دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  3000141428در میان بگذارید.

aftab.yz@gmail.com

تا در سطح حاکمیت همافزایی وجود نداشته باشد مشکالت حل نمیشود
مرتضی مبلغ فعال سیاسی اصالحطلب با اشاره به اعتراضات مردم
که در راستای وضعیت اقتصادی و معیشتیشان است ،گفت :امروزه
بحث اصلی مردم بحث اقتصاد و حوزههایی مثل کسب و کار و توسعه
اقتصادیاست.عمدهمشکالتفعلیمیراثدولتهایگذشتهبهویژه
دولتهای نهم و دهم است .وی گفت :نباید رقابتهای سازنده درون
حاکمیت به رقابتهای مخرب تبدیل شود .راهحل این است که همه
نهادها به همافزایی رسیده و یکدیگر را برای برطرف کردن مشکالت
مردمی کمک کنند .باید در تمام سطوح حاکمیت همافزایی وجود

داشته باشد و اعتراضات مردمی شنیده شود و بسترهای
قانونی برای شنیده شدن اعتراضات مردمی فراهم شود.
مبلغ در بخش دیگری از سخنانش اظهار کرد :باید از
مدیران شجاع ،توانمند و کارآمد استفاده کرد .مدیران
کم تجربه و متوسط نمیتوانند پاسخگوی شرایط فعلی
کشور باشند .یک مدیر شجاع در صحنه حضور خواهد داشت و رفتار
تندروها بر مدیریت او تاثیر نمیگذارد .وی همچنین یادآور شــد:
شرایط خطیر جامعه ایران و شرایط منطقه را نباید فراموش کنیم.

سیاسی

دشمنان جمهوری اسالمی و دشمنان ایران همواره به
دنبالایجادمشکلهستندوبا فرصتطلبیبه مشکالت
کشور دامن میزنند .باید به طور جدی دشمنانمان در
منطقه و غرب را در نظر داشته باشیم .به گزارش ایسنا،
مبلغ در پایان گفت :دستگاهها باید بتوانند اعتراضات
مردم را بشنوند و برای مردم شرایط قانونی فراهم آورند تا هم مردم
حرفشــان را بزنند ،هم معاندان از آن ســوء استفاده نکنند و هم
خودشان بتوانند به مشکالت مردم رسیدگی کنند.

دیالوگبیشتروبهتر
میان دولت و مردم
بی شک هر سه ضلع سیاسی کشور نیاز دارند تا به جای اتهام زنی ،زبان خود را
کمی اصالح نمایند
این اعتراضات فروکش خواهد کرد و بار دیگر دعواهای سیاسی اوج خواهد گرفت
اما اهالی سیاست باید این ندا را به تکانی درونی تبدیل نمایند و خدمت واقعی
را جایگزین " احساس تکلیف برای خدمت! " نمایند
کشــور دولتش نیز میگوید« :خویشتنداری ما
آفتاب یزد -گروه سیاســی :ریچارد برانسون
دلیل اقتدار ماســت» و ایــن جمالتی در خور
میگویــد« :گوش دادن با شــنیدن فرق دارد»
تعمق اســت .همانگونه که رئیس دولت تدبیر و
شنیدن یعنی توانایی ادراک صدا ،اما گوشدادن
امید به درستی اشاره کرد ،دالیل این اعتراضات
به معنای دل و جان دادن به حرف گوینده است،
تنها اقتصادی نیســت و " فساد و بی عدالتی و
یعنی توانایی درک سخنان کالمی و غیرکالمی
عدم آزادیهای مدنی" نیز بخشی از دالیلش را
و دور کــردن ظن و اتهام کری و کوری از خود.
تشــکیل میدهد .رتبه رفاه اجتماعی در کشور
یعنی بــه او ثابت کردن که آنچــه رخ میدهد
ما  107اســت (در میان  154کشور) و این امر
شنیده میشــود و وانمود کردنی در کار نیست.
همانگونه که حضرت علی (ع) میفرماید به دلیل
دکتر راشِ ــل نائومی ِرمِــن (Rachel Naomi
به وجود آمــدن تپههای ثروت در کنار درههای
 ،)Remenمیگوید« :گوش دادن اساســیترین
فقر به وجود آمده است.
و قدرتمندترین شیوهی
برقراری ارتباط با دیگران بهــزاد نبــوی معتقد اســت که در اگــر توزیــع درآمدهای
است .فقط گوش دهید12 .ســال اخیر در بسیاری از عرصهها عمومی در ایران ناعادالنه
شــاید مهمترین چیزی سرمایهگذاری کافی صورت نگرفته و اســت یک دلیل اساسی
که همواره بــه یکدیگر همچنین به دلیل کاهش بودجه عمرانی دارد و آن موضــوع
ارزانــی میکنیم همین مشکالت تلنبار شده بسیاری به وجود فساد اســت .به گزارش
توجهمان باشد ».در این آمده است .البته همانگونه که حسن تسنیم ،سازمان شفافیت
جهان غریب ،گاهی کمی روحانی گفت ،ریشــ ه بسیاری از این بینالملل در گزارش خود
همدلی و چشم در چشم مشکالت همچون رانتهای موجود و اعالم کرده است که رتبه
مردم عاصــی دوختن و فساد فزاینده و موسسات غیرمجاز به ایران در شــاخص فساد
 131از  157است .بهزاد
سخنانشــان را شنیدن ،بسیار قبلتر هم بازمیگردد .با این همه
نبوی معتقد است که در
معجــزه میکنــد ،به او
به نظر میرسد که جناحهای سیاسی
12سال اخیر در بسیاری
شــجاعت عبور از بغض
و افراد بــه جای متهم کردن همدیگر
از عرصهها سرمایهگذاری
به شــبنم زالل اشک را
و تکان دادن انگشــت اتهام در هوا
کافــی صــورت نگرفته
میدهد تا چــون باران
غبار سوءتفاهم را بشوید .باید برای یکبار هم که شــده به مردم و همچنیــن بــه دلیل
نمیتــوان کتمــان کرد گوش دهند که میدهند و ریشههای کاهش بودجــه عمرانی
که یــک ســوءتفاهم و مشکالت را ببینند که دیدند
مشــکالت تلنبار شــده
سوءبرداشت میان بخشی
از مردم و طیفی از مســئولین در جریان است.
اولین قدم در راه همدلی و گوش دادن ،زبان در
کام کشیدن است .مسئولین اگر قدرت جاودی
همدلی واقعی و نه شــعاری را درک کنند و در
آن ســو نیز اگر لحظهای ،تنها لحظهای عینک
بدبینی را از دیــده بردارند ،اتفاقات مبارکی رخ
خواهد داد.
ناآرامیها

جمهوری اســامی برپا شــده در فالت ایران بر
زمینــه اخالقیات مبتنی بر دین از چهار ســو با
سلطاننشینها و رژیمهای ژنرال محور محاصره
شــده و در منطقــهای پــر آشــوب خاورمیانه
جزیرهای اســت متفاوت که دوســت و دشمن
بر تمایزش معترفنــد .همانگونه که بهزاد نبوی
گفت اعتــراض امری طبیعی اســت که در هر
کشــوری در چهار گوشه جهان ممکن است رخ
دهد و مهم نحوه برخورد با آن و گوش دادن به
برخی گالیههای مطروحه است .در هر اعتراضی
طبیعی اســت که عــدهای قصد سوءاســتفاده
داشــته باشند و همانگونه که زعیمی در ساعات
اخیر گفت ،باید ســره را از ناسره تشخیص داد.
علی تاجرنیا میگوید که در «اداره امور کشــور
مســئله ای رخ داده است و باید عالوه بر درمان
بیماری ،به درمان ریشــههای بــه وجود آورنده
بیماری نیز پرداخت» او معتقد اســت« :برخی
بــرای زدن دولت از هر گناه کبیرهای اســتفاده
میکننــد» .ماهیگیری از آب گلآلود ســنتی
اســت که در شرایط فعلی استفاده از آن به نفع
هیچکس نیست .رئیس جمهوری میگوید« :نقد
و اعتراض مردم فرصت اســت نه تهدید» و وزیر

بســیاری به وجود آمده
اســت .البته همانگونه که حسن روحانی گفت،
ریش ه بسیاری از این مشکالت همچون رانتهای
موجود و فســاد فزاینده و موسسات غیرمجاز به
بسیار قبلتر هم بازمیگردد .با این همه به نظر
میرســد که جناحهای سیاسی و افراد به جای
متهم کردن همدیگر و تکان دادن انگشت اتهام
در هــوا باید برای یکبار هم که شــده به مردم
گوش دهند که میدهند و ریشــههای مشکالت
را ببینند که دیدند .ریشههای قدیمی مشکالت
البتــه ناقــض مســئولیتهای دولت نیســت.
حســامالدین آشنا از مردم پرســیده است« :آیا
به عنوان جایگزین اعتراضــات کور خیابانی ،با
طراحی و اجرای یک برنامــه کاربردی از طرف
ت جمهوری بــرای دریافــت طومارهای
ریاســ 
مردمــی (شــامل درخواســتهای عمومی یا
شکایات و اعتراضات جمعی) که در صورت اعالم
حمایت بیــش از مثال صد هزار نفر مشــخص،
قابلیت طرح در دولت یا مجلس را داشــته باشد
موافقید؟» باید از ایشان تقدیر کرد که الاقل به
فکر ارائه طرحی عملی برآمدند ،اما باید به ایشان
گفــت که مردم در طی تومــاری با  24میلیون
امضا درخواســتهای خودشــان را  7ماه پیش
به رئیس جمهور منتخــب ارائه کردهاند .مبارزه
با فســاد و توزیــع عادالنه بودجــه نیز در صدر
این درخواســتها بوده است .موضوع موسسات
غیرمجاز و باال کشیدن هزاران میلیارد تومان از
پول مردم به صورت یکجا از قلههای آشکار این
فســاد بود ،رئیس دولت تدبیر در اینباره گفت:
«موسسات غیرمجاز و تعاونیها که ربطی به این
دولت نداشــته و حتی مجوز بانک مرکزی را هم
نداشتند ،اینها مجوزهایشان مجوزهای تعاونی

برای دهه  80بوده و قدیمی اســت ،اشکاالت و
مشکالتی داشتند ،دولت برای اینکه این مسائل
را حل کند ،تاکنون  11هزار میلیارد تومان پول
گذاشته ،این بار سنگینی بر دوش دولت است .ما
این کار را کردیم .به عهده ما نیست .مگر باید این
را دولت حل کند؟ برخی رفتند به یک مؤسسه
غیرمجاز اعتماد کردند و این را هم میگویند که
به موسسه کاســپین ،بانک مرکزی مجوز داده،
شما میدانید که موسسه فرشتگان ،جزو آنهایی
بــود که داخل این نبــود و مجاز نبود که داخل
این شود .نمیخواهم تفســیرش را بگویم؛ یک
فردی در یکی از شــهرها اشتباهی کرده و این
گرفتاری را برای ما درســت کرده که ربطی به
دولت ندارد .روحانی اضافه کرد :ما باید مشــکل
مردم را به گونهای حل میکردیم ،چرا که مردم
گرفتار شــده بودند .لذا آمدیم پولهای بیش از
سه میلیون نفری که گرفتار بودند را با یک سود
عادالنه پرداخت کردیم ،حتی ســود عادالنه هم
به آنها داده شده اســت .از تعداد سپردهگذاران
 98درصد مسائلشــان حل و فصل شــده و دو
درصد مانده .حاال ممکن اســت عدد پولشــان
باال باشــد ولی تعــداد ســپردهگذار دو درصد
اســت .برای حل آن هم داریم تالش میکنیم،
یک مشکل قضایی بوده و مجوزهایی الزم بوده،
فکر میکنم کارهایش را در همین هفته بتوانیم
سامان دهیم که اموال آنها در اختیار قرار بگیرد،
محاســبه و به آنها رسیدگی شود اما عدهای هم
مشــکالت دیگری دارند ،یکسری کارگر هستند
که صاحب کارخانه فعال است .جنس هم تولید
کرده و جنسش هم در انبار است ،تقاضا در بازار
وجود ندارد .پول ندارد پول کارگرش را بدهد».
بیشک همانگونه که ایشان گفت این مسئله در
دولتهای قبل ریشه دارد و سابقه برخی از این
موسسات به حدود  25سال پیش میرسد.

کردیم ».حســن روحانی گفت کــه 200هزار
میلیــارد تومان از  360هزار میلیــارد تومان از
بودجه عم ً
ال در دســت دولت نیســت .این یک
حقیقت تلخ است .در اصل ســالها فساد حاکم
بر صندوقهای بازنشستگی در دولتهای قبل،
حال این دولت را مجبور کرده اســت که سالی
 60هزار میلیارد تومــان تنها به این صندوقها
تزریــق نماید و  11هزار میلیارد تومان نیز برای
پــاداش بازنشســتگی کنار بگــذارد و  40هزار
میلیارد تومان نیز برای یارانه کنار بگذارد ،حال
رئیس جمهور میتوانــد دو کار انجام دهد ،اول
آنکه مسببین فساد در صندوقهای بازنشستگی
را معرفــی نمایــد و دوم بگویــد آن  100هزار
میلیارد تومان دیگر بودجه قضیه اش چیست!
پیت بنزین را زمین بگذارید

«...کاسهلیسهای اســرائیل ،جرثومههای فساد
و تباهــی و پیاده نظــام مفلــوک» این برخی
از صفاتــی اســت که حســین شــریعتمداری
مدیرمســئول کیهان در یادداشــت اخیرش به
برخی از معترضین نسبت داده است .او البته در
تیتر یک روزنامه خود مجددا ً اعتراضات اخیر را
قیام مردم علیه وضع اقتصادی موجود (بخوانید
دولت) خوانده و بر اصالح طلبان تاخته اســت
و نمیدانیــم کدام یک از این دو را از ایشــان و
همفکرانشــان باور کنیم .جنــاح اصولگرا باید
بداند که ایــن " ماجرا " اصالح طلب و اصولگرا
نمیشناســد و اتفاقاً با توجه به آنکه بیش از 60
درصد از اقتصاد ایران در دست اصولگرایان قرار
دارد ،آنها باید بیش از دولت پاســخگوی وضع
اقتصادی موجود باشند.
دستاورد

این اعتراضات فروکــش خواهد کرد و بار دیگر
دعواهای سیاســی اوج خواهد گرفت ،اما اهالی
اصالح زبان
سیاســت باید این ندا را به تکانی درونی تبدیل
نمایند و خدمت واقعی را جایگزین "احســاس
بی شک هر ســه ضلع سیاسی کشور نیاز دارند
تکلیــف برای خدمــت!" نماینــد .همانطور که
تا به جــای اتهام زنی ،زبان خود را کمی اصالح
رئیس جمهور گفت تضعیــف مقابل جناحهای
نماینــد .رئیس جمهور در پاســخ به اعتراضات
سیاســیکاری جز تخریب منافع ملی نیســت
اخیر و در جلسه مشترک روسای کمیسیونهای
و ایــن قایق بــه دو پاروی همزمــان نیاز دارد،
مجلــس گفت« :چنــد تا کشــور میتوانند در
اصولگرایان بایــد بدانند که آبروی اصالحطلبان
ســال  700هزار شــغل درســت کنند؟ تعداد
نزد مــردم یکــی از بزرگترین ســرمایههای
انگشتشماری هستند .اما ما این کار را کردیم.
نظام اســت .اصالحطلبی کــه در هنگام بال نزد
کشوری هستیم که حقوق ثابت کارگر ،کارمند و
مــردم حرفــش خریدار
مستمریبگیر ما از تورم
ساالنه باالتر است .یعنی این مسئله با توهم توطئه و تهدیدهای دارد .برخــورد حذفی با
هر سال افزایش حقوقی متقابل میسر نیست .باید یک گفتگوی اصالحطلبــان خدمت به
که داریم ،با تورم ســال ملی میان تمــام جناحها و چهرههای نظام نیســت .میتوان از
یا معادل اســت یا باالتر سیاسی آغاز گردد تا بتوان به راهحلی مشــکالت نیز دستاورد
کســب نمود و تهدید را
اســت .این کار بســیار
صریح تر برای حل مشــکالت مردم
به فرصــت تبدیل نمود.
عظیــم و بزرگی اســت.
دست یافت
همانگونــه کــه رئیس
رئیــس جمهــور گفت:
جمهوری گفت« :مشکلی
دهکهای بســیار پایین
بزرگتــر از بیکاری نداریــم و اقتصاد ما جراحی
و مســتضعف ما که مستمری آنها امسال ،یعنی
بزرگ میخواهد و همه باید کنار هم باشــیم»
سال  96نسبت به سال  95به طور متوسط بیش
این مســئله با توهم توطئه و تهدیدهای متقابل
از ســه برابر شده اســت را کجا داریم؟ در کدام
میسر نیست .باید یک گفتگوی ملی میان تمام
کشور که اقشار ســطح پایین جامعه آن  8الی
جناحها و چهرههای سیاسی آغاز گردد تا بتوان
10میلیون نفر است ،مستمری این افراد در طول
به راهحلی صریح تر برای حل مشــکالت مردم
یکسال نسبت به ســال گذشته به طور متوسط
دست یافت.
باالی ســه برابر شــده اســت .ما کار عظیمی

یک کشته و یک زخمی در اعتراضات شنبه شب مردم ایذه

فرماندار ایذه از کشته و زخمیشدن دونفر براثر
اعتراضات شنبهشب در این شهرستان خبرداد.
مصطفی سمالیزاده ،با اعالم خبر یک کشته و
یک زخمی در تجمعــات ایذه و باغملک اظهار
داشت :تجمع شنبهشب در شهرستان ایذه ،یک
نفر کشــته و یک نفر مجروح برجای گذاشــت.

ســمالیزاده گفت :این افراد با تجمع در سطح
شهرستان و روی پشت بام منازل و پرت کردن
سنگ و شــعارهای هنجارشــکنانه و شکستن
شیشههای بانکها باعث ایجاد بینظمی و ناامنی
در این شهرستان شدند.
فرمانــدار ایذه در ادامه افزود :شــنبه شــب در

شهرســتان ایــذه  ۲۰نفر از ســرتیمهای افراد
آشــوبگر توســط عوامل انتظامی شناســایی و
بازداشت شدند.
وی تصریــح کرد :هماکنون نظــم و امنیت در
ســطح شهرستان ایذه برقرار اســت و در نقاط
حســاس شــهر مانند بانکها ،ادارات و اماکن

عمومی نیروهــای امنیتی و انتظامی مســتقر
هستند تا از جان و مال مردم دفاع کنند.
بــه گزارش ایلنا ،فرماندار ایــذه در پایان عنوان
کرد :عامالن کشــته و زخمی شدن این دو فرد
در تجمع شنبه شب ایذه توسط عوامل امنیتی و
انتظامی شناسایی و دستگیر شدند.

توئیت بازی سیاسی
> زهرانژاد بهرام -عضو شورای شهر تهران

> شهیندخت موالوردی-معاون رئیس جمهور درامورزنان

> محمدعلی ابطحی -معاون دولت اصالحات
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رسانهها نباید به هر طریق دنبال مخالفت علیه دولت باشند
محمدرضا باهنر رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری ،درباره اعتراضات چند روز گذشته
گفت :کسانی که مطالبه به حق دارند ،باید متوجه باشند که طبیعی است که حفظ امنیت
مردم اولین مسئولیت هر نظام حکومتی است ،همچنین باید گفت ناآرامیهای اخیر متفاوت از
اغتشاشات سال  88است.وی افزود :رسانهها و تریبونهای رسمی کشور همچون صداوسیما،
ائمه جمعه و...نباید امروز به هر طریق دنبال مخالف خوانی علیه دولت یا قوهقضائیه باشند.

خبرتلگرامی
Dمحمــود واعظــی رئیــس دفتر
رئیسجمهــور طی حکمــی ،احمد
شمس را به عنوان «معاون هماهنگی،
پیگیریهای ویژه و خدمات مدیریت
دفتر رئیس جمهور» منصوب کرد/.ایرنا
Dامیر ســرتیپ حاتمی وزیر دفاع و
پشتیبانی نیروهای مسلح با بیان اینکه
باآرامش ،امنیــت و نظم در چارچوب
قانون میتوان مطالبات را پیگیری کرد،
گفت :مردم عزیزمــان طی چهاردهه
گذشته به خوبی نشــان داده اند که
همواره با تاکیــد بر روشهای قانونی،
پیگیر حقوق حقه خود بوده و خواهند
بود/.ایسنا
Dدیمیتری پســکوف ،ســخنگوی
ریاســت جمهوری روســیه گفت:
بنیامین نتانیاهو ،نخست وزیر اسرائیل
و والدیمیر پوتیــن ،رئیس جمهوری
روســیه بر برگزاری دیــداری میان
یکدیگر در ســریعترین زمان ممکن
جهت بررسی مســائل کنونی روابط
دوجانبه و تبادل نظر درخصوص مسائل
مختلف منطقهای و بین المللی توافق
کردند/.ایسنا
Dحجت االسالم سید ابراهیم رئیسی
تولیت آستان قدس رضوی ،ناامنیهای
کنونی در کشــور را سبب لبخندها و
امیدواری دشــمنان انقالب اسالمی
دانست وگفت :رفع مشکالت اقتصادی
و رســیدگی به وضع معیشتی مردم
همواره از ضرورتهای قوای ســهگانه
و در دســتور کار مســئوالن به ویژه
دولتمردان بوده و هست و همه موظفند
به دولت کمک کنند تا بتواند گرههای
اقتصــادی مردم را باز و مشــکالت
معیشتی آنان را رفع کند/.ایلنا

نگاه اقتصاددان
فرشاد مومنی:

برخیجناحهافکرمیکنند
با تخریب دولت
گرهی باز میشود

فرشــاد مومنی عضو هیئت علمی دانشکده
اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی با بیان اینکه
تفاوت عملی حســن روحانی با احمدینژاد
در چیســت؟ گفت :احمدی نــژاد هتاکی و
بیاعتنایی میکرد اما حسن روحانی احترام
میگــذارد و بیاعتنایی میکنــد .وی افزود:
حداقــل مثل دولــت قبل نگــران دریافت
احضاریه نیستم ،اما در مجموع به لحاظ عملی
چه تفاوتی را شــاهد بودیم؟ اینکه حرفهای
خودمان را بزنیم و آنها هم حرف خودشان را
بزننــد و به ما توجه نکنند و بعد موقع بحران
انتقاد کنند که ما سکوت کردیم که نمیشود.
عضو هیئت علمی دانشــکده اقتصاد دانشگاه
عالمه طباطبایی با بیان اینکه احمدی نژاد از
عدالت اجتماعی بد دفاع کرد و شــما در این
دولت با بی اعتنایی همان سرنوشــت را رقم
میزنید و بی اعتنایی به عدالت اجتماعی روی
دیگر بد دفاع کردن اســت ،گفت :راه نجات
ایران از توسعه عادالنه میگذرد و اگر این در
مرکز توجه دولت نباشــد هم خودش بدنام
میشــود و هم اوضاع کشــور را نابسامان تر
خواهد کرد.
مومنی افزود :چرا از ســال  1368تا امروز با
توجه به تمام تفاوتها در ســایق روســای
جمهور ،چرا همه آنها به بســته سیاســتی
تعدیل ســاختاری اینقدر اهتمام دارند؟ باید
اندیشــههای منحط ضد توســعهای در یک
اقتصاد رانتی سیاسی را برمال کنیم.
مومنی افزود :بر اساس بررسیهایم فشارهای
مافوق طاقت بر فقرا افزوده میشــود و باید
سیاســتها را افشــا کنیم نه آمــار و ارقام
بودجهرا .آنچه وزارت کار تحت برنامه اشتغال
فراگیر منتشر کرده مبتنی بر هشت خطای
توهمآلــود راهبردی اســت و بــا آن عنصر
گوهری مبارزه با فقر و نابرابری یعنی اشتغال
مولد روبه جلو نخواهد رفت .عضو هیئت علمی
دانشکده اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی با
اشاره به اینکه تعداد حاشیه نشینان شهری در
حال افزایش است و اینها بازتاب سیاستهای
غلط اســت ،گفت :باید نظــام تصمیمگیری
متقاعد شــود؛ یکبار باید جلوی راه بســته
سیاستی تعدیل ساختاری ترمز کند و دلمان
میخواســت حســن روحانی این ترمز را در
برنامه ششم بکشد.
در دولــت احمدی نــژاد بی ســابقه ترین
مناسبات رانتی حاکم بود که آسیب بزرگ آن
تضعیف احساس ملی بود .تصور کردیم برنامه
ششم باید جدی گرفته شود .متاسفانه برنامه
ششــم بی کیفیت ترین برنامه بعد از انقالب
اســت .به گزارش ایسنا ،وی تاکید کرد :هیچ
چیــزی مهمتر از ارتقای بنیــه فکری دولت
روحانی نیست .برخی جناحها فکر میکنند
با تخریب دولت گرهی باز میشود اما راه این
است که بنیه فکری هر دولتی که سرکار است
باال برود تا کشور رو به بهبود برود.

قضایی
رئیس قوه قضائیه:

مسیر مردم بصیر ما از مسیر
اغتشاشگرانجداست

آیت اهلل آملی الریجانی در جلسه مسئوالن عالی
قضایی با بیان اینکه در دوران ائمه معصومین(ع)
نیز برخی با غبارآلود ســاختن فضا ،تشخیص
حق و باطل را دشوار میکردند ،اما «بصیرت»
و تمسک به شاخص «والیت» همواره موجب
شناســایی حق از باطل بوده است ،اظهار کرد:
امروز در گوشــه و کنار کشــور شاهد برخی
اقدامات غیر قابل قبول هســتیم .مسیر مردم
بصیر ما از مسیر اغتشاشگران جداست.
رئیــس قوه قضائیه با بیــان اینکه نباید اجازه
داد اموال عمومی و اموال اشــخاص توســط
اغتشــاشگران تخریب شــود ،تصریح کرد:
شکســتن شیشــههای بانکها ،هجــوم به
مساجد و حسینیهها و حمله به اماکنی نظیر
دادگستریها و فرمانداریها اقداماتی نیستند
کــه ضابطان قضایی تحمــل کنند .بر همین
اســاس از دادستانهای سراســر کشور اکیدا
میخواهــم که با ورود دقیق بــه موضوع و با
در نظر گرفتــن ظرافتهای کار ،افرادی را که
مطالبات بر حقی دارند به سمت طرق قانونی
پیگیری این مطالبات داللت و با کســانی که
دســت به تخریب و آتــشزدن اموال عمومی
میزنند و یا اموال اشخاص را از بین میبرند و
موجب تضییع حقوق افراد میشوند با قاطعیت
و جدیت برخورد کنند .به گزارش میزان،آیتاهلل
آملی الریجانی افزود :کشور نیازمند انتظام است
و هیچ مطالبــهای با ایجاد بینظمی به نتیجه
نخواهد رسید.

نگاه
مشاور مرحوم آیتاهللهاشمی:

با حرف زدن مردم
نظامضعیفنمیشود

غالمعلی رجایی فعال سیاســی اصالح طلب
در گفتگو با خبرآنالین به واکاوی شکلگیری
تجمعات اخیر در کشور پرداخت وآنرا تحلیلی
کــرد .در ادامه بخشهایی از ایــن گفتگو را
میخوانید:
*من این جریان را یک پیشامد منتظره میدانم.
یعنی باید انتظار چنین حرکاتی را داشــت .به
دلیل اینکه ما در هر نظام سیاســی باید یک
منافذی را برای خــروج پیش بینی کنیم .در
هیچ خانهای فقط در ورودی وجود ندارد .حتما
دری هــم برای خروج هســت .اینها کجا باید
حرفهای خود را بزنند؟ ما حقیقتا این موضوع
را پیش بینی نکرده بودیم.
*جامعه مشــکالت موجود در کشور را درون
خود میریزد ،تجربه اجتماعی و سیاســی ما
هم نشــان میدهد که وقتی چیزی به درون
ریخته میشود لزوما در همان داخل نمیماند
و به بیــرون هدایت میشــود .بنابراین چون
اینگونه رفتارها غیرطبیعی است،هاضمه جامعه
آن را پس میزند .ملت ایران ملت آزاداندیش،
آزادیخواه و مختار است ،مثل خیلی از ملتهای
دیگــر .خدا انســان را آزاد خلق کرده اســت
اما همین انســان جایی را بــرای خالی کردن
اعتراضــات و مخالفتها حتی بــا خود نظام
نمیبیند.
*در اسپانیا میبینید که مردم یک شهر میآیند
و به ســمت یکدیگر گوجه پرتاب میکنند و
شهرداری هم همان شــب خیابانها را تمیز
میکنــد و فردا هم همه قبراق ،ســر کارهای
خود میروند .به جایی هم برنمیخورد .کسی
نمیگوید شــما نظم شــهر را برهم زده اید.
خودشان اجازه میدهند که یک روز نظم شهر
از میان  365روز نادیده گرفته شود و بعد از آن
وضعیت به روال عادی بازگردد .کسی هم این
اقدامات را مخالف با سیستم نمیداند.
*در برخــورد بــا اندیشــهها و مواجهه با این
اتفاقــات ،نباید فکر کنیم کــه هرکس که در
مخالفت با ما حرف زد ،قصد ساقط کردن ما را
دارد .لزوما هر مخالفی کارش به سقوط و اسقاط
کشاندن نیست .چون اصوال برخی انگیزه این
کار را ندارند و برخی هم از توانایی الزم برخوردار
نیســتند و آنهایی هم که در میدان هستند،
سیستم امنیتی ما را در مقابل خود میبینند
که به قدر کافی قوی هستند.
*نکته مهم دیگر اینکه ما تمرین اظهار مخالفت
نکرده ایم ،هم در دوران جنگ و هم پس از آن.
مردم اینکه کجا مخالفت خود را بروز دهند ،را
تمرین نکردهاند .ما باید این فرصتها را ایجاد
میکردیم .ایــن فرصتها از خانه ،مســجد،
مدرسه شروع میشود .به یاد داشته باشید که
سیستم تبلیغی ما متکلم وحده است.
*هیچ نظامی بخصوص نظام ما از حرف زدن
مردم ضعیف و ساقط نمیشود .بلکه از حرف
نزدن است که ضربه میخورد .این را باید بدانیم
و به مفاهمه برســیم .به درک برسیم .جامعه
غیرمستقیم میگوید که من را ببینید ،من را
بشنوید اما چون تمرین نکرده و مشق ننوشته
اعتراضات خود را اینگونه نشان میدهد.
*االن بخشــی از جامعه گفت که ما باید دیده
شویم و دیده هم شد .یک نمونه کوچک آن را
در جریان حاجآقا قرائتی و آقای دوربینی دیدید.
در واقــع آقای دوربینی نمادی از یک بخش از
جامعه ایرانی است که میخواهد دیده شود.

