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 قاضی پرونده کهریزک

 ۱۵سال حبس دارد

ابراهيم یزدی مشاور ارشد امام )ره( در نوفل لوشاتو

یادداشت 

محمدآقازاده-روزنامه نگار

 دکتر ابراهیم یزدی، دبیرکل نهضت آزادی ایران، در یادداشــتی که مواضع این 
حزب را منعکس می کند؛ نوشت:

اظهارات اخیر وزیر خارجه ایاالت متحده آمریکا در کمیته روابط خارجی مجلس 
نماینــدگان که تصریح می کنــد: از عناصر داخلی در ایران کــه بتوانند به ما در 
انتقال صلح آمیز و کامل قدرت کمک کنند، پشــتیبانی خواهیم کرد و همچنین، 
بیاناتی که علیه برنامه جامع هسته ای ایران )برجام( از سوی این مقام دولتی ایراد 
شده است، مســتند جدیدی در سیاست های مداخله جویانه دولت آمریکا در ایران 
اســت که در تعارض با حق تعیین سرنوشت ملت های مستقل جهان، اعتبار اسناد 
بین المللی و اصول مندرج در اعالمیه جهانی حقوق بشــر قابل ارزیابی اســت و 
نه تنها موجب تاســف ایرانیان دمکراسی خواه، بلکه مایه نگرانی تمامی کنشگران 
راه آزادی و صلح در سراســر جهان اســت. ملت ایران از حدود یک صد و ســی 
ســال پیش تاکنون، بارها و بارهــا در فرازهایی از تاریخ خویش مانند قیام تنباکو، 
جنبش مشروطه، نهضت ملی نفت و انقالب اسالمی 1357، باور عمیق خویش به 
آرمان های آزادی )حاکمیت ملت( و استقالل )حاکمیت ملی( را در راستای رهایی 
از دیو دو سر استبداد و استعمار ابراز داشته و در این مسیر طوالنی، ضمن پرداختن 
هزینه های فراوان، تجربه هایی بی بدیل اندوخته اســت. امــروز پس از برگزاری 
انتخابات 29 اردیبهشت ماه که بیش از 70 درصد مردم در پای صندوق های رای 
حاضر شــدند و به گفتمان اصالحات رای دادند، این اظهارات عمال می تواند آب 
به آســیاب گروه های افراطی و تندرو ریخته و جنبش دمکراسی خواهی مردمی در 
ایران را با چالش هایی روبرو ســازد. الزم به یادآوری است که اظهارات اخیر وزیر 
خارجه دولــت ترامپ مخاطبانی در میان گروههای سیاســی اصالح طلب ایران 
جایی ندارد. زیرا تجربه تاریخی نشــان می دهد که ایرانیان همواره نسبت به حفظ 
تمامیت ارضی و اســتقالل خویش توجه اساسی داشته و هیچ گونه پذیرشی نسبت 
به هرنوع تغییر که ریشــه در خواست بیگانه داشته باشد، ندارند و در شرایطی که 
امنیت و منافع ملی در معرض مخاطره قرار گیرد، جناح های سیاســی مختلف در 
مقابل هر تجاوزی ایســتادگی می کنند. این اظهارات که پس از ســفر ترامپ به 
عربســتان صورت گرفته است، به نظر می رسد که بیشتر در راستای جلب رضایت 
هم پیمانان منطقه ای آمریکا، اســرائیل و عربســتان، صورت گرفته و تاثیری در 
برنامه راهبردی جریانات اصالح طلب ایران نخواهد داشــت. نهضت آزادی ایران 
در آســتانه شصت و چهارمین ســالگرد کودتای ضددمکراتیک مرداد 1332 علیه 
دولــت مردمی دکتر محمد مصدق، به دولتمردان آمریکایی یادآور می شــود که از 
تکرار اشــتباهات گذشته که گذار به دموکراســی و توسعه در ایران را با چالش و 

تاخیر جبران ناپذیر روبرو کرده است، پرهیز کنند.

شــریعتی در تاریخ ما یک معما اســت ، ناگهان بعد از مرگ تمام جان جوانان 
و میانســاالن به جان آمد را فتح کرد، نوار سخنرانیهای آتشیناش چون گنجینه 
کمیاب و گرانبها دســت به دســت می شــد، کتاب هایش با جلد سفید در صدها 
هزار نســخه مخفیانه به فروش می رفت، در شــب تاریک مثل ستاره درخشان 
صبحگاهی نقشــه راه را نشان می داد، او آنقدر زنده نماند تا انقالبی را از نزدیک 
لمس و الجرم شــاهد پیروزی اش باشد که بذرش را در ذهن ها پاشاند، کم کم و 
طی دهه ها این ســتاره صبحگاهی تاللویش را از دست و تا چندی قبل موضوع 
جوکها و لطیفه ها شد و این تب هم به مرور سرد شد ، این اسطوره نسل ما امروز 
کــدام جوان را می تواند بر انگیزد، گاهی کتابهایــش را که بارها خوانده ام از نو 
بازخوانی می کنم ولی نه چنگی به دلم می زند و نه عمقی را نشان می دهد که در 
گفتارش می یابم ، اما برای اینک تاریخ را بشناســیم بجای تائید و انکار این مرد 
باید تا زمانی نسلی که با او زندگی کرده اند از این معما راز گشایی کنیم، باید به 
این پرسش پاسخ دهیم چطور روح زمانه در او تجسم خود را یافت و این روح بعد 
از گــذر از آن دوران با او بیگانگی می کند، آیا در میان آثارش میراثی وجود دارد 
که ما را از مغاک ها و مســیرهای سنگالخی عبور دهد آن هم در حالی که همه 
روشنفکران در مواجه با واقعیت دچار یاس شده اند و سنتی را نمایندگی می کنند 
از زایش بازمانده. روشنفکران چپ و لیبرال هم در این سترونی شریک اند، دیگر 
هیچکس از ایده های رهایی بخش ســخنی به میان نمی آورد ، اندیشه راهنمایی 
وجود ندارد تا به کنش سیاسی جهت داد . از نظر فکری حاکمیت هم دیگر هیچ 
ایده ایجابی ندارد و امیدی را بر نمی انگیزد، شــاید وقت آن است شریعتی و همه 
آثــار هنری و فکری دهه چهل تا پایان دهه پنجــاه را بازخوانی کنیم و به این 
پرســش پاسخ دهیم چرا حاصل این همه تالش مبدل به هیچ شد، هنر کاالیی، 
تجاری و بی اثر شــد. شــعر دیگر حضور زنده ندارد، ســینما و تاتر تنها دلتنگ 
دوران اوج خود است و ما به قول معروف در عصر امتناع اندیشه گرفتار شده ایم. 
سروش، طباطبایی و همه اندیشه ورزان نه حرف تازه یی دارند و نه بازاری برای 
فروش ایده هایشان، در عصر نیاندیشیدن هیچ بدیلی جز حفظ وضع موجود و بدتر 
نشدن اوضاع مردم را متحد نمی کند، اصالح طلبی و اصول گرایی از محتوا تهی 
شــده اند ، شــریعتی اگر زنده بود چه می کرد، معلوم نیست و می توان حدس زد 
ســیاهپوش از دست رفتن رویاهایش می شد، وظیفه ماست با نگاه انتقای بسراغ 
تاریخ از جمله شریعتی برویم و با تبار شناسی شاید مفری در جهان بی مفر ظاهر 
شود، باید جرات این بازخوانی را بیابیم تا باز به غصر اندیشیدن باز گردیم و این 

تنها راه باقی مانده برای ماست.

سخنگوی قوه  قضاییه اعالم کرد که قاضی پرونده کهریزک حکم 15 سال حبس دارد.
به گزارش ایلنا، حجت االسالم غالمحسین محسنی اژه  ای در نشست خبری خود در پاسخ به این پرسش که آیا حضور یکی از قضات کهریزک 
در زندان را تایید می کنید، گفت: ایشان دو پرونده دارد که هنوز یکی از پرونده ها به نتیجه نرسیده است. اما در پرونده دیگر که چند عنوان مجرمانه 

داشت، این فرد به اشد مجازات که 15سال حبس است، محکوم شده و اجرا می شود.

اظهارات مداخله جویانه وزیر خارجه آمریکا در 
ایران جایگاهی ندارد

دوران روابط عادی با تهران به پایان 
رسیده است

        اورشلیم پست: 

محسنیاژهایسخنگویقوهقضاییه:

پاسخ ایران به اقدامات تروریستی بالدرنگ و ویرانگر است

وزیــر دفاع گفت: حمله موشــکی ســپاه 
نشان داد که پاسخ ایران به اقدامات مذبوحانه 
تروریستی داعش، بالدرنگ و ویرانگر و نقشه 

آنان نقش برآب است.
به گزارش انتخاب، ســردار حسین دهقان 
وزیر دفاع و پشــتیبانی نیروهای مسلح، حمله 

اخیر موشکی ســپاه به مقر داعش در دیرالزور 
ســوریه را بخش کوچک و نازلــی از واکنش 
جمهوری اسالمی ایران به اقدام کور و حقیرانه 
تروریستی داعش و حامیانش ذکر کرد و افزود: 
دکتریــن دفاعی جمهوری اســالمی ایران بر 
اســاس اصل بازدارندگی فعال و موثر است و 
هرگونه تهدید احتمالی منطقه ای و فرامنطقه 

ای را به شدیدترین وجه پاسخ می دهد.
دهقان در خصوص قدرت و توان موشکی 
جمهوری اســالمی ایران اظهار داشت: در سه 
سال گذشته در حوزه موشکی، برنامه های جدی 
و گسترده ای در ابعاد کمی و کیفی در دستور کار 
داشــته ایم و امروز قادریم انواع موشــک های 

بالستیک و کروز را با قدرت تخریبی باال و دقت 
نقطه زنی در مجموعه وزارت دفاع طراحی، تولید 

و در اختیار نیروهای مسلح قرار دهیم.
جمهــوری  اراده  و  عــزم  افــزود:  وی 
اسالمی ایران بر تقویت بنیه دفاعی است و هیچ 
قدرتی قادر نخواهد بود بر این اراده تأثیر منفی 
داشــته باشد و تحریم ها نیز نه تنها موثر نبوده 
بلکه عزم مــا را برای خوداتکایی کامل در این 

حوزه راهبردی صد چندان کرده است.
دهقان تأکید کرد: قــدرت و توان دفاعی 
جمهوری اسالمی ایران در خدمت صلح، ثبات 
و امنیت منطقه و در مقابله با عوامل ناامن کننده 
نظیر گروه های تروریستی تکفیری داعش بکار 

گرفته خواهد شد.
وزیر دفــاع با بیان اینکه دشــمن وانمود 
می کند که اقدام گروه تروریســتی داعش در 
تهران در راســتای راهبرد آنان در کشــیدن 
جنگ به داخل ایران صورت گرفته است، اظهار 
داشت: هالکت کامل نیروهای اقدام کننده در 
تهــران، وارد کردن ضربات قاطع به طراحان و 
هدایت کنندگان آنان توســط تیم های امنیتی 
و عملیاتــی جمهوری اســالمی ایران و حمله 
موشکی ســپاه نشان داد که پاســخ ایران به 
اینگونه اقدامات مذبوحانه بالدرنگ و ویرانگر 

و نقشه آنان نقش برآب است.

حسیندهقانوزیردفاع:

الیحه جدید تحریم های مالی جدیدی را علیه برنامه موشــکی ایران وضع 
کرده و هدف از اینها، تحریم های نظامی جدید است.

به گزارش انتخاب، اورشلیم پست نوشت: رای اخیر مجلس سنا که به اکثریت 
تقریبا مطلق مجلس به تصویب رسید درباره تحریم ایران برای آمارهای حقوق 
بشــری و برای فعالیت های موشــکی ایران و همچنین حمایت های ایران از 
ســازمان های تروریســتی در سراســر جهان بود. این تصمیم آغاز فاز جدید 
سیاست های کنگره در قبال کشوری است که کمتر از دو سال گذشته به دلیل 
دوگانگی های مجلس نمایندگان به یک توافق هسته ای دست پیدا کرده است.

کســانی که با توافق ســال 2015 مخالف بودند از این می ترسیدند که این 
توافق ایران را به عنوان یک کشــور در آستانه دستیابی به سالح هسته ای را 
در حاشــیه امن قرار دهد و برای تهران زمینه های انتفاع استراتژیک از مزایای 
یک قدرت هسته ای را بدون اینکه هزینه ای برای جاه طلبی هایش پرداخته 
باشد فراهم سازد. وضعیت ایران در آستانه دستیابی به سالح هسته ای جسارت 
ایرانیان را بیشــتر کرده بود و به اســتدالل جمهوری خواهان این مساله بی 
ثباتی را در خاورمیانه تشدید کرده است. با این حال دموکرات ها می گفتند که 
اقدامات بی ثبات کننده ایران می تواند تحت توافق هسته ای نیز با جریمه هایی 
همراه باشد و توافق هســته ای تنها به مسائل هسته ای سامان خواهد داد و 
کنگره آزاد است که هز گاه نیاز دید جاه طلبی های ایران در منطقه را با واکنش 
سخت مواجه کند. از این رو رفتارها و اقدامات غیر هسته ای ایران نیز به گفته 
دموکرات های ســنا باید تا حدودی با تحریم مواجه می شد. همین مواضع در 
ادامه دموکرات ها و جمهوری خواهان را در این خصوص هماهنگ کرد و قانون 
ســال 2017 در واقع سرآغاز یک راه بود. 98 نفر از 100 نفر ستاتور به قانون 

تحریم های ایران رای مثبت دادند.
دموکرات هایی که از این الیحه حمایت میکنند دیگر با دیدگاه های دولتی که 
توافق هسته ای را به سرانجام رساند و خواستار تعامل مجدد با ایران بود موافق 
نیستند. جان کری وزیر خارجه اوباما و مذاکره کننده ارشد هسته ای علیه این 
قانون بارها البی کرد و این البی ها در توییتر نیز منتشــر شد دوتالد ترامپ بر 
این قاعده جدید هیچ واکنشی نشان نداده و به وزارت خارجه دستور داده که در 

سیاست ها در قبال ایران و درتوافق هسته ای تجدید نظر کند.
این مسائل به هر نتیجه ای که ختم شود نگاه کنگره آمریکا به ایران به قبل 
از دوران برجام یعنی به دوران پیشا برجام برگشته است.دموکرات ها وجمهوری 
خواهان اغلب در تصمیم ها در قبال ایران هماهنگ عمل میکنند و از تحریم ها 
به عنوان ابزاری برای بیان ایده هایشان استفاده میکنند. استراتژی اجماع با این 

حال کوتاه مدت خواهد بود و تنها برای مقابله با ایران است.
بــه گفته بن کاردین که یکــی از اعضای کمیته روابط خارجی و ســناتور 
دموکرات مخالف توافق هسته ای است، تحریم های جدید نتیجه اقتصادی و 
دیپلماتیک اقدامات تهاجمی ایران علیه منافع، ارزش ها و متحدان آمریکا است. 
الیحه جدید، تحریم های مالی جدیدی را علیه برنامه موشکی ایران وضع کرده 

و هدف از این تحریم ها ایجاد محدودیت های نظامی جدید است.
او گفته: تحریم های جدید اعالمیه قوی ای بود، و این بیانیه می گوید دوران 

رابطه عادی با ایران تمام شده است.

مقررات بازار کار به سمت ظالمانه شدن می رود
یک کارشــناس اقتصادی معتقد است شرایط غیر 
منصفانه ای که در برنامه های اشتغال زایی دولت برای 
کارگران بیکار درنظر گرفته شده است، نشان می دهد 
که در نظر کارشناســان اقتصادی دولت تا چه اندازه 

نیروی انسانی حقیر و بی ارزش است.
به گــزارش ایلنا، ابراهیم رزاقــی در تحلیل خود از 
دو طرح اشتغال زایی مهارت آموزی و کارورزی گفت: 
شرایطی که در این طرح ها برای کارگران بیکار درنظر 
گرفته شده است نشــان می دهد که رویکرد مقررات 
حاکم بر بازار کار ایران در جهت ظالمانه شدن در حال 

تغییر سمت و سو دادن است.
وی در دفاع از این دیدگاه خود گفت: به طور مثال در 
شرایطی که حداقل مزد یک کارگر نباید از ماهانه یک 
میلیون تومان کمتر باشد اعالم شده است که با اجرای 
طرح کارورزی به کارگر بیکاری که روزانه هشت تا ده 
ساعت کار خواهد کرد، تنها310 هزار تومان پرداخت 
شــود، آیا این شرایط فاصله گرفتن از اصول انسانی و 

مترقی قانون اساسی را نباید ظالمانه بنامیم؟ 
این مدرس دانشــگاه خاطرنشــان کرد: با نگاهی 
عادالنه به وضعیت کارگران ایران پی می بریم ماهیت 
مســائلی که در این حوزه اتفــاق می افتد ضد منافع 
کارگری است. اگر بخواهیم در مورد گسترده تر بحث 
کنیم باید بگوییم که سال هاست فرایند قانون نویسی 

برعلیه طبقه ضعیف جامعه جریان دارد.
رزاقــی ادامه داد: در حال حاضر در ایران نزدیک به 
12 تا 15 میلیون بی کار داریم، این آمار نشان می دهد 
که موضوع بیکاری در حال تبدیل شــدن به یک امر 
اجتماعی عادی است و در این میان دولت های مختلفی 
که تاکنون طالیه دار سیاست های تعدیلی بوده اند با 
طرح های چون استاد- شاگردی، ایجاد مناطق آزاد و 
ویژه اقتصــادی، کارورزی و مهارت آموزی و اعطای 
معافیت  به کارگاه های کوچک سعی کرده اند می کنند 
تا به زعم خود با ایجــاد رونق اقتصادی آمار بیکاری 
را کاهش دهنــد.وی ادامه داد: وضعیت جامعه  ای که 
مردم آن مجبورند تا بــرای دریافت درآمدی کمتر از 
حداقل های قانونی بیش از ظرفیت توان خود کار کنند، 
را بحرانی دانســت و گفت: وقتی مردم برای دریافت 
310 هزار تومان فراخوانده می شــوند نشان از فقر و 
گرسنگی در کشور دارد. مسئوالن ما به این نکته توجه 

داشــته باشند که فقر در کشور یک نوع تهدید امنیتی 
محسوب و باعث سوء استفاده کشورهای فرصت طلب 
می شود.این اقتصادادن با انتقاد از عملکرد مسئوالن و 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی فعالیت آنها را ناآگانه 
خواند و افزود: متاسفانه عملکرد مسئوالن و نمایندگان 
مجلس نشان می دهد که آنها ناآگاهانه و بدون آینده 
نگری در حوزه کار و کارگر تصمیم می گیرند. البته این 
موضوع به دولت  های گذشته باز می گردد که سیستم 
نئو لیبرالیســم غربی را به نفع سرمایه داری پایه ریزی 
کردند.رزاقی با شرح وضعیت کارگران، بعد از اجرایی 
شدن طرح کارآموزی تصریح کرد: چنین طرح هایی ما 
را به یاد کارگرانی می اندازد که در انگلستان بر اثر کار 
زیاد جان خود را از دست می دادند. ما با طرحی روبه رو 
هستیم که می خواهد در برابر هشت تا ده ساعت کار 
حداکثر 310 هزار تومان بــه کارگر پرداخت کند که 
این ظلم آشکار محسوب می شود.این استاد دانشگاه در 
پایان با مطرح کردن پیشنهادی خطاب به نمایندگان 
مجلس گفت: نماینــدگان مجلس اگر می خواهند به 
اقتصاد کشور کمک کنند به جای رها کردن کارگر و 
کارفرما به حال خود، در خصوص نظارت بر مالیات ها 
سختگیرانه تر باشند تا سرمایه داران به راحتی نتوانند از 

پرداخت مالیات فرار کنند.

چرا حاصل این همه تالش مبدل به هیچ شد؟

رسانه های خارجی 

حمله موشکی سپاه هشدار به داعش، آمریکا، 
اسرائیل، و کشورهای حوزه خلیج فارس 

است

      یدیعوت آحارونوت: 

روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارونوت با اشاره به حمله یکشنبه اخیر ایران 
به مقر داعش در دیرالزور نوشــت: وقتی ایران موشک های زمین به زمین از 
این فاصله شلیک می کند جایگاه یک قدرت بزرگ نظامی در سطح منطقه و 

حتی در سطح جهان را برای خود به تصویر می کشد.
به گزارش ایرنا، روزنامه یدیعوت آحارونوت نوشــت: این حمله از افزایش 
دخالت های ایران در ســوریه حکایت دارد و بر فرض اصابت این موشک ها 
به هدف از مسافت بیش از 600 کیلومتری روشن می سازد که ایران در کنار 
استفاده از حزب اهلل، گزینه های دیگری برای برخورد با اسرائیل در اختیار دارد. 
به باور نویسنده این مطلب، هدف اصلی ایران از حمله اخیر این بود که بعد از 
عملیات تبلیغاتی و خرابکارانه اخیر داعش در ایران، وجهه نظام را بهبود بخشد 
چون عملیات هفته گذشته احساسات مردم ایران را تحریک کرد و این تفکر 

را که نظام و سپاه پاسداران از هرگونه آسیبی به دور هستند زیر سوال برد. 
به نوشــته یدیعوت آحارونوت، ایران عملیات اخیــر را در دو مرحله پیش 
برد: شناســایی حامیان پشــت پرده حمله تهران و ضربــه زدن به داعش با 
موشک های زمین به زمین با هدف کشتن عناصر داعش در مقر اصلی آنها. 

این روزنامه افزود: ایران خواست تا همه بدانند که داعشی ها در امان نیستند 
و دســت ایران به آنها می رسد. این حمله به داعش در دیرالزور همچنین به 

نظام سوریه و روس ها کمک کرد. 
به نوشــته این روزنامه عبری زبان، حمله موشــکی ایران عالوه بر ضربه 
زدن به داعش، باعث تقویت متحدان می شود. اصل این کار یعنی وارد کردن 
ضربه دقیق با موشــک از فاصله 600 تا 700 کیلومتری یک عرض اندام و 
قدرت نمایی برای ایران به شمار می آید و هیبت و قدرت بازدارندگی در سطح 
یک ابرقدرت به ایران می دهد چراکه تا کنون فقط ایاالت متحده و روســیه 
موشک های دوربردی در این سطح در جنگ های خاورمیانه شلیک کرده اند. 
این روزنامه صهیونیستی حمله موشکی اخیر ایران به مقر داعش در سوریه 
را هشداری نه فقط به اسرائیل بلکه به کشورهای حاشیه خلیج فارس و ایاالت 
متحده آمریکا دانست. یدیعوت آحارونوت افزود: شاید بتوان گفت ایران از این 
فرصت اســتفاده کرده و برای امتحان سطح دقت موشک های دوربرد خود، 
انواع مختلفی از موشک های بالستیک نیز شلیک کرده باشد. برای همین جا 
دارد این رویداد نگرانی و توجه اسرائیل به خود جلب کند چون کسی که قادر 
به شلیک موشک از کرمانشاه واقع در غرب ایران و کردستان در شمال ایران 
به ســمت اهدافی در شرق و شمال شرق سوریه است توانایی آن را دارد که 

جوالن و مناطق دیگری در اسرائیل را هدف قرار دهد. 
این روزنامه نتیجه گرفت: ایــن آخرین حرف ایرانی ها نخواهد بود؛ آنها از 
چند سال پیش اعالم کرده اند که موشک های شهاب 3 با برد 1400 کیلومتر 
در اختیار دارند. برد برخی موشک های آنها حتی به باالی 2 هزار کیلومتر نیز 
می رسد اما این موشک ها نقطه زن نیستند. گفته می شود ایرانی ها موشک های 
هدایت شــونده ســاخت داخل نیز دارند اما آنها تا کنون این مساله را مخفی 
کرده اند. همه این مســائل باید فکر اسرائیل را حتی در سطح دیپلماتیک به 
خود مشغول سازد. به نوشــته یدیعوت آحارونوت باید این حمله را هشداری 
به کشورهای عربی خلیج )فارس( دانست که محور کشورهای سنی معتدل 
وابسته به آمریکا را تشــکیل می دهند. چاه های نفت و تاسیسات نظامی این 
کشــورها در فاصله 400 کیلومتری خاک ایران قــرار دارد و امکان حمله به 
آنهــا وجود دارد. همچنین ایاالت متحده نیز که در قطر و بحرین پایگاه های 
هوایی و دریایی اش در معرض شلیک موشک های ایران است باید نسبت به 
وقوع چنین اتفاقی نگران باشــد. با این حساب این حمله ایران معنا و مفهوم 

فرا منطقه ای و جهانی دارد. 

ابراهیمرزاقیاقتصاددان:

مجلس خبرگان به ســخنان اخیر رئیس جمهور در 
مورد نقش مردم در حکومت واکنش نشان داد.

به گزارش انتخاب، متن این بیانیه بدین شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

در روزهــای اخیــر مطالبی پیرامون مشــروعیت و 
مقبولیت حکومت اسالمی و تصدی والیت و حاکمیت 
مبتنی بر آراء مردم با استناد به کلمات امیرالمؤمنین)ع( 
درجامعه مطرح شــد که با برخی مبانــی دینی اعم از 
مبانی دینی اهل ســنت و تشــّیع که در فقه سیاسی 
اسالم مورد بحث قرار گرفته، متعارض و ناسازگار است. 
طرح این گونه مطالــب هر چند تازگی ندارد و در طول 
تاریخ اســالم چه در عصر حضور و چه در دوران غیبت 
و به ویژه پس از پیروزی انقالب اســالمی مطرح بوده 

و همواره از سوی علمای بیدار پاسخ داده شده است.
اکنون با توجه به ضرورت پاســداری از جایگاه رفیع 
والیت و امامت الهی توســط همه ارکان نظام مقدس 
جمهــوری اســالمی، مجلس خبــرگان رهبری الزم 

می داند نکاتی را یادآور شود:
والیت و امامت الهی به همه شوؤن آن اهم از تبیین 
و حفظ دین و هدایت مردم و زعامت سیاسی اجتماعی 
از احکام الهی است همانند والیت پیامبر)ص( و متوقف 
بر خواســت و نظر و رأی مردم نیست بلکه باید گفت 
والیت، روح اسالم است و احکام بدون پشتوانه و قدرت 
اجرایی خود را از دســت می دهد »و ما نودی احد بشئ 

کما نودی بالوالیــة«. همانگونه که آیات الهی قبل از 
نهج البالغه بر آن تاکید دارند و می فرماید »یا أَیَُّها الَِّذیَن 
ُســوَل َو أُولِی اْلَْمِر ِمْنُکْم«  َ َو أَِطیُعوا الرَّ آَمُنوا أَِطیُعوا اهللَّ

که مقام والیت را همانند مقام نبوت الهی می داند.
بیعت با پیامبر اکرم)ص( و ائمه اطهار )علیهم السالم( 
به معنای مشروعیت بخشی به حکومت پیامبر و یا امام 
توسط مردم و بیعت کنندگان نمی باشد بلکه تأکیدی بر 
اعالم وفاداری و پیــروی و فرمانبری از رهبران الهی 
اســت. بنابراین، نباید آن را با رأی مردم و انتخابات در 

دوران معاصر مقایسه کرد.
بعد از قرآن باید به مسأله غدیر و نصب حضرت علی 
)علیه السالم( در آن جمع کثیر بی سابقه توجه کرد، بعد 
هــم خطبه های متعدد نهج البالغــه و نامه ها که همه 
صریح و گویا است. باید به این گوینده گفت »حفظت 
شــیئا و غابت عنک االشیاء«. خود امیرالمؤمنین)ع( در 
بعد از ارتحال پیامبر )ص( حق حکومت خود را مطالبه 
کرده اســت. احادیثی مانند »ناشد تکم اهلل اما کنتم فی 
حجة الوداع اما سمعتم رسول اهلل یقول من کنت موالء 

فهذا علی موالء« دال بر این امر است.
حضرت علی )ع( در خطبه شقشــقیه والیت خود را 
فریاد زد »انه لیعلــم ان محلی منها محل القطب من 
الرحی« تا آنکه فرمود )اری ترانی نهبا من( می نگرم که 
میراث والیت و حکومتم ربوده شده است در حالی که 
سخنی از رأی و خواست و نظر مردم در میان نمی آید و 

البته اگر مردم با فردی غیر از ولی بیعت کنند مشروعیت 
نمی یابد لذا در نهایــت حضرت فرمودند: »لوال حضور 
الحاضر و قیام الحجة بوجــود الناصر و ما اخذاهلل علی 
العلماء ان ال یقاروا علی کظة ظالم و ال ســغب مظلوم 
لقیت حبلها علی غاربها« کــه اگر حضور مردم حاضر 
در صحنــه و وجود یاورانی که حجت به وســیله آنان 
تمام می شــود و نیز مســؤولیت الهی علما که نباید بر 
شکم بارگی ستمکاران و گرسنگی مظلومان آرام بگیرند 

معنایی برای پذیرش حکومت از منظر علی )ع( نبود.
خالصه آنکه اگــر حضرت در ابتدا بیعت را نپذیرفت 
بخاطر شناخت جامعه و نقض کنندگان و فتنه های آینده 
بود. لذا شرط می کند که اگر بیعت آنان را بپذیرد به نظر 

خودش عمل خواهد کرد.
مجلس خبرگان رهبری، با اذعان به نقش و جایگاه 
مردم در استقرار و استمرار حکومت اسالمی، بر اهمیت 
منحصر به فرد جایــگاه رفیع امامت، والیت و رهبری 
امت اسالمی که منشاء مشــروعیت نظام اسالمی بوده 
و مردم ســاالری دینی را به ارمغان آورده است و امروز 
در والیت فقیه تجلی یافته، اصرار داشته و بر ضرورت 
حفظ وحدت داخلی و انسجام ملی و اجتناب از بحث و 

جدل های تفرقه انگیز تأکید می نماید.
احمد جنتی رئیس مجلس خبرگان رهبری
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روزنامه جمهوری اســالمی در واکنش به حمله های 
اخیر به سخنان حسن روحانی که با ادبیات توهین آمیز از 
سوی مراکز قدرت و منتقدان او در جریان است، نوشت: 
علمای دین نمی توانســتند یک تماس تلفنی با روحانی 

بگیرند و منظورش را سوال کنند؟
این روزنامه با روایت ســخنان حسن روحانی نوشت: 
»هفتــه گذشــته رئیس جمهــور روحانــی در یکی از 
ضیافت های افطاری، درباره مبنای حکومت در اســالم 
ســخن گفت و نتیجه گرفت که انتخاباتی که ما امروز 
دنبالش هســتیم و آراء مردم، این پیروی از تفکر غرب 
نیســت.وی گفت: رای مردم و نظر مــردم، پیروی از 
تفکر غرب نیســت، رای مردم و نظر مردم هدیه دنیای 
غرب بعد از رنسانس برای ما نیست. ما دارای مذهب و 
مرام و دینی هستیم که امیرالمومنین مبنای حکومت و 
فرمانروائی را رای مردم و خواســت مــردم و آراء مردم 
می داند و ما بحمداهلل در این انتخابات شــکوهمند بهار 

96 عظمت ملی خودمان را به جهانیان نشان دادیم.«
این ســخن، از دو ناحیه مورد انتقاد قرار گرفت. یکی 
جماعت رقبای آقای روحانی که به بهانه فراز اول سخن 
ایشان، تالش کردند رئیس جمهور را بی اعتقاد به مبانی 
اعتقادی شــیعه در امامت جلوه دهند و دیگری بزرگانی 
که به رئیس جمهور تذکر دادند که در استناد به سخنان 
امیرالمومنین علیه السالم قسمت های دیگر نهج البالغه 

را نیز مالحظــه کند و به یک جمله اکتفا نکند. تکلیف 
رقبای سیاسی روشن اســت و نمی توان از آنها توقعی 
داشت. با این حال، آوردن فراز اول سخن رئیس جمهور 
کــه قرار دادن آن در کنار قســمت دوم کاماًل نشــان 
می دهد ایشــان درصدد بیان چه چیزی بوده، می تواند 
پرده از ابهامی که رقبا تالش کردند پدید آورند و نتیجه 

مورد نظر خود را بگیرند بر می دارد.
روحانــی در این فراز گفــت: »امیرالمومنین، مبنای 
والیت را مبنــای حکومت را نظر مردم و انتخاب مردم 
می داند »لمن ولیتموا امرکم«. گفت هر کس که شــما 
برویــد او را برگزینید به عنوان ولی خودتان و به عنوان 
رهبر جامعه منهم اطاعت می کنم، من هم می شــنوم و 

اجرا می کنم.«
این فراز از سخن رئیس جمهور را اگر منهای فراز دیگر 
که امتیاز اســالم در اهمیت دادن به رای مردم را به رخ 
غرب می کشد در نظر بگیریم همان ابهامی را که رقبای 
سیاســی رئیس جمهور روحانی درصدد مطرح کردن آن 
هســتند در خود دارد. ولی کنار هم قرار گرفتن این دو 
فراز کاماًل نشــان می دهد نظر گوینده این ســخن این 
اســت که زمامداری و اعمال حاکمیت در جامعه بدون 
پذیرش مردم امکان ندارد و مورد نظر اســالم نیســت.

رقبای سیاسی رئیس جمهور روحانی و همچنین بزرگانی 
که با هدف روشــنگری به انتقاد از سخن رئیس جمهور 

اقدام کردنــد، اگر به این نکته توجــه نمایند که آقای 
روحانی یکی از صاحب نظران دینی اســت که نه تنها 
با مبانی فقه سیاســی شــیعه آشــنائی دارد بلکه برای 
تحکیم این مبانی تالش هــای زیادی کرده و برهمین 
مبنا مسئولیت ریاســت قوه مجریه را پذیرفته و خود را 
ملزم به اجراء قانون اساسی نظام جمهوری اسالمی، که 
برمبنای فقه سیاسی شیعه استوار است، می داند، قطعاً به 
این نتیجه خواهند رســید که ایشان درصدد انکار نصب 
امــام معصوم از ناحیه خدا به امامت نبوده و نخواســته 
مشــروعیت امام را زیر ســئوال ببرد بلکه تبیین مرحله 
مقبولیت مردمی زمامداری در اسالم را مدنظر داشت که 

نیاز مبرم اِعمال حاکمیت است. 
ایــن، همان چیزی اســت که قانون اساســی نظام 
جمهوری اسالمی ســازوکار آن را برای تعیین رهبری 
پیش بینی کرده و در کالم امام خمینی مطالب زیادی در 
مورد نقش مردم در انتخاب رده های مختلف کارگزاران 

نظام تا عالی ترین سطح آن یعنی رهبری وجود دارد.
بدین ترتیب، ســخن رئیس جمهــور روحانی نباید به 

معنای انکار مبنای شیعه در امامت جامعه تفسیر شود. 

بیانیهمجلسخبرگاندرواکنشبهسخناناخیررئیسجمهور:

این مباحث با مبانی دینی اهل سنت و تشّیع 
ناسازگار است

خبر 

یک رســانه عربی اعالم کرد که در حمله موشکی ایران به پایگاه های داعش در 
دیرالزور بیش از 50 عنصر داعشی کشته شدند که 6 نفر از آنها فرماندهان بزرگ آن 
گروهک هستند و همگی تابعیت کشور لیبی را دارند.  به گزارش انتخاب، خبرگزاری 
ســیریا استار تایمز نوشت: یک منبع آگاه اعالم کرد که یکی از موشک های ایرانی 
که پایگاه های داعش در دیرالزور ســوریه را مورد هدف قرار داد به طور مستقیم به 
یک مدرسه در نزدیکی بیمارســتان داعش که مقّر اصلی فرماندهی آنان در شهر 
میادین اســت اصابت کرد و به کشته شــدن بیش از 50 عنصر داعشی منجر شد 
کــه 6 نفر از آنان از جمله ابوعاصم لیبی و عبدالقادر الفزانی معروف به ابوحارث از 

فرماندهان بزرگ آن گروهک هستند و همگی تابعیت کشور لیبی را دارند.

خبرگزاری سیریا استار تایمز:

در اصابت یکی از موشک های ایران به مقر داعش در 
دیرالزور بیش از 50 عنصر داعشی به هالکت رسیدند

ادعای عربستان در مورد بازداشت 3 عضو سپاه پاسداران
وزارت اطالعات عربســتان ســعودی روز دوشنبه مدعی شد که ســه ایرانی عضو سپاه 

پاسداران را در خلیج فارس بازداشت کرده است.
به گزارش ایسنا، در بیانیه وزارت اطالعات عربستان سعودی آمده است: سه ایرانی عضو 
سپاه پاسداران که عصر روز جمعه تالش می کردند تا به منطقه نفتی مرجان نزدیک شوند، 
بازداشــت شده اند. بنا بر این بیانیه عربستان مدعی شــده است که این سه فرد در یکی از 
ســه قایقی بوده اند که توسط نیروهای گشــت دریایی عربستان متوقف شده اند و دو قایق 
دیگر گریخته اند. این ســه فرد هم اکنون توسط مقامات عربستان سعودی در بازپرسی قرار 
گرفته اند.به گزارش ایسنا، این ادعای عربستان در حالی مطرح شده که، سپاه پاسداران رسما 
بازدشــت 3 تن از نیروهایش توسط عربســتان را تکذیب کرد.سردار سنایی معاون سیاسی 
سپاه پاســداران تصریح کرد: اسارت تعدادی از نیروهای سپاه در مرز آبی ایران با عربستان 

کذب محض است.

واکنشروزنامهجمهوریاسالمیبهسخنانرئیسجمهور

آیا علمای دین نمی توانستند یک تماس تلفنی با روحانی 
بگیرند و منظورش را سوال کنند؟


