزي پشت سر گذاشت چرا بايد 
در حل مشكالت نه چندان سخت و پيچيده در گل بماند؟ و باز مردم خود 
به جاي مسئوالن و دولتمردان پاسخ مي گويند. رويكرد دولت يازدهم در 
حوزه اقتصاد به نوعي دنبال رو نظام سرمايه داري است. در اين فضا، طبقه اي 
از اجتماع تقويت مي شوند كه اشرافي و تجمل گرا هستند و همه چيز را با 
معيارهاي خود مقايسه مي كنند. اين قش��ر خاص در جامعه در اليه ها و 
بخش هاي مختلف جامعه نفوذ كرده و منافع خود را دنبال مي كنند و براي 
رسيدن به منافع شخصي و گروهي دست به هر كاري مي زنند. به عنوان مثال 
در نظام بانكداري ورود كرده و اكثر تسهيالت بانكي را براي خود مي خواهند. 
مردم مي گويند نگاه به بيرون با هر توجيهي از جمله جذب سرمايه خارجي 
و... منجر به توسعه فقر عمومي و تضعيف روحيه خودباوري ملي و در نتيجه 
آسيب ديدن امنيت ملي خواهد شد. مردم مي گويند مادامي كه مسئوالن و 
دولتمردان از ادبيات هپروتي و متوهمانه و خوي كثيف اشرافي گري فاصله 
نگيرند، هيچ گرهي از مش��كالت كشور باز نخواهد ش��د. مردم مي گويند 
رويكرد اقتصادي دولت يازدهم رويكرد ليبرال سرمايه داري غربي است كه 
در بخش اقتصادي، موجب افزايش طبقه اجتماعي و ظهور طبقه اشراف 
شده و همين طبقه اشراف بقاي خود را ممانعت از تحقق اقتصاد مقاومتي 
مي دانند. امروز شرايط كشور به گونه اي است كه شاغلين هم نمي توانند از 
پس هزينه ها برآيند، چه رسد به بيكاران. مردم با همه وجود عالوه بر ركود 
مرگبار، تورم باالي 20 درصد )تا 40 درص��د( را در جامعه حس مي كنند 
ولي ناباورانه دولتمردان، اعتقادي به عمق ركود، تورم، بيكاري، فقر، فساد، 
تبعيض و... در جامعه نداشته و از رشد اقتصادي سخن مي گويند. مردم با 
اعتمادي كه )به هر دليل و تحت هر شرايطي( به رئيس جمهور دوازدهم 
كرده اند، از دولت جديد انتظار دارند كه به فوريت نسبت به اصالح رويكردها 
به ويژه در حوزه اقتصاد مبتني بر درون گرايي همراه با برون گرايي و تحقق 
اقتصاد مقاومتي اقدام كند، به گونه اي ك��ه آثار ملموس آن در كوتاه ترين 
زمان ممكن در سفره مردم و در رونق اقتصادي و عبور از تورم، ركود، بيكاري 
قابل رؤيت باشد و از سوي ديگر شاهد عزم جدي مقابله با انواع مظاهر فساد و 
تبعيض و اشرافي گري باشند كه در غير اين صورت هزينه گزافي براي ترميم 
باورهاي لطمه ديده از ناحيه كم كاري ها و ندانم كاري هاي برخي دولتمردان 

بر نظام تحميل خواهد شد. 

رحيم زيادعلي

ان
جو

ی    
ها

ژه 
   آن كس كه »آتش زد اندر هوس«وی

 هم حتماً خودتي؟!
 عطاءا هلل مهاجراني از كس��اني اس��ت كه اين روزها تاب 
تحمل ش��نيدن بروز تخلف گس��ترده در انتخابات 96 را 
ندارد و هر اظهارنظري در اين باره را در توئيتر با يادآوري 
انتخابات ۸۸ و تكرار ادعاي تقلب در آن انتخابات، جواب 

مي دهد. 
او چندي پيش حرف هايش را نرم كرد، به اميد اينكه بتواند 
به ايران بازگردد اما چون حساب كرد كه به فرض بازگشت 
به ايران، جيره سعودي اش كه در سفر چند سال پيش به 
دربار سعودي برقرار شد، قطع مي شود، دوباره زبانش را به 
دروغ و تهمت و تندي برگرداند. نكته آنجاست كه او هر از 
گاهي » نكات قرآني« هم توئيت مي كند. از جمله به تازگي 
نوش��ته اس��ت:»مولوي: معني قرآن ز قرآن پرس و بس/ 

وزكسي كاتش زده  اندر هوس«.
درباره مصرع دوم دو نكته را بايد به ايشان يادآوري كرد؛ 
اوالً شما با آن همه ادعاي سواد ادبي وزن مصرع را به هم 
زده ايد. درس��تش آن است كه »وز كس��ي كاتش زدست 
اندرهوس«، ثانياً حتماً مصداق كسي كه در نفسش آتش 
زده است، خود شما هستيد! آن هم در دوره وزارت فرهنگ 

خاتمي با آن داستان هاي مكرر ليلي و مجنوني شنيدني!
مهاجرانی بهتر اس��ت در همان لندن با همان جيره هاي 

نفتي بماند و دولت مس��تقر در ايران را بيش از اين با نام 
آلوده خود آلوده تر نكند.

مهاجراني نمي تواند ژست اپوزيسيوني به خود بگيرد زيرا 
نه زنداني بوده است و نه برخورد امنيتي با وي شده است. 
ايرانيان بايد بدانند مهاجراني از دست همسران متعدد فرار 
كرد و نبايد اين مسئله را با اپوزيسيون گرايي وارونه نموده و 

به ملت ايران بفروشد.
  نگ��ران هاش��مي زدایي ی��ا دلواپس 

آقازاده زدایي؟!
 

ياسر هاشمي، رئيس دفتر هيئت امناي دانشگاه آزاد بود 
كه دو روز قبل بركنار ش��د و تالش كرد بركناري اش را به 
آنچه »هاشمي زدايي از دانش��گاه آزاد« مي ناميد، مرتبط 
كند و در س��خناني عجيب نس��بت به هاش��مي زدايي از 
دانشگاه آزاد هشدار داد! نكته جالب توجه آنكه اوالً حذف 
فرزندان يك نفر، به معناي حذف خود آن فرد نيست. ثانياً 
هاشمي نه يك جريان علمي و نه بنيانگذار نوعي انديشه 
خاص است كه بتوان از عبارت هاش��مي زدايي، بر فرض 

صحت، استفاده كرد. 
نهايت آنك��ه در مديريت جديد، تالش ش��ده از آقازاده ها 
استفاده نشود كه اتفاق خوش��ايندي است و نبايد نسبت 
فاميلي باع��ث اعطاي امتياز به افراد ش��ود. رس��انه هاي 
اصالح طلب در اقدامي هماهنگ عكس ياسر هاشمي همراه 

پدرش را عكس يك كرده و نس��بت به هاش��مي زدايي از 
دانشگاه آزاد هشدار داده اند؛ روشن است اگر ياسر هاشمي 
فرزند كسي ديگر بود، نمي توانس��ت از اين درجه اهميت 
در رسانه هاي اصالح طلب برخوردار شود. خاندان گرايي به 
شكل مذموم آن همچنان در سنت بسياري از سياسيون 

ايران وجود دارد. 
   آیا روزي مي رسد مشكالت اقتصادي 

مردم تيتر یك اصالح طلبان شود؟
 

رس��انه هاي اصالح طلب اين روزها مشغول ياسر هاشمي 
و عل��ي مطهري هس��تند؛ دو آقازاده. ابت��دا جنجال هاي 
ساختگي در مورد آنچه تالش براي حذف علي مطهري از 
هيئت رئيسه مجلس ناميدند و بعد هم جنجال هاي كذايي 
در مورد بركناري ياسر هاشمي از دانشگاه آزاد.  انتخابات 
تمام شده، اما مسائل سياس��ي براي اصالح طلبان تمامي 
ندارد. آنها هميش��ه موضوعاتي سياسي درست مي كنند 
تا در هياهوي دعواهاي سياسي بي اعتنايي شان به مسائل 
اصلي مردم و از جمله ركود و تورم و وضعيت معيشتي به 
چش��م نيايد. آقازاده هاي اصالح طلب و دغدغه هاي شان 
معموالً س��وژه هاي مورد عالقه روزنامه هاي اصالح طلب 
براي عكس و تيتر يك شدن است. آيا مي توان اميدوار بود 
روزي هم مردم عادي و مشكالت اقتصادي و معيشتي شان 

سوژه يك رسانه هاي اصالح طلب باشد؟


