حسن رشوند

بازي با برگ سيد حسن

ادامه از صفحه اول
هاشمي در اين انتخابات نيز همچون انتخابات رياستجمهوري  88سعي
كرد با همان ادبيات سوخته شده فتنه  ،88يعني زير سؤال بردن «سالمت
انتخابات» بستري را براي گروههاي سياسي فراهم نمايد تا تشكيل «كميته
صيانت از آرا» و شبههآفريني نسبت به انتخابات 94نيز بار ديگر كليد بخورد.
برخي قرائن حكايت از آن دارد كه حجتاالسالم سيد حسن خميني در اين
دوره از انتخابات خبرگان قصد كانديداتوري نداشته و صرفاً با فشار آقاي
هاشمي و برخي سران اصالحات ،اقدام به ثبتنام كرده بود .استفاده از برخي
القاب خارج از قاعده طلبگي براي سيد حسن خميني توسط آقاي هاشمي
همچون عالمه ،استاد مبرزو ....تنها و تنها با هدف به باور رساندن سيد حسن
مردد براي حضور در عرصه انتخابات و س��نگين كردن فضا عليه شوراي
نگهبان بود تا شوراي نگهبان نتواند در يك بستر طبيعي به وظايف خود در
بررسي تأييد صالحيت سيد حسن خميني درست عمل كند .اما روز گذشته
اوج رفتار خارج از چارچوب انديش��ه و مواضع حضرت امام خميني(ره) و
خالف مشي بزرگان انقالب از سوي آقاي هاشمي بروز يافت.
وي طي سخناني در مراسم سالروز ورود حضرت امام خميني (ره) با هجمه
به شوراي نگهبان ،اين نهاد قانوني و مورد تأكيد حضرت امام خميني (ره) كه
تضعيف آن را امام راحل مساوي با فساد دانسته و فرد تضعيف كننده به اين
نهاد را مفسد فياالرض معرفي ميكند گفته است« :صالحيت خود را از كجا
آوردهايد كه صالحيت شخصيتي اشبه به جدش امام را قبول نميكنيد؟
چه كسي به شما اجازه داده است قضاوت كنيد؟ چه كسي به شما تريبون
داد؟ همه بايد به امام و بيت ايشان خود را بدهكار بدانيم؛ بدهكارها هديه
خوبي در مقدمه انتخابات به بيت امام ندادند .اگ��ر امام و اراده مردم نبود،
هيچ كدام از اينها نبودند» .در مقام تعرض به جايگاه سيدحسن خميني با
شخصيت امام راحل و يكي دانستن شخصيت اين بزرگوار با بقيه نوادگان
امام عزيز بر نميآييم كه چنين مقايسهاي به خطاست و بيت شريف حضرت
امام(ره) براي همه دوستداران انقالب اسالمي عزيز و محترم است و رعايت
شأن اين بيت عظيم الش��أن بر همه ما در جايگاه فردي و اجتماعي ،نه در
جايگاه واگذاري مناصب حكومتي به اعتبار منتسب بودن به خاندان امام
خميني(ره) فرض است .اما در چرايي رفتار آقاي هاشمي رفسنجاني و بازي
وي با برگ سيدحسن آقا ،چند نكته حائز اهميت است:
 -1آقاي هاش��مي از ماهها قبل اين گرا را به جامعه م��يداد كه قصد دارد
خيلي عريان و خارج از قواعد بازي انتخاباتي وارد عرصه انتخابات شود .رد
صالحيت خودش براي رياست جمهوري ،رد صالحيت پسرش براي شوراي
شهر ،روبهرو شدن با رأي منفي در انتخاب هيئت رئيسه خبرگان چهارم،
حكم محكوميت دخترش ،زنداني شدن پسرش به جهت فساد مالي از جمله
مؤلفههايي هس��تند كه انگيزه ورود وي براي استفاده از همه ظرفيتها و
رايزنيها در انتخابات خبرگان را تقويت كرد تا ش��ايد از اين طريق بتواند
اقدامات و محاكمات صورت گرفته در گذش��ته را بياس��اس جلوه دهد.
بنابراين سيدحسن آقاي خميني براي آقاي هاشمي يك ظرفيت به حساب
ميآمد تا بتواند از اين برگ ،براي شكستهاي پي در پي خود در گذشته
استفاده كند و در پشت حمايت از بيت شريف حضرت امام (ره) آرزوهاي
خود را تحقق بخشد.
 -2آقاي هاشمي تمام تالش خود را مصروف كرد تا در روند تأييد صالحيت
كانديداهاي مورد نظر خود براي خبرگان پنجم خارج از شركت در آزمون
و تأييد در اين بس��تر ،تغييراتي ايجاد كند ،حتي به دنبال تأييديه اجتهاد
برخي آقايان از جمله سيدحس��ن آقا از مراجع بزرگ تقليد بود كه بعدها
مشخص شد اين مراجع بزرگوار حاضر به ورود در اين حوزه نشدند و بستر
قانوني آزمون را بر فشارهاي سياسي ترجيح دادند .بنابراين با شكست اين
سناريو ،مطلوب آقاي هاشمي برآورده نش��د و تمكين به قانون و پيگيري
تأييد صالحيت توسط برخي آقايان با اعتراض به عدم احراز صالحيت خود
به ش��وراي نگهبان،فضاي انتخابات روند طبيعي خود را طي كرد .لذا اين
وضعيت براي آقاي هاشمي غيرقابل تحمل بود و طبيعي است كه اظهارات
روز گذشته وي و حمله به شوراي نگهبان به بهانه حمايت از سيدحسن آقا
و بيت شريف امام (ره) با اين فرض دنبال ميشود.
 -3اصالحطلبان به صراحت و تمام قد اعالم كردهاند كه قصد تحريم يا حتي
شركت كمرنگ در انتخابات را ندارند و به دليل گره خوردن انتخابات مجلس
با خبرگان ،نميخواهند يكي از اين دو را فداي ديگري كنند ،لذا اعالم اين
سياست براي آقاي هاشمي كه اهداف بزرگتري را براي خود در انتخابات
خبرگان دنبال ميكرد و انتخابات مجلس در حاشيه نگاه وي قرار داشت،
موجب عصبانيت ايشان از اصالحطلبان ش��ده و با طرح اين مباحث و به
اصطالح ،حمايت از بيت شريف حضرت امام (ره) و شخص حاج سيدحسن
آقا ،به دنبال تحريك اصالحطلبان و بيان اظهارات و حتي اقداماتي است
كه تاكنون بر خالف روش وي ،از درون جريان اصالحات درباره انتخابات
آينده بروز يافته است.
 -4اظهارات آقاي هاشمي پس از تأييد صالحيت خود ،اين اطمينان را به وي
داده است كه شوراي نگهبان در اين مدت كوتاه تا انتخابات نميتواند تأييد
صالحيتش را پس بگيرد و او را رد صالحيت كند ،بنابراين اسب خويش را زين
كرده و با تمام قوا عليه شوراي نگهبان ميتازد تا هزينه رد صالحيت فرزندان
خود و شكستهاي گذشته را از كيس��ه سيدحسن آقا و در كل بيت شريف
حضرت امام(ره) بپردازد .اين اظهارات و رفتار آقاي هاشمي نشان ميدهد كه
وي قصد دارد باب هرگونه تأييد صالحيت افرادي همچون حاج سيدحسن
خميني بسته شود تا اكنون كه اميدي به تغيير تركيب مجلس آينده خبرگان
ندارد ،جو حاك��م در جامعه با تنش و ناآرامي مواجه ش��ده و شكس��تها و
بيتوجهي جامعه نس��بت به س��خنان و تالشهاي چند ماه گذشته وي به
فراموشی سپرده نشود .اما آقاي هاشمي خود به درستي ميداند دوران اين
سخنان و مظلومنماييها گذشته است و حتي نزديكان وي در درون جريان
اصالحات نيز به درس��تي وضعيت و جايگاه وي را فه��م كردهاند و از همين
روست كه مكرر اعالم ميكنند ما با صندوقهاي رأي قهر نخواهيم كرد.

خدشه به اركان انتخابات خواست دشمن است

دادس�تان عمومي و انقلاب تهران با بي�ان اينكه ام�روز يكي از
اهداف دش�من ،دلس�رد كردن مردم نس�بت به انتخابات است،
از تلاش دش�من ب�راي مخ�دوش ك�ردن انتخاب�ات خب�ر داد.

به گزارش ايرنا ،عباس جعفري دولت آبادي اين مطلب را در جلسه شوراي
معاونان و سرپرستان نواحي دادسراي عمومي و انقالب تهران عنوان كرد.
وي در اين جلسه با هشدار به برخي س��ايتهاي خبري در رابطه با انتشار
اخبار خالف واقع مربوط به احراز يا رد صالحي��ت كانديداهاي انتخابات
پيش رو ،گفت :رسانهها حق انتشار اخبار خالف واقع در اين زمينه را ندارند.
جعفري دولتآبادي با بيان اينكه امروز يكي از اهداف دش��من ،دلس��رد
كردن مردم نسبت به انتخابات است ،با بر شمردن چهار ركن اساسي براي
انتخابات شامل رقابت ،سالمت ،امنيت و مشاركت ،ادامه داد :دشمن سعي
دارد به نوعي اين اركان را مخدوش كند .دادستان عمومي و انقالب تهران
در توضيح اقدامات مخالفان برگزاري انتخابات سالم ،در چگونگي مخدوش
كردن اركان مذكور گفت :آنها ميخواهند رقابت را به منازعه تبديل كنند
و همچنين ميخواهند سالمت انتخابات را از اين جهت كه مسئوالن راي
مردم را حقالناس و امانت ميدانند ،زير سؤال برده و با سياهنمايي و چند
قطبي كردن جامعه ،سالمت انتخابات را مورد ترديد قرار دهند .وي در باب
امنيت انتخابات گفت :كشور ايران به رغم وجود منازعات موجود در اطراف
آن ،از امنيت خوبي برخوردار اس��ت و مردم در س��الهاي پس از پيروزي
انقالب همواره در انتخابات مشاركت داشتهاند .جعفري دولت آبادي با انتقاد
از تالشهاي دشمنان انقالب ،رسانههاي معاند و برخي افراد در سياهنمايي
اوضاع كشور گفت :اين اقدامات با هدف مأيوس كردن مردم براي مشاركت
در انتخابات و مخدوش كردن فضاي انتخابات صورت ميگيرد.
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فرمانده معظم كل قوا درگذشت سرلشكر سليمي را تسليت گفتند

حضرت آيتاهلل خامنهاي ،فرمانده معظم كل قوا با صدور پيامي
درگذشت نظامي متدين و متعهد ،امير سرلشكر محمد سليمي
را تسليت گفتند.

به گزارش پايگاه اطالعرساني دفتر مقام معظم رهبري ،در پيام تسليت
رهبر معظم انقالب اسالمي آمده است :با تأسف و تأثر اطالع يافتم كه
دوست و همكار ديرين اينجانب در فعاليتهاي نظامي ،امير سرلشكر
محمد سليمي رحمتاهلل عليه پس از مدتي بيماري دشوار ،دار فاني را
وداع گفته و به لقاءاهلل پيوسته است .اين نظامي متدين و متعهد از جمله
معدود ياران ارتشي است كه از آغازين هفتههاي پيروزي انقالب ،وسيله
ارتباط فعال ارتش با دستگاه انقالب و نظام جمهوري اسالمي و عنصر
مؤثر در جذب بدنه متعهد ارتش به خدمات انقالب بود و در طول دهها
سال در مراكز حساس نظامي همچون وزارت دفاع و فرماندهي ارتش و
سرپرستي دفتر مشاورت امام در نيروهاي مسلح و رياست ستاد مركز
جنگهاي نامنظم در سال هاي اول دفاع مقدس ،خدمات ارزندهاي به
جاي آورد .اينجانب مصيبت درگذشت اين همكار َصديق را به خاندان
خبر یک 

محترم و بازماندگان و همكاران ايش��ان در نيروهاي مس��لح تسليت
ميگويم و عل ّو درجات او را از خداوند متعال مسئلت ميكنم.
 پيام تسليت سرلشكر فيروزآبادي
سردار سرلشكر فيروزآبادي ،رئيس س��تادكل نيروهاي مسلح نيز در
پيامي درگذش��ت امير سرلشكر محمد س��ليمي را تسليت گفت .در
بخش��ي از اين پيام آمده است :دوس��ت و همكار ديرين حضرت امام
خامنهاي عزيز ،رزمنده پرش��ور ،مجاهد و چهره آش��ناي دوران دفاع
مقدس مرحوم امير سرلشكر محمد سليمي كه عمر با بركتش را پاي
پرچم اسالم ناب محمدي(ص) و دفاع از حريم ديانت و واليت و حراست
از مرزهاي جمهوري اسالمي ايران س��پري كرد و حضور ارزشمند در
صحنه دفاعي كشور داش��ت ،جان و روح بزرگش در سي و هشتمين
طليعه فجر انقالب اسالمي از تن رنجورش رهيد و در جوار قرب الهي
آرميد .صاحب نشان نصر و پيشكس��وت فرماندهان ارتش جمهوري
اسالمي ايران در سختترين شرايط در هشت سال دفاع مقدس به نحو
احسن از حريم كشور بقيهاهلل االعظم حضرت مهدي (عج) ،دفاع نمود

و در سنگرهاي سرپرست دفتر مشاورت نظامي حضرت امام خميني
(ره) ،رياست ستاد مركز جنگهاي نامنظم،نقشآفريني در آزادسازي
سوس��نگرد ،وزير دفاع،فرماندهي كل ارتش ،مشاور ارشد فرماندهي
معظم كل قوا در امور ارتش خدمت نمود و از بنيانگذاران ارتش انقالبي
محسوب ميشد .از درگاه خداوند سبحان ،علو درجات و رحمت واسعه
الهي در آستانه دهه فجر انقالب اسالمي همنش��يني با سيد و ساالر
شهيدان حضرت اباعبداهللالحسين(ع) و ش��هيدان انقالب اسالمي و
دفاع مقدس را براي آن فقيد س��عيد مسئلت داريم و با عرض تسليت
به همه همرزمان ارتش ،سپاه ،ناجا و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي
مسلح صبر ،سالمتي و سعادت براي بازماندگان به ويژه همسر مكرمه و
فرزندان محترم ايشان خواستاريم.
پيكر امير سرلشكر سليمي ،فرمانده سابق كل ارتش جمهوري اسالمي
ايران امروز (سهشنبه) از ساعت  8:30صبح از مسجد جهاد ستاد كل
نيروهاي مس��لح واقع در ميدان س��بالن ،خيابان شهيد قدوسي ،به
سمت قطعه  70بهشت زهرا تشييع ميشود.

رئيس قوه قضائيه:

برخي با عينك بدبيني فقط كاستيها را ميبينند

رئيس ق�وه قضائيه ب�ا اعالم اينك�ه جمهوري
اسلامي اي�ران مقتدرت�ر و س�رفرازتر از
هميش�ه تحت رهبري مقام معظ�م رهبري و
حضور باصالبت م�ردم در صحنه ب�ه راه خود
ادام�ه خواه�د داد ،خواس�تار تلاش هر چه
بيش�تر مس�ئوالن در راه رف�ع محرومي�ت و
فقرزداي�ي از قش�رهاي ضعيف جامعه ش�د.

به گزارش اداره كل روابط عموم��ي قوه قضائيه،
آيتاهلل صادق آمليالريجاني در جلسه مسئوالن
عالي قضايي با تبريك اياماهلل دهه فجر و 12بهمن
س��الروز ورود حضرت امام (ره) به ايران ،انقالب
اس�لامي ايران را پديدهاي غيرمنتظره و غيرقابل
باور براي بس��ياري از تحليلگران غربي دانس��ت
و گفت :نف��س وقوع انقالب اس�لامي ايران براي
بس��ياري از تحليلگران متصور نبود و آنان هرگز
تص��ور نميكردند كه دولتي تا دندان مس��لح كه
مدعي داش��تن ارتش��ي قدرتمند ب��ود در مدت
كوتاهي از هم بپاش��د .رئيس قوه قضائيه با تأكيد

بر اينك��ه قدرتهاي س��لطهگر از همان روزهاي
ابتداي پيروزي انقالب از هيچ ضربهاي عليه اين
نظام نوپا دريغ نكردند ،افزود :بحمداهلل جمهوري
اسالمي ايران در طول بيش از  37سال كه از زمان
پيروزي انقالب ميگذرد ،با ق��درت و صالبت به
راه خود ادامه داده است و امروز نيز قدرتمندتر از
هميشه تحت زعامت و رهبري مقام معظم رهبري
سرافرازانه به راه خود ادامه ميدهد.
پيشرفتهاي علمي و نظامي ايران
رئيس دس��تگاه قضا با ابراز تأسف از اينكه برخي
با عينك بدبيني فقط مش��كالت و كاس��تيهاي
موج��ود را ميبينند و آن را برجس��ته ميكنند،
تأكيد ك��رد :ام��روز برخالف برخ��ي بدبينيها،
دوست و دش��من اعتراف ميكنند كه جمهوري
اس�لامي ايران در امور علمي به پيش��رفتهاي
خوبي دس��ت يافته اس��ت و در بحث هس��تهاي
نيز دانش��مندان هس��تهاي اي��ران كاري كردند
كه دولتهاي س��لطهگر علیرغ��م ميل باطني

خبر

جلسه س�ران قوا به ميزباني رئيس جمهوري
در آستانه س�ي و هفتمين س�الگرد پيروزي
ش�كوهمند انقلاب اسلامي برگ�زار ش�د.

به گ��زارش پايگاه اطالعرس��اني دفتر رياس��ت
جمهوري ،حجتاالسالم والمس��لمين روحاني
رئيس جمهوري ،آيتاهلل صادق آملي الريجاني
رئيس قوه قضائيه و علي الريجاني رئيس مجلس
شوراي اسالمي ظهر ديروز در نشستي به ميزباني
س جمهور ،مهمترين مسائل و موضوعات روز
رئي 
كشور را مورد بررسي و تبادل نظر قرار دادند.
س جمهوري پس از اين نشست در گفتوگو با
رئي 
خبرنگاران گفت :در اين جلسه سران قوا راجع به
مسائل مهم كشور بحث و تبادل نظر داشتند و اين
در جهت هماهنگي س��ه قوه براي پيشرفت امور

روحاني پس از جلسه سران سه قوه عنوان كرد

انتخابات و پسا برجام محور جلسه سران قوا
كشور ،كارساز و مهم است .دكتر روحاني با تبريك
دوازدهم بهمن سالروز ورود امام خميني(ره) به
ميهن ،اين روز را فجر انقالب اس�لامي دانست و
خاطرنشان كرد :ما هر چه داريم از بركت انقالب
اسالمي ،دهه فجر و مجاهدتهايي است كه ملت
ايران به رهبري امام خميني(ره) داشتند كه در
نتيجه ،عزت ،آزادي ،استقالل ،اخالق اسالمي و
جمهوري اسالمي را براي ما به ارمغان آورد.
رئيس جمهوري با بي��ان اينكه از طرف س��ران
قواي جمهوري اس�لامي از ملت بزرگوار و عزيز
ايران دعوت ميكنم ت��ا در راهپيمايي  22بهمن
حضوري پرشور و باشكوه داش��ته باشند ،افزود:
بعد از  37س��ال از پيروزي انقالب اسالمي ملت
ايران با حضور پرشكوه خود در روز  22بهمن نشان

تحلیل ویژه
منطق هاشمي

ش��ان در مقابل جمهوري اس�لامي ايران به زانو
درآمدند و مجبور شدند ايران هستهاي را بپذيرند.
آمليالريجان��ي پيش��رفتهاي علمي جمهوري
اسالمي ايران در حوزه فناوريهاي نانو ،سلولهاي
بنيادي ،پزشكي و مهندسي را بسيار چشمگير و
قابل توجه دانس��ت و گفت :همه پيشرفتها در
مسير دش��وار پس از انقالب و با وجود انبوهي از
فشارها و هجمههاي دش��منان خارجي و برخي
فتنهگريهاي داخلي حاصل ش��ده است .رئيس
قوه قضائيه اقتدار نظامي و توانايي موشكي ايران
را بعد ديگري از پيشرفتهاي جمهوري اسالمي
ايران توصي��ف و تاكيد كرد :اكنون ش��عاع تأثير
اقت��دار جمهوري اس�لامي ايران حت��ي فراتر از
منطقه اس��ت و قدرتهاي بزرگ مجبور شدهاند
ايران را در محاسبات خود به حساب آورند.
آي��تاهلل آمليالريجان��ي اقتدار نظام��ي ايران را
حاصل توانمنديهاي مجموعه نيروهاي مسلح از
جمله ارتش ،سپاه و بسيج دانست و گفت :نيروهاي

مسلح جمهوري اسالمي ايران با همدلي «قدرت
بازدارندگي بااليي» ايجاد كردهاند.
جمهوري اسالمي ،مقابل تفكر سكوالر
رئيس قوه قضائيه در ادامه نظام جمهوري اسالمي
ايران را رقيب و بديلي جدي در مقابل نظامهاي
ليبرال دموكراس��ي غرب توصيف ك��رد و گفت:
جمهوري اس�لامي ايران با طرح نظام سياس��ي
مردمس��االري دين��ي و تلفيق دو ركن اساس��ي
مردمس��االري و ارزشهاي ديني ب��ا يكديگر در
مقابل تفكر سكوالر غربي ايستاد.
آي��تاهلل آمليالريجاني افزود :اقت��دار جمهوري
اس�لامي ايران و ترس و واهمه غ��رب از اين نظام
سياسي نه صرفاً به خاطر قدرت نظامي و يا ثروت،
بلكه به خاطر ايجاد يك نظام سياسي با منشأ ديني
اس��ت كه به صورت بالقوه بيش از ي��ك ميليارد
مسلمان ميتوانند به آن بپيوندند .رئيس دستگاه
قضا با اش��اره به اينكه دنياي غرب آينده جهان را
در تسلط تفكر سكوالر خود ميدانست و اكنون با
ظهور نظام قدرتمند جمهوري اسالمي ايران رقيبي
جدي در مقابل اين تصور يافته است ،گفت :بسياري
از نظريهپ��ردازان غرب قائل ب��ه اضمحالل دين و
تسلط سكوالريسم بودند اما اكنون برخي از همين
نظريهپردازان و جامعهشناسان اعتراف ميكنند كه
دنيا به سمت ارزشهاي ديني بازميگردد و در اين
ميان جمهوري اسالمي ايران الگويي براي بسياري
از كشورهاي مسلمان است.
آي��تاهلل آمليالريجاني با اب��راز تعجب از برخي
افراد مدعي روشنفكري و اصالح طلبي در داخل
كش��ور كه به دنبال ترويج سكوالريس��م بودند
و در اين حال خ��ود را ملتزم به قانون اساس��ي
ميدانس��تند ،تصريح كرد :ص��در و ذيل قانون
اساس��ي بر حاكميت دين و ارزشهاي ديني در
نظام سياس��ي جمهوري اس�لامي ايران تأكيد
دارد و اين وظيفه مردم و مس��ئوالن اس��ت كه
چنين نظامي را كه با مجاهدت مجاهدان و خون
شهدا به دست آمده اس��ت ،حفظ كنند .رئيس
قوه قضائيه يكي از وظايف جدي مردم و بهويژه
مس��ئوالن را در كنار تالش براي حفظ و تقويت
ارزشهاي ديني و اخالقي ،تالش همهجانبه براي
رفع محروميت و فقرزدايي در كش��ور اعالم كرد
و افزود :همه مسئوالن موظفند بر اساس قانون
اساس��ي و ارزشهاي اخالقي و ديني در جهت
فقرزدايي و حمايت از محرومان تالش كنند.

عصبانيت آيتاهلل هاش��مي در مراس��م س��الگرد ورود امام
به كش��ور ،ناش��ي از دو مس��ئله اس��ت؛ اول سوختهش��دن
حجتاالسالم سيدحسن خميني در صحنه سياسي كشور را
محصول طراحي خود ميداند و خراب شدن سيدحسن وي را
درگير نفس لوامه كرده است .دوم اينكه ايشان در نظام قدرت
چانهزني براي اين موض��وع را ندارد ،لذا كس��ي كه وقتي در

ميدهند كه همواره در مسير انقالب ،امام و واليت
خواهند بود و اين راه را ادامه خواهند داد.
دكتر روحاني با اش��اره به اينكه در جلسه سران
س��ه قوه در رابطه با فضاي پسابرجام و سفر اخير
به دو كشور اروپايي و همچنين اقداماتي كه بايد
براي پيشرفت كشور در شرايط جديد انجام شود
گفتوگو و تبادل نظر داش��تند ،اظهار داش��ت:
رس��يدن به پيشرفت تنها در س��ايه هماهنگي و
همدلي سه قوه امكانپذير اس��ت و همه قوا بايد
دست به دس��ت هم دهند تا از فضاي پسا برجام
به نفع مردم ،كشور و اشتغال جوانان بهرهبرداري
كنيم.
رئيس جمهوري همچنين به گفتوگو در رابطه
با انتخابات پيش روي مجلس شوراي اسالمي و

دولت بود مجلس را اداره ميكرد و وقتي در مجلس بود ،دولت
را اداره ميكرد ،اكنون خود را به مثابه شير بدون يال و كوپال
ميبيند كه برد فرمان و توصيهاش تا درون منزلش هم نيست،
اما منطق ايشان بسيار عجيب و غريب است .كجا از امام آمده
اس��ت كه هر كس به من ش��بيه بود يا از خاندان من بود بايد
بيحساب و كتاب وارد سياست و حكومت شود؟ مگر ميشود
به خاطر انتس��اب ش��خصي به امام ،قوانين كش��ور را ناديده
گرفت؟ با اين قاعده به سيدحسين خميني ،فرزند آقا مصطفي
خميني ظلم شده اس��ت .چرا آن نوه امام مورد تفقد هاشمي
قرار نميگيرد؟ همه مسئوالن نظام جمهوري اسالمي مديون
امام هستند ،اما نه امام و نه دموكراسي و نه اسالم ،ويژهخواري
از طري��ق وراثت را تأيي��د نميكنند .امام در س��الهاي آخر

خبرگان رهبري در جلسه سران سه قوه اشاره كرد
و گفت :آنچه امروز رهبري معظم انقالب و ملت
ايران ميخواهند برگزاري انتخاباتي شكوهمند در
كشور است ،بنابراين چگونگي برگزاري انتخاباتي
پرشور ،س��الم و رقابتي ،بخش��ي از گفت وگوي
سران قوا بود و مطمئناً ملت ايران با حضور پرشور
خود در انتخابات يك حركت رو به جلو در زمينه
سياسي و اجتماعي در كشور را رقم خواهند زد.
رئيس جمه��وري با تأكيد بر اهمي��ت همزماني
برگزاري انتخابات مجلس ش��وراي اس�لامي و
مجلس خب��رگان رهبري اظه��ار اميدواري كرد
ملت اي��ران در مس��ير پيش روي خ��ود همانند
گذشته موفق بوده و بتواند افتخارات بزرگتري
را بيافريند.

حياتش��ان فرمودند« :خدا ميداند ذرهاي ب��راي خود حق و
مصونيت قائل نيستم ».چنين فردي نه براي نوه كه براي هيچ
كس چنين حقي قائل نيس��ت و به همين دليل فرمود« :من
با هيچكس در هيچ مرتبهاي عقد اخوت نبستهام ،چارچوب
دوستي من در درس��تي راه افراد نهفته اس��ت ».و نه دفاع از
خانواده خويش كه «دفاع از حزباهلل را اصل خدشهناپذيري
نظام اسالمي» دانستند .همه عصبانيت هاشمي به خاطر اين
است كه سخن وي هيچ بردي در دس��تگاههاي نظام ندارد و
قاعده «مديريت همه» از بين رفته است .ظلمي كه هاشمي
در حق سيدحسن كرد ،هيچ كس نكرد .سيدحسن خميني
قرباني طراحي هاشمي براي تخفيف رقيبان شد .حاال نميداند
چگونه مسئله را جمع كند.

 ايرنا :حجتاالسالم روحاني ،رئيس جمهور در پيامي درگذشت امير
سرلشكر سليمي از دالورمردان و نامآوران ارتش جمهوري اسالمي ايران
را به محضر فرماندهي معظم كل قوا ،عموم نيروهاي مسلح ،ارتشيان
غيور و بهويژه خانواده مكرم آن مرحوم تسليت گفت و از درگاه خداوند
متعال براي آن مرحوم رحمت و رضوان الهي و براي عموم بازماندگان
صبر و سالمتي مسئلت كرد.
 مهر :سيد مسعود ميركاظمي ،نماينده مردم تهران در مجلس در
نطق ميان دستور خود خطاب به رئيس جمهور ،با بيان اينكه با دستمال
كثيف نميتوان پاكيزگي آورد ،گفت :به كارگيري افراد مسئلهدار در
دولت شما كم نيست؛ نخ كرسنت را بكشيد و ببينيد چند نفر از مديران
عالي و مياني دولت ش��ما فرا خوانده ميشوند .ش��ايد به همين دليل
توصيه امنيتي كردن كرسنت را دادهاند.

هاشمي ،اصالح طلبان و انتخابات ()6

برخورد چكشي با منتقدان و روزنامههاي مخالف توسط هاشمي و
حاميان وي در زمان مديريت دولت كارگزاران ،يكي از گزارههايي
است كه جماعت مدعي اصالحطلبي از آن براي تخطئه شخصيت
هاشمي و معرفي او به عنوان فردي خودراي و ديكتاتور بهرهبرداري
ميكنند.
زير س��ؤال بردن منطق هاش��مي در مواجهه با منتق��دان و به چالش
كش��اندن روحيه انتقاد پذيري او يكي از رويههاي ثابت روزنامههاي
زنجيرهاي در اين دوره است .زنجيرهايها در تالشند فاصله هاشمي با
آزادي را ترميم ناشدني و غيرقابل تصور عنوان كنند.
يكي از فعاالن فتنه  88و مجرمان امنيتي آن س��ال كه امروز يكي از
كارشناسان فعال رسانههاي بيگانه است ،در زمستان سال  78مطرح
ميكند « :او [هاشمي رفسنجاني] بايد بپذيرد كه يا هيچ گاه بر همه
امور مش��رف نبوده و زيردس��تانش با اس��تفاده از همين عدم اشراف
كامل سياستهاي نادرس��ت خود را پيش بردهاند و يا اينكه به اعمال
زيردستان خود واقف بوده و از آن دفاع ميكرده است .هاشمي ناگزير
است كه در قبال فعاليتهاي آش��كار گروههاي شبه نظامي در سطح
جامعه ،مصطفي ميرس��ليم در رأس وزارت ارش��اد ،بشارتي در رأس
وزارت كشور ،س��عيد امامي و همفكرانش در دس��تگاههاي امنيتي و
بسياري از سرشناسان ديگر پاسخگو باشد كه بيگمان هر گونه پاسخ او
به يكي از دو فرض باال خواهد بود .او از منطق سخن ميگويد و هيچگاه
گونه منطق حاكم بر قتل دگرانديش��ان اي��ران در دوران صدارتش را
توضيح نميدهد .از آزادي مطبوعات سخن ميگويد و تعطيلي روزنامه
را به باد انتقاد ميگيرد و به گونهاي مضاعف وضعيت مطبوعاتي دوران
رياس��ت خود را از خاطر ميبرد .هيچگاه توضيح نميدهد كه چرا در
زمان مسئوليت او تنها چند روزنامه حكومتي اجازه انتشار داشتند .به
نظر ميرسد كه اينك هاشمي رفسنجاني ناگزير است تا ميان دو مؤلفه
يكي را به انتخاب خود برگزيند .او دوم خرداد را روند تكاملي ميداند
كه بايد از آن پاسداري كرد)1(» .
«او حتي اعتقاد ن��دارد كه دوم خرداد معلول سياس��تهاي بس��ته
فرهنگي ،سياسي و حاكميت شعارهاي افراطي در زمان صدارت او بود.
 ...بيشك او رفتار زيرمجموعه خود در دوران صدارتش بر هيئت دولت
را فراموش كرده است .هاشمي ناگزير نميداند كه بسياري از ادارات
دولتي از ورود مردان با آستين كوتاه به اين مراكز جلوگيري ميكردند.
او به خاطر ندارد كه س��ران سرشناس��ي كه اينك در افواه گروه فشار
مشهورند در اوج قدرت او به پاره كردن لباسهاي جوانان ،لباسهايي
كه حداكثر جرم آن آستين كوتاه بودن يا داشتن ماركهاي خارجي
بود و ماش��ين كردن موهاي نوجوانان تازه به بلوغ رس��يده مش��غول
بودند .او معتقد است كه از ماهواره نميتوان جلوگيري كرد و تلويحاً
مخالفت خود را با منع قانوني ماهواره در ايران ابراز ميكند بيگمان
او باز هم وزير ارش��ادش را از ياد برده اس��ت .هم او كه با تيغ سانسور
غيرمنطقياش لطمهاي به فرهنگ ،ادب و هنر اين مملكت وارد ساخت
كه تا سالهاي سال جبران نخواهد شد)2(» .
 1ـ مهدي مهدويآزاد ،روزنامه پيام آزادي78/10/2،
 2ـ همان

باهنر :برخي توقع يك رانت ويژه دارند

دبي�ركل جبه�ه پي�روان خ�ط ام�ام و
رهبري ب�ا بيان اينكه برخ�ي توقع يك
ران�ت وي�ژه دارند ،گف�ت :خ�وب بود
س�يد حس�ن خميني امتحان ميداد.

محمدرضا باهنر در نشست خبري ديروز
در ايسنا ،در پاسخ به سوال فارس مبني بر
اينكه نتيجه جلسه ش��ب گذشته شوراي
ائتالف اصولگرايان چه بود و ليست اين ائتالف براي تهران كي نهايي
ميشود ،گفت:در جريان ائتالف اصولگرايان زحمات زيادي كشيده
شده و ارزيابي من اين است كه اين ائتالف در جمع كردن جريانهاي
مختلف اصولگرايي موفقتر از قبل بوده است.
وي ادامه داد:خوشبختانه با محوريت جامعه روحانيت مبارز و آيتاهلل
موحديكرماني و رايزني با حضرات آيات مصباح و يزدي كار به خوبي
پيش رفت.
دبيركل جبهه پيروان خط امام و رهبري در پاس��خ به سوال ديگري
درباره اظهارات آيتاهلل هاش��مي رفس��نجاني عليه ش��وراي نگهبان
پيرامون عدم احراز صالحيت س��يد حس��ن خميني براي انتخابات
خبرگان گفت:برخي توقع دارند كه از يك رانت ويژهاي استفاده كنند،
در حاليكه امام هميش��ه روي اين رانت ويژه خط بطالن ميكشيد و
هيچگاه چنين مسائلي را قبول نداشت.
وي اضافه كرد :خوب بود كه آقاي س��يد حس��ن خميني نيز امتحان
ميدادند و اين يك شوخي اس��ت كه ايش��ان فكر ميكرده كه همه
بايد امتحان دهند ولي ايشان نبايد براي امتحان برود .دبيركل جبهه
پيروان خط ام��ام و رهبري تصريح كرد :اينكه كس��ي برود و امتحان
بدهد چيزي از شأن او كم نخواهد كرد .باهنر در پاسخ به سوالي مبني
بر اينكه آيا فكر ميكنيد در انتخابات مجلس براي تهران شاهد چند
ليست باشيم ،گفت :قطعا ليست جريانس��از براي تهران بيش از دو
ليست نخواهد بود.
دبيركل جبهه پيروان خط امام و رهبري در پاس��خ به سوال ديگري
درباره عملكرد مجلس نهم در حل مش��كالت كش��ور اظهار داشت:
نميتوان مجالس را اينگونه ارزيابي كرد كه آيا مجلس نهم توانس��ته
مشكالت كشور را حل كند يا اينكه مشكالت را بيشتر كرده است چون
مشكالت كشور متشكل از كار گروهي همه قواست و اگر يك قوه كار
خود را درست انجام نداده و يا كارش��كني كند كار جلو نميرود .وي
اضافه كرد :به همين دليل همه پيش��رفتها و يا پسرفتهاي كشور
نتيجه عملكرد همه قواست.
باهنر با تأكيد بر اينكه مجلس نهم باالترين همكاري را با دولت يازدهم
داشته است ،اظهار داش��ت :باالترين معدل رأي از سوي نمايندگان
مجلس نهم به كابينه دولت يازدهم داده شد و وزير اقتصاد اين دولت
نيز رك��ورد باالترين رأي نماين��دگان مجلس را زد و درب��اره لوايح و
طرحهايي نظير عبور از ركود مجلس هم��كاري الزم را با دولت انجام
داده اس��ت .وي تأكيد كرد :اين رأي باال نش��ان ميدهد كه همدلي
مجلس با دولت همراهي خوبي بوده اس��ت و هر ج��ا كه مجلس نهم
ميتوانست به دولت كمك الزم را كرده است.

