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سیاسی

کرهجنوبیازاحتماللغوموقتتحریمهایهمسایهشمالیاشخبرداد
کرهجنوبی ،اعالم کرد که لغو موقت تحریمها علیه کرهشمالی را با هدف تسهیل
مشارکت شهروندان این کشور در بازیهای المپیک زمستانی بررسی خواهد کرد .این
بازیها ماه آینده میالدی ( فوریه) برگزار خواهد شد .به گزارش ایلنا به نقل از رویترز،
کرهجنوبی در واکنش به آزمایشهای موشکی و هستهای پیونگیانگ ،سفر برخی
مسئوالن کرهشمالی به این کشور را ممنوع اعالم کرده است.

تلگرام 09128197782

 -1946ش��بهای گذش��ته در می��دان
فردوس��ی یک��ی از اغتشاش��گران ب��ا
موتورسیکلت حرکت ناهنجاری انجام داد
و متواری ش��د .آیا به وسیله دوربینهای
نصب ش��ده در محل وقوع حادثه ،فردی
که این اقدام غیرانسانی را انجام داده ،قابل
شناسایی و دستگیری نیست تا به سزای
اعمال غیرانسانیاش برسد؟()10/15
 -2154شهردار گرگان پاسخگو باشد! از
شهردار گرگان تقاضای احداث جوی آب و
آسفالت کوچه بن بست یکم میخچهگران،
واقع در خیابان ش��هدا ،الله ششم را کرده
بودیم ،با گذش��ت زمان ،اقدام نشد .دلیل
سهل انگاری و عدم رسیدگی به درخواست
ساکنان این محله چیست؟ ()10/15
 -1824جانبازی از اصفهان هستم .پیامی
برای برخی تریبونداران که خود را عقلکل
میدانند دارم .میخواهم بگویم ما تا کی
باید تاوان برخی حرفه��ا را بدهیم .چرا
به ملت توجهی ندارند .هرچه میخواهند
میگویند دلخوری درست میکنند همه
بای��د اطاع��ت از قان��ون و رهبری معظم
داشته باشیم)10/14( .
 -1859من بهعنوان یک شهروند مسن
باالی هش��تاد سال از اولیای امور سوالی
دارم لطفا پاس��خ دهند .ی��ک آپارتمان
حدود  60متری دارم در حواشی میدان
ون��ک که به ف��روش گذاش��تم وقتی به
شهرداری رفتم ،شهرداری برای آن  2نوع
عوارض پس��ماند و نوسازی گرفت چون
آن ملک مدتی مطب من بود .سوالم این
است برای یک ملک چرا دو نوع عوارض
گرفتند؟ ()10/14
 -2008پرچ��م نم��اد یک مل��ت و یک
کشور است .کسی که پرچم آتش میزند
نه معترض است نه منتقد .کسی که این
کار را میکند از ضد انقالب هم بدتر است.
ما همه به خاطر پرچم و کش��ورمان دفاع
کردیم خون دادیم .آیا کس��انی که پرچم
آت��ش میزنند خودش��ان را منتقد فرض
کردند؟ ()10/14
 -2015در برخوردها تبعیض قائل نشویم
ب��ا افرادی هم ک��ه از تریبونها باعث این
مسائل اخیر ش��دند باید برخورد شود .آیا
با این افراد برخورد میشود؟ چرا برخیها
ب��ا قدرت طلبی خود به خاطر مخالفت با
دولت روحانی حتی امنیت ملی را به خطر
انداختند؟()10/14
آفتاب یزد :نگران نباشید منافع ملی،
ش�خصی و گروه خاص نمیشناس�د
هر کس خواس�ته باشد منافع ملی را
خدش�ه دار کند با او برخورد قانونی
میشود.
 -2215خواستم سوال کنم پرونده آقای
بقایی به کجا کش��ید؟ باالخره ایش��ان و
همراهان پروندههایی دارند که باید به آنها
رسیدگی شود)10/14( .
آفتاب یزد :در برخ�ی موارد حکم از
دادگاه ب�دوی ب�رای وی صادر ش�ده
اس�ت که هن�وز نهایی نش�ده ،امور
قضائی دارای مواعدی اس�ت که باید
این مواعد سپری شود تا احکام نهایی
شده و اطالعرسانی صورت گیرد.
 -0012از ش��یراز تم��اس میگی��رم .از
خوانن��دگان دائمی آفتاب هس��تم ،آقای
احم��دی ن��ژاد زمانی رئیسجمه��ور بود
دس��تور داد یارانه به همه پرداخت ش��ود
مجل��س هم تصویب کرد پ��س حاال این
چه حرفیه که میگویند ما بودجه نداریم و
فالن نداریم)10/15( ...
 -0908فش��ارهای اقتصادی که به مردم
وارد میش��ود بس��یار برای مردم سخت
و طاق��ت فرساس��ت باید دول��ت و تمام
مس��ئولین جه��ت کم کردن فش��ارهای
اقتصادی بر مردم تالش کنند)10/15( .
 -1152بای��د دول��ت ب��ا ش��رکتها و
موسس��ات مال��ی غی��ر مجاز پی��ش از
اینها برخ��ورد میکرد و اج��ازه نمیداد
س��پردهگذاری مردم در این موسسات به
مش��کل بخورد که در نتیج��ه این همه
اعتراض ایجاد شود)10/15( .
 -1153چرا آقای احمدی نژاد برای خود آزاد
است و هر چه میخواهد میگوید؟ ()10/15
 -1234رس��انه به اصط�لاح ملی صدا و
سیما حاضر نیست دست از رفتار یکسویه
و یکجانبه گرایی و طرفداری از یک جناح
خاص بردارد)10/15( .

اسحاق جهانگیری در کنگره بزرگداشت آیتاهللهاشمی
رفس��نجانی ،با انتقاد از عملکرد صداوسیما در مقاطع
مختلف از جمله پوش��ش اخبار مرب��وط به اعتراضات
اخیر در کشور ،اظهار کرد :این ایام من به عنوان یکی از
مسئوالن کشور با وجود اینکه بسیاری از دوستان توصیه
میکردند صحبت نکنم ،به صداوسیما اعالم کردم که میخواهم با
مردم حرف بزنم اما این رسانه بهانههای مختلفی از جمله مسائل فنی
را مطرح کرد و این زمان به من اختصاص داده نشد.

تلویزیوناظهاراتجهانگیریراردکرد

به گزارش صداوس��یما ،در پی این سخنان معاون اول
رئیسجمهور ،علیرضا برازش ،مدیر شبکه یک سیما
اظهار کرد :شنبه شب برنامه «نگاه یک» به درخواست
جناب آقای جهانگیری به وی اختصاص پیدا کرد ،اما
در آخرین ساعات معاون اول رئیس جمهور دربرنامه
حضور پیدا نکرد و ما مجبور شدیم «نگاه یک» این هفته را از جدول
پخش حذف کنیم .چگونگی درخواس��ت دفتر مع��اون اول رییس
جمهور و مذاکراتی که دراین زمینه صورت گرفته است مشخص و

شفاف است و درصورت نیاز بیان خواهد شد.
او با بیان اینکه آغوش صداوسیما همواره برای میزبانی دولتمردان
و مس��ئوالن اجرایی کشور باز بوده و هست ،تصریح کرد :از ابتدای
امس��ال تاکنون مس��ئوالن دولتهای یازده��م و دوازدهم بیش از
دو هزار ساعت در پربینندهترین ساعات ،میهمان برنامههای سازمان
صداوسیما بودهاند و این روند همچنان ادامه دارد .سازمان صداوسیما
همین امروز هم آماده است در هر ساعت و برنامهای که آقای معاون
اول رییس جمهور بخواهد میزبان وی باشد.

عدلیه

روی خط آفتاب
88318556-88318555
پیام كوتاه3000141427 :

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

رئیس کل دادگستری استان:

۱۷لیدرناآرامیهایاخیر
خراسانشمالیبازداشتشدند
رئیس کل دادگستری استان خراسان شمالی از
بازداشت  17نفر از لیدرهای اصلی اغتشاشات
چه در فضای مجازی و چه در س��طح ش��هر،
خبر داد و گفت :به هیچ عنوان از حقوق مردم
کوتاه نیامده و با عوامل اصلی این اغتشاش��ات
برخورد قاطع قانونی خواهیم داشت.
حجت االس�لام جعفری اظهار کرد :مطالبات
بهح��ق مردم بای��د از ط��رق قانونی پیگیری
ش��ود و مردم نگرانیها و دغدغههای خود را
به صورت قانونی به گوش مسئولین برسانند.
جعفری ب��ا تاکید بر وظیف��ه و تکلیف قوای
س��هگانه در جهت رفع دغدغهها و مشکالت
مردم اف��زود :ای��ن اقدامات بای��د بهگونهای
موثر ،محسوس و ملموس باشد که موجبات
رضایتمندی عمومی جامعه را فراهم کند.
به گ��زارش ایس��نا ،وی در خص��وص دالیل
بهوجودآمدن اغتشاش��ات اخیر تصریح کرد:
معاندین نظ��ام اعم از منافقی��ن ،حلقههای
تکفیری و ...به س��رکردگی اس��تکبار جهانی
در پ��ی پیروزیهای بزرگ جبهه مقاومت در
منطقه و شکس��ت پروژهه��ای متفاوت خود
مانند ایران هراسی ،فضای مطالبه گری مردم
را جهت ضربه زدن به نظام مناس��ب دیده و
با ب��ه کارگیری ش��یوهها و ابزارهای مختلف
خصوص��ا بهره گی��ری حداکث��ری از فضای
مجازی ،ش��بکههای ماهوارهای و جو سازی و
موج آفرینی اقدام به ایجاد انحراف در مس��یر
مطالب��ه گری مردم ک��رده و با تخریب اموال
عمومی و ایجاد رعب و وحشت موجب سلب
آرامش عمومی شدند.

مکث

آخرینوضعیت
بازداشتشدگانحوادثاخیر
در ایذه

نماین��ده مردم ای��ذه و باغمل��ک در مجلس
ش��ورای اس�لامی ب��ا بی��ان اینکه بیش��تر
تجمعکنندگان حوادث اخیر در شهرس��تان
ای��ذه نوجوانان دبیرس��تانی بودن��د ،از تالش
برای آزادی و حداقل روش��ن شدن وضعیت
بازداشتشدگان حوادث اخیر خبر داد.
هدای��ت اهلل خادمی با اع�لام این خبر اظهار
داش��ت :در دی��داری که در مجلس ش��ورای
اسالمی با وزیر اطالعات و وزیر کشور داشتم
از آنها خواس��تم تا وضعیت بازداشتشدگان
ح��وادث اخیر بوی��ژه در شهرس��تان ایذه را
مش��خص کنند تا کمترین هزین��ه را در این
زمینه داشته باشیم.
وی افزود :بیشتر تجمعکنندگان حوادث اخیر
در شهرستان ایذه نوجوانان دبیرستانی بودند
و نق��ش لیدر را نداش��تهاند و امیدوارم هرچه
زودتر به وضعیت آنها رس��یدگی ش��ده و به
درس و تحصیل بازگردند و شرایطی را شاهد
نباشیم که به آنها انگ "مخالف" و "معترض"
زده شود.
به گ��زارش ایلنا ،وی در پایان س��خنان خود
ب��ا بی��ان اینکه نهای��ت تالش خ��ود را برای
آزادسازی دستگیر ش��دگان حوادث اخیر در
شهرس��تان ایذه بکار خواه��م گرفت ،گفت:
به عنوان نماینده مردم ایذه به هر نحو ممکن
تالش خواهم کرد تا زمینه آزادسازی نوجوانان
و جوانانی که نقش لی��در را در حوادث اخیر
نداش��تهاند و یا با اتهام��ات هنگفتی رو به رو
نیس��تند فراهم کنم و امیدوارم این تالشها
با همکاری دستگاههای مربوطه هر چه زودتر
به نتیجه برسد.

سیاست خارجی
اردوغان:

آمریکا درتالش برای کودتای
سیاسی در ترکیه است

به نوش��ته روزنامه دیل��ی صباح ،رجب طیب
اردوغ��ان رئیسجمهور ترکیه در س��خنانی
باردیگر اتهامات مطرح شده از سوی مقامات
آمریکای��ی علیههالک بانک ترکی��ه وهاکان
آتیال ،معاون این بانک دولتی را محکوم و آن
را ناشی از انگیزههای سیاسی توصیف کرد.
به گزارش ایس��نا ،وی تاکید ک��رد :پروندهای
که آمریکا درباره تحریمهای ایران علیه ترکیه
مطرح کرده اس��ت ،تالش��ی ب��رای کودتای
سیاس��ی در کشورمان و منزوی کردن ترکیه
از لحاظ اقتصادی به شمار میآید.
ه��اکان آتیال در این پرون��ده قضایی به اتهام
نقض تحریمه��ای آمریکا علیه ایران و تامین
مال��ی چند ق��رارداد با ایران مجرم ش��ناخته
شده است.

در کنگره آیتاهللهاشمی رفسنجانی مطرح شد

درس حفظ امید

آفت�اب یزد -گروه سیاس�ی :روز گذش��ته که
مصادف با اولین س��الگرد ارتحال آیت اهللهاشمی
رفسنجانی بود کنگره بزرگداشت این مرد تاریخ ساز
انقالب اسالمی برگزار شد .در این کنگره که با پیام
آیتاهلل جوادی آملی و سخنان جمعی از نزدیکترین
یاران آیت اهللهاشمی همراه بود ،فرزندان و همسر
رئی��س فقید مجمع تش��خیص مصلحت نظام نیز
حضور داش��تند .البته این کنگره یک غایب بزرگ
داشت و آن ،حس��ن روحانی رئیسجمهور بود که
علیرغم اطالعرسانیهای قبلی مبنی بر سخنرانی
او در کنگ��ره این اتفاق رخ نداد و فاطمههاش��می
نی��ز از غیبت روحانی گالیه کرد .فاطمههاش��می
طی س��خنانی اظهار داش��ت :یک سال است که از
درگذش��ت پ��در بزرگوارمان میگ��ذرد و اندوه آن
همچنان با ما همراه اس��ت .آنچه که در این مسیر
به ما کمی آرامش میده��د اخالق ،کردار و گفتار
پدرمان اس��ت که به ما یاد داد زیبایی را جایگزین
زش��تی ،دوس��تی را جایگزین دشمنی ،بخشش را
جایگزین انتقام و صداقت را جایگزین ریا کنیم.
وی افزود :پدرمان ب��ه ما یاد داد ایثار را جایگزین
انتقام ،صبروبردباری را جایگزین ناامیدی ،اعتدال و
میانه روی را جایگزین افراط و تفریط و در نهایت
ما را جایگزین من سازیم.
فرزند آیتاهللهاشمی با بیان اینکه معتقدیم ایشان
مظلوم ب��ود و مظلومیتش ادامه خواهد داش��ت،
گفت:هاش��می مظلوم بود و مظلومیت او در آینده
هم ادامه خواهد داشت .عدم حضور رئیس جمهور
در این مراسم دلیلی بر مظلومیت ایشان است.
حجتاالسالم سید مهدی طباطبایی استاد اخالق
طی س��خنانی در این کنگره عنوان کرد :در رابطه
ب��ا آیتاهللهاش��می یک نکته مغفول مانده اس��ت
و آن اجتهاد ایش��ان اس��ت .ایشان اجتهاد فقاهتی
فیضیه داشت.
این استاد اخالق تاکید کرد :من از نزدیک میدانم
و میگویم .منزل مقابل منزل امام منزل عمه من
است که دو پسر داشتند که اخوان مرعشی بودند و
هردو ،مجتهد مسلم بودند.هاشمی ۱۵سال در آن
خانه زندگی کرد با این بزرگواران به دیدار مراجع
میرفتند و در بحثهای فقهی حضور داش��تند و
صاحب نظر ش��دند اما چون در مس��ائل سیاسی
ورود کردند جنبه فقهی ایش��ان مغفول ماند امام
به نظریات فقهی ایشان ارج مینهاد.
حجت االسالم طباطبایی تاکید کرد :نیکی کردن
به کس��انی که به شما بدی میکنند سخت است
اما آیت اهللهاش��می رفسنجانی چنین میکردند.
رهبری گفتند خناس��ان خواس��تند محبت او به
من را کم کنند نتوانس��تند او دس��ت از محبتش
برنداشت .باید بگرییم از اینکه این همه تهمت به
او زدن��د .او ضرر نکرد ش��ما ضرر کردید هنوز دیر
نشده افکار اورا بجویید از مردم جدا نشوید ،مردم
را بخواهید.
سیدحسنخمینی:
هاشمی در شرایط سخت سال ۸۸مضطرب نبود

حجتاالسالم والمسلمین سیدحسن خمینی نیز
با اشاره به سخنان حجتاالسالم طباطبایی اظهار
داش��ت :س��خنان آیتاهلل طباطبایی دردهایی را
مضاعف کرد .یک سال از فراغ مرحوم آقایهاشمی
گذشت و حوادث بسیار بزرگی پشت سر گذاشتیم.
یادگار امام با بیان اینکه سخن درباره آقایهاشمی
از زوایای��ی قابل طرح اس��ت ،هر موضوعی مطرح
شود میتوانید از شخصیت ایشان بگویید ،تصریح
کرد :در س��الهای اخیر ارتباطی بین من و ایشان
ایجاد شده بود و لطف پدرانهای به من داشتند.
سیدحس��ن خمینی با بیان اینکه تمام انتخابات
مختلفی که از سال  ۸۴تا این اواخر صورت گرفت،
من همراه ایشان بودم ،خاطرنشان کرد :از انتخابات
تلخ  ۸۴گرفته تا خبرگان اخیر همراهشان بودم.
وی با بیان اینکه نمیتوان همه آقایهاشمی را در
این صفات خالصه کرد ،ابراز داشت :آقایهاشمی
هم��ه صفتش امید بود و به قدری این امر پر رنگ
بود که بعضیها میگفتند اگر االن آقایهاشمی را
به زندان میبردند میگفت شاید راه کج شد و ما را
به باغ و بستان بردند.
ن��وه بنیانگ��ذار انق�لاب اس�لامی با بی��ان اینکه
آقایهاش��می ب��ه امید به خ��دا خوش��بین بود،
عنوان کرد :نزدیکی آیتاهللهاش��می با قرآن یک

خوشبینی نسبت به خدا در ایشان ایجاد کرد .البته
من یکی ،دوبار ایشان را مضطرب دیدم .در شرایط
سخت سال  ۸۸مضطرب نبود اما یکی از لحظات
که فکر میکنم خیلی ناراحت بودند  ۱۵خرداد ۸۴
بود .همان هم چند ساعتی طول نکشید.
سیدحس��ن خمینی ادامه داد :آیتاهللهاشمی به
فهم مردم اطمینان داش��ت .ایشان به راه و روش
خودش��ان اطمینان داشتند .باور داشتند که آنچه
که میگوید درست است.
وی ب��ا بی��ان اینکه ممک��ن بود آیتاهللهاش��می
عقی��دهاش را عوض کند ولی در گذر زمان معتقد
بود آنچه که میگوید در دوره خودش درست است،
یادآور شد :این موارد در ایشان امیدی را ایجاد کرد
که اوال ،راه ما درست است و دوما ،مجموعه مردم
اشتباه نمیکنند و سوما اینکه خداوند وعده نصرت
داده است .یادگار امام افزود :اگر امید وجود نداشته
باشد ،همه ما درجا میزنیم یا به رخوت یا خشونت
و شورش میانجامد.
وی اضافه کرد:هاش��می از میان ما رفت اما یادش
هنوز در میان ماست .باالترین کانون امید در عصر
ما ،امام بود .امروز رهبری از کانونهای بزرگ امید
اس��ت .اگرهاشمی رفت باید مراقبت کنیم امید از
دلهای ما نرود .درس بزرگهاش��می رفسنجانی
حف��ظ امید در جامعه اس��ت .جامعه م��ا روزهای
بزرگ��ی در پیش دارد ،باید از امروز آماده باش��یم.
باید برای فردای جامعه اگر الزم باشد ،هرچه داریم
را فدا کنیم اما امید را از دست ندهیم .همه وظیفه
دارند امیدافزا باشند.
علیاکبرصالحی:
هاشمی از تشویق کنندگان فن آوری هستهای بود

عل��ی اکبر صالحی رییس س��ازمان ان��رژی اتمی
نی��ز درس��خنانی با اش��اره ب��ه صفات برجس��ته
آیتاهللهاشمی رفسنجانی اظهارکرد :ایشان یکی
از چهرههای جاودان و فراموش نشدنی نهضتهای
رهایی بخش اس��ت .ایش��ان در آغاز شکلگیری
نهض��ت در مقام یکی از حواری��ون امام بودند که
کنارش��ان حضور داشتند.آیتاهللهاشمی در پرتو
بهرهمن��دی از روحیه عدالتطلبی ،تمام هس��تی
خود را در اختیار انقالب گذاشت .او میدانست راه
خدا اثربخش است اما هموار نیست.
مع��اون رییسجمهور با اش��اره به حج��م کاری
و فعالیته��ای روزمره آیتاهللهاش��می ،نوش��تن
خاطرات روزانه توس��ط وی را قابل ستایش عنوان
کرد و گفت :س��ردار بزرگ س��ازندگی به نقش و
جایگاه خانواده ارج مینهاد .همس��ر ایشان همراه
و همدل ایش��ان بود و این موهبتی رشک بر انگیز
ب��رای هر مدیری اس��ت .بر این باورم که ایش��ان
نهتنها برای فرزندان و خانوادههاش��می بلکه برای
دلبستگان و ملت ایران پدر بود.
وی تاکی��د کرد :بن��ده به عنوان یکی از کس��انی
که از آغاز با ابعاد فنی و حقوقی هس��تهای کشور
آش��نایی دارم گواهی میدهم که آیتاهللهاشمی
رفسنجانی یکی از تشویق کنندگان اصلی فنآوری
هستهای بود.
مع��اون اول رئیسجمه��ور :آیتاللههاش��می
بعد از  ۸۸مانع حذف اصال حطلبان شد

اس��حاق جهانگی��ری مع��اون اول رئیسجمهور
س��خنران این کنگ��ره نیز گفت :ای��ن کنفرانس
که برای س��الگرد مرحوم آیتاهللهاش��می برگزار
ش��ده ،فرصتی ب��رای بازخوانی مردی اس��ت که
در س��ختترین مقاطع مبارزه سیاس��ی ،استقرار
جمهوری اس�لامی و پیش��رفت نظ��ام ،حضوری
برجسته و حتی در برخی از مقاطع منحصر به فرد
داشته است.
جهانگیری با بیان اینکه آیتاهللهاش��می به لحاظ
فرهنگی ایران را عمیقا میشناخت و در اندیشه به
فکر توس��عه ایران بود ،ابراز داشت :آیتاهللهاشمی
ب��رای توس��عه ای��ران الگ��وی خ��ود را امیرکبیر
قرار داد .امیرکبی��ر در قبل از پیروزی انقالب برای
آیتاهللهاشمی به عنوان کسی که به سازندگی ایران
پرداخت ،سرمشق شد و کتاب امیرکبیر را نوشت.
جهانگی��ری یادآور ش��د :آیتاهلل استراتژیس��تی
توسعهگرا بود .او در دولت ،مجلس ،مدیریت جنگ،
پیشبرد صلح ،توسعه روابط بینالمللی و منطقهای،
اصالحات و اعتدال نقش کارسازی داشت.

مع��اون اول رئیسجمه��ور ب��ا تاکی��د ب��ر اینکه
آیتاهللهاشمی مسائل منطقهای را به بهترین نحو
ممکن حل کرد ،گفت :در دوران آیتاهللهاش��می
در ریاست جمهوری بهترین روابط را با کشورهای
عربی داشتیم که با تدبیر ایشان بود .با تدبیر ایشان
در همین س��الن کنفرانس اس�لامی ،اجالسی با
حضور همه سران کشورهای اسالمی برگزار شد.
جهانگی��ری ب��ا بی��ان اینک��ه آیتاهللهاش��می
سیاس��تمداری مبتنی بر مردم بود ،اظهار داشت:
ایشان بر انتخابات باور داشت و تاکید بر انتخاباتی
آزاد داش��ت که حقوق م��ردم رعایت ش��ود و از
انتخاب��ات با مش��ارکت باال صحبت میک��رد .از
رویکرده��ای اصلی ایش��ان این ب��ود که علیرغم
حضور در باالترین مس��ئولیتهایی که مورد نقد
مردم قرار میگرفت همواره خود را در معرض رای
م��ردم قرار میداد زیرا فکر میک��رد با رای مردم
بهتر میتواند عمل کند.
هاشمیبدونعافیتطلبی
رئیسجمهور درست کرد

وی با اش��اره به ردصالحیت آیتاهللهاش��می در
انتخابات ریاس��ت جمهوری سال  ۹۲تصریح کرد:
در انتخابات س��ال  ۹۲به صحنه آمد ولی ناباورانه
ردصالحیت شد .او قهر نکرد و عافیتطلبی نکرد
ولی ایشان با تدبیر ،رئیسجمهور درست کرد .من
آن زمان رئیس س��تاد ایشان بودم .در همان موقع
نزد ایش��ان رسیدم و گفتم تکلیف چیست؟ گفت
فالنی من همانهاش��می دیروز هستم با کمترین
تغییر .با همان نزدیکی با رهبری .ستادها را جمع
کنید .حتی اعتراض هم نکرد .ایشان تدبیر کرد و
آقای روحانی را رئیسجمهور کرد.
مع��اون اول رئیسجمه��ور اف��زود :ایش��ان برای
انتخابات مجلس  ۹۴و انتخابات خبرگان و آن رای
عظیمی که مردم به ایش��ان دادند ،فکر کرده بود.
برای انتخاب��ات  ۹۶از اوایل  ۹۵فکر و برنامهریزی
میک��رد و من حداقل س��ه بار با ایش��ان صحبت
کردم و چه اصراری داش��تند که آقای روحانی در
انتخابات ۹۶کاندیدا شوند.
جهانگی��ری با تاکی��د بر اینکه ام��روز ایران بیش
از همیش��ه به اندیش��ه و مش��یآیتاهللهاشمی
رفس��نجانی احتیاج دارد ،گفت :مش��یای که به
اعتدال فکر میکند ،مش��یای که برای جلوگیری
از فرسایش کشور برنامه داشته باشد و مشیای که
از حذف نیروهای انسانی کشور ممانعت میکرد.
وی با بیان اینکه آیتاهللهاش��می از هیچ تهمتی
هراس نداشت ،اظهار داشت :شجاعانه وارد میدان
میش��د .وقتی اصالحطلبان فک��ر میکردند برای
حذف رقیب،هاش��می مانع اس��ت ،با آن مخالفت
کردند .بعد از  ۸۸نیز مانع حذف اصالحطلبان شد
و ایس��تاد .بعد از  ۸۸با ایش��ان صحبت میکردم.
ایش��ان گفت میخواهند جریان قوی را از انقالب
حذف کنند اما من ایستادم و نمیگذارم.
مسیر حل انتظارات و اعتراضات گفتگو است

وی با اش��اره به وضعیت کنونی کشور خاطرنشان
ک��رد :کش��ور ام��روز در موقعیتهای حس��اس
قرار گرفته است .در شرایط فعلی کشور ،بسیاری
در حالی که همه میدانند به رغم تهدیدات پیشرو
فرصتهای کمنظیری پیشروی ماست .چه کنیم
نگرانیها و اعتراضات در کشور حل شود ،البته در
کشورهای در حال توسعه امری عادی است.
مع��اون اول رئیسجمهور اضافه کرد :مش��کالت
اقتصادی و مس��ائل فراوان اس��ت اما مس��یر حل
انتظارات و اعتراضات گفتگو است.
وی با تاکید بر اینکه وجود نارضایتی باید بررس��ی
شود ،بیان کرد :راه حل باال بردن رضایت عمومی،
فراهم کردن امکان ارتباط و نقد و گفتگو اس��ت.
گفتگو بهترین مسیر برای حل بحران است .البته
عدهای بیجهت از گفتگو فرار میکنند .باید قدرت
پذی��رش انتقادات را باال ببریم و از ارتباط که مهم
اس��ت ،نباید بگذریم .م��ا نبای��د کاری کنیم که
نارضایتیها به کینهورزی و خشونت تبدیل شود.
اقتصاد را تهدره بردند و ما آن را ده پله باال آوردیم

وی با بیان اینکه به عنوان نماینده دولت میگویم
میدانی��م مردم مش��کالت زیادی دارن��د ،اظهار
داش��ت :بیکاری هس��ت و معیش��ت سخت شده
اس��ت .دوس��تان عزیز مسیر توس��عه را به خوبی
طی میکنی��م اما عدهای میگوین��د مردم حس
نمیکنند .میگویم درست است .اقتصاد را تهدره
بردن��د و م��ا آن را ده پله ب��اال آوردی��م اما هنوز
تهدره اس��ت.معاون اول رئیسجمهور اضافه کرد:
رش��د منفی اقتصاد را مثبت کردیم 10 .سال بود
که در کشور شغل ایجاد نشد بود .ما با نصف درآمد

نسبت به سال  90توانستیم  700هزار شغل ایجاد
کنیم ولی باز سه میلیون بیکار داریم .قدرت خرید
مردم کم ش��ده اس��ت .ما دریافتی قشر ضعیف را
کم کردیم.
ایرانبابرهمزدنبرجامتوسطامریکاعزانمیگیرد

معاون اول رئیسجمهور خطاب به کاخ سفید نیز
تصریح کرد :با افتخار به آمریکاییها میگویم که
اگر از برجام بیرون بروید ،اش��تباه میکنید .شما
اگر برجام را برهم بزنید ،ایرانیها به کار خود ادامه
میدهند و عزا نمیگیرند.
جهانگی��ری با بی��ان اینکن��ه امروز ما مس��ئول
سازندگی ایران هستیم ،خاطرنشان کرد :در زمان
جنگ ملت ایران نشان داد با حضور همه جریانها
و اقش��ار که به زع��م کارشناس��ان ،طوالنیترین
جنگ معاصر بود ،حتی یک وجب از خاک کشور
را ندادیم .مثلهاش��می حس��اس و نگران باشیم
ولی امیدوار و فعال ،با مردم باش��یم ،جریانهای
سیاسی کشور را به رسمیت بشناسیم .باید شرایط
گفتگوها ایجاد شود .بزرگترین تهدیدها به نقاط
قوت تقویت شود.

آیتالله جوادی آملی:
امام آموزگار ویژه آیتاللههاشمی بود

همچنی��ن در نخس��تین کنگ��ره بزرگداش��ت
ت اهلل جوادی
آیتاهللهاشمی رفس��نجانی پیام آی 
آملی قرائت ش��د .بخشهایی از متن پیام آیتاهلل
جوادی آملی به این شرح است:
= شخصیت آیتاهللهاشمی رفسنجانی را کارنامه
و دوران پرافتخار ایشان بهخوبی ساخت .هم فیض
الهی به حدنصاب به ایش��ان رس��یده و هم ایشان
در دریافت این فیض الهی به حدنصاب کوش��یده
است .اگر ما بخواهیم رابطه آیتاهللهاشمی و امام
رض��واناهلل تعالی علیه را به خوبی بررس��ی کنیم
رابطه بعضی از صحابه پیغمبر با رسول اهلل (ص) را
باید به درستی ارزیابی کنیم.
= وجود مبارک رسول گرامی "علیه آالف التحیه
و الثنا" وقتی تصمیم گرفت انقالب عظیم جهانی
را احیا کن��د ،مردان پاک و پخت��ه را تربیت کرد
و قبل از هر چیز مس��جد قب��ا را در داالن ورودی
مدینه بنا نهاد و فرمود این تنها برای نماز و سجده
نیس��ت" :فِی ِه ِر َج ٌ
ون أَ ْن یَت ََط َّه ُروا" یعنی از
ال یُحِ ُّب َ
این مس��جد مردانی که آلوده نیس��تند و آلودگی
را تحمل نمیکنند تربیت میش��وند .تنها سخن
از دوزخ نرفت��ن ،بهش��ت رفتن و عبادت نیس��ت.
اینها کس��انی هس��تند که ش��اگردان معصومان
مطهر هستند .علو منزلت معصومان را سوره واقعه
ون"
مش��خص کرده است که "ال یَ َم ُّس ُه إ ِ ّالَ ال ْ ُم َط َّه ُر َ
یعنی انبیای مطهر ،شاگردان متطهر میپرورانند؛
"فِی ِه ِر َج ٌ
ون أَ ْن یَت ََط َّه ُروا" در واقع آنکس��ی
ال یُحِ ُّب َ
ک��ه آلودگی اخالقی ،حقوقی ،فقهی ،سیاس��ی یا
نفوذی دارد ،پاک نیس��ت و کسی که پاک نیست
نمیتواند انقالب طیبوطاهر را شکوفا کند.
= آیتاهللهاش��می قبل از هر چی��زی با امامی
ارتب��اط تنگاتنگ داش��ت ک��ه او از مصادیق بارز
پیروان مسجد قبا بود یا همان "فِی ِه ِر َج ٌ
ون
ال یُحِ ُّب َ
أَ ْن یَت ََط َّه ُروا"؛ بنابراین نخستین عنصر شناسنامه
آیتاهللهاش��می طهارت از ش��رقگرایی ،طهارت
از غربگرای��ی ،طه��ارت از اخت�لاف ،طهارت از
کین��ه ،طهارت از افراط ،طهارت از تفریط اس��ت
یعن��ی هس��ته مرکزی اعت��دال ،خ��وی و خلق
آیتاهللهاشمی بود.
= آیتاهللهاش��می رفس��نجانی در فق��ه ،اصول،
انق�لاب ،تدبی��ر و تربی��ت ،سیاس��ت و طه��ارت
ش��دیدالقوا ب��ود .مرحوم ام��ام بهعن��وان متعلم
شدیدالقوا جناب آقایهاشمی را به خوبی پرورش
داد .در واقع امامی که شدید القوا بود آموزگار ویژه
آیتاهللهاشمی میشود.
= این هنر کمی نیست آن هم برای کسی که در
اوج باشد و سنگینترین مصیبت را تحمل کند و
خم به ابرویش نیاورد .این کار کوچکی و آس��انی
نیست ،کس��ی در قله باشد و به او اهانت بشود ،او
تحم��ل کند .در بعضی از روایات فرمودند عطایای
ما را مطایای ما تحمل میکنند و رخش میخواهد
تا بار رستم بکش��د .داشتن رهبر خوب یکطرف
قضیه اس��ت اما اگر خدایی ناکرده اختالف رخنه
کند ،تا انسجام نباش��د تا وحدت نباشد ،شکست
قطعی است.
= ما مش��ترکات فراوانی داریم اما یکهاش��می
میخواه��د که تحمل کند .اگ��ر اکنون میگوییم
"س�لاماهلل علیهین یبعث حیا" خوب زندگی کرد،
خوب دین را ش��ناخت ،خوب  ۸س��ال دفاع کرد،
خ��وب تا پایان عم��ر بابرکت  ۸۰و اندی س��ال با
طهارت گذراند/.ایلنا

