س رلشکر صفوي:

هشت سال دفاع مقدس
تضمينکننده
امنيت  ۸۰ساله
براي ايران بود

2

دستيار و مشاور عالي فرمانده کل قوا ،گفت :هشت سال دفاع مقدس تضمين کننده امنيت  ۸۰ساله
براي ايران بود.به گزارش خبرنگار گروه سياسي خبرگزاري ميزان ،سردار سرلشکر سيد يحيي
صفوي در دومين همايش نکوداشت پيشکسوتان جهاد و مقاومت گفت :در هشت سال دفاع مقدس،
بيش از  ۲ميليون نيروي داوطلب عالوه بر نيروهاي ارتش و سپاه به جبههها اعزام شدند و اين
آمار نشاندهنده اين است که ظرفيت تهديد در دفاع مقدس باالتر از ظرفيت ارتش و سپاه بود.
وي با بيان اينکه در يک اعزام داوطلبها به جبهه ،تنها  ۱۰۰هزار نفر از تهران در قالب سپاهيان
حضرت رسول (ص) به جبههها اعزام شدند ادامه داد :ما در دفاع مقدس به پيروزي رسيديم البته
اين پيروزي با وجود بيش از  ۵۰۰هزار شهيد و جانباز و اسير ،براي ما خيلي گران تمام شد.وي
با اشاره به آمار بيش از  ۲۰۰هزار شهيد ،بيش از  ۳۰۰هزار جانباز و مجروح و بيش از  ۴۰هزار
اسير در دوران دفاع مقدس براي ملت ايران ،گفت :پيروزي در دفاع مقدس براي ما گران تمام

سياسي
» خبر

شد ،اما ارزشش را داشت چرا که  ۸سال دفاع مقدس تضمين کننده امنيت  ۸۰ساله براي ايران
بود.صفوي افزود :قبل از آغاز دفاع مقدس کومله و دموکرات خائن جوانان ما را ميگرفتند و به
زندانهاي بعث عراق ميبردند و به همين دليل ،برخي از اسراي ما به جاي  ۸سال اسارت ،سابقه
 ۹سال اسارت دارند.وي با بيان اينکه آنهايي که در جنگ بودند همه نخبه هستند ،عنوان کرد:
نظام اسالمي و مردم در برابر پيشکسوتان جهاد و مقاومت وظيفه دارند و حداقل اين وظيفه آن
است که احترام پيشکسوتان را حفظ کنند؛ آنهايي که بسيجيها ،سپاهيها ،ارتشيها و جهاديها
را تضعيف ميکنند و عملکردشان را زير سوال ميبرند ،از بدخواهان هستند.دستيار و مشاور عالي
فرمانده کل قوا با بيان اينکه مدافعان امنيت کشورمان فقط دفاع نميکنند بلکه متجاوزان را تا آن
سوي مرزهاي زميني ،دريايي و هوايي هم تعقيب ميکنند گفت :دشمنان ميدانند که اگر به ايران
حمله کنند ،مدافعان امنيت کشورمان آنها را همچون علفهاي هرز درو ميکنند.

اخبار برگزيده »

چرا علي مطهري از پيگيري مطالبات
مردم عصباني است؟

»
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محمد رضا باهن ر:

الريجاني:

مجلس به دنبال رفع مشکل
توليدکنندگان است
رئيس مجلس گفت :مجلس به دنبال رفع مشکل توليدکنندگان است.به گزارش
ايرنا علي الريجاني كه به شيراز سفر کرده است در ديدار با آيت اهلل سيد علي
اصغر دستغيب توليت آستان حضرت احمد بن موسي (ع) با بيان اينکه استان
فارس از نمايندگان بسيار خوبي در مجلس شوراي اسالمي برخوردار است که
به مسائل نيز آشنا هستند ،گفت :يکي از توفيق هاي اين استان حضور پربرکت
آيت اهلل دستغيب است و خاندان دستغيب اين نقش را براي ثبات و آرامش در
شيراز داشتند ،شهيد دستغيب يک نمونه در ابتداي انقالب اسالمي بود.الريجاني
با يادآوري اينکه اقدام هاي خدمات رساني براي نمايندگان ،استاندار و مقام هاي
اجرايي استان فارس با توجه به راهنمايي هاي آيت اهلل دستغيب آسان مي شود،
ادامه داد :در شرايط فعلي که سختي ها بيشتر شده ،يک وظيفه ممتاز داريم؛ آن
هم سهل کردن خدمت رساني به مردم است.وي با تاکيد بر اينکه روز يک شنبه
در شوراي سران قوا مباحثي درخصوص مسائل کشور مطرح شد ،توضيح داد:
به دنبال اين هستيم که با ارائه کمک هاي مختلف ،تسهيالتي را ايجاد کنيم تا
افرادي که کارآفرين هستند و ظرفيت هايي را براي توليد کشور خلق کرده اند ،در
تالطمات دچار مشکل نشوند.رئيس قوه مقننه با بيان اينکه يکي از دغدغه هايي
که در مجلس شوراي اسالمي وجود دارد ،کمک به توليدکنندگان است ،تصريح
کرد :اين اطمينان را مي دهيم که نمايندگان در مجلس به دنبال اين هستند که
مسير توليد کشور در تالطمات مديريت شود.رئيس مجلس همچنين با تاکيد
بر اينکه برخي از مشکالت موجود کشور خارجي و برخي ديگر مشکالت مزمن
اقتصادي داخلي هستند ،يادآورشد :اميدواريم مشکالت به نحوي که موجب
سعادت و رستگاري ملي باشد ،برطرف شود.

عارف:

دولتي را روي کار آورديم که مجبوريم
با سيلي صورتمان را سرخ کنيم
رئيس شوراي عالي سياستگذاري اصالحطلبان گفت :دولتي را روي کار آورديم که
مجبوريم با سيلي صورتمان را سرخ کنيم.به گزارش خبرگزاري مهر ،محمدرضا عارف
در ديدار دبيرکل و برخي اعضاي حزب همبستگي دانشآموختگان ايران (هدا) اظهار
داشت :بسياري از مشکالت ما به دليل نداشتن حزب فراگير است؛ اگر دوتا حزب فراگير
داشتيم ،اصال احتياج به شوراي عالي اصالحات يا ائتالف نبود .وي با بيان اينکه در کل
 ۴۰سال گذشته ،اين جبهه ها به دليل انتخابات تشکيل مي شدند و بعد از انتخابات هم
کاري انجام نمي دادند .اصالح طلبان ،حداقل يک تداومي در کارشان دارند ادامه داد:
شوراي عالي سياستگذاري اصالحطلبان به اين دليل تشکيل شد که در ادامه کار به
چند حزب فراگير برسيم؛ هرچند اين موضوع را نبايد فراموش کنيم که در چه شرايطي
در جامعه حضور پيدا کرديم.عارف با تاکيد بر اينکه بعد از حوادث سال  ،۱۳۸۸عده اي
از سياسيون در هر دو جناح ،به اين باور رسيده بودند که اصالح طلبان وارد صحنه نشوند.
علي رغم اين نگاه که در هر دو جريان بود ،به طور جدي آمديم و حضورمان را ادامه
داديم اضافه کرد :نبايد بگوييم چرا اتفاقات سال هاي  ۹۲و  ٩٤اتفاق افتاد؛ اصال پروژه اي
نگاه نکنيم .در انتخابات  ۹۲و  ۹۴دنبال نتيجه نبوديم بلکه دنبال بازگشت جريان اصالحات
در حاکميت بوديم و مي خواستيم اين شکافي که بين ما و حاکميت بود را برطرف
کنيم.رئيس شوراي عالي سياستگذاري اصالح طلبان افزود :جريان اصولگرا نمي تواند
پاسخگوي مطالبات مردم باشد؛ لذا ما بايد بمانيم و تاثيرگذار باشيم.وي با طرح اين سؤال
که شرط ماندگاري چيست؟ گفت :شرط ماندگاري ،يک زماني داد کشيدن و يک وقتي
هم تحمل کردن است؛ در اين ميان ،منافع فردي هم نبايد وجود داشته باشد .البته
هميشه هم نمي شود سکوت کرد همانطوري که هميشه هم نبايد داد کشيد.عارف گفت:
بايد تشخيص بدهيم روشمان به چه نحوي باشد که بتوانيم مطالبات مردم را پاسخگو
باشيم؛ نبايد بگوييم چرا به روحاني راي داديم؟ خيلي ها شيطنت مي کنند .سال ۹۲
درست تصميم گيري کرديم و درست تر از  ۹۶ ،۹۲بود؛ در اين ميان ،عملکرد روحاني
بحث مجزايي است .ما وظيفه مان را درست انجام داديم؛ بايد پاي اين وظيفه بايستيم.
رئيس شوراي عالي سياستگذاري اصالح طلبان ضمن وارد دانستن نقد به اين شورا،
عملکرد آن را در انتخابات مجلس دهم و انتخابات رياست جمهوري و شوراي شهر در
سال  ٩٦موفقيت آميز دانست و افزود :نبايد به دليل ضعف عده معدودي ،عملکرد کل
منتخبان ،زير سؤال برود زيرا اصالحات پاي فرد نيست؛ اصالت به جريان است نه به فرد.
عارف گفت :جامعه بيش از هر زماني به جريان اصالحات نياز دارد؛ هر چند نقد مردم
را مي پذيريم چون مسئوليت داريم .از مردم هم بابت مشکالت عذر خواهي مي کنيم
چون دولتي را روي کار آورديم که نميخواهد يا نميتواند منويات اصالحات را پياده
کند؛ البته منطقي هم نيست رو در روي آن بايستيم .مجبوريم صورتمان را با سيلي
سرخ کنيم.وي اظهار داشت :بايد به مسيري که مي رويم ،اطمينان داشته باشيم .اگر
قرار است کاري انجام شود ،بايد با محوريت دولت باشد؛ نبايد دولت هم با کارهاي
خلقالساعه شرايط را بدتر کند.

جهانگيري:

تالش دشمن ،ترسيم آينده نامطمئن
براي مردم است
معاون اول رئيسجمهور گفت :تالش دشمن ترسيم آينده نامطمئن براي مردم است.به
گزارش خبرنگار مهر ،اسحاق جهانگيري در نشست روساي دانشگاهها ،مراکز آموزش عالي
و پارک هاي علم و فناوري سراسر کشور با بيان اينکه دست نياز همه در جامعه به سمت
دانشگاهها دراز است ،اظهار داشت :شرايط کشور خطير و دشوار است ،اما فرصت هاي
خوبي مي شود از دل همين شرايط سخت خلق کرد .ما اعتقاد و اميد داريم به اينکه
وعده خداوند بر ماندگار نبودن روزهاي سخت است.وي افزود :تجربه کشورهاي مختلف
نشان مي دهد که تحوالت بزرگ از دل شرايط دشوار بيرون ميآيد و وقتي چنين
شرايطي وجود دارد ،چشم اميد به کانونهايي براي مواجهه با آن است که در رأس آن
دانشگاه است.معاون اول رئيسجمهور با بيان اينکه نيازمند حرکتي دقيق هستيم ،ادامه
داد :دانشگاهها بايد راهکارهايي براي عبور از دشواريها ارائه دهند چراکه در اين مسئله
سهم زيادي دارند و حتي ديديم که مقام معظم رهبري نيز در موضوع اقتصاد به نامه و
پيشنهاد جمعي از دانشگاهيان اشاره ميکنند.جهانگيري با بيان اينکه دانشگاه بايد ديده
شود و از او مطالبه کرد ،تصريح کرد :رسيدن به نقطهاي که درک جدي از نيازها وجود
داشته باشد و اين نياز به سمت دانش و دانشگاه برود ،گام بزرگي در پيشرفت کشور به
وجود ميآيد.وي گفت :اگر به دنبال توسعه پايدار هستيم ،يقينا ميتواند محورش توسعه
درونزا باشد .مهمترين يا اصليترين نقطه کانوني اقتصاد مقاومتي توجه به ظرفيت هاي
داخلي کشور است.معاون اول رئيسجمهور با بيان اينکه براي توسعه ملي و درونزايي
نيازمند يک دانشگاه فعال هستيم ،خاطرنشان کرد :در فرهنگ ما نيز آمده است «توانا
بود هرکه دانا بود»؛ اين يعني از قبل هم دانايي به عنوان يکي از الزامات پيشرفت در
فرهنگ ايراني وجود داشته است .توسعه علمي کشور ضامن اصلي بقاي ماست که
بايد به صورت جدي به آن بپردازيم.جهانگيري ادامه داد :امروز ديگر دانشگاه را کسي
به عنوان يک مجموعه فيزيکي نگاه نميکند ،بلکه دانشگاهها تبديل به کانون هاي
فکري شده اند که جامعه و محيط پيرامون خود را نقد مي کنند.وي با بيان اينکه
انتظار ما از دانشگاه نقاد به عنوان مرکز علم ،فناوري و محل تجمع نخبگان ،حساسيت
نسبت به مسائل جامعه ،منطقه و جهان اطراف خود است ،تصريح کرد :دانشگاه بايد
نسبت به مسائل مهم و حساس واکنش داشته باشد و راهکار ارائه دهد.معاون اول
رئيسجمهور با بيان اينکه مديريت حاکم بر آمريکا با ما وارد نبردي نرمي شده است،
گفت :آمريکاييها فکر مي کنند با استفاده از قدرت اقتصاد و رسانه خود ميتوانند
اقتصاد و افکار عمومي ما را تحت فشار قرار دهند.جهانگيري خاطرنشان کرد :چندي
پيش در گزارشي اعالم شد که دهها کانون فکري نشستهاند و از ميان صحبت هاي
مسئولين استخراج کرده اند که چگونه ميتوانند بر اقتصاد ما تاثير بگذارند.وي با بيان
اينکه دولت بايد به دنبال تامين درآمدهاي مورد نياز کشور باشد ،افزود :مي گويند
بايد منابع درآمدي ايران را مورد هدف قرار دهيم ،ما به عنوان دولت بايد بدنبال
راهکارهايي براي فروش نفت باشيم .مي گويند ما نبايد بگذاريم که اگر ايران نفت
فروخت به پول آن دست پيدا کند.معاون اول رئيس جمهور با بيان اينکه تالش ديگر
دشمنان ترسيم آينده نامطمئن براي مردم ايران است ،عنوان کرد :يک مجموعهاي از
قدرت به دنبال اين است تا اتفاقاتي در ايران پيش بيايد و از آن نتيجهاي بگيرد .فکر
ميکنم بيش از دولت و مسئولين ،نخبگان کشور وظيفه دارند .اگر دشمن به سمتي
رفته تا اميد و اعتماد مردم را به مخاطره بيندازد ما بايد دقيقا نقطه مقابل آن يعني
افزايش اميد و اعتماد را دنبال کنيم.

نگرانم رکورد تورم 49/5درصدي دولت هاشمي را بزنيم
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت :نگرانم
رکورد تورم  49/5درصدي دولت هاشمي را بزنيم.
به گزارش خبرنگار سياسي ايرنا ،محمدرضا باهنر
در نشست تخصصي «جمهوري اسالمي ايران -
سرمايه ها و چالشها» با اشاره به بيانات رهبر
معظم انقالب در ديدار اعضاي مجلس خبرگان
گفت :بايد گروهها ،جناحها ،احزاب ،پژوهشگران
و نخبگان پشتوانه دولت باشند.وي گفت :نکته
ديگراين که کار موازي با دولت نبايد انجام گيرد.
البته بعضي ها کار موازي را به ستاد اجرايي فرمان
امام (ره) تعبير کردند و بعضي ها گفتند االن زمان
عادي نيست و بايد وضعيت فوق العاده اعالم کرد.
بعضي ها روي اين طبل مي کوبيدند که شوراي
انقالب و چيزهاي ديگر مي خواهيم .نه اصال اين
خبرها نيست و مشکلي در کشور وجود ندارد .باهنر
به افزايش تورم و مسائل سياسي و اقتصادي در
دوره دوم رياست جمهوري در برخي دوره ها اشاره
کرد وافزود  :در دوره دوم مرحوم آيت اهلل هاشمي
در سال  74رکورد  49.5درصدي تورم را زديم.
در دوره اول خاتمي بحث ها عمدتا سياسي بود،

قتل هاي زنجيره اي ،بود ولي در دوره دوم ايشان
مقداري کارهاي اقتصادي رونق پيدا کرد و تورم
کمتري داشتيم.عضو مجمع تشخيص مصلحت
نظام اضافه کرد  :در دوره دوم رياست جمهوري
احمدي نژاد دالر 1200توماني شد  3500تومان
و دوره دوم دولت روحاني هم دالر  3500توماني
شد  11هزار تومان ،يعني اين ژن ترکيدن تورم در
اقتصاد ما مثل يک ژن ماندگار شده است .بنابراين
از اين جهت خيلي فرقي نمي کند احمدي نژاد ،يا
روحاني يا هاشمي رئيس جمهور باشند البته به اين
معنا نيست که قصور و غفلت نکرديم.وي تاکيد
کرد :بسياري از مشکالت کشور در داخل قابل
حل است مشروط بر اين که تصميمات مدبرانه و
شجاعانه در کشور وجود داشته باشد و بعضي از ما
خصولتي ها و دولتي ها مثل بختک روي بنگاه هاي
اختصاصي نيفتيم و آنها را رها کنيم و بگذاريم
مردم هم به ميدان بيايند .باهنر يادآور شد :من
نگرانم که رکورد  49/5درصد تورم دولت مرحوم
آيت اهلل هاشمي را بزنيم البته اميدوارم اين اتفاق
نيفتد و اين رکورد به نام آقاي هاشمي بماند .البته

در دولت احمدينژاد هم تورم  42درصد را تجربه
کرديم .دبيرکل جامعه اسالمي مهندسين با بيان
اينکه سال گذشته تقريبا  100هزار سرمايه بين 5
ميليون تا  500ميليون در کشور آزاد شد ،گفت:
مردم پول خود را در صندوق هاي مالي و اعتباري
پس انداز کرده بودند اما بعضي از اين صندوقها از
روي ناکارآمدي و بعضي ها به خاطر سوءاستفاده
ورشکسته شدند.باهنر خاطرنشان کرد :معتقدم

آي تاهلل سيدمحمد غروي:

دولتمردان اگر مستقيم يا غيرمستقيم براي حل
مشکالت اقتصادي کشور دنبال راه حل سياسي
هستند راه را اشتباه رفتهاند .مشکالت اقتصادي ما
امروز راه حل اقتصادي دارد چرا که ما ظرفيت ها
ونيروهاي توانمندي در اختيار داريم.بايد چرخهاي
اقتصاد کشور روغن کاري شود تا اصطکاک ها کم
شود ،سينه ها باز شود يعني اگر کار آفرين مراجعه
کرد کارش را زود انجام دهيم.

راه عالج مشکالت  ،خالي کردن پشت دولت نيست

عضو شورايعالي حوزههاي علميه قم گفت :راه عالج مشکالت خالي
کردن پشت دولت نيست.آيتاهلل سيدمحمد غروي در گفت و گو با
خبرنگار حوزه احزاب گروه سياسي خبرگزاري آنا ،با اشاره به تأکيد
رهبر انقالب مبني بر هوشياري مردم در برابر جنگ رسانهاي دشمن
گفت :امروز با جنگ اقتصادي جدي دشمن روبهرو هستيم ،ميطلبد
مردم در اين زمينه شناخت بيشتري از توطئه دشمن داشته باشند.
وي با بيان اينکه مسئله تحريم موضوعي است که آمريکا بر کشور
ما تحميل کرده و سياستمداران آمريکا و سرمايهگذران در تالشند
تا از اين طريق فشار زيادي بر ملت ايران تحميل کنند افزود :افزون
بر تحريمهاي ظالمانه آمريکا ،سرمايهگذاران کشورهاي مختلف
اروپايي نيز بهگونهاي ايران را تحريم کردهاند .آمريکا هم از اين طريق
تحريمها را کنترل و ديگران را وادار به پيروي از تحريمها ميکند،
اگر تحريمها را به کار نگيرند عواقب بدي براي آنها خواهد داشت.
عضو جامعه مدرسين حوزه علميه قم گفت :آمريکا در تالش است
از طريق فشارهاي اقتصادي ،منافع ساير کشورها را مورد تهديد قرار
ي که آمريکا عليه ايران شروع کرده ،چه
دهد ،در نتيجه حمل ه اقتصاد 
بخواهيم چه نخواهيم تا اندازهاي کشورهاي مختلف اروپايي را هم

عليه ما وارد تحريمها خواهد کرد.وي با تاکيد بر اينکه بدون ترديد
اين تحريمها در اقتصاد تأثيرگذار است .در اين رابطه بايد مسئوالن
ي داشته باشند ،همچنين مردم تمام
خيلي حسابشده برنامهريز 
همکاري خودشان را با دولت بهکار بگيرند گفت :اگر همکاري و
تعامل بين مردم و دولت باشد و دولت هم با طرحهاي کارشناسي
شده با مسئله مواجه شود ،ميتوانيم از اين گردنه عبور کنيم؛ وگرنه
اين فشارها بسيار سنگين ميشود.غروي با بيان اينکه عالوه بر اينکه
کارشناسان بايد دستبهدست دولت بدهند ،دولتيها هم از تمام
ت خود براي عبور از اين بحران استفاده کنند تصريح کرد:
ظرفي 
اگر خداي نکرده همکاري ميان دولت و ملت وجود نداشته باشد و
دولت تضعيف شود ،دولت نميتواند در عرصه مديريتي موفق عمل
کند ،از سوي ديگر مردم هم آسيب خواهند ديد.وي با تاکيد بر
اينکه آنچه بايد توجه کرد اين است که رهبر معظم انقالب اسالمي
بر جنگ رسانهاي دشمن بهموازات جنگ اقتصادي اشاره داشتند و
هدف اصلي آن را يأس و احساس بنبست در ميان جامعه و مردم
عنوان کردند گفت :همانطور که ميدانيم هماينک دو نوع ارز در
بازار عرضه ميشود که يک نوع آن مبادالتي و ديگري آزاد است.

براي تأمين مايحتاج زندگي مردم در داخل کشور با مشکل ارزي
روبهرو نيستيم؛ اما دشمن بهگونهاي در شبکههاي مجازي و فضاي
رسانهاي ،تبليغات مسموم راه انداخته است که حرص و ولع در ميان
مردم ايجاد ميشود تا به دنبال تهيه کاالي غيراساسي بروند و سبب
شده تا گاهي با برخي مشکالت روبهرو شويم.وي افزود :رسانههاي
دشمن به دنبال اين هستند که کشور را بحراني نشان دهند؛ در
مقابل رسانه ملي و رسانههاي داخلي وظيفه دارند که به جنگ
رسانهاي دشمن بروند و نگذارند اين فضاي رسانهاي سبب يأس و
نااميدي مردم شود؛ زيرا اين شايعات هرگز واقعيت بيروني ندارند و
تنها فضاسازي دروغين است.غروي در خاتمه با بيان اينکه افزون بر
فعاليتهاي رسانهاي ،مسئوالن و مديران نيز موظفند با کار کارشناسي
مردم را در جريان اقدامها و فعاليتهاي صورت گرفته بگذارند تا در
اين زمينه شاهد نگراني مردم نباشيم يادآور شد :همانگونه که رهبر
معظم انقالب اسالمي فرمودند ،امروز راه عالج مشکالت کشور ،خالي
کردن پشت دولت نيست ،بايد رابطه سالم ميان دستگاههاي مسئول
و مردم برقرار شود .سخن گفتن و انتقاد کردن نبايد بهگونهاي انجام
بگيرد که سبب نااميدي مردم شود.

پاسخي به ادعاهاي گزاف كروبي
ادامه از صفحه اول
براي نمونه آيتاهلل مشکيني رئيس شوراي بازنگري در مورد
مفهوم واليت مطلقۀ فقيه چنين فرمود:
«اشکالي نيست در اينکه ولي امر ،رهبر ،واليت مطلقه دارد .مراد
از واليت مطلقه همان واليتي است که امام بر جامعه دارد ...
حدود آن واليتي که امام نسبت به مردم دارد ،مأخوذ از علت
آن واليت است .علت واليت او عبارت از اين است که او مأمور
است جامعه را به نحو احسن تدبير و اداره کند ،جامعه را به
نحو احسن بايد ولي امر اداره کند .اداره جامعه به نحو احسن
موقوف است به اينکه او بر نفوس و اموال جامعه واليت داشته
باشد  ...واليت مطلقه در اينجا معنايش اين است که امام يا
ولي امر نايب امام در زمينه اداره کامله جامعه ،به چه نحو و
چه مقدار تسلط و واليت بر نفوس و اموال دارد ،او را واليت
مطلقه ميگويند ( »...صورت مشروح مذاکرات شوراي بازنگري
قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران .اداره کل امور فرهنگي
و روابط عمومي ،اداره تبليغات و انتشارات .چاپ دوم .1380ج
 .3ص)1630
بههرحال عبارت واليت مطلقۀ امر با همان مقصود و مراد

فقهي آن که در انديشه امام خميني بهويژه در نامه مورخ
 66/10/16ايشان خطاب به رئيسجمهور وقت در باب حدود
اختيارات حاکم اسالمي تبيين و تشريح شده بود ،در قانون
اساسي درج گرديد.
البته مطلقه بودن واليتفقيه ،از اطالق واليت امر در اصل پنجم
و نص اصل يکصدوهفتم (عهدهداري همه مسئوليتهاي ناشي
از واليت امر و امامت امت) نيز ،قابل استنباط و استخراج بود؛
همانگونه که تصميمات و اقدامات حضرت امام در تأسيس
مجمع تشخيص مصلحت نظام و يا تشکيل شوراي بازنگري و
امثال آن ،در اين چارچوب ارزيابي شده و نقض قانون اساسي
تلقي و ارزيابي نميگرديد.
از اين گذشته ،شهيد مظلوم بهشتي که بهحق معمار قانون
اساسي جمهوري اسالمي بود ،سالها قبل ،بهصراحت از واليت
مطلقه سخن گفته بود:
«ما براي امامت اسالمي قائل به واليت مطلقه هستيم يعني
معتقديم امامت در جهت مصالح عامه مردم هر تصرفي را الزم
بداند ميکند و منافات با حقوق شخصي افراد ندارد .در حقيقت
اين قوانيني که در رابطه با مالکيت شخصي و خصوصي و اينها

هست اينها حريم اشخاص را نسبت به يکديگر معلوم ميکند؛
نه حريم اشخاص را نسبت بهکل جامعه و امامت که در خط
کل جامعه ميخواهد حرکت کند .او برايش اين مرزها و اين
حريمها ديگر وجود ندارد .اين اساس واليت مطلقه امامت هست
در بينش اجتماعي و اقتصادي و حقوقي که االن هست .عدهاي از
آقايان اين را قبول ندارند .از آقايان فقهاي ما عدهاي اين را قبول
ندارند .آنها اين واليت را براي امام معصوم قائل هستند ولي
براي امام غير معصوم و براي امامت غير معصوم قائل نيستند.
عموماً براي امام معصوم قائل هستند ... .در ميان فقهاي معاصر
ما فقيهي که از اول به اين مسئله خيلي قاطع معتقد بود ،تا
آخرش هم ايستاد و در اين راه موفقيت تاريخي جهاني را براي
انقالب اسالمي به وجود آورد امام [خميني] بودند .ايشان در
بحثهايشان خيلي قاطع از آن اول به واليت مطلقه امامت
معتقد بودند؛ ميخواهد امام معصوم ،ميخواهد امام غير معصوم؛
امامت بهطورکلي .و همين اواخر شايد چند ماه قبل که با ايشان
باز مطرح کرديم ديديم بله ايشان همچنان اين امامت مطلق
را رويش تکيه ميکنند( .جاودانه تاريخ؛ گفتارها 2؛ انتشارات
روزنامه جمهوري اسالمي ( )1390صص 62تا )64

چرا در مرحله دولت اسالمي متوقف شده ايم؟
ادامه از صفحه اول
از بين رفتن روحيه ايثار و شهادت که عامل مهم در کاميابي
مراحل قبل بود،گسترش روحيه مصرف گرايي و تجمل گرايي
و اشرافيت به ويژه در بدنه حاکميت،ميدان داري بوروکرات هاي
غرب گرا در عرصه مديريتي،افزايش شکاف طبقاتي ،ريشه دواندن
فساد اقتصادي و سياسي و ويژه خواري در بدنه نظام اداري ،از
جمله پيامدهاي توسعه غرب گرايانه است که ما را از آرمان دولت
اسالمي دور کرده است.
موانع ساختاري –حقوقي :هر چند هنر امام خميني(ره) و
ديگر رهبران فکري انقالب اسالمي در ترکيب الگوي حکومتي
اسالم شيعي با دموکراسي و مردم ساالري مدرن ،امري بديع و
نويني درنظريه پردازي سياسي بود و در عمل هم تاسيس نظام

جمهوري اسالمي امري شدني گشت ،اما حفظ توازن بين اسالميت
و جمهوريت دشوار است و هرآن امکان گردش اين توازن به سمت
يکي از اين دو وجه وجود دارد.
به نظر مي رسد امروزه تکيه بيش از اندازه به راي و نظر مردم،
از منظر کارآمدي معضل ساز شده است ،مسند نشينان دو قوه
مجريه و مقننه که مستقيم از راي مردم مشروعيت مي گيرند،
بيش از انکه شعارها و برنامه هاي خود را به سمت و سوي
نيازها و مطالبات حقيقي کشور هدايت کنند ،بر امواج زودگذر
احساسات مردم سوار مي شوند و به مدد سرمايه و تبليغات بر
ارکان اجرايي و قانون گذاري تکيه مي کنند و در نتيجه با ورود
رانت و پول هاي آلوده به عرصه انتخابات ،اصالحات ساختاري در
دولت به تعويق مي افتد.

ارکاني مانند قوه قضائي همکهغير مستقيم از مردم مشروعيت مي گيرند،
در فقدان همکاري وهمياري و نظارت موثر قواي ديگر،به طرق
مختلف به سمت فساد اداري و ناکارامدي سوق يافته اند.
خالصه سخن ،دليل اصلي به تعويق افتادن تحقق کامل دولت اسالمي ،
دوري از آرمانهاي اسالمي از يک سو و شکاف ميان حاکميت و
جامعه از سوي ديگر است؛ با فقدان روحيه و انگيزه اسالمي ،فساد
اداري و سياسي و اقتصادي و اشرافيت در بدنه دولت و حکومت
ريشه دوانده و جامعه هم به سمت مصرف گرايي و تجمل گرايي
سوق پيدا کرده است و با توجه به شکاف ميان دولت و جامعه،
اعتماد مردم به نظام براي همياري در جهت دولت سازي اسالمي
کاهش پيدا کرده است ،هرچند که مردم هنوز به اصل نظام و
انقالب معتقد هستند.

حساب بانکي و حقوق شهروندي

مي کنند .حتي راه پيشگيري از وقوع جرم را هم کنترل همه حساب ها
مي دانند .چرا دولت به اين سمت حرکت نکرد.
دولت براي تعديل نرخ ارز سياست گذاري کرد که ارز پتروشيمي ها
به داخل بيايد و در بازار ثانويه براي شکستن نرخ ارز موثر افتد،
اما نيامد .اغلب اين پتروشيمي ها دولتي يا خصولتي هستند و
پتروشيمي هايي که دست بخش خصوصي هست دستشان زير
ساطور “خوراک”ي است که وزارت نفت به آنها مي دهد .آيا نمي شد
با روش هايي اين ارز به داخل بيايد و در بازاري که دولت هدايت
ميکند همانند يک ابزار موثر در برابر ترفندهاي تحريمي آمريکا
قرار بگيرد؟!
رئيس جمهور در جمع کارگزاران دولتي چندي پيش گفت؛
“امروز در بازار ارز التهاب وجود دارد ،بخشي از اين التهاب منشأ
داخلي دارد .صادرکننده دولتي و خصولتي ارزي را که بايد در
اختيار سامانه نيما قرار دهد با تاخير انجام مي دهد و اين کار
خيانت به کشور است”.
وي مي افزايد؛ “دستور داده ام کسي که اين کار را مي کند عزل
و تحويل دادگاه داده شود”
حاال رئيس جمهور مي گويد؛ با تاخير  48ساعته انجام مي دهد.
برخي اص ً
ال با اين تاخير هم انجام نميدهند .واقعاً چه بايد کرد؟
دولت کاري که با سرک کشيدن قانون به حساب ها مي توانست

به راحتي انجام دهد و آن را مبناي بسياري از تصميم سازي ها
و تصميم گيري ها در سطح ملي قرار دهد انجام نداده حاال امروز
ميخواهد با بگير و ببند و زندان و اعدام انجام دهد.
اگر هر شهروندي بداند حساب او زير ذره بين قانون است ،تخلف در
سطح ملي آن هم اخالل در نظام اقتصادي کشور معنا ندارد.
قاضي زرگر که متکفل محاکمه سلطان سکه است مي گويد؛ “اگر
بانک مرکزي به وظيفه خود عمل مي کرد اين دادگاه تشکيل
نمي شد”! اگر دولت و بانک مرکزي براي صيانت از حقوق عامه
و جلوگيري از کاهش ارزش پول ملي به حساب هاي مفسدين
فياالرض و اخاللگران در نظام اقتصادي سرک مي کشيد کار به
اينجا نمي رسيد که صغير و کبير ملت در صف منتقدين دولت
درآيند .هنوز هم دير نشده است .سرکشي به حساب ها حداقل
همين حساب هاي دولتي و خصولتي بخشي از اخالل در نظام
اقتصادي را واتاب مي دهد .اين سرک کشي نشان خواهد داد برخي
بانکها و موسسات مالي و نيز بنگاه هاي اقتصادي براي برونرفت
از مشکالت خود چه کارهايي كه نکرده اند!
اگر دولت مي خواهد در سطح ملي حقوق شهروندي را رعايت و
به آن احترام بگذارد بايد حتماً به حسابها سرک بکشد و بداند
آنها چه به روز کشور و مردم آورده اند .نهادهاي نظارتي و امنيتي
دولت وظيفه خطير و تاريخي در اين مورد دارند.

ادامه از صفحه اول
اوايل همين هفته دادگاه سلطان سکه به اتهام اخالل در نظام
اقتصادي برگزار شد .او را به اتهام افساد فياالرض محاکمه کردند
و به افکار عمومي هم گفتند او بايد در انتظار چوبه دار باشد.
متهم رديف اول اين دادگاه با مشارکت خاله خود و  16نفر ديگر
فقط ظرف يک سال  8هزار ميليارد تومان گردش مالي داشته اند.
آنها با خريد و فروش  9تن طال در بازار ،نرخ برابري ريال با طال
را به هم زدند و به مقام و مرتبت اخالل در نظام اقتصادي کشور
رسيدند!
وحيد مظلومين متهم رديف اول اين دادگاه  219حساب بانکي
داشته که  170هزار تراکنش مالي را با اين حساب ها به ثبت رسانده
است .رقم اين تراکنش ها  14هزار ميليارد تومان است!
چندي پيش سيد عباس موسويان عضو شوراي فقهي بانک مرکزي
گفته بود بيش از  400ميليون حساب بانکي در کشور وجود دارد.
يعني به طور متوسط هر ايراني پنج حساب بانکي دارد! آيا اين
خيلي عجيب نيست.
االن در دنيا بسياري از تخلفات مالي و فساد اقتصادي را از طريق
سرک کشيدن به حساب هاي اشخاص حقيقي و حقوقي کشف

در روزهايي که مردم به خاطر وضعيت بد اقتصادي و بيعملي مسئوالن
مربوطه ،روزهاي سختي را پشت سر ميگذرانند ،علي مطهري باز هم در
اقدامي که تنها از فردي مانند وي بر ميآيد ،نمايندگان ملت در مجلس
خبرگان را به دليل پيگيري مطالبات مردم مورد حمله قرار داد! مشرق
نوشت :بر اساس آنچه در رسانهها منتشر شده ،علي مطهري در بيانيهاي،
به نمايندگان خبرگان حمله کرده و مدعي شده است« :مجلس خبرگان
به کلي از مسير قانوني خود خارج شده و وارد حوزه اختيارات مجلس و
دولت شده است .ورود به موضوع بازار ارز و سکه چه ارتباطي با وظايف
اين مجلس دارد؟ حال که مجلس خبرگان به وظيفه اصلي خود نميپردازد
بهتر است از برگزاري اجالسهاي خود که موجب استهالک بيت المال
است صرف نظر کند ».براي پاسخ به اين ادعاي علي مطهري ضروري
است به نکات ذيل توجه شود :بيشتر نمايندگان مجلس خبرگان رهبري
جزء علماي ذينفوذ و محبوب بالد کشور بوده و همواره محل رجوع
مردم براي پيگيري مشکالت و مصائب آنها هستند .برخي از آنها در
قامت ائمه جمعه استانها و شهرها و برخي ديگر هم به علت داشتن
پايگاه مردمي مورد احترام مردم بوده و هستند .حال جناب مطهري بايد
پاسخ دهد که چرا بهجاي تقدير از اين بزرگان که بهعنوان تريبون مردم،
مطالبات مردم را به گوش مسئوالن رساندهاند ،اينچنين برآشفته شده و
با لحن توهينآميز با خبرگان منتخب ملت صحبت ميکند؟ اين نماينده
تازه اصالحطلبشده مجلس که نگران بيتالمال شده ،آيا در طول دوره
نمايندگي خود اين تذکر را به خود و ديگر نمايندگان همسو با خود داده
است؟ بر اساس آنچه حشمتاهلل فالحتپيشه رئيس کميسيون امنيت
ملي و سياست خارجي گفته است؛ هر دقيقه اداره مجلس بيش از ۳۰۰
ميليون تومان هزينه دارد .آيا جناب مطهري تاکنون نسبت به هدررفت اين
پول ملت توسط نمايندگان همسو با خود در مجلس که براي آن ميتوان
چندين شاهد مثال آورد ،سينه چاک داده و فريادي زده است؟
***

اصالحطلبان نمک نشناسي نکنند

دبير کل حزب موتلفه اسالمي گفت :امروز برخي از اصالح طلبان با نگاه
به انتخابات  ۱۳۹۸و  ۱۴۰۰در حال خالي کردن پشت دولت هستند.
خطاب ما به آنها اين است؛ در حالي که طي  ۵سال اخير بيش از ۹۰
درصد پستهاي دولتي را در اختيار گرفته ايد ،الاقل نسبت به دولت و
رئيس جمهور که اين مناصب را در اختيارتان گذاشته اند نمک نشناسي
نکنيد .به گزارش افکارنيوز ،محمدنبي حبيبي اظهار داشت :براساس
اظهارات اخير آقاي رئيس جمهور برخي از کارگزاران دولتي در تشديد
نابسامانيهاي اخير اقتصادي شريک هستند و سوال اينجاست که اگر
قرار است مديريت جهادي در حل مشکالت اعمال شود آيا با اين قبيل
مديران چنين سياستي عملياتي خواهد شد؟ حبيبي با اشاره به اينکه
متاسفانه هنوز هم برخي از مقامات دولت فعلي اميدشان به مذاکره با
آمريکا براي حل مشکالت اقتصادي و سياسي و منطقه اي است ،گفت:
آمريکاييها چند بار بايد ثابت کنند که در ارتباط با نظام و ملت ايران
 ۴۰سال است که در مواضع براندازي و تسلط هستند و هنوز هم خواب
زمان پهلوي و قاجار را مي بينند؟
***

براي مجلس تعطيل شده متأسفم

نماينده مردم مالير در مجلس با بيان اينکهاي کاش هيئت رئيسه
مجلس اين تعطيلي را اعالم نميکرد ،تصريح کرد :تعطيلي دو
هفته مجلس در آشفتهبازاري که نياز به حضور نمايندگان احساس
ميشود کار حساب شده و مدبرانهاي نيست .به گزارش خبرگزاري
دانشجو ،احد آزادي خواه با بيان اينکه متأسفم براي مجلسي که
دو هفته نمايندگان را به تعطيلي فرستاد ،هر چند ميدانم بسياري
از نمايندگان در حوزه انتخابيه خود مشغول به خدمت به مردم
هستند ،گفت:اي کاش ميتوانستيم در اين دو هفته در صحن
مجلس امور کشور را بررسي کنيم.
***

هزار وعده خوبان ،يکي وفا نکند!

دبيرکل حزب جمعيت رهپويان با بيان اينکه بيشتر وعدههاي رئيس
جمهور در برهه انتخابات ،اقتصادي بود ،گفت :روحاني وعده داد وضعيت
معيشتي مردم به مراتب هر روز بهتر از ديروز شود ،اما اکنون وضعيت
اقتصادي مردم روز به روز بدتر ميشود .پرويز سروري در گفت و گو با
باشگاه خبرنگاران ،در واکنش به مديريت ناکارآمد دولتي و تحميل هزين ه
هاي آن به دوش مردم گفت :مردم مبتني با اميد به تحقق وعدهها راي
دادند و آقاي روحاني در شعارهايش رسما اعالم کرد که با برجام مشکالتي
را رفع کردم و بقيه معضالت را هم حل خواهم کرد .وي خاطرنشان کرد:
روحاني وعده داد وضعيت معيشتي مردم به مراتب هر روز بهتر از ديروز
شود ،همچنين حل مشکالت توليد و ايجاد اشتغال از وعدههاي وي بود.
روحاني مردم را اميدوار کرد که با انتخابش از سوي مردم وضعيت معيشتي
آنان بهبود يابد ،اما اکنون وضعيت اقتصادي مردم روز به روز بدتر ميشود
ي ترين مشکالت
و نه تنها برجام به نتيجه نرسيد ،بلکه امروز به يکي از اصل 
کشور تبديل شده است .وي با انتقاد از اظهارات برخي از دولتيها (وزير
بهداشت) مبني بر اينکه مردم چون راي دادند ،بايد تحمل کنند ،تصريح
کرد :در کل معتقدم اين حرف که راي داديد ،بايد تحمل کنيد ،بسيار
سخن بي منطقي است .چراکه درحال حاضر مردم از دولت مطالبه دارند
و خواستار تحقق مطالبات خود هستند .وي با بيان اينکه متاسفانه تمرکز
دولت بر مسائل حاشيهاي است ،خاطرنشان کرد :فاصله گرفتن رئيس
جمهور از فضاي انتخاباتي باعث خوشحالي است و قوه مجريه بايد خود
را از مسائل حاشيهاي جدا کند ،هرچند مدتي است که رئيس جمهور
ي ماند.
ي کند ،اما در حد حرف باقي م 
مواضع درستي انتخاب م 
***

نظام پشتوانه مردمي دارد

معاون سياسي وزير کشور دولت اصالحات گفت :براندازها به
نارضايتيهاي عمومي که به خصوص با افزايش قيمت دالر و طال
باال رفته است دل بسته اند .مصطفي تاج زاده از محکومين فتنه
 ۸۸در گفت و گو با روزنامه آفتاب يزد ،در پاسخ به سوالي درباره
تالشهاي براندازانه عليه جمهوري اسالمي گفت :خوشبختانه
هنوز اکثريت مردم جامعه مخالف به هم خوردن اوضاع و به معناي
دقيقتر طرفدار حفظ نظم و ثبات هستند .نميخواهند شرايط
ايران به هم بريزد .بسياري از مخالفان هم ميگويند نميخواهيم
هزينههاي سنگيني مثل سوريه ،ليبي و يمن بدهيم؛ بنابراين
هنوز باالي  ۶۰درصد مردم اميدوارند و آرزو ميکنند که کشور
به گونهاي عمل کند که اصالح امور در آن ممکن باشد و خطاها
برطرف شود و با يک راهبرد درست بتوان کشتي کشور را به جلو
راند .وي در بخش ديگري از اين گفت و گو با تاکيد بر اينکه بايد
نجابت و صبوري مردم را قدر دانست ،تصريح کرد :االن براندازها
به نارضايتيهاي عمومي که به خصوص با افزايش قيمت دالر و
طال باال رفته است و کمک ترامپ براي خرابکاري ،دل بسته اند.
باوجود اين اميدواري هيچ اتفاق ناگواري رخ نخواهد داد ،اگر ما
عاقالنه و درست عمل کنيم .نظام پشتوانه مردمي دارد.
***

افشاي تسهيالت بي سر و صدا به برخي
شرکت هاي دولتي

روزنامه خراسان نوشت :در حالي که بر اساس دستور  21تيرماه
هيئت دولت به بانک مرکزي و وزارت اقتصاد ،امهال تسهيالت
مربوط به حوادث غيرمترقبه بخش کشاورزي مانند سرمازدگي و
خشکسالي براي شرکت هاي کشت و صنعت وابسته به دولت و
موسسات عمومي غيردولتي ممنوع شده بود ،يک مسئول ارشد
اجرايي در ابالغيه روزهاي اخير خود به تعدادي از اعضاي کابينه خبر
داده که اين ممنوعيت با تصميم جديد کابينه لغو شده است.
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