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چراييهجمهاخيراصالحطلبان
بهنظارتاستصوابي

چندي است يك جريان تبليغي - سياسي با محوريت اصالح طلبان در 
تبيين و توجيه وقايع اقتصادي اخير و شكست برنامه ها و مديريت دولت در 
اداره جامعه بر نقش »نظارت استصوابي« و »نهادهاي حكومتي غير دولتي« 
تأكيد كرده و مشكالت اخير را تماماً به شوراي نگهبان و كليت نظام )غير از 
دولت( نسبت مي دهند. در خصوص اين ديدگاه و پروپاگانداي سياسي راه 

افتاده توسط آنها مواردي قابل ذكر است:
1- ما نيز همچون اصالح طلبان به شوراي نگهبان توصيه مي كنيم كه در 
نظارت و تأييد صالحيت ها با سعه صدر بيشتر عمل و دايره انتخاب مردم 
در انتخابات ها را گسترده تر كند، زيرا، به نظر در سپهر سياسي جمهوري 
اسالمي به جز چند گروه مشخص، خطرناك تر از اصالح طلبان براي امنيت 
ملي و ايران وجود ندارد و نهايت خطر اينان نيز بيشتر از اقدامات مجلس 
ششم و دولت يازدهم نمي تواند باشد كه جمهوري اسالمي نشان داد توان و 

ظرفيت جذب و هضم اين ميزان تنش و بحران آفرينی را دارد.
2- در خصوص صحت ادعاي اصالح طلبان مبني بر اينكه نظارت استصوابي 
يا عملكرد س��اير نهادهاي خارج از اختيار و مديريت دولت مسبب وقايع 
اخير هستند، بايد گفت: اوالً، در آسيب شناسی اين وقايع تاكنون هيچ يك 
از كارشناسان صاحب نام در حوزه اقتصاد - حتي از ميان اصالح طلباني كه 
تحليل ها و نامه نگاری های آنها در رسانه ها انعكاس داشته است - مشكالت 
اخير را ناشي از عملكرد نهادهاي خارج از دولت ندانسته اند. دوم، آنكه نظارت 
استصوابي منجر به حذف افراد شايسته و حضور افراد نااليق شده هم خالف 
واقع است. زيرا، حمايت اصالح طلبان از آقاي روحاني در دوره اول حضور 
در انتخابات، به ضرر آقاي ع��ارف - كانديداي اصلي اصالح طلبان- انجام 
گرفت. بنابراين، از نظر اصالح طلبان حتماً آقاي روحاني قابليت بيشتري در 
اداره كشور داشت كه او را به دكتر عارف ترجيح دادند. حال آقاي روحاني 
را تحميل بر خود دانستن، خالف واقع و بي انصافي و بي اخالقي است. بر 
فرض چنين تحميلي، بايد آن را ناشي از عدم اقبال جامعه به آقاي عارف 
يعني كانديداي اصلي اصالح طلبان و مورد تأييد شوراي نگهبان دانست 
)نه حكومت(، كه اين از الزامات دموكراسي اس��ت. آقاي عارف از بزرگان 
عرصه مديريتي اصالح طلبان است )معاون اول رئيس دولت اصالحات( 
و اگر اصالح طلبان اين ذهنيت را داشتند كه آقاي عارف اين فرد شاخص 
مديريتي اصالح طلبان توان الزم براي اداره كشور را ندارد تا او را بر آقاي 
روحاني در انتخابات 1392 ترجيح دهند، چرا بايد گناه آن بر گردن شوراي 

نگهبان بار شود؟
از س��وي ديگر ناتواني اصالح طلبان در اداره شهر تهران را بايد نتيجه چه 
دانست؟ نظارت استصوابي؟ مي دانيم در انتخابات شوراهاي شهر و روستا 
شوراي نگهبان دخالتي ندارد و اين مجلس است كه امور را اداره مي كند 
و سابقه سال ها انتخابات شوراها نش��ان مي دهد كه دايره انتخاب در اين 
انتخابات چنان فراخ است كه به ولنگاري شباهت دارد. با اين توضيح مشكل 
ناكارآمدي دولت و شوراهاي برآمده از اصالح طلبان يا مورد حمايت آنان را 

بايد در جاي ديگر جست وجو كرد.
3- اين حرف اصالح طلبان كه نظارت اس��تصوابي موجب شده مديريت 
كشور از افراد با قابليت تهي شود از منظر ديگر هم قابل نقد است. مي دانيم 
اس��تخوان بندي دولت را »ژنرال های« اصالح طلب كه چند دهه سابقه 
مديريت در درون نظام را دارند و همواره فضاي مديريتي كشور براي آنها 
باز بوده است   شكل داده اس��ت و دولت موجود را مي توان نهايت ظرفيت 
اصالح طلبان در درون آن دانست. پس نظارت استصوابي دخلي در انتخاب 
يا حذف مديران دولتي ندارد. اگر مجلس را نمونه دخالت نظارت استصوابي 
در حذف افراد اليق جبهه اصالحات و تحميل افراد ناكارآمد به اصالح طلبان 
بدانيم بايد گفت: گروهي كه ادعا دارد اكثريت جامعه و دانش��گاهيان و 
روشنفكران و متخصصان و طبقه متوسط جديد از آنها حمايت مي كند، 
چطور مي تواند اين مقدار خالي از ظرفيت باشد كه نتواند جايگزيني براي 
چند نامزد سياسي نشان دار كه رد صالحيت شده اند، انتخاب نمايد؟ پس 
ادعاي حمايت جامعه و روشنفكران و متخصصان و داشتن ظرفيت باالي 
اجتماعي چه مي ش��ود؟ يعني، اصالح طلبان نمي توانند افراد متخصص 
به قول خود »س��فيد« كه امكان رد ش��دن از فيلتر ش��وراي نگهبان را 
دارند جايگزين افراد مسئله دار خود نمايند؟ عجبا؟ در ضمن، در تركيب 
نمايندگاِن تهراِن مجلس فعلي كه همه از اصالح طلبان هستند، حتي يك 
اقتصاددان هم در ميان آنها وجود ندارد. اين خأل را بايد به چه جايگاهي 
از نظام نس��بت داد؟ ش��وراي نگهبان؟ در جبهه اصالح طلبان اين همه 
اقتصاددان با قابليت و امكان حضور در مجلس وجود دارند پس چرا به عنوان 
نامزد اصالح طلبان براي مجلس معرفي نشدند؟ اصالح طلبان بهتر است با 
جامعه صادق بوده و درگيري هاي دروني خود را كه مانع از انتخاب افراد اليق 

به عنوان نامزد آنها در مجلس شده است، به گردن ديگران نيندازند.
4- پرسشي كه در اينجا مطرح است اين است كه به رغم پايه هاي سست 
استدالل هاي اصالح طلبان درباره مشكالت موجود كشور، علل هجمه 
هماهنگ آنان به نهاد هاي حاكميتي چيس��ت؟ پرواضح اس��ت كه اين 
هجمه نوعي فرار به جلو براي عدم پاسخگويي به مسائلي است كه به كشور 
تحميل كرده اند. امروزه اصالح طلبان بايد پاسخگوي رفتار خود در انتخابات 
و تحميل تيم مديريتي باشند كه بر كشور حاكم كرده اند و وضعيت فعلي 
اقتصادي كشور محصول عملكرد آنهاس��ت. آنان به جاي پاسخگويي و 
شفافيت، ديگران را مقصر جلوه مي دهند تا اعتبار خود را حفظ نمايند؛ 
كه اين امر تنها از نيروهاي سياس��ي سياس��ت بازي كه چارچوب هاي 
اخالق سياسي را رعايت نمي كنند بر مي آيد. اصالح طلبان همواره شعار 
»شفافيت« و »دانستن حق مردم است« را سر مي دهند كه شعار با عملكرد 

و رفتارشان در تضاد است.
مقصر نش��ان دادن ديگران تاكتيكي ش��ناخته ش��ده و نخ نما براي فرار 
از پاس��خگويي به مسئوليت هاس��ت اما اقدام هماهن��گ روزهاي اخير 
اصالح طلبان را نبايد تنها يك تاكتيك براي فرار از پاسخگويي دانست بلكه 

داليل اساسي تر دارد.
وقايع اخير نش��ان داد رويكرد اصالح طلبان در اداره كشور در حوزه هاي 
داخلي و خارجي )كه نمونه آن برجام بود( اش��تباه و منتهي به شكست 
است و اين يعني شكست هس��ته مركزي گفتمان اصالحات  و پذيرش 
تقصير يعني پذيرش اش��تباه گفتماني كه تاكنون اصالح��ات اصرار بر 
پياده سازي آن در جامعه داشتند. پس رويكرد جديد اصالح طلبان چيزي 
فراتر از تاكتيك مقصر نش��ان دادن ديگران است. آنها با اين اقدام ضمن 
حفظ هسته سخت گفتمان خود تالش دارند گفتمان رقيب را تضعيف 
كند. يعني تالش دارند تهديدي را كه امروز خود پديدآورنده آن بودند، به 
فرصت تبديل كنند كه به نظر تالشي نافرجام و از سر استيصال است. البته 
با نزديكي به انتخابات مجلس و رياست جمهوري بعدي - كه اصالح طلبان 
جايگاه خود را در آنها متزلزل مي بينند - بايد منتظر شدت يافتن تحركات 

آنان به شيوه فعلي بود.

هاني دليري

روحاني در جلسه هيئت دولت:

معروفیباالترازاميددادنبهمردمنيست

امروز معروفي باالتر از اميد دادن به مردم در مس��ير 
استقامت و منكري بيشتر از ايجاد هراس و اضطراب در 

دل مردم آن هم به طور نابجا و غلط وجود ندارد. 
 به گزارش ايرنا، حسن روحاني روز گذشته در جلسه 
هيئت دولت گفت: ماه محرم همواره براي ما يادآور 
فداكاري و ايثار س��االر ش��هيدان و ياران باوفاي آن 
حضرت است. اين صفحه ماندگار تاريخ هرساله براي 
ما درس آموز است كه چگونه بايد در برابر پيچيدگي ها 
و مش��كالت بزرگي كه براي جامعه اسالمي و مردم 
مسلمان پيش مي آيد، ايستادگي، استقامت و فداكاري 
كرده و چگونه مي توانيم پي��روزي بزرگ فرهنگي و 
سياسي ابدي را كسب كنيم. وي خاطرنشان كرد: امام 
حس��ين )ع( پيروز دائمي تاريخ است و هيچ كس در 
تاريخ وجود ندارد كه ميدان كربال و عاشورا را قضاوت 
كند و پيروزي مطلق را براي امام حس��ين )ع( نداند 
و چه مسلمان و چه غيرمسلمان و هر كسي كه اين 
تاريخ را بخواند در برابر عظمت امام حسين )ع( سر 

فرود خواهد آورد.
     امريكا امروز تنها شده است

رئيس جمهور در ادامه با اشاره به اينكه امروز مي توان 
صحنه هاي عاشورا را ترسيم كرد، گفت: ما امروز در يك 
جنگ روشن، در برابر متجاوزان تاريخ قرار داريم. امروز 
گروهي روبه روي ملت ايران قداره بندي مي كنند كه 
به جز چند كشور، طرفداري از لحاظ سياسي و فكري 
ندارند و بدترين وضع در داخل كشور خودشان است. 

روحاني با اشاره به اينكه شرايط داخلي امروز امريكا با 
سال هاي گذشته آن تفاوت بسياري دارد و امروز يكي 
از دوران بسيار بد در تاريخ امريكاست، خاطرنشان كرد: 
امروز كمتر محقق، روشنفكر و صاحب نظري در امريكا 
وجود دارد كه با كاخ نشينان كاخ سفيد موافق باشد و 
حتي برخي از آنها به صراحت آنها را به عنوان ابله و سفيه 
مي نامند و اين در تاريخ امريكا كمتر اتفاق افتاده است. 
وي افزود: امروز متحدان امريكا از لحاظ سياسي در كنار 
آنها قرار نداشته و حتي متحدين سنتي امريكا نيز از اين 
كشور فاصله گرفته و نسبت به اين فاصله گرفتن افتخار 
مي كنند و اين در حالي است كه زماني آنها براي اينكه 
در كنار امريكا بودند، افتخار مي كردند. روحاني با اشاره 
به اينكه امروز امريكا بدترين شرايط را در درون خود 
دارد، تصريح كرد: امروز ايران عليرغم اينكه با جنگ 
اقتصادي ناخواسته روبه رو است و در برابر افرادي قرار 
گرفته كه به هيچ قانون بين المللي احترام نمي گذارند، 
اما روحيه و ايستادگي ملت ايران به ويژه در اين ايام كه 
پرچم امام حسين )ع( به اهتزاز در مي آيد، مثال زدني 
است. وي ادامه داد: اگر مشكلي وجود داشته و احتمال 
عدم ايستادگي از سوي برخي مي رود، پرچم عاشورا و 
كربال همه اين افسون ها را باطل و تبليغات يك ساله 
دش��منان را مي زدايد و مردم باز سرمشق ش��ان امام 

حسين )ع( و اصحاب و ياران آن حضرت خواهد بود.
     معروفي باالتر از اميد دادن به مردم نيست

رئيس جمهور با بيان اينكه امروز هم نداي امام حسين 

)ع( را مي ش��نويم كه فرمود »اگر آم��اده فداكاري 
هستيد، حس��ين )ع( عازم است و ش��ما را دعوت 
مي كند«، گفت: امروز امام حس��ين )ع( ما را دعوت 
مي كند و ما اين ندا را با گوش جان مي شنويم و خوش 
به حال آن كس��اني كه به اين نداي امام حسين )ع( 
پاسخ مثبت مي دهند. وي با اشاره به اينكه راه امام 
حسين )ع( راه امر به معروف و نهي از منكر بود، اظهار 
داش��ت: امروز معروفي باالتر از امي��د دادن به مردم 
در مسير استقامت و منكري بيشتر از ايجاد هراس 
و اضطراب در دل مردم آن ه��م به طور نابجا و غلط 

وجود ندارد. 
     دشمن را شكست خواهيم داد

روحاني با اش��اره به اينكه نبايد نادرست و ناعادالنه 
سخن گفته و حقايق را به مردم نگوييم، تصريح كرد: 
البته مردم در اين جنگ بدون مشكل نخواهند بود، 
چراكه جنگ بدون كشته و مجروح نمي شود، اما اين 
جنگي است كه مطمئن هستيم، پيروزي نهايي با 

ماست و دشمن را در آن شكست خواهيم داد.
رئيس جمهور با انتقاد از عدم گفتن حقايق و واقعيات 
به مردم و ايجاد ترس و دلهره در مردم گفت: مگر ارز 
خارجي در اقتصاد كشور ما چند درصد نقش دارد؟ 
اگر توليد ناخالص داخلي )GDP( را برمبناي قدرت 
خريد يا ارزش بازار محاس��به كني��م، واردات كاال و 
خدمات كه متكي به ارز است درصد بسيار كمي است 
و براساس برخي محاسبات حدود 5 درصد و براساس 

برخي ديگر كه ارزش و قدرت خريد را در آن در نظر 
نمي گيرند، حدود 10 درصد است. وي افزود: بر فرض 
آنكه واردات كاال و خدمات 10 درصد نقش دارد، بايد 
ببينيم كه از اين ميزان چه مقدار با ارز 4200 تومان، 
چه مقدار با ارز حدود 7 هزار تومان و چه ميزان براي 
بازار سوم، مي ماند. بازار سوم در برابر ارزش توليدات 
داخلي كشور، كمتر از يك درصد يا 1/3 درصد است.

رئيس جمهور با بيان اينكه نبايد اقتصاد كش��ور را 
براساس اين رقم محاسبه كنيم و اين به دور از عدل، 
كارشناسي، حق و انصاف اس��ت، افزود: متخصص، 
نخبه و روزنامه نگار و س��رمقاله نويس م��ا، چرا اين 
واقعيت ها را به مردم نمي گويند و اين در حالي است 
كه امروز خدمات آموزش، بهداش��ت و درمان، آب 
و برق، گاز، بنزين، گازوئي��ل و انرژي، برمبناي دالر 
كوچه پس كوچه هاي فالن خيابان محاسبه نمي شود. 
روحاني با بيان اينكه نبايد به مردم ظلم كرده و آنها 
را نسبت به آينده مأيوس كنيم، گفت: عده اي مداوم 
مي گويند كه بايد مشكل مردم را درك كنيد و اين 
درست است كه مردم مش��كل دارند و ما در جنگ 
اقتصادي و رواني قرار داريم، اما اين دليل نمي شود 
كه حقايق را تحريف كرده و نقاط مثبت را به مردم 
نگوييم. وي ادامه داد: با مقايس��ه رشد اقتصادي در 
چهار سال گذشته نسبت به 35 س��ال گذشته، در 
مي يابيم كه اين رش��د به طور متوسط دو برابر بوده 
اس��ت. صاحب نظران، متخصصان و صدا و س��يما 
مي توانند اين را بررسي كنند اما بحث اينجاست كه 
اگر اينگونه بوده، چرا واقعيات را به مردم نمي گوييم. 
رئيس جمهور افزود: در همين ش��رايط س��ال 97، 
صادرات و واردات كش��ور تغيير كرده و تراز تجاري 
ما نسبت به پارسال بهتر بوده اس��ت، اما به محض 
اينكه دولت اين موفقيت ها را بازگو مي كند، عده اي 
پيدا مي شوند و در گوشه اي كل اقتصاد را بر مبناي 
همان يك درصد، محاسبه مي كنند و اين عدالت و 

انصاف نيست.
 روحاني ادامه داد: تا انتخابات زمان بس��ياري باقي 
مانده است. هيچ كس نبايد تصور كند كه تخريب 
دولت مي تواند براي آنها چه در انتخابات سال آينده 
و چه در انتخابات سال 1400 رأي به وجود بياورد و 
كساني كه اينگونه فكر مي كنند مردود اين آزمايش 
تاريخي در ايران خواهند بود و ملت ايران راجع به 
آنها قضاوت خواهد كرد و پس از آنكه از اين گردنه 
عبور كرديم، تاريخ حرف ها، رفتار و جمالت آنها باقي 
خواهد ماند و مردم قضاوت مي كنند كه در شرايط 
سختي آنها براي كاهش يا افزايش دشواري مردم 

چه رفتاري داشته اند.
رئيس جمهور در جلسه ديروز هيئت دولت با اشاره 
ب��ه روز دوم محرم و ورود كاروان س��رور و س��االر 
شهيدان به كربال به ذكر مصيبت در رثاي مصائب 
حضرت اباعبداهلل الحسين )ع( و اهل بيت آن حضرت 

پرداخت.

در جلسه شوراي نگهبان مطرح شد
تأكيدآيتاهللجنتي

برساماندهياوضاعاقتصادي
دبي�ر ش�وراي نگهب�ان ب�ا تأكي�د ب�ر برخ�ورد ب�ا محتك�ران 
س�اماندهي  كش�ور،  اقتص�ادي  اوض�اع  اخاللگ�ران  و 
ش�د.  خواس�تار  را  اقتص�ادي  اوض�اع  س�ريع تر  چ�ه  ه�ر 
به گزارش مهر، آيت اهلل احمد جنتي دبير شوراي نگهبان در ابتداي جلسه 
هفتگي ديروز اين شورا، با اشاره به فرارسيدن ماه محرم و ايام سوگواري سرور 
و ساالر شهيدان حضرت اباعبداهلل الحسين )ع( اظهار داشت: امام حسين)ع( 
هدف از قيام خود را اصالح امت جدش پيامبر اسالم )ص( اعالم كرد. وي 
احياي امر به معروف و نهي از منكر را از ديگر اهداف عالي قيام امام حسين)ع( 
برشمرد و اضافه كرد: در صورت احياي اين فريضه الهي، جامعه به سوي فالح 

و رستگاري رهنمون خواهد شد. 
دبير شوراي نگهبان در ادامه با برش��مردن بعضي از معضالت اقتصادي و 
اجتماعي جامعه، بي ثباتي بازار ارز و سكه، احتكار كاالهاي ضروري و ايجاد 
بازار سياه را غير قابل قبول دانست و تأكيد كرد: اين روند به هيچ عنوان به 
صالح مملكت نيست. وي وجود شركت هاي كاغذي جعلي و كشف انبارهاي 
وسيع كاالهاي احتكاري را نشانه ضرورت توجه و فعاليت بيشتر دستگاه هاي 
نظارتي و اطالعاتي دانست و گفت: افراد سودجو در مدتي كوتاه پول هاي 
ميلياردي از اموال مردم را غارت كردند. آيت اهلل جنتي در پايان، توزيع هر 
چه سريع تر كاالهاي احتكاري در بازار را خواستار شد و ابراز اميدواري كرد با 
تالش نيروهاي انقالبي و مؤمن، اوضاع اقتصادي به زودي به سامان برسد. 

نامه نمايندگان به رئيس جمهور 
آخونديرااگرعزلنكنيداستيضاحميكنيم

ي�ك نماين�ده مجل�س از نام�ه نماين�دگان ب�ه حس�ن روحان�ي 
براي ع�زل وزير راه و شهرس�ازي خب�ر داد و گفت: آق�اي آخوندي 
دغدغه چنداني براي رفع مش�كل مس�كن م�ردم ن�دارد بنابراين 
به دنبال ع�زل وي و در صورت عدم عزل، اس�تيضاحش هس�تيم. 
جمعي از نمايندگان مجلس ش��وراي اس��المي در حال تهيه و تدوين 
نامه اي خطاب به حس��ن روحاني، رئيس جمهور درباره لزوم تغيير در 

تيم اقتصادي دولت هستند. 
در همين زمينه، حجت االسالم احد آزادي خواه در گفت وگو با فارس، 
در بي��ان جزئيات نامه نماين��دگان به رئيس جمهور گف��ت: جمعي از 
نمايندگان نامه اي تدوين كرده اند مبني بر اينكه رئيس جمهور در تيم 
اقتصادي دولت تغييراتي ايجاد كند. وي اضافه كرد: ما در زمان سؤال 
از رئيس جمهور پيام همدلي و همراهي با دولت را به جامعه و شخص 
آقاي روحاني ارس��ال كرديم و حال انتظار داريم كه دولت نيز صداي 
مردم و نمايندگان ملت را ش��نيده و افراد ضعي��ف و ناكارآمد در تيم 
اقتصادي خود را تغيير دهد. س��خنگوي كميسيون فرهنگي مجلس، 
يكي از دغدغه ها و مشكالت جدي مردم را بحث مسكن توصيف كرد و 
افزود: متأسفانه آقاي آخوندي به عنوان وزير راه، تحركات الزم را براي 
رفع دغدغه هاي مردم در حوزه مسكن ندارد، حتي ايشان در نشستي 
كه به يكي از كميس��يون هاي مجلس آمد، در ميان تعجب نمايندگان 
مس��ئوليت خود درباره قيمت مس��كن را نپذيرفت و همين باعث شد 
نمايندگان به اين جمع بندي برسند كه آقاي آخوندي اهتمامي براي 
مديريت بازار مس��كن كه يكي از مطالبات جدي مردم اس��ت، ندارد. 
آزادي خواه با اش��اره به دغدغه جدي نمايندگان براي بهبود وضعيت 
مسكن در كش��ور گفت: با توجه به تمامي مباحث ذكرشده، جمعي از 
نمايندگان اس��تيضاح وزير راه را كليد زده اند، اما ما بر آن شديم پيش 
از برگزاري جلسه استيضاح، از آقاي رئيس جمهور بخواهيم كه وزيري 
همچون آقاي آخوندي را كه توجهي به مطالب��ات ملت ندارد را عزل 
كند. نماينده مردم مالير در مجلس در پاي��ان گفت وگوي خود، عزم 
نمايندگان براي اس��تيضاح آخون��دي را جدي دانس��ت و تأكيد كرد: 
عملكرد وزير راه طوري بوده كه اگر استيضاح به صحن بيايد به احتمال 

فراوان رأي خواهد آورد. 
 

تأكيدايرانوپاكستان
برتقويتهمكاريهايدفاعي

در  پاكس�تان  و  اي�ران  اس�المي  جمه�وري  دف�اع  وزراي 
در  دفاع�ي  همكاري ه�اي  گس�ترش  ب�ر  تلفن�ي  تم�اس 
جه�ت تحكي�م ثب�ات و امني�ت در منطق�ه تأكي�د كردن�د. 
به گ��زارش روابط عموم��ي وزارت دف��اع، امير س��رتيپ حاتمي در 
گفت وگوي تلفني با وزير دفاع جديد پاكستان، برگزاري موفقيت آميز 
انتخابات پارلماني در پاكستان و انتخاب وي به عنوان وزير دفاع دولت 
جمهوري اس��المي پاكس��تان را تبريك گفت. وزير دفاع و پشتيباني 
نيروهاي مس��لح در ادامه با اش��اره به تأكيدات رهب��ر معظم انقالب 
اسالمي ايران و رئيس جمهور كشورمان مبني بر توسعه هر چه بيشتر 
روابط ميان كشورهاي همس��ايه، ابراز اميدواري كرد با شروع به كار 
دولت جديد پاكستان و تحت اراده سياسي رهبران دو كشور، نواقص و 

كمبودهاي گذشته در روابط دو جانبه جبران شود. 
امير حاتمي با بيان اينكه اطمينان داريم پاكستان به عنوان يك كشور 
مهم در جهان اسالم در راستاي منافع امت اسالمي همچون گذشته 
نقش مثبتي در روند تحوالت منطقه اي ايفا خواهد كرد، تصريح كرد: 
بحران هاي موجود در منطقه و كشورهاي اسالمي به ويژه يمن راه حل 
نظامي ندارد بلك��ه بايد از طريق مذاكره و روش هاي سياس��ي به اين 

بحران خاتمه داد. 
 وزير دفاع جمهوري اسالمي پاكستان نيز در اين گفت وگوي تلفني با 
تأكيد بر توسعه روابط دو كشور براي تقويت صلح و امنيت در منطقه، 
اب��راز اميدواري ك��رد همكاري هاي دو كش��ور ايران و پاكس��تان در 

زمينه هاي مختلف گسترش يابد.

واعظي در ديدار رئيس جمهوري تركمنستان: 
تحكيمروابطباهمسايگان
سياستراهبرديايراناست

رئيس دفتر رئيس جمهور ضمن با اهميت دانستن توسعه روابط تجاري 
با تركمنستان، گفت: تهران تحكيم و تعميق روابط با همسايگان خود 
به ويژه عشق آباد را در سياست هاي راهبردي خود قرار داده است. 
به گزارش ايرنا، محمود واعظي كه در رأس يك هيئت بلند مرتبه سياسي 
و اقتصادي به تركمنستان سفر كرده است روز گذشته در ديدار با قربانقلي 
بردي محمداف رئيس جمهوري تركمنس��تان، ضمن سپاس��گزاري از 
مواضع س��ازنده اين كش��ور، اعالم كرد كه تهران اين آمادگي را دارد تا 
همه ظرفيت هاي خود را در جهت توسعه و پيشرفت روابط با اين كشور 
دوست و برادر به خدمت بگيرد. رئيس دفتر رئيس جمهوري ضمن ابالغ 
سالم و پيام كتبي روحاني رئيس جمهوري ايران به همتاي تركمنستاني 
خود و ملت اين كشور، بر اراده جمهوري اسالمي براي گسترش روابط 
همه جانبه با همسايگان خود از جمله تركمنستان تأكيد كرد. »قربانقلي 
محمداف« رئيس جمهوري تركمنس��تان نيز در اين ديدار بر گسترش 
روابط همه جانبه از جمله روابط اقتصادي ميان دو كشور ايران و كشورش 

تأكيد كرد. 
رئيس جمهوري تركمنس��تان با تأكيد بر اينكه ايران همسايه اي بزرگ 
و قابل احترام براي اين كشور اس��ت، روابط في مابين را داراي ريشه در 
ارتباطات فرهنگي، تاريخي و تمدني دانست و از توسعه روابط سياسي دو 

كشور ابراز خرسندي كرد.  

       ايرن�ا: وزير كش��ور: اگر مجبور ش��ويم درباره موضوع اس��تعفاي 
شهرداران از مجلس شوراي اسالمي تقاضاي استفساريه مي كنيم. 

     فارس: نماز عبادي - سياس��ي جمعه اين هفته ته��ران به امامت 
حجت االسالم كاظم صديقي در دانشگاه تهران برگزار مي شود. 

     ايسنا: حسينعلي اميري، معاون پارلماني رئيس جمهور: عده اي در 
مجامع مختلف مي گويند كه FATF موضوعي از برجام است،  اما بايد 

بگويم كه اين اليحه هيچ ربطي به برجام ندارد. 
     مهر: رئيس سازمان پدافند غيرعامل كش��ور، نظام بانكي را هدف 
اصلي دشمنان در جنگ اقتصادي دانست و گفت: مسئوالن بايد بدانند 

كه پيوستن به FATF خدمت به دشمنان است.

ژه
وی

پیوندنهضتآزادیواصالحطلبان 
هرچهامامگفتوحیمنزلنیست!

مسئول شاخه جوانان سازمان منحله نهضت آزادی ايران به 
تازگی به عضويت شورای عالی سياستگذاری اصالح طلبان 
درآمده است. عماد بهاور خود در توئيتش خبر از اين حضور 
داد و البته نوشت خاتمی گفته اين شورا موقت است. روزنامه 
سازندگی )ارگان حزب كارگزاران سازندگی( در توجيه اين 
حضور می نويس��د: »يكی از ضعف های جدی شورای عالی 
اصالح طلبان در ادوار گذش��ته، عدم ارتباط آن با نسل های 
گذشته اصالحات و اصالح طلبان كالسيك است كه اكنون 
با دعوت هرچن��د حداقلی از يكی از اعض��ای نهضت آزادی 

جبران می شود. «
ناصر قوامی رئيس كميسيون حقوقی قضايی مجلس ششم 
)مجلس اصالح طلب( بود. او از اين حضور دفاع می كند و به 
خبرگزاری تسنيم می گويد: »نهضت آزادی را اصالح طلب 
واقعی در كش��ور می دانم. اصالح طلب��ان هيچ وقت مخالف 
نهضت آزادی نبودند در مجلس ششم هم وقتی آقای سحابی 
به زندان افتاد ما به ش��دت نگران بوديم و مسئله را تعقيب 
هم كرديم. نهضت آزادی و جبهه ملی مردمان بسيار خوب 
و سياس��تمدارانی مؤمن و متعهد بودند و متأسفانه نشد ما 
از آنها اس��تفاده كنيم. اتفاقاً اينه��ا پايه گذاران اصالح طلبی 
بودند. متأسفانه جريان تندرو در كشور طوری عمل كرد كه 

نتوانستيم از ظرفيت اين افراد استفاده كنيم. «
ناصر قوامی وقتی با تذكر خبرنگار در مورد نظر امام خمينی 

پيرامون نهضت آزادی و اينكه ام��ام نهضت آزادی را هم تراز 
با منافقين دانس��تند مواجه می ش��ود، ابتدا می گويد: »نه، 
چنين چيزی نيست. اينها را شما از كجا می آوريد. شما داريد 
حرف های امام را جعل می كنيد. « و بعد با يادآوری اين جمالت 
امام كه »واهلل قسم من با نخست وزير بازرگان مخالف بودم« 
صراحتاً نظرات امام را رد می كند: »هرچه كه امام گفتند وحی 
منزل نيست. آيه قرآن نازل می شود، بعد نسخ می شود؛ حرف 

امام را نمی توانيم در هر شرايطی...  «
نظرات امام خمينی در مورد نهضت آزادی مكتوب و صريح 
است. ايشان بهمن 66 در پاسخ به نامه سيدعلی اكبر محتشمی 
پور، وزير كشور وقت و استعالم از امام در مورد صالحيت آنان 
برای كانديداتوری مجلس و فعاليت های سياسی، می نويسند: 
»نهضت به اصطالح آزادی صالحيت برای هيچ امری از امور 
دولتی يا قانون گذاری يا قضايی را ندارند و ضرر آنها به اعتبار 
آن كه متظاهر به اسالم هستند و با اين حربه جوانان عزيز ما را 
منحرف خواهند كرد و نيز با دخالت بی مورد در تفسير قرآن 
كريم و احاديث ش��ريفه و تأويل های جاهالنه موجب فساد 
عظيم ممكن است بش��وند، از ضرر گروهك های ديگر حتی 
منافقين � اين فرزندان عزيز مهندس بازرگان � بيشتر و باالتر 
است...  نهضت آزادی و افراد آن از اسالم اطالعی ندارند و با فقه 
اسالمی آشنا نيستند...  نتيجه آنكه نهضت به اصطالح آزادی و 
افراد آن چون موجب گمراهی بسياری از كسانی كه بی اطالع 
از مقاصد ش��وم آنان هس��تند می  گردند، بايد با آنها برخورد 

قاطعانه شود و نبايد رسميت داشته باشند... « 

عذرخواهییکبازیگر 
برایحمایتازیکتروریست

آناهيتا همتی كه شنبه 17 شهريور در پستی اينستاگرامی از 
اعدام يك نفر از اعضای حزب كومله ابراز ناراحتی كرده بود، 
با واكنش منفی كاربران شبكه های مجازی، عذرخواهی كرد. 
او در تازه    ترين پست اينستاگرامی  خود نوشت: »...  هموطنان 
عزيزم، از اينكه با ندانم كاری، احساس��ات شما را جريحه دار 
كردم ، متأس��فم و ازتون معذرت ميخوام. من هم مثل شما 
با اقدامات غيرانسانی و كارهای تروريستی مخالفم. جنايت 
و كشتار را هيچ عقل س��ليمی نمی پذيرد و حق حيات، حق 
همه انسان هاست. در پايان از همه كس��انی كه در مرزهای 
كشور عزيزمون برای امنيت همه ايران خالصانه می كوشند، 

سپاسگزارم. «
همتی در روز شنبه 17 شهريور، پس از اعدام حسين پناهی، 
از اعضای گروهك تروريستی كومله با سابقه اقدام مسلحانه 
عليه ملت ايران، در صفحه شخصی اينستاگرام خود، متنی 
احساسی در غم او منتشر كرده بود كه حاال آن را پاك كرده 
و به خاط��ر اين حمايتش از ي��ك تروريس��ت از ملت ايران 

عذرخواهی كرد. 
متأسفانه در سال های اخير س��لبريتی های زيادی صرفاً به 
دليل شهرتی كه دارند، تصور می كنند كه بايد در همه امور 
نظری بدهند. باز جای تقدير از اين بازيگر باقی است كه وقتی 
متوجه اشتباه فاحش خود در حمايتی احساسی و بی اطالع 

از يك تروريست شد، درصدد جبران برآمد. 

      خبر

نماين�ده ول�ی فقي�ه در س�فر ب�ه ش�هر مق�دس ق�م ب�ا آيات 
عظ�ام م�كارم ش�يرازی، ن�وری همدان�ی ، صاف�ی گلپايگانی، 
وحي�د خراس�انی و س�بحانی دي�دار و گفت وگ�و ك�رد. 
به گزارش سپاه نيوز؛ آيت اهلل مكارم شيرازی در اين ديدار با تأكيد بر اينكه 
سپاه در خط مقدم پشتيبانی از نظام است ، گفت: حسن سپاه اين است 
كه بر اساس اعتقادات مذهبی بنيان شده يعنی يك نيروی نظامی خالص 
نيست بلكه يك نيرويی است كه ريشه اش عقايد مذهبی است و نمی تواند 
از آن عقايد جدا شود. وی افزود: فداكاری سپاه حد و مرز ندارد و همه جا 
حاضر است جانفشانی كند و حمايت     هايی كه سپاه در منطقه داشته، واقعاً 
اثرگذار بوده و تأثيرات آن را با چشم می بينيم. وی ادامه داد: تأكيد می كنم 
رابطه سپاه با مراجع بايد قوی باشد و جدايی نيفتد عده ای هستند دلشان 
می خواهد بين سپاه و مرجعيت و حوزه های علميه جدايی ايجاد كنند، 

همه بايد دست به دست هم بدهند تا نظام را حفظ كنند. 
آيت اهلل جعفر س��بحانی نيز در ديدار حجت االس��الم حاجی صادقی 
ايمان و تقوا را از نكات مورد توجه در س��پاه برشمرد و با اشاره به تأكيد 

قرآن كريم بر علم و ايمان گفت: اس��تعداد نظامی همواره بايد با ايمان 
و اعتقاد راسخ همراه باشد. در ادامه ديدارهای حاجی صادقی با مراجع 
عظام تقليد، آيت اهلل صافی گلپايگانی با بيان اينكه بايد تمام توجه سپاه 
به حفظ مقاصد دينی و اسالمی باشد، گفت: اگر مقاصد اسالمی و دينی 
و واليت اهل بي��ت)ع( را پياده كنيم، تمام��ی مقاصد ديگرمان تأمين 
می شود. استاد برجسته حوزه علميه قم با تأكيد بر اينكه همه چيز ما 
از عزاداری امام حسين)ع( است و بايد پررونق باشد، افزود: بايد مراقب 
باشيم تا هويت دينی ما محفوظ بماند. آيت اهلل نوری همدانی نيزدر ديدار 
نماينده ولی فقيه در سپاه با طرح اين پرسش كه :چرا دشمن بر روی سپاه 
حساسيت دارد، چون سپاه امروز خار چشم دشمنان است و خواب راحت 
آنان را آشفته كرده است، افزود: سپاه هر جا مظلومی مورد ظلم قرار بگيرد 
دفاع خواهد كرد و امروز می بينيد هرمظلومی كه تقاضای كمك و ياری 
كند ،سپاه مقتدرانه حضور می يابد. آيت اهلل نوری همدانی تصريح كرد: 
دشمن در پی حذف سپاه است و سپاه بايد بداند كه وظيفه اولش حفظ 
انقالب اسالمی و دستاورد های آن است. وی ارتباط سپاه و حوزه علميه 

را الزم دانست و گفت: نياز است سپاه برای ارتقاي سطح معنوی، اخالقی 
و دينی با حوزه علميه ارتباط داشته باشد. اين مرجع تقليد تصريح كرد: 
امروز الزم است همه با همبستگی و وحدت مشكالت را حل و دشمن را 
نااميد كنند. همه موظف به خدمت به مردم حفظ نظام هستند و از همه 

نيروی های مسلح بايد حمايت شود. 
حجت االسالم حاجی صادقی همچنين در سفر به قم با آيت اهلل وحيد 
خراسانی ديدار كرد كه در اين ديدار آيت اهلل وحيد خراسانی بر لزوم توجه 
همگان به قرآن و درس آموزی از آن و نيز توسل به ائمه اطهار )سالم اهلل 
عليها(تأكيد كرد. عبداهلل حاجی صادقی نماينده ولی فقيه در سپاه نيز 
در ديدار با مراجع عظام تقليد به ارائه گزارشی از اقدامات سپاه در ارتقای 
معنويت و روحيه انقالبی پاسداران پرداخت و با تأكيد بر ارتباط سپاه 
و روحانيت و حوزه ، گفت:بحمد اهلل امروز اس��الم در حال پيش��روی و 
گسترش است و رژيم غاصب صهيونيستی بيش از هر زمان ديگری دچار 
استيصال و هراس ش��ده و ديوار بتونی هشت متری دور سرزمين های 

اشغالی می سازد. 

مراجع عظام تقليد در ديدار نماينده ولی فقيه در سپاه:

سپاه خواب دشمنان را آشفته کرده است

رياست جمهوری


