
سرپرست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری:

نگرش جهادی باید در 
دانشگاه ها نهادینه شود

برخی از منتقدین منصف شهردار پیشین، از شهردار جدید خواستند گزارشی از وضعیت شهرداری پایتخت اعم از نقاط منفی و 
مثبت کارنامه قالیباف را جهت تنویر افکار عمومی منتشر نماید. اما در کمال شگفتی دو تن از روحانیون طراز اول جبهه اصالحات از 
نجفی خواستند که از انتشار نابسامانی های مدیریتی قالیباف در 12 سال گذشته چشم پوشی کند.  اظهارات دو روحانی عضو ارشد 
جبهه اصالحات با واکنش منفی افراد و گروه های شاخص این جبهه در سطح رسانه های مکتوب و مجازی روبه رو گردید. شفافیت 
در ذات اصالح طلبی است. چرا این دو روحانی بلند پایه شفافیت در انتشار کارنامه قالیباف را به صالح نمی دانند. به هرحال شهردار 
محترم سابق که بیش از یک دهه پایتخت را اداره کرده است اکنون باید کارنامه اش در معرض قضاوت افکار عمومی قرار گیرد. این 
حق مردم تهران است که نقاط ضعف و قوت مدیریتی شهردار قبلی را بدانند! اما آن کس که باید نگران انتشار این کارنامه باشد، طبعاً 
قالیباف است نه این دو چهره محترم و بلند پایه اصالح طلب! نهی نجفی از بیان شفاف اقدامات 12 ساله شهردار سابق چه آسیبی 
به کار شــهردار جدید می رساند که این دو بزرگوار این چنین نگران شده اند؟ مگر نه این است که در مانیفیست جنبش اصالحات، 
دانستن حق مردم در جامعه مدنی تلقی می گردد؟ در کارنامه مدیریتی قالیباف یکی از مواردی که در اذهان آحاد مردم ایجاد شبهه نموده است، چیزی جز قضیه امالک 
نجومی نیست! اگر پشت پرده پرونده پر مفسده امالک نجومی برای مردم بازگو شود، چه ایرادی دارد؟ به هرحال مردم تهران و جامعه رأی دهندگان تهرانی که به 
لیست حامیان قالیباف در 29 اردیبهشت نه گفتند، از منتخبان لیست امید انتظار دارند که درعملکرد نظارتی خویش تحت تأثیر هیچ فردی قرار نگیرند! شاید این دو 
بزرگوار مراوداتی با قالیباف داشته اند، اما اعَضای محترم شورای پنجم توجه کنند که وام دار افکار عمومی هستند و همواره باید پاسخگوی اعتماد مردم باشند. در این 
مورد رفتار هر دو چهره اصالح طلب در تضاد با ذات اصالح طلبی است. مردم هرگز نامحرم نیستند و اگر چنانچه افرادی از موهبت سخاوت قالیباف بهره مند شده اند 
باید مردم بدانند و بشناسند. لطفاً برای شورای منتخب مردم و شهردار منتخب شورا تکلیف تعیین نکنید! درباب امالک نجومی، قالیباف اموال بیت المال را بدون هیچ 
دلیلی به یاران و آشنایان خویش به ثمن بخس واگذارکرد، هنوز انبوهی سوال و شبهه وجود دارد. چرا پرده برداری از اقدامات خالف قانون مقام قبلی ناصواب شمرده 
شده است؟ چرا روحانیان بلندپایه اصالح طلب چنین توصیه ای به محمد علی نجفی می نمایند؟ اعضای شورا بنابر رایی که از مردم تهران گرفته اند باید بخشی از 
وظائف خویش را در افشای فساد شهرداری طی 12 سال اخیر متمرکز نمایند. شهردار فعلی هم وظیفه دارد از عملکرد پر ابهام قالیباف بدون تعارف پرده بردارد. هیچ 
کس در نقش قیم مردم نمی تواند برای شهردار جدید تهران خط مشی تعییین کند یا بایدها و نبایدهای امروز اداره تهران را تدوین نماید. بد نبود این دو بزرگوار 
پیش از موضع گیری کمی هم به آسیب دیدگان فاجعه پالسکو می اندیشیدند. ای کاش دفاع از عملکرد 12 ساله قالیباف را به پس از تفکر در مورد آوارگان و کارتن 

خواب هایی موکول می کردند که فارغ از یک متر زمین ملکی در سایه دیوار امالک نجومی شب را به صبح می رسانند.
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هشدارهای رهبری را جدی 
بگیریم

وزیر کشور در انتقاد از مطالب غیراخالقی در شبکه های اجتماعی:

یادداشت های امروز

سیدمحمدموسوی خوئینی ها طی نامه ای به نجفی:
در سال های گذشته، تهران را هر سال آبادتر از 

سال  قبل دیده ام. دربارۀ مدیریت آقای قالیباف از 
دوستی سؤال کردم. آن دوست محترم از توانایی و 

مدیریت قابل قبول ایشان یاد کرد

سیدحسن خمینی در مراسم تجلیل از شهردار سابق:
قالیباف را مدیری مقتدر با همت باال می شناسم.

رمز توفیق قالیباف حس کردن دردهای جامعه 
بود.

سرمقاله

نگاهی آسیب شناساســانه و تأملی در باب دالیل 
جامعه شناختی کاهش شرکت نمازگزاران و به طور 
خاص نسل جوان و فرهیخته و تحصیل کرده جامعه 
در مساجد و مراســم مهمی چون اعیاد قربان و... ، 
به ضرورتی اجتناب ناپذیر تبدیل گردیده است. لذا 
شرکت تعداد حدود ده هزار نفر از جمعیت نه میلیون 
نفری شــهر تهران درنماز عید قربان امسال، که در 
واقع به مثابه 1درصد این جمعیت بزرگ می باشد آیا 
به منزلــه زنگ خطر بزرگی برای فهم این واگرایی ها 
قلم داد نمی گردد؟ و نشانه بارز و ناامید کننده ای دال 
بر این واگرایی از نماز و مســجد و مقوله دین د اری 
و فاصله گرفتن از گروه های مرجع دینی و روحانیت 
به حســاب نمی آید؟ و نباید پرســیده شود که چرا 
مردم برای پاس داشت بزرگترین اعیاد مسلمانان، و 
شرکت در نماز چنین عید بزرگی، کم ترین اهتمام 
را از خود نشــان داده و این قدر بی تفاوت شده اند؟ 
پرسش دیگر این که، آیا مردم ایران درکالن شهر ها 
و حتی شهرها و روستاها به واقع از دین عرضه شده 
زده شده اند یا خدای ناکرده از اصل دین؟ یا اینکه از 
نوعی تلقی اشتباهی از اسالم که در برخی تریبون ها 
به صورت کپسولی ارائه می گردد؟ به تعبیر دیگر، آیا 
می توان گفت که مردم به واقع از دین زده شده اند یا 
از مروجان و مبلغان دینی که در تریبون ها، همواره 
تفنگ به دســت، ملت را نفی می کنند و می خواهند 
به قول شــیرازی ها، مردم را با زور دگنک، آن هم با 
چهره ای عبوس و خشــن و تحکمی ولی با حســن 
نیت انکار نشدنی و قطعی، روانه بهشت کنند سبب 
این واگرایی ها گردیده اند؟ و یا تصویری که توســط 
مبلغان دینی در افکار عمومی و برخی رســانه ها از 
اسالم ارائه می گردد، باعث این واگرایی شده است؟ 
و چراهای فراوان دیگری که می توان بدان اشــارت 
نمود. نکته قابل توجه این که مگر حضرت موســی 
علیه االســالم ماموریــت نیافت تا بــا فرعون زمان 
خودش که مظهر عصیان، کفر و طاغوت بود با زبان 
لیــن همراه با مدارا، و نه از طریق تهدید و ارعاب با 
او صحبت کند تا شــاید وی به توحید روی آورد؟ 
اگر چنین اســت که هست آیا بزرگان دین ما نباید 
راه انبیــای الهی را به مصــداق و ماعلیک اال  البالغ 
المبین بپیمایند و به زور و اجبار مردم را به اســالم 
و بهشت فرا نخوانند؟ سوال دیگری که مطرح است 
این است که چرا روحانیت از زبان قرآن برای جذب 
مردم و به ویژه جوانان، همراه با جدل احســن بهره 
نمی برد و قدرت انتخاب راه و چاه را به مخاطب های 
خود وا نمی نهــد؟ آن هم در عصر ارتباطات و انفجار 
اطالعات که ســطح آگاهی های جوانــان و قاطبه 
مردم به گونه ای افزایش یافته که مطلقا نمی توان با 

روش ها و متدهای گذشته و در ساحتی مونولوگ، و 
با پاسخ های سطحی و عوامانه، آنان را اقناع و جذب 
کــرد. مضافا این که آیا مخالفــت با همه آن چه که 
جوانان امروز اعم از دختر و پسر البته با حفظ عفاف 
و پاکدامنی، طالب آن هســتند و هر آینه در اسالم 
مبتنی برقرآن و ســنت پیامبر هم این خواســته ها 
غیرمجاز محســوب نگردیده اســت. آیا مخالفت با 
چنین خواسته هایی، باعث زدگی و واگرایی جوانان 
از روحانیت و دین نمی شــود؟ پرسش دیگر این که 
آیا مگر شــارع مقدس حضور زنــان این مرز و بوم 
را در ورزشــگاه ها و یا خیلی از محیط های عمومی 
منع نموده اســت؟ یا اینکه فقهــای بزرگوار چنین 
تجویزی را صادر می فرمایند؟ و اگر چنین نیســت، 
آن وقت چگونه باید انتظار داشته باشیم که جوانان 
در مساجد حضور پیدا کنند و پشت سر بزرگوارانی 
نمــاز بخوانند که هر روزه در تریبون های رســمی، 
آنان را با ادبیات نامناســب و غیر متناســب با نیاز 
جوانان امروزی، از دین دفع می کنند. وانگهی انتظار 
دارند که جوانان هم رفتاری مشــابه آن ها که مثال 
در ســنین 80 سالگی هستند، در ســن جوانی از 
خود نشــان دهند و به موسیقی و آهنگ هم مطلقا 
گوش نکنند و از صبح تا شــب هم عبادت کنند که 
اگر مردم بخواهند همه عابد و زاهد شــوند آن وقت 
چگونه باید معیشــت خود و خانواده شان را تامین 
کنند؟ وقتی عبادت به جز خدمت خلق نیســت، به 
تسبیح و سجاده ودلق نیست. اینکه هر روز ابراز شود 
که رای و نظر مردم مشروعیتی به حاکم نمی دهد و 
بلکه حاکم مشروعیتش را از خداوند که او را نصب 
کرده است می گیرد و مردم کاره ای نیستند و بیشتر 
کولبری بیش نیستند و به قول قطب الدین شیرازی، 
نسبت پادشــاه و یا حاکم به مردم، مثل نسبت سر 
به بدن است و به قول بعضی از علمای دیگر، نسبت 
حاکم و والی نســبت به مردم، مثل نســبت رمه به 
چوپــان و قص علی هذا اســت، چرا اگر قرار باشــد 
انســان به منزله رمه و یا بدن بدون سر و فکر باشد 
 البته که توقع جذب آن هــا امری نزدیک به محال 

است. 
درصورتی کــه در جمهــوری اســالمی ایــران، 
نمی توان حســب نظر حضرت قطب الدین شیرازی 
عمل کرد. آن هم در کشــوری که قانون اساســی 
آن منبعث از رای مردم اســت، هر آینه کشور باید 

براساس قانون اساسی اداره شود.
لــذا چنین قرائتــی در تعارض آشــکار با اصول 
مختلف قانون اساسی اســت و متعارض با میثاقی 
اســت که مردم با حاکمــان و حاکمــان با مردم 

بسته اند. 

خبر اول

اصالح طلبان سرشناس حامی قالیباف
مخالفت سیدحسن خمینی و موسوی خوئینی ها با افشای کارنامه 12 ساله شهردار سابق 
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حرکت در مسیر قانون را
 سرلوحه عمل خویش قرار 

داده بود
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جواد رحیم پور

ابوالقاسم عابدین پور

محمدعلی مشفق

محمد علی مشفق- فعال سیاسی 

پس از انتشار خبر بیماری سرطان و تخلیه 
چشــم علیرضا رجایی فعال سیاسی وابسته 
به جریان ملــی مذهبی، جمعــی از فعالین 
ملی مذهبی نسبت به برخوردهای مسئولین 
زنــدان اوین در برخورد با زندانیان سیاســی 
عقیدتی بیانیه ای اعتراضی نوشــته و طی آن 
از نمایندگان مردم در مجلس شورای اسالمی 
تقاضــا کردند جهت پیشــگیری از اقدامات 
غیرقانونی در زندان ها و اصالح قوانین مرتبط 
با زندانیان و پیگیری و بازرســی صادقانه از 
زندان ها، ناقضین حقوق شهروندان زندانی را 
به قوه قضائیه معرفی نمایند. این بیانیه توسط 
چهره های رســانه ای و سیاسی جریان ملی 
مذهبی امضا شده است. در بخشی از این بیانیه 
آمده اســت:  امضا کنندگان این بیانیه ضمن 
ابراز نگرانی نسبت به سالمتی عموم زندانیان 

به ویژه زندانیان سیاسی و عقیدتی و فعاالن 
مدنی، از نمایندگان ملت تقاضا دارند که عالوه 
بر پیگیری و بازرسی صادقانه از وضعیت امروز 

زندان هــا و نحوه برخورد با زندانیان، ناقضین 
حقوق شــهروندان متهمی که هم اینک در 
زندان به ســر می برند را به دستگاه قضایی 

جهت رســیدگی به اعمال غیرقانونی شــان 
معرفــی نمایند. همچنین اقدامــات الزم در 
جهت اصــالح قوانین مرتبط بــا زندان ها و 
زندانیان، ضمن اعطای اســتقالل کامل به 
بهداری زنــدان و فراهم آوردن دسترســی 
زندانیان به درمان های ضروری، هر نوع تداوم 
بازداشت های بیش از 24 ساعت را موکول به 
تایید ســالمت قطعی زندانی توسط بهداری 
زندان هــا و برخورداری حمایتی از پزشــک 
زندان که منتخب وزارت بهداشت باشد، نمایند 
تا ســالمت زندانیان به ویژه زندانیان سیاسی 
و عقیدتی به سرنوشــت دکتر علیرضا رجایی 
دچار نشــود. در پایان ضمن ابراز همدردی با 
دکتر رجایی، خواهان رسیدگی قضایی به رفتار 
ناقضان قانون در مواجهه با بیماری ایشان در 

ایام زندان می باشیم.

یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه
با کمال تاسف و تاثر درگذشت بانوی متقی خیرالنساء خانه پزا والده شهید بزرگوار حاج 
علیرضا وقار را به اطالع کلیه دوســتان و آشنایان می رساند. مراسم بزرگداشت این مادر 
بافضیلت روز جمعه 17 شهریور از ساعت 17:30 الی 19 در مسجد امام رضا )ع( واقع در 

خیابان کارگر جنوبی، خیابان کمالی جنب بیمارستان لقمان برگزار می گردد.

خانواده های وقار- خانه پزا- فکور- جمشیدیت- خشایی- طاهرخانی- موسوی

بیانیه جمعی از فعاالن ملی - مذهبی در حمایت از دکتر علیرضا رجایی


