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سیدحسن خمینی:
بعضی از ما در مقابل
تخلف دوستانمان
شجاعت نداریم

یادگار امام گفت :دانشآموز ،دانشجو و طلبه باید از استاد خود در مرحله اول آزاداندیشی
را فرا گیرد؛ زیرا درسی که در آن آزاداندیشی ،توانمندی طرح سؤال و پرسشگری وجود
نداش��ته باشد ،درس نیس��ت ،بلکه صرفاً حفظ کردن مطالب است .به گزارش جماران،
حجتاالس�لام والمسلمین سید حسن خمینی در دیدار با مدیران و رؤسای آموزش و
پرورش سراسر کشور در حرم امام خمینی(ره) با اشاره به اهمیت پرسشگری در محیط
علم��ی از نگاه امام راحل ،اظه��ار کرد :یکی از اموری که در درس فقه و اصول امام همه

شاگردان ایشان بر آن متفقالقول هستند ،این است که وقتی صحبتهای امام طوالنی
میشد و کسی سخن نمیگفت ،ایشان میگفتند مگر اینجا مجلس وعظ است؟ اینجا
درس است؛ چرا کسی اشکال نمیکند و حرف نمیزند؟ وی تصریح کرد :امام شجاعت
ایستادگی مقابل شاه ،استبداد ،استعمار و امریکا ،صدام و شجاعت ایستادگی مقابل حرف
متحجرین را داشت؛ بعضی از ما شجاعت ایستادن مقابل خارجی را داریم اما ممکن است
در مقابل تخلف دوستانمان آن شجاعت را نداشته باشیم.

«ایران» بررسی کرد

گام های آهسته جریان های سیاسی برای انتخابات مجلس

ب��ا فروكش ك��ردن بگومگوه��اي داخلي بر س��ر مذاكرات
هس��تهاي توجه محافل رس��مي و نيمه رسمي سياست بيش
از گذش��ته به انتخابات مجلس ش��وراي اسالمي معطوف شده
اس��ت؛ انتخاباتي كه بنا است  7ماه ديگر برگزار شده و تكليف
 300كرس��ي س��بز رنگ بهارس��تان را براي چهار سال آينده
روشن كند .عالوه بر شأن قانونگذاري و جايگاه نظارتي مجلس،
آرايش سياسي پارلمان بعد از استقرار هر دولت جديد ،از چنان
اهميتي برخوردار اس��ت ك��ه جريانها و افرادي ك��ه از دور و
نزديك دستي بر آتش سياست دارند ،ماهها قبل از آغاز رسمي
انتخابات براي باال بردن شانس پيروزي خود به تكاپو ميافتند.
عالوه بر اين اصول هميشگي حاكم بر فضاي انتخابات مجلس،
تغيير موازنه قدرت جريانهاي اصلي كشور در انتخابات رياست
جمهوري گذشته به رقابت آتي گروههاي سياسي در انتخابات
آتي مجلس اهميت مضاعف داده اس��ت .هر چند رصد تمامي
تحركات انتخاباتي گروهها و فعاالن سياسي امكانپذير نيست ،اما
ب��ا مروري گذرا ميتوان يك نماي كلي از وضعيت جريانهاي
اصلي كش��ور همچنين آخرين تدابير دستاندركاران برگزاري
انتخابات ارائ��ه داد .در اين نما ميتوان اصالحطلبان را ديد كه
خرسند از وحدت تاكتيكي و ائتالف بزرگان اين جريان -كه به
پيروزي نامزدی غير اصالحطلب اما مورد حمایت آنان انجاميد-
با اميد بيشتري به ميدان رقابت مجلس دهم ميانديشند .اندكي
آن سوتر ،اصولگراياني ديده ميشوند كه در انتخابات سال 92
دفتر رياس��ت جمهوري را به خاطر تشتت نامزدها و سرشكني
آراي اردوگاهشان از دست دادند و حال به دنبال حفظ موقعيت
فعليشان در پارلمان هستند .مراودات شوراي نگهبان و وزارت
كش��ور به عنوان دو نهاد اصلي برگ��زاري و نظارت بر انتخابات
مجلس بر س��ر موضوعاتي چون برگزاري الكترونيك انتخابات
و صندوقهاي ش��فاف رأي نيز برقرار اس��ت و هر از چندگاهي
در زيرمجموعه اين دو نهاد ،انتصابات و انتخاباتي داخلي انجام
ميشود .اما زير پوست اين تحركاتي كه عمدتاً رسانهاي ميشود
و مانند قله كوه يخ در معرض دید افکار عمومی قرار میگیرد،
تحوالت ،چالشها و گاه «سكوني» نهفته است كه بيتوجه به
آن نميتوان سرنوش��ت اين كوه ي��خ را پيشبيني كرد .گلهها
و گرههايي كه در روابط بين جناحي جريانهاي اصلي كش��ور
رخنه كردهاند و ليدرهاي دو جريان اصلي سياس��ي كش��ور را
ب��ه تحرك ب��راي رفع و رجوع اختالفاتي وا داش��ته اس��ت كه
ميتواند در گلوگاه انتخابات دردسرساز شود .اختالفاتي كه براي
پيشبيني فرجام آن ،نگاهي ژرفتر به تحوالت دروني دو جريان
اصلي كشور را ميطلبد.
ëëاردوگاه اصولگرايان
پاي صحبتهاي اغلب فعاالن سياسي اصولگرا كه بنشينيد،
در پاس��خ به اين پرس��ش ك��ه چرا وحدت مرك��زي مجموعه
ای��ن جري��ان ک��ه روزگاری مزیت نس��بی آنان ب��ود ،امروز به
مجمعالجزايري تبديل ش��ده و گاه��ی درصدد حذف يكديگر
نيز برميآيند ،پاس��خ را در پیدایش طيفهاي پر تعداد با تنوع
گرایش فکری آنان خالصه ميكنند و با تأكيد بر اينكه جريان
رقيبشان نيز وضعيت بهتري ندارد ،تشتت نامزدها و آراي اين
جري��ان را غیرطبیعی نميكنند .توضيحي ك��ه البته تا حدي
قابل قبول به نظر ميآيد؛ زیرا جريان اصالحطلب نيز كمابيش
با مش��كالت مش��ابهي دس��ت و پنجه نرم ميكند و همچون
اصولگرای��ان اضالع و طيفهاي متنوع و متعددي دارد؛ اما اين
پرس��ش همچنان به صورت جدي مطرح است كه اصولگرايان
براي بس��تن راه تكرار بر آنچه در جريان انتخابات اخير رخ داد،
چه تدبيري انديشيدهاند؟
آنچه از فحواي سخنان و خبرهای برخي از دستاندركاران
«وحدت» ميان اصولگرايان برميآيد ،اكنون شماري از گروههاي
زيرمجموعه اين جريان با مذاكرات دسته جمعي و فرادا با ديگر
اضالع اصولگرايي ،درصدد تأليف قلوب برآمده و ميكوشند فضا
را براي «وحدت انتخاباتي» فراهم كنند .در رأس اين تحركات،

س��يد رضا تقوي ،عضو ارش��د جامعه روحانيت مبارز قرار دارد
كه هر روز با يك��ي از گروههاي اين جريان گفتوگو و مالقات
ميكند .تالشهايي كه هر چند به حضور شماري از اصولگرايان
در همايشهاي موسوم به «وحدت اصولگرايان» انجاميد ،اما در
ادامه مسير با سه مشكل روبهرو شد كه مستقيم و غيرمستقيم
به طيف حاميان سابق و فعلي محمود احمدينژاد باز ميگردد.
آن گونه كه چندي قبل غالمرضا مصباحي مقدم ،س��خنگوي
جامع��ه روحانيت علني كرد ،طيفي از اصولگرايان موس��وم به
«پايداري»ها يا همان حاميان س��ابق احمدينژاد -كه آيتاهلل
مصباح يزدي را «پدر معنوي» خود ميدانند -درصدد هستند
ب��ه جاي محور ق��رار گرفتن دو نهاد س��نتي و روحاني جامعه
روحانيت مبارز و جامعه مدرسين حوزه علميه قم« ،سه آيتاهلل»
يعني آيتاهلل موحدي كرماني ،آيتاهلل محمد يزدي دبيران كل
جامعتي��ن و آيتاهلل مصباح يزدي را مح��ور اصولگرايان براي
انتخابات آتي تعريف كنند .مشكل دوم نيز عدم توفيق سيدرضا
تقوي و ش��وراي تحت مس��ئوليت او براي مجاب كردن طيف
حامي علي الريجاني براي پيوس��تن به ائتالفي است كه يكي
از اضالع آن «پايداري»ها هستند .سخنان اخير علي الريجاني
در گفتوگو با ايسنا مبني بر اينكه از تحركات اصولگرايان براي
انتخابات بي خبر اس��ت ،بر خبرس��ازي برخي رسانههاي اين
طي��ف مبني بر «رضايت الريجان��ي» از روند و اضالع «وحدت
اصولگرايان» مهر باطل زد و درباره پيوس��تن گروههايي چون
طيف محسن رضايي و محمدباقر قاليباف نيز ترديدهاي جدي
مطرح كرد .با اين اوصاف به نظر ميرس��د درست در شرايطي
كه حزب مؤتلفه اسالمي و جمعيت ايثارگران ،همچنين جبهه
پيروان رهبري ميكوشند با نزديك كردن «پايداري»ها به خود
از افتراق اين جريان در آستانه انتخابات جلوگيري كنند ،ممكن
است با خطر جدا شدن طيفهاي قديميتر اصولگرايان غافلگير
شوند .مسأله سوم براي اصولگرايان ،تحركات اخير رئيس دولت
قبل و حاميان فعلي او هستند كه اخيراً در قالب «جبهه يكتا»
ابراز وجود كردهاند .ش��ماري از اعضاي اين «جبهه» نيز هفته
گذش��ته در همايشي ش��ركت كردند كه س��خنران اصلي آن
محم��ود احمدينژاد بود .هرچند هم «يكتايي»ها و هم رئيس
دولت قبل كوشيدند حضور و فعاليت خود را «گفتماني» جلوه
بدهند ،اما به مثابه حضورش��ان س��ؤالهاي جدي درباره نحوه
تداوم اين فعاليتها به وجود آمد .زاويه جدي رئيس دولت قبل
با طيف سنتي اصولگرايان از يك سو و تالش اين جريان براي
تبرئه خود از آثار سوء مديريت هشت ساله احمدينژاد از سوي
ديگر رس��يدن به اين گزاره را كه اصولگرايان تا  7ماه ديگر به
همه اختالفهاي خود براي رسيدن به «وحدت» خاتمه داده يا
براي مدتي «مسكوت» بگذارند ،دشوار كرده است.

خـــــبر
دعوتنامه ظريف براي فعاالن اقتصادي

در حالي که محمدرضا نعمتزاده ،وزير صنعت ،معدن و تجارت
از ورود دو وزي��ر امور خارجه و صنعت ايتاليا به ايران خبر ميدهد،
محم��د جواد ظريف ،وزي��ر امور خارجه ،ب��راي ميزباني در ضيافت
شام ،به جمعي از فعاالن اقتصادي نامه نوشته و آنها را دعوت کرده
است .به گزارش تابناک ،ديروز(دوشنبه) محمدرضا نعمتزاده ،وزير
صنع��ت ،معدن و تجارت خبر از ورود يک هيأت ايتاليايي به تهران
داد .او که در جمع فعاالن اقتصادي س��خن ميگفت ،اعالم کرد که
هيأت��ي از ايتاليا ب��راي مذاکره و برقراري روابط تجاري و س��رمايه
گذاري ،امروز (سه شنبه) وارد تهران ميشوند.
نعمتزاده گفت که ميزبان وزير صنعت ايتاليا است و محمدجواد
ظري��ف هم ،از وزير امور خارجه ايتاليا ميزباني خواهد کرد .او البته
به اين نکته هم اش��اره کرد که همراه اين دو وزير ،هيأتي بلندپايه
از تجار و س��رمايه گذاران ايتاليايي حضور دارند و بنابراين محس��ن
جاللپ��ور ،رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران ،ميزبان آنها
خواهد بود .به همين منظور ،دفتر وزير امور خارجه در دعوتنامهاي
ک��ه براي برخي از فعاالن اقتصادي ارس��ال کرده ،آنها را به ضيافت
ش��امي که امشب(سه شنبه) در وزارت امور خارجه برگزار ميشود،
دعوت کرده است.
از س��وی دیگر روز گذشته «ایوتس��ا داچیچ » وزیر امور خارجه
صربس��تان که به ایران سفر كرده است ،با محمدجواد ظریف دیدار
و گفتوگ��و كرد .طرفی��ن در این دیدار پیرامون مس��ائل دوجانبه،
منطقهای و بینالمللی بحث و تبادل نظر كردند .به گزارش «ايران»،
ظریف با اشاره به روابط دیرینه و خوب دو کشور ابراز امیدواری كرد
همکاریهای دو کش��ور در بخشهای مختلف سیاس��ی ،اقتصادی،
ح��وزه انرژی ،کش��اورزی ،پارلمانی ،فرهنگی ،علمی و دانش��گاهی
گسترش یابد.

توقیف « 9دی» ،تذکر به «کیهان» و «رجانیوز»

با بررسی عملکرد رسانهها در جریان مذاکرات هستهای در هیات
نظارت بر مطبوعات ،یک هفتهنامه توقیف ش��د و یک روزنامه ،یک
نشریه و یک پایگاه اطالعرسانی هم تذکر گرفتند .به گزارش ایسنا،
در جلس��ه دیروزهی��ات نظارت بر مطبوعات ،ب��ا توجه به تبصره ٢
ماده  ٥قانون مطبوعات و بند  8ماده  ،6هفته نامه « ٩دی» توقیف
و پرونده آن به دادگاه ارجاع ش��د .همچنین مقرر ش��د بابت برخی
تیترها و مطالب روزنامه «کیهان» و پایگاه اطالعرسانی «رجانیوز»
به این رس��انه ها تذکر داده شود .به نشریه «پدیده امروز» نیز بابت
استفاده ابزاری از تصاویر چهرههای هنری تذکر داده شد.

زير پوست تحركات انتخاباتي اصالحطلبان و
اصولگرايان كه عمدت ٌا رس�انهاي ميش�ود و
مانند قل�ه كوه يخ در معرض دید افکار عمومی قرار
میگیرد ،تحوالت ،چالشها وگاه «س�كوني» نهفته
است كه بيتوجه به آن نميتوان سرنوشت اين كوه
ي�خ را پيشبيني كرد .گلهها و گرههايي كه در روابط
بين جناحي جريانهاي اصلي كشور رخنه كردهاند و
ليدرهاي دو جريان اصلي سياسي كشور را به تحرك
ب�راي رفع و رج�وع اختالفاتي واداش�ته اس�ت كه
ميتوان�د در گل�وگاه انتخابات دردس�ر س�از ش�ود

ëëاردوگاه اصالحطلبان
«حس��ن روحاني ،اصالحطلب نبود ام��ا نامزد اصالحطلبان
بود»؛ اين جمله ،ترجيع بند سخنان اغلب اصالحطلباني است
كه پي��روزي روحاني در انتخابات را پي��روزي خود ميدانند و
ب��ر اين باورن��د كه با پيروي از الگوي انتخاب��ات اخير ،خواهند
توانست اكثريت كرسيهاي مجلس بعدي را در دست بگيرند.
هر چند اين س��خنان نيز تا حدي درس��ت است ،اما نميتوان
اين نكته را ناديده گرفت كه ائتالف نانوش��تهاي كه در واپسين
روزهاي منجر به انتخابات رياست جمهوري بين سران و بزرگان
اصالحطلب و ميانهرو ش��كل گرفت ،اتف��اق نظر «بزرگان» بود
نه «وحدت تش��كيالتي صرف» .به باور شماري از ناظران حتي
انصراف محمدرضا عارف ،امري «اخالقي» بود نه «سازماني» و
بر همين اساس اصالحطلبان نيز در رسيدن به وحدت انتخاباتي
با چالشهايي ش��بيه آنچه اصولگرايان با آن دست و پنجه نرم
ميكنند ،مواجه هس��تند .به باور اين طيف ،تعدد كرسيهاي
مجلس همچنين غلبه داشتن وجه «محلي» انتخابات پارلمان
بر بعد «ملي» ،از مؤلفههايي است كه ميتواند اصالحطلبان را
در ارائه فهرستهاي جداگانه ،وسوسه كند .از اين منظر برخي
معتقدند برخالف س��خنان اصالحطلبان ،ش��وراي هماهنگي
اصالحطلبان ،ش��وراي راهبردي انتخابات و تشكيالتي موسوم
به «نهاد عالي اصالحطلبان» ناظر به تعدد ساليق و قطبهاي
اصالحطلبي براي انتخابات پيش رو اس��ت .شوراي هماهنگي
اصالح��ات ،بزرگترين تش��كل اصالحطلبي اس��ت كه قريب
 20حزب شناس��نامهدار اين جريان در آن عضويت دارند .اين
ش��ورا ،از ماهها قبل كميته انتخابات خود را فعال كرده اس��ت،

كميتهاي كه همه احزاب عضو در ش��ورا در آن عضويت داشته
و «محسن رهامي» مسئوليت اداره آن را برعهده دارد .شوراي
راهبردي انتخابات نيز يكي از زيرمجموعههاي شوراي مشورتي
اصالحطلب��ان اس��ت كه مس��ئوليت آن برعه��ده «عبدالواحد
موس��وي الري» ،وزير كش��ور دولت اصالحات قرار دارد .يكي
ديگر از تشكلهايي كه گفته ميشود براي انتخابات آتي مجلس
فعال است «نهاد عالي اصالحطلبان» است؛ نهادي كه از وجود،
عدم وجود و كم و كيف آن اطالع چنداني در دس��ت نيس��ت
و حتی ش��ایع است كه س��اخته و پرداخته رسانههاست .همه
اينها در شرايطي است كه اصالحطلبان بخوبي از محدوديتهاي
حاكم بر فعاليت آنها -كه پس از انتخابات پر حاش��يه سال 88
بر اين اردوگاه حاكم ش��د -باخبر هستند .محدوديت شماري
از ليدرهاي اين جريان ،تعطيلي يا تعليق چند س��اله احزاب و
تش��كلهاي اصلي و فيلتر نظارت از جمله گزارههايي هستند
ك��ه عرصه رقابت را ب��راي اصالحطلبان تنگتر و در عين حال
رسيدن به وحدت يا ائتالف را «واجبتر» مينمايد.
ëëضلع سوم
در خالل انتخابات رياست جمهوري سال  ،92عنوان جديدي
وارد ادبيات سياسي كشور شد كه از آن به عنوان «اعتدالگرايان»
ياد ميشود .هر چند؛ «اعتدال» گفتمان رسمي حسن روحاني
در انتخابات و شعار و رويه سياستورزي وكشورداري مد نظر او
بود ،اما «اعتدالگرايان» طيفي فراتر از دولت وقت را شامل ميشد.
طيفي كه در آن هم نام رئيس جمهوري و ش��ماري از اعضاي
دولت به چش��م ميخورد ،هم آيتاهللهاشمي رفسنجاني ،هم
سيد حسن خميني ،هم علي اكبر ناطق نوري .اخيراً هم زمزمه
همسویی علي الريجاني با آن به گوش ميرسد .گروهي كه هم
س��ران ارشد اصولگرا و هم چهرههاي سرشناس اصالحطلب را
شامل ميشود؛ بزرگاني كه در سال  92تنها راه نجات کشور از
بحرانهای متعدد دیپلماتیک ،سیاس��ی ،اقتصادی و اجتماعی
را ب��ه حاش��یه ران��دن تندروها و حرك��ت بر م��دار «اعتدال»
میدانس��تند .چنین تفکری ،سنگ بنای همگرايي چهرههای
معتدل دو جريان اصلي كشور را شکل داد و آنان را مجاب کرد
تا فارغ از گرایش جناحی و سیاس��ی خود ،به سمت حمایت از
نامزدی واحد حرکت کنند .بر اين اساس است كه برخي ناظران
با اشاره به حركات افراطيهاي مجلس نهم ،منتظر ميدانداري
بزرگان سياست در انتخابات پيش رو هستند و اميدوارند فارغ
از اصالحطلب يا اصولگرا بودن نامزدها ،نمايندگاني وارد مجلس
شوند كه هيچ نسبتي با تندروي و تندروها نداشته باشند .برپايه
همين پيشفرض بود كه شماري از اصالحطلبان ايده «ائتالف»
اصالحطلب��ان ،ميانهروها و طيفهاي معتدل اصولگرا را مطرح
كردند .ايدهاي كه براساس آن در بستن «فهرستهای انتخاباتي
مش��ترک» اولویت با اعتدالگرایی نامزدهاست و اصالحطلب یا
اصولگرا بودن آنان در درجه دوم اهمیت قرار میگیرد .هر چند
ط��رح اين موضوع از س��وي ش��ماري از اصالحطلبان از جمله
محمدرضا عارف ،غالمحس��ين كرباسچي و رسول منتجبنيا
بازتابها و موافقان و مخالفان زيادي يافت ،اما هفت ماه مانده
به انتخابات فرجام اين ايده هنوز روشن نيست و شايد بر همين
اساس بود كه علي اكبر ناطق نوري در سخنراني چند روز قبل
خود از اين كه اعتدالگرايان كند و به قول او «س�لانه س�لانه»
حرك��ت ميكنند انتقاد كرد و با يادآوري حركت «منس��جم»
افراطيها ،از همس��ويان خود خواس��ت به حركات خود شتاب
بيش��تري بدهند .به گفته ناطق نوري زمانی که او مس��ئولیت
داشت یک سال و نیم مانده به انتخابات اجاق انتخابات روشن
و  6ماه مانده به انتخابات نيز کاندیداها اعالم ميش��د؛ اما حاال
قريب  6ماه مانده به انتخابات نه وضعيت «وحدت اصولگرايان»،
نه «همگرايي اصالحطلبان» و متعاقب آن «ائتالف ميانهروها»
روش��ن نيس��ت و به گفته ناطق نوري تنها «جریانهای تندرو
و افراطی با برنامهریزی منس��جمتری میخواهند در انتخابات
مجلس آتی شرکت کنند».

آيتاهلل هاشمي :نامزد انتخابات خبرگان هستم
«مليگرا» و «انقالبي» پاي صندوقهاي رأي حاضر شوند

«در انتخابات مجلس نميتوانم حضور داشته باشم،
ولي در خب��رگان ميتوانم و حضور خواهم داش��ت».
این پاس��خ صریح و تأکیدی بود که آيتاهلل هاش��مي
رفس��نجاني  23تيرم��اه در گفتوگ��وی مفصل��ی با
روزنامه ايران اعالم ك��رد؛ گفتوگویی که متن کامل
آن در ضمیمه امروز روزنامه منتشر شده و خوانندگان
در اس��تان تهران امروز و س��ایر هموطنان می توانند
مش��روح آن را ف��ردا در این ویژه نام��ه بخوانند .کالم
و چهره او هنگام بیان این جمالت ،از عزم راس��خاش
ب��راي حض��ور در انتخاب��ات خبرگان خب��ر ميداد و
ش��نونده را مجاب ميکرد که در جستوجوی رد پای
تردید نباشد.
در ماجراي ثبت نام نامزدهاي رياس��ت جمهوري
يازده��م ،ماج��را به گونهای دیگر پی��ش رفت و بحث
آمدن ي��ا نيامدن «آیتاهلل» به عرص��ه رقابت با اما و
اگر فراوان همراه ش��د و س��رانجام نیز ثبت نام دقیقه
 90او به عنوان نامزد انتخابات ریاس��ت جمهوری ،به
عنوان یکی از نکات هیجان برانگیز آن مقطع در قاب
تاریخ ایران ثبت ش��د ،هرچند؛ رد صالحیت غافلگیر
کننده او هم از ش��گفتیهای انتخابات  24خرداد شد
و بازتاب فراوانی یافت .آیتاهلل هاش��می روز گذشته و
این بار در گفتوگویی مشترک با «انتخاب» و «طلوع
صبح» ،بار دیگر از نامزدياش براي انتخابات خبرگان
رهب��ري خب��ر داد و با تأكيد بر اهمي��ت دو انتخابات
آتی (مجلس و خبرگان) گفت« :این دو انتخابات جزو
مهمترین انتخابات ما هس��تند .هرکس تعهد اسالمی
و ملی دارد ،بای��د خودش را آماده کند و در انتخابات
حضور داشته باشد».
آی��تاهلل هاش��می با بي��ان اينكه «نتیج��ه اين دو
انتخاب به همه ایرانیها برمیگردد و اینگونه نیس��ت
ک��ه یک عده ببرند و یک عده ببازند» ،توصيه كرد که
هم��ه از «مليگرا» تا «انقالبي» در انتخابات ش��رکت
کنن��د و بیتف��اوت نباش��ند .رئيس پيش��ين مجلس
خبرگان رهبري كه از ش��هريور  86به مدت سه سال
رياس��ت اين مجلس را برعهده داشت و اسفند  89به
احترام حضور آيتاهلل مهدوي كني در انتخابات هيأت

رئيس��ه از رقابت با او اجتناب كرد و رياس��ت خبرگان
را به او س��پرد ،اسفندماه سال گذش��ته در انتخاباتي
ك��ه حدود  6ماه پ��س از فوت رئي��س فقيد خبرگان
برگزار ش��د ،ش��ركت جس��ت .نامزدي كه هاش��مي
پيشت��ر آن را تلويح��اً به نامزدي برخ��ي چهرههاي
تندرو ب��راي حضور در هيأت رئيس��ه خبرگان منوط
دانسته بود .دلنگراني هاشمي اما در موضعگيريهاي
ماههاي اخير او همچنان ادامه دارد و به نظر ميرس��د
تصمي��م قطعي براي حض��ور در انتخاب��ات پنجمين
دوره مجل��س خبرگان و نيز دع��وتاش از طيفهاي
مختلف سياس��ي براي حضور جدي در اين انتخابات
نيز در همين مالحظه ريشه دارد .آيتاهلل هاشمي در
انتخابات اس��فندماه سال گذش��ته با اخذ  24رأي از
مجموع  73رأي اعضاي خبرگان ،رياست اين مجلس
را ب��ه رقيب خود آيتاهلل محمد يزدي س��پرد .اتفاقي
كه موضوع موازنه گرايشهاي سياس��ي خبرگان را به
يكي از دغدغههاي مرتبط با انتخابات آن تبديل كرد.
چه رويكرد ش��وراي نگهبان به عنوان مس��ئول تأييد
و رد صالحي��ت نامزدهاي حضور در انتخابات مجلس
خب��رگان بر تغيير اي��ن موازنه بيتأثي��ر نخواهد بود.
موضوعي كه روز گذش��ته از سوي دو نفر از روحانيون
نيز مورد توجه قرار گرفت.
ëëصالحیت نامزدها قابل اندازهگیری نیست
آی��تاهلل هاش��مزاده هریس��ی ،از اعض��اي مجلس

خبرگان روز گذش��ته با طرح اين موضوع كه ش��ورای
نگهب��ان بايد س��ه بحث حقالناس ب��ودن رأی مردم،
ع��دم امکان احراز صالحیت نامزدها و رعایت قانون را
ب��رای برگزاری یک انتخابات خوب مرتفع کند ،گفت:
ش��ورای نگهبان متش��کل از علمای ب��زرگ منتخب
رهبری اس��ت که بخوبی به ظرایف کار اشراف داشته
و بهواقع دلس��وز نظام و ملتاند ام��ا نکتهای که باید
مورد توجه قرار بگیرد ،این اس��ت ک��ه انتخابات باید
یکمرحلهای باشد ،نهاینکه ابتدا افرادی خاص توسط
ش��ورای نگهبان انتخاب شوند و بعد این افراد منتخب
در مع��رض رأی و انتخاب دوباره م��ردم قرار بگیرند.
وي در گفتوگ��و با ايلنا ،با تأکید بر عدم امکان احراز
صالحیت ،تصریح کرد :همانگونه که نمیش��ود دین
کسی را اندازه گرفت ،صالحیت نامزدها نیز قابل احراز
نیس��ت و س��ؤالی که همواره در ای��ن خصوص مطرح
میش��ود ،این است که ما چگونه صالحیت کسانی که
تأیید شده را احراز کردهایم.
بنابرای��ن تأیید صالحیت نامزده��ا بايد بنابر قانون
انج��ام بگی��رد ،چراکه بحث اح��راز تنها در مس��ائل
ملموس قابل تحقق اس��ت و در مس��ائل غیرملموس
امکانپذیر نیست.
ëëجایگاه فراجناحی خبرگان
حجتاالسالم مسعود ادیب ،عضو مجمع محققین
و مدرس��ین حوزه علمیه قم نيز در س��خناني با ارائه
پیش��نهادی درخصوص لزوم اس��تفاده از کارشناسان
غیرمعمم ،گفت :مجلس خب��رگان درآخرین روزهای
دوره نخس��ت ب��ا تصویب قانون��ی مس��ئولیت تأیید
صالحیت نامزدها را به شورای محترم نگهبان تفویض
ک��رد ،ام��ا این ش��ورا در مقاطع��ی کس��انی را که در
امتحانات نمرات باالیی داش��تند و به لحاظ سیاسی و
فکری نیز قابلقبول بودند ،شایسته نامزدی خبرگان
ندانس��ت .اديب با تأكيد بر اينكه قصد ندارد از شورای
نگهبان انتقاد کند و تا زمانی که شرایط روشنی اعالم
نش��ود مش��کالت پابرجا خواهد بود ،افزود :همانطور
که جایگاه رهبری ،جایگاه پدری و فراجناحی اس��ت،
مجلس خبرگان نیز باید فراجناحی عمل کند.
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دگرخوان
ëëسرمقاله« :باز هم رفتار غير حرفه اي!»؛ سيد عليرضا كريمي
شنبه شب اتفاق عجيبي رخ داد .خبرگزاري
صدا و س��يما اظهارات��ي را به نق��ل از عراقچي
مذاكرهكننده ارش��د كش��ورمان منتش��ر نمود
و مدعي ش��د ك��ه اين گفتهها در دي��دار وي با
مسئوالن ارشد خبر تلويزيون مطرح شده است.
اما س��اعتي پس از آن ،اي��ن اظهارات از روي خروج��ي خبرگزاري صدا و
س��يما حذف و اعالم ش��د كه خبر پيشين قابل اس��تناد نبوده و تركيبي از
اطالعات درس��ت و نادرست بوده ...ش��ايد در نگاه نخست اين طور به نظر
برسد كه اقدام خبرگزاري تلويزيون يك گاف ساده رسانهاي باشد اما وقتي
متوجه ميش��ويم در آن جلسه محرمانه مسئوالن ارشد صدا و سيما حضور
داشتند و نه خبرنگاران ساده كمي ماجرا قابل تأمل و به قول معروف بودار
ميش��ود ...به هر حال موضوع فوق از دو حال خارج نيس��ت .در نخس��تين
حال��ت اين احتم��ال وجود دارد كه اظهارات محرمان��ه معاون وزير خارجه
كش��ورمان به صورت س��هوي روي خروجي خبرگزاري صدا و س��يما قرار
گرفته اس��ت كه هر چند بعيد و دور از ذهن اس��ت اما در چنين ش��رايطي
الزم است تلويزيون در بخشهاي مختلف خبري خود از عراقچي به صورت
رسمي عذرخواهي نمايد .به هر حال تلويزيون اين موضوع را رعايت نموده
و ديروز رس��ماً پوزش خواس��ت .در حالت دوم اي��ن نكته ميتواند محتمل
باش��د ك��ه برخي در ص��دا و س��يما از روي عمد و به جه��ت تفرقه افكني
ميان تيم مذاكرهكننده و رئيس جمهوري اين اظهارات را منتش��ر نمودهاند
كه به نظر ميرس��د در چني��ن حالتي بايد تلويزي��ون ضمن عذرخواهي و
اطالعرساني در اين زمينه در پي شناسايي عامل و عواملي باشد كه خالف
مصلحت كش��ور اظهارات ف��وق را روي خروجي خبرگزاري صدا و س��يما
ق��رار دادهاند .عراقچي نيز در توضيحات خود به اين موضوع اش��اره كرده و
خواستار پيگيري اين اقدام شده است.
ëëيادداشت« :پساتحريم»؛ هرمز رباني
اكنون كه به لط��ف الهي و تدبير كارگزاران
و حماي��ت بيدري��غ مردم فهيم اي��ران ،توافق
هستهاي به سرانجام رسيده است و تحريمهاي
ظالمانه برداشته ميشود اين نگراني وجود دارد
كه مبادا نتوانيم از اين فرصت استفاده كنيم...
اكنون بايد حاكميت در يك فراخوان از همه اهل نظر دعوت به عمل آورد
و با برگزاري جلس��ات همانديش��ي و جلب نظر صاحبنظ��ران خصوصاً در
حوزه اقتصادي اس��تفاده از تجربيات داخلي و خارجي و فعال كردن مراكز
علم��ي و پژوهش��ي زمينه ارائه نظرات و طرح ايدهه��اي نو از همه ظرفيت
فكري جامعه اس��تفاده شود .به نظر ميرسد فاصله بين توافق و تاريخ اجرا
فرصتي چند ماهه است كه ميتوان از آن به صورت مطلوب استفاده كرد...
كانونهاي آس��يبپذير و نقاط كور در مس��ير پيشرفت و توسعه شناسايي
ش��ود .اين كانونها ميتواند در حوزه قوانين اجرا يا نظارت وجود داش��ته
باش��د ...متأسفانه در گذشته و خصوصاً در دوران طاليي كه ميلياردها دالر
پول از محل جهش قيمت نفت به اقتصاد ايران وارد شده بود ما شاهد يك
بيبرنامگ��ي و بيتوجهي ب��ه برنامهريزي بودهايم ...اميد اس��ت اين فرصت
تاريخي يا بزنگاه تاريخي به باد داده نش��ود و ثابت كنيم ما ايرانيان لياقت
بيش از اينها را داريم و شايسته بهترينها هستيم.
ëëس�رمقاله« :تن�وع فرهن�گ و زب�ان نقطه قوت اس�ت»؛ مصطفي
عابدي
طي س��فرهاي رئيسجمهوري به كردستان
اعالم ش��د كه آموزش زبان كردي در دانش��گاه
كردستان آغاز شده اس��ت .واقعاً نميدانيم بايد
از اين خبر خوش��حال ش��د يا ناراحت؟ آنان كه
خوشحال ش��دهاند ،حتماً به وجه ناراحتكننده
آن هم واقف هستند كه اصوالً چرا بايد آموزش يك زبان مهم ايراني تا اين حد
با تأخير در ايران انجام شود و بعد هم بهعنوان يك خبر غيرمنتظره بيان شود؟
وقتي كه زبانهاي اروپايي و آسيايي را در دانشگاه خود آموزش ميدهيم ،چرا
بايد در برابر آموزش زبانهاي خودمان و حفظ سرمايه فرهنگي جامعه ايران تا
اين حد بخيل بوده و ذهنيت ناروايي داشته باشيم؟ اين نگاه به فرهنگ بيش از
آنكه ناشي از عقل و درايت و آيندهنگري باشد ،متأثر از فقدان اعتماد به نفس
و نيز نوعي خودخواهي فرهنگي اس��ت .اتفاقاً نتيجه آن نيز معكوس ميشود
و بهجاي آنكه ديگران را به زبان رس��مي و غالب كش��ور عالقهمند كند ،از آن
منزجر ميشوند ،زيرا آموزش آن را محصول نوعي اجبار تلقي خواهند كرد...
تش��كيل رشته زبان كردي در دانشگاه كردستان گام اول براي عبور كردن از
اين نگاه بس��ته اس��ت و پنجرهاي است كه به س��وي اجراي هرچه بهتر اصل
پانزده قانون اساسي گشوده ميشود و از همه مهمتر آغازي است براي تغيير
نگرش ما نسبت به اجزاي فرهنگ ايراني و احترام به آنها.
ëëسرمقاله « :آن سوي توافق وين!»؛ حسين شريعتمداري
ش��ايد نگاه يادداش��ت پيش روي به «توافق
وين» و نتيج��هاي كه پذيرش آن در پي خواهد
داش��ت« ،بدبينانه»! تلقي شود ...ولي اين نگاه با
ش��واهد و مستنداتي همراه اس��ت كه «باري به
هرجهت»! نميتواند پاس��خ قابل قبولي براي آن
باش��د ...ضمن قدرداني از تالش بيوقفه تيم هس��تهاي كشورمان كه به قول
حضرت آقا نتيجه هرچه باش��د ،پاداش الهي آنان محف��وظ خواهد بود ،بايد
گفت مروري بر متن و محتواي س��ند وين و قطعنامه  2231ش��وراي امنيت
سازمانملل حاكي از آن است كه «توافق وين» نه فقط آنگونه كه ادعا ميشود
نقطه پاياني بر چالش هس��تهاي  12ساله نيس��ت ،بلكه ميتواند نقش آتش
تهيهاي را داش��ته باشد كه حريف با هدف تضعيف پايههاي قدرت جمهوري
اس�لامي ايران و زمينهس��ازي براي يك اقدام براندازانه آسان و كم هزينه در
آين��دهاي هر چند دور تدارك دي��ده و به صحنه آورده اس��ت ...رهبر معظم
انق�لاب خطوط قرمز نظام را به وضوح و با صراح��ت براي عموم مردم اعالم
فرموده و تأكيد كردهاند كه آنچه در جلسه يا جلسات عمومي ميگويند ،عيناً
همان حرفهايي است كه در جلسات خصوصي به مسئوالن ميگويند و بر اين
خط تبليغاتي خط بطالن كش��يدهاند كه «بعضي از خط قرمزهايي كه رسماً
اعالم ميشود ،در جلسات خصوصي از آن صرفنظر ميشود»! بنابراين ،اگر در
توافق و قطعنامه از اين خطوط قرمز عبور شدهباش��د  -كه در مواردي ش��ده
است -اصليترين پايه اقتدار نه فقط نظام اسالمي بلكه انقالب فراگير اسالمي
در جهان و كانون اميد و حياتآفرين ملتهاي مسلمان  -نستجيرباهلل -ناديده
گرفته ميش��ود ...دش��من در جاي جاي توافقنامه و قطعنامه  2231بندها و
مواردي را گنجانده اس��ت كه خروجي آن «تحقير» نظام اسالمي ايران است!
از جمله آن كه؛ در بند  27قطعنامه  2231و نيز در متن برجام آمده اس��ت
«تمامي قيدها و شرايط و مقررات برجام فقط درباره ايران است ...و نبايد تصور
شود كه ساير دولتها نيز ملزم به رعايت اين قيدها و شرطها هستند»! يعني
ايران را و فقط ايران را با اين قيود و شروط مهار كردهايم!
ëëسرمقاله« :ستيزهجويي اجتماعي؟!»؛ محمدكاظم انبارلويي
چندي پيش پزش��كي قانوني تهران اعالم كرد
در س��ه ماهه نخست امس��ال  26هزار و  734نفر
به دليل آسيبهاي ناشي از نزاع به مراكز پزشكي
قانوني استان تهران مراجعه كردهاند ...چرا زودرنج
و كمطاقت شدهايم و با كمترين بهانه به جان هم
ميافتيم؟ ...چرا اينقدر ما را با هم مش��غول كردهاند؟ چرا يك دلخوري ساده
را به نفرت ،نفرت را به كينهجويي و كينهجويي را به انتقام تبديل ميكنيم؟
اين معضل اخالقي اختصاص به حوزه اجتماعي ندارد .در حوزه «سياسي» هم
دچار اين مصيبت هس��تيم .ريشه فتنه  88همين كينهجويي و ستيزهجويي
بود كه س��رويسهاي امنيتي دشمن بر آن سوار شدند و اقتدار و امنيت ملي
پاكترين حكومت روي زمين را به چالش كش��يدند ...ريش��ه س��تيزهجويي
اجتماعي غرور ،تكبر ،خودخواهي ،خودبيني ،خودپس��ندي و ...اس��ت .با اين
رذايل اخالقي بايد مقابله ش��ود .در اين تهران  10ميليون نفري ،چند كرسي
اخالق داريم كه صاحبنفساني امثال دوالبيها و نخودكيها و ...آلودگيهاي
روح ما را با نكتهسنجيهاي اخالقي بشويند؟

