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دفاع آیت اهلل بطحایی عضو مجلس خبرگان از برخی رد صالحیت ها:

توضیح مدیرعامل بنیاد باران
درباره دیدار خاتمی و روحانی

مسلمان بودن با عمل به وظایف اسالمی متفاوت است

نمی توان با آبروی فردی که چندین دوره نماینده مجلس بوده براحتی بازی کرد
گفت و گو

مهراوه خوارزمی
خبرنگار

٭٭٭

در روزهای اخیر رد صالحیت داوطلبان
انتخابات مجلس به موضوع بحث غیر
مســتقیم میان مســئوالن تبدیل شــده
اســت .رئیس جمهوری از رویه بررســی
صالحیتها تلویحــاً انتقاد کرد ،رئیس
مجلــس گفت متهم شــدن نمایندگان
به عــدم التزام به اســام و نظام را قبول
نــدارد و ســخنگوی شــورای نگهبــان به
همه این انتقادات پاسخهای کنایهآمیز
داد .نظر شما چیست؟
امروز یکی از مســائل بسیار پرهیاهو
و جنجــال برانگیــز کشــور کــه حتــی
میتواند ســوژهای باشد برای دشمنان
بــرون مــرزی و درون مرزی این اســت
که گفته میشــود شــورای نگهبان دارد
همــه را جــارو میکنــد و چــه میکند...
امــا نباید خیلــی ســطحی و بیدقت و
بــدون مطالعه در این بــاره اظهار نظر
کرد که هرکســی اگر بــه قیامت معتقد
اســت بایــد بداند اظهــار نظرهایش به
گونــهای باشــد کــه در قبــر و قیامت به

ایلنا

عــدم التــزام عملی به اســام و اعتقاد
نداشــتن بــه نظــام اتهاماتی اســت که
شــاید اگر علیه یک داوطلب ناشــناس
مطرح شــود کمتر کســی در رد یا قبول
آن بحــث کند .اما ایــن اتهامات درباره
چهرههــای شــناخته شــده سیاســت
کشــور و نماینــدگان ادوار قطعــاً بحث
برانگیز اســت .محســن غرویــان اخیراً
توگــو بــا «ایــران» رد صالحیت
در گف 
بهدلیــل عدم التــزام عملی به اســام
را حاصــل در نظــر گرفتــه نشــدن
قرائتهــای فقهــی مختلف دانســت.
امــا پرســش دربــاره همیــن موضــوع
از آیــت اهلل ســید هاشــم بطحایــی
گلپایگانــی ،عضــو مجلــس خبــرگان
رهبری پاسخ متفاوتی دارد.

آن جواب بدهد .عرض میشــود که به
بعضیها نســبت عــدم التــزام عملی
بــه اســام داده شــده اســت معنایش
این نیســت که اینها مســلمان نیســتند
و خــدا و پیغمبر را قبــول ندارند و نماز
نمیخواننــد و روزه نمیگیرنــد .این را
کسی نگفته و هیچ کس هم نمیگوید.
عــدم التــزام عملی به اســام یعنی تو
وقتــی مســلمانی التزامــت این اســت
که بــه گــرد محرمــات مالی ،سیاســی،
اخالقــی و عبــادی نگــردی؛ در دوران
نمایندگــی ســاخت و پاخــت نکــرده
باشــی ،قراردادهــای نامشــروع نبســته
باشــی ،رانــت خــواری نکــرده باشــی،
رشوه نگرفته باشی ،رأی بیخود نداده
باشــی .زیرا انجام این امور عدم التزام
عملی به اسالم است .وقتی برای کسی
در جایی شــرح وظیفه تعیین میشود
اینکــه مثالً چــراغ اتاقــش را قبل رفتن
خاموش نکند هم عدم التزام به اسالم
است.
مــن البتــه از برخــی مســئوالن
ســؤال کــردم کــه منظورشــان از عــدم
التــزام عملی به اســام چیســت چون
ایــن عنوانــی اســت کــه از مجلســی و
غیــر مجلســی و حتــی بــه چهرههــای
معممــی که میشناســم شــان اطالق
شــده اســت .میآیند می گوینــد آقا ما
ملتــزم به اســامیم چــرا رد شــدهایم.
امــا نمیداننــد کــه مســلمان بــودن با
عمــل به وظایــف اســامی دو موضوع
متفاوت اســت .نمــاز و روزه آرم و تابلو
است ،مثل تابلو مغازه که نوشته سوپر
مارکــت امــا ممکن اســت تــوی مغازه
چیزی جز چند قوطی خالی نباشد.
مــن بــه بعضــی از ایــن آقایــان کــه
میآینــد و گالیــه میکننــد میگویــم
کــه ببینید بعضــی هاتون بــا خانمتان
میروید کنسرت ســرتان داغ میشود،
خانم هم روســری اش را بــر می دارد،
میگویــی همــه برداشــتند خــب تــو

هــم بــردار .خــب دوربین باالی ســرت
اســت .فیلمــت را بر میدارند و نشــان
میدهنــد یــا قرار اســت فــان وزیــر را
اســتیضاح کننــد میگویــد اگــر فــان
مبلــغ را بدهی یا فــان کار را بکنی من
بــه اســتیضاح رأی نمیدهــم و آرا از
حدنصــاب میافتد .یکی میگفت من
ســه دوره نماینده مجلس بودم .دیدم
میخواهد خودش را ســلمان فارســی
معرفــی کنــد .گفتم پــدر جــان من که
نمیخواهــم تــو را چــک کنــم امــا برو
بگرد و ببین و بپرس که آن سوژهای که
از تــو گرفتهاند چیســت و بگو خودت را
اصالح میکنی.
اما اغلب میگویند مهــر رد صالحیت
بر پیشانی کسانی زده شده که چهرههای
منتقد سیاسی بودهاند و به همین دلیل
رویکــرد هیأتهــای نظــارت را سیاســی
یدانند؟
م 
آقای جنتی با این ســن باال که دیگر
هیچ اشــتهایی برای زندگی ندارد .حاال
یــک وقــت آدم جــوان اســت و آرزوی
طــول و دراز دارد و ممکن اســت از این
کارهــا بکند .اما این پیرمرد با این ســن

منافع ملی از نگاه اصالح طلبان و اصولگرایان

از ابتــدای انقــاب دو جناح مشــخص
وجــود داشــتند کــه اوایــل بــه عنــوان
یادداشت انقالبی و لیبرال دستهبندی میشدند
و در هر دورهای با اسمی شناخته شدند
تا به امــروز که با عنــوان اصولگرایان و
اصالحطلبان شــناخته میشوند .وجه
محمدنعیمیپور ممیزه ایــن دو مجموعه در نگاهشــان
عضو شورای به مســائل مختلف کشــورداری است.
مرکزی در ســطح راهبردی جنــاح اصولگرا به
حزب اتحاد ملت
این باور رسیده که راهبرد کشور تبدیل
شــدن به قدرت منطقهای و کسب رهبری جهان اسالم یا
حداقل شیعیان است.
نــگاه گروه موســوم به اصالحطلبــان از موضــع راهبردی
این اســت که در درون مرزهای کشــور توسعهای متوازن و
پایدار در همه سطوح از جمله سیاست ،اقتصاد ،فرهنگ
و مســائل اجتماعــی تحقق یابــد .این جریــان در دورهای
که توانســت بخش مهمی از حاکمیت را در دســت بگیرد
بــر این مشــی حرکــت کرد .ســطح دیگر تمایــز دو جریان
در تعریفــی اســت کــه از منافع ملــی دارنــد .در اینجا هم
اصولگرایــان منافــع ملــی را در رویارویــی با امپریالیســم
و قدرتهــای جهانــی تعریــف میکننــد .حــال آنکــه
گــروه دیگــر منافع ملی را از مســیر تنشزدایــی در روابط
بینالمللــی جســتوجو کردهانــد و اینکــه ایــن روابط در
اختیار توســعه ملی قرار بگیرد .در سطح سیاست داخلی
نیز این جریانهای اصلی با یکدیگر تفاوت دارند .جریان
اصولگــرا معتقد اســت باید سیاســت داخلی را از مســیر
تمرکز قدرت پیش ببرد و نظام را در چارچوب مجموعه
قدرتمند حاکمیت تعریف میکند .اما نگاه دیگر سیاست
داخلــی را در عــدم تمرکز و برعکس فراهم شــدن امکان
تکثر و تقســیم قدرت میــان ذینفعــان و از طریق قانون و
آرای مــردم جســتوجو میکنــد .این دو نــگاه متفاوت از
ابتدای انقالب شکل گرفته و پیش آمدهاند.
منتها قابل انکار نیســت که نــگاه اول جریان غالب در
قدرت اســت و نگاه دوم به مرور زمان تضعیف شــده و از
حاکمیت رانده شــده اســت .البته رگه ضعیفی از آنها در
برخی نهادهای انتخابی حاکمیت حضور دارند.
قضاوت در مورد این دو نگاه و حل منازعه توسط خط
مشیهایی که امام خمینی (ره) ترسیم کردند و همچنین
در قانون اساســی گنجانده شــده اســت .عالیترین امکان
برگزاری همهپرســی است تا مردم تعیین کنند کدام نگاه
و راهبرد را قبول دارند و به آن مشروعیت میبخشند.
امــا جریانی کــه قدرتمند اســت برگــزاری رفراندوم را

رد صالحیت
داوطلبان خبرگان
در سایه
انتخابات مجلس

در جهــت منافع ملــی نمیداند و تاکنون هــم از این ابزار
بــرای حــل منازعــه اســتفاده نکــرده اســت .کما اینکه در
برگــزاری انتخابات هم چندان اعتقادی به ایجاد شــرایط
برابــر ندارد .با وجــود این اصالحطلبان چشــم به الطاف
رقیب دوختهاند و مشــخص نیست چرا منتظر این لطف
هستند .در حالی که نگاه اول چه در سطح راهبرد و چه در
ســطح منافع ملی و چه در ســطح سیاست داخلی دلیل
موجهی برای آن نمیبیند که بخواهد میدان بیشــتری به
نگاه دوم بدهد.
اتفاقــی که میافتد این اســت کــه اصالحطلبان مدام
در مســند نقــد و نصیحت بــه نهادهای قدرتمند مســتقر
میگویند که اگر این مســیر را بروید ممکن است به بهای
آســیب کالن به منافع ملی و مصالح نظام منتهی شــود.
امــا طــرف مقابل چنیــن نقــدی را برنمیتابند و کســانی
که چنین نظری دارند را افرادی ترســو و همســو با جریان
استکبار جهانی معرفی میکنند.
اینها ریشــه اختالفی است که امروز خود را در قالب رد
صالحیــت داوطلبــان اصالحطلب نشــان میدهد .حال
آنکــه این شــرایط هویــت اســامی و ایرانی جامعــه را در
مخاطره قرار داده اســت و باید امیدوار باشــیم که اتفاقی
نیفتــد تا بر اثــر خودمحوربینــی و نادیــده گرفتن مصالح
مردم دچار مشــکالت ســخت ،ســهمگین و تلخ شــویم و
تازه در آن شــرایط مجبور به حل منازعات داخلی شویم.
یکی از این مشــکالت ســهمگین وقتی اتفــاق میافتد که
خدای ناکرده تمام یا بخشــی از مردم کامالً خودشان را از
حاکمیت جدا بدانند و امیدی به مسئوالن نداشته باشند.
شــورای نگهبان یکی از نهادهایی است که میتواند با اتکا
بــه قانون مرکــز حل منازعه باشــد ،اما متأســفانه چندان
اعتقاد و ارادهای برای استفاده مفید از این ظرفیت وجود
نــدارد و بالعکــس بــه یکــی از نهادهایــی تبدیل شــده که
تحت تأثیر منازعات قدرت قرار میگیرد.
در ایــن شــرایط ســخنان رئیــس جمهــوری و
موضعگیریشــان اگر چه قابل دفاع اســت اما دیرهنگام
بــه نظــر میرســد .ایشــان بایــد در زمانــی کــه هیأتهای
اجرایــی آشــکارا بــر اســاس جهــت گیریهــای سیاســی
رد صالحیــت کردنــد اعــام موضــع میکردنــد و اخطــار
میدادند .با این حال من به همین میزان اعتراض ایشان
احتــرام میگذارم اما معتقدم که ایشــان تــوان الزم برای
مقابلــه با نگاه حاکم بر جریــان رد صالحیتها را ندارد و
حتی جریان حاکم ایشان را در مظان اتهام قرار میدهند
و ممکن اســت ریاست جمهوری ایشــان در مخاطره قرار
گیرد.

در حالــی کــه اکثریــت توجههــا بــر موضــوع نظر
شــورای نگهبــان دربــاره صالحیــت داوطلبــان
انتخابــات مجلــس شــورای اســامی متمرکــز
اســت ،خبرهای جالب توجهی طی روزهای اخیر
پیرامــون تأییــد صالحیــت داوطلبــان حضــور در
انتخابــات میانــدورهای مجلــس خبــرگان رهبری
منتشر شده است.

و ســال و قد و قامت کــه آفتاب لب بام
اســت و اشــتهایی بــه زندگی نــدارد که
بخواهــد حقی را باطل کنــد .نه ،آقایان
نبایــد اینطــور قضــاوت کننــد .ببینید
حتــی بعضــی از خبــرگان رهبــری هم
بــرای انتخابــات رد صالحیت شــدند.
میگویــد من که جــزء خبرگانم .بله اما
رفتــی یک کارهایــی کردی کــه گزارش
دادنــد .اتفاقــاً جــرم چنین کســی بدتر
اســت زیــرا حســنات االبــرار ،ســیئات
المقربین است.
همــه میگویند ما التزام به والیت و
اســام و انقالب داریم ،امــا نمیگویند
که وقتی شــبها دور هم می نشینند و
همه را سالخی میکنند حرف هایشان
ضبــط میشــود .االن آن حرفهــا را
نمیگوینــد .حــاال که در ایــن وضعیت
گیــر کــرده ایــد میگوییــد مــا پشــتیبان
والیت فقیهیم ،التزام به اســام داریم
و چنــان نمــک میریزنــد کــه شــورش
کنند .اما آن شــب ها مینشینند و همه
چیــز را تکذیــب میکننــد و میگوینــد
از نظــام آخونــدی غیراز ایــن انتظاری
نیســت یادشان رفته اســت .حال آنکه

کســی نیســت بــه او بگویــد اگــر آخوند
نبــود کــه کســی تــو را از پشــت گاوآهن
نمیآورد اینجا وکیل و وزیرت کند .برو
دعــا کن بــه جــان روحانیت که شــهید
شــد و هزینــه داد کــه بیایــی اینجا .من
خیلی هایشــان را میشناســم .بعضی
هایشــان با ســخنرانی خــودم نماینده
شــدند .در یــک بیغولــه  30-40متری
زندگــی میکرد حاال ببینید چه وضعی
به هم زده اســت و بعد میگوید نظام
آخوندی است .یکی دیگر میگوید بله
بایــد بــا امریــکا صلح کنیــم .خب مرد
حسابی تو همه چیز را زیر پا میگذاری
و میروی با رادیــو لندن حرف میزنی
آنهــا هــم میگوینــد نماینــدگان ایران
همــه با مــا موافقاند این فالنی اســت
مخالف اســت .چنین فــردی میتواند
بگوید که التزام دارد به اســام و بگوید
حــاال ما یک چیزی گفتیــم؟ حال آنکه
نماینده مجلس نباید هر چیزی بگوید.
اما موارد رد صالحیت به نحوی بوده که
رئیس مجلس از نمایندگان دفاع کرده و
میگویــد ایــن طور نبــوده که همــه آنها
بــه پروندههای اقتصادی متهم باشــند.

ن گیت»؛ نگاهی ساختاری به کتابسوزی
«هاریسو 

نگاهــی مختصر به پســتهای ایــن کانال
ادامـــــه از نشان میدهد که آتش زدن کتاب هاریسون در
صفحه اول پیوند با امریکاســتیزی ،مبارزه با صهیونیسم،
پــروژه نفوذ و نوعی غربســتیزی بســیار افراطی توجیه میشــود.
چنــد عبارت از پســتهای این کانــال را مرور کنیم« :هاریســون ...
تمرکــز ثروت بــر مبنای تفکر امپریالیســمی اســت»« ،ســوزاندن
کتاب هاریسون  ...دوستان واقعی اهل بیت علیهالسالم را معرفی
کــرد و صــف آنهــا را از صف منافقــان جدا کــرد« ،».امــروز آغازگر
ن برنده بانکــداری صهیون،
پایان هاریســون هســتیم و فردا از بیــ 
در آخر معدو م کردن تفکر امپریالیســم ».عباس تبریزیان نیروی
کتابسوزی خود را از گفتمانی میگیرد که سخنگویان آن گفتمان
هم مایل نیســتند با او و ایدههایــش همراهی کنند ،اما گفتمانها
فقط به راهی نمیروند که واضعان و سخنگویان آنها میخواهند.
عبــاس تبریزیــان محصول جانبی محتمل و ممکــن آن مواجهه
ستیزهجویانه با غرب است.
نکت هساختاریدیگریهمدرماجرایکتابسوزانعباستبریزیان
نهفته است .رسول جعفریان ،روحانی متفکر و مورخ در یادداشتی
درباره این واقعه از این شکایت کرده است که رویهای در قم پدیدار
شــده که طــی آن افرادی لقب آیتاهلل مییابنــد .این چیزی کمو
بیش شبیه مدرکفروشی و نازل شدن مدارک دانشگاهی است که
طی آن تعداد دکترها بشدت افزایش یافته و مدارک تقلبی و ناروا
در اختیار برخی افراد قرار میگیرد .این هم پدیدهای فردی نیست
بلکه محصول ســاختار سیاست فرهنگی در قبال حوزه و دانشگاه
است .جای بحث اینجا نیست اما هر دو پدیده به درجاتی از قدرت
سیاسیومداخالتآندرعرصهفرهنگنشأتمیگیرد.سوزاندن
کتــاب طــب هاریســون از خصیصــه ســاختاری دیگــری در نظام
اجتماعی ایران نیز قوت و نشــأت میگیرد که ندیدم کســی به آن
توجه کرده باشد .این واقعیتی اجتماعی است که 93هزار نفر عضو
کانال عباس تبریزیان هستند و با نگاه کردن به پستهای کانال او
آشکارا میبینید که بخشی از آنها به سمت تجمیع قدرت و ثروت
نزد پزشکان ،گران بودن درمانهای پزشکی مدرن و ساز و کارهای
ناسالم رایج در پزشکی جریان غالب پرداختهاند .اگر میخواستم
مطالعهایجامعهشناختیدربارهپدیدههاریسونگیتراپیشنهاد
کنم ،شناســایی دالیــل مخاطبان این کانال برای پیوســتن به آنرا
پیشــنهاد میکردم اما در غیــاب چنین مطالعــهای ،فرضیهای را
میتوان طرح کرد .ساختار و کارکرد نظام پزشکی مدرن ،به دلیل
ناکارآمدیهای ســاختاری نظام پزشکی ،گران و هزینهبردار بودن
و به حاشیه راندن گروههای فقیر و ضعیف جامعه ،بستری برای
گرایــش به طبهــای جایگزیــن میشــود .ناکارآمدی ســاختاری
نظــام پزشــکی و درمــان و کارکــرد نامناســب بیمهها در پوشــش
دادن هزینههای درمان که در نهایت به فقیرتر و حاشــیهای شدن
گروههایی از جامعه میانجامد ،بر بستر نابرابری فزاینده جامعه

بر اســاس ایــن اخبار ،آیــات محمدتقی مصباح
یزدی و محمد یزدی که در انتخابات ســال  94برای
پنجمیــن دوره مجلــس خبــرگان از تهــران نامــزد
شــده بودنــد و بــرای حضــور در جمع خبــرگان رأی
نیاوردنــد ،این بار با ثبت نــام از حوزههای انتخابیه
خراســان رضــوی و قــم و بــر اســاس انصــراف و
رد صالحیت قابل توجه داوطلبان رقیب با احتمال

همچنان که او رد صالحیت نمایندگان
فعلی و ادوار به اتهام التزام نداشــتن به
نظام را هم قبول ندارد...
رئیــس مجلــس اشــراف در درون
نمایندگان نــدارد و حق ندارد در حوزه
مســئولیت شــورای نگهبــان دخالــت
کنــد .اما به هر حال مســأله این اســت
کــه آبــروی افــراد حــق الناس اســت و
نمیتــوان با آبــروی فردی کــه چندین
دوره نماینــده مجلس هم بوده اســت
براحتــی بــازی کــرد .چــه کســی حاضر
است آبروی کســی را مفت و مجانی از
بین ببرد.
یعنــی معتقدیــد در آنچــه انجام شــده
هیچ شک و شبههای وجود ندارد؟
مــن نمیگویــم همه کســانی که رد
صالحیتشــان ابــاغ شــده مســتحق
رد صالحیــت انــد .بلکه ممکن اســت
تحقیقــات محلی تحت تأثیر رقابتها
و دوست و دشمنیها قرار گرفته باشد.
انتظــاری که از شــورای نگهبان میرود
این اســت کــه تجدید نظــر مجدانهای
کنــد و ببینــد انگیــزه رد صالحیــت چه
بــوده و از کجــا آب میخــورد .بله الزم
است که شــورای نگهبان از جاهایی که
گزارش آمده اســت ،گزارشها را دقیقاً
و مســتنداً بررســی کنــد .زیــرا بعضــی
اوقــات رقابتهــا و حــب و بغضهــا
و ...هســت .حتی ممکن است بعضی
چیزها را مونتاژ کنند.
مثــاً یــک مراســمی پرشــور برگزار
شده و بعد عکس آقا را مونتاژ کردهاند
آنجا و میگویند اینچنین آدمی اســت.
بلــه این احتماالت هســت و باید دقت
شود .من یقین دارم که شورای نگهبان
با حب و بغض کار نکردند و نمیکنند.
شــورای نگهبــان و بخصــوص دبیر آن
انســان های متدینی هستند در نهایت
هــم ایشــان بایــد تصمیمگیــری کننــد
و امیــدوارم در مدتــی کــه باقــی مانده
گزارشها را بازبینی کنند.

ایرانــی کــه فاصلههــای فقیــر و غنــی را به رخ میکشــد و بر بســتر
گفتمانی که پزشکان را  -صرفنظر از تفاوتهای درآمدی فاحش
میان اقشــار مختلف جامعه پزشــکی – به عنوان بهرهبرندگان از
منافع سرشــار ســاختار نظام پزشــکی معرفی میکند ،از پزشکی
مدرن و پزشــکان و درآمدهای افسانهای ذکرشده برای گروههایی
از ایشــان ،هــدف مناســبی میســازد کــه امثــال عبــاس تبریزیان
قادرند با حمله کردن به آنها ،بخشهایی از گروههای حاشــیهای
ت و درمان را با خود همراه ســازند .حاصل
شــده در نظام بهداشــ 
آنچه را گفته شــد ،میتوان اینگونه جمعبندی کرد .کتابســوزان
عباس تبریزیان ،اگرچه رخدادی نادر و ناســازگار با بستر و ساختار
ن شده ایرانی و از یک فرد سر زده است ،اما محصول
جامعه مدر 
ساختار قدرت سیاسی ،مداخالت معرفتی آن در دانشگاه و حوزه،
سیاســت فرهنگی و کیفیت حکمرانی در نظام بهداشت و درمان
است .این پدیده را نباید سادهانگاری کرد و به فریادهای زرد فضای
مجــازی درخصوص هشــدار ظهور ارتجاع تقلیــل داد .این پدیده
ســاختاری را بایــد از منظــر پیامدهایش هم بررســی کــرد .اگرچه
معتقــدم این پدیده وجــه غالب نظام معرفتی جامعــه ایرانی و
حتی حوزههای علمیه نیســت ،اما همین مقدار بــروز و ظهور آن
نیز در شــرایط کنونی جامعه ایران ،پیامدهای ناخوشایندی دارد.
جامعــهای که در آن بیاعتمادی عمیقــاً رخنه کرده و بخشهای
عظیمی از جامعه به نیات توســعهای گفتمــان حاکم بیاعتماد
شــده اســت ،اینگونه کردارهای افراطی را نادر و در اقلیت تعبیر و
ن را بروز و ظهــور الیههای پنهان تصورات
تفســیر نمیکند بلکه آ 
حاکمــان دربــاره علم و دانش مدرن و به تبع آن شــیوه حکمرانی
تلقی میکند .اینگونه رفتارها بهترین بهانهها را برای اسالمستیزی
در اختیــار عالقهمندان این ســتیز قرار میدهد و بــه همان میزان
شــماری از آدمهــا را که هنوز برای ناامیدشــدن یا مهاجرت کردن
مردد هســتند ،در تصمیــم به قطع امیــد کــردن از اصالحپذیری
یــا مهاجــرت کردن از ایران مصمم میســازد .ســرمایه اجتماعی
نهــادی جامعه ایرانــی اندکتر و لرزانتر از آن اســت کــه در برابر
شمار زیادی از این گونه رفتارهای افراطی دوام بیاورد .اگر به علل
و پیامدهای چنین کردارهایی از منظری ساختاری بنگریم ،معلوم
میشــود که آنها هم محصــول گفتمانها و ســاختارهای جامعه
ایرانی و قدرت سیاســی هســتند ،و هم تأثیراتی بر این ساختارها و
جامعه باقی میگذارند .ما در این مقطع بر اثر کتابسوزان عباس
تبریزیــان به قــرون وســطی بازنمیگردیم ،اما گفتمان ،سیاســت
فرهنگی و ســاختار حکمرانیای که چنین ظهوراتــی دارد و چنان
خساراتی پدید میآورد ،ظرفیتهایی برای صورتهای دیگر این
کتابسوزان نیز دارد .مسأله امروز این نیست که با عباس تبریزیان
چه برخوردی میشــود بلکه اندیشــیدن درباره گفتمان و ساختار
مولــد چنیــن رخدادهایی که آشــکارا پنجــه به صورت دینــداری و
دینورزی میکشند ،مسأله اصلی است.

بیشــتری از رأیآوری همراهند .به گزارش ایسنا ،به
گفتــه رئیس حــوزه انتخابیه انتخابــات میاندورهای
خبــرگان رهبری در خراســان رضوی کــه حوزه ثبت
نامی آیتاهلل مصباح یزدی است از میان  ۲۹نامزد
شــرکت در نخســتین میانــدورهای پنجمیــن دوره
انتخابــات مجلس خبرگان رهبــری  ۱۲نفر انصراف
دادنــد و از میان  ۱۷داوطلــب باقیمانده صالحیت

چهار نفر توســط شــورای نگهبان تأیید شــده اســت
کــه البته مطابــق قانون رد صالحیت شــدگان برای
اعتــراض فرصــت دارند .در حــوزه انتخابیه قم هم
از میــان  ۵۷ثبت نام شــده ۲۹ ،نفــر انصراف دادند
و از میــان  ۲۸نفــر باقیمانده نیز تنهــا دو نفر یعنی
آیــتاهلل محمد یزدی و طلبه جوان و ناشــناختهای
به نام رضا پورصدیق تأیید صالحیت شدند.

خبــر اول اینکه،مدیرعامــل بنیــاد بــاران میگویــد
س جمهــوری
کــه رئیــس دولــت اصالحــات و رئیــ 
بــرای صرف شــام دیــداری بــا یکدیگــر داشــتهاند که
این جلســات قبــاً هم انجام میشــده ،امــا خبرهای
منتشرشــده درباره محتوای این جلســه کذب محض
اســت .جواد امام درباره خبرهای منتشــر شــده از جلســه رئیس دولت
س جمهوری و حجتاالسالم ناطق نوری به ایرناپالس
اصالحات ،رئی 
میگویــد :متنهایــی کــه در فضــای مجازی درباره این جلســه منتشــر
شــده ،کذب محض اســت و مطلقاً مطالبی که به آقای خاتمی نسبت
دادنــد ،حقیقــت ندارد.آقــای خاتمــی با آقــای روحانی دیدار داشــت
امــا این دیــدار ارتباطی با موضوعات اخیر نداشــت ه اســت .درواقع این
جلسه ،دیداری برای صرف شام بوده که از قبل هم این دیدارها اتفاق
میافتــاده اســت .مدیرعامل بنیاد باران درباره حضــور ناطق نوری در
ایــن جلســه ،توضیح میدهد :معمــوالً افرادی که نام برده میشــوند،
در جلســات حضور دارند اما من دقیق مطلع نیســتم که در جلســه آن
شــب ،چه کســانی حضور داشــته یا نداشــتهاند .البته دفتر ناطق نوری
خبر دیدارهای انتخاباتی وی با برخی شخصیتها را تکذیب کرد.

مصلحتسنجی نباید دچار محافظهکاری شود

خبر دیگر اینکه،یک عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی
مجلــس بــا انتقاد از طوالنی شــدن بررســی لوایح پالرمو و ســی اف تی
در مجمــع گفت :مــردم حق دارنــد بدانند چرا دراین شــرایط مجمع
تشــخیص مصلحت این گونه برخورد میکند و بی ســابقه است که در
مجمع تشخیص ،قانونی به پارکینگ مجمع ارجاع شود آن هم قانونی
که بیشــترین آثار را برای منافع ملی کشــور دارد .مجمع تشخیص باید
تصمیم بگیرد .حشــمتاهلل فالحتپیشــه به عصر ایــران گفت :وقتی
افرادی که برای تشــخیص مصلحت کشــور در مجمعی جمع شدهاند
و بعــد از یک ســال نتواننــد برای موردی کــه به منافع کشــور ربط دارد
به نظر مصلحتی برســند ،حتماً در مــورد مصلحت اندیش بودن آنها
شــائبه جــدی بــه وجــود میآیــد .مصلحتســنجی نباید دچــار نوعی
محافظهکاری و الپوشانی شود یعنی امری که االن داریم میبینیم.

درخواست کهنهسربازان امریکایی
برای عذرخواهی ترامپ

دســت آخــر اینکــه ،گروهــی از کهنهســربازان امریکایــی خواســتار
عذرخواهــی دونالــد ترامــپ ،رئیــس جمهــوری ایــن کشــور شــدند که
در پــی حملــه انتقامجویانه ایــران به پایــگاه نظامی امریــکا در عراق،
ک شــمردن آســیب وارد شــده به ســربازان
در اظهاراتــی موجــب کوچ 
امریکایی شــد .به گزارش ایســنا بــه نقل از پایگاه خبــری نیوزمکس در
بیانیــهای در این باره آمده اســت :با توجه بــه اینکه وزارت دفاع امریکا
اعالم کرده اســت که  ۳۴نفر از کارکنان نظامی امریکا در نتیجه حمله
تالفیجویانه ایران آسیب دیدهاند و اظهارات رئیس جمهوری ترامپ
موجب کوچکشــمردن این آســیبها شــد ،کهنهســربازان جنگهای
خارجی نمیتوانند راجع به چنین چیزی ساکت بنشینند.
همچنیــن در بیانیــه این گروه مطرح شــد« :ضربه مغزی یک آســیب
جدی بوده و نمیتوان آن را ســبک شمرد .ضربه مغزی موجب به بار
آمدن افســردگی ،از دست دادن حافظه ،ســردردهای شدید ،سرگیجه
و احســاس خســتگی میشــود؛ تمامی ایــن آســیبها بــا تأثیراتی هم
کوتاهمدت و هم بلندمدت همراه میباشــند .کهنه ســربازان امریکایی
بــه خاطر اظهــارات اشــتباه رئیس جمهــور ،خواســتار عذرخواهی او از
کارکنــان مرد و زن این گروه اســت» .واکنش این گروه از کهنهســربازان
امریکایی در پی این مطرح میشود که وزارت دفاع امریکا دو روز پیش
اعالم کرد که تشخیص داده شده است  ۳۴نفر از سربازان امریکایی در
جریان حمله هوایی ســپاه پاســداران ایران به پایــگاه نظامی امریکا در
عراق در پی به شــهادت رســیدن سردار قاسم ســلیمانی توسط امریکا
دچار ضربه و جراحاتی در ناحیه مغز شدهاند.

مطهری پس از دیدار حضوری با اعضای شورای نگهبان:

التزام به نظام شامل اظهار نظر نمی شود

عباســعلی کدخدایــی ،ســخنگوی شــورای نگهبــان شــامگاه
جمعه در توئیتی از مالقات  ۸۰نفر از نمایندگان رد صالحیت
خبـــــر شــده بــا اعضای شــورای نگهبــان خبــر داد .مالقاتهایی که
برای رفع ابهام دوسویه انجام میشود تا همانقدر که نمایندگان از خودشان
دفاع میکنند و توضیح میدهند ،توجیه شــوند که بر اســاس چه مستنداتی
رد صالحیت شدهاند.
با این حال روز گذشته علی مطهری به
عنوان یکی از نمایندگانی که برای بررسی
پرونده صالحیتــش در انتخابات مجلس
یازدهم به شــورای نگهبان مراجعه کرده
اســت ،نامــه سرگشــادهای منتشــر کرد که
نشــان داد این جلســات حضوری چندان
تأثیــری در برطــرف شــدن ســوء ظنهای
موجــود ندارد .به گزارش ایســنا ،مطهری
در نامــهای خطــاب بــه شــورای نگهبــان
پس از ســام ،نوشــت« :به درخواست آن
شــورا روز جمعــه چهارم بهمــن به محل
آن شــورا آمــدم و بــه حضور یکــی از حقوقدانهای آن شــورا رســیدم .بعد از
بحــث کلی درباره روش بررســی صالحیتها ،ایشــان ســه مــورد را به عنوان
نمونه برای عدم التزام عملی اینجانب به نظام جمهوری اســامی ذکر کرد
کــه هیچکدام وارد نبود .مثالً گفت شــما در نطق خــود گفتهاید «نهم دی اگر
بنا باشــد موجب تفرقه شــود ،دیگر یوماهلل نیست بلکه یومالشیطان است».
گفتم درست است ،اآلن هم همین را میگویم .گفت شما باید همان جمله
آقــا را بگوییــد .گفتم من جمله خــودم را گفتهام ،جمله ایشــان هم به جای
خــود و البته از اینکه چنین نگاهی در یک عضو شــورای نگهبــان وجود دارد،
متأسف شدم».
مطهــری در ادامــه افــزود« :به طور کلــی مقام عمل را نباید بــا مقام نظر
مخلــوط کــرد .ممکن اســت کســی در موضوعــی نظــری غیر از نظر رســمی
کشــور داشــته باشــد و بیان هم بکند اما در عمل به خاطر مصلحت اسالم و
انقــاب و نظام تابع نظر رســمی باشــد .بــاب اظهارنظــر و آزادی بیان نباید
بســته شود .التزام عملی به نظام شــامل اظهارنظرها نمیشود .عدم التزام
عملی زمانی است که کسی ضمن بیان نظر مخالف خود دست به اقدامات
عملی بزند مثالً آشــوب درست کند ،دست به تخریب اموال عمومی بزند یا
اقدام مســلحانه انجام دهــد .رهبر انقالب نیز چندبار گفتهاند ممکن اســت
کسی نظری مخالف نظر من داشته باشد ،باید آزاد باشد که حرفش را بزند.
بــه هرحــال مواردی که در پرونده اینجانب آمده اســت ،هیــچکدام مصداق
عدم التزام عملی به نظام جمهوری اسالمی نیست.
نباید دایه دلســوزتر از مادر شــد .بعید میدانم کســی از اعضای آن شــورا
دلسوزتر از من برای نظام و انقالب اسالمی و مقام رهبری باشد».

