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به گزارش ایســنا ،محمدباقر نوبخت در خصوص حاشــیههای راهپیمایی روز قدس تصریح کرد :آنچه در حاشيه راهپيمايي بزرگ مردم
فهيم و متدين تهران در روز قدس توســط عده معدودي به طور ســازمانيافته نســبت به رييسجهموري اتفاق افتاد كه در ماه گذشته با
اكثريت قاطع مردم تهران مورد اعتماد قرار گرفت ،از نظر سياســي خطايی بزرگ و از نظر حقوقي جرمی آشــكار بود كه براي جلوگيري از
تكرار و پيامدهاي آن اركان مســئول در نظام بايد اقدام كنند .وی افزود :اگر حاكميت قانون مخدوش شــود دستاوردهاي نظام در شرايط
نامناسب منطقه دچار مخاطره خواهد شد؛ رخدادي كه تشنجآفرينان مسئول آن خواهند بود.

محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت :
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سخن روز

دولت بیتفنگ

علی محمد نظری  -استاد دانشگاه

برخورد نامناســب و دور از انتظار عده ای نیروی خودســر و اهانت به مقام اول اجرایی و مقام دوم
کشور در روز جهانی قدس دور از انتظار نبود که این گروههای خودسر مدتهاست هر گونه بخواهند
عمل میکنند .سال گذشته با مرحوم آیت اله هاشمی و سالهای قبلش با سید حسن خمینی و علی
الریجانی و علی مطهری هرچه خواستند کردند .راستش اینها نماینده دولت با تفنگ هستند ،که با
استفاده از تفنگ هر وقت بخواهند به دولت بی تفنگ حمله میکنند .دولت با تفنگ در زمان احمدی
نژاد همه چیز را داشــت و احتماال در دوره حسن روحانی بخشی از قدرتش حذف شده استکه این
چنین بی محابا حمله میکند .بر قوه قضائیه واجب است که برخورد نمایند که اگر این افراد این چنین
حرمت بدرند و خود را مصون از برخوردهای قضایی ببینند ،جریتر شده و فردا دودش به چشم همگان
خواهند رفت .حاال نتانیاهو در روزی که باید بهخاطر خروش مردم در این روز از غصه عزا گرفته باشد
ته دلش غنج میزند که اصال هدف روز قدس تغییر کرده اســت و بهجای دشمن فعال دوست هدف
گرفته شده است .حسن روحانی االن رئیس جمهور است و منتخب دوره دوازدهم ریاست جمهوری!
برادر عزیز برداشــتت از آتش به اختیار اشتباه اســت که رهبری معظم خدا وکیلی تو میدانی و من
میدانم منظورش چنین نبوده ،شما را به خدا حرمت نگه دارید ،فکر کنید که ما دشمن مشترک زیاد
داریم و فعال رژیم صهیونیســتی گروهی خشک مغز مثل داعش را اجیر کرده که ایران و ایرانی را از
اهــداف و آرمانهای رهبری فقید انقالب و مقام عظمــای والیت دور کند و در روز تجدید میثاق با
آرمانهای این دو بزرگوار آب به آسیاب دشمن نریز! درست نیست دولت مظلوم بی تفنگ را بهجای
رژیم صهیونیستی هدف بگیری فکر کن در کنار دشمنان ما نباش ،خواهش میکنم.

نگاهروز

نشانهگیری علیه جمهوریت

محمدآزاد جاللی زاد  -روزنامه نگار

الف » از زمانی که افالطون  --این غول تفکر و دشمن تمام قد دموکراسی آتنی  -دموکراسی و به
تعبیر ما « مردمساالری » را آفتی برای یونان و در کل س ّمی برای جوامع دانست و تمام قد در برابر
رأی و نظر اکثریت ایستاد و از شاه فیلسوف نخب ه گریزان از عامهی مردمان گفت و نوشت تا به امروز،
فراوان افراد و متفکران و گروهها و جریانات بودهاند که با نیتی درست و خیر یا نادرست و پلشت گونه
به جنگ اید ه شرکت عامه و اکثریت مردمان در تصمیم گیریهای کالن و خرد سیاسی و اجتماعی و
اقتصادی رفتهاند و مستقیم یا غیرمستقیم به تعبیر « پوپری » به دشمنان جامعهی باز تبدیل شدهاند و
این روند مبارزهی دموکراسی و جمهوری خواهان با انحصارگران همچنان باقیست.
کلیتی دارد و به اصطالح دارای شمایی گشتالت گونه است،
ب » هر نظام سیاســی و نظم مستقرّ ،
چنانکه با نشان و نمایش دادن این کلیت و یا گفتن و نوشتن از آن ،طرف یا طرفهای مقابل میدانند
منظور چیست و گوینده یا نویسنده از چه نوع نظم سیاسی و اجتماعی دفاع و یا با آن مخالفت میکند.
کلیت نظم مســتقر سیاسیست که در مناسبات داخلی و یا بین الملل ،خویش را آشکاره میکند
این ّ
و نظمی پیدا و پنهان به ســاختار میبخشد .اساسا ساختار را جزییات میسازد ،ا ّما این کلیت برساخته
از این جزئیات اســت که هارمونی و هماهنگی سیاســی و اجتماعی میســازد و در نهایت تبدیل به
مشروعیت داخلی و هژمونی خارجی میگردد ،بایستی خاطر نشان کرد هر چند که کلیت برساخته فارغ
از جزئیاتش خود امر و پدیدهای مستقل محسوب میگردد ،اما این هماهنگی و روانی چرخ دندههای
جزئیات است که کل سیستم را به حرکت وامیدارد.
کلیت «جمهوری اســامی»
ج » نظام برآمده از انقالب اســامی پنجاه و هفت ،خود با عنوان و ّ
شناخته میشود و اساسا وجه تمایزش با رژیمهای سیاسی در منطقه و خاورمیانه آنست که نه پادشاهی
و مطلقه اســت و نه روی به سوی الیگارشی نموده و نه سیســتم متحجری چون طالبانیسم و شبه
طالبانیســم پرورده و نه دموکراسی خالص از نوع دموکراسیهای سکوالر غربی ست ،بلکه با ترکیب
اسالمیت ،به ترکیبی تقریبا بیمانند
و کیمیاگری عناصری از جمهوریت  -بخوانید دموکراســی  -و
ّ
دست یازیده است ،و بر ساختن چنین ترکیبی در منطقهای پرآشوب و نابسامان همچون خاورمیانه خود
هنرمندی و نگارگری بیشینهای میطلبد.
د» اساسا رمز ماندگاری نظم مستقر سیاسی حاکم در ایران در این منطقهی بیثبات نگاهداری تعادل
بین دو وجه اساســی و زیرمجموعهها و جزئیات آنان است و این آن مطلبیست که عدهای هنوز به
درستی درکش نکردهاند ،اگر قرار بود که این نظم تنها «حکومت اسالمی ایران » -که هستند کسانی
که به ج ّد دلشــان در پی ایجاد چنین سازهایســت -و یا «جمهوری ایران » باشد و رهبر و یا رئیس
جمهور  -به عنوان دو نماد و نشــان از وجه اسالمیت و جمهوریت  -به تنهایی حکم رانند ،این نظم
مدتها پیش از این به محاق رفته و شکســت خورده بود ،اتفاقا رمز ماندگاری ایجاد تعادل بین این دو
جزء و برساختن سیستم و کلیتی تکیه داده بر هر دو وجه است.
ه » اتفــاق عجیب و غریب در راه پیمایی روز قدس که عدهای با توهین و هتک حرمت نســبت
به مقام حقیقی و حقوقی ،رئیس جمهور روحانی آشــوب تازهای آفریدند ،محصول ذهنی و عملیاتی
ناآگاهانیســت که بارها در دورههای مختلف ،رکن «جمهوریت» نظم مستقر را نشانه رفته و میروند
و بر این باورند که با نشــانه رفتن رکن جمهوریت ،اسالمیت نظام تقویت شده و در نهایت جمهوری
اسالمی قدر قدرت خواهد شد ،غافل از آنکه با این کنشگریها و تضعیف پارهای از این نظم ،تعادل
کلیتی سیستم به هم خواهد خورد و زمینه برای ایجاد آشوب واپاشی کلی فراهم خواهد شد .
و » تمام مسئوالن و دلسوزان از هر جناح و جریانی در داخل کشور ،بایستی با برخورد جدی با اتاق
فکر و عملیات چنین کنشــگریهای نابخردانهای ،تعادل را به نظم موجود برگردانند و اجازه ندهند،
عدهای با شعار دلسوزی و دوستی ،مسیر را به سمت و سویی راهنمایی کنند که نه از تاک اثری ماند
و نه از تاک نشــان .همچنین بزرگان بایستی نگذارند عدهای با ایجاد آشوب و ناپایداری ،سیستمی را
فراوان افرادی بدینجا رسیده ،به خطر بیندازند و شرتیط را به سمتی
که با جانبازیها و ایثارگریهای
ْ
هدایت کنند که کسی دیگر نتواند «جمهوریت» و «اسالمیت» نظام را نشانه رود .

خبر

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری کشور:

ثروت بخش خصوصی،
درمان حاصل درآمدهای
سرشار از صندوقهای
بیمهای و تامین اجتماعی
است
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری کشور میگوید چهار بیمارستان خصوصی استان گیالن
بدون توجه به خوشحسابیهای سازمان تامین اجتماعی لبه تیز نامهربانی را متوجه افراد تحت پوشش
صندوق درمان تامین اجتماعی کردهاند.
به گزارش ایلنا حسن صادقی رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری کشور ،اظهار داشت :چهار
بیمارســتان خصوصی استان گیالن بدون توجه به خوشحسابیهای سازمان تامین اجتماعی لبه تیز
نامهربانی را متوجه افراد تحت پوشش صندوق درمان تامین اجتماعی کرده و به صورت ناجوانمردانه از
پذیرش دفترچه بیمههای آنان خودداری ورزیدهاند .هفته گذشته؛ ایلنا خبری در رابطه با عدم پذیرش
دفترچه بیمههای سازمان تامین اجتماعی و بیمه سالمت در بیمارستانهای خصوصی استان گیالن
منتشر کرد .سال گذشته نیز چند بیمارستان دولتی در مازندران و اصفهان از پذیرش دفترچه بیمههای
ســازمان تامین جلوگیری کرده بودند .صادقی با بیان اینکه سازمانهای بیمهای میبایست نمونه بارز
خوشحســابی با بخش خصوصی و دولتی طرف قرارداد باشــند و در وفای به عهد ،الگوی تمام عیار
باشند ،گفت :الزم است بیمارستانهای خصوصی طرف قرارداد نیز مقداری جانب انصاف را پاس بدارند
که همیشه زمستان نیست و بهاری نیز در پیش است همانطور که در گذشته نیز صندوقهای بیمهای
همواره در بهار بودند و کمکدهنده به فصل زمستان بیمارستانهای خصوصی بودهاند.
وی با بیان اینکه بخش خصوصی درمان کشور باید بداند که ثروت امروز آنان که به بیمارستانهای
شــیک با هتلینگهای عالی تبدیل شــده؛ حاصل درآمدهای سرشــار از قبل صندوقهای بیمهای
علیالخصوص تأمین اجتماعی بوده اســت ،گفت :از این رو هر آنچه امروز تحت عنوان ســهامداران
اینگونه بیمارستانها رونمایی میشود اکثرا از درآمد پزشکانی بوده که با قالب شدن به حوزه درمانی
صندوقهای بیمه و تأمین اجتماعی صاحب این سهام و ثروت سرشار گردیدهاند.
صادقــی با بیان اینکه چینیها در این خصوص الگوهای درخوری را اتخاذ کردهاند ،گفت :چینیها
صاحب واقعی سهام و ثروت خود را مردم میدانند و آنها را ولی نعمت خود خویش میدانند و همواره
سعی مینمایند برای بقای ثروت و محبوبیت آینده خود ،مردم را ببینند سپس منافع بخشی و شخصی
خود را.
وی با اشاره به این شعر سعدی که بنیآدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند گفت:
ما مسلمان هستیم و مکتب غنی اسالم تأکید بر دستگیری از ضعفا ،فقرا و محرومین دارد و از طرفی
فرهنگ غنی ایرانی را داریم که شــاعر بزرگ معاصر ایران شــعری بــه این زیبایی در خصوص آن
سراییده است.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری افزود :به بخش خصوصی توصیه میکنیم مراقب باشند
روزی دچار زمستان خواهند شد بنابراین کاری کنند که در چنین زمانی صندوقهای بیمهای دستگیر
آنها باشند.

بياحترامي به رييسجمهور
اهانت به جمهوريت نظام
است

پورابراهیمی با اشاره به وضعیت موسسات مالی و اعتباری:

هفته آینده ارسال پرونده تخلفات بانک مرکزی به قوه قضاییه رای گیری می شود
رییس کمیســیون اقتصادی مجلــس ،از رایگیری
درباره اهمال بانک مرکزی در ســاماندهی موسسات
مالی و اعتباری به ویژه کاسپین در نشست هفته آینده
کمیسیون متبوعش برای ارســال به قوه قضاییه خبر
داد.
محمدرضــا پورابراهیمی در گفت وگــو با خبرنگار
خبرگزاری خانه ملت ،با اشــاره به اینکه کمیســیون
اقتصادی از ســال گذشته جلســاتی با بانک مرکزی
درباره وضعیت موسسه مالی و اعتباری کاسپین برگزار
کرده اســت ،یادآور شد :در سال جاری نیز  3نشست با
رییــس بانک مرکزی و معاونان وی برگزار شــده که
در جمعبندی جلســه پایانی کمیســیون اقتصادی به
این نتیجه رســید که اقدامات بانــک مرکزی کافی و
پاســخگوی نیازهای جامعه نیست و باید برنامهریزی
دقیقی برای حل مشکالت ســپرده گذاران موسسات
مالی و اعتباری انجام دهد.
نماینــده مردم کرمــان و راور در مجلس شــورای
اســامی ،افزود :کمیســیون اقتصادی در نخســتین
جلســه پس از تعطیالت مجلس موضوع کاســپین را
در دســتورکار قرار می دهد و با توجه به نشستهای
قبلــی ،رصد فعالیتها در این زمینــه و اقدامات بانک
مرکــزی در این خصوص مــاده  236آیین نامه را به
رای می گذارد.

تعیین تکلیف اختالف جدی بانک مرکزی
و سپرده گذاران کاسپین در دستگاه قضاوی
ادامــه داد :اگر ماده  236آیین نامه داخلی مجلس رای
آورد ،گــزارش با فوریت به صحن علنی مجلس ارجاع
می شــود ،تا در صورت نیاز و درخواســت نمایندگان
در دســتورکار صحن علنی قرار گیــرد ،که در صورت
تصویب در صحن علنی با فوریت به دســتگاه قضایی
ارجاع می شود ،تا پرونده کوتاهی ها ،تخلفات ،اهمال و
قصور بانک مرکزی و سایر دستگاه ها بتواند به عنوان
نخستین پرونده تعیین تکلیف شود.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی،
با بیان اینکه مهم ترین اقدام مجلس ارســال پرونده
به دستگاه قضاء است ،تصریح کرد:اختالف جدی بین
بانک مرکزی و ســپرده گذاران کاســپین و موسسات
وابســته وجود دارد ،که باید در دستگاه قضایی تعیین
تکلیف شــود .خبرگزاری خانه ملــت؛ ماده  236آیین
نامه داخلی مجلس؛ هر گاه حداقل ده نفر از نمایندگان
و یا هر کدام از کمیســیونها ،عدم رعایت شؤونات و
نقض یا اســتنکاف از اجرای قانون یــا اجرای ناقص
قانون توســط رئیس جمهور و یا وزیر و یا مســؤوالن
دستگاههای زیرمجموعه آنان را اعالم نمایند ،موضوع
بالفاصله از طریق هیأت رئیســه جهت رســیدگی به
کمیســیون ذیربط ارجاع میگردد.کمیسیون حداکثر

ظــرف ده روز موضوع را رســیدگی و در صورت وارد
بودن بــا اظهارنظر صریح ،گزارش خــود را از طریق
هیأترئیسه به مجلس ارائه میدهد.
تبصره  -1چنانچه نظر مجلس بر تأیید گزارش باشد
موضوع جهت رســیدگی به قوه قضاییه و سایر مراجع
ذیصالح ارســال میشــود تا خارج از نوبت و بدون
تشریفات دادرسی رسیدگی نمایند.
تبصــره  -2در صورتی که مجلــس در مورد رئیس
جمهور یا هر یک از وزیران ســه نوبــترأی به وارد
بودن گزارش بدهد طرح اســتیضاح درصورت رعایت
مفاد اصل هشــتاد و نهم ( )89قانون اساسی در دستور
کار مجلس قرار خواهد گرفت.

معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست:

به طور حتم شاهد یک کابینه کارآمد خواهیم بود
مردم تشــکیل خواهد شد و به طور حتم
شاهد یک کابینه کارآمد خواهیم بود.
به گزارش ایلنا ،معصومه ابتکار ،معاون
رئیس جمهور و رییس ســازمان حفاظت
محیطزیســت درباره تــاالب هورالعظیم
گفت :متاسفانه ما در سال  ۹۲هورالعظیم
را خشک تحویل گرفتیم ،اما اکنون بیش
از  ۸۰درصــد تاالب هورالعظیم آبگیری
شده و وضع بسیار بهتری نسبت به سال
 ۹۲دارد.
او با اشــاره بــه اینکه ایــن تاالب در
معیشت مردم منطقه بســیار موثر است،
گفت :ایــن که تصور کنیــم هورالعظیم

معــاون رئیــس جمهورگفــت :کابینه
دوازدهم براســاس مطالبات و خواســت

کانون گرد و غبار اســت ،تصور اشتباهی
اســت .با تالش و اقداماتی که در دولت
یازدهم صورت گرفته وضعیت این تاالب
بهتر شده و باید ادامه پیدا کند.
او در پاســخ به ســوالی درباره ترکیب
کابینه دوازدهــم اظهارکرد :کابینه دولت
دوازدهم براساس مطالبات و خواست مردم
تشکیل خواهد شد و ما شاهد یک کابینه
کارآمد خواهیم بود .ابتکار با اشاره به اعمال
جوانگرایی در کابینــه دوازدهم تصریح
کرد :ادامه و استمرار برنامهها را در دولت
دوازدهم شاهد خواهیم بود تا انشاءاهلل به
توسعه خوبی در ابعاد و حوزههای مختلف

اقتصادی و محیطزیستی برسیم .او درباره
عبارت آتش به اختیار در فرمایشات اخیر
رهبر انقالب خاطرنشان کرد :مفهوم آتش
به اختیار این اســت که هر شــهروندی
مســئولیت دارد و باید در چارچوب قوانین
و مقررات کشــور مســئولیتپذیر باشد و
مفهوم آن آنارشیسم ،بیقانونی و هرج و
مرج نیست.
وی ادامــه داد :آتش به اختیار در حوزه
محیطزیســت به این معنی است که هر
شهروند مسئولیت دارد باتوجه به مقررات
و ضوابــط برای حفظ محیط زیســت در
مقابل تخریب آن بایستد.

واکنش مطهری نسبت به حوادث راهپیمایی قدس در تهران:

شعارهای علیه رییس جمهور در راهپیمایی قدس مصداق جرم است
به گــزارش خبرگزاری خانه ملت ،علی مطهری نایب
رئیس مجلس شــورای اسالمی ،در اینســتاگرام خود
با تصویری از حســن روحانی رئیس جمهور کشورمان
و علی جعفری دولت آبادی دادســتان تهران ،نسبت به
شعارهای صورت گرفته علیه رئیس جمهور در راهپیمایی
روز قدس واکنش نشــان داد و خواســتار پیگیری این
موضوع از ســوی دادستان کل کشــور شد که متن آن
بدین شرح است:

شعارهایی که عده ای با برنامه ریزی قبلی علیه رییس
جمهور در راهپیمایی روز قدس ســر دادند قطعا مصداق
جرم است و اســناد آن نیز موجود است .باید ببینیم قوه
قضاییه که بــه صرف احتمال وقوع جــرم یک برنامه
ســخنرانی را در روز اربعین در مشهد لغو می کند اکنون
که با یک جرم مشهود مواجه است چگونه رفتار می کند.
دادســتان تهران اکنون در معرض یک آزمایش بزرگ
اســت که آیا با تعقیب مجرمان ،استقالل و عدالت خود

و قوه قضاییه را نشــان می دهد یا با چشــم پوشــی از
آن ،گرایش سیاسی را بر اجرای حق و عدالت مقدم می
دارد؟ البته توهین هایی که به خود من شــد مورد نظرم
نیســت چون معموال این افراد مستضعف فکری هستند
کــه با چند دقیقه صحبت با آنهــا و آگاهی از واقعیات،
طرفدار میشوند و روبوسی میکنند ولی توهینهای به
رئیــس جمهور که از روی عناد صورت گرفت حتما باید
پیگیری شود.

حجت السالم محسن رهامی:

من و هادی خامنهای و منتجبنیا بخشی از جریان اصالحات را هدایت میکنیم
محســن رهامــی تأکید کــرد :حرف
شورای عالی سیاستگذاری اصالح طلبان
کــه میگوید هر مجموعهای خارج از این
شــورا برای انتخابات لیست بدهد تقلبی،
بدلی و غضنفر است ،دیکتاتوری محسوب
میشود.
به گــزارش دیده بان ایــران ؛ حجت
االســام محســن رهامی در بخشی از
صحبتهای خود گفت :شورای هماهنگی
احزاب اصالح طلب ،تشکلهایی هستند
که عضــو شــورای هماهنگــی جبهه
اصالحات و شــورای عالی سیاستگذاری
نیســتند .این حــرف که شــورای عالی
سیاســتگذاری اصالح طلبــان میگوید
هر مجموعه ای خارج از این شــورا برای
انتخابات لیســت بدهد تقلبــی ،بدلی و
غضنفر است ،به لحاظ مبنایی مشکل دارد
چون دیکتاتوری محسوب می شود.
وی افــزود 18 :حزب تقاضای عضویت
در شورای هماهنگی احزاب اصالح طلب
را داشــتند اما این شــورا تقاضای آنها را
تاکنون نپذیرفته است .بنابراین در شورای
عالی سیاستگذاری نیز حضور ندارند ،خود
این  18حزب مجموعه ای را تحت عنوان
شــورای هماهنگی احزاب اصالح طلب

تشکیل دادند و من را هم برای هماهنگی
و ســاماندهی امور انتخاباتیشان دعوت
کردند ،منتها خودشــان قرار بود لیســت
بدهند ،نه من.
این فعال سیاســی اصالح طلب یادآور
شد :کمونیستها هســتند که می گویند
«مــا کارگر و پرولتاریا هســتیم و غیر ما
ضدپرولتاریا اســت» در واقع با این حرف
برای ســرکوب کردن سیاســی دیگران
فضاســازی میکننــد .معتقدم شــورای
هماهنگــی احــزاب اصالح طلــب نیز
میتوانســت لیســت بدهد و هیچ منعی
در این رابطه برایش وجود نداشــت .من
نیز همانطــور که با شــورای هماهنگی
جبهه اصالحات همکاری دارم با شورای
هماهنگی احزاب اصالح طلب نیز مرتبط
هستم.
وی ادامــه داد :عیــب شــورای عالی
سیاســتگذاری این اســت کــه حضور
اشــخاص حقیقی و غیرحقوقــی در آن
بیشــتر از افــراد حقوقی اســت .در واقع
شورای عالی سیاســتگذاری سعی کرده
نقش احزاب را کمرنگ کند حال آنکه ما
معتقدیم دموکراسی از کانال تحزب محقق
میشود .هیچ جای دنیا دموکراسی بدون

حضور احزاب نیســت .بعضی از دوستانی
که در شورای عالی هماهنگی میدانستند
 100درصد رأی نمی آورند ،آمدند به جمع
احزاب عضو شــورای هماهنگی تعدادی
افراد حقیقی را اضافه کردند! به طوری که
تعداد اشخاص حقیقی بیشتر از اشخاص
حقوقی شد.
عضو شورای هماهنگی جبهه اصالحات
یادآور شــد :اینکه حاال در یکی دو مورد
شورای عالی سیاســتگذاری موفق عمل
کــرد ،ایــن موفقیت مقطعی اســت ،در
بلندمــدت به علت اســتفاده نکــردن از
ظرفیــت احــزاب ،جایــگاه آن تضعیف
میشود .باید اجازه داد همه احزاب با نام و
عنوان خودشان لیست بدهند و حق نداریم
به آنها بدلی و قالبی بگوییم .کدام مرجع
تعیین کــرده که فقط احــزاب حاضر در
شــورای عالی سیاستگذاری اصالح طلب
واقعی و خــارج از آن ،اصالح طلب بدلی
هستند .آقای ســیدهادی خامنهای که از
قبل انقالب سابقه فعالیت سیاسی داشته
اصالح طلب نیست؟ اما فالن آقایی که تا
قبل از دولت اصالحات نامش مطرح نبود
و در دولت اصالحات وزیر شــد او اصالح
طلب است!

رهامی اظهــار کرد :من و آقایان هادی
خامنــه ای و منتجب نیا و تعداد زیادی از
دوستان دیگر بخشی از جریان اصالحات
را رهبــری و هدایت می کنیم .امروز باید
چندصدایی را در مجموعه اصالح طلبان
بپذیریــم .این مجموعه بیشــتر معتقد به
اعتدال و میانه روی است ،با تندرویهایی
همچون اتفاقات مجلس ششــم مخالفت
دارد .ما مخالف حمله به ســفارت آمریکا
در ســال  58و حمله به سفارت عربستان
در ســال  94هستیم .این بخش از جریان
اصالحــات در چارچوب قانون اساســی
حرکت میکند رهبــری را به عنوان ولی
فقیه و ستون خیمه نظام قبول دارد و هر
کاری میکند نگاهش این است که خود را
با رهبری هماهنگ کند.

محمدرضا باهنر دبیرکل جامعه اسالمی مهندسین:

دبیرکل جامعه اسالمی مهندسین تاکید
کرد :معتقــدم  ۴۰درصد رای اصولگرایان
خــدای ناکرده نباید مزاحمتی برای دولت
ایجاد کنند بلکه باید رفیق شــفیقی برای
دولت باشند و دولت را به سمت شعارهایی
ی کنند.
که داده ،یار 
به گزارش انتخاب ،محمدرضا باهنر در
پاسخ به این سوال که آیا پس از شکست
اصولگرایــان در انتخابــات اخیر ،جبهه
مردمی نیروهای انقالب (جمنا) همچنان
محوریت اصولگرایــان را برعهده دارد؟،

نحوه ادامه کار جمنا هنوز معلوم نیست
گفت :مساله شکست را که شما دائم تکرار
میکنید حرف درســتی نیست ،بعضی از
دوستان اصالحطلب ما  ۳۰سال است که
آرزو دارند ،ما شکست بخوریم.
او در پاســخ به اینکه مگــر کاندیدای
جبهه مردمی شکست نخورده است ،اظهار
داشت :بله ،یک زمانی نیروهای اصولگرا
در انتخابات وارد میشدند و  ۱۲درصد رای
داشتند اما امروز رای  ۴۰درصدی متراکم
و بســیار باال است.عضو مجمع تشخیص
مصلحت نظام با بیــان اینکه البته دولت

باید روی کمک این  ۴۰درصد حساب کند
و نقدهای مشفقانه آنان را بشنود ،تصریح
کــرد :معتقدم آن  ۴۰درصــد هم خدای
ناکرده نبایــد مزاحمتی برای دولت ایجاد
کنند بلکه باید رفیق شــفیقی برای دولت
باشــند و دولت را به سمت شعارهایی که
ی کنند .باهنر ادامه داد :اگر دولت
داده ،یار 
در مسیری غیر از شعارهایش حرکت کند
و متن به حاشیه رود و حاشیه متن اصلی
بشــود آنگاه این  ۴۰درصد گروه بســیار
مقتدر و متراکمی اســت که میتواند کار

را جلو ببرد.او در پاســخ به اینکه آیا جمنا
همچنان مدیریت و محوریت اصولگرایان
را برعهده خواهد داشت ،خاطرنشان کرد:
خیر ،هنوز معلوم نیســت .در حال بحث
هســتیم و احتمال تجدید سازمان وجود
دارد .البته جمنا ظرفیت بزرگی است ولی
کامل نیســت و باید تکمیل شود .رئیس
جبهه پیروان خط امام و رهبری در پاسخ
بــه اینکه آیا اصولگرایان با رئیس جمهور
دیدار داشــتهاند ،ابراز داشت :خیر .تا االن
دیداری انجام نشده است.

سياسي

یادداشت روز
جایگاه نظر و عمل نزد دولتها
جواد شقاقی  -روزنامه نگار

دولت سازندگی دولت نظر و عمل بود اما نمیاندیشید .دولت سازندگی
که بعد از جنگ هشــت ســاله روی کار آمده بود و همچنین به دلیل
جبران عقبماندگیها در حوزه آبادانی کشور ،نیاز به بازسازی کشور را
حس مینمود و میبایســت به عرصه عمل توجه زیادی نشان میداد.
این دولت همراه با عمل ،به عرصه نظر و تئوری نیز توجه داشــت اما
خودش نمیاندیشید .تئوریهای اقتصادی ،بدون هیچ دخل و تصرفی،
همان تئوریهای اقتصاد لیبرال و بازار آزاد بودند و اندیشه و تفکری که
از داخل جامعه برآمده ،و با توجه به عینیتها و واقعیتها باشــد ،وجود
نداشت .در سایر حوزههای زندگی به مانند فرهنگ و مسائل اجتماعی
نیز ،در دولت سازندگی تئوری و نظریه مشخصی وجود نداشت .همین
عدم توجه به واقعیات ملموس جامعه ،این دولت را با مشکالت فراوانی
ی اجتماعی،
مواجه نمود؛ شــکافهای گســترده طبقاتی و ناعدالتیها 
تشــدید فقر گروههای پایین دست جامعه ،تعارضات و تناقضات شدید
فرهنگی و عدم توجه به توسعه سیاسی ،نتیجه عملکرد دولت سازندگی
بودند.
در واکنش به همین مشکالت ،دولت اصالحات روی کار آمد .دولت
اصالحات ،میاندیشــید؛ دولت نظر بود؛ امــا بدون عمل بود .در دولت
اصالحات ه ر چند که نظریههــای گوناگون غربی ،مدام در حوزههای
آکادمیک ،عمومی و سیاســی جهت حل مشــکالت کشــور مطرح
میشــدند ،ولی روشنفکران جامعه ،همزمان ســعی در ارائه اندیشهها
و تئوریهای مناســب با واقعیتها و ارزشهای جامعه ایران داشــتند.
ظهور و نمود حلقههای روشــنفکری متعدد در این دوره گواهی بر این
مدعاست .اما به دلیل ضعف تاریخی روشنفکری در ایران و همچنین به
خاطر مقاومتهایی که از سوی برخی نهادهای سنتی و محافظهکار در
برابر این جریانات اندیشه شکل گرفت ،پروژههای روشنفکری نتوانستند
به مرحله عمل برســند و در در نهایــت دولت اصالحات با بیعملی و
استیصال اندیشه پایان یافت.
در شــرایطی که روشنفکران به استیصال رسیده بودند و تئوریهای
غربی راهگشای جامعه و کلید حل مسائل نبودند ،احمدینژاد روی کار
آمد .احمدینژاد فقط اهل عمل بود .وی نه میاندیشــید و نه اهمیتی
به نظر میداد .سرگذشت دولتهای سازندگی و اصالحات ،احمدینژاد
را به این نتیجه رســانده بود که به کل وارد مســائل فکری ،که حالت
فرسایشی پیدا کرده بودند ،نشــود .کار و تالش بدون پشتوانه نظری،
رویکــرد اصلی دولت احمدینژاد بود .این دولت هر چه تالش میکرد،
کار میکرد و عمل میکرد ،به هیچ جایی نمیرســید و هر روز نسبت
به تالش حریصتر میشــد .عدم توجه به زیربناهای تئوریک در پس
سیاســتها و نیز بیتفاوتی به نتیجه کارهــای صورت گرفته ،عاقبت
خوشایندی برای دولت محمود احمدینژاد در برنداشت.
دولــت تدبیر و امید حاصل وفــور عمل و عدم نظــر در نزد دولت
احمدینژاد بود .جبههگیری دولت حسن روحانی در مقابل سیاستهای
دولت احمدینژاد ،وی را به عمل کمتر و احتیاط در حوزه نظر ســوق
داد .دولت حسن روحانی نمیاندیشد؛ چون اندیشه در سالهای اخیر کم
توانتر از آن شده است که بتواند حرکتی بکند .دولت تدبیر و امید چشم
به نظریههای اقتصادی لیبرال دارد ،البته با احتیاط و مالحظهکاری.

خبر

جالل میرزایی عضو فراکسیون امید مجلس :

مقایسه روحانی و بنیصدر انسجام جامعه
را به مخاطره میاندازد

عضو شورای مرکزی فراکسیون امید مجلس شورای اسالمی با انتقاد از
اهانتهای صورت گرفته به رییسجمهوری و نایب رییس مجلس در جریان
راهپیمایی روز قدس ،هرگونه مشابهتســازی میــان روحانی و بنیصدر را
خطرناک دانســت و گفت :یک جریان خاص بعد از شکست در انتخابات از
هر بهانهای برای تخریب رییسجمهوری استفاده میکند.
بــه گزارش ایلنا جالل میرزایی با انتقــاد از اهانتهای صورت گرفته به
رییسجمهــور و نایب رییس مجلس در مراســم روز قدس امســال ،اعالم
کرد :متاســفانه جریانی که در انتخابات شکســت خورده  ،دســت به چنین
واکنشهای ناشی از عصبانیت میزند که به نظر میرسد بسیار برای کشور
خطرناک باشد.او گفت :به هرحال اختالفنظر در هر جامعهای طبیعی است
امــا نباید اجازه دهیم که این اختالف دیدگاهها تبدیل به شــکاف در جامعه
شــود که فاصله زیاد شود؛ ما باید ســعی کنیم تا حد ممکن این فاصلهها را
کــم ،و افراد را به هم نزدیک کنیم .او با بیان اینکه روز قدس میتواند بنابر
بیانات مقام معظم رهبربی به فرصتی برای نزدیک شــدن دیدگاهها تبدیل
شود ،در تهران و برخی شهرستانها شاهد بودیم که جریان شکست خورده
در انتخابات سعی دارد همین محورهای وحدتبخش را نیز به عامل اختالف
تبدیل کند.
او همچنین به شــعارهایی که درباره ســند  ۲۰۳۰بیان شد ،اشاره کرد
و گفت :مناســبت روز قدس هیچ ربطی به موضوع ســند یونسکو یا همان
ســند  ۲۰۳۰ندارد .روز قدس مربوط است به حمایت از مظلومان و آوارگان
فسطینی و نباید آن را تبدیل به یک موضوع اختالف جناحی کرد.
عضو هیات رییسه کمیته سیاسی فراکســیون امید همچنین با انتقاد از
مقایســه نابجای روحانی و بنیصدر یادآور شــد :این مقایسهها کاری بسیار
خطرناک اســت و انســجام جامعه را به مخاطره میاندازد  .شاهد بودیم در
جریان انتخابات نیز همین اهانتها علیه روحانی صورت گرفت اما در نهایت
 ۲۴میلیون نفر از مردم به او رای داده و روحانی را انتخاب کردند.
میرزایی در پایان تصریح کرد :مردم به همان اندازه که به استقالل کشور
اهمیت میدهند ،به حق انتخاب خود حساســیت دارند و اجازه نمیدهند به
رییسجمهور منتخبشــان توهین شده یا با تعریف پروژهای و تالش برای
مشابهتسازیهای ساختگی با دهه  ۶۰این اقدامات به نتیجه برسد.
واکنش معاون حقوقی رئیس جمهور نسبت به حواشی روز قدس:

پشت صحنه این اقدام ،عناصر اسرائیل و
منافقین هستند

معاون حقوقی رئیس جمهور ،شعار علیه رئیسجمهور منتخب ملت و توهین به
او را ایســتادن در برابر جمهوریت نظام و شعار علیه ملت ایران دانست.به گزارش
انتخاب ،حجت االســام و المسلمین مجید انصاری در خصوص برخی شعارها که
در راهپیمایی روز قدس علیه رئیسجمهور  ،اظهار کرد :شــعار علیه رئیسجمهور
منتخب ملت و توهین به ایشــان ،ایســتادن در برابر جمهوریت نظام و شعار علیه
ملت ایران است .وی ادامه داد :متأسفانه در نمایش وحدت و یکپارچگی ملت ایران
و همه مسلمانان جهان در روز جهانی قدس در برابر رژیم اشغالگر صهیونیستی و
دشــمنان ملت ایران ،عدهای دانسته یا نادانسته در جهت منافع اسرائیل و آمریکا و
حکام مزدور سعودی اقدام به شعارهای تفرقهافکنانه و توهینآمیز کردند.
انصــاری با تأکید بر اینکه بیتردید پشــت صحنه این اقدامات خالف منافع و
امنیت ملی عناصر نفودی اســرائیل و منافقین قرار دارند ،تصریح کرد :مســئوالن
امنیتی ،اطالعاتی و قضایی کشور باید به شناسایی و برخورد قاطع با آنها بپردازند.
وی خاطرنشان کرد :متاســفانه علیرغم تأکیدات رهبر معظم انقالب بر پرهیز از
دوقطبی کردن جامعه ،عدهای همچنان در فضای رقابتهای انتخاباتی و عصبانی
از رای مــردم با توهیــن به رئیسجمهور منتخب ملــت در حقیقت از مردم انتقام
میگیرند و خوراک تبلیغاتی مناسب برای رسانههای بیگانه را فراهم میکنند.

