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رئیس جمهور:

مردم مسیر درست اصالح امور را به
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سرمقاله

شهادت امیرالمومنین علی «ع»

در بیست و یکم ماه مبارک رمضان سال چهلم از هجرت
احمد احمدی کرمانی  -پژوهشگر دینی

ایام و روزگار مناسب است با سالگرد شهادت مردی بزرگ که در راستای حقیقت
این عالم آنچنان قدم برداشت که گویا قدمهای او عین حقیقت است ،و حقیقت عین
وجود او ،علی(ع) که مفتخر است بعنوان جانشین رسول اهلل ،خالفت الهی را بردوش
گرفت .علی(ع) در کوتاهترین زمان خالفتش که حدود پنج سال بیشتر طول نکشید،
در همه زمینه ها و عرصه ها پیشقدم بود ،زندگانی علی(ع) مملو از نکات درخشان
اســت ،در وادی عبادت علی اول عابد است ،در وادی ایمان علی اول مومن است ،در
مقام کار علی یک کارگر قوی تواناست ،در مقام سربازی علی اول سرباز است ،در مقام
نطق علی اول ناطق است ،در مقام اخالق علی معلم اخالق است ،در مقام قضاوت علی
اول قاضی است ،در مقام بازپرســی اول مرد قوی بازپرس است ،در مقام عدالت اول
مرد عادل اســت ،اما در پنج سال حکومتش ،از یک سوی مردان پلشت شکم پاره و
شکم باره و مفت خوران بیت المال و مرفهین بی درد جنگ بر علیه او بپا می کردند،
از یک ســوی زاهدان خشک مغز ،عالمان جاهل ،عارفان بی معرفت ،ریش داران بی
ریشــه ،در مقابل علی ایستادند ،در مقابل سخن علی خنجر کشیدند ،در مقابل مهر
علوی او شمشیر برافراشتند ،در همین دوران خالفت می بینیم که علی برمسند قضا
می نشســت ،عالمانه ترین و شکوهمندترین قضاوت را احیا می کرد ،ولی زرپرستان،
پولداران جاهل ،دین فروشــان ،آنهایی که به ظاهر دنیا نگاه می کردند و فریب او را
خــورده بودند ،با تطمیع جاهالن به جنگ با علی بر میخواســتند ،علی در هرجبهه
چون جبهه قاسطین و ناکثین  ،مرد اول بود ،شمشیر او گردن ،گردنکشان مفت خوار
را قلع و قم می کرد .در عرصه ایمان ،ارادت و عشــق به پروردگار اشکهای علی امروز
همان ترجمان را دارد که نامش دعای کمیل است ،آه می کشید و چنان زار می زد و
ظلمت
فریاد که خداوندا بر بنده ات علی رحم کن ،من بنده دردمند توأم مرا عفو کن،
ُ
تجرأت ،در حالی که علی سرتاپا علم محض بود ،اما در مقابل علم خدا همه
ن َفسی و ّ
وجودش را جهل می پنداشت ،آنچه که امروز به عنوان یادگار علی باقی مانده است،
در کتب مســیحیان و یهودیان ،مسلمانان شیعه و سنی ،و همه احزاب متجلی است
عدالت علی بود ،حیف که نهجالبالغه اش در کتابخانه های چوب گردوئی ما غبار بخود
گرفته اســت ،نهج البالغه علی را بخوانید .علی کجــا به یک وزیری اجازه میدهد به
عنوان اینکه وزیر مملکت است ،با پولهای میلیونی ،شکم بارگی کند و فقر را در زندگی
مردم شاهد باشد و فریاد نزند محال است ،علی به عنوان رئیس یک قوم و ملت کجا
اجازه میدهد که رؤسای یک مملکت فقر و فالکت جامعه را ببیندئ و سکوت کنند،
و با کلماتی نیش خند و ریش خند ،فقط به الفاظ بسنده کنند ،علی(ع) نه در مقابل
ستمگران کرنش کرد و نه در مقابل مظلومان قد برافراشت.در مقابل یک فرد مظلوم و
بینوا زار می زد ،آنجایی که فقر بود علی کوشش و تالش بود ،علی میگفت چرا باید
کودکان فقیر رنگ ببازند ،جوانان امید از دست دهند ،پیران پیری زودرس سراغشان
آید و قدشــان خمیده گردد ،آی مردم من علی هستم ،از بلندای زمان فریاد می زنم
بهشت در گرو پاک زیستن ،دست پاک و دل پاک است ،نه در ادعاهای پوچ ،ادعاهایی
در قالب الفاظ ،جامعه در فقر بســوزد و رهبرانش فقط ادعا کنند .شــهادت علی (ع)
شهادت عدالت است ،شهادت علی شهادت بزرگمردی و جوانمردی است ،شهادت علی
شهادت انسانیت است ،شهادت علی شهادت مظلومیت برای دفاع از حریم انسانیت،
جامعه طاقت عدل علی را نداشت که با خنجر کین شهیدش کردند .با جرئت می توان
گفت ،امروز اول قاضی عادل از دنیا رفت .امروز بزرگ عالم بشریت از دنیا رفت  .امروز
پرچمدار آزادی بشر از دنیا رفت  .امروز بزرگ مرد کارگر از دنیا رفت  .امروز اول مرد
کارگر از دنیا رفت  .امروز اول افسر رشید اسالم از دنیا رفت  .امروز بزرگ ترین روحانی
از دنیا رفت .امروز یک زمامدار عادل جهان از دنیا رفت ،اینها همه اوصاف امیرالمونین
علی(ع) است .شهادتش بر همه شاهدان تاریخ تسلیت باد ،و فقدانش بر عدالت خواهان
عالم بشریت تسلیت ،از روزی که علی (ع) چهره بر نقاب خاک فرو بست نشاط بشر
بخاک سپرده شد ،و بشر روزی به نشاط خواهد رسید که فرزند خلف علی(ع) مهدی
موعود باز گردد.
انشا ا...
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مردم ایران روز  29اردیبهشت با اکثریت آراء حسن روحانی را به عنوان رئیس دولت دوازدهم انتخاب کردند .مردم مطالباتی داشتند و دکتر روحانی توانست آنها
را متقاعد کند که در میان کاندیداهای موجود ،مناسبترین فرد برای پاسخگویی و برآوردن آنهاست .در این میان حمایت اصالحطلبان از حسن روحانی در پیروزی
وی تأثیر زیادی داشت .حمایت اصالحطلبان از روحانی بدان سبب موثر افتاد که مردم این جناح سیاسی را به عنوان جریانی میشناسند که در گذشته پاسخگوی
مطالباتشان بوده است .اما امروز که انتخابات تمام شده است عدهای بحث سهمخواهی را از کابینه دوازدهم مطرح میکنند .بهتر است نکتهای را در اینجا مطرح
کرد و آن اینکه؛ ملت به روحانی رأی داد تا خواستهها و مطالبات آنها را برآورده سازد .هیچ یک از مردم زمانی که به روحانی رآی میدادند به این فکر نکردند که؛ من
به روحانی رآی میدهم تا سهمی از کابینه را در اختیار اصالحطلبان قرار دهد .بهتر است سهمخواهان نیز با مردم همگام باشند و اولویت اصلی را به برآورده شدن
نیازها و برطرف شدن مشکالت عدیده مردم بدهند؛ نه سهم اصالحطلبان از دولت! بگذارید اول مردم به سهم خودشان از زندگی ،که داشتن شغل و درآمدی حداقلی
است ،برسند؛ سپس شما به دنبال مقام و سهمخواهی خود باشید .متن گفت و گوی خبرنگار روزنامه مستقل با منتجب نیا پیرامون ترمیم کابینه را در ذیل می خوانیم:

رسول منتجب نیا :اصالح طلبان برای روحانی تعیین تکلیف نکنند

رســول منتجب نیا قائم مقام حزب اعتماد ملی و از زمره اصالح
طلبان حامی دولت روحانی است که در  4سال گذشته هم تمام قد
از دولت تدبیر و امید دفاع کرده است.
این روحانی اصالح طلب در گفتگوی اختصاصی با مســتقل در
خصوص شــایعات پیرامون تغییر و ترمیم کابینــه دوازدهم اظهار
داشت:
به نظر من فشار آوردن بر شخص رئیس جمهور درباره تغییرات
احتمالی در دولت آینده اص ً
ال کار درستی نیست .افراد خارج از دولت
چون اشــرافی به ارزیابی دقیق از عملکــرد وزراء ندارند نمیتوانند
اظهارات کارشناسانهای داشــته باشند .تنها شخصی که صالحیت
این ارزیابی را دارد به اعتقاد من شخص رئیس جمهور است.
گمانه زنیهای چهرههای شــناخته شــده اصالحات و برخی از
احزاب اصالح طلب مبنی برترمیــم کابینه به نوعی تعیین تکلیف
کردن برای منتخب ملت در 29اردیبهشت است.
منتجب نیا در بخشی دیگر از این گفتگو خاطر نشان کرد :رئیس
جمهور نماد مطالبات ملی است و به لحاظ رأیی که از مردم گرفته
است بیش از هرکس دیگر در مقابل مردم مسئول و پاسخگوست.
من واقعــ ًا متعجبم که برخی از اصالح طلبان بدون در نظر گرفتن
دغدغههــای روحانی مرتب در بوق و کرنــا میکنند که  50یا60
درصد کابینه باید عوض شــود .ما اصالح طلبان حامی روحانی از

هر تصمیم روحانی درخصوص ابقا یا ترمیم کابینه حمایت خواهیم
کرد.
اصالح طلب واقعی کســی است که بخواهد زمینه سازی برای
تحقــق جامعه مدنی نماید ،نه اینکه فکر کند حاال که روحانی رأی
آورده اســت حتم ًا باید مهرههای مورد نظر این حزب یا آن حزب را
در کابینه بگمارد.
نفر دوم حزب اعتماد ملی در ادامه اظهار داشــت :مردمی که در
 29اردیبهشــت به روحانی رأی دادند برتحقق آرمانهای جنبش
اصــاح طلبی تأکید دارند و پیام رأی  24میلیونی این نیســت که
فالن آقا بیاید وزیر شــود .ما قاطعانه اعالم میکنیم نه کسی را به
روحانی برای پستی به عنوان وزیر معرفی میکنیم و نه فشار روی
روحانی بــرای تغییر و تحول در دولت را منطقی میدانیم .روحانی
با شــجاعت بی نظیری که در  4سال گذشته از خویش نشان داده
به مراتب از اصالح طلبان در مشــی دموکراســی خواهی و تحول
خواهی پیشــگام تر اســت .هرچند که روحانی درسال  92از جرگه
اصولگرایی به ســمت اصالح طلبان آمد ،مأموریت برای اجرایی
کردن تفکرات اصالح طلبی از شــاخصهای مهم عملکرد مثبت
روحانی در دوره اول اســت .اعتماد مجــدد مردم به رئیس جمهور
مســتقر علیرغم تمام جوسازیها و تخریبهای گسترده  4سال و
بهویژه ایام تبلیغات انتخابات حاکی از تدبیر و شجاعت وی است.

منتجب نیا در خصوص ســهم خواهــی برخی از احزاب اصالح
طلب از رئیس جمهور گفت :سهم خواهی به بهانه اینکه در کمپین
انتخاباتی رییس جمهور بودهایم ،هرگز مقبول میلیونها رأی دهنده
به روحانی نخواهد بود 24 .میلیون رأی به رئیس جمهور مســتقر
دادنــد تا جامعه به عقب برنگردد نــه اینکه مهرههای حزب من یا
جریان سیاســی من به پست وزارت برسند! من هرگز معتقد نیستم
که کابینه شرکت ســهامی است .افراد شــاخص برخی از احزاب
شــناخته شــده اصالح طلب در آســتانه رأی اعتماد وزرا به وادی
ســهم خواهی افتادهاند ،از این اتفاق احساس خوبی ندارم زیرا بروز
این رفتارها باعث رویگردانی مردم از احزاب و چهرههای شــاخص
اصالح طلب میگردد .باید به چهرههای سهم خواه متذکر شد که
مردم انتظار دارند جامعه در  4ســال آینده به ســمت وسوی تعالی
پیش رود ولی برخی آقایان فقط به فکرخویش و حزب متبوع شان
هســتند .سهم خواهی باعث میشود دولت دوازدهم در بن بستها
و چالشهای پیشبینی نشــده گرفتار گردد .فاتحان  29اردیبهشت
نگاه ملی دارند و براساس محوریت مطالبات آزادیخواهی به تعالی
میهن چشم دوختهاند .درحالیکه برخی جریانات سهم خواه اصالح
طلب فقط به پســتهای دولت آینده چشم دوختهاند .متأسفانه این
تناقضها باعث می گردد باور افکار عمومی به اصالح طلبان سست
گردد.
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کردها در صف اول
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شاید باید
«قدر» بدانیم

تفسیر علی مطهری از سخنان رهبری درباره «آتش به اختیار»
نایب رئیس مجلــس با بیان اینکه عبــارت «آتش به اختیار»
شــامل همه حوزهها اعم از فرهنگی ،سیاسی و اقتصادی میشود،
تصریح کرد :آتش به اختیار دو طرفه است.
علی مطهری درباره عبارت آتش به اختیار در فرمایشــات اخیر
رهبــر انقالب گفــت :فکر می کنم مقصود مقــام رهبری از تعبیر
«آتش به اختیار» این است که اگر مسئوالن به وظایف خود عمل
نکردند ،دانشجویان و سایر اقشــار موظف اند که خود اقدام کنند؛
این امر شــامل همه حوزه ها می شود ،اعم از فرهنگی ،سیاسی و
اقتصادی.
نماینده مردم تهران ،ری ،شــمیرانات ،اسالمشــهر و پردیس
در مجلس شــورای اســامی افزود :مثال اگر در دانشگاهی مسئله
نظارت بر پوشش اســامی نادیده گرفته و منجر به ولنگاری شد،

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت مرحوم مغفور شادروان

سید جالل راثی محمدی

را به اطالع دوستان و آشنایان محترم می رساند
مراسم ترحیم آن مرحوم روز پنج شنبه مورخ  96 / 3/ 25از ساعت
 19الی  20:30در حسینیه شماره دو جماران برگزار خواهد شد.
حضور شما سروران گرامی موجب شادی روح آن مرحوم و تسلی
خاطر بازماندگان خواهد بود.
از طرف همسر ،فرزند و خانواده های :امام جمارانی ،راثی محمدی،
جباری و سایر بستگان

دانشــجویان موظف اند خود وارد عمل شــوند .یا اگر آزادی بیان
مخدوش شــد و به منتقدان حکومت اجازه اظهار نظر داده نشــد
یــا افرادی را بدون حکم قضایی و بر خالف قانون اساســی حصر
خانگی کردند و یا مدیران کانالهای تلگرامی پرمخاطب را قبل از
انتخابات بدون هرگونه توضیحی بازداشت طوالنی مدت کردند یا
دانشــجویان و خبرنگارانی را به اتهامات واهی و با انگیزه سیاسی
بازداشت یا ستارهدار کردند ،در اینجا دانشجویان و بلکه سایر اقشار
مردم آتش به اختیارند چون مســئوالن به وظیفه خود عمل نکرده
اند .نایب رئیس مجلس شــورای اســامی تصریح کرد :فکر می
کنم مقام رهبری برای حراست از احکام دین ،استقالل فرهنگی و
احترام به آزادیهــا این تعبیر را به کار بردند که آثار آن ،هم متوجه
دولت و هم متوجه همه نهادهای حکومتی است.

آرش وکیلی
صفحه 2

نجات تهران در گرو
فرهنگ است

امیر مقدور مشهود

حضرت آیت اهلل سید مهدی امام جمارانی
با کمال تأسف و تأثر در گذشــت مرحوم مغفور سید جالل راثی
محمدی اخوی گرانقدر همسر مکرمه را به جنابعالی و همه خانوادههای
داغدار بهویژه آقای سید حسن امام جمارانی تسلیت عرض میکنیم.
برای آن عزیز از دست رفته علو درجات صبر و برای کلیه بازماندگان
و خانوادههای داغدار صبر و شکیبایی آرزومندیم .سعادت و طول عمر
حضرتعالی را از ایزد منان خواهانیم.

تحریریه ،کارکنان ،شورای سردبیری و مدیر مسئول

صفحه 2

من و شهرم متاثر
از هم هستیم

جواد شقاقی

