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رئیس قوه قضاییه تاکید کرد:

برخورد با رسانه های تفرقه افکن 
میان مردم ایران و عراق 
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نماینده مردم اصفهان در مجلس:

هرکسی طرفدار شفاف سازی نیست 
حتما ریگی به کفش دارد

2

آفت های جمهوری اسالمی
سیاوش کاویانی

انق��اب اس��امی از زمان��ی که پیروز ش��د، 
آفت هایی داش��ته و هنوز هم دارد، ابتدای انقاب 
آفت منافقین گریبان کش��ور را گرفت و التقاطاتی 
که باعث ش��د برداشت های بسیار غلطی از اهداف 

انقاب اسامی به وجود بیاید.
انق��اب اس��امی به خاط��ر ماهی��ت مکتبی 
خود که مبارزه با ظلم و س��تم بنا ش��ده، از سوی 
قدرت های جهانی همواره با تهدیدات جدی روبه رو 
بوده است، اما در طول 40 سال عمر خود توانسته 
است با همه این دشمنی ها و تهدیدات مقابله کند 

و آنها را پشن سر بگذارد.
آفت های جمهوری اسامی ایران روز به روز با 
تغییرات زیاد ادامه داشت، حتی در درون سازمان 
نظام جمهوری اس��امی اف��راد و گروه هایی نقش 
داش��تند که با نفوذ خود در بدن��ه نظام به قدرت 
رس��یدند و از این قدرت ب��رای ضربه زدن به نظام 

اسامی بهره بردند.
انق��اب اس��امی به خ��ودی خود ی��ک روند 
اصاحی را باعث شده بود که با تغییرات ساختاری 
براس��اس آموزه های فقه شیعه بذر آن کاشته شد، 
انق��اب برای اصاح امور در ای��ران به وجود آمد، 
اموری که تا پیش از این در دس��ت رژیمی وابسته 

و سر سپرده بود.
اما با وجود روند اصاحی در انقاب اس��امی، 
تفکری سیاس��ی وارد عرصه سیاسی کشور شد که 

شعار اصاحات سر داد.
تفکر اصاحات را می توان آفتی برای جمهوری 
اسامی دانس��ت، چراکه از زمانی که مطرح شد و 
حتی توانست قدرت را در مجلس شورای اسامی 
دوره شش��م و دول��ت اصاحات به دس��ت گیرد، 
تصمیم��ات و اقدامات��ی خاف جه��ت آرمان های 

انقاب اسامی انجام داد.
هر چند ضعف و حضور کمرنگ جناح سیاسی 
حامی انقاب و انقابیون نیز فضا را برای حضور و 
نفوذ تفکر اصاح طلبی فراهم کرد و باعث ش��د تا 
آنها از این ضعف و حضور کمرنگ بهره ببرند، اما با 

این وجود انقاب به راه خود ادامه داده است.
نمونه بارزی که می توان از آفت بودن سیاست های 
اصاح طلب��ان ن��ام برد، مجلس ش��ورای اس��امی 
دوره شش��م اس��ت، نمایندگان این دوره از مجلس 
ک��ه اکثریت آن را اصاح طلبان تش��کیل می دادند، 
اقداماتی انجام دادند که باعث بروز مشکات زیادی 
برای کشور ش��د. اقدام به آبستراکسیون، استعفای 
دسته جمعی نمایندگان اصاح طلب، نوشتن نامه به 
رهبری نظام اسامی برای پذیرفتن جام زهر دیگر، 
برپا کردن فتنه و اغتشاش��ات سال 78 که در دولت 
اصاحات به وجود آمد، تنها گوش��ه ای از آفت هایی 

بود که آنها به جان انقاب اسامی انداختند.
عوام��ل و اف��رادی در درون دول��ت اصاحات 
حضور داشتند و برخی ش��خصیت ها نیز از بیرون 
و پشت پرده، سیاست های خود را اعمال می کردند 

که باعث آشوب های سال 78 شد.
فتن��ه 88 را نی��ز اصاح طلبان ب��ه پا کردند و 
آن آش��وب و اغتش��اش را باعث شدند. هزینه های 
این دو فتنه برای جمهوری اس��امی ایران و مردم 

بسیار سنگین بود.
ماجرا اینجا جالب می شود که همان آفت های 
انق��اب و نظام جمهوری اس��امی ک��ه خود علیه 
انق��اب اقدام کرده ان��د، اکنون با ف��رار رو به جلو، 
جمهوری اسامی ایران را آفت زده معرفی می کنند 
و از تعبیر »این جامعه لجن است« بهره می برند. در 
حالی که خود نقش اصلی و اساسی را در آفت زدگی 

انقاب و نظام اسامی بازی کرده اند. 
آقای ت��اج زاده از مجرمین فتن��ه 88 که یکی از 
مسببان تفکرات اصاح طلبانه این طیف سیاسی است، 

گفته است، جمهوری اسامی ایران آفت زده است.
ب��ه جرأت می توان گفت اگ��ر این تفکر انحرافی 
که اکنون یک طیف افراطی از درون آن شکل گرفته 
وجود نداشت، قطعاً مس��یر انقاب اسامی در ادامه 
آرمان های خود با مشکات بسیار کمتری روبه رو بود.

همین تفکر اصاحات بود که اعتقاد داش��ت و 
هنوز هم دارد می توان و باید با آمریکا کنار آمد، به 

شرطی که تن به خواسته های کاخ سفید بدهیم.
اعتق��اد این طی��ف افراطی بر این اس��ت که 
جمهوری اس��امی ایران باید برای ماندگاری خود 
دست از مخالفت و مبارزه با آمریکا، رژیم اسرائیل 
و هر آنچه که از نظر آنها باعث ایجاد مش��کل برای 

کشور می شود بردارد.
چنین تفکری باعث شد تا هسته ای به شرایط 
کنونی برس��د. طیف افراطی اصاح طلب که اکنون 
خود را شکست خورده در تحقق برنامه ها و اهداف 
خود می بیند برای برون رفت از فشار افکار عمومی، 
خ��ود را در مقام مصلح ق��رار می دهد و دیگران را 

آفت جمهوری اسامی معرفی می کند.
در قاموس چنین ایدئولوژی، داشتن موشک های 
بالستیک که قدرت آنها بار دیگر در هدف قرار دادن 
پایگاه ض��د انق��اب در خاک کردس��تان عراق به 
نمایش درآمد، اشتباه است و باید به خاطر خواسته 

آمریکا آنها را نابود کرد.
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محرم فرصتی برای رونمایی از فقه پویا و دوری از منبرهای تکراری؛

هیئت انقالبی و هیهات از جا ماندن در تاریخ

تقدیر از کشتی گیران مدال آور 
در بازی های آسیایی 2018

طی مراس��می در خانه کش��تی عبداهلل موحد 
و با حضور رس��ول خادم رئیس فدراسیون کشتی، 
مجید قاس��می مدیرعامل بانک  پاس��ارگاد، جمعی 
از مدی��ران فدراس��یون و بان��ک، کش��تی گیران و 
کادر فن��ی، از مدال آوران کش��تی آزاد و فرنگی در 
مسابقات آس��یایی 2018 با اهدای جوایز نقدی و 

لوح یادبود، قدردانی شد.
در این مراس��م رس��ول خادم ضمن قدردانی 
از قاسمی و س��ایر مدیران بانک  پاسارگاد به عنوان 
حامیان صمیمی ورزش ملی کش��ور گفت: بنده به 
عنوان مسئول فدراسیون کشتی گواهی می دهم در 
روزگار سخت و پرفراز و نشیبی که خانواده کشتی 
تجربه کرده  است، به ویژه در روزهای اخیر، خانواده 
بزرگ بانک  پاس��ارگاد که با وجود جمع عظیمی از 
م��ردم عزیزمان یک خانواده چند میلیونی اس��ت، 
لحظه به لحظه کنار کشتی بودند و حمایت خود را 
از ورزش ملی کش��ور دریغ نکردند. از طرف جامعه 
کش��تی از این حمایت صمیمان��ه و خالصانه کمال 

تشکر را دارم.
قاسمی نیز با بیان اینکه افتخار مجموعه بانک 
 پاسارگاد این اس��ت که از کشتی به عنوان ورزش 
ملی ای��ران حمایت می کند، خطاب ب��ه قهرمانان 
کش��تی گفت: من به عنوان یک شهروند و عضوی 
کوچ��ک از جامعه پرافتخار ایران اس��امی، وقتی 
ش��ما به قهرمانی می رسید و پرچم ملی ایران را به 
دوش می کشید، در برابر این بزرگی تعظیم می کنم 
و به خاط��ر این عظمتی که ش��ما خلق می کنید به 

درگاه خداوند بزرگ شکرگزار هستم. 
وی ادام��ه داد: ش��ما می دانید ک��ه دعای 82 
میلیون نف��ر ایرانی و آنهایی که در س��طح دنیا به 
جمهوری اسامی دل داده اند، پشتوانه  توفیقات شما 
اس��ت. این نعمت بزرگی اس��ت که خداوند به شما 
داده است تا بتوانید ایران و ایرانی را سرافراز کنید. 

قاس��می افزود: آنچه که بانک  پاس��ارگاد برای 
ورزش کش��تی کش��ور انج��ام داده اس��ت، از روی 
عشق، عاقه و احساس مسئولیت بوده  است. یکی 
از مهم ترین بحث های ما در این بانک، مس��ئولیت 
فرهنگی اس��ت و ش��ما بخش مهمی از فرهنگ و 
تاریخ ملی ما هس��تید. کشتی در ورزش جهان، با 
نام ایران ش��ناخته شده اس��ت. وی در پایان ضمن 
اظهار امیدواری از بهره برداری هر چه س��ریع تر از 
آکادمی کش��تی که توسط بانک  پاسارگاد در حال 
احداث اس��ت، این ق��ول را به قهرمان��ان تیم ملی 
کشتی کشور داد که پاداشی بیشتر از دوره قبل از 
س��وی این بانک  به مدال آوران کشتی در مسابقات 

المپیک 2020 اهدا شود.

گزارش یک

مهدی رجبی
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اس��ت.  عجیبی  حکای��ت  فراکس��یون در حاشیـــه رئیس  وقتی 
امی��د مجلس ک��ه اتفاقا رئیس ش��ورای عالی 
معموال  اس��ت،  اصاح طلبان  سیاس��ت گذاری 
س��کوت می کند و ترجیح می دهد ب��ا »فریاد 
خام��وش« داد بزن��د که »س��کوتم از رضایت 
نیست/ دلم اهل ش��کایت نیست« یک عده ای 
می گوین��د ک��ه »فان��ی«، »دکترج��ان« چرا 

چیزی نمی گویی؟ چرا سکوت می کنی.
حاال دکتر بعد از نود و بوقی آمده اس��ت و 
حرف زده اس��ت و حاال احتماال هم هوادارانش 
و ه��م منتقدانش بای��د بگوین��د »دکتر جان 
ممنون« بی زحمت همان »همیش��گی« یعنی 

سکوت بهتر بود.

بخش��ی از سخنان آقای عارف را بخوانید تا 
ببینی��د با این اعتماد به س��قف و در عین حال 
اجتماع نقیضین باید چ��ه کرد: »بعد از حوادث 
سال 1۳88، عده ای از سیاسیون در هر دو جناح، 
به این باور رس��یده بودند که اصاح طلبان وارد 
صحنه نش��وند. علی رغم این ن��گاه که در هر دو 
جری��ان بود، به طور ج��دی آمدیم و حضورمان 
را ادام��ه دادیم... نباید بگوییم چ��را به روحانی 
رای دادیم؟ خیلی ها ش��یطنت می کنند. س��ال 
۹2 درس��ت تصمیم گیری کردیم و درس��ت تر 
از ۹2، ۹۶ ب��ود؛ در ای��ن میان، عملکرد روحانی 
بحث مجزایی است. ما وظیفه مان را درست انجام 
دادی��م؛ باید پای این وظیفه بایس��تیم... جامعه 
بیش از هر زمانی به جریان اصاحات نیاز دارد؛ 
هر چند نقد مردم را می پذیریم چون مسئولیت 
داری��م. از مردم هم بابت مش��کات عذرخواهی 
می کنیم چ��ون دولت��ی را روی کار آوردیم که 
نمی خواهد ی��ا نمی تواند منوی��ات اصاحات را 
پیاده کند؛ البته منطقی هم نیست رودرروی آن 
بایس��تیم. مجبوریم صورت مان را با سیلی سرخ 
کنیم... باید به مس��یری ک��ه می رویم، اطمینان 

داش��ته باشیم. اگر قرار اس��ت کاری انجام شود، 
باید با محوریت دولت باش��د؛ نباید دولت هم با 

کارهای خلق الساعه شرایط را بدتر کند.«
البت��ه جناب »دکتر« در ج��ای دیگری از 
فرمایش��ات خود این را هم گفته اند که »شرط 
ماندگاری، یک زمانی داد کشیدن و یک وقتی 
هم تحمل کردن اس��ت؛ در ای��ن میان، منافع 

فردی هم نباید وجود داشته باشد.«
حاال یکی نیست بپرسد اگر واقعا منافع فردی 
برای تان مهم نیست و آمدید تا از حاکمیت بیرون 
نیفتاده باشید و خود را تنها جریان »پاسخگوی 
مطالبات مردم« می دانید، بی زحمت بفرمایید که 
چطور می ش��ود هم در سال ۹2 تصمیم درست 
گرفت، هم با نگاهی به چهار س��ال قبِل شاهکاِر 
دولت! در سال ۹۶ تصمیم درست تر گرفت و بعد 
عملکرد همان انتخاب و تصمیم درست را »بحث 
مجزا« تلقی کرد؟ چطور می شود شما کار خود 
را درست انجام داده باشید و دولت منتخب شما 
ک��ه حاصل »کار« شماس��ت، آنچنان در بحران 
»تدبی��ر« و »امیدم گرفتار ش��ود که مردم برای 
روزهایی که گذش��ته اس��ت و قرار بود دیگر به 

»عقب« برنگردیم دلتنگ شده اند؟ چه شده که 
شما درس��ت عمل کردید و حاصل درستکاری 
ش��ما ب��ا کارهای خلق الس��اعه ش��رایط را بدتر 

می کند؟
چه می شود که دس��ت تان را روی صورت 
خود گذاشته اید تا س��رخی »سیلی«  را کسی 
نبیند؟ راستی صورت مردم را دیده اید؟ سرخی 

آنها به »کبودی« می زند.
کاش همی��ن یک ب��ار که بع��د از مدت ها 
»س��خن« راندید، اینقدر شجاعت و شهامت را 
داشتید که بابت همه ی خطاهای دیروز و امروز 
و فردای تان عذرخواهی کنید. بابت فتنه ی 88 
ک��ه بخش��ی از درد امروز جامع��ه حاصل لگد 
دیروز ش��ما و دوس��تان تان به »مردم ساالری« 
بود. باب��ت غلط ترین »تک��رار«ی که کردید و 
با هیاهو و لولوس��ازی مردم را از ایراِن ونزوئا 
شده ترساندید و حاال این حال و روز و روزگار 
دستپخت شماست که همیشه از نظام »طلب« 
دارید و طلبکارید و هیچگاه نخواس��تید سهم 
خود را در خرابی ها و آسیب هایی که به نظام و 

مردم زدید بپذیرید.
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وقتی که غافالن
نظام اسالمی را »آفت زده« می خوانند 

»خط عوض کرده ها«
 آفت اصلی نظام 

نقاره های رضوی بشارت شفا دادند
با تأیید ش��فای دو زائر توسط کمیسیون پزشکی ش��فایافتگان حرم رضوی، نقاره های حرم 
مطهر امام رضا)ع( ظهر دیروز شفا یافتن این دو زائر از شهرهای کرج و بوشهر را بشارت دادند.

حجت االسام عباس فرازی نیا عضو کمیسیون شفایافتگان حرم مطهر رضوی گفت: یکی از 
این ش��فایافتگان بانوی معلولی از اهالی بوشهر است که در سال گذشته در حرم مطهر حضرت 
علی بن موسی الرضا)ع( با عنایت ویژه حضرت شفا یافته  است و پس از یکسال با بررسی مدارک 

پزشکی و تحقیقات میدانی در کمیسیون شفایافتگان حرم مطهر رضوی این امر تأیید شد.
وی با بیان این مطلب که پیش از این نیز یک نوجوان مبتا به سرطان خون مورد عنایت 
ویژه حضرت رضا)ع( قرار گرفته بود، تاکید کرد: درخصوص این مورد نیز کمیسیون شفایافتگان 
حرم مطهر رضوی پس از بررسی مدارک پزشکی، مصاحبه و تحقیقات میدانی، شفا یافتن این 

فرد در حرم مطهر رضوی را مورد تأیید قرار داد.
حجت االس��ام فرازی نیا گفت: از سال ها قبل رسم بر این بوده که اگر یکی از زائران شفای 
خود را از حضرت امام رضا)ع( دریافت می کرد، نقاره های حرم مطهر رضوی به یمن این رخداد 

نواخته می شدند.
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توهماتنظامیژرمنها
درسرزمینشامات

در مصالی امام خمینی)ره(؛
اجتماع بزرگ مادران و شیرخوارگان عاشورایی

۴ محرم برگزار می شود
آیی��ن بزرگداش��ت مقام حضرت علی اصغر)ع( امس��ال نیز، روز جمع��ه چهارم محرم، 
مصادف با 2۳ ش��هریورماه از ساعت 8:۳0 صبح با حضور شیرخوارگان عاشورایی و مادران 

آنها در شبستان اصلی مصای امام خمینی)ره( برگزار می شود.
به اطاع می رس��اند جزئیات این برنامه که با حضور جمعی از خانواده ش��هدای انقاب 
اس��امی، دفاع مق��دس و مدافع حرم برگزار می ش��ود، روز اول ماه محرم از طریق س��ایت 

مصلی، رسانه ملی، خبرگزاری ها و جراید منتشر می شود.
مصای امام خمینی)ره( در مراس��م امس��ال، شرایط حضور پدران را نیز فراهم کرده و 

شبستان شرقی مصلی به همین منظور تدارک دیده شده است.
گفتنی اس��ت اخبار مرتبط با فعالیت های متنوع مصلی صرفاً از طریق س��ایت مصلی 
به نش��انی www.musalla.ir و از طرف روابط عمومی مجموعه اطاع رس��انی می شود. 
اصحاب رس��انه در صورت نیاز به پیگیری موضوعات مرتبط و اطاع از آخرین رخدادهای 

مصلی نیز می توانند با شماره 8817۶0۵2، دفتر روابط عمومی مصلی تماس بگیرند.

رئیس شورای عالی سیاست گذاری اصالح طلبان:

دولتیرارویکارآوردیم
کهمجبوریمباسیلی
صورتمانراسرخکنیم


