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وزیر اطالعات :حفظ نظام با اعمال خالف شرع،
نقض غرض است

جماران

عزاداری شــب عاشــورای حســینی فرصتی شــد تا سخنرانان این مراســم در حرم
بنیانگذار انقالب اســامی سیاسیترین رویداد تاریخ اســام را یک بار دیگر ترازی
برای ارزیابی عملکردها و تصمیمگیریها در عصر حاضر قرار دهند.
از جملــه وزیــر اطالعــات با بیان ایــن جمله که «سیاســت ما در حفــظ نظام باید
حســینی(ع) باشــد» ،گفت« :اگر بــرای دفاع از نظــام از راه معصیت رفتیم ،ثواب
نمیکنیــم .حفظ نظــام جمهوری اســامی با اعمــال خالف شــرع نقض غرض
اســت» .بهگزارش جماران« ،حجتاالسالم سیدمحمود علوی طی سخنرانی در
شــب عاشــورای حســینی در حرم امام خمینی(ره) تهمــت و افترا زدن یــا بازی با
آبروی دیگران حتی به اســم «افشــاگری» و فحش دادن ،بــرای دفاع از جمهوری
اسالمی را خسارتبارترین اعمال و رفتارهایی بیارتباط با مکتب امام حسین(ع)
و آرمانهای جمهوری اســامی دانست و با تأکید بر اینکه باید از اسالم دفاع کرد،
گفــت« :امــام راحل زمانی که برای اســام احســاس خطر کردند ،ســکوت را جایز
ندیدند .گاهی خطر متوجه اصل اسالم است و دشمن بهدنبال این است که نامی
از اســام نباشد .گاهی خطر به این شکل است که احکام اسالم را تحریف و وارونه
میکنند .آن وقت اسم اسالم باقی میماند اما در مقام عمل از اسالم چیزی باقی
نمیماند».
وزیــر اطالعــات با اشــاره به اینکــه امام حســین(ع) با قیام خــود اســام را از خطر
نابــودی نجــات داد ،تصریح کرد« :در زمان یزید موجودیت اســام به بازی گرفته
و ابــزاری بــرای کســب قدرت شــد و بــرای اهداف سیاســی راحت از احکام اســام
عبور کردند .امام حســین(ع) این را فاتحه اســام میدانســت و لذا فرمود در برابر
چنین وضعیتی باید واکنش نشان دهیم» .علوی با یادآوری اینکه «مقام معظم
رهبری بارها فرمودهاند که از کوچکترین حرکت خالف شرع دفاع نمیکنند و آن
را نمیپذیرند» ،افزود« :باید مواظب باشــیم به چنین وضعیتی دچار نشــویم که
تهمــت و افترا بزنیم و خیال کنیم از نظام جمهوری اســامی دفاع میکنیم؛ این
مصداق «اخســرین اعمال» است .با آبروی افراد بازی کنیم و خیال کنیم از نظام
جمهوری اســامی دفاع میکنیم؛ این مصداق اخســرین اعمال است؛ گرچه نام
افشــاگری بر آن بگذاریم .مگر خود افشاگری حرام نیست؟ مگر رسول اکرم(ص)
نفرمودند افشای سّر برادرت خیانت است؟»
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز با هشدار نسبت به اینکه امروز انقالب
اســامی در دوراهــی عزت و ذلتی تاریخی قرار گرفته اســت ،اظهــار کرد :انقالب و
ارزشهای امام یعنی ایستادن در برابر دشمنان و مبارزه با زورگویی و البته تحمل
ســختیها و تحریمها .راه دیگر ،خدای ناکرده ،بازگشــت به دوران ذلت و اســارت
ملت ایران و حاکمیت زورگویان اســت .به گزارش جماران ،حجتاالســام مجید
انصاری که در مراسم شب تاسوعای حسینی(ع) در حرم بنیانگذار انقالب اسالمی
ســخن میگفت ،افزود :ملت ایران  ۴۰ســال به پای نام امام حســین(ع) و پرچم
انقــاب ایســتاده اســت و امروز هم به پای انقالب و شــعارهای نهضــت و در برابر
استکبارایستادهایم.
او با بیان اینکه دشمنان تالش نکنند بین دولت و ملت ما تفرقه ایجاد کنند ،ادامه
داد :اختالف ســلیقه هســت اما اختالف عقیده نیســت .اختالف روش هست ،اما
اختالف در مبانی نیست .ما امروز توانستهایم در برابر زورگویان بایستیم و منطق
مقاومت را احیا کنیم و مطمئناً ملت ایران با بهرهگیری از عبرتهای عاشورا این
مسیر را ادامه خواهد داد.
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مراســم عزاداری شــب تاسوعای حســینی با حضور رهبر
معظــم انقــاب اســامی در حســینیه امــام خمینی(ره)
اخبــار برگــزار شــد .بــه گــزارش پایــگاه اطالعرســانی دفتــر مقام
معظــم رهبــری ،در این مراســم که جمعی از مســئوالن و هــزاران نفر از مردم
عزادار حضور داشتند ،حجتاالسالم والمسلمین عالی با تبیین شیوه صحیح
ایستادگی در امتحانات الهی ،گفت :وعده الهی و تجربه تاریخی از زندگی انبیا
و اولیا نشــان میدهد اگر تقوای اجتماعی داشــته باشــیم و به خــدا توکل کنیم
و از رهبــر الهــی جدا نشــویم ،خداونــد برای عبور از مشــکالت ،گشــایش ایجاد
میکنــد .آقــای عالــی ،تقــوای اجتماعی را به معنای تســلیم نشــدن در مقابل
دشــمن دانســت و افزود :توکل اصلی در جامعه که موجب گشــایش میشود،
تــوکل بــه ولــی و رهبر جامعه اســت و اســتقامت و آرامش ولی موجب ســرریز
آرامش و مقاومت به مؤمنین خواهد شــد .سخنران مراسم ،حضرت قمر بنی
هاشــم(ع) را مظهــر تســلیمناپذیری و عــدم تزلــزل خواند و خاطرنشــان کرد:
وظیفه ما استقامت در مسیر حق است و اگر در مقابل دشمن احساس ضعف
نکنیــم ،بــه آرامش خواهیم رســید .همچنین در این مراســم آقایان محمدپور
و مطیعــی به نوحهســرایی بــر مصائب حضرت اباعبداهلل الحســین و حضرت
ابوالفضــل العبــاس علیهمــا الســام پرداختنــد .همچنین مراســم عــزاداری
ســرور و ساالر شــهیدان در شب عاشــورای حسینی علیهالســام با حضور رهبر
معظم انقالب اســامی ،جمعی از مسئوالن و هزاران نفر از مردم دلداده اهل
بیت علیهمالســام در حســینیه امام خمینی(ره) برگزار شــد .در این مراســم،
حجتاالســام والمســلمین رفیعــی بــا تحلیل انگیزههــای مخالفــان حرکت
امام حســین علیهالســام و پاســخ امام(ع) به آنها ،گفت :گروهــی از مخالفان
حرکــت حضرت سیدالشــهدا(ع) ،مــزدوران حکومت بودند که با پاســخ قاطع
و شــجاعانه امــام روبهرو شــدند .آقــای رفیعی گــروه دیگــر از مخالفان حرکت
حضرت اباعبداهلل الحســین علیهالســام را عافیتطلبان خواند و خاطرنشان
کرد :ســومین گروه مخالفان حرکت حضرت سیدالشــهدا(ع) ،خواص بودند و
اگرچه ســابقه جهاد داشــتند اما قدرت تحلیل نداشــتند که امام(ع) در مقابل
آنهــا ،بــا اقناع و اســتدالل برخــورد کردند .ســخنران مراســم ،با تأکیــد بر لزوم
تســلیم در برابر امام حق بهعنوان رمز فالح و رســتگاری ،افزود :قیام حضرت
اباعبداهلل الحســین(ع) بر اســاس فرمــان خداوند بود و همــه اصحاب و یاران
ایشان در کربال امامشناس و تسلیم حق بودند .در این مراسم همچنین آقایان
آتشکار و محمدرضا طاهری به مرثیهخوانی و نوحهسرایی بر مصائب حضرت
سیدالشهدا علیهالسالم و اهل بیت آن حضرت پرداختند.

یکشنبه گذشته آیین سوگواری و دستهروی
در عزای ســاالر شهیدان ،امام حسین(ع)
و یــاران باوفایش ،در دفتر و نهاد ریاســت
جمهــوری ،بــا حضــور رئیــس جمهوری،
جمعــی از اعضای دولــت و کارکنان نهاد
ریاست جمهوری برگزار شد .ابتدا مراسم
سوگواری در دفتر رئیس جمهوری برگزار
شــد و ســپس مراســم دســتهروی از دفتر
تــا مســجد ســلمان فارســی برگــزار شــد.
این مراســم با اقامه نمــاز ظهر و عصر به
امامت حجت االســام حسن روحانی به
پایانرسید.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی ریاست
جمهوری ،حجتاالسالم حسن روحانی،
در سخنان خود ،با اشاره به اینکه خداوند
حادثــه عاشــورا و امــام حســین(ع) را به
عنــوان باالتریــن نعمتهــا و عزیزترین
روزهــا بــه مســلمانان و بلکــه جهانیــان
عنایــت کــرده اســت ،تأکیــد کــرد :چنین
تابلویــی از عظمــت و شــجاعت همانند
روز عاشورا در تاریخ بشر وجود ندارد.
رئیــس جمهــوری بــا بیــان اینکــه
خداونــد بــزرگ برخــی نعمــات را به ما
عطا فرمود که شــاید گاهی از ســر غفلت
آن را به عنوان نعمت بزرگ نشناســیم،
گفــت :تنهــا امــام حســین(ع) میتوانــد
همــه شــیعیان و مســلمانان جهــان،
عالقهمنــدان بــه خانــدان رســالت از
سرتاســر جهان و حتی از مذاهب و ادیان
دیگر از جمله جمعیت عظیمی در شبه

قاره هنــد را گرد یک محــور جمع کند .او
بــا بیان اینکــه روز عاشــورا در بســیاری از
کشــورها به عنوان «عاشورا دی» شناخته
میشود و بســیاری به آن احترام گذاشته
و در برخــی مــوارد ایــن روز را بــه عنــوان
تعطیــل رســمی نیــز اعــام میکننــد،
گفــت :چه بســا حدود  2میلیــارد نفر نام
امام حسین(ع) را باشــکوه و احترام ذکر
میکنند و فداکاری و بزرگیهای ایشان را
زنده نگه میدارند.
روحانی با بیان اینکه «نعمت بســیار
بزرگــی اســت کــه خداونــد قلب مــا را به
خاندان رسالت پیوند داده است» ،ادامه
داد :گرمــای عشــق حســین(ع) کــه در
دلهای ما قرار داده شــده است هیچگاه
ســرد نمیشــود و همیشــه این شعله در
دل مــا ســوزان اســت .رئیــس جمهوری
تأکیــد کرد :در هنــگام مشــکالت و فراز و
نشــیبها نام عاشــورا به ما مدد و کمک
میرساند و جان و حیات تازهای میدهد
تــا همــه غمهــا ،دردهــا و مشــکالت را
فراموش کنیم .روحانی با اشاره به مقام
باالی پیامبر اســام(ص) ،امام علی(ع)
و همچنیــن امــام حســن مجتبــی(ع)،
افزود :ائمه هدی(ع) مســأله عزای امام
حســین(ع) را بــه مــا ســفارش کردند که
بویــژه در مــاه محرم و عاشــورا و تاســوعا
بــه یاد ایشــان باشــیم .رئیــس جمهوری
بــا تأکید بر اینکه امام حســین(ع) در روز
عاشورا اقدامی تاریخی انجام داد ،گفت:

پیامبــر(ص) و ائمــه هــدی و همچنیــن
ســایر انبیا ء الهی تالشهای بسیار زیادی
انجام دادند ،اما خداوند چنین موقعیتی
چ یک به
هماننــد روز عاشــورا بــرای هیــ 
وجــود نیاورد که امام حســین(ع) و همه
اهل بیت(ع) ایشان در یک روز از صبح تا
عصر چنین فداکاری بزرگی را به نمایش
بگذارند.
روحانی با بیــان اینکه همه خوبیها،
عزتهــا ،فداکاریهــا ،کرامــات و
مردانگی در یک روز عاشــورا جمع شــده

اســت ،گفت :همــه اصحاب ابــا عبداهلل
الحســین(ع) ،عزیــز بودنــد امــا حضرت
ابوالفضــل العبــاس(ع) ،دارای جاللــت
و مقــام ویژهای هســتند و لذا روز تاســوعا
را یومالعبــاس و روز قمــر بنــی هاشــم
میدانیــم .او با اشــاره به جایــگاه خاص
حضــرت ابوالفضل (ع) ادامــه داد :قمر
بنیهاشــم(ع) امــام معصــوم نبــود و
تنهــا شــاگرد امیرالمؤمنیــن(ع) و امــام
حســین(ع) بــود امــا خداونــد به ایشــان
عظمــت و جایگاه خاصی عطا فرمود که

با هیچ فرد دیگری قابل مقایسه نیست.
روحانــی همچنیــن بــه جایــگاه و
شــخصیت ویــژه مــادر قمــر بنی هاشــم
اشــاره و تأکیــد کــرد کــه نــام ایشــان نیــز
فاطمــه ام البنین(س) بــود و وقتی خبر
شهادت فرزندان ایشــان را اعالم کردند،
ایــن بانــوی بزرگــوار ابتــدا دربــاره امــام
حسین(ع) سؤالکردند و گفتند که تمام
فرزندان من باید فدایی امام حسین(ع)
باشند.
همچنیــن در مراســم عــزاداری

واکنش ها به اظهارات واعظ اصولگرا علیه مجلس

بــا انتشــار فیلمــی از ســخنرانی علیرضــا
پناهیــان ،غوغایــی در فضای مجــازی به
پا شــد .فیلمی که این روحانی سرشناس
حامــی جریــان اصولگــرا و نایــب رئیــس
قــرارگاه عمــار ،بیمحابــا بــه نمایندگان
مجلــس تاخــت و از هیــچ واژهای بــرای
توهیــن به خانه ملــت کم نگذاشــت ،به
طرحی بــاز میگــردد که چنــدی پیش از
ســوی نماینــدگان با به تصویب رســیدن
فوریت آن مخالفت شده بود.
«هرچــه نماینــده انتخــاب میکنــی،
اکثریــت رأی میدهنــد بــه اینکــه رأی
نماینــدگان شــفاف نبایــد باشــد .چــه
خبرتونه؟ بعد به صورت بســیار جاهالنه
و احمقانهای میگوینــد مگر میخواهید
تفتیش عقاید کنید؟ مگر شــما آنجا رأی
به عقاید میدهید؟ غلط کردید! شــما با
عقاید چه ربطی دارید؟ رأیت را بگو که به
چــه رأی دادی و به چــه رأی ندادی .غلط
میکنید شما براساس عقاید رأی بدهید.
براساس کار کارشناســی باید رأی بدهید.
من باید بدانم تو به چه رأی دادی.
آی مجلــس شــورای اســامی ،آدم
بــاش! کی به شــما حق داده شــفاف رأی
ندی .کی به شــما حــق داده شــفاف رأی
دادن را تفتیــش عقایــد بدانیــد؟ رأی
براســاس کار کارشناســی .بگو چه غلطی
داریــد میکنیــد .چی رو از مجلــس دارید
پنهان میکنید؟ مردهایی که در مجلس
هســتند و نامرد نیســتند ،تا وقتــی رأیها
شــفاف نشــده ،در هــر رأیگیــری رأی
خودشــان را صریحاً اعالم کنند واال دارند
از ایــن فرصــت پنهــانکاری سیاســیون
َجَلب ،سوءاستفاده میکنند .البته اگر یک
موضوع امنیتــی مطرح بود ،طبیعتاً باید
پنهان باشد اما نه همه رأیگیریها!
حجتاالســام پناهیان استاد حوزه و
دانشگاه این ســخنان سرشار از توهین به
خانه ملتی کــه روزی در رأس امور بوده را
جمعه شــب در هیأت میثاق با شــهدای
دانشــگاه امــام صــادق (ع) گفــت؛ در
مراســمی که با موضوع «آخرین آمادگی
برای ظهور ،اصالح مدیریت در خانواده و
جامعه» برگزار میشد .این صحبتهای
او با واکنشهای زیادی از سوی نمایندگان
مجلس روبهرو شــد و آنان این سخنان را
ناشــی از بیاطالعی پناهیان از آییننامه
داخلی مجلس و قانون اساسی دانستند.
« ëëعــدم شــفافیتی» کــه پناهیــان به آن
اعتراضکرد،چهبود؟
طرح «شفافیت عملکرد نمایندگان»
ســوم شــهریورماه دومیــن بــار طــی یک
ســال گذشــته در جلســه علنــی مجلــس
مطرح شــد .طرحی که قرار بود تا تمامی
آرای نماینــدگان در مجلــس ،بــه عــاوه
آمــار حضــور و غیابشــان در جلســات،
مرخصیها ،مأموریتها ،ســفرها و دیگر
فعالیتهــای آنان به صورت شــفاف در
اختیــار عموم قــرار بگیــرد ،دو فوریت آن
بــا مخالفــت نماینــدگان رأی نیــاورد .اما
بهارســتانیها بــا اصــل طــرح شــفافیت
مخالفتــی نداشــتند کــه ایــن گونــه داد
پناهیــان درآمــده اســت .البتــه اعتراض

پناهیان بیش از هر چیزی نشان میدهد
که او اطالعی از آیین نامه داخلی مجلس
نــدارد و یــا نمیخواهــد صحبتهــای
خــود را بــا منطــق حقوقــی بیــان کنــد.
مطابــق مــاده  ۱۵۶آییننامــه داخلــی
مجلس شــورای اســامی ،اصل بر عادی
بودن رســیدگی طرحهــا و لوایح اســت و
فوریت آنها باید مبیــن ضرورت و حالت
اســتثنایی باشــد؛ از جمله مطابق قانون،
دوفوریت طرحهایی به تصویب میرسد
کــه ضــرورت جلوگیری از وقوع خســارت
احتمالی و فوت فرصت در تصویب آنها
موضوعیت داشته باشد.
ëëازوصف «دشمنشادکن» تا
«منبرنشینپاکتی»
هرچنــد ســخنان پناهیــان همچــون
صحبتهای گذشــته او بــا همراهی چند
خبرگــزاری اصولگرا بــود امــا نمایندگان
مجلــس اعــم از اصولگــرا و اصالحطلب
خــود را همــراه او ندانســتند و ایــن
صحبتهــا را مصــداق توهیــن بــه خانه
ملت نامیدند .در اظهارات مختلفی که از
ســوی این نمایندگان در خبرگزاری خانه
ملت منتشــر شــد ،این نمایندگان جدای
از اینکه ادبیــات توهینآمیز پناهیان را به
هیچ وجــه قابل قبــول نمیداننــد ،بلکه
اطالعات او را در مورد عدم تصویب طرح
شــفافیت آرای نماینــدگان در مجلس را
هم ناصحیح خواندند .اســداهلل عباسی،
عضو هیأت رئیسه مجلس این اظهارات
را غیرقانونــی و غیراخالقــی خوانــد،
محمدعلــی پورمختــار ،رفتــار پناهیان را
تعرضبهقوهمقننهدانست،محمدجواد
کولیوند گفت کســی حق نــدارد به خاطر
یــک عملکــرد ماننــد عــدم تصویــب دو
فوریــت طرح شــفافیت آرا از تریبونهای
رســمی هرچه میخواهــد علیه مجلس
توهیــن کنــد ،جعفــرزاده ایمنآبــادی
بــا بــه کار بــردن عنــوان ســخنران هتاک
بــرای پناهیــان ،تأکید کــرد کــه او معنای
دوفوریــت را نمیداند .ســایر نمایندگان
مجلــس نیــز یا ایــن ســخنان پناهیــان را
ناشــی از جوزدگــی دانســتند یــا اینکه آن
را دشــمن شــادکن نامیدند .حشمتاهلل
فالحتپیشــه ،عضــو کمیســیون امنیت
ملی و سیاســت خارجی نیز در واکنش به
ســخنان او در صفحه توئیتر خود نوشت:
شــخصاً بــا مصاحبههــای هــر روزهام،
هیــچ رأی پنهانی نداشــتهام ،امــا باید به
حــال و روز مجلــس ایــران گریســت کــه
برخــی منبرنشــینهای پاکتــی ،اینگونه
بیادبانــه بــه آن توهیــن میکننــد .کاش
خودشان جهت روشــنگری ملت شفاف
بگوینــد بــرای پراکنــدن ایــن عربدههای
غیراخالقی ،پاکت چند میلیونی دریافت
میکنند؟
حســین مقصــودی نماینــده مــردم
ســبزوار ،معتقد اســت برخی صحبتها
در شأن یک ســخنران نبوده و زمینههای
همدلــی و اتحــاد را نیــز از بیــن میبــرد.
غالمرضا کاتب ،نماینده گرمســار گفته با
ســخنران هتاک قطعاً باید برخورد شود،
زیــرا منبر امام حســین (ع) جای تخریب

مچگیری با هدف پروندهسازی
حمله یکی از ســخنرانان مشهور در
روضــه اباعبــداهلل (ع) بــه مجلــس
یادداشت بــه عنــوان یکــی از ارکان نظــام
سیاســی جمهــوری اســامی ایــران
صــدر خبرهــای کشــور را در روزهای
عــزاداری بــه خــود اختصــاص داد.
درباره این سخنان میتوان از زوایای
مسعود پزشکیان
نایب رئیس مجلس گوناگــون بــه موضعگیــری و اظهــار
ً
شورای اسالمی نظر پرداخت اما قطعا مقدم بر هر
موضعــی ذکر این ســخن ضــروری
اســت که ادبیات استفاده شــده توسط این سخنران نه در
شــأن نماینــدگان ملت و مــردم عزیز ایران اســت و نه در
شــأن مجلس سیدالشــهدا .کاش آن سخنران محترم که
اصرار بر سیاســی کردن مجلس امام حسین (ع) داشت،
حداقــل در گفتــار خــود ادب و معرفــت اهــل بیــت را در
ســخن گفتن با مخالــف و خطاب قــرار دادن اغیــار ،الگو
قــرار مــیداد .از آن خطیب مشــهور جای ســؤال دارد که
کجای الفاظ و ادبیات اهل بیت ما جملهای چون «شــما
در مجلس چه غلطی میکنید» ،حتی در برابر دشــمنان
و کفار میتوان یافت؟
امــا درباره اصل موضوعــی که مورد ادعا قــرار گرفته،
یعنی بحث «شــفافیت» باید به نکته مهمی اشــاره کرد.
در اینکه مجلس ما میتوانســت و میبایست شفافتر از
وضعیت فعلی باشــد ،شکی نیســت اما این اتفاق هیچ
گاه رخ نخواهــد داد تا زمانی که یک تفکر سیاســی خاص
نــگاه خود را به ایــن موضوع تغییر دهــد .در واقع جریان
سیاسی مشخصی که خطیب یاد شده نیز منسوب به آن
است در موضوع «شــفافیت» به دنبال بهرهبرداریهای
سیاســی اســت و به مثابه یک چماق علیه رقبای خود به
آن مینگــرد .نشــانههای تأییــد ایــن ادعا در اطــراف ما و
سابقه این جناح کم نیستند .به طور مثال تفکری که امروز
بــه شــکلی که شــاهد آن هســتیم در حال طــرح موضوع
شــفافیت در مجلس اســت همان تفکری اســت که سال
قبل از دو نماینده مجلس یعنی خانم پروانه سلحشوری
و آقــای غالمرضا حیــدری بابت نطق میان دستورشــان
شــکایت کرد .در حالی کــه اصل  ٨۶قانون اساســی ما به
صراحت بر آزادی کامل نماینده مجلس برای اظهار نظر
درباره تمام شئون کشــور تأکید کرده ،همین تفکر بود که
در مقاطــع مختلفی نه اظهار نظر فعاالن سیاســی ،بلکه
موضعگیری آزادانه نماینــدگان مجلس را هم برخالف
این اصل قانون اساســی تاب نیاورد و اتفاقاتی نظیر نطق
نــا تمــام آقــای مطهــری در مجلس نهــم را رقــم زد؟ با
این پیشــینه آیا نمیتوان شــک کرد که این جریان در پی
مطالبه شــفافیت صرفــاً به دنبال یافتن راهی آســانتر و
سهلتر برای تخریب رقیب است؟ عقل سلیم در مطالبه
شفافیت توسط جریانی که با کوچکترین اختالف نظری
دیگران را به «خیانت» و «جاسوســی» و اتهامات دیگری
از این دست متهم میکند ،باید شک کرد.
نیست .محمدحســین فرهنگی نماینده
تبریــز پیشــنهاد داده کــه هیــأت رئیســه
مجلــس بــه شــکل کارشناســانه توهیــن
ایــن ســخنران را بررســی و در صــورت
صالحدیــد به جهــت توهین بــه جایگاه
مجلس و نمایندگان پاسخ وی را بدهند.
یحیــی کمالیپــور نماینــده جیرفــت ،در
اعتــراض بــه پناهیــان گفتــه نماینــدگان
در تصمیــمگیریهــا آزاد هســتند و ذات
عملکرد قوه مقننه چنیــن اقتضا دارد ،از

جریانــی کــه دو ســال تمــام مهمتریــن ارکان دولت و
قوه مجریه را متهم به اتهامات بیاســاس و بدون سندی
چون داشتن تابعیت مضاعف کرد و بابت آن شبهههای
فراوانــی در ذهــن شــهروندان و بهانههــای روشــنی برای
حملــه دشــمنان نظــام ایجــاد نمــود ،نمیتوانــد اکنون
مطالبهگر شفافیت باشد و اساساً چنین صالحیتی ندارد.
چرا که اگر این شفافیت دارای فوریت هم باشد اول خود
این جریان باید پاسخ بسیاری از سؤاالت را بدهد.
امــا از منظــر دیگــر برای اینکه مشــخص شــود که این
شــفافیت فقــط یــک بهانــه سیاســی اســت کــه مجلس
اباعبــداهلل را هم آلوده سیاســی بازی کــرده ،باید به نکته
دیگــری اشــاره کرد و آن هــم اینکه آیا در این کشــور فقط
مجلس و احیاناً دولت هستند که نیاز به شفافیت دارند؟
تا جایی که ما میدانیم و میبینم اگر در کشور ما دو نهاد
باشند که حداقل هوایی از شفافیت را بشود در آنها یافت
همین مجلس و دولت هســتند که البته این ســخن ناظر
بــه اصــل این نهادها اســت نه اینکــه چه کســانی در آنها
حاکم هســتند .برای نمونه همیــن دو هفته پیش بود که
وزیــر اقتصاد اعالم کــرد که به جز مجلــس و دولت هنوز
هیــچ کدام از نهادهــای دیگر ،از قوه قضائیــه و بنیادهای
مختلف گرفته تا صدا و ســیما و قــرارگاه خاتم حتی یک
برگه از اسناد خود را به جهت شفافیت در سامانه حقوق
و مزایــای مدیــران و کارکنــان دســتگاهها پیــدا نکردهاند.
ایــن موضــوع بــرای همیــن جریــان کــه ماههــا بــر طبل
حقوقهای نجومی کوبید ارزش پیگیری و انتقاد نداشت
یــا اینکه اساســاً از نظر آنها ربطی به شــفافیت نــدارد؟ یا
اگر مطالبهای برای شــفافیت رأی وجود دارد چرا شورای
نگهبان ،مجمع تشخیص مصلحت نظام و نهادهایی از
این دســت شامل این شفافیت نشوند؟ مگر این دو نهاد
هم وظیفه تکمیل فرآیند قانونگذاری توســط مجلس را
ندارند و در این امر سهیم نیستند؟
براساس شواهد بســیاری بر این باور هستم که مسأله
و دغدغــه اصلــی جریان سیاســی خاصی کــه در روزهای
اخیــر آن خطیب مشــهور در مجلس عزای حســین زبان
گویــای آن شــده ،شــفافیت نیســت بلکــه مچگیــری بــا
هدف پروندهســازی اســت .چه آنکه وقتی میبینم بابت
موضوعاتی چون شفاف شدن پشت پرده مؤسسات مالی
غیر مجاز که عالوه بر بلعیدن هزاران میلیارد تومان پول
بیتالمال ،امنیت کشور را نیز بر باد دادند در این جریان
سابقه مطالبهای دیده نمیشود ،جای شک جدی ایجاد
میگــردد .جریانــی که طرفــدار و مالــک تریبونهای یک
طرفــهای چون صــدا و ســیما و تریبونهــای نماز جمعه
اســت و آزادی بیــان و حتــی فحاشــی را در انحصــار خود
میخواهد ،اساساً کاری با شفافیت ندارد و اگر مطالبهای
در ایــن راســتا مطــرح کــرد ،بایــد بــه دیــده شــک بــه آن
نگریست .مگر اینکه همزمان با این مطالبه در مجموعه
رفتارهای آن هم تغییراتی ایجاد شــود که اولین آن پایان
دادن به انحصار آزادی بیان است.

ایــن رو قرار نیســت منتخبــان ملت برای
هــر تصمیمشــان بــه افــراد ایــن چنینی
پاســخ دهند .محمدرضا امیرحسنخانی
نماینــده مردم فــردوس ،این ســخنان را
ناشی از جوزدگی دانست و نادر قاضیپور
نماینــده ارومیــه هم خطاب بــه پناهیان
گفت :توهینها به مجلــس کردید و باید
از مــردم و نمایندگان ملــت عذرخواهی
کنید .مجلس عزاداری امام حســین(ع)
محــل تســویه حســابهای سیاســی و

شخصی نیست .سیدمحمدجواد ابطحی
نماینده خمینی شهر نیز معتقد است که
این نحوه بیان و به کار بردن عباراتی چون
احمقانه و غیــره جای بحث دارد ،زیرا در
شأن روضه اباعبداهلل (ع) نیست و اصغر
ســلیمی نماینــده ســمیرم هــم گفت که
توهین و تخریب جایگاه مجلس ،تخریب
همه ملت ایران است.
ëëاوهمچنانشایستهعنوانواعظاست؟
علیرضا رحیمــی ،نماینده تهران هم

حضرت اباعبداهلل الحسین علیهالسالم
کــه روز یکشــنبه بــا حضــور جمعــی از
اعضــای دولــت ،کارکنــان و مدیــران
نهاد ریاســت جمهــوری در دفتــر رئیس
جمهــوری برگــزار شــد ،حجت االســام
محمود رســتگاری در ســخنانی با اشــاره
به بیانات امام خمینی(ره) درباره حادثه
کربــا و روز عاشــورا مبنــی براینکــه کربال
تکلیف ما را مشــخص کرده است ،گفت:
در حکومــت اســامی و در هر زمانی باید
بدانیم که در تقابل دو جبهه حق و باطل
چه وظیفه و مســئولیتی داریم و در کدام
جایگاه قرار گرفته ایم.
وی بــا بیــان اینکــه در کربــا افــرادی
ســابقه و ایمــان خوبــی داشــتند ،امــا در
گــذر زمــان و مواجهه بــا آزمونهــا دچار
شک شدند ،به خطرات نفاق در جامعه
اســامی اشــاره و تأکید کرد که افرادی در
جامعه خود را پشــت شــعارها و معارف
دینی پنهان میکنند و همانند دشــمنان
امــام حســین (ع) در روز عاشــورا حتی با
وعــده پســت و جایــگاه دنیوی بــه دنبال
منافع مادی هستند.
حجتاالســام رســتگاری با اشاره به
تأکیدات قرآن کریم به پیامبر اکرم(ص)
دربــاره ســنگینی بــار مســئولیت ،گفــت:
خداونــد متعــال بــه پیامبــر(ص) مــی
گویــد کــه در برابر ســختی و ســنگینی بار
مسئولیت و همچنین دشــمنان و نفاق،
صبر پیشه کند.

در صفحه توئیتر خود نوشــت« :آقایی که
از منبر امام حسین ،توهین ترویج میکند
و به نام هیأتهای منسوب به رزمندگان
وعظ مینماید ،آیا با بددهنی و اهانت به
مردم و مجلس همچنان شایسته عنوان
واعــظ اســت؟ از منبــر حســینی کرامــت
حســین(ع) ترویــج شــود نــه بیحرمتی
و اهانــت .از ارکان نظــام دم میزننــد و
هــر بــار بــه یــک رکــن میتازنــد ».بهروز
نعمتــی ،عضــو هیــأت رئیســه مجلــس
هــم معتقد اســت« :نقد هم با فحاشــی
متفــاوت اســت و اینکه ایشــان روی منبر
مجلس را به ناســزا ببندد ،در شأن ایشان
نیست ».محمود صادقی ،نماینده تهران
در صفحــه توئیتــر خــود نوشــت« :هــم
آرای نماینــدگان باید شــفاف باشــد ،هم
تصمیمات ســایر نهاد حاکمیتــی .مردم
میپرسند چرا پس از قریب  10سال هنوز
مســئولیت تصمیمگیــری دربــاره حصر
شفاف نیست»؟!
 ëëخود؛«موسی»؛دیگران؛«فرعون»
امــا تنها نماینــدگان مجلــس نبودند
کــه آمــاج توهینهای پناهیــان آن هم به
علت بیاطالعی او از قانون ،قرار گرفتند.
رئیــس دولــت دوازدهــم هــم مخاطــب
صحبتهای این اســتاد حوزه و دانشــگاه
در باب مدیریت بود .هرچند این سخنان
برای هزارمین بار از سوی مخالفان دولت
مطرح میشــد و طبیعی بود که همچون
بخشهایــی از صحبتهــای او در مــورد
مجلــس بــا واکنشهــای زیــادی روبــهرو
نباشد ،اما مقایسه رئیس دولت با فرعون
چیــزی نبــود کــه حداقــل مشــاور حســن
روحانی بتواند در برابر آن سکوت کند.
علیرضا پناهیان در همان ســخنرانی
جمعه شب خود در مسجد دانشگاه امام
صــادق گفــت« :در طــول انقــاب هرچه
ضربــه خوردیم ،تنها ناشــی از ناتوانی در
مدیریــت بوده و همچنان نیــز ادامه دارد
زیــرا درک اصــول عمومــی از مدیریــت
صحیــح وجــود نــدارد .اولیــن آســیب
مدیریــت و قــدرت گرفتن بر دیگــران در
نظر نگرفتن کرامت انسانهاست و نکته
دوم ایــن اســت که باید هــر کاری صورت
میگیــرد در جهت حفظ دیگران باشــد.
درخصــوص فرعــون در ســوره زخــرف
داریم َ :
ف َق ْو َم ُه َفأَ َط ُاعــو ُه إَِن ُ
«ف ْ
اس َــت َخ َّ
ّه ْم
َ
َ
اسقِین؛ پس او قومش را سبک
َک ُانوا َق ْومًا ف ِ
مغز شمرد [و آنان را با وسوسه و اغواگری
فریفت و خوارشــان کــرد] در نتیجــه از او
اطاعت کردند؛ زیرا آنان مردمی فاســق و
نافرمان بودند ».این استخفاف در دوران
ما چــه نمونههایــی دارد .مراقب باشــید
سیاســیون عزت و کرامت قوم ایران را در
مقابل غربیها از بین نبرد .این استخفاف
نشــانه اطاعت از فراعنه جهانی اســت».
بــا انتشــار ایــن صحبتهــا حســامالدین
آشــنا در حســاب توئیتــری خود نوشــت:
«به خاطر رقابتهای سیاســی شبهای
محــرم را حــرام نکنیــم؛ خود را موســی و
ی و دیگران را
ن را فرعون؛ خود را عل 
دیگرا 
معاویه؛ خود را حســین و دیگران را یزید؛
نامگذارینکنیم».

