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صالحی امیری :تداوم حیات سیاسی اصالحطلبان و اعتدالگرایان در گرو اجماع است

مناظره داغ تاجزاده و زاکانی
درباره وقایع انتخابات88
خبر

ایسنا

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار مسئوالن و محققان ستاد توسعه علوم شناختی:

شتاب حرکت علمی کشور به هیچوجه ُکند یا متوقف نشود

حضــرت آیــتاهلل خامنــهای رهبــر
معظــم انقــاب اســامی صبــح دیروز
(چهارشــنبه) در دیــدار مســئوالن
و محققــان ســتاد توســعه علــوم و
فناوریهــای شــناختی ،وزیــر علــوم،
رؤســا و اســاتید دانشــگاههای مرتبط ،با
اشــاره به تأثیرگذاری علوم شــناختی در
عرصههای علمی ،پزشــکی ،اجتماعی
و اقتصادی ،بر لزوم تالش همهجانبه و
شبانهروزی برای پیشرفت بیش از پیش
در این علوم تأکید کردند و گفتند :شتاب
حرکت علمی کشــور نباید کاهش یابد و
یــا متوقف شــود ،بلکــه این شــتاب باید
بــرای ســالهای طوالنی و تا رســیدن به
نقطه اوج علمی حفظ و تقویت شود.
بــه گــزارش پایــگاه اطالعرســانی دفتــر
مقــام معظــم رهبــری ،رهبــر انقــاب
اســامی بــا قدردانــی از زحمــات و
دســتاوردهای علمــی مســئوالن و
دانشمندان ستاد توسعه علوم شناختی
افزودنــد :پیشــرفتهای علمــی بشــر
و گشــوده شــدن دریچههــای جدیــد
برای شــناخت بیشــتر از نظم عجیب و
پیچیدگیهای حیرت آور عالم خلقت،
مستلزم شکرگزاری است ،زیرا انسان را
به معرفت الهی نزدیکتر میکند.
حضرت آیتاهلل خامنهای خاطرنشــان
کردنــد :هریک از این دریچههای علم و
دانش که از جانب خداوند به روی بشــر
باز میشود ،زمینهســاز تحوالت شگرف
و جدیــد در زندگــی انســانها اســت،
بنابرایــن هــر ملتــی کــه از دانشهــای
جدیــد و فناوریهای مرتبط با آن عقب
بمانــد ،سرنوشــتی جــز عقبماندگــی،
ذلیل شدن و استعمار از جانب قدرتها
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نخواهد داشت.
ایشان افزودند :علت تأکیدهای مکرر بر
موضوع علم و پیشــرفت علمی همین
موضــوع اســت ،بنابرایــن دانشــمندان
و محققــان و مراکــز علمــی و پژوهشــی
برای ادامه پرشتاب حرکت علمی کشور
بخصــوص در زمینه علــوم جدید ،باید
بــا توکل به خــدا و با نیت الهــی ،از جان
مایــه بگذارنــد و شــب و روز نشناســند و
مســئوالن کشــور بویژه دولت نیز باید به
این موضوع توجه جدی داشته باشند.
رهبــر انقــاب اســامی حرکــت علمی
کشــور در  ۲۰سال اخیر را خوب توصیف
کردند و گفتند :شتاب این حرکت علمی
نبایــد کاهش یابد بلکه این شــتاب باید
برای  20تا  30سال آینده حفظ و تقویت
شــود تا بــه نقطــه اوج برســیم.حضرت
آیتاهلل خامنهای با تأکید بر اینکه نباید
کنونی پیشرفتهای علمی قانع
به حد ِ
بود ،افزودند :اگر اندکی از کاروان حرکت

علمی دنیا عقب بمانیــم ،دیگر به این
کاروان و قلههای علمی نخواهیم رسید،
بنابرایــن هیچگونــه توقفــی در زمینــه
حرکت علمی نباید ایجاد شود.
ایشــان بــا اشــاره به مســائل مربــوط به
بودجــه مراکــز فرهنگــی و علمی کشــور
و اظهــارات مســئوالن اجرایــی مبنی بر
مشــکالت اقتصــادی ،گفتنــد :مــن در
جریان مشــکالت هســتم امــا معتقدم
کشوری که همت کند ،حتی میتواند در
بحبوحه مشکالت سیاســی و اقتصادی
نیز کارهای بزرگی انجام دهد.
رهبــر انقــاب اســامی بــا اشــاره بــه
نمونههای تاریخی در برخی کشورها که
در شــرایط بسیار ســخت ،سنگ بناهای
علمــی بزرگــی را پایهگــذاری کردنــد،
ســختی
افزودنــد :شــرایط امــروز مــا به
ِ
تالطمهای آن کشورها نیست ،بنابراین
میتوانیم پایههای مســتحکم علمی را
بنا بگذاریم.

حضــرت آیــتاهلل خامنــهای در ادامــه
دو توصیــه هم بیان کردنــد؛ توصیه اول
اینکــه ،بــرای پیشــرفت علمــی از همــه
تواناییهــای غربیهــا اســتفاده کنیــد و
از شــاگردی کــردن و یادگرفتــن هرگــز
پرهیــز نکنیــد ،زیرا ما از شــاگردی کردن
ننگمان نمیآید بلکه از «همیشه شاگرد
ماندن» ننگمان میآید.
رهبــر انقــاب اســامی در توصیــه دوم
خــود گفتنــد :هیــچ گاه بــه برنامههــا و
توصیههای غربیها اعتماد نکنید.
ایشــان با تأکید بر اینکه همــواره باید به
توصیــه غربیهــا با ســوء ظن نگریســته
شود ،افزودند :کشورهای غربی که امروز
بیشترین پیشــرفتها را در زمینه علوم
جدیــد دارنــد ،بیشــترین جنایــات را نیز
در طــول تاریخ برضــد ملتها مرتکب
شدهاند.رهبر انقالب اسالمی ،مسئوالن
ستاد توسعه علوم شناختی را به تعیین
اولویتهــا و هدفهــای الزم نیز توصیه

رئیس جمهوری از تقدیم الیحه جامع انتخابات به مجلس در هفته آینده خبر داد

مردم باید حساب مالی مسئولین و نهادها را بدانند

تصویب لوایح مرتبط با اف ای تی اف پاسخ مناسب به دشمنان است

رئیــس جمهــوری در جلســه دیــروز
هیــأت دولــت تصویب لوایــح مرتبط با
 FATFرا پاسخی مناسب به توطئههای
دشمنان دانست و به برخی ویژگیهای
الیحــه جامعــه انتخابــات اشــاره کــرد
کــه رکــن اساســی آن شــفافیت اســت.
روحانــی همچنیــن خبــر داد کــه تدوین
الیحــه شــفافیت در دســتور کار دولــت
قــرار دارد .الیحــه جامــع انتخابــات در
هیــأت دولت تصویب شــد .بــه گزارش
پایگاه اطالعرســانی ریاســت جمهوری،
حجتاالسالم حسن روحانی در جلسه
روز گذشــته دولــت ،بــار دیگــر هــدف
تحریم ظالمانــه و غیرقانونــی امریکا را
تنها اعمال فشار به مردم ایران دانست
و با تأکید بر اینکــه با افتخار تحریمهای
امریــکا را دور میزنیــم و آنهــا هرگــز
نمیتوانند به خواستههایشــان برســند،
ابــراز امیدواری کرد که با تصویب نهایی
لوایح چهارگانه ،توطئــه امریکاییها در
موضوع مالی و بانکی نیز خنثی شود.
روحانــی بــا تأکیــد بــر اینکــه امــروز
همه دنیا میدانند که ایران هم پیشــتاز
مبــارزه با تروریســم بوده و هســت و هم
خــود قربانــی تروریســم از آغــاز انقالب
تــا بــه امــروز بــوده اســت ،اظهــار کــرد:
ملــت و مســئوالن مــا بخوبــی در برابــر
تروریســتهای مــزدور پــس از انقــاب
مقابلــه کردنــد و امروز هم ایــران نقش
مهمی را در مبارزه با تروریســم و امنیت
منطقه برعهده دارد.
رئیــس جمهــوری با اشــاره بــه اینکه
لوایــح  4گانهای که دولــت در این زمینه
تقدیــم مجلــس شــورای اســامی کرده
اهمیت ویــژهای دارد ،گفــت :همه باید
بداننــد که ایران نه تنها در مبارزه عملی
با تروریسم بلکه در همه زمینهها در این
راستا پیشگام و پیشتاز است.
وی ادامــه داد :خوشــبختانه دولــت
و مجلــس بــا همــکاری هــم اقدامــات
خوبــی راجع بــه لوایح 4گانه بــه انجام
رســاندهاند و امیدواریــم نهادهــای

دیگــری هــم کــه در ایــن زمینــه بایــد
اقداماتــی را در مراحــل نهایــی انجــام
دهنــد بــا ســرعت بیشــتر تــاش کــرده
تــا بتوانیــم ایــن لوایــح را بــه تصویــب
رســانده و ایــن امیــد امریــکا را ناامید و
توطئــه آنها را در موضوع مالی و بانکی
خنثــی کنیم.رئیس جمهوری با اشــاره
به اینکه دشــمنان تالش میکنند در دو
موضــوع نفت و صــادرات و فروش آن
و مســائل بانکــی ،ایران را در فشــار قرار
دهند ،گفت :در ارتباط با مســائل نفتی
خوشبختانه مسیرها و راههای مختلفی
را بــرای فــروش نفــت دنبــال میکنیم
و بــا افتخــار تحریمهــای امریــکا را دور
میزنیم.وی با اشــاره به دو برابر شــدن
ذخایــر کشــف شــده نفــت در  40ســال
گذشــته ،تاکید کرد :این بدان معناست
که با قدرتی که ایران از لحاظ نفت و گاز
در اختیار دارد ،کشوری نیست که کسی
بخواهد آن را از بازار انرژی حذف کند.
ëëویژگیهایالیحهجامعانتخابات
رئیس جمهــوری در بخــش دیگری
از ســخنان خــود ،از تصویــب الیحــه
جامــع انتخابات در دولــت و تقدیم آن
بــه مجلــس شــورای اســامی در هفتــه
آینــده خبــر داد.روحانــی ،انتخابــات را
یکی از دستاوردهای بسیار مهم انقالب
اســامی دانســت و با بیان اینکه بخش

بزرگــی از اســتمرار انقــاب اســامی و
تضمین نظام جمهوری اســامی ایران
در ســایه انتخابات و صندوق آرا اســت،
گفت :مردم همواره نسبت به انتخابات
امیــدوار هســتند و اگــر از نهــاد یــا فردی
گالیهمنــد هســتند ،امید دارنــد که چند
ســال دیگر فــردی بهتــر را برمیگزینند.
وی در تشــریح نــکات الیحــه دولــت
دربــاره انتخابــات ،با بیان اینکــه در این
الیحــه اجــرا و نظــارت بخوبــی تفکیک
شــده است ،اظهار کرد :یکی از مشکالت
این اســت که گاهی اجــرا بخواهد در کار
نظــارت دخالــت کنــد یــا نظــارت قصد
دخالــت در کار اجــرا را داشــته باشــد که
در ایــن الیحه به خوبی پیشبینی شــده
اســت .وی بــا اشــاره بــه نقــش پررنــگ
احــزاب در الیحه ،بــا بیان اینکــه در این
الیحه به خوبی مشــخص شده که زمان
نظارت از چه مرحلهای آغاز شــده و چه
زمانــی بــه پایان میرســد ،گفــت :راجع
به احــراز صالحیتها نکات روشــنی در
ایــن الیحــه آمده اســت کــه میتواند به
نگرانیهایی که در این زمینه وجود دارد،
پایان دهد.
روحانــی همچنیــن با بیــان اینکه در
این الیحــه نهادهایی که بایــد اطالعات
الزم را بــه بخــش نظــارت ارائــه کننــد
مشــخص شــده که چــه اطالعاتــی و به
چه صورت باید باشــد ،افزود :شفافیت

کردنــد و گفتنــد :در همــه عرصههــای
علوم شناختی ،ابتدا باید هدفگذاریها
مشخص و سپس طرح و پروژه ،تعریف
شــود و در اختیار پژوهشگر و محقق قرار
گیرد.
حضــرت آیــتاهلل خامنــهای ،لــزوم
تعریف یک راهبرد بومی برای پیشــبرد
علوم شــناختی را مورد تأکید قرار دادند
و در پایان خاطرنشــان کردند :در مســیر
شــناخت ایــن علــوم کــه بــا اســتدالل و
منطق ســر و کار دارد ،به گونهای حرکت
کنید کــه زمینه معرفت بیشــتر خداوند
حاصل شود.
پیش از ســخنان رهبر انقالب اســامی،
دکتــر کمال خــرازی از پروژههای ســتاد
توســعه علوم شــناختی و اهــداف ،آثار
و کارکردهــای ایــن پروژههــا در بخــش
ســامت ،اقتصــاد و ابعــاد مختلــف
پیشــرفت علمــی کشــور گــزارش داد
و گفــت :در ایــران ،ظرفیتســازی

فنــاوری بســیار خوبــی در
انســانی و
ِ
ایــن شــاخه از علــوم انجــام شــده و
ایــران در ردیــف برترینهــای منطقــه
و کشــورهای پیشــرو دنیــا اســت.آقای
خــرازی بــه برنامههــای ســتاد توســعه
علوم شــناختی برای «معرفی و ترویج
علوم شناختی»« ،کشف استعدادهای
برتر دانشآموزی و دانشــجویی و سوق
دادن آنها به ســمت علوم شــناختی»،
«حمایــت از کتابهــای منتشــر شــده
در حــوزه علــوم شــناختی» و «تبادالت
علمــی در ســطح جهانــی» ،اشــاره
کــرد و از توســعه زیرســاخت علــوم و
فناوریهای شــناختی در سراســر کشور
و راهاندازی آزمایشــگاههای الزم بویژه
آزمایشــگاه ملی نقشــهبرداری مغز به
عنــوان یــک دســتاورد بزرگ یــاد کرد و
درباره چند پروژه بزرگ و ملی در حوزه
علوم شناختی توضیح داد.
دکتر ســتاری ،معــاون علمــی و فناوری
س جمهــوری نیــز در گزارشــی
رئیــ 
بــه رشــد شــرکتهای دانشبنیــان،
بهبــود تجاریســازی دانــش ،افزایــش
ســرمایهگذاری بخــش خصوصــی در
پارکهــای علم و فنــاوری و رتبه علمی
باالی ایــران در شــاخههای نانوفناوری،
بیوتکنولوژی و علوم شناختی اشاره کرد.
همچنیــن آقــای دکتر نیلی ،دبیر ســتاد
توســعه علــوم شــناختی نکاتــی درباره
اصــاح ســاز و کار جذب اســتعدادهای
برتــر در ایــن شــاخه از علــوم ،لــزوم
دستیابی به مدلهای جدید در آموزش
نگــرش میانرشــتهای و
و پژوهــش بــا
ِ
سرمایهگذاری و تأمین بودجههای الزم
در علوم شناختی بیان کرد.

واکنش آیت اهلل مکارم و سبحانی
به سخنان روحانی درباره حجاب

president.ir

مناظره میان مصطفی تاجزاده و علیرضا زاکانی که در جلسه نخست پیرامون وقایع
کوی دانشگاه در سال  78برگزار شده بود ،این بار به مسائل انتخاباتی سال  ۱۳۸۸و
وقایع بعد از آن اختصاص یافت.
به گزارش ایســنا ،تاجزاده به عنوان آغازکننده ،این مناظره را رویداد انسانی و پیش
برنده و آیندهساز هفتهای که گذشت ،دانست و در عین حال با انتقاد از پخش فیلم
اعترافات اســماعیل بخشــی و سپیده قلیان با عنوان مســتند «طراحی سوخته» به
ســبب تأثیرات مخربی که به اعتقاد وی میتواند برای کشــور داشــته باشــد ،گفت:
«جمهوری اســامی آنقدر نظام مقتدری هست که از یک گروه کوچک کمونیستی
نگرانی به خود راه ندهد .شهید بهشتی رئیس قوه قضائیه بود ،اما به عنوان دبیرکل
حــزب با احزاب دیگر از جمله کیانوری گفتوگــوی آزاد و برابر میکرد .این برای ما
قابل افتخار است نه اعترافگیریهایی که جز خسران ندارد و امیدوارم که این بساط
برچیده شود».
تاجزاده ســپس در بخش دیگری از ســخنان خود با مقایســه تلویحی میان واکنش
متفاوت به طرح ادعای تقلب در مورد انتخابات مجلس ششم و ریاست جمهوری
دهم ،با یادآوری مسئولیتش به عنوان رئیس ستاد انتخابات در انتخابات مجلس
ششم به ذکر خاطراتی از طرح ادعای تقلب از سوی چهرههایی همچون غالمعلی
حدادعــادل ،آیــتاهلل جنتــی و محمدجــواد الریجانی گفــت 700« :هــزار رأی را در
تهران باطل کردند و تا امروز نیز شماره صندوقهایی که باطل کردند را نمیگویند.
چون رویشان نمیشود ،زیرا صندوقهایی که اصالحطلبان در آن رأی آورده بودند
را باطل کردند ...همان ســال دادگاه من برگزار شــد اگرچه من از تقلب تبرئه شدم
اما اتهامات دیگر زدند اما به شکایت من از آقای جنتی رسیدگی نشد ».تاجزاده در
ادامه با گالیه از استاندارد دوگانه در برخورد با ادعای تقلب در انتخابات گفت20« :
سال به دروغ گفتند که در انتخابات مجلس ششم تقلب شده است ،امروز اگر آقای
محمدرضــا خاتمی درباره انتخابات صحبت کند ،محاکمــه اش میکنند اما آقای
شریعتمداری میگوید «آقای تقلب» هیچ کاری نمیکنند».
در ادامه مناظره علیرضا زاکانی با بیان اینکه مناظره اتفاق خوبی است و ای کاش
رسانه ملی امکانی فراهم میکرد که این مناظره به نظر همه برسد تا سره از ناسره
مشخص شود ،بازداشت مرضیههاشمی را از سوی دولت مدعی حقوق بشر امریکا
اتفاق تلخ هفته عنوان کرد .وی با اشاره به آن بخش از سخنان تاجزاده در انتقاد از
اعترافگیــری از متهمان و پخش آن در رســانه ملی گفــت« :اتفاق تلخ که از منظر
شما افتاد ،در وزارت اطالعات دولت شما بود که اعتراف گرفت؛ قوه قضائیه بررسی
کرد و حرفهایش (اسماعیل بخشــی) دروغ بود .خوب نیست دعواهای خود را در
اینجامیگویید».
زاکانی با متهم کردن تاجزاده و دوستانش به اینکه نانشان در بحران و دیکتاتوری
اســت چون ادعای آزادی دارند اما به آن عمل نمیکنند و به همه چیز نگاه ابزاری
دارند ،گزارش کمیته تحقیق کوی را که تاجزاده در مناظره پیشین به آن استناد کرده
بود ،به استناد حکم دادگاه و نتیجه رسیدگی به شکایت فرهاد نظری فرمانده وقت
انتظامی تهران در مجلس ششم و هفتم مخدوش دانست و گفت« :کوی دانشگاه
کامالً ســناریوی طراحی شــده بود .ایــن کار را کردید تا موضــوع قتلهای زنجیرهای
فراموش شود .رهبری دستور دادند بررسی شود ،چرا نشد؟»
این فعال سیاســی اصولگرا سپس در پاسخ به ســؤالهایی که تاجزاده مطرح کرده
بود ،گفت« :راجع به عزت ابراهیم نژاد -که ســال  78در کوی دانشــگاه کشته شد-
ضارب را محکوم کردند اگر سؤالی دارید ،بروید از دادگاه بپرسید...
مشــخصاً از آقای رامین کریمی ادعای پرتاب شــدن از ساختمان کوی صحبت شد
کــه آقای محســن رهامی (وکیل دانشــجویان) بررســی کرد و معلوم شــد ادعایش
کــذب اســت ...در ارتبــاط بــا توقیف مطبوعــات حرف زدیــد؛ من خودم  4ســال در
هیأت منصفه مطبوعات با آقای انصاری و خانم کروبی بودم .دکتر سلیمانی سال
 ۸۱اعتــراف میکند که نقش رســانهها را در آشــوبهای آن ســال کتمان نمیکنم،
ایــن گفتــه چاپ شــده اســت ».زاکانــی در ادامــه افزود« :شــما میخواســتید چهره
نظام را خراب کنید .جالب اســت که شــما گفته آقای شریعتمداری را با گفته آقای
محمدرضا خاتمی که گفته  ۸میلیون تقلب شــده اســت که کل نظام را زیر ســؤال
برده ،مقایسه میکنید؟»
ســپس تاجــزاده در نوبت صحبت خود اظهار کرد« :چرا یــک انتخابات برای نظام
اســت یک انتخابات نیســت .چرا به مجلس ششم میگوید حکم حکومتی حلش
کرد اما در انتخابات  ۸۸میگویید فتنه ».او به خاطراتش از انتخابات  88پرداخت
و گفــت« :مــن بــا بازجویم بحث داشــتم چرا اجــازه تظاهرات به آقایان موســوی و
کروبی نمیدهید .گفت چون اغتشاش میشود .گفتم برویم اتوبان تهران -کرج که
جایی هم تخریب نشــود .گفتند نه چون یک ســوت میزنید همه میآیند .از زمان
 ۸۸تظاهرات شــده اســت اردوکشــی خیابانی ».وی در جایی دیگر افزود« :ســؤالم
اینجاست ما یک بار به شما اجازه تظاهرات ندادیم و شدیم دیکتاتور شما که صدبار
ندادید ،چه هستید».زاکانی نیز در قسمت سوم وقت مناظره خود گفت« :همیشه
گفتهاید تقلب شــده است .مشکل ما با شما قانونشکنی است .امام گفتهاند کسی
که خود را برتر از قانون میبیند مســتبد اســت؛ شــما مستبد هستید .همیشه با رمز
تقلب در انتخابات حاضر میشوید ».وی ادامه داد« :میگویید شما را به چه جرمی
گرفتند؟ شما در سال  ۸۷بیانیه دادید به انتخابات نمیشود اعتماد کرد .مانیفستی
هم در حزب مشارکت دادید که مانیفست براندازانه بوده است ...آنقدر عقل برای
دستگاههای امنیتی قائل شوید که بر این اساس پیشبینی کنند».
تاجزاده پاســخ داد« :چرا نمیگویید امام(ره) تأکید داشــت ســپاه در سیاســت وارد
نشــود .چرا نمیگویید امام(ره) در وصیتنامهاش گفته اســت جلوی ورود نیروهای
مســلح را بــه سیاســت بگیرید».زاکانــی بــا بیــان اینکــه «معتقــد هســتم  ۸۸یــک
ســناریوی از پیش تعیین شــده بود که ناکام ماند» ،گفت« :هشــت ماه بازار را فلج
کردنــد .دوم بحث تحریمها اســت .معمار تحریمها اذعان میدارد که مســیر ۸۸
چه کمک شایســتهای به آنها کرده و امریکا چه ســود زیادی از این ماجرا برد ».این
فعال سیاسی سپس با بیان اینکه در موقع این اتفاقات زد و بند مالی و دزدیهای
کالن برای ســالهای بعدش اتفاق میافتد ،از قراردادهای پتروشیمی باختر و شرکت
بازرگانیپتروشیمینامبردوگفت«:بایدجلویقدرتوفسادنامشروعوبیگانهپرستیرا
بگیریم».تاجزادهدرپاسخگفت«:اینکهمیگوییدتحریمازسال ۸۸استاصالًاینگونه
نبود ،از سال  ۸۴تحریم شروع شد .هرچه گفتیم تحریم است گفتند کاغذ پاره است.
شما میگویید مملکت آرام بود ،شما به هم زدید ،هر وقت در این مملکت آشوبی
هم نبود ،انصار حزباهلل کاری کرده است».
وی در ادامــه بــا انتقاد نســبت به دســتگیری برخی فعاالن سیاســی در پی اتفاقات
سال  ،88افزود« :گفتید  ۸ماه کشور آشوب شده است؟ مردم اعتراض داشتند ،چه
اشکالی داشــت به مهندس موســوی تریبون میدادید .دستگیری گسترده صورت
گرفــت و مقابلههایــی کــه صــورت دادیم خــب به جای ایــن کار فرصــت گفتوگو
میدادید».زاکانی در پاســخ گفت« :ما هم با آقای موســوی دیدار داشتیم .موسوی
هیچ استداللی نداشت .فردایش باهاشمی صحبت کردم .میگفت صبح انتخابات
کــه هنوز جواب نیامده خاتمی و موســوی آمدند گفتند انتخابات باید ابطال شــود.
کســی که قوانین را قبول ندارد به قول امام (ره)مفسد فی االرض است ».این فعال
سیاسی در ادامه مدعی شد« :موسوی را که بعد از انتخابات نگرفتند؛  ۲۵بهمن ۸۹
محصور شــد؛ زمانی که سوریه سازی را داشــتند انجام میدادند ،نظام هوشمندی
کرد ».تاجزاده نیز در پاسخ با طرح تشکیل یک کمیته حقیقتیاب درباره اتفاقات
ســال  ۸۸گفت« :من شخصاً هرچه آنها بگویند حتی اگر بگویند تاجزاده بیشترین
خطا را کرده ،قبول میکنم و به آن احترام میگذارم».

سیدرضاصالحیامیری،رئیسفعلی
کمیته ملــی المپیک که از آغــاز کار دولت
تدبیروامید درزمرهنزدیکترینمشاوران
رئیــس جمهــوری به شــمار میرفــت در
واکنشبهآنچهتحتعنوانانحصارطلبی
حلقــه اطرافیــان روحانــی و نفــی نقــش
اصــاح طلبــان در پیــروزی روحانــی در
انتخابات ریاســت جمهوری مطرح شده
اســت ،حضــور روحانی در انتخابــات  92و
 96را نتیجــه یــک اجماع ملی دانســت و

گفت« :پیــروزی روحانی محصول اجماع
اصالحطلبــان و اعتدالگرایــان بــود .البته
من نقش اصولگرایان معتدل را نیز انکار
نخواهمکرد».
به گزارش انتخاب ،صالحی امیری در
پاســخ به اینکه برخی معتقدنــد با توجه
به شــرایط اقتصادی پیش آمده ســرمایه
اجتماعی روحانی بشــدت ریــزش کرده،
بــا بیان اینکــه ســرمایه اجتماعی ممکن
اســت با پدیــدهای مثل برجــام افزایش و

بــا افزایــش نــرخ ارز کاهش پیدا کنــد ،اما
میتــوان ســرمایه اجتماعــی را بازســازی
کــرد ،گفــت« :معتقــدم کــه جامعــه در
فضــای فعلــی دچــار نوعــی نارضایتــی
نسبت به وضعیت معیشتی و اقتصادی
اســت .اگر دولت بتواند دو عامل انسجام
در ســطح ملــی و کارآمــدی در ســطح
اقتصــادی را بــه اثبــات برســاند ،اعتمــاد
قابل بازســازی اســت ...و بر ایــن باورم که
روحانی ظرفیت بازســازی شرایط فعلی

برای بازگشت به شــرایط مطلوب را دارد.
به عنــوان مثــال در همیــن دو مــاه اخیر،
ثباتــی نســبی در بــازار ارز شــکل گرفــت و
میبینیم که این ســرمایه بتدریج در حال
بازســازی اســت».صالحی امیــری درباره
انتخابات پیش روی آتی و احتمال ائتالف
اصالحطلبانواعتدالگرایانبایکدیگرنیز
اظهار کــرد« :مصالح و منافع ملی اقتضا
میکنــد کــه اصالحطلبــان و اعتدالیــون
دارای یک انســجام قوی و درونی باشــند،

چراکه تداوم حیات سیاسی اصالحطلبان
و اعتدالگرایان در گرو ایجاد انسجام ،وفاق
و اجماع است»او در ارزیابی جریان مقابل
افزود«:درمجموع،چهارجریانسیاسیدر
کشور وجود دارد .اولین و قویترین جریان
سیاسیاصالحطلبانهستندکهازظرفیت
اجتماعــی باالیــی برخوردارنــد .دومیــن
ظرفیتکشوراصولگرایانمعتدلهستند
کــه حمایــت بخــش زیــادی از متدینین از
جملــه حــوزه علمیــه و بــازار را بــههمراه

دارند .جریان ســوم اعتدالگرایی است که
تــداوم گفتمان آیتاهلل هاشــمی اســت.
اینان معتقدند برای تداوم حیات سیاسی
باید از هرگونه مناقشات سیاسی عبور کرد
به اجمــاع و اتحاد ملی اندیشــید .جریان
چهــارم جریــان رادیکال یا افراطی اســت
کــه هنرشــان برهــم زدن معادلــه قدرت
سیاســی اســت .رادیکالهــا فاقــد پایــگاه
اجتماعی بــوده ،ولی از قدرت تخریبگری
بسیارباالییبرخوردارهستند».

مســائل مالــی در تبلیغــات و نحــوه
تبلیغــات هم بــرای حفظ حقــوق افراد
مشــخص شــده تــا مــردم اعتمادشــان
نسبت به انتخابات بیشتر شود.
رئیــس جمهــوری با اشــاره بــه اینکه
تدویــن الیحــه شــفافیت در دســتور کار
قــرار دارد کــه بــزودی بررســی آن در
هیــأت دولت انجــام خواهد شــد ،تأکید
کرد :همــه باید بدانند که حســاب مالی
مســئولین و نهادهای مختلف چگونه و
به چه میزان است.
وی بــا بیــان اینکــه امــروز در زمینــه
بودجــه بــا شــفافیتی کــه انجــام شــده،
مــردم میدانند که هر بخش چه میزان
پــول دریافت کــرده و چقــدر خدمت به
انجــام رســانده اســت ،گفــت :بهتریــن
ناظــر بــرای امور کشــور مردم هســتند و
بهتریــن راه بــرای مبــارزه با فســادهایی
کــه در جامعه وجود دارد ،نظارت مردم
اســت و نظارت مردم با شفافیت انجام
میشــود.روحانی اظهــار کرد :مــردم در
زمینههــای گوناگــون از جملــه بخــش
ســامت و خدمات اداری بایــد بدانند و
ببینند که چه اقداماتی صورت میگیرد،
فســادها برای ایــن صــورت میگیرد که
مــردم ناچارنــد در ادارات بــرای انجــام
کارشــان پلههــا را بــاال و پایین رفتــه و در
نهایت نیز انجام کارشان به امروز و فردا
موکول میشود.

برخی از مراجع تقلید قم روز گذشــته به ســخنان رئیس
جمهوری درباره فضای مجازی و حجاب واکنش نشــان
اخــــبار
داده و از آن انتقــاد کردند .به گــزارش انتخاب ،آیتاهلل
مکارم شــیرازی در حاشــیه درس خارج فقه خود با این بیــان که «اگر به قول
غربیها در منطقه اولین قدرت هستیم ،آن هم بر اثر اسالم است؛ این را باید
حفظ کرد ،شــما رئیس جمهوری اســامی هستید؛ نه رئیس جمهوری کشور
دموکراتیک ســکوالر» ،جمالت حسن روحانی درباره مسأله حجاب و فضای
مجازی را زننده توصیف کرد و با اشــاره به اینکه مســأله حجاب جزو مســائل
ضروری اســت ،گفــت« :رئیس جمهوری که قســم خورده اســت ارزشهای
اســامی را حفظ کند ،باید به قســم خود پایبند باشــد؛ ما اگر این همه شهید
دادیم ،برای ارزشهای اسالمی بوده است».
مــکارم شــیرازی بــا بیان اینکــه «دربــاره فضای مجــازی هم ببینیــد که چه
فســادهایی رخ داده اســت؛ ما منکر این فضا نیستیم اما باید جلوی مفاسد
را گرفــت» ،گفت« :رئیس جمهوری در ســخنان خــود میگوید وقتی مردم
همه چیز را خواســتند ،نباید جلوی خواست آنان را گرفت که در پاسخ باید
گفت اگر مردم همه چیز را میفهمند ،پس در دادگستری و تعزیرات را هم
ببندیــد؛ یقیناً یک عده خطاکار در کشــور وجود دارنــد که باید جلوی آنان را
گرفت ».او در ادامه افزود« :رئیس جمهوری باید اشتباهات خود را اصالح
کند .یکی از اصول سیاست این است که اگر در یک جا مسأله بغرنجی پیدا
کردید ،به ســراغ مســائل حاشــیه ای بروید؛ این جزو مسائل سیاست است؛
حــاال هم که این مشــکالت اقتصادی وجود دارد ،مســئوالن ســراغ مباحث
حاشیهای می روند؛ سرگرم کردن مردم با این مسائل کار درستی نیست».
آیتاهلل جعفر سبحانی هم در جلسه درس خارج اصولش اگرچه در تفسیر آیه
ْ
الد َ َ
الر ْش ُد ِم َن ْال َغ ِّی» گفت که اسالم از دو بخش عقاید
ین ق ْد تَبیَّ َن ُّ
«ال إِکراَه فِی ِّ ِ
و اعمال و تکالیف تشکیل شده است و این آی ه ناظر به عقیده است و عقیده با
اکراه درســت نمیشــود؛ اما افزود« :احکام جنبه اجرایی دارد و حجاب از قبیل
مسائل تکلیفی است؛ حجاب ،چماقی بر سر زنان نیست؛ بلکه مرتبط با عفاف
آنــان اســت ».وی بــا بیان اینکه «آقایانی کــه در رأس کار هســتند ،یک مقدار از
مســائل را برای حوزه بگذارند؛ شــما که عقل کل نیســتید؛ اقتصاد ،سیاست و...
برای شما؛ ولی احکام شرعی را برای حوزه بگذارید» ،ابراز داشت« :حجاب تنها
با نصیحت درســت نمیشود؛  ۵۰درصد با نصیحت است؛ اما  ۵۰درصد دیگر
اجرا میخواهد ،امر به معروف میخواهد ،نهی از منکر میخواهد».

مشغولیتذهنیآیتاهللجنتی

آیتاهلل جنتی در جلسه دیروز شورای نگهبان با عرض تسلیت ایام سوگواری
شــهادت حضــرت زهرا (س) گفــت :مدتی اســت گرانیهای مکــرر کاالهای
اساسی ذهنم را مشغول کرده است .به گزارش ایسنا وی افزود :نباید عملکرد
مســئوالن به صورتی باشــد که مردم احساس کنند که مسئوالن نمیخواهند
یــا نمیتواننــد رونــد گرانیهــا را مهــار کنند.جنتی بــا انتقــاد از بیتوجهی به
گرانیهــای مکرر از ســوی مســئوالن تأکید کــرد :در همین زمینــه قاچاق دام
زنده از کشور وضع غیرقابل قبولی را از جهت تأمین گوشت قرمز برای مردم
ایجاد کرده اســت .دبیر شــورای نگهبان بــا قدردانی از نجابت مردم شــریف
ایران اظهار امیدواری کرد با تالش و توجه بیشتر مسئوالن اوضاع اقتصادی و
معیشتی مردم سامان یابد.

