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   كاسباِن عدالت!
علي قلهك��ي در كانال تلگرامي: دبير اس��بق جنبش 
عدالتخواه دانشجويي در توئيتي نوشته »در انتخابات 
رأي نخواه��م داد« چه خوب گفت رهب��ر انقالب كه 
روحيه انقالبي گري منه��اي واقعيت نگري، منجر به 
خطا رفتن مي شود. نگاهِ عدالت طلبي صرف به رويدادهاي كشور خصوصاً 
اتفاقات آباِن ۹۸ باعث مي ش��ود كه تمام اين رويداده��ا را در وضعيت 
نامطلوب اقتصادي كشور ببيني و دس��ت دشمن در معضِل امنيتي به 
وجود آمده و آتش زدن صدها بانك و پمپ بنزين را »ش��ورش ُضعفا بر 
حاكميت« تحليل كني و با عينك مردوِد ماركسيستي به حِل معضالت 
كش��ور بروي. يكي از گاليه هاي هميشگي دوس��تان عدالتخواه نما به 
رهبري، هموار نكردِن راه استعفا، عزل و عدم كفايت حسن روحاني بوده 
است، يادشان رفته كه طي سال هاي ۸۴ تا ۹۲، جرياِن »آن مرحوم« تمام 
تالش خود را براي اسقاط دولت احمدي نژاد كرد و رهبري از باب وظيفه 

هميشگي »حمايت از دولت هاي مستقر« جلوي آنان ايستاد! 
عدالتخواهي ص��رف منهاي ن��گاه  ِراهب��ردي و به مس��ائل، منجر به 
سطحي نگري و بريدن از راه مي ش��ود. هيجانات اين روزهاي»كاسباِن 
عدالت« را ناشي از جواني شان مي بينم كه اگر سابقه كارِ اجرايي ضميمه 
رزومه آنها شود، كمي پخته تر به اتفاقات جامعه و كشور نگاه مي كنند. 
........................................................................................................................

   نماينده شايسته
علي رنجبر در توئيتي نوش��ته:  آنان كه زمستان را از 
پشت پنجره ديده اند و گرسنگي را هم فقط در كتاب ها 
خواندند، نخواهند توانست كه نمايندگاني شايسته 

براي دفاع از حقوق مردم باشند]شهيد آيت اهلل بهشتي[.
........................................................................................................................

  دروغ گاز
 مجيد بامري در توئيتي نوشته: صِف كپسول  گاز براي مردم ساير نقاط 
كشورمان شايد نوستالژي باشد، اما مردم سيستان و بلوچستان هر هفته 
و برخي هر روز ساعاتي از وقتشان را در اين صف هاي خاطره انگيز و تلخ 
تلف مي كنند. توي اين هواي س��رد، صف هاي كپسولي هم طوالني تر 

شده و اين وسيله حكم طال رو براي خيلي ها پيدا كرده.  
........................................................................................................................

   برنامه شما چيست؟!
 حامد پهلواني در توئيتي نوشته: تركان به منتقدان دولت گفته به غير 
از تخريب دولت چه برنامه اى براى مردم داريد؟ آقاى تركان شما فعاًل 

بفرماييد به غير از نابودى مردم چه برنامه ديگه اى داريد!
........................................................................................................................

  مشكل امنيتي سورپرايز آقاي وزير!
احسان تقدسي در توئيتي در مورد س��ورپرايز وعده داده شده توسط 
آذري جهرمي، وزير ارتباطات نوش��ته:  آنچ��ه آذري جهرمي به عنوان 
سورپرايز ياد مي كند يعني ارسال بس��ته با پهپاد و... عماًل در تهران به 
داليل امنيتي امكانپذير نيست. خود او بهتر از هر كسي اين را مي داند. 

زمان خوبي براي سركار گذاشتن مردم نبود. 
........................................................................................................................

   دليل اغماض برابر دولت چيست؟
حاج فيدل  در توئيتي نوشته: پارسايي نماينده ليست اميد شيراز ميگه يه 
طرحي رو آماده كرديم براي بررسي حوادِث پس از گراني بنزين، يعني فقط 
حوادث بعد از گراني مهمه؟ افتضاح دولت در اجراي طرح براتون مهم نيست؟ 

دليل اين همه لكنت شما در مقابل دولت فشل و ناكارآمد چيه؟

دبيركل حزب نداي ايرانيان:

 مردم پاسخ مناسبي
از اعتماد به اصالح طلبان دريافت نكردند 

دبيركل حزب نداي ايرانيان با بيان اينكه در اين شش سال مردمي 
كه به اطالح طلبان اعتماد كردند، پاسخ مناسبي دريافت نكردند، 
گفت: چگونه است كه اكنون مدعي مجلس و اداره كشور مي شويم؟ 
به گزارش فارس، صادق خرازي در پنجمين كنگره تشكيالتي حزب 
نداي ايرانيان، گفت: در اين شش سال مردمي كه به اصالح طلبان اعتماد 
كردند، پاسخ مناسبي دريافت نكردند. چگونه است كه اكنون مدعي 
مجلس و اداره كشور مي ش��ويم؟ بهترين، شايسته ترين، مخلص ترين 
نيروهايي كه براي قدرت رسيدن دولت تالش كردند، خانه نشين شدند. 
افرادي كه از خود مايه گذاشتند اما همين دولت به آنها بي توجه بود و 
افرادي را در رأس قدرت قراردادند كه هيچ نسبتي با اصالحات ندارند. 
وي تصريح ك��رد: اصالحات اگر اصالحات واقعي باش��د و اصالح طلب 
اگر اصالح طلب واقعي باش��د به دنبال قدرت نيس��ت به دنبال تحول 
است. نبايد تحول را توأم با مسئوليت و دولتمردي خود بدانيم. برخي 

دولتمردان به قواعد اخالقي، مروت و جوانمردي وفادار نيستند. 
خرازي گفت: در همه قوانين و مقررات نانوشته سياست در دنيا وقتي كه 
ش��خصيتي پيروز ميدان رقابت مي ش��ود از فرداي پيروزي متواضع 
مي شود و سر تكريم به سوي كساني كه به آنها رأي ندادند فرود مي آورد. 
دبيركل حزب نداي ايرانيان اظهار داش��ت: هنوز هم معتقديم كه دير 
نشده هنوز هم اصالحات مي تواند نقش آفريني كند، منتها بايد شانتاژ 
چپ گرايي و چپ باوري را كنار گذاريم. بايد مسئوليت را بپذيريم و با 

مردم سخن گوييم. بايد در برابر تحوالت جامعه نقش آفريني كنيم.  
........................................................................................................................

 سرلشكر صفوي:

 امريكا از منطقه غرب آسيا فرار خواهد كرد 
دستيار و مشاور عالي فرمانده معظم كل قوا با بيان اينكه هوشمندي 
ملت هاي منطقه اياالت متحده را به شكس�ت خواهد كش�اند، گفت: 
اطمينان مي دهم كه امريكا به زودي از منطقه غرب آسيا پا به فرار خواهد 
گذاشت و ملت سوريه امريكايي ها را از كشورشان بيرون خواهند كرد. 
به گزارش فارس، سرلشكر س��يديحيي رحيم صفوي دستيار و مشاور 
عالي فرمانده معظم كل قوا در يادواره ش��هداي تي��پ نيروهاي ويژه 
صابرين كه در حسينيه شهداي بسيج برگزار شد، اظهار داشت: نيروي 
زميني سپاه يك نيروي پرافتخار اس��ت كه حضوري جدي در ميدان 
دارد. بهترين و پاك ترين فرزندان اين ملت در ۴۰سال گذشته جانشان 

را در راه دفاع از ملت و امنيت ملي داده اند. 
وي با بيان اينكه رزمندگان اس��الم براي حف��ظ امنيت داخلي تالش 
زيادي كردند و شهداي زيادي در اين زمينه تقديم شده اند، ادامه داد: 
تيپ نيروهاي ويژه صابرين شهداي زيادي تقديم انقالب كرده است. 
تيپ نيروهاي ويژه صابرين بهترين نيروي عملياتي نيروي زميني سپاه 
است كه با قدرت در مقابل تروريس��ت ها از جمله پژاك و جيش الظلم 
ايستاده است. امنيت ما در همه مناطق مختلف كشور از جمله شمال 
غرب و جنوب شرق مناسب و قابل قبول است و اين مرهون ايستادگي 
رزمندگان و خصوصاً تيپ نيروهاي ويژه صابرين نيروي زميني س��پاه 
است. دستيار و مشاور عالي فرمانده معظم كل قوا با بيان نقش آفريني 
رزمندگان اسالم در حفظ امنيت ملي، اضافه كرد: نيروي زميني سپاه 
در جنوب شرق و شمال غرب و مجموعا كل كشور عظمت ملت ايران در 

مقابل نيروهاي مزدور امريكا و رژيم صهيونيستي را ارتقا داده است. 
وي اظهار داشت: من به شما اطمينان مي دهم به زودي امريكا از منطقه 
غرب آس��يا پا به فرار خواهد گذاشت و ملت س��وريه امريكايي ها را از 
كشورشان بيرون خواهد كرد و هوش��مندي ملت هاي منطقه اياالت 

متحده را به شكست خواهد كشاند.

دیدار شمخاني با خانواده های برخی جانباختگان حوادث اخیر دبير شوراي عالي امنيت ملي     خبر
در جريان ديدار ب�ا خانواده 
جان باختگان ح�وادث اخير گفت: بي�ش از ۸5درصد از 
جانباختگان حوادث اخير در شهرستان هاي تهران در هيچ  
يك از تجمع ها حضور نداش�تند و به صورت مش�كوك با 
س�الح هاي س�رد و گرم غيرس�ازماني كشته ش�ده  اند. 
به گزارش تس��نيم، دريابان علي ش��مخاني نماينده مقام معظم 
رهبري و دبير شوراي عالي امنيت ملي صبح پنج شنبه  با سفر به 

شهرستان هاي غرب اس��تان تهران با خانواده هاى جان باختگان 
حوادث آبان ماه سال جاري ديدار كرد. 

دريابان شمخاني در اين ديدارها كه در جوي صميمي انجام شد، 
ضمن دلجوي��ي از خانواده جان باختگان از عزم مس��ئوالن نظام 
براي ترميم سريع خسارت ها و كاهش آالم خانواده هاى محترم 
ش��هدا و جان باختگان حوادث اخير خب��ر داد و تأكيد كرد: الزم 

اس��ت از همه ظرفيت هاي ملي براي تسريع در انجام اين وظيفه 
ملي استفاده شود. بيش از ۸5درصد از جانباختگان رخدادهاي 
اخير در شهرستان هاي تهران در هيچ  يك از تجمع هاي اعتراضي 
حضور نداشته اند و به صورت مش��كوك با سالح هاي سرد و گرم 
غيرسازماني كشته شده اند، لذا اجراي پروژه كشته سازي از سوي 

معاندين در اين منطقه قطعي است. 

شمخاني با بيان اينكه رسيدگي به اين امور بر عهده كميته هاي 
ويژه با مسئوليت استانداران گذاشته شده است، گفت: استانداران 
سراس��ر كش��ور با توجه به مطالبه جدي مقام معظ��م رهبري و 
تدابير اعالم شده ايشان و همچنين اختيارات ويژه اي كه از طرف 
رئيس جمهور محترم به آنها واگذار شده بايد با اقدامات جهادي، 
ضمن رسيدگي سريع به وضعيت خانواده شهدا و جان باختگان، با 
برنامه اي دقيق و هماهنگ نسبت به جبران و ترميم خسارت هاي 

وارد شده به مردم اقدام كنند.

كميت�ه سياس�ي ائت�الف نيروه�اي انق�الب در پاس�خي 
تفصيل�ي ب�ه بياني�ه ۷۷نف�ره اطالح طلب�ان در خص�وص 
ح�وادث اخير، اي�ن بياني�ه را آدرس غل�ط دادن ب�راي فرار 
از عواق�ب ندانم كاري ه�ا و كم كاري ه�اي دولتي ك�ه نتيجه 
»تك�رار مي كنم «ه�اي اصالح طلب�ان اس�ت، برش�مرد. 
دو روز بعد از آغاز نا آرامي هاي ناشي از گراني بنزين »بيانيه جمعي 
از فعاالن سياسي در دفاع از حق اعتراض و محكوميت خشونت« 
تحت عنوان »به خواست مردم احترام بگذاريد« همراه با نام 77نفر 

از آقايان و خانم هاي اصالح طلب منتشر شد. 
در ابتداي آن پاسخ تفصيلي آمده است: پيش از هرگونه تحليل بايد 
گفت كه هر بحثي درباره اعتراضات آبان ماه و رويدادها و تحوالت 
مرتبط با آن بايد با در نظر داشتن اين حقيقت مهم آغاز شود كه اگر 
هم اعتراض بحقي در جامعه وجود دارد- كه دارد- مخاطب اصلي 
اين اعتراض دستگاه هاي اجرايي هستند كه با وعده هاي بزرگ و 
حيرت انگيز و با تكرارهاي پرطنين به صحنه آمدند اما اكنون نه 
كارنامه اي دارند كه از آن دفاع كنند و نه آبرويي كه با آن وعده جديد 
بدهند و زمان بخرند. اين سخن مبتداي كالم قرار گرفته است به 
اين دليل كه هرگونه بحثي در نفي آش��وب و اغتشاش مي تواند 
گرفتار اين آس��يب ش��ود كه اعتراض بحق مردم به دستگاه هاي 
اجرايي را نبيند يا كم اهميت بشمارد و آنگاه اين سوءتفاهم را پديد 
بيا ورد كه گويي همه معترضان آشوبگرند و نفي آشوب به معناي 
نفي اعتراض بحق، مشروع و مسالمت آميز هم است. با اين تذكر 
مهم اكنون مي توان سراغ تحليل بيانيه اصالح طلبان رفت كه اگر 

آن را »مانيفست ويراني« هم بخوانيم، بيراهه نرفته ايم. 
در بخشي از اين نقد آمده است: مسلم است كه هيچ كس راضي 
به كشته ش��دن حتي يك نفر نيس��ت، اما بايد پرس��يد اگر شما 
بوديد و مي ديديد عده اي به س��مت مخازن س��وخت يك ش��هر 
مانند س��يرجان هجوم آورده اند و مي خواهند آنها را آتش بزنند 

چه مي كرديد؟ آيا اجازه مي داديد ش��هري را به آتش بكشند. آن 
وقت اگر نيروي انتظامي اقدامي نكرده بود آيا اعالميه نمي داديد 
و اين بار از مردم شهر دفاع نمي كرديد؟ در واقع سؤال بزرگ اين 
است كه هدف امضاكنندگان اين بيانيه از توجيه قتل و غارت به 
اسم اعتراض و دفاع تلويحي از حمله به جان و مال مردم چيست و 
پشت اين بيانيه چه هدفي خفته كه دفاع از ويراني و جنايت را هم 

توجيه پذير مي كند؟
بخش ديگري از اين نقد به »تأخير« و »بي برنامگي« و »بي توجهي 
به معضالت اساسي كه ساليان متمادي مورد اشاره كارشناسان و 
دلسوزان كشور بوده« اشاره كرده كه بايد پرسيد چه كسي مقصر 
است؟ آيا كسي غير از دولتي كه با حمايت شما روي كار آمده مقصر 
است؟ در حقيقت مقصر اصلي خود شما اصالح طلبان هستيد كه 
همه توش و توان خود را براي پيروزي رئيس جمهور فعلي كه نامزد 
هر دو دوره اصالح طلبان در انتخابات رئيس جمهوري بوده، به كار 
گرفته ايد و حتي حاضر شده ايد آقاي عارف، نامزد اصلي و حزبي 
خود را به زور و ضرب منصرف سازيد تا راه براي پيروزي او هموار 
ش��ود. مگر همه نيروهاي حزبي و همفكران شما در اين دولت به 
وزارت و وكالت و تصدي انواع پست هاي اجرايي نرسيده اند و مگر 
قوه مجريه كه بايد در قضيه بنزين درست عمل مي كرد يكسره در 
دست شما نيست؟ پس شما از چه كسي گاليه مي كنيد؟ آيا اين 

يك »فرار به جلو« و »فرافكني« آشكار نيست؟
در بن��د س��وم، اصالح طلب��ان امضاكنن��ده بياني��ه با اش��اره به 
»فشارهاي ش��ديد اقتصادي و معيش��تي حاصل از تحريم هاي 
ظالمانه و غيرقانوني« خواهان آن ش��ده اند كه »مسير اعتراضات 

مسالمت آميز« باز گذاشته ش��ود و »حقوق مصرح ملت در قانون 
اساسي به رسميت شناخته شود« و حكومت به جاي ايستادن در 

برابر مردم عاصي در كنار آنها بايستد. 
اينجا بار ديگر آقاي��ان و خانم هاي اصالح طلب چش��م خود را بر 
غارت و كش��تار جمع آش��وبگر رخنه كننده در مي��ان معترضان 
بسته و اعتراضات را »مس��المت آميز« دانسته اند و حكومت را به 
نقض حقوق ملت در قانون اساسي و ايستادن در برابر مردم متهم 
كرده اند. هر فرد منصفي كه شاهد رفتار آشوبگران مسلح و غارتگر 
و ويرانگر در حوادث روزهاي ۲5 و ۲6 آبان بوده يا صحنه هاي آن 
را در اخبار مشاهده كرده تصديق مي كند كه امضاكنندگان اين 
بيانيه چشم خود را بر واقعيت بس��ته و تنها مي خواسته اند از آب 
گل آلود ماهي گرفته و ژست طرفداري از حقوق بشر و مردم و قانون 
اساسي بگيرند. اگر قرار بود حكومت با اعتراض مقابله كند، بايد با 
همه امضاكنندگان اين بيانيه كه غيرمنصفانه ترين اعتراض ها را به 
حكومت كرده اند مقابله كند، آيا چنين كاري اتفاق افتاده است؟ 
اين عادت هميش��گي شماست كه از آزادي اس��تفاده يا دقيق تر 

بگوييم »سوءاستفاده« مي كنيد تا بگوييد آزادي نيست. 
كش��اندن بحث مربوط به ناآرامي ه��اي بعد از گران��ي بنزين به 
رقابت هاي »سياس��ي و جناحي« و »انتخابات« به خوبي پرده از 
نگراني پنهان آقايان و خانم ه��اي اصالح طلب امضاكننده بيانيه 
برمي دارد. آنان با مشاهده بي تدبيري و ناكارآمدي دولت منتخب 
و مورد حمايت خ��ود و اعتراض م��ردم به دولت و مجلس��ي كه 
اكثريت آن در اختيار اصالح طلبان اس��ت به ش��دت در خصوص 
انتخابات اس��فند ماه۹۸ مجلس احس��اس نگراني كرده و ترس 

خود را از رويگرداني مردم به جريان سياس��ي خود با اين عبارت 
بيان كرده اند. 

نكته مهم بند پنجم بيانيه اين است كه امضاكنندگان از »متصديان 
حكومت« )بخوانيد متصديان نظام( خواس��ته اند با عادي سازي 
روابط خارجي بساط تحريم ها را جمع كنند. واضح است كه آقايان 
تحريم ها را علت اصلي مشكالت اقتصادي مي دانند اما راه عالج را 
»عادي سازي روابط خارجي« قلمداد مي كنند. بايد پرسيد مقصود 
شما از »عادي سازي روابط خارجي« چيست؟ مگر همين دولت 
محبوب و مورد حمايت ش��ما يك بار به همين توصيه شما عمل 
نكرد و در دولت اوباما روابط خارجي را عادي كرد و با سران امريكا 
و اروپا مذاكره كرد و برجام را به وجود آورد؟ يك ملت چند بار بايد 

از يك سوراخ گزيده شود؟
 آيا تجربه تلخ برجام براي ملت ما كافي نيست كه حال شما دوباره 
نظام جمهوري اسالمي را متهم مي كنيد كه چون روابط خارجي 
را عادي نكرده گرفتار تحريم شده است. ما عبارت »عادي سازي 
روابط خارجي براي رفع تحريم ها« را دعوت به مذاكره با امريكاي 
بدعهد و جنايتكار مي دانيم و معتقديم امضاكنندگان به صورتي 
رندانه همان دعوت و ادعاي دش��من را تكرار كرده و همسويي و 
همصدايي خود را با او نشان داده اند.  واقعاً بايد به صادركنندگان 
و امضاكنندگان اين بيانيه و صاحبان چنين تفكر و تحليلي دست 
مريزاد گفت، حقيقتاً آقايان و خانم ها زحمت كش��يده اند! به اين 
حضرات بايد گفت آقايان و خانم ها، اين دولت كه ش��ما هم به آن 
معترضيد و مي خواهيد با اين بيانيه ها و آدرس غلط دادن ها خود 
را از عواقب ندانم كاري ها و كم كاري هاي آن براي انتخابات آينده 
مصون و محفوظ نگه داريد، ساخته و پرداخته خود شما و نتيجه 
»تكرار مي كنم«  هاي شماس��ت. اين آشي اس��ت كه خود شما 
پخته ايد و حاال از بس شور شده، خودتان هم فهميده ايد. ملت هم 

فهميده است. پس لطفاً ديگر »تكرار نكنيد.«
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پاسخ كميته سياسي ائتالف نيروهاي انقالب به بيانيه ۷۷ نفر

لطفاً دیگر»تكرار« نكنید!

بيس��ت و هش��تمين اجالس سراس��ري نماز روز 
پنج ش��نبه با پيام رهبر معظم انق��الب و با حضور 
آيت اهلل سيدابراهيم رئيس��ي رئيس قوه قضائيه، 
محس��ن حاجي ميرزايي وزير آموزش و پرورش و 
محس��ن قرائتي رئيس س��تاد اقامه نماز كشور به 
ميزباني استان گلستان برگزار شد. پيام رهبر معظم 
انقالب اسالمي نيز در اجالس سراسري نماز توسط 
آي��ت اهلل نورمفيدي نماينده ولي فقيه در اس��تان 

گلستان و امام جمعه گرگان قرائت شد. 
در پيام رهبر انقالب اس��المي به اين اجالس آمده 
است: در ميان نعمت هاي بزرگ الهي كه هيچ كس 
قادر بر شمارش آنها نيست، برخي برجستگي هاي 
نماياني دارند كه اهل تأمل را به شگفتي مي رساند و 
از جمله جذاب ترين اين نعِم شگفتي ساز، نماز است. 
تركيب اذكار نم��از، تركيب حركات نم��از، ترتيب 
اوقات نمازهاي واجب و مس��تحب، تأكيد بر تمركز 
و حضور قلب در آن، تأكيد بر مس��جدي كردن آن، 
تأكيد بر جمعي كردن آن، الزام پاكيزگي در آن، هم 
در تن و پوشش با دور كردن نجاست و هم در دل و 
روح با غس��ل و وضو، الزام ب��ه روي آوردن آن از هر 
نقطه جهان به يك كانون مركزي- كعبه شريف- و 
بسي نكات و نقاط ظريف و دقيق و پرمضمون در اين 
فريضه ممتاز و يكتا، آدمي را در برابر اين پديده الهي 
خيره و مبهوت مي كند. خداون��د اين نعمت بزرگ 
را به ما هديه فرموده اس��ت. ب��ا آن مي توانيم جان 
خود را پااليش كنيم، مي توانيم خ��ود را از گناهان 
دور كنيم، مي توانيم ارتباطات بش��ري را در جامعه 
خود، برخوردار از معنويت كنيم و بدين وسيله، امن 
و س��المت رواني و رهايي از چالش هاي ستيزگرانه 
و بهجت و نشاط را نصيب آن س��ازيم. اين هديه به 
صورت فريضه و تكليف درآمده اس��ت تا دست كم، 
جامع��ه از حداقل هاي آن مح��روم نماند، هديه اي 
با اين وزن عظيم و متقاباًل ب��ا كمترين هزينه مالي 
و وقت حقيقتاً درخور س��پاس پايان ناپذير ماست. 
حضار محترم! ما هم در اداي اين شكر واجب، قاصر يا 
مقصريم. كارهاي زيادي بايد بشود كه اميدوارم عالم 
مجاهد جناب حجت االسالم قرائتي ما، همه را به آن 

متذكر گردند. 
  اقام�ه نم�از؛ اساس�ي ترين پاي�ه جامعه 

اسالمي
پس از قرائت پي��ام مقام معظم رهب��ري، آيت اهلل 
سيد ابراهيم رئيسي طي س��خناني در اين اجالس 
افزود: موضوع نماز به بركت نظام مقدس جمهوري 
اسالمي بسيار موضوع پربحث و قابل توجهي براي 

حوزه و دانشگاه بوده و از مباحثي است كه به بركت 
پيام مقام معظم رهبري و پيگيري حجت االسالم 
قرائتي بسياري از انديش��مندان قلم زدند و نكات 
ارزشمندي را نسبت به آيات نوراني قرآن نگاشتند. 
رئيس��ي تصريح كرد: اين اجالس بركتي كه براي 
پرداختن به موضوع نماز در كش��ور داش��ته چه 
در محاف��ل علمي و فرهنگي و چه در ش��يفتگان 
نماز بسيار بوده اس��ت. وي ادامه داد: اين اجالس 
ظرفيتي براي بررسي و پرداختن دارد و موقعيتي 
اس��ت تا بازنگري به عملكرد مس��ئوالن داش��ته 
باش��يم تا گامي بهتر برداريم زيرا اقامه نماز يكي 
از شرايط اساسي براي افرادي است كه مسئوليت 
دارند. رئيس قوه قضائيه اظهار كرد: تنها راهي كه 
انسان از ش��يطنت ها بتواند در پناه آن قرار بگيرد 
ذكر است و كامل ترين ذكر نماز است. وي افزود: 
نماز به عنوان كوثري در خانه مؤمن است كه پنج 
بار در شبانه روز خود را در اين كوثر پاكيزه مي كند 
و با نماز آتش ها خاموش مي ش��ود. رئيسي گفت: 

كامل ترين ارتباط با خداوند در پرتو نماز مي تواند 
صورت بگيرد و اين ارتباط براي انسان رمز صراط 
مستقيم و سيره و سلوك در اين عالم و سعادت در 
آن عالم است. وي اظهار داشت: اساسي ترين پايه 
جامعه اسالمي اقامه نماز است و ميعادگاه ارتباط 
با خدا نماز است، مساجد خانه هاي خدا در زمين 
و مركز ارتباط با خدا هس��تند و اگ��ر اين ارتباط 
قطع شود، ز مينه س��قوط و از بين رفتن انسان و 

وجود اوست. 
   جامعه عادالنه بدون قانون عادالنه ممكن 

نيست
رئيس��ي افزود: رمز و رازي در مع��دن پررمز نماز 
نهفته است، توجه به اس��رار و حقيقت نماز امري 
بس��يار كليدي بوده و اگر بخواهي��م اقامه نماز در 
جامعه شكل بگيرد بايد تمام زوايايي كه عقل ورود 
مي كند و نس��خه اي كه خداوند ترس��يم فرمود را 
ابالغ كرد. وي گفت: جامعه بايد قرآني و بر اساس 
نماز ساخته شود، از اهداف انبيا عبادت پروردگار 

اس��ت و محوري ترين نكت��ه در اين ب��اب اجراي 
عدالت اس��ت، جامعه عادالنه بدون قانون عادالنه 

امكانپذير نيست. 
رئيس قوه قضائيه اظهار كرد: نماز مأموريت همه 
انبياست و به وس��يله نماز و ارتباط با خدا مي توان 
جامعه را به سمت عدالت س��وق داد و بسياري از 
مشكالت را حل كرد. وي گفت: بايد براي دوري از 
بالها به خداوند پناهنده شد و بايد در تمام تهديدها 
به خداوند پناه برد. بايد آس��يب هاي اجتماعي را 
دنبال كنيم؛ آسيب هايي كه امروز جوانان، اقتصاد 

و سياست ما را تهديد مي كند. 
رئيس قوه قضائيه افزود: آسيب هاي اجتماعي در 
پرتو ارتباط با خدا و قانون خدا كاهش مي يابد و برپا 
داشتن نماز در تمامي سطوح فرهنگي تاثيرگذار 
اس��ت و مي تواند جامعه، اقتصاد و سياس��ت ما را 
مصون سازي كند. وي گفت: ظلم به خدا، ظلم به 
خود، ظلم به ديگران و ظلم به هس��تي و طبيعت 
جامعه را تهديد مي كند و براي برقراري تعادل در 

اين چهار زاويه بايد بر اس��اس عدالت عمل كنيم. 
دس��تگاه هاي اجراي��ي، قانونگ��ذاري و قضايي با 

شاخص نماز ارزيابي مي شود. 
    اقامه نماز نفي هر گونه ظلم و ستم است

رئيسي اظهار كرد: در عربستان صبح تا شب نماز 
مي خوانند اما اگر قرار اس��ت اقامه نماز شود نفي 
حكومت آل سعود اس��ت كه با حكومتي ظالم بر 
مردم حكمراني مي كن��د. اقامه نماز نفي هر گونه 
ظلم و ستم است. وي اظهار داشت: اين اجالس به 
اقامه نماز در مساجد و مدارس مي پردازد اما بايد 
جلوه هاي اقامه نماز را به آنچه حقيقت نماز اقتضا 
مي كند، گس��ترش داد. رئيس قوه قضائيه گفت: 
امروز معتقد هستم پناه بردن ما به قانون خدا و نماز 
براي رهايي از آس��يب هاي اجتماعي كه جامعه را 
رنج مي دهد مي تواند راهكاري براي برون رفت از آن 
باشد. وي اظهار كرد: ارتباطات ديجيتال مي تواند 
تبديل به فرصتي شود، اين ارتباطات همه اليه هاي 
جامعه را تحت تاثير قرار داده است. فضاي مجازي 
بايد مديريت شود و مصون سازي و صيانت بخشي 
از جوانان اتفاق بيفتد ك��ه در پرتو ارتباط با خدا و 
نماز است و ساخته شدن انسان هايي كه تكانه ها در 

آنها هيچ تكاني ايجاد نكند. 
    نقش نماز در كاهش پرونده هاي قضايي

رئيس قوه قضائي��ه گفت: در پرتو نم��از مي توانيم از 
اس��تكبار، خود بزرگ بيني و خودمحوري كه ريشه 
همه مفاس��د اخالقي اس��ت دوري كنيم. وي افزود: 
آسيب هاي اجتماعي، فساد اخالقي، فكري، اجرايي و 
عملي جامعه را رنج مي دهند و راهكار برون رفت از اين 
فساد ارتباط با خداست. رئيس قوه قضائيه تصريح كرد: 
در جامعه مي گويند اگر مدير و بازرس باشد كارمند 
خوب كار مي كن��د اما راه آنك��ه در خلوت هم خوب 
كار كند نم��از و ارتباط با خداس��ت. وي گفت: امروز 
برخورداري از عدالت اجتماع��ي، عدالت اقتصادي، 
عدالت قضايي، عدالت فرهنگ��ي و غيره كه موهبت 
الهي اس��ت در پرتو نماز و اقامه آن شكل مي گيرد و 

جامعه را به سوي اهداف بلند عالي سوق مي دهد. 
رئيسي افزود: اقداماتي در دستگاه هاي مختلف 
اجراي��ي، قانونگ��ذاري و قضاي��ي را ض��رورت 
مي دانيم، اما كاه��ش بس��ياري از پرونده ها در 
دستگاه قضايي با گس��ترش معنويت و توجه به 
نماز صورت مي گيرد. وي گف��ت: فقر محصول 
بي عدالتي هاي اجتماعي و قوانين ناعادالنه است 
و اگر اين قوانين براس��اس نم��از و آموخته هاي 

قرآن باشد، شاهد آن نخواهيم بود.

رئيس قوه قضائيه:

»نماز« است كه بی عدالتی و پرونده های قضايی را كم می كند
   گزارش  یک

علي اكبر جعفري  |  مهر


