
یان نقدی بر سخنان سعید حجار
سیاوش کاویانی

برخی از اصالح طلبان با مواضعی که می گیرند، 
خود را از دایره جمهوری اسالمی بیرون برده اند.

اصالح طلبان از زمانی ک��ه نمود یافتند و خود 
را به عرصه قدرت سیاس��ی در کشور رساندند، تنها 
خاطراتی که از آنها باقی مانده است اقداماتی است که 
برای کشور هزینه های سنگینی را به بار آورده است.

فتن��ه 78 و فتن��ه 88 تنها بخش��ی از س��وء 
رفتارهایی اس��ت که باعث ش��د دشمنان خارجی 
نیز طمع کنند و تصور داش��ته باشند که با چنین 

فتنه هایی، کار جمهوری اسالمی تمام است.
حتی اصالح طلبانی که ماجرای فتنه های 78 و 
88 را تدارک دیدند و به آن دامن زدند، چنین تصور 
و خیالی داشتند، اشتباهات محاسباتی آقایان باعث 

شد تا واکنش مردم را در پی داشته باشد.
درک این موضوع که اصالح طلبان در کارکرد 
خود اش��تباهات بزرگی داش��تند، برای آنها دشوار 
نیس��ت بلکه ب��اور پذیر نیس��ت، زمان��ی که یک 
جریان سیاس��ی و حزبی پی به اشتباهات خود در 
عملکردها نبرد، نمی توان از او انتظار داشت که به 

اصالح رفتاری خود بپردازد.
اص��رار ب��ر اش��تباهات گذش��ته و تأکی��د بر 
تصمیمات و سیاس��ت هایی که پیش از این اتخاذ 
و اعمال کرده اند، پروسه ای است که اصالح طلبان 

بر آن پافشاری دارند.
س��عید حجاری��ان ک��ه تئوریس��ین جری��ان 
سیاسی اصالح طلب ش��ناخته می شود، به تازگی 
در مصاحب��ه ای »بح��ران مش��روعیت« و »بحران 

کارآمدی« را مسأله مسأله ها دانسته است.
حجاریان در این مصاحبه سعی دارد از شرایط 
کنونی کشور یک تصویر تیره و تاره ترسیم کند که 
آینده آن نیز بس��یار ترس آلود و وحش��تناک جلوه 

داده شده است.
چرای��ی ای��ن موضوع روش��ن اس��ت، چنین 
تفکراتی که از کش��ور یک تصویر بد حال می کشد 
و ب��ه جامعه عرض��ه میکند، هدفی ج��ز به قدرت 
رس��یدن ندارد. اصالح طلبان معروف و مش��هور به 
قدرت طلبان تمامیت خواه هس��تند، آنها زمانی که 
خود را در قدرت ببینند س��عی دارند همه جوانب 

قدرت را در دست بگیرند. 
مخالف��ت آنها ب��ا جایگاه والی��ت فقیه که در 
قانون اساس��ی نیز به آن تأکید ش��ده و اختیاراتی 
که ولی فقیه بر اس��اس قانون اساس��ی و شرع در 
اختیار دارد همواره مورد مناقش��ه و مخالفت آنها 
بوده اس��ت. چرا که در صورت قبول وجود جایگاه 
والیت فقیه در جمهوری اس��المی ایران از س��وی 
اصالح طلبان، آنها خواهان نشاندن فردی از طیف 

و تفکر خود در این مقام مهم و حساس هستند.
ش��ک نکنید اگر رهبری نظ��ام از زمان وجود 
اصالح طلبان یک فرد اصالح طلب بود، آنها تا این 

اندازه در راه انقالب سنگ اندازی نمی کردند.
حجاریان در مصاحبه خود مشروعیت نظام را 
زیر س��وال می برد و چارچوب های موجود را برای 
مشروعیت جمهوری اس��المی کافی نمیداند بلکه 

حتی غیر قابل قبول هم معرفی می کند. 
او ب��دون توجه به این که جمهوری اس��المی 
ای��ران ب��ر اس��اس ی��ک انق��الب اس��المی و در 
چارچوب های آموزه های تشیع شکل گرفته است، 
سعی دارد تا جمهوری اسالمی را عالوه با نداشتن 

مشروعیت، ناکارآمد هم جلوه دهد.
او ب��دون توجه به ناکارآم��دی ایده ها و تئوری و 
عملی ه��ای خود و جریان اصالحات ک��ه هزینه زا و 
هزینه افزا برای کشور بوده است، سعی دارد ناکارآمدی 
را ب��ه گردن انقالب بیندازد در حالی که بس��یاری از 
این ناکارآمدی ها و مشکالتی که وجود دارد به خاطر 

تفکرات جناح چپ سابق و اصالحات کنونی است.
سعید حجاریان س��پس خودکامگی را مشکل 
اساسی دیگری برای جمهوری اسالمی ایران معرفی 
می کند و گرچه مشخصاً و مستقیم به نوع و جایگاه 
این خودکامگی اشاره ندارد اما با سابقه مخالفتی که 
جری��ان اصالحات با جایگاه رهب��ری و والیت فقیه 
داشته و دارد، میتوان گفت که اشاره او با مثال هایی 

که دارد رهبری را هدف قرار داده است.
دغدغه و نگرانی اشخاصی همچون آقای سعید 
حجاریان، اکنون و آینده ایران اسالمی نیست، که 
اگر بود، به جای مخالفت هایی که رسم دشمنی در 
آن دیده می شود، ش��کل همکاری و همدلی برای 

بهبود اوضاع باید دیده می شد.
با وجود این که اصالح طلبان، مجلس ش��ورای 
اسالمی را در دوره ششم با اکثریت قاطع در اختیار 
داشتند و رسماً دو دور دولت اصالحات را در ایران 
مس��تقر کردند، اما کارنام��ه آنها در این مدت یک 

کارنامه ناکارآمد بود.
اکنون نیز قصد بر این است تا ناکارآمدی موجود 
در دول��ت که اصالح طلب��ان از حامیان اصلی دولت 
بوده و هس��تند و حتی یکی از عوامل پیروزی آقای 
روحانی در انتخابات ریاس��ت جمهوری بودند، چون 
خود در این ماجرا نقش داشتند، مسئولیت وضعیت 
موجود را به گردن نظام اسالمی و رهبری بیندازند.

تئوریس��ین اصالح��ات حت��ی راهکارهایی را 
برای نافرمانی های مدنی معرفی می کند و در واقع 
ترغیب می کند که به خاطر ش��رایط موجود مردم 

دست به این کار بزنند.
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در دیدار مدیرعامل بنیاد برکت با معاون توسعه  روستایی و مناطق روستایی تأکید شد:
وستایی افزایش هم افزایی میان دستگاه های خدمت رسان ر

مدیرعام��ل بنیاد برکت وابس��ته به س��تاد اجرایی فرمان حضرت ام��ام)ره( و معاون 
توسعه ی روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری دیدار و گفت وگو کردند.

در نشس��ت مهندس سعید جعفری، مدیرعامل بنیاد برکت و معاونان این بنیاد با دکتر 
محمد امید، معاون توسعه ی روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری، بر ضرورت هم افزایی 

میان دستگاه های فعال در حوزه ی خدمات رسانی به مناطق محروم روستایی تأکید شد.
در این جلس��ه، ضمن اطالع این دو دستگاه خدمات رسان از دیدگاه های یک دیگر در 
زمینه ی توس��عه ی روس��تایی و محرومیت زدایی، ضرورت یکپارچگی در سیاست گذاری، 
راهب��ری، برنامه ریزی، نظارت و گزارش دهی میان دس��تگاه های اجرایی فعال در حوزه ی 

روستا مورد توجه قرار گرفت. 
هم چنین پیش��نهاد شد، ستاد یا قرارگاهی به این منظور تشکیل شود و بدون ایجاد 
س��اختار اضافی و صرفاً در چهارچوب س��اختارهای فعل��ی، هماهنگی های الزم را  میان 

دستگاه های اجرایی فعال در حوزه ی روستایی برقرار کند. 
آماده س��ازی ی��ک برنامه ی فراگی��ر و جامع برای کش��ور در حوزه های روس��تایی با 
برش های اس��تانی از دیگر موارد مطرح در این نشس��ت ب��ود. هم چنین با توجه به قانون 
توس��عه و ایجاد اش��تغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری و فعالیت گسترده ی بنیاد 
برکت وابس��ته به س��تاد اجرایی فرمان حض��رت امام)ره( در مناطق محروم و روس��تایی 
به خصوص در حوزه ی اش��تغال زایی، درخواس��ت اس��تفاده ی این بنیاد از منابع صندوق 

توسعه ی ملی همانند دستگاه های اجرایی دیگر مطرح شد.
در پی این درخواس��ت و با عنایت به اجرای طرح های اشتغال زایی در مناطق محروم 
روستایی توسط بنیاد برکت با حضور تسهیل گرانی که فقط به دنبال پرداخت وام نیستند، 
بلکه متقاضیان را تا به بهره برداری رسیدن طرح ها راهبری می کنند، مقرر شد مکاتبه ای 
میان این بنیاد و معاونت توسعه ی روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری انجام شود 

تا در صورت امکان اصالح قانون، این دسترسی مهیا شود.
موضوع دیگر طرح شده در این نشست، مشکل ضمانت روستاییان برای دریافت تسهیالت 
بانکی بود که گاه با سخت گیری بانک های عامل در این خصوص مواجه هستند. پس از مذاکره 
در این باره، تصمیم گرفته ش��د که به م��وازات مکاتبات بنیاد برکت با بانک مرکزی، معاونت 

توسعه ی روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری نیز این موضوع را پی گیری کند. 

به همت آستان قدس رضوی صورت گرفت؛
وپا با حضور 500 پزشک جهان دومین کنگره پزشکان قلب ایران و ار

دومین کنگره بین المللی پزش��کان قلب ایران و اروپ��ا با حضور 500 فوق تخصص، 
متخصص و جراح قلب از 21 کش��ور جهان به همت آس��تان قدس رضوی در بیمارستان 

رضوی مشهد 
با حضور حجت االسالم و المسلمین رئیسی تولیت آستان قدس رضوی در بیمارستان 

فوق تخصصی رضوی مشهد آغاز به کار کرد.
حجت االسالم والمسلمین سید ابراهیم رئیسی تولیت آستان قدس رضوی در مراسم 
افتتاحیه این کنگره با اشاره به مسئله دارو و توجه به درمان خصوصاً برای اقشار کم درآمد 
جامعه، این فعالیت را از اولویت های کاری آس��تان قدس رضوی و فعالیت های اجتماعی و 
اقتصادی در دوره جدید عنوان کرد که با توجه به تعیین این اولویت طی مدت زمانی کوتاه 

ظرفیت تولید داروی آستان قدس رضوی به دو برابر افزایش یافته است.
دکت��ر فریدون نوحی رئیس انجمن قلب و عروق ایران نیز در این کنگره عنوان کرد: 
اس��تادان و متخصصان ایرانی عالوه بر استفاده از تجربیات چهره های برجسته علمی بین 
الملل��ی در این کنگره، می توانند توانمندی های کش��ور را نیز در این عرصه به پزش��کان 

خارجی نشان دهند. 
پروفسور کازیرو آشیدا رئیس بخش مرکز قلب و عروق بیمارستان یوری سایایوکوهاما 
ژاپن، برگزاری کنگره قلب بیمارس��تان رضوی را حرکتی بزرگ دانس��ت و عنوان کرد: از 
میزان استقبال متخصصان از این کنگره بسیار شگفت زده شدم. کار بزرگی صورت گرفته 
و شکل گیری این گردهمایی علمی بدون شک نقش پررنگی در افزایش دانش و تخصص 

پزشکان خواهد داشت.
همچنین دکتر »ادم کردنر« متخصص قلب از دانشگاه آلمان نیز در حاشیه این کنگره 

گفت: دیابت و چاقی عامل مهمی در پیشرفت عارضه های قلبی در سنین پایین است.
وی افزود: متأس��فانه عارضه های قلبی در س��نین پایین افزایش چشمگیری یافته به 
گونه ای که وجود این دو عامل در کنار هم میزان بیماری های قلبی را در نسل جوان باال 
برده است. این متخصص قلب از دانشگاه آلمان تأکید کرد: با توجه به افزایش عوامل خطر 
زا احتمال اینکه نس��ل جوان در آینده طول عمر کمتری داش��ته باشند، بسیار زیاد است. 
اما در مجموع می توان گفت میزان بیماری های قلبی با توجه به پیش��رفت علم پزش��کی 

کاهش چشمگیری یافته است.
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وزنامه  نامه سرگشاده 50 ر
درباره لغو بخشنامه قوه قضاییه 

برای انتشار آگهی های دادگستری

جلس��ه هم اندیش��ی پیرام��ون مش��کل آگهی ه��ای 
دادگس��تری با حضور مدیران مس��ئول 50 روزنامه بخش 
خصوص��ی برگزار ش��د و حاضران طی نامه ای سرگش��اده 

خواستار رسیدگی و لغو بخشنامه دادگستری شدند.
باتوج��ه به مش��کالت عدی��ده ای که بخش��نامه اخیر 
قوه قضاییه برای نش��ریات ایجاد کرده، جلسه هم اندیشی 
پیرامون مش��کل آگهی های دادگس��تری با حضور مدیران 

مسئول 50 روزنامه بخش خصوصی برگزار شد.
ای��ن مدیران مس��ئول درنهای��ت نام��ه ای را به امضا 

رساندند که متن آن به شرح زیر است:
امروز جامعه ایرانی در ش��رایط خاص به ویژه تحریم و 
جنگ نرم و رس��انه ای جهان س��لطه قرار داشته که مقابله 
و دف��اع را ایجاب و وظیفه ش��رعی و میهنی تک تک آحاد 
رسانه ای کرده است تا به عنوان افسران جنگ نرم بتوانند از 
هویت انقالب اسالمی دفاع کنند که این انجام وظیفه مورد 
تاکی��د مقام معظم رهبری قرار گرفته اس��ت. لذا به عنوان 

رهنمونی برای تمامی تصمیم سازان الزم االجراست.
در این میان توقع فعاالن رس��انه که با انواع مشکالت 
تهیه و تامین مواد اولیه و مس��ائل معیشتی دست و پنجه 
ن��رم می کنند انتظار حمایت و »چش��م  یاری داش��تن« از 
دوس��تان جه��ت کاس��تن از دغدغه ه��ای پیرامونی برای 
پرداختن به وظایف اصلی و تولید محتوا و حضور فعاالنه و 

هوشمند در جنگ  نرم مقابل دشمنان است.
به همی��ن منظور ب��ا توجه به مش��کالت عدیده ای که 
بخش��نامه اخیر ق��وه قضاییه برای نش��ریات ایجاد کرده و 
با انتقاد مدیران این رس��انه ها مواجه ش��ده اس��ت، جلسه 
هم اندیشی برای بررسی مش��کل آگهی های دادگستری با 
حضور مدیران مسئول 50 روزنامه بخش خصوصی برگزار 

شد.
در این جلس��ه، مدیران مس��ئول نش��ریات با اش��اره 
به ش��رایط اقتصادی نامس��اعد و افزای��ش قیمت کاغذ و 
هزینه های انتش��ار روزنامه، این بخشنامه را خالف جریان 
اقتص��اد مقاومتی دانس��ته و تهدیدی ب��رای ادامه حیاط 

نشریات قلمداد کردند.
در این بخش��نامه قوه قضایی��ه درج آگهی های قانونی 
مراجع��ان به قوه قضایی��ه را به روزنامه حمایت و درج آنها 
در س��امانه این قوه منوط کرده است که آن محروم کردن 

نشریات کشور از کلیه منابع درآمدی و تضعیف آنهاست.
ب��ا توجه ب��ه اینکه بخش��نامه های اخیر ق��وه قضاییه 
ب��رای انتش��ار آگهی دادگس��تری در س��امانه الکترونیک 
ب��ا م��واد 7۳ و ۳02 و ۳۴۳ آیین دادرس��ی مدنی و مواد 
۶1۶، ۳۴۴، 17۴ و ۳8۴ قانون آیین دادگس��تری کیفری 
در تعارض اس��ت و تمامی مواد مذکور بر انتش��ار آگهی ها 
در روزنامه های کثیراالنتش��ار تاکید دارد لذا حاضرین در 
این جلسه، طی نامه ای سرگشاده خواستار رسیدگی و لغو 

بخشنامه دادگستری شدند. 
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شرکت انتقال داده های آسیاتک به مناسبت 
1۶آذر و روز دانش��جو، برای کلیه دانش��جویان 

مشترک، هدیه ویژه ای در نظر گرفته است.
به گزارش روابط عمومی آسیاتک این شرکت 
در راستای تکریم دانشجویان و ارج نهادن به مقام 

ایشان، به کلیه دانشجویان عزیزی که شغل خود 
را دانش��جو ذکر کرده و مدارک الزم را ارائه داده 

اند، دوگیگ اینترنت هدیه اختصاص داده است. 
بر اس��اس این گزارش اعتبار هدیه مورد نظر به 

صورت کد تخفیف برای تلفن همراه دانشجویان 
عضو در باشگاه مش��تریان آسیاتک ارسال شده 
دانشجویان می توانند تا ۶روز، با مراجعه به پنل 
کاربری خود، 2گیگ ترافیک هدیه را فعال و از 

آن استفاده نمایند. 

روزنامه 
سیاست روز 

تلفنی آگهی 
می پذیرد

88
00
69
69

به مناسبت ۱6 آذر و روز دانشجو
ین اپراتور ارتباطات ثابت کشور به دانشجویان هدیه برتر

رهبر معظم انقالب 
در پیامی به اجالس سراسری نماز: 

بخش مهمی از گرفتاری ها 
بر اثر نپرداختن به حقیقت 

هشداردهنده نماز است
ِ

روحانی: 
با اقامه نماز در برابر ابرقدرت ها 

حفظ خواهیم شد

حمالت ائتالف سعودی به یمن
در آستانه مذاکرات صلح شدت گرفت

کشتار یمنی ها 
برای باج خواهی 

در سوئد
گروه فرادید  در حالی که هیأت یمن برای  ویژه شرکت در مذاکرات صلح تحت نظارت سازمان گ�زارش 
ملل عازم س��وئد شده، ائتالف س��عودی - اماراتی بر شدت حمالت 
خود در جبهه های مختلف یمن به ویژه در ساحل غربی، افزوده است 

تا با این حربه به باج گیری از این مذاکرات بپردازد.

سی.اف.تی با اصالحات تکرار شد!
سرنوشت جنجالی ترین الیحه اف.ای.تی.اف چه شد؟
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