
   خبر اول

تبیین سنت های الهی
 مهم  ترین جهاد تبیین

قریب به اتفاق اندیشمندان علوم اجتماعی و تاریخ، جهان اجتماعی و سیر 
تاریخی جهان را دارای اصول و قواعد مشخصی می دانند و نظریه پردازی خود 
در این حوزه  ها را با این پیش فرض انجام می دهند. البته بر اساس تفاوت در 
مبانی معرفت شناسی و هستی شناسی این اندیشمندان، تفاوت در نظریات 
آنان ایجاد می شود و به خاطر ابتنای این نظریات بر این مبانی متغیر برگرفته 
از نگاه انسانی و یا حتی به صورت کاماًل روشن ایدئولوژی زدگی و جهت دار 
بودن آن ها، سبب ارائه نظریات متفاوت و متضاد شده است. با وجود این، اصل 
وجود قوانین ثابت در مسیر حرکت جوامع و سیر کلی تاریخ از نظر اکثر آنان 

پذیرفته شده است. 
از منظر معارف توحیدی و اسالمی، در زندگی فردی و اجتماعی انسانی در 
این دنیا، قواعد ثابت الیتغیری وجود دارد که خدای متعال آنها را وضع کرده 
است. قوانینی که در قرآن کریم از آنها با عنوان سنت های الهی یاد شده و لزوم 
توجه انسان  ها به آنها مکرر متذکر شده است. سنت به معنای حکم و قضای 
قطعی، عبارت است از قوانین کلی و تخلف ناپذیر که روابط پدیده  ها در نظام 
آفرینش و شرح و تبیین قانونمندی هستی و چگونگی عملکرد آن قوانین در 
جهان هستی بر اساس آنها است و چگونگی این عملکردهای کلی را تبیین 
می کند. بنابراین، سنت در این معنا، شامل قوانین علی و معلولی حاکم بر نظام 
عالم و آدم و پدیده ها، مانند قوانین حاکم بر جامعه، تاریخ و تحوالت آنهاست. 
توصیف قرآن درباره سرنوشت امت  ها کامالً منطبق بر سنت های الهی بوده و 
به صراحت از این سنت  ها یاد شده است. هر قومی و هر امتی هرگاه در مسیر 
حق و حقیقت قرار گرفتند توانستند بر مشکالت غلبه کنند و هرگاه در غفلت 
قرار گرفتند و از صبر و مقاومت در راه خدا دست برداشتند، خوار و ذلیل شده و 
دنیا و آخرت خود را از دست دادند. از دیدگاه قرآن، مهم  ترین سنت تاریخی و 
اجتماعی حاکم بر زندگی بشری، سنت قطعی محو و نابودی شرک و استکبار 

و وراثت مؤمنان بر جهان است. 
توجه به سنت های الهی و کسب معرفت الزم در مورد آن ها، بینشی متعالی 
به انسان می دهد تا در مسیر زندگی خود به درستی حرکت کند و منطبق با 
قوانین الهی بتواند دست به انتخاب بزند و به کارهای خود سامان دهد. این 
موضوع در حوزه اجتماع از اهمیت باالتری برخوردار است، به خصوص وقتی 

در مورد ملت بزرگ و غیوری چون ملت ایران صحبت به میان آید. 
مردم ایران در طول تاریخ پرفراز و نشیب خود همواره تالش کرده در مسیر 
تکاملی حرکت کند و در تحوالت و در مواجهه با مسائل در سمت درست تاریخ 
بایستد، به همین خاطر هم توانست پشتیبان نگاه توحیدی باشد و در مسیر 
تکاملی جامعه ایران، اسالم ناب را بپذیرد و پشتیبانی کند و انقالب اسالمی را 
با خون هزاران نفر از فرزندان خود به ثمر نشانده و تداوم بخشد. به همین خاطر 
بود که امام خمینی)ره( ملت ایران را بهتر از مردم حجاز در عهد رسول اهلل)ص( 

و مردم کوفه در عهد امیرالمؤمنین)ع( معرفی کرد. 
رهبر معظم انقالب در دیدار رئیس قوه قضائیه و جمعی از اعضای دستگاه 
قضایی به سنت های غیر قابل تغییر الهی در جوامع اشاره و علت سربلندی 
و پیروزی حیرت آور ملت ایران و نظام جمهوری اسللالمی در برابر حوادث 
بزرگ و تلخ سال ۱۳۶۰، ایستادگی و تالش و نهراسیدن از دشمنان دانسته و 
بیان کردند که این سنت الهی در همه دوران  ها قابل تکرار است و باید بدانیم 

خداوند سال ۱۴۰۱ همان خداوند سال ۱۳۶۰ است. 
البته رهبر معظم انقالب اسالمی در سال های اخیر بار ها مردم را به توجه 
به سنت های الهی، به خصوص به سنت »مقاومت و ایستادگی « در برابر 
زورگویان و مستکبران عالم فراخوانده است. برای نمونه در بیانات ایشان 
در دیدار مردم قم در ۱9 دی ۱۳97 به ماجرای دشمنی فرعون با حضرت 
موسی)ع( در قرآن اشاره کردند و فرمودند: »فرعون می دانست موسی حق 
است اما دشمنی می کرد و خدا به حضرت موسی گفت  نترسید، حرکت 
کنید من با شما هسللتم  که این خطاب امروز عیناً به ملت ایران است که 
در مقابل دشمنِی آگاهانه فراعنه عالم، ایستاده است.  « و پیشتر در بیانات 
اَاراَ ثُمَّ الاَ  َُّوا الَأْْدب ل اَواَ للُروا ل فاَ َِّذیناَ کاَ اَْو قاَاتاَلاَُکُم ال ل خود در 25 فروردین ۱۳97 »واَ
لاَن تاَِجداَ لُِسنَّه  لاَْت ِمن قاَْبُل واَ َِّتی قاَْد خاَ ِ ال ه اهللَّ ا واَالاَ ناَِصیًرا * ُسللنَّ لِیًّ یاَِجُدوناَ واَ
ِ تاَْبِدیاًل؛ این سّنت الهی اسللت: اگرچنانچه در مقابل ظلم و استبداد و  اهللَّ
زورگویی و خباثت  ها و جنایت های جنایتکاران عالم بایستید، قطعاً مجبور 
به عقب نشینی می شللوند؛ این قرآن کریم اسللت که به عنوان یک سنت 
قطعی تاریخ و سنت الهی از این یاد می کند، و این سنت ان شاءاهلل عملی 
خواهد شد.« این بیان رهبری ناظر به سنت اجتماعی »یاری و نصرت الهی 
مؤمنین« است، آن گاه که خدای متعال در آیه ۴7 سوره روم می فرماید: »و 
کان حقا علینا نصرالمومنین؛ و یاری مومنان، همواره حقی است برعهده ما. 
 « و همین نصرت الهی بود که در پس ایستادگی امت حضرت موسی)ع(، 
سبب شد که دریا شکافته شد و با عبور موسی)ع( و قومش، فرعونیان در 

آن غرق شدند. 
رهبر معظم انقالب اسالمی بار ها طی دوره رهبری خود بر لزوم مقاومت در 
برابر دشمنان و آینده روشن ملت ایران در پس این ایستادگی اشاره کرده اند 
که اهمیت این موضوع را نشان می دهد. تجربه امت های گذشته هم در قرآن 
کریم و هم در احادیث اهل بیت)علیهم السالم( در جلوی چشمان ما است 
آن گاه که جبهه حق را یاری رساندند و از فشار دشمنان خدا و مستکبران عالم 
سست نشدند و همچنین در زمانی که از نصرت الهی مأیوس شده یا تحت تأثیر 

فشارهای دشمنان و تبلیغات آنان از یاری جبهه حق منصرف گشتند. 
امروز مهم  ترین تبیینی که برای تداوم مسیر درست ملت ایران می توان انجام 
داد کسب معرفت راجع به سنت های الهی است به خصوص افزایش معرفت 
و ایمان به اینکه در صورت تداوم مسللیر مقاومت توسط ملت ایران، نصرت 
الهی بیشتر از گذشته شامل حال این مردم خواهد شد و دشمنان آنان را که 

فرعونیان زمان هستند غرق خواهد کرد. 

۵ موج هویت زدا  از انقالب
 اهداف  و  راهبردها

همه انقالب های تاریخ از بللدو پیروزی با صحنه دائمی نبللرد با معارضه و 
جریان های هویت زدا مواجه بوده اند. بسیاری از انقالب ها در مسیر خود تاب 
مقاومت در برابر امواج هویت زدا را نداشتند، بنابراین محکوم به شکست یا 
اضمحالل شدند، بعضی دیگر، در حالی که نقاب و پوسته ای از انقالب را حفظ 
کردند اما از درون دچار پوکی یا همان بی هویتی شللدند. طبیعی است که 
انقالب اسالمی نیز از این واقعیت مستثنا نیست و در این چهار دهه به صورت 
پیوسته در نبرد دائمی با معارضه جویان، ارتجاع طلبان و هویت زدایان قرار 
داشته است. از جنبه روندی، انقالب با پنج موج هویت زدا از صورت و سیرت 

انقالب مواجه شده است:
- هویت زدایی از شعائر و آرمان ها.

- هویت زدایی از مناسک و رفتارها.
- هویت زدایی از ارزش ها و اعتقادات.
- هویت زدایی از ساختار ها و نهادها.
 - هویت زدایی از فرهنگ و هنجارها.

برآیند هدفگذاری ایللن پنج موج مهاجم، تالش بللرای هویت زدایی از 
اصل و هویت انقالب بود. همان چیزی که در مقاطعللی از آن با عنوان 
نرمالیزاسللیون یاد شده اسللت. یعنی مفروض اساسللی این است که 
انقالب با مجموعه ای از شعائر، آرمان ها، ساختارها، ارزش ها و هنجار ها 
برخوردار از هویتی است که آن را غیرعادی کرده و حاال برای عادی سازی 
انقالب)بخوانید بی اثر کردن آن( باید همه این مؤلفه  ها به سمت عادی 
شدن)بخوانید اسللتحاله و عقبگرد( تغییر مسللیر دهند. این موج های 
پنج گانه هویت زدایی به ویژه در برخی دولت هایی که در طول ادوار انقالب 
بر سرکار آمده اند به دلیل زمینه  هایی که برای آن فراهم شد تشدید شد. 
در این مسیر بعضاً کارگزارانی بر سرکار آمدند یا به ساختار تصمیم گیری 
ورود کردند که خواسته یا ناخواسته در حکم مأمورانی بودند که به این 
روند شتاب بخشیدند. برای هر کدام از این محورهای هویت زدا می توان 
مصادیق متعددی را برشللمرد؛ از تصویب و اجرای سند 2۰۳۰، حذف 
و از میان برداشللتن برخی نهادهای انقالبی از قبیل جهادسللازندگی، 
زمینه سازی برای شکاف طبقاتی و به هم زدن معادالت اقتصادی به زیان 
طبقات محروم و مستضعف، تغییرات کاماًل محسوس در سبک زندگی 
و تقویت روحیه اشللرافیگری، تالش برای کمرنگ کردن اندیشه های 
امام )ره(، برنامه ریزی برای از بین بردن تعادل جمعیتی تا زمینه سازی 
برای نفوذ و تغییرات گفتمانی در عرصه های داخلی و خارجی همه در 

این بسته قابل نشانه گذاری، رمزگشایی و معنایابی است. 
معارضه های هویللت زدا اگرچه در چالش با حافظللان هویت  برآمده از 
انقالب، توفیق پیروزی نیافتند اما نمی توان منکر اثرگذاری آنان شللد. 
در برهه  هایی این معارضه  ها توانست بر فضای عمومی و حتی گفتمان 
انقالب اثرگذاری و در مسیر طبیعی و روبه جلو اخالل کند. نهیب های 
تند حضرت امام در طول ۱۰ سال از حیات مبارک در موضوعات مختلف 
و بعد از آن هشدارهای پیوسته  رهبر حکیم انقالب بر ضرورت توجه به 
شللبیخون فرهنگی، جنگ نرم، جنگ ترکیبی، جریان تحریف، جنگ 
تبلیغاتی، اقتصاد مقاومتی همه شاهدی است بر این معارضه جویی  ها و 
نگرانی امامین انقالب و پافشاری ایشان بر پاسداری از اساس هویت. حاال 

چند نکته مهم در همین ارتباط:
۱. نقطه ثقل عملیات رقیب در کارزار هویت زدایی کجاست؟ یقیناً امروز 
میدان این عملیات ویژه در رسانه متمرکز شده است و به مدد رسانه و 
اثرگذاری بر افکار عمومی اهداف پیگیری می شللود، یعنی بدخواهان 
انقالب لجمن )لبه جبهه منطقه نبرد( خود را بر ظرفیت های این عرصه 

استوار کرده اند. 
2. اهداف مدنظر در عملیات هویت زدایللی کدام اند؟ در این بخش باید 
بتوانند شللعار ها و آرمان های انقالب را دست نیافتنی، مناسک انقالبی 
را دچار پوسیدگی، ارزش ها و اعتقادات انقالبی را ضدارزش، ساختار ها 
و نهادهای انقالب را ناکارآمد و فرهنگ و هنجارهای انقالبی را ناهنجار 
معرفی کنند و به این طریق همه حقایق و جاذبه های انقالب را واژگونه 

جلوه دهند. 
۳. چه بایللد کرد؟ جلوگیللری از حرکللت دوری انقللالب )ترمیدور( و 
هویت زدایی از آن در سطوح پنج گانه فوق الذکر، مستلزم برجسته سازی 
اصول اساسی انقالب و سنجش دائمی حرکت کلی کشور بر مبنای این 
اصول است. بسللتر هویت زدایی از انقالب، ایجاد ابهام یا کمرنگ شدن 
اصول است. مکتب امام اصول مشخص و درخشانی همچون مردم گرایی، 
استکبارستیزی، اسللتقالل خواهی، معنویت جویی، عقالنیت انقالبی، 
عدالت اجتماعی با تأکید بر حمایت از مستضعفان دارد که نباید اجازه 
داد تحریف یا کمرنگ شوند و در ضمن ارزیابی مسیر طی شده و تعیین 

مسیر و چشم انداز آینده نیز باید بر اساس این اصول باشد. 

 رئیس سازمان انرژی اتمی ایران تأکید کرد
فناوری هسته ای را 

به زندگی مردم و اقتصاد کشور می آوریم
رئیس س�ازمان انرژی اتم�ی ایران درباره توس�عه کارب�رد پرتو ها 
در صنعت نف�ت، گاز و پتروش�یمی گف�ت: یکی از اه�داف مهمی 
که در دس�تور کار س�ازمان انرژی اتمی قرار دارد، اس�تفاده از این 
فناوری در زندگی مردم و اقتصاد کش�ور اس�ت، به نحوی که همه 
مردم به ص�ورت نزدیک از این خدمات و امکانات بهره مند ش�وند. 
به گزارش ایرنا، محمد اسالمی، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی 
اتمی در حاشیه برگزاری همایش »توسعه کاربرد پرتو ها در صنایع نفت، گاز 
و پتروشیمی «  با بیان این مطلب اظهار کرد: در بخش های گوناگون نظیر 
حوزه کشاورزی و صنایع غذایی اقداماتی برای استفاده از دانش هسته ای 
انجام شده است و خوشبختانه اکنون نیز شرایطی فراهم شده تا صنعت 
هسته ای در کل فرایندهای مربوط به صنایع نفت، گاز و پتروشیمی بتواند 
نقش آفرینی کند و مفید باشد، زیرا متأسفانه تاکنون استفاده از ظرفیت 

هسته ای در این صنایع مغفول و ناشناخته مانده است. 
اسالمی خاطرنشان کرد: ساختار نوینی پایه گذاری کرده ایم، به طوری که 
موارد مهم و متعددی در سند جامع 2۰ ساله دیده شده است و باید توجه 
داشت به عنوان یکی از سازمان های پیشرو و با توجه به سند تحول دولت 
سیزدهم توانسته ایم برای نخستین بار سللند »جامع توسعه هسته ای 
کشور« را تدوین کنیم که حرکت اجرایی قدرتمند و هدفمندی محسوب 
می شود و بر اساس آن سازمان انرژی اتمی در همه محور ها فعال خواهد 
شد. وی تأکید کرد: این سند و به کارگیری دانش  هسته ای در عرصه  ها و 
صنایع مختلف می تواند پاسخ روشنی برای دشمنان انقالب اسالمی باشد 
زیرا آنها همواره با اتهامات واهی، فضای امنیتی برای صنعت هسللته ای 
ایران ایجاد کرده اند و با فریب افکار عمومی در دنیا و با ایجاد مزاحمت های 
متنوع و از جمله تحریم های ظالمانه، این گونه وانمود کرده اند که صنعت 
هسته ای جمهوری اسالمی ایران، صنعتی است که صرفاً اهداف نظامی 

را دنبال می کند. 
اسالمی گفت: استفاده از دانش هسته ای در صنایع گوناگون جزء الینفک 
تعهدات سللازمان انرژی اتمی اسللت و حرکت های گسترده تر و حضور 
مؤثرتر در همه حوزه  ها در اصل خنثی کننده این گونه مزاحمت  ها و جو 
رسللانه ای و روانی منفی ایجاد شده در دنیاسللت و از سوی دیگر چنین 
اقداماتی موجب امیدواری برای مردم می شود زیرا به دنبال آن هستیم 
تا نتایج و اثرات دانش هسته ای در صنایع و عرصه های مختلف را تقدیم 
مردم کرده و شللرایطی فراهم سللازیم تا هموطنان بتوانند از خدمات و 

امکانات دانش هسته ای در کشور بهره مند شوند.  

دکترسپهرخلجی حمیدرضاشاهنظری

رهبر معظم انقالب در دیدار رئیس، مسئوالن و کارکنان قوه قضائیه:

ایستادگی و نهراسیدن از دشمنان راز سربلندی جمهوری اسالمی است

خدای امسال  همان خدای سال 60 است

رهبر معظم انقالب اسالمی صبح دیروز در دیدار 
رئیس قوه قضائیه و جمعی از مسئوالن و کارکنان 
دستگاه قضایی به تبیین »سنت های غیرقابل 
تغییر الهی در جوامع« پرداختند و گفتند: علت 
س�ربلندی و پیروزی حیرت آور مل�ت ایران و 
نظام جمهوری اسالمی در برابر حوادث بزرگ و 
تلخ سال ۱۳۶۰، ایستادگی و تالش و نهراسیدن 
از دش�منان ب�ود و این س�نت اله�ی در همه 
دوران ها قابل تکرار است و باید بدانیم خداوند 
س�ال ۱۴۰۱ همان خداوند س�ال ۱۳۶۰ اس�ت. 
به گزارش پایگاه اطالع رسللانی دفتللر مقام معظم 
رهبری، ایشان همچنین قوه قضائیه را رکنی مهم 
و تأثیرگذار در مسائل کشور خواندند و توصیه  هایی 
هشللت گانه همچون اجرای جدی سللند تحول در 
همه سللطوح، مبارزه جدی با فسللاد، جلوگیری از 
تضییع حقوق عاّمه، مراقبت از امنیت روانی مردم، 
تنظیم رابطه دستگاه قضایی با  ضابطان و به سرانجام 
رساندن پرونده های باز شده در افکار عمومی، خطاب 

به مسئوالن این قوه بیان کردند. 
 رهبری امام ناکامی های سال ۶۰ را به پیروزی 

بدل کرد
رهبر انقالب اسللالمی در این دیدار، با گرامیداشت 
یاد و خاطره شهید آیت اهلل بهشتی و دیگر شهدای 
هفتم تیر، شهید بهشتی را شخصیتی واقعاً برجسته 
خواندند و با اشاره به شرایط پیچیده و خاص ماه های 
منتهی به هفتم تیر سال ۱۳۶۰ و بعد از آن، گفتند: 
بررسی شرایط آن دوران برای امروز ما معرفت آموز 

و راهگشا است. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای با مرور شرایط سال ۱۳۶۰، 
و ماه های قبل از هفتم تیر، به وضعیت سخت جنگ 
تحمیلی و پیشروی نیروهای صدام تا نزدیکی چند 
شهر بزرگ در غرب و جنوب اشاره کردند و افزودند: 
در کنار شرایط بسیار نامساعد جنگ، در تهران نیز 
منافقین عماًل جنگ داخلی به راه انداخته بودند و از 
نظر سیاسی هم چند روز قبل از هفتم تیر، مجلس 
به عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور رأی داده بود 
و کشور رئیس جمهور نداشت. در چنین شرایطی، 
استوانه ای همچون شهید بهشتی از انقالب و نظام 
گرفته شد. ایشان همچنین به شهادت رئیس جمهور 
و نخست وزیر کشور، دو ماه بعد از حادثه هفتم تیر و 
پس از آن، شهادت تعدادی از فرماندهان ارشد جنگ 
در سانحه هوایی اشاره کردند و گفتند: جوانان و نسل 
جدید از این حوادث مطلع نیستند و باید این مسائل 
را مطالعه و با دقت در مورد آنها فکر کنند. کدام دولت 
و کشور را سراغ دارید که در مقابل چنین حوادث تلخ 

و وحشتناکی از پا نیفتد؟

رهبر انقالب اسللالمی خاطرنشان کردند: در مقابل 
همه این حوادث، در رأس هملله امام همچون کوه 
دماوند سربلند ایستاد و مسللئوالن دلسوز و مردم 
و جوانان انقالبی نیز ایسللتادند و توانستند شرایط 
کشور را صد و هشتاد درجه تغییر دهند، به طوری 
که ناکامی های پی در پی به پیروزی های پی در پی 
تبدیل شد، منافقین از سطح خیابان ها جمع شدند، 
ارتش و سپاه قوی تر شدند و کشللور به روال عادی 

بازگشت. 
  ثمره ایستادگی مقابل دشمن، توکل به خدا 

و انجام وظیفه پیروزی است
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشللاره به ذوق زدگی 
دشللمن در برخی مقاطع به دلیل برخی ضعف ها 
و کمبودهای داخلی افزودند: هم در سللال ۱۳۶۰ 
و هم بعد از آن در چهار دهه گذشللته، دشمن در 
مواردی ذوق زده و امیدوار شده و تصور کرده است 
بساط انقالب و نظام در حال جمع شدن است اما 
این امیدواری تبدیل به نا امیدی شده و مشکل آنها 
این است که راز این ناامیدی را متوجه نمی شوند. 
ایشان تأکید کردند: دشمن نمی تواند بفهمد که در 
این عالم به غیر از محاسبات سیاسی، محاسبات 
دیگری هم وجود دارد که همان سللنت های الهی 

هستند. 
رهبر انقالب به نمونه  هایی از سنت  ها و قوانین الهی 
در قرآن درباره نتیجه یاری دیللن خدا و یا نتیجه 
کفران نعمت های خداوند اشاره کردند و افزودند: 
قرآن کریم مملو از مضامیِن مربوط به سنت های 
الهی است و جمع بندی آنها این است که اگر جوامع 
در مقابل دشمنان ایسللتادند و با توکل بر خداوند 
به وظایف خود عمللل کردند، نتیجه آن پیروزی و 
پیشرفت است اما اگر دچار اختالف، عافیت طلبی و 

سستی شوند، نتیجه آن شکست خواهد بود. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای با تأکید بر لزوم بررسی 
علمی سنت های الهی با نگاه جامعه شناسی، سخنان 
خود در این بخش را اینگونه جمع بندی کردند: ملت 
ایران در سال ۱۳۶۰ با قرار گرفتن در مدار یکی از 
سنت های الهی یعنی جهاد و ایستادگی توانست 
دشمن را ناامید کند. امروز نیز همان قاعده و قانون 
جاری است و خداوند سللال ۱۴۰۱ همان خداوند 
سال ۱۳۶۰ است و باید تالش کنیم خود را مصداق 
سنت های الهی قرار دهیم تا نتیجه آن پیشرفت و 

پیروزی باشد. 
 حکومت اسالمی به وظایف خود عمل نکند 

ضربه می خوریم
رهبر انقللالب در ادامه قوه قضائیلله را رکنی مهم 
و تأثیرگذار در کل کشللور خواندنللد و گفتند: بر 

اساس آیات قرآن کریم، وظیفه حکومت اسالمی، 
اقامه نماز یعنی گسترش روح تعبد در جمهوری 
اسالمی، ایتاء زکات یعنی عدالت توزیعی در جامعه 
اسالمی و امر به معروف و نهی از منکر یعنی امر به 
ارزش هایی همچون عدالت،  انصاف، برادری و نهی از 
ظلم، فساد و تبعیض است که به این اصل در قانون 
اساسی نیز تأکید شللده و جزو وظایف قوه قضائیه 
هم قرار دارد. ایشللان افزودند: اگر به این وظایف با 
استفاده از امکانات گوناگون همچون امکانات قضا و 
دادگستری عمل نشود، مصداق تضییع نعمت های 

الهی است و از این ناحیه ضربه خواهیم خورد. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای، رئیس قللوه قضائیه را 
فردی مؤمن، انقالبللی، پر کار، مردمللی، به دور از 
تشریفات، آشنا با زوایای گوناگون قوه و برخوردار از 
گوش شنوا در قبال منتقدان خواندند و توصیه  هایی 
هشت گانه به مسللئوالن و کارکنان این قوه بیان 
کردند. ایشان در توصیه اول، سند تحول تهیه شده 
در دوره مدیریت قبل را از مترقی  ترین اسناد تحول 
دانستند و افزودند: به این سند باید عمل و بر اساس 

آن شخصیت سازی و کادرسازی شود. 
رهبر انقالب، عمل به سند تحول را باعث جلوگیری 
از انفعال در مقابل مخالفت ها خواندند و افزودند: 
رئیس قوه، مقید به عمل به سند است اما در سطوح 
دیگر یعنی همه قضات،  کارکنان و مدیران نیز باید 
این کار با قوت دنبال شللود البته بر اساس برخی 
گزارش ها، در ایللن زمینه آنگونه کلله باید، عمل 

نشده است. 
   کار اصلی مبارزه با فساد، درهم شکستن 

ساختارهای فساد زاست
»مبارزه جدی با فسللاد « توصیلله بعدی حضرت 
آیت اهلل خامنه ای به مسئوالن قضایی بود. ایشان 
با تأیید سللخنان رئیس قوه قضائیه مبنی بر »در 
اولویت بودن مبارزه با فساِد درون قوه«، خاطرنشان 

کردند: اکثریت قضات، افرادی شریف، پاکدست، 
نجیب، مؤمن و زحمتکش هستند اما با معدود افراد 
فاسللد که به کار و آبروی دیگران آسیب می زنند، 
باید برخورد شود البته در مقوله مبارزه با فساد، کار 
اصلی، مقابله با ساختارهای فسادزا و در هم شکستن 
آنها اسللت. رهبر انقالب با تأکید بر تقویت دانش 
قضایللی و جلوگیللری از صدور احللکام ضعیف یا 
مخللدوش، در توصیه بعدی به تشللویق قضات و 

کارکنان شریف و زحمتکش سفارش کردند. 
»معطللل نمانللدن هیچ یللک از اختیللارات و 
مأموریت های قانونی قللوه « توصیه دیگر حضرت 
آیت اهلل خامنه ای به مسئوالن قضایی بود که در این 
زمینه گفتند: مثالً  دادسللتان کل در حوزه حقوق 
عمومی وظایفی دارد که باید با رصد کامل و البته 
به دور از احساسات و شعارزدگی، از تضییع حقوق 
عامه جلوگیری کند. ایشللان پیشگیری از جرم را 
از دیگر مصادیق مأموریت هللای مهم قوه قضائیه 
برشمردند و گفتند: به عنوان نمونه باید با عمل به 
تکلیف قانونی در زمینه تعیین مالکیت زمین  ها در 
شهر ها و روستاها، از جرائمی مانند زمین خواری و 

کوه خواری پیشگیری شود. 
   بر رفتار ضابطین

 باید مراقبت و نظارت شود
رهبر انقالب در توصیه ششم، »تنظیم ارتباطات قوه 
قضائیه و ضابطان قضایی« را مورد تأکید قرار دادند 
و گفتند: بر رفتار ضابطیللن باید مراقبت و نظارت 
شود که در حق متهم زیاده روی یا تندروی نشود. 
دسللتگاه قضایی نیز نباید تحت تأثیر ضابط باشد 
بلکه باید به صورت مسللتقل به مسائل رسیدگی 
کند. البته نظرات کارشناسی ضابطان نیز نادیده 
گرفته نشود. ایشللان در این زمینه افزودند: یکی 
از گالیه های ضابطان از دستگاه قضایی ر ها کردن 
برخی پرونده  ها به علت کمبودهای قانونی است در 
حالی که باید با تکمیل قوانین این خأل را برطرف 

کرد. 
 سر زخم پرونده  هایی که باز می شود

 نباید باز بماند
حضرت آیت اهلل خامنلله ای در توصیلله بعدی به 
مسئولیت قوه قضائیه در قبال امنیت روانی مردم 
اشاره کردند و گفتند: امنیت روانی از جمله حقوق 
عمومی است و دستگاه قضایی باید از نگران کردن 
و تخریب ذهن مردم به وسیله شایعات و اظهارات 
دروغ و هراس افکِن افراد مشخص یا نامشخص در 
رسللانه  ها و فضای مجازی جلوگیللری کند. رهبر 
انقالب در توصیه هشللتم و پایانی با اشللاره به باز 
شدن پرونده های مهم و گوناگون در افکار عمومی 
همچون مسائل کارخانجات یا تصرفات غیرقانونی، 
تأکید کردند: سللر زخم پرونده  هایی که در افکار 
عمومی باز می شللود نباید باز بماند. هر پرونده را 
تا آخر ادامه دهید و نهایی کنید. ایشللان در پایان 
سخنانشان، کار قضایی را از جمله کارهای بسیار 
دشوار برشمردند و گفتند: البته اگر این کار را برای 
خدا و با هدایت الهی انجام دهید، اجر آن نیز سنگین 

خواهد بود. 
 گزارش اژه ای از عملکرد عدلیه

در ابتدای این دیدار، حجت االسللالم محسللنی 
اژه ای، رئیللس قوه قضائیه گزارشللی از اقدامات 
این دسللتگاه در دوره اخیر، با تأکیللد بر ارتباط 
بیش از پیش با اقشللار مختلف مللردم، تقویت 
تعامل با قللوای دیگر، تالش برای تحقق سللند 
تحول قضایی، جهش در استفاده از فناوری های 
نوین و هوشمندسازی خدمات قضایی، حمایت 
از تولیللد و رفع موانع آن، رایللگان کردن برخی 
خدمات قضایی در مناطق محروم، مبارزه جدی 
با فسللاد به ویللژه در داخل قللوه، اولویت دادن 
به پرونده هللای کثیرالشللاکی و دارای اهمیت 
در افکار عمومی، تشللدید نظارت  ها بر حسللن 
اجرای قوانین و مصوبات الزم االجرا و همچنین 
پیگیری های مسللتمر و جاری برای بهبود وضع 
معیشللتی کارکنللان و تقویت پایلله بودجه قوه 

قضائیه بیان کرد. 

ژه
اصالح طلبان که کارنامه هشللت ساله دولت شان همچنان وی

بر دوش مردم سللنگینی می کند، حاال چند ماهی است که 
ایده و نظرات اقتصادی برای دولت رئیسی می دهند و روشن 
نیست چرا وقتی مدیریت اجرایی کشللور دست خودشان 
بود، این ایده  ها برای شکوفایی اقتصادی اجرایی نشد و کار 
به اینجا رسید. حاال هم حسین مرعشللی پا را از نقد دولت 
رئیسی فراتر گذاشته و گفته که عمر دولت رئیسی به پایان 

نمی رسد، چون هیچ کاری انجام نداده است! 
حسین مرعشی، فعال سیاسی اصالح طلب و دبیرکل حزب 
کارگزاران سازندگی در مصاحبه ای گفته »بعید نیست که 
دولت آقای رئیسللی به پایان برسللد...  «. او دلیل پایان زود 
هنگام عمر دولت رئیسللی را این بیان کرده که »تا به حال 

ایشان اقداماتی انجام نداده است. «
او همچنیللن پیش بینی کرده ایران و امریللکا حتی »بدون 
خروج سپاه از لیسللت  گروه های تروریستی   توافق خواهند 

کرد. 
مرعشی در مورد حسن روحانی بعد از ریاست جمهوری هم 
گفت: »سمتی به ایشان ندادند. « و در پاسخ به این نکته که 

»گفته می شود که او مجمع را قبول ندارد به همین دلیل این 
عضویت در آن به ایشان پیشنهاد نشد. « تصریح می کند که 

»اگر سمتی به ایشان می دادند قبول می کرد. «
به نظر می رسللد تخریب هماهنگ دولت رئیسی به دست 
اصالح طلبان ناشی از یک ترس و یک امید است، ترس اینکه 
دولت رقیب اصالح طلبان بتواند موفق شود و امید اینکه با 
سیاه نمایی در مورد دولت رئیسی بتوانند سیاهی های دولت 

روحانی را از خاطره  ها ببرند. 
روزنامه سازندگی که ارگان رسمی حزب کارگزاران )حزبی 
که مرعشی دبیرکل آن است( است، اخیراً مطلبی انتقادی 
درباره عبدالناصر همتی، یکی از رؤسای بانک مرکزی دولت 
روحانی منتشر کرده بود. این رسانه که با اعتراض و تکذیب 
همتی مواجه شده بود، تالش کرد در مطلبی دیگر دل او را به 
دست بیاورد، اما جمالتی نوشته که به نظر توهماتی در مورد 
عملکرد همتی و دولت روحانی است. در واقع سازندگی برای 
به دست آوردن دل همتی، اعتبارش را وسط آورده است و 
مدعی می شود همتی و کلیت دولت روحانی »توانستند از 

ونزوئالیی شدن ایران جلوگیری کنند. «

از جمله موضوعات مدح همتی در سازندگی، این است که او 
»صحنه را ترک نکرده و همچون ماه های منتهی به انتخابات 
درباره مسائل اقتصاد ایران نظر می دهد. « و بعد در جمالتی 
جالب توجه می نویسد: »عملکرد همتی در دوران ریاستش 
بر بانک مرکزی قابل قبول بود؛ چه آنکه موفق شد با کمترین 
درآمدها، اقتصاد کشور را از بد ترین بالیا عبور دهد. خاصه 
آنکه امریکا در روز ۱۸ اردیبهشت ۱۳97 به صورت رسمی 
از برجام خارج شللد. عبدالناصر همتی برای عبور از مرحله 
سللخت خروج امریکا از پیمان برجام و تحریم های جدید، 

تمهیداتی اندیشید که تا حد زیادی موفق بود. «
مردم شاید جزئیات عملکرد همتی را از خاطر برده باشند، 
اما نتیجه عملکرد تیم اقتصادی دولت روحانی چیزی نیست 
که به این زودی  ها از یاد مردم برود یللا تأثیرات آن از گرده 
مردم برداشللته باشللد. گرچه حزب کارگزاران از یک سو، 
در مصاحبه دبیرکلش دولت رئیسللی را در حدی بداند که 
نمی تواند عمر قانونی اش را به پایان برساند و از سویی دیگر، 
محض مالحظات حزبی، مللداح دولت روحانی و رئیس کل 

بانک مرکزی اش شود!

عضو هیئت رئیسه مجلس:
مجلس از مصالح و منافع ملت 

کوتاه نخواهد آمد 
حض�ور دوب�اره ای�ران در مذاک�رات برج�ام ب�ا مصوب�ه مجل�س 
مناف�ات ن�دارد و همس�و ب�ا مصوب�ات خان�ه مل�ت اس�ت.

 علی کریمی فیروزجائی عضو هیئت رئیسلله مجلس شورای اسالمی در 
گفت وگو با خبرگزاری خانه ملت اظهار کرد: اولیللن پیام آغاز مذاکرات 
برجامی این است که جمهوری اسللالمی ایران همواره از گفت وگوهای 

سازنده در عرصه های بین المللی حمایت می کند. 
وی ادامه داد: بازگشت کشورمان به مذاکرات برجام باید با رعایت مصوبات الزام 
آور خانه ملت همراه باشد. نماینده مردم بابل با اظهار تأسف از بدعهدی امریکا 
و اروپا در روند مذاکرات برجام یادآور شد: ایران تنها کشوری است که به رغم 
بدعهدی طرف مقابل تعهدات خود را در این معاهده به سرانجام رساند. وی 
افزود: کاهش تعهدات کشورمان در بحث هسته ای به معنای خروج از معاهده 
ان پی تی نیست چرا که همچنان به اجرای آن پایبندیم. انتفاع ایران از منافع 

برجام در مذاکرات باید تضمین شود. 
نماینده مردم بابل در مجلس با اشاره به سوء رفتار طرف مقابل در این مذاکرات 
خاطرنشان کرد: بدعهدی امریکا و اروپا بی اعتمادی به نتایج توافق هسته ای 
را افزایش داده است. این نماینده مجلس با تأکید بر عزم قاطع کشورمان در 
دستیابی به توافق خوب و متضمن منافع پایدار افزود: پیشرفت اقتصادی 
کشور نباید معطل برجام بماند. همچنان باید با طی مسیر اقتصاد مقاومتی و 
خنثی سازی تحریم ها، کشور را از گردنه های سخت عبور داد. دبیرکل جامعه 
اسالمی فرهنگیان کشور صریح کرد: کشورمان هرگز دنبال دستیابی به توافق 
شکننده و ناپایدار نیست. نماینده مردم بابل افزود: مجلس یازدهم از مصالح 
پایدار و منافع عزت آفرین ملت در عرصه های بین المللی کوتاه نخواهد آمد 

و این راهبرد قطعی است.
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توهمات دو سویه کارگزاران

هم در س�ال ۱۳۶۰ و ه�م بعد از آن 
در چهار دهه گذش�ته، دش�من در 
مواردی ذوق زده و امیدوار ش�ده و 
تصور کرده اس�ت بس�اط انقالب و 
نظام در حال جمع ش�دن است اما 
این امیدواری تبدیل ب�ه نا امیدی 
شده و مشکل آنها این است که راز 
ای�ن ناامیدی را متوجه نمی ش�وند
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