
اعضای  هیئــت مدیــره انجمن صنفی 
روزنامه نگاران تهران طی نامه ای به صورت 

دسته جمعی استعفا دادند.
 به گزارش آفتــاب، در مقدمه متن نامه 
اســتعفای دسته جمعی اعضای  هیئت مدیره 
انجمن صنفی روزنامه نگاران استان تهران، 
آمده اســت: همکاران مطبوعاتی و اعضای 

محترم مجمع عمومی موسسان
انجمن صنفی روزنامه نگاران استان تهران  

با سالم و احترام
به اطالع شما دوستان می رسانیم که همه 
تالش ها، مذاکرات، مکاتبات و پیگیری های 
فشرده و مستمر  هیئت مدیره منتخب مجمع 
عمومی موسســان انجمن صنفــی روزنامه 
نگاران استان تهران  طی 8 ماه گذشته برای 
ثبت انجمن به نتیجه نرسید. اداره کل تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی اســتان تهران همچنان 

از صدور آگهی تاســیس انجمن اســتنکاف 
کــرد و در روندی غیررســمی، راهکارهای 
فراقانونــی و غیرقانونی را بــه عنوان پیش 
شرط ثبت رسمی انجمن اعالم نمود. لذا، ما 
امضاکنندگان این نامه، شامل اعضای اصلی 
و علی البــدل  هیئت مدیــره منتخب مجمع 
عمومی موسســان انجمن صنفــی روزنامه 
استان تهران)مورخ 1395/10/2(، به  نگاران 
منظور پرهیز از پذیرش فرایندهای غیرقانونی 
و جلوگیــری از بدعت گذاری در تغییرترکیب 
منتخبان پس از انتخابات و همچنین هموار 
شدن مسیر تشکیل انجمن صنفی مستقل  و 
برآمده از رای مستقیم روزنامه نگاران، ضمن 
قدردانی از اعتماد همکاران و به خصوص رای 
دهندگان محترم، بدین وسیله استعفای خود را 
از عضویت در  هیئــت مدیره انجمن صنفی 

روزنامه نگاران استان تهران اعالم می داریم.

امام جمعه اهل ســنت زاهدان بیان داشت: 
اهل ســنت به نظام وفادار بوده و به وحدت که 
استراتژی نظام است پای بند بوده اند و در همه 
عرصه ها حضور فعالی داشــته اند و همواره به 
پیام های مسئولین نظام به ویژه در انتخابات اخیر 
توجه و در پاسخ، اطاعت کرده اند و انتظار دارند 
که خواســته ها و مطالبات به حق و قانونی آنان 

محقق شوند.
موالنا عبدالحمید با اســتقبال از مشارکت 
فعال زنان در عرصه هــای مختلف به ویژه در 
مدیریت ها گفت: ما نیز خواهان توجه به حقوق 
زنان هستیم اما متاسفانه هیچ کس به اهل سنت 

توجه نمی کنــد. وی خواســتار تحقق عملی 
شــعارهای مســئولین در رابطه با حقوق اهل 
سنت شد و گفت: همان گونه که دولت دوازدهم 
به کارگیری زنــان را در مناصب مختلف مانند 
معاونت رئیس جمهور و معاونین وزارت خانه ها 
به درستی در دســتور کار قرار داده است انتظار 
می رود از اهل سنت نیز در مدیریت های ارشد و 

وزارتخانه ها و استانداری ها استفاده شود.
موالنا عبدالحمید با انتقاد از عدم توجه عملی 
به فرامین رهبر انقالب اسالمی در رابطه با اهل 
سنت گفت: علی رغم منویات رهبر کبیر انقالب 
و رهبر معظم انقالب متاسفانه به این فرمان ها 
در عمل توجه نشده و خواسته های اهل سنت 
محقق نشده است. در حالی که ایران متعلق به 
همه ایرانیان اســت و این وطن برای همه ما 
عزیز اســت و ما به همه ایرانیان و مسلمانان و 
حتی بشــریت و به خیر و صالح جامعه انسانی 

می اندیشیم.

استعفای دسته جمعی هیئت مدیره
 انجمن صنفی روزنامه نگاران تهران

موالنا عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان:

 اجازه ندهید اهل سنت ناامید شوند

مرحوم آیت ا...هاشمی رفسنجانی سیاستمدار برجســته ایرانی که بیش از شصت سال در سپهر سیاسی ایران، 
چهره ای متمایز از همگنان خویش بود در 82 ســالگی به خط پایان زندگی رسید. شیخ اکبر بهرمانی به لحاظ نوع 
تفکرات و سلوک سیاسی متفاوت از سایر روحانیون بود. او در نیم قرن پیش سردمدار مدرنیته در سازمان روحانیت 
شــیعه بود. درک پویای وی از حوادث جامعه باعث شد که وی ازجمله جوانان روحانیت باشد که به اقتضای آشنایی 
با زندگی و زیست مسلمانان در سایر کشورهای مترقی جهان به اندیشه ضرورت تحول درفقه رسید. فقه مقتضی بر 
زمان و مکان قبل از آن که توسط امام خمینی به عنوان دکترین فقه حکومتی شیعه مطرح شود توسط جوانان روحانی 
دهه سی و چهل حوزه علمیه قم نظیر بهشتی، مطهری و هاشمی به عنوان گفتمان اسالم مدرن و انقالبی مطرح شد. 
نو گرایی در اندیشه و منش هاشمی رفسنجانی امری دیرینه بوده است. زمانی که در دهه چهل به بعد واکنش بخش 
ســنتی حوزه علمیه قم به مباحث فکری پرچالشی چون اندیشه های شریعتی و سپس شیخ نعمت ا...صالحی نجف 
آبادی )مولف شهید جاوید( موجب دودستگی و نزاع بین بزرگان حوزه گردید، بازهم نقش نوگرای روحانیان جوانی چون هاشمی رفسنجانی اظهر من 
الشمس بود. هاشمی بعداز انقالب به همراهی شهید بهشتی برای اولین بار گفتمان تحزب در بین روحانیون را مورد التفات قرار داد. دیالوگ رقابت  
بر بســتر اندیشه های حزبی از دیگر عوامل تفاوت هاشمی با روحانیون مبارز سنتی انقالب اسالمی بود. در 16 سال بین سال های 60 تا 76 به جهت 
پیشقراول بودن در نوگرایی و جلوتر بودن از زمان خویش وی تنها فردی بود که توانست نماد متضاد دو امر مهم جنگ و صلح باشد. تنهاکسی بود که 
فرمانده جنگ 8 ساله بود و متعاقبا طالیه دار صلح با رژیمی شد که 8 سال با ما جنگید. از دل حکومت 8 ساله وی در مقام ریاست جمهوری، جنبش 
اصالح طلبی متولد شــد. تنها کسی بود که به انتقال مسالمت آمیز قدرت پای بند بود و در بین مقامات عالیرتبه نظام به راحتی خودش را در معرض 
رای مردم قرار می داد. اوج زندگی سیاســی آیت ا... به سال 88 برمی گردد که در انتخابی سخت و در کارزار ستیز دولت وقت با معترضین به نتایج 
انتخابات، جانب مردم را گرفت. در انتخابات  سرنوشت ساز 92 و 94 بازهم لیدر جریان تحول خواهان جامعه ایران شد. اما ویژگی منحصر به فرد آیت 
ا...در مقایسه با سیاستمداران محبوب جامعه که از کاریزمای خاصی بهره می برند، این است که مرحوم هاشمی رفسنجانی هم عامل وحدت و نتیجه 

بخشی گروه های همسو بود و هم هیچ گاه جریان های حامی نمی توانستند هاشمی را مدیریت کنند و حمایت از نظر یا امری را به وی تحمیل نمایند.
امروز بعداز انتخابات 96 و روی کار آمدن دولت دوازدهم جای خالی آیت ا...بیش از هر برهه ای مشهود و هویداست.

چرا با »تاریخ ایران قبل از اسالم«، با احترام 
برخورد نمی شود؟
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اگر مردم سرمایه خود را به بخش 
مسکن انتقال دهند آن را هدر 

داده اند
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مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس:

فراکسیون امید برای 
کدخدایی بیش از بیطرف 

تالش کرد

قدرت اهلل علیخانی نماینده ادوار مجلس:

یادداشت های امروز

سرمقاله

ظاهــرا امروز برخالف آنچه کــه از نامه علی )ع( به 
مالک اشــتر برمی   آید،عمل می شــود. همه جا توصیه 
به یاد نیک از بســیاری از گذشتگان است. چندین بار 
به مثبت اندیشــی در باره حکومت های گذشته توصیه 
شــده اســت و حتی پاسداشت ســنت ها و آیین های 
آن ها محترم دانســته شده اســت. خواندن این نامه و 
یافتنش در اینترنت ســریع ترین راه برای کسانی  است 

که نهج البالغه در دسترس شان نیست.
ندانســتن بزرگی ها و ســترگی های ایران، قبل از 
حکومــت خلفای بغداد، نه تنها باعث وهن اســت که 
اتفاقا بســیاری از حاکمان سعی کردند، نعل بالنعل از 
ایران قبل از اســالم تقلید کنند. بعد از گذشت حدود 
چهل سال از انقالب مردم می دانند که این نام حکومت 
و شخص نیســت که باعث آرامش و آسایش می شود 
بلکه رفتار انسانی همراه با رعایت عدالت است که مایه 

استواری می شود.
فریدون فرخ فرشته نبود

به مشک و به عنبر سرشته نبود
به داد و دهش یافت آن نیکویی

تو داد و دهش کن فریدون تویی
و همیــن نکتــه کافی اســت تا بــا صراحت قرآن 
مجیدکه می فرماید،  ای خردمندان از گذر روزگار پند 
بگیرید و در راستای زندگی بهتر مردم بکوشید، پی به 

شناخت بیشتر تاریخ ببریم!
جالب اســت مولوی جالل الدیــن محمد بلخی در 
هفتصد ســال پیش فهمید که ما هم به اسطوره های 
وطنی مان نیاز داریم و هم بــه بزرگان دینی مان آنجا 

که می گوید:
زین همرهان سست عناصر دلم گرفت

 شیر خدا  و  رستم دستانم  آرزوست
در کتاب های درسی در کنار بزرگی شهدا، فداکاری 
ریز علی خواجوی را هم می آموزیم، حاال اگر از رشادت  
آریو برزن  دربرابر رومی هــا بفهمیم، چه ایرادی پیش 
می آید؟ اگــر به هر دلیلی بین کــوروش و ذوالقرنین 
در قرآن مشــابهتی یافت شــود که اتفاقا بســیاری از 
مفســرین بر این امــر صحه می گذارند، چــه ایرادی 
دارد در شــواهد گفتاری و پند و موعظه عمومی، این 
افراد نام برده شــوند؟ جوانان ما در آموزش و پرورش 
جــز یک برهه صد ســاله آن هم به صورت جســته و 
گریخته دیگر هیچ نمی دانند. همین ناآگاهی از تاریخ 
و رشــادت های قهرمانان باعث می شود، خود و تاریخ 
خود را تهی از نمونه شــجاعت انسانی بدانند. در برابر 
چشــم مان فجیع ترین اتفاقات پیش می آید ولی کسی 
را یارای کمک به هم نوع نیســت. نمونه های مذهبی را 
هم فرازمینی می دانند و خــود را در احقاق حق پیرو 

آنان نمی دانند، چون سرســری آمــوزش یافته اند و از 
حقیقت وجودیشان ناآگاهند. برنامه ریزان درسی بدون 
تعصب و خودبرتربینی، تاریخ و تمدن ایران و اسالم را 
به اندازه کافی در کتاب های درسی بگنجانند. نیکی ها 
و اخالق پســندیده ایرانیان متمدن را یادآوری کنند و 
مطمئن باشند باروری باورهای دینی به مراتب بیشتر 

خواهد شد.
می دانیــد چــرا گردن آویــز هخامنشــی و نمــاد 
پرســپولیس  زرتشــت  در بین جوانانمان زیاد شــده 
اســت؟ چون جرئــت نداریم به صراحــت نیکی های 
زرتشــت را بیــان کنیم و گمان می کنیــم اگر  گفتار 
نیک،  کردار نیک  و   پندار نیک  را که مشــابهت فروانی 
بــه آموزه های دینــی دارد فرا بگیریــم از دیانت مان 
کاسته می شــود. اگر این برداشت اشتباه را می پذیریم 
 پس بســیاری از داســتان های قرآنی را نخوانده، رها 

کنیم.
 شــهید مطهری در دورانی که ایــن اندازه هجمه 
علیه تمدن ایران نبود، کتاب  خدمات متقابل اســالم 
و ایران  را نوشــت کــه اگر در این شــرایط بود حتما 
جلدها بر روشــنگری فرهنگ و تمدن ایرانی می افزود 
و اســالم را به عنــوان یک دین اخالق مــدار معرفی 
می کرد نه یک شــیوه داعشــی که بســیاری در دل 
آرزویش را دارند. تاریخ مان را به فراموشــی نســپاریم 
که انســان بدون تاریخ همچون درخت بی ریشه است. 
جالب اســت به قــدری در محدود کردن دانســته ها 
 تالش کرده ایم که یک گفتار واحد از قیام مشــروطه 

نداریم.
 ریشــه های انقــالب را نمی شناســیم. ارزش آثار 
علمی و فرهنگی مــان را نمی دانیم. یک باره همه چیز 
بد شــده اســت و ما خوب. جوانان ما در کنار رشادت 
رزم آوران مــان چرا نبایــد داســتان آرش کمانگیر را 
بدانند؟ داســتان کاوه و گرد آفریــد و رودابه و زال و 
در مقابلــش پلیدی ضحاک پدر کش که نســل جوان 
را نابود می خواهد بکند به چه کســی جز ستم پیشگان 
آسیب می رســاند. قلم بیهقی که به اعتقاد بسیاری از 
کارشناســان دقیق ترین متن تاریخــی ایران از دوران 
غرنوی است و شاید در جهان بی همتا باشد چرا نباید 

ستوده شود و....؟
کجای دنیا بــا تاریخ و تمدن شــان این گونه رفتار 

می کنند که ما از آن الگو گرفته ایم؟
طاغوت ســتیزی را در اعمال مان یاد بگیریم و تاریخ 

را فدای پندارهایمان نکنیم.
 حکایت ما، حکایت نســلی کــم مطالعه و در عین 

حال پرمدعا است.

خبر اول

هیچ کس هاشمی را مدیریت نکرد
 هشتاد و سومین زادروز آیت ا... در غیاب او برگزار شد
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ایهاالناس، بشتابید! 
پروژه افتتاح می کنیم ...
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