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چرا«روحانیتهوشمند»
مخالفانبیشتریدارد؟

در نگاه اس�لامی آثار قلمی علما با خون شهدا س��نجش و ارزشگذاری
میشود« :امام صادق علیهالسالم :چون روز قیامت شود ،خداوند ع ّز و ّ
جل
مردم را در یك زمین ّ
مسطح گردهم میآورد ،و میزانها برقرار میشود،
پس خونهاى شهیدان با مر ّكب دانشمندان سنجیده میگردد ،ولى وزن
مركب دانشمندان بر خونهاى شهیدان راجح و افزون باشد .من الیحضره
الفقیه ج ۶ص .»۳۴۵برحسب بسیارى از روایات ،علما وارثان انبیا هستند؛
مانند روایت معروف «ا َِّن ال ُعلَما َء َورثه األنبیاءِ» .علما از آن مرزى دفاع مى
كنند كه در مقابل شیطان و عفریتهاى او قرار دارد؛ از آن سنگرهایى كه
در بین مسلمانان و مؤمنان از یك سو و شیطان و عفریتهاى او از سوى
دیگر است دفاع مى كنند و مانع از تسخیر قلوب مردم مى شوند .روحانیت
یكشغلووسیلهكسبدرآمدنیست،بلكهیكمسئولیتوتكلیفشرعى
بزرگ است .به عبارت روشنتر بزرگترین جهادى است كه در این زمان به
روحانیون واگذار شده است.
وقتی دشمن روحانیت را برای حمله هدفگذاری و به آن حمله میکند
نشاندهنده این است که او روحانیت را برای تحقق اهداف خود خطرناک
میبیند .امروز شاهد هستیم ترور روحانیون هدف اصلی دشمنان است و
دلیلآننقشآفرینیاینقشردربیداریوبصیرتافزاییجامعهاست.امروز
دشمنان ،روحانیون را مانع اصلی در مسیر رسیدن به اهداف خود میدانند.
امروز روحانیت آماج حمالت دشمنان است .روحانیت پرکارترین ،کم توقع
ترین ،مظلومترین و پردشمنترین قش��ر جامعه ایرانی در طول نهضت
اس�لامی به ش��مار میرود .از قبل از  ۱۵خرداد  ۱۳۴۲تا امروز روحانیت
شیعی آماج حمالت ناجوانمردانه دشمنان خارجی و عوامل داخلی دشمن
بوده است .حقیقت این است که اکثریت مطلق روحانیت مظلومترین قشر
جامعه است که به جمیع جهات در پایینترین دهک جامعه قرار داشته و
در عین حال در خط مقدم دفاع از مردم ،انقالب و اسالم حضوری پررنگ
داشته و به نسبت جمعیت بیشترین ش��هید را در راه اسالم تقدیم مردم
شریف ایران کرده است .در شرافت و تعهد قشر روحانیت همین بس که در
فقر مادی و اوج مظلومیت همدردوهمراه مردم درکمبودها ،بالیایطبیعی
و سوءمدیریتها بوده و است.
در نگاه رهبر معظم انقالب امروز روشنگری دینی مهمترین زرهی است
که جامع ه اس�لامی ما میتواند بر تن خودش بکند و در مقابل حمالت
دشمن بایستد؛ لذا با روحانیت و حضور فعال روحانی مخالفند .اگر روحانی
مؤمن و فعال و کارآمد و هوشمند و هوشیاری باشد ،با او بیشتر مخالفند
و او را بیشتر آماج حمالت خودشان قرار میدهند .امروزه قلمهای مزدور
و دستهای فروخته شده به دشمن ،در کار آنند که این پشتوانه معنوی
انقالبرادرچشممردمتضعیفکنند.دشمنانقالب،جامعهروحانیترادر
صورتی تحمل میکند که روحانیون از دخالت در امور سیاست و حضور در
صحنههای انقالب کنار بکشد و مانند جمعی از روحانیون بیخبر و متحجر
گذشته و حال ،به کنج مدارس و مساجد اکتفا کند و کشور و زندگی مردم
را به آنان بسپارند و از جمله پدیدههای پرمعنی آن است که در تمام مدت
مبارزات و نیز سالهای پس از پیروزی ،علمای متحجر و بیخبر از حوادث
کشور و دور از جریانهای سیاسی ،هیچگاه در معرض تهاجم دشمنان قرار
نگرفتند .بلکه حتی گاه مورد ستایش و تمجید نیز واقع شدند و حمالت
جسمیوتبلیغیوحتیتهمتارتجاعوواپسگراییازسویروشنفکرنمایان
عاملبیگانه،تنهامتوجهعلماوروحانیونیشدکهازلحاظاندیشهسیاسیو
نوآوریهای عرصه علم و عمل ،درخشیده و به عنوان قشری پیشرو و مترقی
و آگاه ،شناخته شده اند.
قدرشناسی از روحانیون بزرگوار و تبعیت از آنان ،که هدف آماج حمالت
دشمن هستند وظیفهای دینی و ملی و انقالبی است .روحانیت مهمترین و
کارآمدترین پشتوانه معنوی انقالب و در همه صحنهها در کنار مردم بوده و
به همین دلیل همواره آماج حمالت تخریبی ،فیزیکی و رسانهای است ،اما
تحجر و واپسگرایی برخی
فراتر و خطرناکتر از هجمه دشمن به روحانیتّ ،
از روحانیون و توجه به منافع شخصی و دنیاطلبی و روی آوردن به زیورهای
مادی و سوء استفاده از امکانات اجتماعی است که خطرش برای روحانیت
متعهد ،به مراتب بیشتر از حمالت دشمن است.
وجه ممیزه روحانیت در عرصههای اجتماعی ساده زیستی (به تعبیر امام
راحل زی طلبگی) و پرهیز از تجمل گرایی و اشرافیگری است .آلوده شدن
دامان برخی روحانیون در عرصههای سیاسی به اشرافیگری بیشترین
لطمه را به وجهه روحانیت متعهد و انقالبی زده و طمع ورزی دشمنان برای
پیشبرد اهداف آنان در تخریب را در پی داشته است .تعلق خاطر روحانیت
به جناح بندیهای سیاسی نیز در تخریب وجهه روحانیت بی تأثیر نبوده
ت
است .شکی نیست که توجه به مسائل و دغدغههای مردم بهعنوان اولوی 
روحانیت باطلالسحر اقدامات تخریبی دشمن تلقی میگردد .در میان
مردم بودن ،درک فضای عمومی جامعه و توجه به مسائل اجتماعیای که
مردم با آنها درگیرند اهمیت بسیاری دارد .و نکته آخر اینکه روحانیت باید
از لحاظ علمی به مردم پاسخگو باشد .مردم باید احساس کنند روحانیت
از لحاظ علمی پاسخگوی نیازهای جامعه است و به درد جامعه میخورد؛
بهگونهای که اگر روحانیت نباشد ،مشکالتی پدید خواهد آمد.
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گزارش

تشریح جزئیات برگزاری کنگره شهدای روحانی
رئیس کمیته اطالع رسانی کنگره شهدای روحانی :کنگره شهدای روحانی کمهزینهترین کنگره است و ما
پیشرفتهای امروز را مدیون دفاع مقدس و عملکرد روحانیون شهید هستیم

رئیس کمیته روابط عمومی و اطالعرس�انی
کنگ�ره ش�هدای روحان�ی ب�ا بی�ان اینکه
پیش�رفتهای ام�روز را مدی�ون دف�اع
مق�دس هس�تیم ،گف�ت :دش�من تلاش
میکند که دس�تاوردهای م�ا را هیچ نمایش
داده و مش�کالت را ب�زرگ جلوه ده�د و ما
بای�د از ای�ن توطئ�ه دش�من آگاه باش�یم.

به گزارش سپاه نیوز ،سردار سرتیپ دوم پاسدار
رمضان شریف ،سخنگوی سپاه و رئیس کمیته
روابط عمومی و اطالع رس��انی کنگره شهدای
روحانی در نشست خبری که در مدرسه علمیه
معصومیه قم برگزار ش��د ،از آماده شدن شرایط
و مقدمات برای برگزاری کنگره  4هزار ش��هید
روحانی در مصالی قم خب��رداد و گفت :در این
کنگره رئیسجمهور ،فرمانده کل س��پاه و مدیر
حوزههای علمیه کشور سخنرانی خواهند کرد.
سردار ش��ریف با اعالم فراهم ش��دن شرایط و
مقدمات ب��رای برگزاری کنگره  4هزار ش��هید
روحانی در شهر مقدس قم پیروزی دفاع مقدس
را نقطه عطفی در تاریخ کش��ور و زندگی مردم
ایران دانست و اظهار کرد :ابر قدرتهای آن روز
عالم با تحمیل جنگ هشت ساله به دنبال این
بودند که انقالب اس�لامی را مهار کنند و اجازه
ندهند گفتمان س��ومی که با پی��روزی انقالب
اس�لامی پدیدار ش��ده بود ،پا به عرص��ه اداره
جوامع بگذارد و  83کش��ور هر ک��دام با نیتها
و انگیزههای خاص در ص��ف واحد مقابل ایران
قرار گرفتند ،ام��ا ملت ایران با تکی��ه بر مبانی
دینی استقامت کرد و با دفاع مقدس شجاعانه
و فداکارانه ،دش��منان را در دستیابی به اهداف
شیطانی طراحی شده ناکام گذارد و پایان جنگ
را به نفع خود رقم زد.
وی با بیان اینکه پیش��رفتهای امروز را مدیون
دفاع مقدس هستیم ،اضافه کرد :دشمن تالش
میکند که دستاوردهای ما را هیچ نمایش داده

عضو کمیسیون امنیت ملی:

عض�و کمیس�یون امنی�ت مل�ی و
سیاس�ت خارج�ی مجل�س تأکی�د
ک�رد :اقدام�ات ترکی�ه ح�ق م�ردم
ب�رای اس�تفاده ازآب تمیز و پ�اک را
به مخاط�ره انداخته اس�ت ،از این رو
دس�تگاه دیپلماسی کش�ور باید وارد
میدان و با کش�ورهای همسایه متحد
ش�ود ت�ا مان�ع از بی�ن رفت�ن حق�وق م�ردم منطق�ه ش�ود.

شهریار حیدری در گفتوگو با خبرگزاری خانه ملت ،با اشاره به اهمیت
ورود دیپلماتیک برای حل مسئله ریزگردها گفت :یکی از دغدغههای
حوزه دیپلماس��ی اقدامات ترکیه در کنترل آبها با هدف سیاس��ی و
اقتصادی است.
نماینده مردم قصرشیرین و سرپل ذهاب در مجلس ادامه داد :هر کشور
برای تأمین آب مورد نیاز مردم خود برنامههایی دارد ،اما به نظر میرسد
اقدامات ترکیه رنگ و بوی سیاس��ی و اقتصادی پی��دا کرده و در واقع
اقدامات ترکیه در مهار آب امنیت منطقه را به مخاطره انداخته است.
طبق قانون بینالمللی عراقیها حق استفاده از آب رودخانههایی را که
از ترکیه سرچشمه میگیرد دارند ،اما ترکیه بدون توجه به حقوق بشر
دست به سدسازی زده و اثر این اقدام در منطقه مشخص است .زمانی که
کشوری خشک میشود اثر آن را کشورهای همسایه احساس میکنند
که نیازمند اقدام و عزم منطقهای برای اصالح روند است.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت :اقدامات
ترکیه حق مردم برای استفاده از آب سالم و پاک را به مخاطره انداخته
است .از این رو دستگاه دیپلماسی کشور باید وارد میدان و با کشورهای
همسایه متحد شود تا مانع از بین رفتن حقوق مردم منطقه شود الزم
است توافقنامهای لحاظ شود تا کشورها از ظرفیتهای یکدیگر استفاده
کنند ،ترکیه ظرفیت آبی دارد اما مانع از بهره مندی س��ایر کشورها از
این ظرفیت شده بنابراین باید با دیپلماسی به نوعی ترکیه را از مسیر
مهار آبها برگرداند.

ویژ ه

ترکیه امنیت آبی منطقه را
به مخاطره انداخته است
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و مش��کالت را بزرگ جلوه دهد و ما باید از این
توطئه دشمن آگاه باشیم.
بع�د از جن�گ از فرهن�گ ایث�ار دور
ماندیم
سخنگوی سپاه خاطرنش��ان کرد :بعد از جنگ
تحمیلی با توجه به کمبودهای ب��ه جا مانده از
دوران شاهنش��اهی و لزوم ورود به عرصه جهاد
س��ازندگی کمی از فرهنگ ایثار و شهادت دور
ماندیم ،درحالیکه فرهنگ ایثار و ش��هادت که
سراس��ر قابل احترام و امیدبخش است ،باید در
جامعه ترویج شود.
وی گفت :برگ��زاری کنگره و یادواره ش��هدا در
ایران اسالمی به موازات کاروانهای راهیان نور و
کارهای جهاد سازندگی در دستور کار قرار گرفت
و نخستین کنگره شهدا نیز در شهر مقدس قم
آغاز بهکار کرد تا فرهنگ ایثار و شهادت زنده نگه
داشته شود و اگر این نبود دشمن با ارائه و القای
تصویری غیرواقعی از دفاع مقدس میتوانست
موفق عمل کند.
ش��ریف با بیان اینکه کنگره ش��هدای روحانی
ک��م هزینهتری��ن کنگ��ره اس��ت ،گف��ت :اگر
امروز صهیونیس��تها برای تخری��ب روحانیت
ظرفیتس��ازی و در حال تالش هستند به این
خاطر است که ضربههای س��نگینی از این قشر
خوردهاند و در میدان انقالب اسالمی روحانیت
از پرچمداران است؛ صهیونیست روزی شعار نیل
تا فرات را س��ر میدادند اما امروز اطراف منطقه
محدوده خود دیوارههایی کشیدهاند که بتوانند
امنیت خود را تأمین کنند.
هم�ه اقتصاددانان رویک�رد اقتصادی
دولت را تأیید میکنند
وی با ط��رح این س��ؤال که اگر قرار ب��ود در هر
کشوری رویکرد اقتصادی جدیدی دنبال شود
چه میزان به آن کش��ور حمله میش��د ،گفت:
اکنون ای��ران در معرض تهاجم س��ازمان یافته

   جالییپور :فایده شورش را فرقه رجوی
و پمپئو و نتانیاهو میبرند
 حمیدرض��ا جالییپور ،فع��ال سیاس��ی و روزنامهنگار
اصالحطلب ،در س��خنانی گفته اس��ت« :من حرفم این
اس��ت که همچنان راه تغییر و اصالح امور کشور ،جدی
گرفتن س��ازوکار انتخابات اس��ت .راههای دیگر تغییر،
پرهزینه یا نشدنی اس��ت .راهحل ادامه وضع موجود هم
که ایرانسوز اس��ت» .او ادامه داده که «وقوعابرشورش
که راهحل مشکالت نیست بلکه ایران را ناامنتر میکند.
راهحل انجامانقالب دیگر هم که اص ً
ال ش��دنی نیس��ت.
حتی اگر انقالب شدنی بود با حضور جریانات خطرناکی
مثل نتانیاهو ،ترامپ-پمپئو ،فرقه رجوی ،سلطنتطلبان
مستبد و آویزان محافل غربی ،تمامیت ایران به مخاطره
میافتد .درست است راهحلانتخابات ناهموار است ولی
ممکنترین و بهداش��تیترین راه ممکن برای مواجهه با
بحرانهای ایران است».
جالییپور در بخش��ی که با ش��ورش مخالفت کرده و یا
انقالبی دیگر را نش��دنی و حاصل آن را ب��ه خطر افتادن
کل موجودیت ایران دانس��ته ،هم نظر با منتقدان داخلی
اصالحطلبان یا طیف اصولگرا و انقالبی اس��ت .چه آنکه
بس��یاری از همفکران اصالحطلب او ،یا صریحاً از مسیر
انتخابات برای اصالح اب��راز ناامیدی و انتخابات را تحریم
میکنند ،یا تلویحاً به تش��ویق برای حل مسائل از طریق
حضور در کف خیابان میپردازند .لذا میتوان این بخش از
سخنان او را نقدی لطیف و تلویحی به برخی همفکرانش
دانس��ت .برخی نیروهای رادی��کال اصالحطلب حتی از
همنوای��ی و هم جبهه ب��ودن با جریان��ات خطرناکی که
جالیی پور نام برده ه��م ابایی ندارند .ب��زرگان و خواص
اصالحات البت��ه از درون خود با ای��ن جریانات مرزبندی
دارند ،اما کمتر اصالحطلبی پیدا میش��ود که اینگونه به

دشمن است و دشمن تالش میکند به گونهای
رویکرد اقتصادی جدید را به ضرر مردم تعبیر و
تفسیر کند و در این مسیر از گزارههای مختلف
هم استفاده میکند.
س��خنگوی س��پاه پاس��داران انقالب اسالمی
خاطرنش��ان کرد :اقتصاددانان دول��ت قبلی و
جدید در اینکه بای��د رویکرد اقتصادی جدیدی
دنبال شود اش��تراک نظر داش��تند هرچند در
مورد شیوه کار و مقطع زمانی حرفهایی وجود
داشت اما در اصل موضوع شکی نبود و باید خدا را
شکرگزار باشیم که مردم دست دشمن را خوانده
و فریب توطئه دشمن را نخوردند چرا که با وجود
فراخوانه��ای متعدد دش��من ب��رای رقم زدن
ناامنی ،همانند همیشه پشتیبان نظام هستند.
س�پاه منهای مردم برای خ�ود هویتی
قائل نیست
وی با بیان اینکه س��پاه منهای مردم برای خود
هویتی قائل نیست ،عنوان کرد :دلسوزان نظام
باید برای کم��ک به مردم تالش کنند؛ ش��بکه
گسترده سپاه و بس��یج در خدمت مردم است،
همان طور که در دفاع مق��دس نیز مردم محور
اصلی برای کمک به س��پاه و حراس��ت از کشور
بودند.
سردار شریف خاطرنشان کرد :از جمله پیامهای
برگزاری کنگره ش��هدای روحانی این است که
بگوییم روحانیت از نهض��ت امام و دفاع مقدس
تا مبارزه ب��ا کرونا همواره پیش��گام و پیش قدم
حضور در صحنه بوده است .وی از تالش منافقان
در بستر فضای مجازی برای وارونه نشان دادن
واقعیتها یاد کرد و گفت :همچنان بس��یاری از
افراد هستند که نمیخواهند انقالب اسالمی به
اهداف و آرمانهای خود برسد.
رئیس کمیته رواب��ط عمومی و اطالعرس��انی
کنگره ملی  4000ش��هید روحانی از تولیدات و
دستاوردهای این کنگره یاد و عنوان کرد :برای

صراحت از این جریانات خطرناک ابراز برائت کند و انقالبی
دیگر را برای تمامیت ای��ران خطرناک بداند و خط مرز را
شفاف کند .به طور مثال موضعگیری اخیر فائزه هاشمی،
عضو حزب کارگزاران س��ازندگی که از تحریم س��پاه به
دست امریکا دفاع کرده بود ،با مخالفت و ابراز برائتی – جز
یکی دو مورد -از سوی اصالحطلبان مواجه نشد.
اما جالیی پور ه��م که راهحل اص�لاح را در «انتخابات»
دانس��ته ،معتقد اس��ت« :حاکمیت عالمت��ی از انعطاف
و بازگش��ت به رأی برابر مردم از خود نش��ان نمیدهد و
برای س��ازوکار دموکراس��ی و انتخابات منصفانه ارزشی
قائل نیست» .

  تاجیک اصالحطلبان را خائن به گفتمان
اصالحات دانست

محمدرضا تاجیک در گفتوگویی با روزنامه فرهیختگان
رفتار اصالحطلبان کنونی را خیانت به گفتمان اصالحات
دانس��ته اس��ت .او که پیش از این چندین ب��ار ،فعالیت
اصالحطلبان را به مسلخ بردن اصالحات برای حضور در
قدرت توصیف کرده بود ،باز هم بر این موضع پافش��اری
کرده است« :جریان اصالحطلبی جریانی ماهیتاً اندیشگی
و گفتمانی و تاریخی و فرهنگی و سیاسی است؛ اما جریان
اصالحطلبی که در اکنونیت ما معنا پیدا کرده یک جریان
کام ً
ال سیاسی اس��ت که تمام آمال و آرزوهای خود را در
این خالصه کرده است که در یک مسابقه قدرت ،ورودی
داشته باشد و سهمی از قدرت را از آن خود کند .بنابراین
همینجا مش��خص اس��ت آن چیزی که امروز بهعنوان
جریان رس��می اصالحطلبی نامیده میشود به یک معنا
به جریان اصالحطلبی خیانت ک��رده و آن را تقلیل داده
و فش��رده کرده و تمامی س��احات آن را زیرسایه خود و
تحتالش��عاع بازی قدرت و سیاس��ت قرار داده است و

این ش��هدا از حوزه علمیه استعالم شده و حوزه
نیز طلبه بودن و س��طوح درس��ی آنها را اعالم و
بنیاد شهید نیز ش��هید بودن این افراد را تأیید
کرده است .شریف برگزاری سلسله نشستهای
کنگره شهدای روحانی را اقدامی مؤثر در معرفی
ش��هدای روحانی دانس��ت و تصریح کرد :تولید
س��ریال و فیلم س��ینمایی فاخر و ارائه چندین
جلد کتاب فاخر میتواند تأثیر بس��یاری داشته
باشد اما اصل برگزاری یادواره شهدای روحانی
و اس��تمرار آن ،موضوع محوری و اصلی اس��ت.
وی خاطرنشان کرد :همزمان با کنگره شهدای
روحانی در قم ،نشست ویدئو کنفرانسی با حضور
خانوادههای شهدا و به میزبانی حوزههای علمیه
در استانهای مختلف کشور برگزار میشود.
رئیس کمیته رواب��ط عمومی و اطالعرس��انی
کنگره ملی  4000ش��هید روحانی خاطرنشان
کرد :نمایشگاه دستاوردها و آثار شهدای روحانی
نیز با حضور استانهای مختلف کشور و برپایی
بیش از  50غرفه در مصالی شهر مقدس قم برپا
شده است .سردار شریف با بیان اینکه در کنگره
شهدای روحانی تکریم و تجلیل از همه شهدای
روحانی ب��دون توجه به گرایشه��ا و رویکردها
م��ورد توجه ق��رار گرفته اس��ت ،عن��وان کرد:
نمایندگان این کنگره در استانهای مختلف در
منازل شهدای روحانی حضور یافته و به تجلیل
از خانوادهها پرداختند.
نباید اجازه دهیم فض�ای مجازی روان
مردم را متأثر کند
سخنگوی س��پاه پاس��داران انقالب اسالمی با
اش��اره به اینکه امروز  98درصد مردم از نعمت
آب و برق و گاز برخوردار هس��تند ،عنوان کرد:
ما نباید اجازه دهیم فض��ای مجازی روح و روان
مردم عزیز را متأثر کند ،ایران اسالمی طی این
سالها به دستاوردهای بسیاری رسیده که باید
قدردان این دستاوردها باشیم هرچند مشکالت
هم وجود دارد که با همکاری دولت و مردم رفع
خواهد شد.
ش��ریف با بیان اینکه اگر قاسم س��لیمانی نبود
امروز داعش هم مرز ما بود ،گف��ت :رزمندگان
مدافع ح��رم برای حراس��ت از دس��تاوردهای
انقالب اس�لامی و حمای��ت از مظلومان تالش
زیادی داشتهاند .وی با بیان اینکه هر گاه تصمیم
اقتصادی خوبی گرفته میشود باید مورد حمایت
همه قرار گیرد ،گفت :در حوزه اقتصادی کسی
قرار نیست از خارج کشور به ما کمک کند؛ روح
جمع��ی و اراده جمعی ما باید به گونهای باش��د
که هر کس��ی اقدام مثبتی را ش��روع کرد از آن
حمایت کنیم.
سردار ش��ریف افزود :صهیونیستها به صورت
رس��می در همه ج��ا اع�لام کردند ک��ه منافع
جمهوری اس�لامی را ب��ر نمیتابی��م و هجمه
میکنن��د و در این راس��تا ترور ش��خصیتها و
شناسایی مقرهای ما را با جدیت دنبال میکنند
و ما برای حف��ظ امنیت و منافع مل��ی خود نیز
نمیتوانی��م تحمل کنی��م که مق��ری نزدیک
سرزمین ما داش��ته باش��ند .وی ادامه داد :اگر
شرارتی از صهیونیس��تها در هر گوشهای برای
ما محرز شود پاس��خهای قاطع و ویرانگر قبلی
تکرار میش��ود و ما از منافع م��ردم هرگز کوتاه
نخواهیم آمد.

حیات و ممات جریان اصالحطلبی را در گرو این گذاشته
که بتواند س��همی از قدرت داشته باش��د و از این جهت
فراموش کرده اس��ت که چهره گفتمان از خود قدرت و
سیاست ساطع میکند» .
او گفته ک��ه در جری��ان اصالحطلبی ،تودهه��ای مردم
به حاش��یه رفتهاند و «گرایش ش��دیدی بهسمت نوعی
نخبهگرایی مبت��ذل بهوجود آمده اس��ت» .تاجیک در
بخشی از گفتوگوی خود از این میگوید که «روشنفکران
نتوانستند با تودههای مردم رابطه برقرار کنند ».و بعد با
تأکید بر اینکه «من کام ً
ال به اصالحطلبی میاندیشم که
به تکانههای اصیل انقالب برگردد ،نه اینکه عبور کند» ...
و با نام بردن از عدالت ،آزادی و استقالل میگوید« :همه
آن تکانههایی که ما برایش انقالب کردهایم ،تکانههایی
بسیار زیباست» .
او اصالحطلبان را باعث به حاشیه راندن مساجد و هیئتها
به عنوان ریزبدنههای ارتباط با تودههای مردم میداند و
این کار آنان را رد میکن��د« :نواصالحطلبی نمیتواند از
نظام هنج��اری و از رژیم حقیقت به به دور باش��د .رژیم
حقیقت یک جامعه اگر رژیم ارزش��ی و هنجاری و دینی
اس��ت این نمیتواند بهصورت تافتهای ج��دا بافته وارد
فضای سکوالری شود و بنش��یند و بخواهد از آن زاویه با
جامعه سخن بگوید ،بنابراین باید درک کرد که در جامع ه
اینچنینی زندگی میکند و باید بداند ریزبدنههایی که به
صورت هیئتها و مساجد عمل میکنند -و دیری است
که اصالحطلبها آن را به حاشیه کشیدهاند -میتوانند
مجرای ارتباط ب��ا تودههای مردم باش��ند .من به اینها
میاندیش��م و فکر میکنم باید مش��قی بنویس��م که با
ش��رایط زمانه و جامعه من بخورد و بتواند یک جریان را
مورد پذیرش مردم قرار بدهد ،نه اینکه مردم نتوانند با آن
رابطه تفهیم و تفاهم برقرار کنند» .

افکار امام خاموش شدنی نیست

ام�روز همه معارف انس�انی در حرکت
بزرگ گرامیداش�ت امام راحل نهفته
اس�ت و تال شه�ای دش�من ب�رای
خام�وش ک�ردن آن و اندیش�ههای
امام خمینی به جایی نرس�یده اس�ت.

به گزارش ایرنا ،احمد وحیدی روز گذشته
در نشس��ت با اعضای س��تاد بزرگداشت
ارتحال ام��ام خمینی (ره) اظهار داش��ت :وظیفه تک تک ما اس��ت تا
اندیشههای امام را بس��ط دهیم و این بحث پایان ناپذیری است؛ چون
همه مدیون امام راحل هستیم .وزیر کشور افزود :آنچه به عنوان مکتب
امام تعریف میشود از سوی مقام معظم رهبری به خوبی در دنیا تبیین
ش��ده و احیاگری دوران ما مربوط به همان روشنگری امام (ره) است.
وحیدی گفت :وعدههای امام مانند فروپاش��ی غرب و دینداری مردم،
یکی پس از دیگری در حال تحقق است .امروز همه معارف انسانی در
این حرکت بزرگ نهفته است و تالشهای دشمن برای خاموش کردن
آن به جایی نرسیده است .بزرگداش��ت حضرت امام باید باشکوهتر از
سال قبل برگزار شود.
وحیدی بیان کرد :همانطور ک��ه امروز اربعین تبدی��ل به نقطه اوج
ایمانی و همانطور که روز قدس و  ۲۲بهمن روزهای مهمی شده است،
نباید این روزها را نیز از دست بدهیم .دس��تگاههای علمی و فرهنگی
در سازمانهای مختلف باید نقش خود را در این زمینه ایفا کنند .وی
جمالت امام را راه و حکمت و دلنشین توصیف و تصریح کرد :سازمان
تبلیغات اسالمی و دستگاهها و همه نهادهای فرهنگی در فضای مجازی
و عینی باید به این امور توجه کنند و در هر دو فضا ،کتابهای جدیدی
از امام خمینی رونمایی شود؛ چون انتشار ایدههای حضرت امام بسیار
اهمیت دارد.
وزیر کشور با بیان اینکه دش��من با وجود تالشهای بسیار برای محو
کردن امام راحل موفق نشده اس��ت ،گفت :الزم است قرارگاه خاصی
برای مراسم ارتحال حضرت امام (ره) تشکیل ش��ود تا هیچ برنامهای
روی زمین نماند .ما اگر به دنبال رضایت امام راحل هستیم باید زائران
و مهمانهای ایشان را به نحو عالی تکریم و به مشکالت آنان رسیدگی
کنیم .وزیر کشورخاطرنشان کرد :هرچه نام امام خمینی (ره) را بلندتر
ببینیم یعنی انقالب اسالمی در دنیا سرافرازتر است؛ پس توجه به این
مهم ،معروف بزرگی است.
محمدعلی انصاری دبیر س��تاد مرکزی بزرگداشت امام خمینی(س)،
هم طی سخنانی در این نشست با تش��کر از وزیر کشور و دستگاههای
دست اندرکار بزرگداشت امام خمینی(س) گفت :از سال نخست بعد از
ارتحال امام بعضی افراد این سؤال را مطرح میکردند که امام چه نیازی
به بزرگداشت دارد؟! طبیعی است که اگر ما امام را یک فرد معمولی در
جامعه که دارای نیازهای فردی و خانوادگی است تفسیر کنیم ،نیازمند
تبلیغ نیست .اما اگر امام را یک حقیقت ناب و نجات بخش تفسیر کنیم
به تبلیغ و بزرگداشت امام نیازمند بوده و هستیم.
دبیر ستاد مرکزی بزرگداشت امام خمینی(س) اظهار داشت :با کمال
تأس��ف باید بگویم به رغم اهتمامی که در نظام اسالمی به بحث تبلیغ
شده ،کمترین بودجهای که در کشور تصویب میشود بودجه تبلیغات
است .ما نباید تحت تأثیر غولهای رسانهای بیگانه قرار بگیریم و دست
از تبلیغ ،حمایت و بزرگداش��تها برداریم .چرا ک��ه امروز یک جنگ،
شبیخون و غارت فرهنگی ،اخالقی و سیاسی علیه تفکر امام ،اسالم ناب
و والیت به راه افتاده است.
وی تأکید کرد :ما نباید از تبلیغ بترسیم ،نباید از مالمت مالمتکنندگان
واهمه داشته باشیم ،نباید سست شویم و نباید راه ،مکتب و نقش امام را
کمرنگ کنیم .همان طوری که از مقام معظم رهبری بارها شنیده ایم
و در سالها مراسم بزرگداشت امام و همه سخنرانیها آموخته ایم که
هویت ،اس��تقالل ،جاودانگی و عزت ما در گرو پیمودن راه امام است و
اگر نام و نشان امام نباشد سرنوشت همه ما ضعیف و منتهی به سکوت
خواهد شد.

معاون پارلمانی رئیسجمهور خبر داد

تقدیم الیحه جدید انتخابات
تا پایان سال  ۱۴۰۱به مجلس

معاون پارلمان�ی رئیسجمه�ور تأکی�د کرد:بنا داری�م در دولت
سیزدهم با صرف زمان مناس�ب الیحه انتخابات را تدوین کنیم و
امیدواریم همین امس�ال نهایی شود و در دس�تور رسیدگی قرار
گیرد تا به لحظات پایانی و روزهای نزدیک انتخابات موکول نشود.

س��ید محمد حس��ینی در گفتوگو با خبرگزاری خان��ه ملت اظهار
داشت:وزارت کشور به طور جدی مشغول تدوین الیحه جدید انتخابات
است و از برخی اندیشکدهها و گروههای خارج از وزارت کشور نیز کمک
گرفته شده تا یک الیحه قوی و خوب تدوین شود.
وی افزود:در ه��ر دوره در مجل��س و در دولته��ای مختلف ،الیحه
انتخابات دائما دستخوش تغییرات مختلف شده و نگاه کامل و جامعی
به آن نش��ده ،بلکه اصالحات موردی روی آن اعمال شده و عمدتاً نیز
با شتابزدگی به آن پرداخته شده که نهایتاً ش��ورای نگهبان نیز آن را
نپذیرفته اس��ت .حس��ینی تصریح کرد:بنا داریم در دولت سیزدهم با
صرف زمان مناسب الیحه انتخابات را تدوین کنیم و امیدواریم همین
امسال نهایی شده و در دستور رسیدگی قرار گیرد تا به لحظات پایانی و
روزهای نزدیک انتخابات موکول نشود و کیفیت رسیدگی به آن پایین
نیاید چرا که حداقل شش ماه پیش از آغاز فرایند انتخابات باید قانون
انتخابات تعیین تکلیف شود لذا س��عی داریم در سال  1401آن را به
مجلس تقدیم کنیم.

جوکار مطرح کرد

کاخ سفید درصدد دستیابی به توافقی نارس

رئیس کمیس�یون امور داخلی کشور
و ش�وراها در مجل�س گف�ت :ب�دون
ش�ک کاخ س�فید درصدد دس�تیابی
به توافق�ی نارس اس�ت ت�ا بتواند در
آینده نس�بت به نقض آن اق�دام کند.

محمدصال��ح ج��وکار در گفتوگ��و با
خبرگزاری خانه ملت درباره موضع منفی
امری��کا در خصوص آزادس��ازی داراییه��ای مسدودش��ده ایران در
کرهجنوبی ،گفت :متأسفانه تجربه نشان داده ایاالت متحده هیچگاه
قابل اعتماد نبوده و همواره ش��اهد دروغگویی و فریبکاری از س��وی
سیاستمداران این کشور هس��تیم .نماینده مردم یزد ،اشکذر،بخش
ندوشن و دهستان سورک در مجلس شورای اسالمی با اشاره به اینکه
اگر توافقی هم حاصل شود ،ضریب اطمینان نسبت به عملیاتی شدن
آن وجود دارد ،اظهار ک��رد :در واقع اگر امریکاییها بر اس��اس توافق
تحریمها را لغو کنند ،به بهانههای موش��کی ،حقوق بشر ،منطقهای و
غیره اقدام به اعمال تحریمهای جدید خواهند کرد .وی با بیان اینکه
سیاس��تمداران کاخ س��فید میخواهند خودش��ان را در مقابل افکار
عمومی دنیا اهل گفتوگو و مذاکره نشان دهند ،ادامه داد :بنابراین تیم
مذاکرهکننده کشورمان باید هوشمندانه با امریکاییها برخورد کند تا
جای کوچکترین خطایی وجود نداشته باشد .این نماینده مردم در
مجلس یازدهم افزود :بدون شک کاخ سفید درصدد دستیابی به توافقی
نارس است تا بتواند در آینده نسبت به نقض آن اقدام کند.

