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برخی متخصص اختالف افکنی در کشور هستند

علی الریجانی رئیس مجلس شــورای اسالمی در سخنانی گفت:
برخیها متخصص اختالف افکنی در کشــور هستند ،اما باید به
فرموده امام خمینی (ره) همواره به این موضوعات توجه داشــته
باشیم و با اتحاد و پیروی از والیت فقیه نگذاریم انقالب لطمه ببیند.
وی افزود :یک عده میخواهند اختالفی به وجود آید و آن را بزرگ
کنند ،برجسته کردن اختالفها هنر نیست ،بلکه هنر این است که
اختالفها جمع شود و با اتحاد به سوی تعالی کشور حرکت کنیم.
وی گفــت :به اختالف افکنان میگویم اگر عرضه دارید اختالف را

حل کنید تا مشکالت اقتصادی سامان یابد .اینکه سر
مسائلفرهنگی،اجتماعی،سیاسی،دیپلماسیاختالف
باشــد ،یک امر معمولی است؛ چرا که در یک کشور،
عقاید مختلفی وجود دارد؛ بنابراین هنر سیاستورزان
این است که اختالفات را به سمت منافع ملی کشور
همگرا کنند نه اینکه اختالفات را عمیق کنند.
الریجانی ادامه داد :دشمنان میخواهند حواسها را پرت کنند تا
به مشکالت اصلی پرداخته نشود .پس از انقالب کارهای بسیاری

aftab.yz@gmail.com

سیاسی

در کشــور انجام شــده و نباید فراموش کرد که قبل
از انقالب  2الی  3شــهر آباد بودند اما پس از انقالب
جهاد سازندگی کارهای زیادی انجام داد.
به گزارش خانه ملت ،وی گفت :نباید حواسها پرت
و مردم ناامید شــوند ،بلکه باید با شناخت راه درست
و فعال کردن مردم در اقتصاد ،مشــکالت را حل کرد .مقام معظم
رهبری سیاستهای اصل  44قانون اساسی را ابالغ کردند بنابراین
اقتصاد باید در دست مردم باشد.

ملت در آستانه روز  22بهمن به دعوتها لبیک گفته
و حضور باشکوهی خواهند داشت

راه مردم
روز مردم

گروهی از مردم بیتردید در روز  22بهمن ،با تمامی نقدها و دغدغههایی که دارند
به خیابانها میآیند اما این به معنای آن نیست که باید مسئولین ،غره ازاین
راهپیماییها ،بپندارند که همه چیز بر سر جای خود است
آفتاب یــزد -گروه سیاســی :فــردا انقالب
40سالگیاش را جشن میگیرد .چهار دهه؛ یعنی
بلوغ .مخالفین انقالب تالش دارند تا این 40سالگی
امانتداریکنند
به پایان نرسد.
مردم برای امنیت کشور در مقابل آنچه که باعث
اما هرچه که هســت ،چهاردهــه از روزهایی که
ناامنی شود مقابله کرده و حداقلش این است که
مردم به خیابانها آمدند و شــعار آزادی سر دادند
با ناامنیها همراهی نکردند ولی بیتردید مطالباتی
میگذرد .در این ســالها اتفاقات تلخ و شــیرین
دارند که میخواهند در کنار گرامیداشت سالگرد
زیادی افتاد ،مردم با شــیرینیها خاطره ساختند
انقالب ،از این پس به صورت خیلی جدی تری به
و با تلخیها کنار آمدند.
آن توجه شود و نه اینکه حمایت طرفداران انقالب
هشــت ســال در برابر جنگ تحمیلی جنگیدند،
به معنای نادیده گرفتــن نیازها و مطالبات مردم
ســالها در برابــر تحریمهــا دوام آوردنــد ،هم
باشد.
اصالحات و هــم اصولگرایــان را تجربه کردند و
نکتهای که حسین کاشفی
عیارشان را ســنجیدند،
هــم احمدینژادهــا و احمد حکیمی پور :بعد از گذشت 40سال عضو شورای مرکزی خانه
همهاشــمیها را دیدند دیگر برای مردم قابل قبول نیســت احزاب هم بــا آن موافق
و در همــه این ســالها که مسئولین مدام بگویند در شرایط اســت .از همیــن رو از او
مطالباتی داشتند که گاه حساسی به ســر میبریم ،بلکه باید میپرســیم کــه در چله
به آن رسیدند و گاهی هم اهداف اصلی انقالب که مردم بهخاطرش انقالب ،مســئولین باید
نه .اما با تمامی این احوال ،انقالب کردند تحقق پیدا کند
چه رویکــردی در پیش
بگیرند؟ او به آفتاب یزد
پای کاری که در  40سال
یادآور میشود که انقالب آمد تا در آن خواسته و
پیش انجام دادند ایســتادند تــا همچنان انقالب
مطالبات مردم مطرح شود.
پا برجا بماند و ناامنی بر مملکت مستولی نشود.
کاشــفی میگوید« :آنچه در زمان قبل از انقالب
در سختیها دل به اصالحات بستند و صبر پیشه
باعث رویگردانی مردم نســبت به حاکمیت شــد
کردند و در بحرانها با نظام و مســئولین همراه و
عدم توجه به خواســتههای آنها و جایگاهشــان
همگام شدند تا از آن عبور کنند.
بود .عدهای خود را مالک کشــور میدانســتند و
تولد  40سالگی
تصورشان این بود که در همه زمینهها آنها هستند
که باید تصمیم بگیرند و خود را حاکم بالمنازعه
حاال انقــاب وارد  40ســالگیاش شــده و این
میدانستند .بیتوجهی به جایگاه مردم باعث شد
40ســالگی یعنی دیگر انقالب آن انقالب نوپای
تا مردم به خاطرش انقالب کنند .طبیعی اســت
گذشته نیست .دیگر باید حسابی پخته شده باشد؛
در شرایط فعلی هم مسئولین باید به این موضوع
هم در مدیریت کالن کشــور و هم در آرمانها و
توجه کنند».
ارزشهایی که به دنبال آن بود.
وی ادامــه میدهــد« :غیر قابل انکار اســت که
بیتردید  22بهمن امسال نیز مردم انقالبی ایران
مســئولین فعلی باید به آن چیزهایی که مردم به
به خیابانها خواهند آمد و همان شــعارهای این
خاطرش انقالب کردند توجه کنند .مردم برای این
چهار دهه را تکرار میکنند تا نشان دهند همه این
انقالب کردند تا خودشان تصمیم گیرنده باشند.
سالها و مشکالت آن باعث نشده تا به آنی که در
خوشبختانه در قانون اساسی به این مسائل توجه
ســال  57انجام دادهاند پشت کنند .آنها بار دیگر
شــده و مطالبات مردم نیــز در همین چارچوب
 22بهمن سالگرد انقالب شان را گرامی میدارند
اما این گرامیداشــت و این حمایت آیا به معنای
فراموش کردن مطالبات مردم است؟

تعریف میشــود که مطالبه به حقی اســت ،باید
به مردم توجه و احترام گذاشــته شود .باید مردم
بتواننــد نظر داده و انتقاد کنند .موضوعی که نفع
ملی را در بردارد .وقتی که مردم حس کنند کشور
متعلق به آنهاست طبیعتا تمام مسئولین امانتدار
مردم میشوند و مسئولند که امانتداری کنند».
کاشفی تاکید میکند که در سالگرد انقالب باید به
مردم یادآوری شود که آنها برای چه انقالب کردند
و خواست مردم چه بوده است.
این فعال سیاسی در پاسخ به این سوال که از چهلم
انقالب به بعد ،اولویت مســئولین باید چه باشد؟
گفت « :توجه به احــزاب و نهادهای مدنی یعنی
آغاز راه متفاوت
توســعه سیاسی؛ طبیعتا
اگر این موضوع در کشور حسین کاشفی :غیر قابل انکار است که بی حرمتی بــه مردم به
عملی شــود زمینههایی مسئولین فعلی باید به آن چیزهایی که عنوان صاحبــان انقالب
فراهم میشــود که بحث مردم به خاطرش انقالب کردند توجه بیشــترین خســارت را
اقتصاد و معیشت نیز در کنند.باید به مردم توجــه و احترام بــه کشــور میزنــد.
بســتر نهادها و احزاب در گذاشــته شــود .باید مردم بتوانند خواســتهها و مطالبــات
چارچــوب امنیت و ثبات نظرداده و انتقاد کنند
مردم در راس امور اســت
بیشتری قرار گیرد».
و مسئولین باید بدانند اگر
کاشــفی تاکید دارد که سیســتم از بعد توجه به
به این خواســتهها توجه نکنند امانتداران خوبی
مسائل اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی به عنوان یک
نیستند و این عدم امانتداری بیانگر نبود صداقت
بسته الزم و ملزوم یکدیگر ،نیاز به اصالح دارد.
در بین آنهاست .گروهی از مردم بیتردید در روز
 22بهمن ،با تمامی نقدها و دغدغههایی که دارند
دیگر در شرایط حساس نیستیم
به خیابانها میآیند و بازهم شعارهای هر ساله را
تکرار میکنند اما این به معنای آن نیست که باید
احمد حکیمی پور ،دبیــرکل حزب اراده ملت اما
مسئولین ،غره ازاین راهپیماییها ،بپندارند همه
درباره اینکه چگونه میتوان هم سالگرد انقالب را
جشــن گرفت و هم مطالبات مردم را پیگیر شد،
چیز بر ســر جای خود بوده و تمامی خواستهها و
مطالبات مردمی تحقق پیدا کرده است.
به آفتاب یزد میگوید« :بعد از گذشــت  40سال
مقامات باید نیک بدانند که کاری دشوارتر و سخت
دیگر برای مردم قابل قبول نیســت که مسئولین
تر برای تحقق خواســتههای مردم بر دوش دارند،
مدام بگویند در شــرایط حساسی به سر میبریم،
چرا که  40سال عمر مناسبی است برای آنکه یک
بلکه باید اهداف اصلی انقالب که مردم به خاطرش
نظام با ســرد و گرم کشیدنهای روزگار و کسب
انقــاب کردند تحقــق پیدا کنــد و یک میثاق
تجربیاتــی که در قبل داشــته ،از این پس بهتر،
ملی بین مردم و مســئولین به عنوان سند اصلی
محکمتر و مثمرثمرتر راه آرمانهایی که در سال
خواستهها و مطالبات انقالب که در قانون اساسی
 57وعده آن را داده بود محقق کند ...و راهپیمایی
متجلی است انجام شود».
 22بهمن امسال بیانگر آغاز راه متفاوت رابطه بین
وی میگویــد« :در قانون ،حقــوق متقابل مردم
مردم و مسئولین در  40سالگی است.
نســبت به حاکمیت و حقوق حاکمیت نسبت به
مردم مشخص شــده و حاال بعد از  40سال باید
به صورت کامل تحقق پیدا کند .طبیعی است که
دیگر نمیتوان به این بهانه که چون در شــرایط
خاص یا حساسی در کشور هستیم ،زیر وعدهها و
قانون بزنیم .باید خواستههای اصلی انقالب در بعد
داخلی تحقق یابد».
او با بیان اینکــه در بعد بینالمللی اهداف انقالب
بهتر محقق شده است ،گفت « :اما اهداف داخلی
خصوصا در بعد اقتصاد ،اشــتغال ،حقوق اساسی
مردم ،داشتن مسکن و برابری در برابر قانون دچار
ضعف است و باید فکری به حال آن شود».

تداوم جدل میان مقام دولتی و نماینده مجلس

آفتاب یزد -گروه سیاسی :همه ماجرا از زمانی
شــروع شــد که در روزهای آلودگی هوا ،حاجی
دلیگانی نماینده اصولگرای مجلس مدعی شــد:
«حسن روحانی در ایام آلودگی هوا به دلیل اینکه
همســرش حاضر به زندگی در مرکز شهر و در
مجموعه ریاست جمهوری نبوده ،به شمال شهر
نقل مکان کرده است ».دلیگانی تاکید داشت که
«رئیسجمهور به جای اینکه محل زندگی خود را
تغییر دهد ،مشکل آلودگی هوا را حل کند ».این
ماجرا چندروزی نقل محافل بود تا اینکه حسام
الدین آشنا مشاور دولت حسن روحانی به انتقام
ازاین اظهارات برآمد و در توئیتی پاسخ دلیگانی را
به این نحو داد که «رئیس جمهور نه محل زندگی
خود را تغییر میدهد و نه محل کار خود را ترک

منزلرئیسجمهورکجاست؟

میکند .مشکل فقط آلودگی هوا نیست ،آلودگی
بیان هم هست .تهمت به بزرگان ،کسی را بزرگ
نمیکند؛ آیا بهتر نیســت به جای دروغ پردازی
درباره دیگران ،کمی هم مراقب خود باشــیم و
بدانیم که فرصتاندک است و راه دشوار؟»
آشنای لوده

حســام الدین آشنا در این پاســخگوییاش اوال
ماجرای نقل مکان حســن روحانی را تکذیب و
ثانیا اینکه حاجــی دلیگانی را به آلودگی بیان و
البته دروغ پردازی متهم کرد .در حالیکه به نظر
میآمد ،بحث برسر بودن یا نبودن حسن روحانی
در کاخ ریاست جمهوری با تکذیبیه آشنا منتفی
شود اما دلیگانی این بار مطمئنتر از قبل و البته

با زبانی تلخ تر پاســخ آشنا را داده و بر اظهارات
خود پافشاری کرده است .او در جواب آلوده بیان
بودن خود ،آشــنا را فردی با لودگی بیان تعبیر
کرده و در توئیتش نوشته« :ممکن است با توئیت
پرانی ،مردم سایر استانها را فریب دهید اما باید
برای مردم تهران که روزانه شاهد اسکورت رئیس
جمهور از منزل ســابق تا محل کار هستند ،فکر
دیگری کنید .رئیس جمهور هم برای آلودگی هوا
فکری نکرد ،هم برای لودگی شما !»
او در ادامه با زبانی تندتر مینویسد« :معلوم است
علیرغم اینکه یک نیروی امنیتی هستید کارتان
را خوب بلدیــد! همچنان به توئیــت درمانی و
ماست مالی مشغولید ،رئیس جمهور هم خانهاش
را عوض کرده و هــم در روزهای برفی به محل

کارش نرفته».
هرچند دعوا و درگیری لفظی دلیگانی و آشنا وارد
مرحله جدیدتری شــده و رفتن یا نرفتن حسن
روحانی به سرکار و تغییر مکان او در ایام آلودگی
هوا ،میانه این دو را حســابی بــه هم زده اما در
حقیقت آنچه که دلیگانی به لودگی بیان و توئیت
پرانی از آن یاد میکند نه تنها در حرفهای آشنا
بلکه در جدال لفظی این دو برسر موضوعی است
که دســت آخر هیچ یک از مشکالت اقتصادی،
معیشتی ،سیاسی و اجتماعی مردم را حل نخواهد
کرد .به نظر میآید سیاســیون ایران نیز به جای
بررسی مسائل مهم کشور اسیر حواشیهای زرد
مشمئزکنندهای شدهاند که صنمی با دغدغههای
مردم ندارد.

حامی سابق احمدینژاد این بار به موضوع بحرین پرداخت

آفتاب یزد -گروه سیاســی  :هزینهسازیها
و ماجراجوییهای حسین شــریعتمداری مدیر
مســئول روزنامه کیهان پایانی ندارد .او با برخی
اظهارنظرهــا پیرامون مســائل مختلــف پا را از
رقابتهای سیاسی داخلی و جناحی فراتر گذاشته
و به جای ناســزاگویی بــه اصالحطلبان و مرده
خواندن آنها و اجنبی و جاســوس دانستنشان،
مصالح کشور را تحت الشــعاع بلندپروازیهای
سیاستپیشــگی خود قرار داده اســت .او تا به
حال چندین بار با برخی از اعمال و فعالیتهای
رســانهای خود باعث شــده تــا پالسهایی به
بیگانگان و دشمنان ایران ســاطع کند تا از آن
طریق بهانه بیشتری برای تحت فشار قرار دادن
ایران داشته باشند.
او یک بار با انتشــار تحریف شــده صحبتهای
محرمانه محمدجواد ظریف در جلسه کمیسیون
امنیت ملی در بحبوحــه مذاکرات برجام ،توافق
هستهای را در خطرانداخت ،به طوری که آن زمان
ظریف به دلیل فشارهای عصبی روانه بیمارستان
شد و یک بار هم بعد از برجام با اقدامی مشابه و با
تحریف این سخنان محرمانه ،ایران را -در حالیکه

ادامه دخالت شریعتمداری در سیاست خارجی
آمریکا از توافق هستهای به
عنوان بدترین توافق تاریخ
خود یاد میکــرد  -یک
شکست خورده نشان داد
و به صورت غیر مستقیم
راه و چــاه مقابله ترامپ با
کشــورمان را به او مخابره
کرد.
دست گل جدید

اما این دست اقدامات شریعتمداری به اینجا ختم
نشــد ،تا اینکه پس از حمله موشــکی انصاراهلل
یمن به عربســتان با تیتر خود یعنی « :شلیک
انصاراهلل به قلب ریــاض ،هدف بعدی دوبی» در
روزنامه کیهان ،بار دیگر جنجال آفرید .آن زمان
در حالیکه مقامات ایرانــی مدام بر عدم دخالت
خــود در حمله موشــکی به عربســتان تاکید
داشتند ،کیهان و او با چنین موضوعی بهانه الزم
را به ســعودیها و مخالفیــن ایرانی برای مقصر
دانســتن کشورمان در این حمله موشکی دادند.
این روزنامه تنها دو روز فعالیتش متوقف شــد و

روز بعد از چــاپ مجدد،
ترشگوییهایــش علیــه
مقامــات ایــران و به نفع
بیگانگان را تداوم بخشید.
ایــن درحالی اســت که
بعد از مدتی یمنیها یک
موشک به ســمت امارات
نیز پرتاب کردند و همین
باعث شــد تا ایران به مثابه آش نخورده و دهن
سوخته ،مسئول دسته گل جناب شریعتمداری و
اثبات اینکه دراین حمالت موشکی نقشی نداشته
است ،به جهان شود.

منافعی که به خطر میافتند

اما حامی سابق احمدینژاد که نشان داده گوشش
به ایــن حرفها بدهکار نیســت در جدیدترین
سخنرانی خود در مراسم گرامیداشت دهه فجر
انقالب اسالمی ماجرای بحرین را به میان کشیده
و گفته« :یک بار نوشتیم بحرین برای ماست که
سر و صداهای زیادی کردند و مفتیهای آلسعود
که حرف مفت زیــادی میزنند ،گفته بودند که

قتل ما واجب اســت؛ بحرین برای ایران اســت؛
اینکه چندین ســال با همه توان درگیر هستند
و نتوانســتند خروش را خاموش کنند ،به همین
علت است».
از ایــن گفتهها اکنون بیــم آن میرود تا باز هم
مخالفین نظام سوءاســتفاده کرده و با استناد به
گفتههای شریعتمداری ،ماجرای تکراری دخالت
ایران در بحرین را پیش کشیده و باز هم آمریکا
و کشــورهای عربی به بهانــه این موضوع ،بحث
دخالتهای ایران در منطقه را پیش کشــیده و
به اعمال فشار علیه دولت و کشورمان روی آورند.
حال باید از شــریعتمداری این سوال را پرسید
که او تا چه زمانی میخواهد با تداوم این شیوه،
با اهداف سیاســی جناحی اش ،منافع کشــور
را به خطــر بیندازد .ضمنا این پرســش مطرح
است که آیا مســئوالن دیپلماســی کشورمان
نمیتوانند با این ادبیات ســخن بگویند که این
حامی احمدینژاد اینگونه درافشــانی مینماید؟
محکومیت جنایتهای حاکمان سعودی و بحرین
به جای خود اما این همه ایجاد هزینه برای دولت
و کشور برای چه؟
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ادعاهای وزارت کشور بحرین کذب و بی اساس است
سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به خبر منتشر شده توسط وزارت کشور بحرین درباره
کشف شبکه ادعایی تروریستی مرتبط با انفجار خط لوله نفت ،اتهامات حکومت بحرین به
نهادهای کشورمان را کذب و بی اساس دانست و آن را قویا رد کرد.به گزارش ایرنا ،بهرام
توگوی جدی با مردم خود
قاسمی ادامه داد :بهتر آن است که مقامهای بحرینی از طریق گف 
بهبحران در این کشور پایان دهند و ناشیانه برای مشکالت خود بدنبال فرافکنی نباشند.

خبرتلگرامی
Dمعصومه ابتکار معاون رئیسجمهور
با بیــان اینکه برخی با انتشــار بذر
ناامیدی ،سعی در ضربه زدن به کشور
دارند ،تصریح کــرد :نباید بگذاریم
ناامیدی در اذهان و جامعه نفوذ کند و
برای جلوگیری از آن میبایست بهتوان
خودمان اعتماد کنیم / .ایلنا
Dحجتاالسالم محســن غرویان
استاد فلسفه حوزه علمیه درسخنانی
توگوی ملی به نظر من
اظهارکرد :گف 
تنها راه رســیدن به انسجام ملی و
وحدت ملی اســت .آقایان همه شعار
میدهند اما اقــدام عملی نمیکنند.
واقعیت این اســت که در کشــور ما
تفکرات سیاســی مختلف اســت.
جناحهای اصالحطلــب و اصولگرا و
میانهرو با افراط و تفریط وجود دارند.
این واقعیت اســت .آیا راهی به جز
توگوی ملی هست؟/ایلنا
گف 
Dسیدحســین مرعشی سخنگوی
حــزب کارگزاران درباره اســتعفای
محمدعلی نجفی شــهردار تهران از
عضویت در حزب کارگزاران سازندگی
گفت :نمی توانیم ســخن شهردار را
تکذیب کنیم .معموال در ایران افرادی
که مسئولیت میپذیرند از احزاب جدا
میشوند .آقای نجفی نیز از عضویت در
حزب کارگزاران سازندگی استعفا داده
است/.ایرنا

مکث
علوی:

اساسکاروزارتاطالعات،
ایجادامنیتبرایدانشگاهاست

سیدمحمود علوی وزیر اطالعات در سخنانی با
تاکید براینکه شرط شکوفایی دانشگاه ،آرامش
در عرصه پرسشــگری دانشجو و پاسخگویی
اســتاد است ،گفت :همانطور که شکوفایی ما
در عرصــه اقتصاد نیازمنــد امنیت اقتصادی
است و یا اینکه هنرمند برای جوانه زدن هنر
دراندیشه خود نیازمند آرامش است ،دانشگاه
نیز برای شــکوفایی نیازمند امنیت و آرامش
اســت .وی اضافه کرد :بر همین اساس امروز،
اساس کار ما در وزارت اطالعات امنیت برای
دانشگاه نه بر آن و همچنین امنیت برای تمام
فعاالن اقتصــادی ،هنری و تمام آحاد جامعه
اســت .به گزارش ایســنا ،وی یادآور شد :از
سال92تصمیم گرفتیم بنای امنیت را برعهده
خود دانشگاه بگذاریم .تا قبل آن همواره شاهد
ناآرامیها و رفتارهای ناپسندی در دانشگاهها
بودیم ،اما از آن ســال و با واگذاری امنیت به
مدیریت ،اســتاد و دانشجویان ،با وجود آنکه
سال به سال دایره برگزاری برنام ههایمختلف
دانشــجویی در دانشگاهها گسترش بیشتری
یافت ،اما شاهد چالش امنیتی که مخالف شأن
استاد و دانشجوســت ،نبودهایم .اگر امنیت،
حرمت و رشد و توسعه دائمی میخواهیم ،باید
مردم ،دانشجو ،قشر هنرمند و فعال اقتصادی
را باور داشته باشیم.

حوزه
علمالهدی:

بنابر نص صریح قرآن ،شرکت
در راهپیمایی ۲۲بهمن
باالترین عبادت است

حجتاالسالم احمد علمالهدی خطیب نماز
جمعه مشهد مقدس در بخشی از خطبههای
نماز جمعه مشهد گفت :بزرگان دینی توصیه
کردند امــا من میگویم نص صریح آیه ۱۲۰
ســوره توبه ،باالتر از این توصیهها ،میگوید
راهپیمایی  ۲۲بهمن باالترین عبادت است.
عضو مجلس خبــرگان رهبری با قرائت متن
این آیه شریفه و ارائه تفاسیری در این رابطه
گفت :یکی از مســائلی که آیه قرآن میگوید
برای آن عمل صالح نوشــته میشــود ،این
است که کسانی در یک مسیر راهپیمایی که
قــدم میگذارند که کفار را به غیض و غضب
میآورد .این درحالی است که هیچچیز بهاندازه
راهپیمایی  ۲۲بهمن دشمن و کفار را به غیض
نمیآورد .این دیگر از توصیه هرمرجعی باالتر
است .مردم ،این خداست .قرآن را قبول دارید؟
بر اساس نص صریح قرآن ،باید در راهپیمایی
 ۲۲بهمن شرکت کنید.
به گزارش ایلنا ،وی افزود :هر مســلمانی که
قرآن را قبــول دارد باید در روز  ۲۲بهمن به
راهپیمایی برود؛ چرا که بنابر نص صریح قرآن،
کفار از شــرکت مسلمانان در این راهپیمایی
ناراحت میشوند.

گزارش
پرسش مطهری از صدا و سیما

چرابامرحومهاشمی
مصاحبهنکردید؟

آفتاب یزد -گروه سیاسی :آیت اهللهاشمی
شاهرودی چهارشنبه شب در شبکه یک سیما
حاضر شد و به عنوان رئیس مجمع تشخیص
مصلحت نظام مقابل دوربینهای رسانه ملی با
مردم به گفتوگو نشست .گفتوگو هم البته
گفتوگوی مفصلی بود اما حضــور او در این
گفتوگوی تلویزیونی به عنوان رئیس مجمع
تشخیص مصلحت نظام بیش از آیت اهللهاشمی
شــاهرودی ،آیت اهللهاشمی رفسنجانی را در
ذهنها تداعی کرد .آیتاهللهاشمی رفسنجانی
از سال  68تا  95یعنی حدود  27سال رئیس
مجمع تشــخیص مصلحــت نظام بــود(!) و
رسانه ملی هم نه تنها به عنوان رئیس مجمع
هیچگاه گفتوگوی مفصل با او نداشــت بلکه
در این هشــت ســال آخر تا حــدودی وی را
ممنوعالتصویرکرده بود .از همین رو گفتوگوی
تلویزیون باهاشمی شاهرودی خیلی بیشتر از
قبل جای خالیهاشمی رفسنجانی در سالهای
آخــر عمرش در تلویزیون را نمایان ســاخت.
موضوعــی که بســیاری را وادار بــه اعتراض
دوباره به دلیل جفای تحمیلی رســانه ملی به
این شخصیت برجســته نظام کرد .نمونهاش
علی مطهری نایب رئیــس مجلس که بعداز
مصاحبه اخیر آیت اهللهاشمی شاهرودی ،در
توئیتی نوشته است « :صدا و سیما مصاحبهای
با آیتاهلل شــاهرودی رئیس مجمع تشخیص
مصلحت نظام داشت و ایشان نیز نکات خوبی
را بیان کردند .سوال اینجاست که چرا قبال و در
زمان ریاست آیتاهللهاشمی رفسنجانی چنین
مصاحبهای انجام نمیشد؟ این یعنی سیاست
یک بام و دو هوا».
یادماننرفته

در تایید داستان این سیاست یک بام و دو هوای
صداو سیما همین بس که همان رسانهای که
چندین سال صدا و تصویرهاشمی را از تلویزیون
نشــان نمیداد و اتفاقا در این سالها هرجا که
فرصتی و بهانهای میشد علیه او نیز مستقیم یا
غیر مستقیم برنامهسازی میکرد و او را فتنهگر
جا میزد ،بعد از فوتش به مدت ســه روز در
رثای او برنامهها ساخت ،مرثیهسراییها کرد ،از
وجنات و تاریخ سازی مرحومهاشمی گفت و
مصاحبهها و گفتوگوهای بسیاری را در اینباره
ترتیب داد .هرچنداندکی بعد از این ســه روز
بار دیگر همان سیاست قدیمی را پیشه کرد و
در برخی برنامهسازیهایش ،نیمچه کنایههایی
به رفتارهای مرحومهاشمی در اواخر عمر زد.
مطمئنا حاال با گفتوگوی اخیری که تلویزیون
با آیت اهللهاشمی شاهرودی انجام داده ،بیش
از همیشــه این سیاســتهای متناقض رخ
مینماید.

واکنش

واکنش فیروزان به اظهارات
فارسی در مورد امام موسی صدر

جاللالدین فارســی ،یکــی از کاندیداهای
مشــهور اولین انتخابات ریاســت جمهوی
ایــران که بنا به دالیلــی از حضور در رقابت
بازماند ،ســخنان تاملی درباره امام موســی
صدر بر زبان رانده اســت.به گزارش فارس،
فارسی گفته اســت :آقای موسی صدر قبل
از پیروزی انقالب که مــن در لبنان حضور
داشــتم و انقالبیون دور من بودند نه دور او،
با شــاه رابطه خوبی داشت ،ایشان میگفت
که ما باید با مســیحیان متحد شویم و یک
آخوند به کلیســا برود و یک کشیش نیز در
مسجد پیشنماز شود .وقتی چنین حرفی را
زد باید علیه او قیام میشد .فارسی میافزاید:
ایشان باید به خاطر این حرف کشته میشد
اما ما دیدیم که ارزشی ندارد هرچند قذافی
او را کشــت .قذافی به نهضتهای انقالبی و
ضد استعماری کمک میکرد اما هر چه امام
موســی صدر اقدام میکرد به او کمک نکرد
وقتی او را دعوت کردند او به آنجا رفت ،من
آنجا مراوده و از همه جزئیات اطالع داشتم.
مهدی فیروزان نیــز در واکنش به اظهارات
جالل الدین فارســی درخصوص امام موسی
صدر ،گفت :اینکه آقای فارسی میگوید امام
موســی صدر نباید با جامعه مسیحی ارتباط
میداشــت ،یا به دلیل فراموشی موضوعات
تاریخی اســت و یا آنکه امروز با نگاه دیگری
به مســائل مینگرد .فیــروزان گفت :به نظر
مــن مابقی اظهارات آقای فارســی هم مثل
اطالعات و اعتقادشــان درباره امام موســی
صدر است .ایشــان نه تنها حکم اعدام برای
امام صدر برای مالقات با مسیحیان میدهد
بلکــه قذافی را هم عامل آن معرفی میکند.
درحالیکه طبــق اطالعات مقامــات امروز
لیبیایــی و مقامات لبنان و کمیته رســمی
پیگیری لبنانی و طبق تفاهمنامه رســمی
لبنــان و لیبی و نیــز اطالعــات و مواضع
جمهوری اســامی ،امام موسی صدر زنده و
در قید حیاتند بنابرایــن برای جلوگیری از
خلط مباحث و جلوگیری از خیانت تاریخی،
دســتگاههای نظارتی خود دانند که با آقای
فارسی و اظهاراتشان چه کنند.

