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دانشآشتیانی وزیر آموزش و پرورش:

تعبیر خشونت از واژه آتش به اختیار
اشتباه است

حاشیههای زشت راهپیمایی روز قدس

هتاکی به رئیسجمهور ،توهین به ملت است

صفحه 3

شهیندخت موالوردی معاون رئیس جمهور :

وحدت شکنی در روز قدس همگامی
با اشغالگران است

خرب اول
صفحه 2

داستان دنباله دار «خودسرها» ؛ این بار توهین به رئیس جمهوری
راهپیمایی روز قدس که سمبلی برای وحدت جهان اسالم علیه کشورخواری رژیم صهیونیستی و اعالم همبستگی با مردم فلسطین است ،امسال با
شعارهای انحرافی گروهی افراطی به مانوری برای توهین به رئیس جمهوری تبدیل شد .گروهی اندک که همواره صدایی بلند دارند ،اولین بار نیست که
در یک تظاهرات بزرگ ،با انجام عملی سخیف توجهات رسانههای بین المللی و داخلی را از عظمت حضور مردم به سمت یک عمل کم مایه جلب میکنند
و در این میان کسی نیست که علیه آنان اعالم جرم کند و با یک برخورد جدی و عادالنه ،پرونده چنین اقدامات خودسری را برای همیشه ببندد .طی
سالهای گذشته ،مرحوم آیت اهلل هاشمی رفسنجانی در روز قدس آماج شعارهای تند افراطیونی بود که بعد از رحلتش ،در عزاداری او گوی سبقت را
ازیکدیگر میربودند .شعارها و تهمتهایی که به آیت اهلل هاشمی زده شد ،هیچ یک طی همه این سالها نه به اثبات رسید و نه کسی در مقام تنبیه و
مجازات آنان برآمد .همین بیتوجهی دستگاه قضایی نسبت به اتهامات بی اساس به مقامات و مسئوالن کشوری باعث شد که امسال این گروه باز هم
در پی جنجال آفرینی بر آمده و در کمال آزادی با بلندگو حسن روحانی را « آخوند امریکایی » بخواند .ادامه درهمین صفحه

روز قدس؛ همبستگی با فلسطین یا همراهی با اسراییل؟!

سرمقاله

به بهانه بیحرمتی به رئیس جهمور

علی نظری -سردبیر

روز قدس که عرصه نمایش اراده ملت ایران در برابر صهیونیسم غاصب
است در تهران با حاشیههایی زشت و مالل آور همراه بود.
میلیونها روزه دار بنابر ســنت همیشگی به خیابانها آمدند تا در کنار
ملت مظلوم فلسطین ،ددمنشیهای اربابان تل آویو را محکوم نمایند.
در راهپیمایی تهران شــاهد شنیع ترین رفتارها علیه رئیس جمهور 24
میلیونــی و علی مطهری از جانب برخی از حامیان مغلوبان انتخابات اخیر
بودیم.
مغلوبان  29اردیبهشت با همسان سازی روحانی و بنی صدر الطائالتی
علیه رئیس جمهور محبوب ســر دادند و سپس فرزند متفکر و آزاده شهید
مطهری را با شعار مرگ بر فتنه گر بدرقه کردند!
این جماعت هتاک به کجا وابسته هستند که نیروهای امنیتی و انتظامی
توان نزدیک شدن به آنها را ندارند!
فراموش نمیکنیم اســائه ادب همین اراذل و اوباش به مرحوم آیت اهلل
هاشــمی در روز قدس را که آن پیرمرد صبور وقتی دشنامها راشنید فقط
لبخند تلخی بر لب داشت.
این عناصر وابسته و دستور گرفته اگر با قانون تأدیب و تمشیت نشوند،
حد و مرزی نخواهند شناخت.
اگر امروز به آنها چراغ سبز نشان میدهند که رئیس جمهور محبوب و
 24میلیونــی را وادار به ترک راهپیماییکنند،چه تضمینی وجود دارد که
دامنه این بی ادبیها و هتاکیها به دیگر بزرگان نظام نرسد.
چرا ضرب المثل معروف را که این شــتری است که درب خانه همه ما
خواهد خوابید جدی نمیگیریم؟
به چه کســانی باید هشــدار داد که طبق قانون اساسی عالیترین مقام
سیاسی کشور بعداز رهبری ،ریاست جمهوری است.
هتاکان خوارج پیشه که عناصر خودســر نام گرفتهاند امروز در سریال
تخریب و توهین به مقامات عالی نظام جمهوری اسالمی به دومین شخص
نظام رســیدند!چه تضمینی دارد که این اوباشان در صورت پیشروی ،فردا
به ساحت عالیترین مقام رسمی نظام توهین و حرمت شکنی ننمایند!؟
اقلیت بی هویت و پر تریبون که از حمایت البیهای قدرت سود میبرند
در روز قدس اگرچه بــه ظاهر رئیس جمهور را مورد هجمه قرار دادند اما
در واقع به  24میلیون رأی دهنــده ایرانی توهین نمودند.فراموش نکنیم
کــه در کمتر از 45روز دیگر رأی ملت به رئیس جمهور منتخب توســط
رهبری تنفیذ خواهد شــد .آیا این حرمت شــکنی متوجه شخص رهبری
معظم است؟
آیــا این جماعت هتاک بیش از رهبری به حال نظام و کشــور دل می
سوزانند؟
مســئوالن محترم قــوه قضاییه در قبال این حرمت شــکنی روز قدس
هیچگونه وظیفه قانونی ندارند؟آیا توهین آشکار و جمعی به رئیس جمهور
به معنای اخالل در نظم عمومی جامعه نیست؟
آیا دادستان به عنوان مدعی العموم نباید با توهین کنندگان به ساحت
مقام محترم رئیس جمهور که نایب افکار عمومی در حاکمیت ملی اســت،
عکس العمل قاطعی نشان دهد؟
در صورت مماشــات با این اوباشان چگونه سنگ روی سنگ بند خواهد
شد؟

داستان دنباله دار «خودسرها»؛ این بار توهین به رئیس جمهوری

ادامه خبر اول  -همان کسانی که چندی
پیش در جریان انتخابات از لیست انگلیسی
ســخن میگفتند و فراموش کرده بودند که
پیشترها کاندیــدای آنان بود که با نماینده
انگلیســی مالقات خصوصی داشــت و به او
وعده و وعیدها داده بود .تندروها و خودسرها
که در هر مراســمی اعم از راهپیمایی و نماز
جمعه گرفته تا مراسمی چون سالگرد رحلت
بنیانگذار جمهوری اســامی از آزادی کامل
برخوردارنــد ،میتوانند بــه راحتی حضور
یابند ،تخریب کنند ،اتهام بزنند ،مهر پرتاب
کنند ،سنگ به ســر نماینده بکوبند و حاال
رئیس جمهوری را « آخونــد» ،واژهای که

پهلویهــا و مخالفان اصــل نظام جمهوری
اسالمی نســبت به روحانیت به کار میبرند،
را برای منتخب بیست و چهار میلیونی مردم
بــه کار ببرند و یادشــان برود کــه روحانی
همان کســی اســت که در آن ســالها که
رهبران فکری و معنوی آنان مبارزه را امری
غیردینی میدانســت ،شــجاعانه علیه ظلم
مبــارزه میکرد و او بود کــه برای اولین بار
واژه« امام » را برای امام خمینی به کار برد.
قوه قضاییه و نیروهای امنیتی و اطالعاتی
که چشم تیزبینی برای بازداشت و محاکمه
و مجــازات روزنامــه نــگاران ،هنرمندان،
منتقدان ،فعــاالن سیاســی و مدنی دارند،

شایســته اســت یک بار برای همیشه با این
« خودســرهای افراطی » (که هیچ گروهی
حاضر نیست مسئولیت اعمال آنان را بعهده
بگیــرد) با جدیت برخورد کند و اجازه ندهد
گروهی اندک ،دســتاوردهای بزرگ انقالب
و نظــام را نابود کنند .اگر قــوه قضائیه در
برخورد با هتاکان به هاشــمی رفســنجانی،
علی الریجانی ،علی مطهری ،حمله کنندگان
به ســفارت انگلیس و عربستان با جدیت و
قاطعیت برخورد کرده بود ،بعید بود کســی
بــه خود اجازه دهد در راه پیمایی روز قدس
به جای اینکه نوک حمله را به سوی اسراییل
نشــانه رود ،رئیس جمهوری منتخب مردم

را مــورد آماج قرار دهــد و از هیچ توهینی
فروگذاری نکند.
تجربه نشــان داده اســت که اگر پرونده
هتاکیها و خودسرها بسته نشود ،این سیل
بنیان همــه چیز و همه کــس را برخواهد
کند و دراین میــان اصولگرا ،اصالح طلب
و اعتدالی نمیشناســد .مــروری بر حوادث
چند سال اخیر شاهدی برای این مدعاست
که « خودســرها» کمر به نابودی همه چیز
بســتهاند .دیروز هاشــمی ،امروز روحانی و
فردا معلوم نیســت کدام یک از انقالبیون و
دلسوزان نظام هدف آنان قرار خواهد گرفت.

یادداشتهای امروز
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یا سیوف خذینی!

قربانعلی درینجفآبادی عضو هئیت رئیسه مجلس خبرگان رهبری :

ت قابل تردید نیست
جایگاه «رأیمردم» در حکوم 

شــخصیت های سیاسی و مذهبی روزهای
اخیر بحث های زیــادی راجع به جایگاه رأی
مردم در حکومت اسالمی مطرح کردند،
بر همین اســاس پایگاه خبــری تیک با
حجت االسالم قربانعلی دری نجف آبادی عضو
مجمع تشخیص مصلحت نظام گفتگو کرده و
نظر او را درباره این موضوع جویا شده است.
جایگاه رای مردم در حکومت اسالمی
از نگاه شما کجا قرار دارد؟
این سؤال در دهههای گذشته همواره مورد
توجه بوده که آیا مردم در مشــروعیت نقش
دارند یا در مقبولیت؟ حاال تعابیر مشروعیت و
مقبولیت چقدر درست است اما به هر صورت
رایج شــدهاند .در مبانی دینی ،قرآنی ،روایی
و نهج البالغه ،بر نقش مردم در پشــتیبانی و
حمایت از رهبر الهی تأکید شــده است ،چون
پیامبر از طــرف خداوند برای اجرای عدالت و
پیاده کردن آرمانهای بزرگ اسالمی ،حمایت
از مظلــوم و مقابلــه با ســتمگران و ظالمان
مبعوث و منصوب شــده انــد و وظیفه مردم
حمایت و پشــتیبانی اســت .درباره ی وجود

پیامبر گرامی اسالم صلی اهلل علیه و آله و سلم
شکی وجود ندارد که منصب نبوت ،پیغمبری،
رســالت و خاتمیت کامال الهی است .پیغمبر
چه زمانی می توانســت اقدام کند ،چه زمانی
می توانســت در جنگ بدر ،خیبر و فتح مکه
پیروز شود؟ زمانی که مردم مؤمن و وفادار به
پیامبر (ص) گرویدند ،دعوت ایشــان را قبول
کردند و در همه عرصــه ها یار و یاور پیغمبر
بودند .قرآن کریم درباره انصار حضرت عیسای
مسیح علیه السالم یعنی کسانی که باید یاری
و یاوری کنند آیاتــی دارد .قرآن کریم درباره
پیامبر صلی اهلل علیه و آله می فرماید« :يا أَيُّ َها
ك َّ
الل َو َم ِن اتَ َّب َع َ
ال َّنب ُِّي َح ْس ُب َ
ِين»
ك م َِن ال ْ ُم ْؤ ِمن َ
یعنی خدا تو را کافی است و مومنانی که از تو
تبعیت و پیروی می کنند.
قطعا اگر پیامبر صلی اهلل علیه و آله و سلم
دست خالی باشد نمی تواند کاری انجام دهد.
مردم وقتی پیامبر را بر اساس اقوال پیامبران
گذشته ،بیان واضح ،ادله و معجزاتش و سوابق
تاریخی شناختند وظیفه شان است که ایمان
بیاورند و به دنبال آن از پیامبر دفاع ،تبعیت و
پیروی کنند؛ او را نصرت کنند و با او همکاری
همه جانبه داشــته باشند و به فرمانش گوش
دهند .این اصل درباره امامان علیهم السالم نیز
صادق است .ائمه اطهار علیهم السالم در ابعاد
فتوی دادن ،بیان احکام شرعی ،دفاع از اسالم
و اجرای احکام اسالم همان کاری را انجام می
دادند که پیامبر می کرد .بنابراین مردم وظیفه
داشــتند بعد از پیامبر صلــی اهلل علیه و آله و
سلم از امامان علیهم السالم تبعیت کنند.
پیامبــر در غدیر خم آیه ششــم احزاب را
خواند «النبی اولی بالمومنین من انفســهم»
یعنــی پیامبر صلی اهلل علیه و آله و ســلم به

جان همه مسلمانان والیت دارد و بعد پرسید
«الســت اولی بکم من انفسکم» یعنی آیا من
والیت ندارم؟
جمعیت گفتند بله .بعد پیامبر (ص) فرمود:
«مــن کنت مواله فهذا علی مــواله» بنابراین
مردم وظیفه داشــتند بعد از وفات پیامبر پای
بیعت شــان با امیرالمؤمنین علیه الســام با
تمام وجود بایستند و حمایت و صیانت کنند.
وقتی امیرالمؤمنین علیه السالم تنها شد و یار
و یاوری نداشــت فرمود« :فبصرت و فی العین
قذی و فی الحلق شــجی »..یعنی صبر کردم
مانند کسی که در چشم خار و خاشاک دارد و
در حلقومش استخوانی فرو رفته است دیدم یا
باید قیام کنم با دست بسته و تنها و یا باید در
مقابل این نامالیمات تحمیل شده صبر کنم.
بــر َعلى هاتــا أحجى،
« َف َرأَ ُ
یــت َّ
أن َّ
الص َ
َ
لق شَ ــجاً؛
الح
ِی
ف
و
،
ذى
ق
ین
ع
ال
ِی
َف َص َب ُ
َ ِ
رت ،وف َ ِ
ً
أرى تُراثی ن َهبا» دیدم صبر عاقالنه تر است اگر
می خواهم اسالم باقی بماند باید صبر کنم ،اگر
اســام را با سکوت و کنار کشیدن خود یاری
نکنم یا یک شکاف بزرگ در پیکر اسالم وارد
شده یا به طور کلی اسالم نابود می شود اما با
صبرم که باالتر از جهادم بود اســام را یاری
کردم و خشــیت ان لم انصر االسالم و اهله ان
اری فیه ثلماً اوهدماً تکــون المصیبه به علی
اعظم من فوت والیتکم التی انما هی متاع ایا ِم
قالئل .امیرالمؤمنین علیه السالم در خطبه دوم
نهج البالغه درباره ی اهل بیت علیه السالم می
همزی
گوید :کســی از این امت را همسنگ و
ّ
آل پیامبر  -درود خدا بر او و خاندانش  -نتوان
دید .و نیز خوشــه چین خرمن اهل بیت علیه
السالم با آنان برابر نیست .دودمان پاک پیامبر
سنگ بنای دین و پشتوانه یقین اند .تندروان

بــه میزان آن بازگردند و کند روان ســرانجام
خود را بدانجا رســانند که راهی جز آن نیابند.
آن اهل بیت علیهم
ویژگــی های رهبــری از ِ
الســام است و وصیت پیامبر صلی اهلل علیه و
آله و سلم درباره ی آنان و میراث آن حضرت
مخصوص ایشــان است .اینک حق به حق دار
رسید و به جایگاه اصلیش پر کشید ».
قرآن کریم هم در سوره حجرات می فرماید:
«ال تقدموا بین یدی اهلل و رسوله»
امیر المؤمنین (ع) در خطبه سوم معروف
به شقشقیه نیز فرمود« :أ َما َو َّ
الل لَق َْد تَ َق َّم َص َها
ابن أبي قحافه َو إِن َّ ُه ل َ َي ْعلَ ُم أَ َّن َم َح ّل ِي ِم ْن َها َم َح ُّل
الر َحى» یعنی آگاه باشــید به خدا
الْق ُْط ِ
ب م َِن َّ
ســوگند ابابکر جامه خالفت را بر تن کرد در
حالی که می دانســت جایگاه من نســبت به
حکومت اسالمی ،چون محور آسیاب است به
آسیاب که دور آن حرکت می کند».
حضرت فرمودند« :و ما اخذ ّ
الل على العلماء
قاروا على ك ِّظ ِة ظالم و ال َس َ
ب مظلوم»
ــغ ِ
أ ّال یُ ّ
و اینکه خداوند از علمــا پیمان گرفته که در
برابر پرخوری ستمگران و گرسنگی مظلومان
ســکوت روا ندارند و در حقیقت وظیفه ذاتی
علما انجام وظایف و تکالیف الهی و حمایت از
مظلوم و مقابله با ظالم است.
اما آن چــه از حضرت امیرالمؤمنین علیه
الســام در برابر ناکثین ،قاسطین ،مخالفین و
معاندین استناد شده بیشتر در مقام احتجاج
و جدال احســن و برای مجاب کردن خصم و
اتمام حجت بوده و اال در اصل ،موضوع امامت
و عصمــت و عدالت و این کــه حق اهل بیت
علیهم السالم اســت جای تردید و ابهام برای
کسی نیست و آیات و روایات در این باره متواتر
و قطعی است.
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