آي تاهلل نوريهمداني:

هر کس انقالبي
بماند،مردم از او
تجليل ميکنند

2

يکي از مراجع عظام تقليد گفت :هر کس انقالبي بماند مردم از او تجليل ميکنند.به
گزارش خبرگزاري فارس از قم ،آيتاهلل حسين نوري همداني در درس خارج فقه و اصول
خود ضمن قدرداني از حضور گسترده و با شکوه مردم در مراسم تشييع و خاک سپاري
آيتاهلل هاشمي رفسنجاني اظهار کرد :اين حضور گسترده مردم ،نشانه وفاداري به انقالب،
نظام ،رهبري و آرمانهاي نظام اسالمي است.وي با تبيين داليل اين حضور گسترده در
تشييع و خاکسپاري رئيس مجمع تشخيص مصحلت نظام ،تصريح کرد :مردم ايران از دير
باز قدردان خدمات دلسوزان و تالشگران نظام بودند و روز گذشته نيز با حضور پرشکوه در
اين مراسم ،از خدمات ارزنده آن مجاهد تجليل کردند.وي به مجاهدتها و خدمات فراوان
آيتاهلل هاشمي رفسنجاني در پيشبرد اهداف انقالب و نهضت امام خميني(ره) اشاره کرد
و گفت :خدمات آن عالم مجاهد بر کسي پوشيده نيست و مردم نيز اين خدمات را ارج

سياسي
» يادداشت

خأل هاشمي را چه كسي پر مي كند؟

عباس خسرواني
آيت اهلل هاشمي رفسنجاني بعد از سالها سياست ورزي در
سپهر سياسي ايران درگذشت.کمتر سياستمداري را مي توان در
ايران بعد از انقالب يافت که به اندازه آن مرحوم در متن تحوالت
سياسي ايران تاثير گذار باشد.
وي در برهه هاي مختلف انقالب و پس از انقالب با روش ها و رويکرد هاي
متفاوت نقش آفريني کرده است و تنوع در عمل سياسي از ويژگي هاي
خاص و بارز ايشان است به طوري که ما در هر برهه اي از تاريخ انقالب
تا زمان حيات و به احتمال قوي بعد از رحلت ايشان با هاشمي هاي
مختلفي مواجه خواهيم بود.
في الحال مرحوم آقاي هاشمي به عنوان يک روحاني سياستمدار
که سعي در جمع بين فقاهت و سياست داشت،به ظاهر از سپهر
سياسي ايران رخ بربسته است اما آنچه بعد از اين اهميت بيشتري
پيدا خواهد کرد و بازبيني تاريخ فعاليت ها و تالش هاي او را در
تاريخ انقالب اسالمي تحت تاثير قرار مي دهد ،مسئله فقدان حضور
فيزيکي او از يک سو و هم فقدان انديشه هاي سياسي و راهبردهاي
وي براي پيروان و عالقه مندان ظاهري و البته باطني او در عرصه
سياسي ايران است.در همان ابتداي انتشار خبر درگذشت آيت اهلل
هاشمي برخورد هاي دوگانه آغاز شد.
رسانه ها اعم از رسانه هاي رسمي و غير رسمي و به خصوص شبکه هاي
اجتماعي در انعکاس خبر عملکرد يکساني نداشتند.برخي از رحلت
او غمگين شدند و برخي از کنار آن بي سر و صدا گذشتند و
برخي هم ....
برخي از سياستمداران منتسب به دولت و جريان اصالحات در جماران
گرد هم آمدند و برخي از جريانات سياسي به دادن پيام تسليت
بسنده کردند.رسانه هاي بيگانه و ضد انقالب از همان لحظات اول
فوت ايشان ،براي ايجاد تفرقه و بنا گذاشتن فتنه اي ديگر و تحريک
برخي در داخل سنگ تمام گذاشتند.
اما با درايت مسئولين و نخبگان سياسي و در رأس آن پيام تسليت
زيبا و دلنشين مقام معظم رهبري دلها به هم نزديک شد و حتي
مخالفان سياسي آيت اهلل هم به صف تسليت گويندگان و تمجيد از
زحمات و خدمات وي پيوستند و نمونه اي از وحدت ملت مسلمان
ايران را در وقايع مهم تاريخي به نمايش گذاشتند.
به نظر من مواجهه ما با نبودن آيت اهلل هاشمي بايد نمايشي از
بلوغ سياسي ما باشد.
البته مواجهه با فقدان ايشان در مناصب مهم حکومتي همچون مجمع
تشخيص مصلحت نظام از يک سو و نقش رهبري و هدايت برخي
جريانات سياسي و سنگ صبور آنان بودن هم بايد قابل تامل و مطالعه
باشد.اينکه بعد از ايشان چه اتفاقي در اين دو عرصه خواهد افتاد.
انتخابات  96در پيش است و قطعا نبود آيت اهلل هاشمي کامال
نقش بودن او
محسوس است به طوري که نبودن او به اندازه
ِ
برجسته و حساس است.اينکه خأل رهبري جريان اعتدال و حتي
اصالحات را چه کسي پر خواهد کرد و اينکه چه کسي صداي برخي
معترضان در درون حاکميت خواهد شد و آنان در ميدان هاي
حساس آينده کشور به چه کسي رجوع خواهند کرد و دهها سوال
ديگر از نبودن آيت اهلل هاشمي بخشي از سواالت و دغدغه هاي
برخاسته از فقدان آن مرحوم است.سرگذشت سياسي و عملکرد
نيم قرني وي مشحون از درس ها و عبرت ها و تجارب ارزنده است
که مطالعه آن براي کساني که مي خواهند در سپهر سياسي ايران
نقش آفريني کنند ،امري مفيد و ضروري است.لذا معتقدم نبودن
ايشان در ميدان هاي سياسي آينده کشور به اندازه بودن وي طي
 5دهه اخير مهم خواهد بود.

وداع با شخصيتي ملي

عباس سليمي نمين
نوع وداع ملت با پيکر آيتاهلل هاشمي رفسنجاني حاوي نکتههاست.
حضوري هوشمندانه براي رقم زدن پاياني بس نيکو.
مراسم تشييع وي با حضور عناصر فهيم همه جريانات و ساليق
سياسي و فرهنگي کشور به نمايش درآمد امکان آخرين فرصتطلبيها
را نيز از کساني که همواره از دريچه کوچک منافع گروهي به تجزيه
و تحليل جامعه ميپردازند ،سلب کرد.
گام برداشتگان در وادي تجزيه و تشتت نيز آمده بودند اما چنان
خود را متفاوت از گروه جمعي مييافتند که جز خزيدن به حاشيه
راه ديگري پيش رويشان نبود.
ملت يکصدا ميخواست بگويد ميتوان به پاس خدمات بيشمار بر
برخي ضعفها چشم پوشيد .گاه انسان با خود زمزمه ميکند که
اي کاش اين شخصيت سفر کرده هرگز پا به ميدان امور اجرايي
نميگذاشت.
خصوصيات و روحيات فردي و توانمنديهاي کمنظير وي ميتوانست
غناي فراواني به حوزه فکر و انديشه کشور ببخشد کما اينکه ،در
دهه نخست انقالب تاحدودي اينگونه بود .براي نمونه خطبههاي
نماز جمعههاي هاشمي در اين ايام در تبيين نظر عدالت اجتماعي
در اسالم هرگز فراموش نخواهد شد .قدرت فوقالعاده در نوآوري،
در استنباط ،در حوزه انديشه از يک سو و سعهصدر چشمگير از
ديگر سو ،وي را قادر ميساخت تا خأل وجودي بسياري از متفکران
انقالب اسالمي را -که دشمن حذف فيزيکي کرده بود -تا حدي
جبران سازد.
شرايط ويژه دهه نخست انقالب بهويژه مشکالت فراوان برجاي
مانده از هشت سال جنگ تحميلي ،هاشمي را به ناچار به صحنه
امور اجرايي کشاند ،هرچند برخي به درستي معتقدند که دوران
بازسازي به مرداني با انديشههاي بلند نيازمند بود ،اما سعه صدر
فوقالعاده وي که امتياز بزرگ در حوزه توحيد فکر و انديشه
بهحساب ميآمد در عرصه فعاليت اقتصادي ،آنچنان زمينه را براي
فرصتطلبان فراهم ساخت که ديگر از تبيينهاي اميد بخش عدالت
اجتماعي نشاني نميماند .گسترش انتقادات ،چنين شخصيتي ملي
را گاه به يک جريان و به مقتضي تغييرات فضاي سياسي به جرياني
ديگر نزديک ميساخت.
شايد اگر بعد از هشت سال تجربه امور اجرايي آيتاهلل هاشمي به
حوزه انديشه باز ميگشت ،تبعات پيامي که در دور دوم رياست
جمهوري از توضيح آراء قابل دريافت بود به سهولت ترميم ميشد؛
اما منافع فرصتطلبان چنين رويکردي را بر نميتابيد .آنچه موجب
ميشد که تالش خناسان ،چالشها در حوزه اجرايي را به حوزه نظام
نتواند ارتقا بخشد ،تعلق خاطر ويژه آيتاهلل هاشمي به نظام اسالمي
بود که خود در پيدايش آن نقشي مؤثر داشت .شايد همين پيوند
عميق موجب شد که در نهايت مجددا ً وي از آن همه جريانات جدا
شود .وداع ديروز گواهي بزرگ بر اين ادعاست.

»

ادامه از صفحه اول

سکوت عراقچي شکست

»
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سردار حاج يزاده:

حاجيدليگاني :توجه به مشکالت اقتصادي از اهداف
جبهه مردمي نيروهاي انقالب است

امنيت ايران در منطقه بينظير است

»

» نقد و نظر

نهادند.آيتاهلل نوري همداني اضافه کرد :حضور گسترده مردم در تشييع و خاکسپاري
آيتاهلل هاشمي رفسنجاني به دليل اين بود که مردم شاهد بودند آن مرحوم تا آخرين
لحظات عمر براي پاسداري و تثبيت اين انقالب زحمات فراواني کشيد و به اين شکل
قدرداني خود را نشان دادند.وي با بيان اينکه اگر فردي انقالبي باشد و انقالبي بماند به طور
قطع مردم از او تجليل و تکريم ميکنند ،عنوان کرد :ما وظيفه داريم همواره براي حفظ
و تقويت اين انقالب و نظام تالش کنيم.اين مرجع تقليد در بخش پاياني سخنان خويش
به تاکيد رهبر معظم انقالب در ارتباط با انقالبي ماندن دستگاهها و نهادهاي گوناگون
و در رأس آنها حوزههاي علميه اشاره و خاطرنشان کرد :تمامي مردم و مسئوالن کشور
بايد نسبت به حفظ نظام و انقالب کوشا باشند ،زيرا اين انقالب زمينهساز قيام حضرت
مهدي(عج) است و بايد پرچم انقالب به دست مبارک ايشان برسد.

فرمانده نيروي هوافضاي سپاه ،امنيت ايران اسالمي در
منطقه را بينظير توصيف کرد.به گزارش خبرگزاري
تسنيم ،سردار امير علي حاجي زاده در يادواره شهداي
عرفه گفت :کشور اسالمي ما امنيت بي نظيري در
منطقه دارد و اين امنيت يک شبه حاصل نشده بلکه
حاصل تالش بلند مدت تعداد زيادي از فرماندهان
و شهداست .شهيد کاظمي و يارانش تالش هاي
بسياري را در ايجاد امنيت در کشور انجام دادند و
ما امروز نتيجه تالش هاي آنها را مشاهده مي کنيم.

وي ادامه داد :شهيد کاظمي يکي از کساني بود
که هم در دوران دفاع مقدس موثر بود و هم در
امنيت امروز که حاصل تالش هاي اين شهيد
عزيز و يارانش است تاثير بسزايي داشت.فرمانده
نيروي هوافضاي سپاه تصريح کرد :اين امنيت به
واسطه تبعيت و پيروي از واليت و اجراي فرامين
و دستورات رهبر معظم انقالب حاصل شده است.
ما شاهد بوديم که شهيد کاظمي چگونه فرامين
رهبري را اجرا مي کرد و امروز مردم بزرگ بايد
قدر شناس اين شهيدان باشند چرا که هرچه امروز
داريم به ويژه مسئله امنيت حاصل تالش اين عزيزان
است.حاجيزاده همچنين اظهار داشت :ما هميشه
از خدا خواستيم که مرگ ما را شهادت قرار بدهد و
از زمينه سازان ظهور حضرت حجت (عج) باشيم
و بتوانيم براي اسالم و ملت ايران خدمت کنيم
و اميدواريم به آرزوي خود که همان به شهادت
رسيدن در راه خدا است برسيم.

نماينده مردم شاهينشهر در مجلس گفت :توجه به
مشکالت اقتصادي از اهداف جبهه مردمي نيروهاي
انقالب است.حسينعلي حاجيدليگاني در گفتگو با
خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران تسنيم «پويا»،
با اشاره به شکلگيري جبهه مردمي نيروهاي
انقالب اسالمي ،اظهار کرد :اين جبهه به دنبال
اين است که حضور مردم در صحنه مديريتي
کشور را افزايش دهد.
وي با تاکيد بر اينکه جناحها و دستهبنديهايي که
تاکنون در کشور وجود داشته خاصيت خود را از
دست داده و رنگ باختهاند ،گفت :جناح بنديهاي
فعلي در شرايط کنوني پاسخگوي نيازهاي روز
کشور نيستند.
وي با بيان اينکه الزم بود طرح نويي مبتني بر
واقعيات کشور بر انداخته شود ،تصريح کرد :تمامي
مباحثي که در اين جبهه دنبال ميشود ،مبتني بر
نيازهاي روز مردم سازماندهي ميشود.حاجيدليگاني

با اشاره به اهداف اين جبهه ،گفت :رسيدگي به
مشکالت اقتصادي و معيشتي و همچنين توجه
به مسائل و معضالت فرهنگي و اجتماعي از جمله
اهداف اين جبهه است.
وي ادامه داد :ابزار رسيدن به هدفهاي جبهه اين
است که مسئوليت اجرايي کشور را در سال 96
را به شخصي بسپاريم که دغدغه اصليش حل
مشکالت اقتصادي و سپس حل مشکالت فرهنگي
و اجتماعي مردم باشد.

آي تاهلل مکارمشيرازي:

خبري از پايان رسيدگي به حقوقهاي نجومي نيست

يکي از مراجع عظام تقليد گفت :خبري از پايان رسيدگي به
حقوقهاي نجومي نيست.به گزارش خبرگزاري فارس از قم،
آيتاهلل ناصر مکارمشيرازي در درس خارج فقه خود با اشاره
به حديثي از پيامبر اکرم(ص) گفت :کسي که دنيا را براي
آخرت ترک ميکند و کسي که آخرت را براي دنيا ترک
ميکند ،انسان خوبي نيست ،بنابراين فرد بايد هر دو جنبه را
رعايت کند.وي خاطرنشان کرد :اسالم دين اعتدال است ،به
اين معنا نيست که فرد تارک دنيا باشد ،نگاه به دنيا و آخرت
مستقل نيست ،بلکه متفاوت است دنيا ابزاري است که فرد
را به آخرت ميرساند.اين مرجع تقليد با بيان اينکه مسلمان
واقعي کسي است که به دنيا و آخرت نگاه ميکند ،گفت :اين
فرد بايد به دنيا به عنوان ابزار و به آخرت به عنوان هدف نگاه
کند.وي خاطرنشان کرد :اگر فرد دنيا را مستقل مشاهده کند،
هدف جمعآوري ثروت ميشود ،اگر به عنوان ابزار مشاهده
کند ،بايد فکر کند کجا اموال مصرف ميشود و مصارف خير
را آماده ميکند چنين فردي دنبال حالل و حرام است.آيتاهلل
مکارمشيرازي اضافه کرد :کسي که مستقل فکر ميکند کاري
به حالل و حرام ندارد ،اگر خودمان و ملت به اين حديث عمل
کنيم ،براي اصالح جامعه کافي است.وي با بيان اينکه برخي
افراد هستند که تنبلي کرده و کار نميکنند ،گفت :بر اساس
اين حديث افراد دنياپرست کنار ميروند و تنها کساني ميمانند

که دنيا را براي رسيدن به آخرت ميخواهند ،بايد در نظر داشت
دنيا پل ،مزرعه و مرکب است.آيتاهلل مکارمشيرازي يادآور شد:
هر کسي به اندازه توان بايد در جامعه کار کند ،کساني که
سربار جامعه ميشوند ،افراد مناسبي نيستند ،جوانان بدانند
کار عار نيست ،البته مسئوالن نيز بايد کار توليد کنند.استاد
حوزه علميه قم تصريح کرد :بسياري از پشت ميزنشينها بيکار
هستند ،عدهاي بيکارهاي نامرئي در جامعه هستند که فکر

ميکنند کار دارند.وي با بيان اينکه هر فرد بايد هر کاري که
براي جامعه مفيد است انجام دهد ،گفت :امر به معروف و
نهي از منکر ،هدايت افکار جامعه و مبارزه با افکار و مفاسد از
وظايف طالب است ،بايد در نظر داشت کار معنوي مهمتر است،
اينکه فرد طلبه درس و تبليغ نميرود و تنها از شهريه استفاده
ميکند ،درست نيست.آيتاهلل مکارمشيرازي خاطرنشان کرد:
اينکه برخي جوانان ميتوانند کاري انجام دهند ولي خودداري

مي کنند و وابسته به پدر و مادر خود هستند ،امريناپسند
است.اين مرجع تقليد يادآور شد :هر روز تعداد زيادي نامه
ميآيد که تبديل به پروندههاي چند ساله ميشود و در جلسه
استفتاء به آن رسيدگي ميشود.وي پراکندهکاري را يکي از
مشکالت جامعه ذکر کرد و با بيان اينکه پراکنده کاري عيب
بزرگي براي نهادهاست افزود :نهادها به صورت جداگانه کار
ميکنند ،يکي از مثالها حقوقهاي نجومي است .دولت،
دستگاههاي اطالعاتي و دادگستري جداگانه کار کرده و اين
در حالي است که مسئله حقوقهاي نجومي وجدان جامعه را
جريحهدار کرده و مردم منتظر هستند به جايي برسد ،ولي
هنوز به جايي نرسيده است و از پايان رسيدگي به آن خبري
نيست.آيتاهلل مکارمشيرازي خاطرنشان کرد :نمايندگاني بايد
از دستگاههاي مختلف جمع شوند و مسئله را حل کنند ،ولي
هنوز به جايي نرسيده و ضروري است نمايندگان نهادها در
جلساتي مشترک مشکل را حل کنند.وي با بيان اينکه مسئله
قاچاق ،مواد مخدر و فضاي مجازي به دليل پراکنده کاري روي
زمين مانده است يادآور شد :در زمينه مسئله سوءاستفادههاي
مالي کالن بايد نهادهاي اطالعاتي ،دولت و دستگاههاي قضائي
نماينده بفرستند و در جلسهاي تعيين تکليف کنند و اطالعات
آنها را در اختيار بگذارند تا پرونده کامل شود و در مسئله قاچاق
نيز بايد اين مسئله صدق کند.

آي تاهلل سبحاني:

امام خميني با دستيابي به جايگاه فقاهت توانست نظام را تغيير دهد
يكي از مراجع عظام تقليد گفت :امام خميني با دستيابي به جايگاه
فقاهت توانست نظام را تغيير دهد.به گزارش خبرگزاري فارس از قم،
آيتاهلل جعفر سبحاني در درس خارج اصول خود با اشاره به حضور
امام خميني (ره) در محالت اظهار کرد :مردم محالت از درس اخالق
ايشان بهرهمند ميشدند.وي خاطرنشان کرد :امام خميني(ره) در
هنگام اوقات فراغت به مطالعه کتابها و نوشتههاي خود مشغول

ميشدند و چنين فردي ميتواند فقيه شود و کشور و نظامي را تغيير
دهد.اين مرجع تقليد علم و دانش فراوان امام خميني(ره) را يکي از
علل موفقيت ايشان ذکر کرد و گفت :بايد به اين نحو درس بخوانيد
تا بتوانيد نظام و امانت الهي که به ما سپرده شده است را حفظ کنيد.
وي خاطرنشان کرد :برخي در درس شرکت نميکنند و نوار گوش
ميدهند با نوار نميتوان عالم و مال شويد ،طلبه بايد در درس خود

کنار استاد باشد و حلقه مباحثه تشکيل دهد ،تنها انجام وظيفه نباشد،
بلکه به عنوان تخصص در فقه و اصول راه پيدا کنيد.آيتاهلل سبحاني
يادآور شد :در گوشه و کنار طالبي در حوزه هستند که خوب کار
ميکنند و جزوههايي ميآورند که محققانه است ،بنابراين بايد مقداري
از استراحت خود بکاهيد ،رنج مطالعه و تحصيل را تحمل کنيد تا بار
امانت را به ديگران بسپاريد.

مدير مسئول روزنامه جمهوري اسالمي:

رفسنجاني در بعضي از موارد اختالف نظرهايي با مقام معظم رهبري
داشت اما هيچگونه زاويهاي با معظمله نداشته است.وي اضافه کرد:
آيتاهلل هاشمي رفسنجاني در کليه مباحثي که با مقام معظم رهبري
از گذشته داشته است در صورت اختالف ديدگاه ،نظر مقام معظم
رهبري را به دليل رهبري نظام ميپذيرفته و به آن عمل کرده است.
وي با اعالم اين که رفسنجاني از هر جهت قابل قياس با مدرس
و اميرکبير نيست و باالتر از اين دو نفر قرار دارد گفت :هرچند
تالشهاي شهيد مدرس براي مقابله با نظام استبدادي رضاخاني قابل
توجه و تقدير است و امير کبير نيز تالشهاي وافري براي آباداني

و خروج از جهل مردم ايران انجام داد اما رفسنجاني ضمن اين که
دانشمندي مطرح در حوزه علوم اسالمي بود ،سياستمدار بزرگي
بود که در ايجاد انقالب اسالمي نيز نقشي تعيينکننده بر عهده
داشت.مهاجري يادآور شد :بررسي ابعاد شخصيتي رفسنجاني نشان
ميدهد که حتي از شهيد بهشتي نيز مظلومتر بود به گونهاي که
نه تنها مخالفان نظام ،بلکه افرادي در درون نظام نيز با وي مخالف
بودند.وي افزود :هاشمي فردي بود که براي به بار نشستن انقالب
تالش بسياري کرد و پس از انقالب نيز فعاليتهاي تاثيرگذاري در
تداوم پيروزيهاي اين نظام داشته است.

آيتاهلل هاشمي براي به بار نشستن
انقالب تالش بسياري کرد
مديرمسئول روزنامه جمهوري اسالمي گفت :آيتاهلل هاشمي فردي
بود که براي به بار نشستن انقالب تالش بسياري کرد.به گزارش
خبرگزاري فارس از بوشهر حجت االسالم مسيح مهاجري در مراسم
بزرگداشت مرحوم آيتاهلل هاشمي رفسنجاني افزود :هرچند آيت اهلل

جبهه مردمي نيروهاي انقالب ؛ پاسخي كارآمد به انتظاري منطقي
ادامه از صفحه اول
عالوه بر آن كساني كه متهم به مفاسد اقتصادي و رانتخواري
هستند در جبهه نيروهاي انقالب جايي ندارند .بنابراين بايد اين
شاخصهها در انتخاب اعضاي مجلس نيروهاي انقالب نيز همچنان
مورد توجه و دقت قرار بگيرد -3.نكته بسيار مهم حفظ وحدت در
استمرار فعاليت هاي جبهه مي باشد  .تجربه هاي گذشته ثابت
كرده است همه كساني كه منافع شخصي و اهداف قدرت طلبانه
خود را با رشد فعاليت هاي جبهه در خطر ببينند اعم از دشمنان ،
جريان رقيب و حتي ديگراني كه حاضر نيستند تابع وحدت جمعي
باشند  ،هر يك به نوعي تالش خواهد كرد تا در اركان اتحاد جبهه
خلل وارد سازند .چنانكه در همين گامهاي نخست «بيبيسي» ،

 10نفر برگزيده را به وابستگي به رئيس جمهور سابق متهم ساخت
و يكي از سردمداران جريان رقيب  ،اظهار نظر كرد كه جبهه هم
در راس و هم در بدنه دچار اختالف است و حرف تازهاي ندارد و
نمي تواند جوانان را جذب نمايد  .رسانه هاي جريان رقيب هم از
طريق مصاحبه با نيروهاي جبهه تالش مي كنند بذر تفرقه و نفاق
بيفكنند و تشكل هاي اصولگرا را براي داشتن نامزدهاي متعدد
تحريك نمايند.البته با توجه به برنامه هاي شيطاني استكبار جهاني
و تخصص جريان رقيب در ايجاد جنگ رواني عليه نيروهاي انقالب ،
بايد جبهه نيروهاي مردمي براي خنثي ساختن توطئههاي پيچيدهتر
آنان عليه وحدت  ،هوشياري و آمادگي روزافزون داشته باشد زيرا
تجربه فتنه  88نشان داد كه دشمن با همدستي جريان سكوالر

داخلي براي كسب قدرت از هيچ شيطنتي فروگذار نمي كند تا آنجا
كه در ماجراي فتنه حتي براي ترور سردمدار نيروهاي خودشان نيز
برنامه ريزي كردند تا سندي بسازند براي اعالم مظلوميت جريان
سكوالر و جلب آراي مردم.خوشبختانه گزارش هايي كه پس از
اعالم موجوديت جبهه از استان ها مي رسد حكايت از آن دارد كه
بارقه هاي اميدي به قلب نيروهاي انقالب روشني بخشيده است
زيرا در شرايط حساس كنوني  ،وحدت تمامي نيروهاي انقالبي ،
نياز و ضرورتي انكارناپذير است و جبهه داعيه آن را دارد كه اعالم
موجوديتش پاسخي بر اين ضرورت است لذا بر يكايك انقالبيون
واليتمدار ،فرض است كه تالش كنند تا جبهه از عهده ايفاي رسالت
خطير خويش به خوبي برآيد.

آگهي مزايده دستگاه تاور (سقوط آزاد)

شهربازي ژوپيتر در نظر دارد يك دستگاه تاور (سقوط آزاد)
به ارتفاع  12متر ،قابل استفاده در مجموعههاي تفريحي روباز
و سرپوشيده را به فروش برساند.
از عالقهمندان دعوت ميشود تا پيشنهاد قيمت خود را حداكثر تا
تاريخ  95/10/25به شماره فكس  44971491ارسال نمايند.

تاريخ انتشار95/10/23 :
خ ت95/10/23 :

اخبار برگزيده »

رئيس ستاد پيگيري اجراي برجام با تاکيد بر اينکه از ديد ما تمديد
قانون آيسا نقض تعهدات برجامي آمريکا است ،گفت :اين نقض
بايد به نحو موثري جبران شود .به گزارش افکارنيوز ،سيد عباس
عراقچي معاون حقوقي و امور بينالملل وزارت امور خارجه در
خصوص نشستهاي کارشناسي که پيش از نشست کميسيون
مشترک برگزار شده است ،عنوان کرد :کارشناسان بحث خوبي
داشتند و به جمعبنديهاي خوبي رسيدند .وي با اشاره به اينکه
قبل از اين نشست ،کارشناسان ايراني يک دور مذاکرات دوجانبه
با کارشناسان آمريکايي داشتهاند ،خاطرنشان کرد :طبق ساز و
کار برجام اگر کشوري نسبت به رفتار کشور ديگر شکايتي داشته
باشد اول بايد مذاکرات دوجانبه بين آن دو کشور صورت بگيرد و
ما اين مذاکرات دوجانبه را داشتيم.
***

ايرانيان ،نمايش وحدت دادند

خبرگزاري رويترز در باره مراسم تشييع پيکر آيت اهلل هاشمي نوشت:
س جمهور پيشين خود اداي
ايران در يک نمايش وحدت ،به رئي 
احترام و با وي خداحافظي کرد .صدها هزار ايراني روز س ه شنبه
در مرکز تهران براي خاکسپاري علي اکبر هاشمي رفسنجاني
رئيسجمهور پيشين اين کشور تجمع کردند تا وحدت خود را
براي تکريم او نشان دهند.
***

ي گردد؟
ثريا به صداوسيما برم 

برنامه «ثريا» درست همزمان با سالگرد تقدير رهبر معظم انقالب
از اين برنامه و انتخاب آن به عنوان بهترين برنامه تلويزيوني در
جشنواره عمار ،از پخش بازماند! برخي شنيدهها نيز از تعطيل شدن
برنامه ثريا حکايت دارد .کيهان در اين باره نوشت :اين برنامه ،سال
قبل هم بعد از اينکه با همين موضوع جشنواره عمار پخش شد،
مورد تقدير رهبر انقالب قرار گرفت .اما در کمال شگفتي ،اين
برنامه در هفته جاري با همان موضوع اصال امکان پخش نيافت!
جاي سوال است که چرا اين برنامه درست در سالگرد پيام تقدير
رهبري از اين برنامه و انتخاب آن در جشنواره مردمي فيلم عمار
به عنوان بهترين برنامه تلويزيوني ،از رفتن روي آنتن باز مانده
است؟ مسئوالن صدا و سيما و روابط عمومي شبکه يک سيما هيچ
توضيحي درباره اين اتفاق ندادهاند .محسن مقصودي ،تهيه کننده
و مجري برنامه «ثريا» حاضر به مصاحبه درباره اين موضوع نشد
و تنها به گفتن اين سخن به کيهان اکتفا کرد« :درحال رايزني با
مديران ارشد سازمان صدا و سيما هستيم و اميدواريم که ثريا با
همان رويکرد هميشگي و بدون اينکه به برنامهاي خنثي تبديل
شود به زودي به آنتن رسانه ملي برگردد».
***

راه انفصال اتحاد با اروپا؛ لغو برجام

نشريه آمريکايي «فارن افرز» در يادداشتي به قلم «فرانسيس
هيسبرگ» به بررسي تاريخچه اتحادهاي نظامي همانند ناتو
پرداخته و اين اتحاد اروپايي  -آمريکايي را ساختاري ميداند که
در آستانه فروپاشي است .در اين مطلب آمده است :طي رقابتهاي
انتخاباتي ،ترامپ مکررا از ترديد خود درباره مفيد بودن ناتو سخن
ميگفت .يکي از راهکارهاي ترامپ براي انفصال اتحاد با اروپا ،لغو
توافق هستهاي ايران است؛ اقدامي که وعده آن را در رقابتهاي
انتخاباتياش داده و از لغو يا مذاکره مجدد آن خبر داده است،
گويي که هرگز چنين توافقي از ابتدا نبوده است .طي چهار تا 12
ماه ابتدايي آغاز رسمي دولت ترامپ ،وي بايد تصميم بگيرد که
برخي تحريمهاي ضدايراني به طور موقت لغو شود يا خير .اين
تصميم بيشک واکنشهايي از سوي ديگر امضاکنندگان برنامه
جامع اقدام مشترک خواهد داشت؛ چين ،فرانسه ،انگليس ،آلمان
و روسيه .بديهي است که در چنين اروپايي ،روسيه مجال بيشتري
براي نفوذ خواهد داشت.
***

روحاني عمليات رواني انجام بدهد!

ح طلب اخيرا در گفتگو با روزنامه
هادي خانيکي ،از فعاالن اصال 
آفتاب يزد ،طي اظهاراتي گفته است :من اساساً عمليات رواني
را براي يک جامعه که ميخواهد رشد کند ،بر مشکالتش غلبه
کند و از افراطيگري و تندروي دور شود و به عقالنيت و پيگيري
دموکراتيک مطالبات و خواستههايش نزديکتر شود پديدهاي از
اساس مضر ميدانم .او اما در ادامه صحبتهاي خود با اشاره به
رخدادهاي پيش آمده در حواشي دولت تصريح ميکند :اينها همه
از نظر من از عمليات رواني عليه دولت است ،پس بهترين سياست
ارتباطي آن است که دولت هم دست به عمليات رواني بزند! مشرق
نوشت :پيش از خانيکي هم سعيد حجاريان ،از تئوريسينهاي
اصال ح طلب طي صحبتهايي که روزنامه آرمان ،آنها را منتشر کرد،
تلويحاً به روحاني توصيه کرده بود سياست «بگ م بگم» را در پيش
بگيرد .او گفته بود« :عدهاي ميخواهند از اين مسئله (حقوقهاي
نجومي) ماهي بگيرند ،اما نهنگهاي گندهاي را که در موضوعات
اقتصادي پيش از اين شاهد آن بودهايم ،نديده و نميبينند و آن
را فراموش کردهاند .مردم بايد اين نهنگهاي اقتصادي بزرگ را
بشناسند و دولت بايد آنها را رو کند و بگويد ،در اين صورت مسئله
فيشها گم ميشود ،البته آقاي روحاني هم زرنگ است و ميداند
با اين افراد و اين موضوعها چطور و چگونه بايد برخورد کند».
اظهارات خانيکي و حجاريان در حالي است که به نظر ميرسد
دولت يازدهم بحث جنگ رواني را از خيلي وقت پيش آغاز کرده
است .بحث کنسرتها ،اشاره به دروغ امالک نجومي ،ربط دادن
فتح حلب توسط مدافعان حرم به برجام ،دستاوردسازي براي توافق
هستهاي ،تأکيد بر پردستاوردي دولت بعدي روحاني و ...ابعادي
از اين جنگ رواني هستند که با هدف تأثيرگذاري بر انتخابات
آينده طراحي شدهاند.
***

معضل واردات بي رويه

مطابق آمار گمرک ،در سال جاري کاالهايي مانند لباس زير زنانه،
لباس زير مردانه ،اسپرم گاو ،انواع شمعهاي تزئيني ،فرآوردههاي
زيبايي و آرايشي و سوپ و آبگوشت وارد کشور شده است .چندي
پيش اکبر ترکان ،مشاور رئيسجمهور در خصوص توليد و صادرات
گفت که ما تنها در توليد قورم ه سبزي و آبگوشت بزباش تخصص
داريم ،اما گويا دولت در اين زمينه نيز موفق نبوده و حتي سوپ و
ي کند .مسئله واردات بيرويه
آبگوشت و ...را هم از خارج تامين م 
معضلي است که دولت يازدهم قرار بود به آن پايان دهد اما نبود
مديريت در اين بخش نشان ميدهد هنوز معضالت بر قوت خود
باقي است .دکتر امراهلل اميني ،اقتصاددان در اين باره به خبرنگار
جام جم گفت :مديريت واردات يکي از مسائل مهم اقتصاد مقاومتي
است که متاسفانه در ايران هنوز برنامه مشخص و مدوني براي
جلوگيري از واردات کاالهاي غيرضروري وجود ندارد .وي با اشاره
به خروج ارز براي واردات کاالهايي که مردم به آن نياز ندارند
تصريح کرد :بر اساس سياستهاي اقتصاد مقاومتي بايد کاالهايي
وارد کشور شود که مردم به آن نياز داشته باشند يا به عنوان مواد
اوليه به منظور توليد صورت گيرد .براي موفق شدن اجراي اقتصاد
مقاومتي بايد به همه ابعاد توجه کنيم .اميني تاکيد کرد :برخي
مسئوالن با صداي بلند ميگويند اقتصاد مقاومتي را در همه بدنه
اقتصادي کشور اجرايي کرديم اما نگاهي دقيق به جزئيات که
مياندازيم درمييابيم که نه تنها اجرا نشده بلکه روال به صورت
گذشته دنبال ميشود.
ادامه در صفحه 3

» نگاه

تبيين بيانات رهبر انقالب در ديدار مردم قم؛

دميدن در آتش اختالف
بازي در پازل دشمن

مسعود اميري -کارشناس مسائل سياسي
حضرت آيتاهلل خامنهاي در ديدار هزاران نفر از مردم قم ،که همزمان
با سي و نهمين سالگرد قيام تاريخي مردم قم در  19دي سال 1356
برگزار شد به نکات قابلتوجهي اشاره داشتند که دراينبين موضوعي
که بيش از همه به چشم آمد و موردتوجه قرار گرفت اشاره به اختالف
پيشآمده در بين سران قوا بود.
«من کاري به بگومگوهاي اخير رؤساي دو قوه ندارم زيرا موضوع مهمي
نيست و به حول و قوه الهي تمام ميشود ،اگرچه دشمن به دنبال
بزرگنمايي آنهاست اما همه بايد وجود يک قوه قضائيه مستقل ،شجاع
و قاطع را قدر بدانند».
اين جمله را بايد در کنار کليت سخنراني ايشان در بين مردم قم مورد
بررسي و تحليل قرارداد ،گذارهاي که از سوي ايشان در اين سخنراني
بهکرات مورداشاره قرار گرفت توجه به طرح و نقشه دشمن و در کنار آن
توجه به دشمن دروني بود.
«من همواره از دولتها ،از مجلس شوراي اسالمي و از قوه قضائيه
حمايت کرده و ميکنم اما بايد ديد دشمن به دنبال چيست و او را در
رسيدن به اهدافش ناکام گذاشت».
هدف اصلي دشمنان جمهوري اسالمي ضربه زدن به اعتماد عمومي
مردم و ايجاد فضاي دوقطبي در جامعه است .اما دليل پيگيري اين هدف
از سوي دشمنان جمهوري اسالمي چيست؟
بدون شک کشوري که سران قواي آن درگير اختالفات و بازيهاي
سياسي شده و جامعه نيز براثر اين اختالفات به سمت فضاي دوقطبي
کاذب حرکت کرده و مردم و کارگزاران نظام بهجاي تمرکز بر معضالت
اصلي کشور درگير موضوعات حاشيهاي شوند ،آن کشور ديگر قادر به
پيشرفت نخواهد بود.
دشمن ميداند در صورت ادامه روند رو به رشد جمهوري اسالمي در اين
سالها و در صورت ايجاد همدلي و همزباني بين مردم و مسئولين براي
پيشرفت ،ايران تبديل به يک ابرقدرت نهتنها در منطقه بلکه در جهان
خواهد شد و اين امر چيزي نيست که مطلوب خوي استکباري دشمنان
جمهوري اسالمي باشد به همين دليل از هر فرصتي براي ضربه زدن به
جمهوري اسالمي و کند کردن روند پيشرفت ايران اسالمي استفاده خواهند
کرد و يکي از راههاي اين کار دميدن در آتش اختالف بين مسئولين و
ايجاد فضاي دوقطبي است.
اختالفات بين سران قوا و علني شدن آن بهراحتي خوراک موردنياز
رسانههاي دشمن که به دنبال تفرقهافکني هستند را فراهم ميکند تا
با استفاده از آن بر افکار عمومي بتازند و مردم را نسبت بهنظام اسالمي
دلسرد کنند.
مردمي که با مشکالت عديده اقتصادي و معيشتي دستبهگريبان
هستند و همچنين به گوششان اخبار سوءاستفاد ه و فسادهاي مالي
ميرسد ،وقتي مسئولين را بهجاي تالش براي خدمترساني و مقابله
با فساد در حال مشاجرات سياسي ببينند کمکم اعتماد خود بهنظام
اسالمي را از دست خواهند داد.
درحاليکه رسانههاي معاند از ماههاي گذشته حمله خود را به رياست
قوه قضائيه که در خط مقدم مبارزه با مفاسد قرار دارد ،شدت بخشيدهاند،
دميدن در آتش اين اختالف و بزرگنمايي آن و همچنين ايجاد دوقطبي
در جامعه ،چيزي جز بازي کردن در پازل دشمن نخواهد بود.
ادامه دادن به مسير ايجاد دوقطبي و متن کردن حاشيه درواقع کمک
ملي
کردن به دشمن است براي ضربه زدن به قوهاي که از عناصر اقتدار ِ
ايران اسالمي است و قاطعانه و با شجاعت در برابر مفاسد ايستاده و از
اين طريق راه پيشرفت ايران اسالمي را هموار ميکند.
رهبر معظم انقالب با اشاره به لزوم دشمنشناسي و اهميت اقتدار ملي
ميفرمايند« :اگر عناصر اقتدار ملي را بشناسيم و تقويت کنيم و نسبت
به اهداف و روشهاي دشمن نيز آگاهي پيدا کنيم ،ميتوانيم در مقابل
طراحيهاي او برنامهريزي و مقاومت کنيم اما اگر اين عناصر را نشناسيم
و بصيرت نداشته باشيم ،ممکن است به دشمن ،کمک هم بکنيم و بهجاي
دشمن ،دوست و جبهه خودي را هدف قرار دهيم».
در کنار آسيبهاي داخلي علني شدن اختالفات و رسانهاي شدن آن
وجهه بينالمللي جمهوري اسالمي ايران را که بهعنوان الگوي نظام اسالمي
در سطح جهان مطرحشده ،خدشهدار خواهد کرد.
پس براي رسيدن به پيشرفت و شتاب دادن به اين امر و حل مشکالت
بايد از اختالف بين قوا پرهيز شود و مشکالت في مابين قوا تا حد ممکن
در عرصه عمومي مطرح نگردد تا در سايه همدلي ،رشد و پيشرفت مدنظر
مقام معظم رهبري رخ دهد.
مقام معظم رهبري در ديدار  19دي با برشمردن اهداف نظام جمهوري
داشتن «دستگاه
اسالمي تأکيد کردند" :امروز مهمترين اهداف کشور،
ِ
امنيتي قوي»« ،دستگاه نظامي مقتدر و مردمي»« ،حرکت عظيم مردمي
به نام بسيج»« ،روحانيت آگاه به زمان و حاضر درصحنه»« ،قوه قضائيه
مقتد ِر کامل» ،و «دولت برنامهريز دقيق و شجاع» است زيرا با تأمين اين
اهداف ،حرکت ملت ايران موفق خواهد شد و بايد هرکدام از اين عناصر
که موجود نيستند ،تأمين و عناصر موجود ،حفظ شوند.
ايشان با ذکر اين نکته که ما در کنار دشمن خارجي ،دشمن دروني هم
داريم مظاهر اين دشمن را «بيانگيزگي ،نااميدي ،بيحالي ،بينشاطي،
تنبلي ،سياستهاي غلط ،رفتارهاي بد ،اختالفات گوناگون ،و تنگنظري»
دانستند.
تأمين اهداف مدنظر مقام معظم رهبري ممکن نخواهد بود مگر با همدلي
و همزباني مابين قوا ،شناخت دشمن دروني ،پرهيز از اختالفات و مسائل
حاشيهاي و ايجاد دوقطبي و تمرکز بر مشکالت اصلي امروز جامعه ايران
که چيزي جز مشکالت معيشتي و اقتصادي نيست ،قوه مجريه بايد
بهجاي درگير کردن خود به مشکالت حاشيهاي با «برنامهريزي دقيق»
در راه رفع مشکالت اقتصادي گام بردارد و همچنين قوه قضائيه را در
برخورد با مفاسد اقتصادي همراهي و ياري کند تا در سايه اين همراهي
پيشرفت مدنظر مقام معظم رهبري تحقق پيدا کند.
* به نقل از سايت تحليلي برهان

»

»

چرا مردم دولت را در حل
مشکالت اقتصادی یاری نمیکنند؟

ادامه از صفحه 4
بهاينترتيب مردم با اين ذهنيت که هر تصميمي دولتمردان ميگيرند
نتيج ه معکوس دارد و ميبايست براي گذران زندگي صرفاً به عقل
خودشان رجوع کنند و مسئولين اقتصادي کشور به فکر آنها نيستند،
هر روز صبح را به شب ميرسانند .اين موضوع را هم ميتوان از
بيانات مقام معظم رهبري برداشت کرد .ايشان در آبانماه  95در
راستاي انتخابات آمريکا از اقبال بيشتر مردم آمريکا به دونالد ترامپ
گفتند و افزودند« :آن مرد چون واضحتر گفت ،صريحتر گفت ،مردم
آمريکا بيشتر به او توجه کردند ».و اين اتفاق رخ داد.
مسائل اقتصادي و تصميماتي که اخذ ميشود ،روي معيشت
خانوارها تأثير مستقيم دارد و بهدنبال آن نگاه ملت به مسائل
اجتماعي را پديد خواهد آورد .در نتيجه ،برگرداندن اعتماد مردم به
مسئولين اقتصادي ميبايست جزء اولويتهاي اصلي رئيسجمهور
و تيم اقتصادي دولت باشد .البته اين با حرف به بار نمينشيند،
بلکه عمل الزم است تا مردم به اين باور برسند که بايد در کنار
دولتمردان براي اقتصاد بهتر کشورشان تالش کنند تا شکاف
بياعتمادي مردم ،بخش خصوصي ،کارآفرينان و سرمايهگذاران
از طريق مشارکت حداکثري با دولت از بين برود .اميد است
سياست از اقتصاد بهطور کامل جدا شود تا اقتصاددانان بتوانند
با تدوين برنامههاي کارشناسيشده نقشه راه صحيحي در قالب
الگوي اقتصاد ايراني اسالمي و همخوان با واقعيتها براي کشور
ترسيم کنند که اجراي آن موفقيتآميز باشد.
* دکتراي اقتصاد و عضو اتاق بازرگاني

»

بخش کوچکي از توان رزمي دفاعي نيروي دريايي سپاه در آبهاي نيلگون خليج فارس
است.سالمي تصريح کرد :با دستگيري تفنگداران متجاوز آمريکايي در آبهاي استان بوشهر،
بوشهريها نشان دادند که اين استان مدفن هر تجاوزکاري به خاک ايران است و هر قدرتي
که بخواهد به خاک ايران تجاوز کند با برخورد جدي از جانب ما مواجه ميشود.وي افزود:
حماسه  22دي بيانگر ايمان و اراده ملت ،عزم و اراده رهبري که شجاعت را در پيکره و جان
فرزندان اين سرزمين قرار داد و شجرههاي سترگي از مقاومت ،ايستادگي و ثبات قدم را ايجاد
کرد.سالمي افزود :هر چند ابعاد تاکتيکي اين حماسه کوچک بود و دستگيري چند تفنگدار
در شأن نيروي دريايي سپاه نبوده و اين نيرو براي شکست دادن هيمنه کل استکبار در دريا
شکل گرفت اما ابعاد سياسي و راهبردي اين ماجرا نشاندهنده تراکم اراده اين ملت براي
دفاع از آرمانهاي خويش است.

جانشين فرماندهي سپاه پاسداران گفت :دستگيري تفنگداران آمريکا هيمنه استکبار را نشانه
گرفت.به گزارش خبرگزاري فارس از بوشهر ،سردار حسين سالمي در سالروز دستگيري
تفنگداران متجاوز آمريکايي در آبهاي داخلي ايران اظهار داشت :هر چند ابعاد تاکتيکي
دستگيري تفنگداران آمريکايي در آبهاي داخلي ايران براي نيروي دريايي سپاه پاسداران
انقالب اسالمي ايران چندان پيچيده نبود اما اين حرکت توانست ضمن تاثيرگذاري در سطح
جهان ،معادالت جهاني را به نفع ايران تغيير دهد.وي با بيان اينکه دستگيري تفنگداران
آمريکا هيمنه استکبار را نشانه گرفت اضافه کرد :نيروي دريايي سپاه پاسداران در باالترين
سطح آمادگي دفاعي براي برقراري امنيت در منطقه حضور دارد و در صورت هرگونه تعدي
به آبهاي جمهوري اسالمي ،به شدت با متجاوزان برخورد ميکند.وي ادامه داد :اگر چه کار
نيروي دريايي سپاه براي دستگيري متجاوزين آمريکايي را کوچک نميدانيم اما اين فقط

سردار سالمي:

دستگيري تفنگداران
آمريکا ،هيمنه استکباررا
نشانه گرفت

سياسي
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آيتاهلل جواديآملي :دليل وجود فقر در عالم
غصب روزي ديگران توسط عدهاي ديگر است
کسي روزي تعيين نکرده باشد ،مبارزات و جهاد بايد
تعيين شود تا انسان از استکبار و ظلم نجات پيدا کند.
اين مرجع تقليد با بيان اينکه دعا شرايطي دارد ،گفت:
برخي اوقات انسان براي دعا دست روي زمين ميگذارد
يا برخي اوقات روي زانو دست ميگذارد ،بايد به اين نکته
توجه داشت درهاي آسمان به روي کفار باز نميشود.وي
تصريح کرد :درهاي آسمانها با دعاي مؤمنان باز ميشود
و در همه مراحل فيض الهي ظهور و بروز دارد ،در حالي
که هيچ دري از آسمان براي کفار باز نميشود.آيتاهلل
جوادي آملي خاطرنشان کرد :انبيا احکام را بيان کردند،
عدهاي قبول کردند و سود بردند ،رسالت الهي در کل نظام
است ،به عنوان مثال بادها مأموريت الهي دارند که ابرها را
جا به جا کنند.وي يادآور شد :انبيا و ائمه اطهار(ع) براي
دعوت مردم مبعوث شدهاند ،تا به اين وسيله مجرمان و
تبهکاران به راه صحيح هدايت شوند.

مفسر قرآن کريم گفت :دليل وجود فقر در عالم غصب روزي
ديگران توسط عدهاي ديگر است.به گزارش خبرگزاري
فارس از قم ،آيتاهلل عبداهلل جوادي آملي در درس تفسير
قرآن کريم اظهار کرد :رزق حق است و اگر فقر در عالم
است ،به اين دليل است که عدهاي روزي عده ديگر را
غصب ميکنند ،در نتيجه بر اثر ظلم ظالمان است.وي
خاطرنشان کرد :اينگونه نيست که ذات اقدس الهي براي

محسن هاشمي:

وصيت نامه جديدي از پدر پيدا نکرده ايم
فرزند هاشمي رفسنجاني گفت که وصيت نامه جديدي
از حضرت آيت اهلل هاشمي پيدا نشده است.به گزارش
الف محسن هاشمي با حضور در تلويزيون ضمن تشکر
از مردم گفت :مردم سنگ تمام گذاشتند .مقام معظم
رهبري ما را شرمنده کردند .وي افزود :ايشان عاشق
روستايشان بودند .هميشه مي گفتند من يک روستايي ام.
از دل روستا آمدم و تالش کردم و به اينجا رسيدم.
هاشمي خاطر نشان ساخت :چند سال قبل که قرار
بود انژيو شوند يک وصيت نامه نوشتند و به من دادند
و من را وصي کردند ،وصيت نامه جديدي از ايشان
هنوز پيدا نکرده ايم.وي تاکيد کرد :هر انقالبي ميتواند
دچار مشکالتي شود ،به نحوي که چهره اش مخدوش
شود .آيت اهلل هاشمي همواره تالش داشتند که انقالب
اسالمي دچار انحراف نشود ،چهره واقعي اسالم خارج از
تحريف ها و افراط ها نشان داده شود ،به نحوي که مورد

ادامه از صفحه 2

و پژوهشي خود به فناوريهاي جديد دست پيدا کند،
هدف ما از ابتدا استفاده از کاربرد پرتوها براي توليد انرژي
و پيشرفت کشور بوده است ،اگر چه بعضي از کشورها به
سمت توليد سالح هستهاي رفتهاند.وي تأکيد داشت :بايد
ديد مقصود از دانشمند چيست ،اينکه يک فرد با مدرک
دکترا دانشمند باشد مطرح نيست؛ شهيد احمدي روشن
پس از فارغالتحصيلي بر خالف خيلي از فارغالتحصيالن در
داخل کشور ماند و براي پيشرفت کشور تالش کرد.وي با
ن بيان کرد :شهيد
اشاره به بعد اعتقادي شهيد احمدي روش 
احمدي روشن و دوستان او جانماز خود را کنار دستگاه
سانتريفيوژ پهن ميکردند و با کمک خداوند مشکالت را حل
ميکردند.وي اثر پشتيباني از دانشمندان را در رسيدن به

موفقيت کليدي دانست و خاطرنشان کرد :نقش دانشمندان
و محققان در رسيدن به موفقيت سه درصد است ،بقيه
اين راه به پشتيباني و تدارکات مربوط ميشود ،يعني اگر
بخواهيم موضوعي به نتيجه برسد اين طور نيست که فقط
فردي با مدرک تحصيلي به تنهايي بتواند کار را پيش ببرد.
عباسي گفت :زماني که نياز داشتيم ساير مشکالت انرژي
اتمي را حل کنيم ،بايد امثال شهيد احمدي روشن که به
درجه باالي علمي رسيده بودند از بقيه پشتيباني کنند،
چرا که پشتيباني فني نياز به فهم و علم دارد؛ ما به مدير
جهادي نياز داشتيم ،ايشان را به عنوان مسئول شکستن
تحريمهاي فني دشمن در کل صنعت هستهاي قرار داديم.
وي ادامه داد :هدف دشمن از ترور شهيد احمدي روشن

پذيرش جوانان قرار گيرد .ايشان مي گفتند مسائلي که
در اسالم نيست و برخي از مستحبات را نبايد به صورت
واجبات مطرح کنيم .بايد مطالب را به نحوي بگوييم
تا جوانان بتوانند آن را درک کنند .نبايد براي اينکه
خودمان را موجه و يا مسلمان دو آتشه جلوه دهيم،
باعث شويم که با برخي از حرکات مردم و جوانان از
اسالم دور شوند.

ايجاد رعب در جامعه علمي کشور بود تا کسي در صنعت
هستهاي و ساير صنعتهاي راهبردي وارد نشود اما دشمن
نتوانست به هدف خود برسد؛ شهادت در جامعه ما ريشه
در باورها و ارزشهاي عاشورا دارد ،پس از شهادت اين
بزرگوار افراد زيادي به سمت صنعت هستهاي کشور روان
شدند.رئيس سابق سازمان انرژي اتمي کشور اظهار کرد:
خداوند به همه ما استعدادهايي داده است ،مهم اين است
که اين استعداد شناخته شود؛ جامعه ما بايد فرصتي
ايجاد کند که اين استعدادها شناسايي شود ،جنگ اين
فرصت را براي ما ايجاد کرد که در يک گستره وسيعي با
استعدادهاي مختلف وارد فضايي شوند و متناسب با توانايي
خود کار کنند.وي اضافه کرد :زماني که در حوزه صنعتي هم
عرصه را فراهم کنيم استعدادها شناسايي ميشوند ،مقام
معظم رهبري با توجه زيادي که به رشتههاي راهبردي
کشور دارند ،اين عرصه را براي جوانان باز کردند؛ جوانان
زيادي از جمله مصطفي احمدي روشن وارد کار شدند اما
اين کافي نبود ،افرادي هم بايد شرايط را براي فعاليت و
شکوفايي نسل بعد فراهم ميکردند.عباسي روحيه انقالبي
را عامل دستيابي به موفقيت دانست و بيان داشت :اگر
روحيه انقالبي و معنوي وجود داشته باشد ،در کوتا ه مدت
ميتوانيم به موفقيت دست پيدا کنيم ،اين شرايط در
جامعه وجود دارد ،ممکن است عدهاي با بعضي صحبتها
جوانان را مأيوس کنند اما اين روحيه در جامعه ما ريشه
دوانده است.وي اضافه کرد :جوانان ما اگر بحث واليت را
درست تشخيص دهند و اين را با علمي که در جامعه کسب
ميشود همراه کنند ،دست خداوند هم به ياري آنان ميآيد
تا به موفقيت برسند.

آيت اهلل موحديکرماني:

ملت ايران مبارزات يار ديرين امام و رهبري را از ياد نمي برد

دبيرکل جامعه روحانيت مبارز تهران گفت :ملت ايران مبارزات يار
ديرين امام و رهبري را از ياد نمي برد.به گزارش ايرنا آيت اهلل محمد
علي موحدي کرماني روز چهارشنبه در مراسم بزرگداشت ترحيم
آيت اهلل هاشمي رفسنجاني که از سوي حضرت آيت اهلل خامنه اي
رهبر معظم انقالب اسالمي در حسينيه امام خميني (ره) برگزار شد،

اين مطلب را بيان کرد.وي تاکيد کرد :ملت قدرشناس ايران هرگز
مبارزات آن يار ديرين امام و رهبري در مقابل طاغوتهاي زمان يعني
رژيم پهلوي و جبهه استکبار و همچنين خدمات و مسئوليت هاي
او در مقاطع مختلفي مانند دفاع مقدس ،مجلس شوراي اسالمي،
رياست جمهوري و مجمع تشخيص مصلحت نظام را از ياد نخواهند

برد.امام جمعه موقت تهران با اشاره به مصلحت مهم حفظ انسجام
ملي و حساسيت آن يار صميمي انقالب بر حفاظت از مصالح نظام،
اضافه کرد :در نظام اسالمي ،فصلالخطاب مقام معظم رهبري است
و ايشان نيز همواره تاکيد داشت که در مقام عمل ،همگي بايد رهرو
و مطيع رهبري باشيم.

مراسم ترحيم آيتاهلل
هاشميرفسنجاني برگزار شد

مراسم ترحيم رفيق ديرين و همسنگر دوران مبارزات و همکار نزديک دوران
جمهوري اسالمي آيت اهلل هاشمي رفسنجاني (رحمة اهلل عليه) رئيس فقيد
مجمع تشخيص مصلحت نظام از سوي رهبر معظم انقالب اسالمي در حسينيه
امام خميني (ره) با حضور حضرت آيت اهلل خامنه اي برگزار شد.به گزارش

ايسنا ،در اين مراسم که اعضاي خانواده و بستگان آيت اهلل هاشمي رفسنجاني،
رؤساي قواي سه گانه ،مسئوالن کشوري و لشکري و قشرهاي مختلف مردم
حضور داشتند ،قاريان ،آياتي از کالم اهلل مجيد را تالوت کردند و ذاکران
اهل بيت (عليهم السالم) به مداحي پرداختند.

آگهي مزايده اموال منقول نوبت اول
در پرونده اجرائي به كالسه  951222بابت محكوم عليه آقاي رضا منصوري فرزند
عيسي به موجب حكم صادره از شعبه  9دادگاه عمومي زنجان محكوم به پرداخت
تعداد  25عدد سكه بهار آزادي بابت مهريه و هزينه دادرسي و باقي مانده هزينه
دادرسي و ساير هزينههاي اجرايي در حق خانم معصومه عباسي و پرداخت مبلغ
 12/500/000ريال بابت نيم عشر دولتي در حق دولت جمهوري اسالمي ايران
گرديده اند و باتوجه به اينكه حكم به خوانده ابالغ گرديده و محكوم عليه هيچ
گونه اقدامي در جهت احقاق حق خواهان انجام نداده اند اموال مشروحه ذيل
بنا به درخواست خواهان توسط اجراي احكام مدني دادگستري زنجان توقيف
گرديده است وتوسط كارشناس خبره دادگستري ارزيابي شده و قرار است از
طريق مزايده حضوري درتاريخ  95/11/12روز سهشنبه در محل اجراي احكام
مدني شعبه نهم محاكم عمومي زنجان راس ساعت  11صبح به فروش برسد.
مزايده از قيمت پايه كارشناسي شروع و به باالترين قيمت پيشنهادي فروخته
خواهان حميد نجاري كوسه با وكالت اكبر
محمدي پناه دادخواستي به طرفيت خوانده
محمد اكبريان به خواسته مطالبه وجه چك
تقديم دادگاههاي عمومي شهرستان زنجان
نموده که جهت رسيدگي به حوزه شماره 23
شوراي حل اختالف شهرستان زنجان واقع در
زنجان – بزرگراه  22بهمن – مجتمع ادارات –
ساختمان شماره  1دادگستري كل استان زنجان
ارجاع و به كالسه  9509982603200594ثبت
گرديده که وقت رسيدگي آن  95/12/1و ساعت
 10:00تعيين شده است به علت مجهول المکان
بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجويز
ماده  73قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي
و انقالب در امور مدني و دستور دادگاه مراتب
يک نوبت در يکي از جرايد کثيراالنتشار آگهي
ميشود تا خوانده پس از نشر آگهي و اطالع از
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني
کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را
دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي
حاضر گردد.
م الف 1599
علوي – رئيس شعبه  23شوراي حل اختالف
زنجان

خواهد شدو  10درصد ثمن معامله نقدا يا بصورت چك بانكي (تضميني) از برنده
مزايده اخذ و مابقي بايد ظرف مدت يك ماه وصول گردد درغير اينصورت 10
درصد ماخوذه به نفع دولت ضبط خواهد شد .خريداران مي توانند تا دو روز
به مانده به مزايده جهت بازديد خودروها اقدام نمايند .طرفين مي توانند مدت
يك هفته از تاريخ مزايده نسبت به نحوه برگزاري مزايده اعتراض نمايند كه
در اينصورت تا رسيدگي به اعتراض از سوي دادگاه مورد مزايده به نام خريدار
منتقل نخواهد شد.
مشخصات اموال مورد مزايده و قيمت آن
يك دستگاه خودرو سواري پژو  405مدل  1384به رنگ بژ روغني بشماره انتظامي
 87ايران  712ج  34به شماره موتور 12484241781و شماره شاسي 14286092
كه توسط كارشناس رسمي به مبلغ  125/000/000ريال ارزيابي شده است.
م الف 1598
مدير اجراي احكام شعبه نهم محاكم عمومي حقوقي زنجان – هادي نژاد

رونوشت آگهي حصروراثت
آقاي محمود بيگدلي داراي ش ش-1058
 1349بشرحدادخواستبهکالسه1/951401
از اين شورا درخواست گواهي حصر
وراثت نموده و چنين توضيح داده که
شادروان محمدپارسا بيگدلي به ش ش
 4272394681در تاريخ  95/2/20در
اقامتگاه دائمي خود درگذشته و ورثه
آن مرحوم منحصر است به:
1ـ متقاضي با مشخصات فوق پدر
متوفي
 -2فاطمه بيات به ش ش 1361 -14
مادر متوفي و الغير
اينکباانجامتشريفاتمقدماتيدرخواست
مزبور را در يك نوبت آگهي مينمايد تا
هرکسي اعتراضي دارد و يا وصيت نامه
از متوفي نزد او مي باشد از تاريخ نشر
نخستين آگهي ظرف يك ماه به شورا
تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد
شد.
م الف 1601
قاضي حوزه يك شوراي حل اختالف
شهرستان زنجان

اخبار برگزيده »

اظهارات گستاخانه يک مقام سعودي در باره ايران

فريدون عباسي :احمدي روشن ،مدير جهادي شكستن تحريمها در صنعت هسته اي بود

رئيس سابق سازمان انرژي اتمي کشور گفت :احمديروشن
مدير جهادي شکستن تحريمها در صنعت هستهاي بود.
به گزارش خبرگزاري فارس از کاشان ،فريدون عباسي در
يادواره شهيد احمدي روشن اظهار کرد :از انرژي هستهاي
و مواد راديواکتيو هم در تکنولوژي استفاده ميشود و هم
براي توليد انرژي ،استفاده کنترل نشده از توليد انرژي در
جنگ جهاني دوم و شکل کنتر ل شده آن در راکتورهاي
ل مشاهده است.وي افزود :در
هستهاي براي توليد برق قاب 
سيستم هستهاي فقط بخش سوخت راکتور مربوط به دانش
هستهاي ميشود ،بخشهاي ديگر آن مربوط به توربين،
ژنراتور و غيره است که در حوزههاي ديگري جاي ميگيرند؛
در دانش هستهاي که يکي از حساسترين مباحث علمي
است ،کشور ما داراي جايگاه خوبي است که ميتوانيم در
اين زمينه ورود پيدا کنيم.رئيس سابق سازمان انرژي اتمي
ايران بيان کرد :برخي افراد به دليل جريانات سياسي اين
موضوع را به شکلي جلوه ميدهند که هستهاي باعث شده
است چرخ زندگي مردم نچرخد؛ اگر چرخ زندگي مردم
نميچرخيد ما نميتوانستيم به اين دانش دست پيدا کنيم،
زحماتي که در تمام رشتههاي دانشگاهي کشيده شده است
در حوزه انرژي هستهاي بروز پيدا کرده است.وي تصريح
کرد :اگر به دانش هستهاي دست پيدا کردهايم اين يعني
سطح علم و فناوري در کشور رشد زيادي داشته است؛ چرا
که دانش هستهاي فقط به مواد راديواکتيو خالصه نميشود،
مث ً
ال توليد راکتور که يک ماشين مکانيکي است به علومي
از جمله برق و غيره مربوط ميشود.عباسي اذعان داشت:
کشور ما در مدت کوتاهي با رهبري حضرت امام(ره) و
مقام معظم رهبري توانست ه با ايجاد تحول در نظام آموزشي
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خواهان اميرعلي اخبار دادخواستي به طرفيت
خوانده ميالد اسدي به خواسته مطالبه وجه چك
تقديمدادگاههايعموميشهرستانزنجاننموده
که جهت رسيدگي به حوزه شماره  12شوراي
حل اختالف شهرستان زنجان واقع در زنجان –
بزرگراه  22بهمن – مجتمع ادارات – ساختمان
شماره  1دادگستري كل استان زنجان ارجاع و
به كالسه  9509982602100481ثبت گرديده
که وقت رسيدگي آن  95/11/30و ساعت 16:30
تعيين شده است به علت مجهول المکان بودن
خوانده و درخواست خواهان و به تجويز ماده
 73قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و
انقالب در امور مدني و دستور دادگاه مراتب
يک نوبت در يکي از جرايد کثيراالنتشار آگهي
ميشود تا خوانده پس از نشر آگهي و اطالع از
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني
کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را
دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي
حاضر گردد.
م الف 1587
مسئول دبيرخانه حوزه شماره  12شوراي حل
اختالف شهرستان زنجان

محمد بن سلمان ،وزير دفاع و جانشين وليعهد عربستان سعودي در
مصاحبه با مجله آمريکايي فارن افرز مدعي شد :ايران نماينده سه مسئله
اصلي يعني ايدئولوژيهاي بدون مرز ،بي ثباتي و تروريسم است .وي
درباره آينده روابط عربستان و ايران و در ادامه اظهارات گستاخانه خود
گفت :هيچ جايي براي مذاکراه با کشوري که به صادر کردن ايدئولوژي
کوته نظرانه خود ميپردازد ،از تروريسم حمايت ميکند و به نقض
حاکميت ديگر کشورها ميپردازد ،وجود ندارد .اگر ايران روش خود
را تغيير ندهد و ما با تهران همکاري کنيم ضرر خواهيم کرد .وي از
گسترش نفوذ داعش در عراق و سوريه شديدا ابراز نگراني کرد و افزود:
ميتوان با در نظر گرفتن کشورهاي قدرتمندي مثل مصر ،اردن ،ترکيه
و عربستان ،داعش را شکست داد.
***

برجام چه دستاوردهايي
براي مردم تهران داشت؟

عضو شوراي شهر تهران يادداشتي با عنوان «برجام چه دستاوردهايي
براي مردم تهران داشت؟ در هفته نامه «نماينده» نوشت .در بخش هايي
از يادداشت مجتبي شاکري آمده است :اکنون با گذشت زمان مشخص
شد آنچه به آن افتخار و با تعابير ادبي خاص ياد ميکردند و منتقدان
را مذمت و حتي مورد انتقاد قرار ميدادند «اشتباه» بود و بهگفته
خودشان نبايد به آمريکا اعتماد ميکردند .نگارنده معتقد است اين
تناقضگوييها و اميدکشيها ،منجر به آسيبهاي اجتماعي شد چراکه
گراني ،بيکاري و رفع مشکالت اقتصادي به برجام پيوند خورد اما هيچ
گشايشي ايجاد نکرد بلکه مسئوالن را متهم به تناقضگويي کرد.
نوع رفتارهايي که در برجام شد يک خودسوزي بود .اگر بخواهيم به
پرسش ابتداي اين يادداشت پاسخ دهيم بايد چند نکته مورد توجه
قرار گيرد؛ اوالً فهرست بدهيهاي دولت به شهرداري انباشته شده
است .فهرستي از اين بدهيها براي دولت کنوني و بخش ديگر براي
دولتهاي گذشته است .پنجاه درصد هزينه مترو بايد از سوي دولت
پرداخت شود اما پرداخت نکرده و واقعاً از وضعيتي که متروي تهران
پيدا کرده ،شرمندهايم .جالب آنجاست که دولت حقوق شهروندي را
هم رونمايي ميکند .ثانياً اتوبوسهاي تهران بايد به  ۱۱هزار اتوبوس
ميرسيد اما درحال حاضر  ۶هزار اتوبوس موجود است که از اين تعداد
 ۴هزار اتوبوس فرسوده است و اين مطالبهاي است که مردم تهران از
رئيسجمهور دارند .ثالثاً بايد در قبال هر خودرويي که توليد و وارد
بازار ميشود ،خودروهاي فرسوده خارج شوند اما اين اقدام هم صورت
نميگيرد .حقوق شهروندي ،رونمايي شده و در مقابل حقوق و مطالبات
مردم از اين جنس هم وجود دارد؛ مردم از اين وعدههاي بيعمل و
وعدههاي  ۱۰۰روزه متضرر شدهاند.
***

ح طلبان هست يا نيست؟
روحاني کانديداي اصال 

ب سرخي ،از چهرههاي اصالحطلب در مصاحبه با روزنامه
فيضاهلل عر 
الکترونيکي اميد ايرانيان گفته است« :آقاي روحاني نه در اين دوره
و نه در دوره قبل ،کانديداي اصالحطلبان نبوده است .آقاي روحاني
مورد حمايت اصالحطلبان است .به اين دليل مورد حمايت بوده
است که برنامهاي نزديکتر نسبت به ساير کانديداها به نگاه و برنامه
اصالح طلبان داشته است .هنوز هم همين وضعيت باقي است».
به گزارش مشرق ،قبل از عربسرخي ،مرتضي الويري ديگر فعال
اصالح طلب نيز چند ماه قبل ،همين گزاره را بيان و تأکيد کرده
بود که «روحاني کانديداي ما نيست اما مورد حمايت ماست ».اين
منولوگها در حالي است که صداهاي متفاوت ديگري هم از ميان
اصالحطلبان به گوش ميرسد .محسن ميردامادي اخيرا ً به روزنامه
آرمان امروز گفته است« :در انتخابات رياست جمهوري سال 96
اصالحطلبان به دليل عملکرد قابل قبول آقاي روحاني در چهار سال
اول با رغبت واشتياق از ايشان حمايت خواهند کرد و آقاي روحاني
کانديداي مطلوب جريان اصالحات خواهد بود ».با تمام اين تفاسير
اما الزم به توضيح است که بر اساس تحليلهاي موجود ،اصالحطلبان
تمرکز خود را به جاي انتخابات رياست جمهوري  96بر انتخابات
شوراي شهر قرار دادهاند و سياست آنها براي رياستجمهوري نيز
«حمايت غير مسئوليت آور از روحاني» است .به اين نحو که اگر
روحاني پيروز انتخابات شود ،آنها ميتوانند اعالم «أنا شريک» کرده
و خود را عامل پيروزي معرفي کنند و اگر رئيسجمهور ،پذيرنده
شکست باشد نيز ميتوانند بيان کنند که نقش خاصي در شکست
روحاني نداشتهاند و مسئوليت خاصي شامل آنها نيست .صحبتهايي با
محتواي «روحاني کانديداي ما نيست و صرفاً از او حمايت ميکنيم!»
نيز در همين راستا ارزيابي ميشوند .در بحث کانديداي پوششي نيز
کساني از اصالحطلبان که گويا هنوز متوجه فرمول جريان خاص
براي انتخابات آتي نشدهاند ،بحث رياست جمهوري را جدي گرفته
و گاهي بيان ميکنند که اين جريان بايد در کنار روحاني چند
«کانديداي پوششي» نيز داشته باشد تا در صورت ر ّد صالحيت يا
انصراف روحاني ،بتواند از آنها استفاده کند! در همين راستا ،چند
هفتها ي است که بحث کانديداتوري جهانگيري و عارف به عنوان
کانديداي پوششي مطرح ميشود .با اين حال اما به نظر ميرسد
اين مسئله بيشتر يک تقلاّ ي انتخاباتي باشد و اصالحطلبان بر اساس
برنامه خود مبني بر تمرکز صرف بر شوراي شهر ،هيچ کانديداي
رسمي در انتخابات رياست جمهوري  96نخواهند داشت و کسي
را هم به عنوان کانديداي پوششي معرفي نميکنند.
***

تخلف  ۱۲۰هزار ميليارد توماني دولت
در هدفمندي ياران ه ها

عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس با بيان اينکه  ۱۲۰هزار
ميليارد تومان از منابع حاملهاي انرژي در سالهاي  ۹۲تا ۹۵
گردش مالي نشده است ،گفت :مجلس بررسي يا تحقيق و تفحص از
اين موضوع را در دستور کار قرار ميدهد .حسينعلي حاجي دليگاني
در گفتگو با فارس ،درمورد وضعيت درآمد حاملهاي انرژي اظهار
داشت :درآمد حاملهاي انرژي از  76تا  80هزار ميليارد تومان گفته
ميشود ،اما به نظر ميرسد رقم  76هزار ميليارد تومان دقيقترين
عدد باشد .وي با تاکيد بر اينکه اين رقم در اختيار دولت بوده
و حدود  43هزار ميليارد تومان آن در هدفمندي يارانه گردش
مالي پيدا ميکند ،تصريح کرد :مابقي اين درآمد به صورت جمعي
در اختيار دولت بوده و هيچ گزارشي مبني بر چگونگي مصرف و
هزينه کرد در اختيار مجلس نيست .گردش مالي يعني اينکه هر
درآمدي که دولت کسب ميکند ،بايد اول به خزانه واريز و پس از
آن با پيشنهاد در بودجه ساالنه و تصميم مجلس برداشت شود .به
گفته حاجي دليگاني ،طي سالهاي  92تا  95متاسفانه اين تخلف
از سوي دولت صورت گرفته است.

