سوال از وزیر کشور کلید خورد

بهارستان

مردم از مجلس و دولت ناراحتند

عض��و هیئت رئیس��ه مجلس گفت :س��وال از وزیر کش��ور درب��اره عملکرد
استانداران و فرمانداران مناطق سیل زده کلید خورد.
س��ید امیرحس��ین قاضی زاده هاش��می با انتقاد از عملکرد مدیران محلی
ش��امل فرمانداران ،بخشداران و شهرداران در ماجرای سیل اخیر گفت :مدیران
محلی علیرغم پیش بینیهای هواشناس��ی ،راهکارهای��ی را برای مقابله با بحران
سیل پیش بینی نکرده بودند و عملکرد ضعیفی در این زمینه داشتند .نماینده مردم
مش��هد گفت :مدیران محلی جهت مقابله با س��یل باید در راس��تای بازگشایی مسیرها،
رودخانهها و بستر رودها اقداماتی را انجام میدادند اما تا امروز گزارشی از عملکرد مدیران
محلی برای مقابله با خسارات ناشی از سیل گزارش نشده است.
شنیدهها حاکی از آن است که برخی فرمانداران در حوزه مدیریت خود حضور نداشته اند
و هیچ پیش بینی و اقدامی برای جلوگیری از خسارات ناشی از سیل انجام نداده اند .مهر
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دیدگاه

حاج��ی بابایی گف��ت :تمام مصیبتهای اقتصادی کش��ور ب��ه علت اجرای
داوطلبانه لوایح مرتبط با  FATFهمچون پالرمو و  CFTاست.
نماین��ده مردم همدان افزود« :مردم از فس��اد بیش از کمبودهای اقتصادی
ناراحتند .برخی از مس��ئوالن بر همه این مسائل واقفند اما اجازه نمیدهند که
عدالت برپا شود چرا که خودشان ضرر میکنند.
وی گفت:ام��روز اگر نمیتوانیم تحریمها را دور بزنیم ،صرفاً برای این اس��ت که
دستمان را رو کرده و با دنیا همراهی غیرعاقالنهای داشتیم و تمام مصیبتهای اقتصادی
کش��ور به علت اجرای داوطلبانه لوایح مرتبط با  FATFهمچون پالرمو و  CFTاس��ت.
حاجی بابایی افزود؛ مردم ما از ضعف مجلس و عملکرد دولت به ش��دت ناراحتند اما از
نظام خوش��نودند و برای حفظ نظام همه س��ختیها را تحمل کرده و آمریکا را رو سیاه
مهر
میکنند.

رویـداد
پاسداران

رسانههای معاند در پی ناکارآمد نشان
دادن نظام در حل بحرانها هستند

در پی نزوالت آس��مانی و ب��ارش های فراوان که
منجر به وقوع س��یل و ایجاد مش��کالت و خس��ارات
فراوانی ب��رای هموطنانمان گردی��د و نیز احتماالتی
مبن��ی بر ت��داوم بارش ها و س��یالب در مناطق غرب
و جنوب غرب کش��ور ،س��ردار سرلشکر پاسدار قاسم
سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب
اسالمی پیامی صادر کرد،متن پیام سرلشکر سلیمانی
به این شرح است؛
خدای بزرگ را ش��اکریم ک��ه در لحظات و بزنگاه
های حس��اس و خطیر که ایران اس�لامی در معرض
آزم��ون های بزرگ و دش��وار قرار می گیرد  ،با الطاف
و عنای��ات ویژه  ،ملت و نظام را در غلبه بر س��ختیها
و مش��کالت یاری می بخش��د و وحدت و یکپارچگی
ملی و صبر و ش��کیبایی و ایمان و باور آنان به حق و
حقیقت را رمز موفقیت تاریخسازیشان قرار می دهد.
اینک در ش��رایطی که از واپس��ین روزهای سال
گذش��ته و آغازین س��اعات س��ال جدید ب��ارش های
ک��م نظیر نزوالت آس��مانی ،حادثه س��یل ویرانگر در
برخی اس��تانهای کشور ،مش��کالت ،تلفات و خسارت
های فراوانی برای مردم س��یل زده در مناطق شمالی،
غربی و جنوب غربی میهن اس�لامی را در پی داش��ته
اس��ت ،با فرمان و توصیه های رهبر حکیم و دلس��وز
انقالب اسالمی حضرت امام خامنه ای( مدظله العالی)
و حضور گره گش��ای مردم نجیب و ش��ریف ایران در
کنار س��ایر دس��تگاههای اجرایی و نیروهای مس��لح،
صحن��ه هایی زیبا ،اله��ام بخش و معن��ادار در انجام
اقدامات امداد و کمک رسانی های اولیه به مردم سیل
زده خل��ق کرده اس��ت ،با توجه به ت��داوم بارش ها و
احتمال وقوع سیل های جدید و تهدید کننده به ویژه
برای مردم مومن و مجاهد اس��تان خوزستان  ،ضمن
قدردانی از نق��ش آفرینی های مجاهدان��ه ،فداکارانه
و مخلصان��ه آحاد نیروهای ام��دادی دولتی ،مردمی و
نظام��ی و تاکی��د بر لزوم تداوم پرش��تاب آن در پهنه
مناطق آسیب دیده تأکید میشود:
با توجه به پیش بینی ها در گس��ترش خطرات و
آسیب ها برای مردم و افزایش دامنه نیازها در شرایط
پیش رو ،اینجانب و س��ایر فرماندهان و پیشکس��وتان
دف��اع مقدس ،با همکاری س��تادهای عتب��ات عالیات
و اربعین مراکز اس��تان ها ،بر خ��ود وظیفه می دانیم
س��ایر امکانات ،ظرفیتها و تجارب موجود از جمله در
موکب های خدمت رسانی به زائران اربعین حسینی را
با هماهنگی و همراهی مجموعههای مس��ئول فعال و
در صحنه؛ ساماندهی و با گسیل و استقرار آن از هفته
آینده و به مدت یک ماه در مناطق در معرض س��یل و
تا هنگام عادی شدن وضعیت ،به کمک مردم شهرهای
پلدختر ،سوسنگرد ،بستان و دیگر نقاط بشتابیم.
بیتردید اتفاق کلمه و روحیه بسیج شوندگی ملی
که در لحظه حس��اس کنونی با حضور مردم همیش��ه
در صحنه با مش��ارکت در ساخت خاکریز ها و دیواره
های خاک��ی ،دژها ،حفر کانال ،پر کردن کیس��ههای
مخصوص شن ،پذیرایی ،اسکال و حمل و نقل رایگان
مردم ،به کارگیری قایق ها و ماش��ین آالت شخصی،
کمک های نقدی و رساندن مشتاقانه کمک های اولیه
مانند آب،غذا ،پوشاک ،لوازم گرمایشی و  ...بار دیگر در
فضای عمومی کشور بروز و ظهور یافته است؛ ظرفیت
راهبردی و گره گشایی است که به مانند گذشته یاری
بخش عبور ایران عزیز از شرایط سخت و بحران هایی
مانند هشت سال دفاع مقدس است.

سرمقاله
اقتدار اجتماعی ایران در سیل 98
ادامه از صفحه اول

مردم مناطق سیل زده و طوفان زده آمریکا هنوز
درگیر صدمات سیل و طوفانی هستند که از زمان آن
ماهها و س��الها گذشته است ،آنگاه رژیم آمریکا ایران
را متهم به کم کاری در ارائه خدمات و امدادرسانی به
مردم سیل زده خود میکند!
آمری��کا حت��ی از ورود و ارس��ال کمکهای مالی
و جنس��ی برخی از کش��ورها به ایران ممانعت کرد تا
دش��منی پلید خ��ود را با مردم ایران اس�لامی کامل
کن��د .مردم ایران هیچگاه ن��وع برخورد و رفتار برخی
از مناطق س��یل زده آمری��کا را فراموش نمیکنند که
چگونه پس از س��یل به فروش��گاهها و مغازههای شهر
یورش برده و دس��ت به غارت مواد غذایی و کاالهای
موجود در فروش��گاهها میزدند .چنین رفتاری نشان
چیس��ت؟ آیا غیر از این اس��ت که مردم سیل زده از
کم��ک و امداد دول��ت و دولتهای حاک��م در آمریکا
ناامید هس��تند و میدانند که اگر کمک هم قرار است
انجام شود ،دیر هنگام و اندک خواهد بود؟!
و س��خن آخر این که حکمت و تقدیر الهی را نیز
نباید در اتفاقات و حوادث س��ال جدید نادیده گرفت.
بارشها و س��یل در آغازین روزهای سال  1398یک
حکم��ت الهی دارد ،حکمتی که ،پروردگار عالم منافع
آن حکمت خود را در س��ال جدید نمایان خواهد کرد
و آن را برای ملت ایران به بار خواهد نشاند.

 ۴ایراد شورای نگهبان به یک مصوبه مجلس

شورای نگهبان

س��خنگوی ش��ورای نگهبان از برگزاری جلسه این ش��ورا برای بررسی یک
الیحه مصوب مجلس خبر داد.
عباس��علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان با اش��اره به جزئیات اولین
نشس��ت این ش��ورا گفت :در این جلس��ه مصوبه مجلس پیرام��ون الیحه نظام
سالمت اداری کشور و مبارزه با فساد مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.
وی افزود :در این جلس��ه ،پس از بحثهای مکرر پیرامون مصوبه مجلس درباره
الیحه نظام سالمت اداری کشور 4 ،ایراد محتوایی به این الیحه از سوی اعضای شورای
نگهبان وارد ش��د .قائم مقام دبیر ش��ورای نگهبان اضافه کرد 4 :ایراد قانون اساسی و در
بخشهای��ی هم ابهاماتی نس��بت به بنده��ای این الیحه که م��ورد تصویب مجلس قرار
گرفته ،از س��وی ش��ورای نگهبان وارد ش��ده که این ایرادات را امروز شنبه پس از جمع
تسنیم
بندی نهایی برای مجلس ارسال میکنیم.

شنبه  17فروردین  1398شماره 4990

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار مسئوالن ،سفرای کشورهای اسالمی و جمعی از قشرها مختلف مردم:

به مسئوالن تأکید کردهام کار اصلی ،بازسازی ویرانیهای سیل است

در خجس��ته س��الروز عی��د
بــ�ا والی�ت
مبع��ث ،حض��رت آی��ت اهلل
خامن��ه ای رهبر معظم انقالب اس�لامی در دیدار
مس��ئوالن نظام ،س��فرای کش��ورهای اس�لامی و
جمعی از قش��رهای مختلف مردم ،بعثت انبیاء را
ی��ک حرکت عظیم برای ایجاد تم��دن نوین با دو
ویژگ��ی «عبودی��ت اله��ی» و «مبارزه ب��ا کفر و
طاغوت» خواندند و با تأکید بر اینکه بعثت پیامبر
اکرم (ص) ،جامع ترین ،کامل ترین و ماندگارترین
بعثتها است ،گفتند :امروز انقالب اسالمی و نظام
جمهوری اس�لامی ادامه بعثت پیامبر اعظم(ص)
اس��ت و وعده خدا ،پی��روزی جبهه حق در مصاف
توحید و طاغوت است.
رهبر انقالب اسالمی در ابتدای سخنان خود با
اشاره به حادثه سیل در برخی از استانهای کشور و
مشکالت ناشی از آن و همچنین تلفات و خسارات
سیل ،افزودند :در این حادثه ،تالش مردم و روحیه
همبس��تگی و بسیج شوندگی در میان آنان ،بسیار
خ��وب بود و ملت ایران جانانه وارد میدان ش��دند
و کم��ککار مس��ئوالن بودند و مس��ئوالن نیز با
همین پشتیبانی مردمی و با اتفاق کلمه توانستند
اقدامات ابتدایی را انجام دهند.
حضرت آیت اهلل خامن��ه ای با تأکید بر اینکه
هن��وز کاره��ای زیادی ب��رای کاه��ش آالم مردم
سیل زده باقی مانده اس��ت ،خاطرنشان کردند :به
مس��ئوالن تأکید کرده ام ک��ه کارهای اصلی یعنی
بازسازی ویرانی ها و جبران خسارتها ،از این به بعد
است و باید این خسارات و صدمات جبران شود.
ایش��ان افزودند :البته م��ردم عزیز در مناطق
سیل زده باید به همکاری با مسئوالن ادامه دهند
زیرا کمک آنها حقیقتاً گره گشا خواهد بود.
رهب��ر انقالب اس�لامی در ادامه با اش��اره به
موضوع مبع��ث ،ظهور پیامبران در جوامع مختلف
را یک برانگیختگ��ی و یک حرکت عظیم با جهت
گیری «توحید و عبودیت» و «اجتناب از طاغوت»

خواندن��د و تأکید کردند :طاغ��وت در واقع همان
جریان و خ��طِ مقابلِ حرکت توحیدی اس��ت که
مصداق امروز آن رؤسای جمهور در امریکا و برخی
کشورهای دیگر ،هستند.
حضرت آیت اهلل خامن��ه ای با تأکید بر اینکه
هدف از بعثت انبی��اء ایجاد جامعه فاضله و تمدن
نوین بوده اس��ت ،گفتند :در این تمدن ،همه لوازم
آن از جمل��ه علم ،اخالق ،س��بک زندگی و حتی
جنگ نیز وجود دارد.
ایش��ان با اش��اره به برخی دیدگاهها که هدف
اس�لام را ،از بی��ن ب��ردن جنگ عنوان م��ی کنند،
افزودند :در اسالم ،جنگ وجود دارد اما موضوع مهم،
جهت گیری این جنگ اس��ت زی��را جریان طاغوت
همواره برای اش��اعه فس��اد و قدرت طلبی و مقاصد
خبی��ث ،جنگ به راه انداخته اس��ت که این جنگ
مذموم است اما مقابله با طاغوت ،ممدوح است.
رهب��ر انقالب اس�لامی ،خاطرنش��ان کردند:
تجاوزگ��ری ه��ای رژی��م صهیونیس��تی در طول
س��الهای متمادی ،نمونه ب��ارز جنگافروزیهای
طاغوت ،و مقابله مجاهدان فلس��طینی و حزب اهلل
لبنان و همچنین دفاع  ۸س��اله ملت ایران مصداق
بارز جهاد در راه خدا است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با تأکید بر اینکه بعثت
پیامبر اسالم (ص) جامع ترین و ماندگارترین بعثت
ها و انقالب اس�لامی ایران نیز ادامه آن بعثت است،
افزودند :علت دشمنی با نظام جمهوری اسالمی همان
خط دش��منی جبهه طاغوت با جبهه توحید است و
اینکه گفته می ش��ود دشمن تراش��ی نکنید حرف
نادرس��تی اس��ت زیرا جبهه طاغوت با اصل و هویت
حرکت توحیدی مخالف اس��ت و امریکا و نوکرهای
او همچون آل س��عود ،به کمتر از دس��ت کشیدن از
حرکت در مسیر توحید راضی نمی شوند.
ایش��ان مصاف «توحید و طاغوت» را مصافی
اجتناب ناپذیر خواندند و با تأکید بر اینکه خداوند
متعال پیروزی جبهه حق را مقدر فرموده اس��ت،

حجت االسالم ابوترابی فرد در نماز جمعه تهران:

ش روی تولید را باید برداشت
موانع پی 

خطی��ب نماز جمع��ه تهران گف��ت :باید
تر يبــــو ن
موان��ع پی��شروی تولید را برداش��ت و
س��رمایهها را به حوزههایی هدایت کرد که از باالترین مزیت و
ارزش افزوده برخوردار است.
حجت االس�لام سید محمدحسن ابوترابی فرد امام جمعه
موقت تهران در خطبههای نماز جمعه این هفته ،اظهارداشت:
انقالبی پایدار است که عقبهای عقالنی و معرفتی داشته باشد.
پشتوانه معرفتی انقالب اسالمی مبانی دینی و اندیشه سیاسی
فقیه پرورش یافته در مکتب قرآن و عترت است.
حجتاالسالم ابوترابیفرد افزود :در روزهای آغاز سال ،ما
با بارشهای استثنایی روبرو شدیم و در یک عصر جدیدی قرار
داریم .ما در عصر گام دوم انقالب قرار داریم؛ عصر یک حرکت
بالن��ده .عصر تحوالت معنوی ،انساندوس��تی و نیکوکاری در

اس��ـتاد دانش��گاه عالم��ه
گــ�زارش دو
طباطبایـ��ی میگــوی��د
پیش��نهادی ک��ه ب��ا عنوان یک��ی ش��دن و ادغام
جایگاهه��ای رهب��ری و ریاس��تجمهوری مطرح
میش��ود ،یک مغلطه سیاسی و در حقیقت حذف
مردمساالری است.
نظ��ام والیت فقیه و ی��ا به عبارت روش��نتر
«مردمساالری دینی» ،مبنا و مدلی است که برای
ساخت نظام سیاسی در ایران پس از انقالب اسالمی
انتخاب ش��ده است .هم امام خمینی(ره) بنیانگذار
کبیر انقالب اسالمی و هم آیتاهلل خامنهای رهبر
انقالب اسالمی معتقدند که مردمساالری دینی نه
ی��ک ترکیب تلفیقی از دموکراس��ی امروز غربی با
سنت دینی در ایران ،بلکه یک مفهوم بسیط است
که هر دوی آنها از اس�لام اخذ ش��ده است .بدین
معنا که اگر نظام جمهوری اسالمی« ،مردمساالر»
است ،این ضرورت اتکا و اعتقاد و احترام به نظر و
رای و تصمیم مردم و اعمال آن ،نیز از همان دین
استخراج شده است.
مردمس��االری دینی امّا از ابت��دا با مخالفان و
دش��منانی مواجه بوده اس��ت .برخی میگویند از
دریچهی اعتقاد به دموکراس��ی با آن مخالفند چرا
ال
که با افزودن اضافهی دینی به مردمس��االری عم ً
قیدی به آن زده میش��ود که امکان مردمساالری
واقعی را منتفی میکند و بعضی دیگر نیز میگویند
به واسطهی اعتقاد به دین ،با مردمساالری مخالفند
چرا که ب��ه عقیدهی آنها این دین اس��ت که باید
«ساالر» باشد و رای و نظر و خواست مردم در این
زمین��ه موضوعیتی و اصالتی از منظر مش��روعیت
ندارد بلک��ه صرفاً به صورت تبع��ی و برای بالفعل
ک��ردن و اعمال مش��روعیت حکوم��ت یک حاکم

گفتن��د :اگر ملت ای��ران همانگونه ک��ه تا به حال
حرکت کرده است ،به مسیر خود ادامه دهد ،قطعاً
بر دش��منان یعنی امریکا و اذن��اب او غلبه خواهد
کرد و پیروز خواهد شد.
رهبر انقالب اسالمی در عین حال نکته مهمی
را متذکر ش��دند و خاطرنش��ان کردن��د :البته این
نتیجه پیروزی قابل تغییر است و آن ،در شرایطی
است که دچار کوتاهی ،عدم همراهی ،عدم صداقت
و دست کشیدن از مجاهدت در راه خدا ،بشویم.
حض��رت آیت اهلل خامن��ه ای گفتند :اما ملت
ایران نشان داده اس��ت که اینگونه نیست و امروز
جوانان کشور با انگیزه ،معرفت و آمادگی بیشتر از
جوانان نسل های قبل ،این مسیر را ادامه خواهند
داد و به همین علت اس��ت که من همواره جوانها
را خط��اب قرار می دهم .ایش��ان با تأکید بر اینکه
جوان��ان باید در هم��ه عرصه ها آم��اده حرکت و
پیشرفت روزافزون باشند ،افزودند :امروز همه بویژه
جوان��ان باید در عرصه های علم و فناوری ،اخالق،
سبک زندگی ،مسائل اقتصادی ،مسائل فرهنگی و
در جبهه حرکت های سیاس��ی و آگاهانه ،فعال و
پرنشاط در صحنه حضور داشته باشند.
رهبر انقالب اس�لامی در پایان س��خنان خود
تأکی��د کردن��د :فردای ای��ران اس�لامی متعلق به
جوانان مؤمن و پرانگیزه ای است که با اراده قاطع
و فکر روش��ن و ابتکارهای پ��ی در پی ،می توانند
کشور را به اوج اعتال برسانند.
پیش از س��خنان رهبر انقالب اسالمی ،آقای
روحان��ی رئیسجمه��ور اس��اس رس��الت پیامبر
اعظم(ص) را دعوت به صراط مس��تقیم دانس��ت
و اف��زود :مل��ت ایران ب��ا تبعیت از تعالیم رس��ول
خدا(ص) در مقابل دش��منان بشریت ،تسلیم نشد
و مقاوم و اس��توار ،ایس��تادگی کرد .آقای روحانی،
ش��کوه وحدت و همکاری م��ردم ،دولت ،نیروهای
مس��لح و نهاده��ای عمومی برای مقابله با س��یل
اخیر را نمونه دیگری از تمس��ک به س��یره نورانی

جامعه اسالمی؛ عصر تحوالت آب و هوا و اقلیمی.
وی ب��ا اش��اره به عصر جدید در رس��انه ملی تصریح کرد:
زمینه رویش و درخشش استعدادها و ظرفیتهای نسل جوان
فراهم ش��ده اس��ت .در تحوالت اقلیمی در  ۱۳روز اول سال،
حدود  ۹۰میلیارد مترمکعب بارش داشتهایم .در سالهای آب
و هوای معمولی ،حداکثر بارش در طول س��ال بارانی کش��ور،
حدود  ۴۰۰میلیارد مترمکعب اس��ت .در  ۱۳روز  ۹۰میلیارد
مترمکعب بارش داش��تهایم .اگر کار ب��زرگ انقالب و فرزندان
هوشمند آن در س��اختن سدهای کشور نبود ،معلوم نبود چه
ش��رایطی داشته باشیم .امروز  ۱۷۲سد در سطح کشور داریم
و در هنگام پیروزی انقالب  ۱۹س��د داش��تیم .این کار بزرگ
مهندس��ی فنی با  ۱۰س��ال جنگ تحمیلی و سالها تحریم و
مشکالت اقتصادی شکل گرفته است.
خطیب نماز جمعه تهران با تأکید بر اینکه دولتمردان دور
از انص��اف و بیاخالق آمریکا باید بفهمند که ملتی که انقالب
را با اقتدار پاس��داری کرده اس��ت ،با اقت��دار از این چالشها

پیامبر عظیمالش��أن اسالم برشمرد و گفت :در این
حادثه دشمنانی که با بستن حسابهای هالل احمر
مانع ارس��ال کمکهای ایرانیان خارج از کش��ور به
هموطنان خود شدند ،روسیاه شدند.
رئیسجمه��ور افزود :روس��یاهان هن��وز قادر
به جبران خس��ارتهای س��یل چند ماه قبل آمریکا
نیس��تند ،اما همه خواهند دید که در ایران عزیز،
م��ردم و مس��ئوالن در کنار یکدیگ��ر ویرانیها را
دوباره خواهند ساخت.
آقای روحانی ،ایستادگی در مقابل توطئههای
دشمنان اس�لام علیه قدس و جوالن را دستاوردی
مهم برای امت اسالمی خواند و گفت :نه هرگز قدس
پایتخت متجاوزین اشغالگر خواهد شد و نه جوالن
از سوریه عزیز جدا خواهد شد و دشمنان نخواهند
توانست ملتهای مسلمان را در مقابل رژیم غاصب و
متجاوز صهیونیستی وادار به تسلیم کنند.
رئیسجمه��ور ب��ا تأکید بر اینک��ه ملت ایران
در س��ایه راه پیامبر اعظم(ص) از همه مش��کالت
عب��ور خواهد کرد ،افزود :در روزهای س��ختی که
بر ما گذش��ت از هدایتهای رهب��ر معظم انقالب
اس�لامی برخ��وردار بودیم و از دس��تورهای مؤثر
ایشان سپاسگزاریم.

انتصاب حجتاالسالم مروی
به تولیت آستان قدس رضوی
حض��رت آی��ت اهلل خامن��های در حکم��ی
حجتاالس�لام حاج شیخ احمد مروی را به تولیت
آستان قدس رضوی منصوب کردند.
متن حکم رهبر انقالب اس�لامی به این شرح
است؛
جناب حجةاالس�لام آقای حاج ش��یخ احمد
مروی دامت برکاته
توفیق خدمتگزاری در آس��تان مقدس حضرت
ثامنالحجج ابیالحس��ن الرضا علی��ه آالف التحیة و
الثنا فوزی عظیم و کرامتی بزرگ است که شایسته

عب��ور خواهد کرد ،گفت :این ملت رحمت الهی را متوجه خود
میکند.
امام جمعه موقت تهران در ادامه با اش��اره به پیام نوروزی
مقام معظم رهبری و تأکید بر مس��ئله تولید گفت :کلید واژه
«برونرفت از تنگناهای اقتصادی و اجتماعی» تبدیل ش��دن
ایران اسالمی به قدرت بزرگ تعیینکننده اقتصادی قاره آسیا
اس��ت .امروز ما با همه مش��کالت ،تحریمها و تنگناها ،جز ۲۰
اقتص��اد اول دنیا هس��تیم .این زیبنده انقالبی نیس��ت که در
عرصه سیاسی ،قدرت تعیینکننده جهانی است.
وی تصریح کرد :حلقه بنیاد واش��نگتن ،یکی از پنج حلقه
اقتصادی است که به کنگره آمریکا و دولت آمریکا در چگونگی
مبارزه با جمهوری اس�لامی مش��ورت میدهد .آقای پاتریک
یکی از اقتصاددانان این حلقه در دی ماه س��ال  ۹۶در سمینار
«بازاج��رای تحریمهای ایران؛ کجا ،چگون��ه و چرا» میگوید
اقتصاددانان و مدیران بزرگ ایران قدرت تصمیمهای س��خت
ندارند .این جمله تا حدودی درست است.

یکی شدن جایگاه رهبری و ریاست جمهوری ،حذف مردمساالری است
دینی کارب��رد دارد .غیر از نحلهها ،نفراتی نیز طی
سالهای پس از انقالب اسالمی با سیستم و ساختار
مردمس��االری دینی مخالف��ت کردهاند .مصطفی
تاجزاده معاون سیاس��ی وزارت کش��ور دولت دوم
خ��رداد و از فعاالن در فتن��ه  88از جمله افرادی
اس��ت که اخیرا ً با این بیان ک��ه اختیارات رهبری
و رئی��س جمهوری در نظام جمهوری اس�لامی با
یکدیگر همپوشانی دارد ،پیشنهاد کرده است که
این دو سمت با یکدیگر ادغام شوند!
خبرگزاری تس��نیم در پرونده جدید خود بنا
دارد به بررس��ی نظرات و دیدگاههای «نحلهها» و
«نفرات» مخالف ایده مردمساالری دینی بپردازد.
مهمترین پرس��شهای پیشروی ای��ن پرونده آن
اس��ت که  -1مردمس��االری دینی چ��ه میگوید؟
 -2س��اختار کنونی نظام سیاس��ی ایران بخصوص
در حوزه نهاد رهبری و نهادهای ریاستجمهوری
و مجلس و قوه قضائیه چه نسبتی با مردمساالری
دینی دارد؟  -3نحلهها و نفرات مخالف مردمساالری
دینی چه میگویند و چه نسبتی با مردمساالری و
یا دین دارند؟ و پرس��ش  4و مهمتر از همه آنکه
آیا مخالفت با مردمساالری دینی میتواند به طور
مجزا به «مردمس��االری» و ی��ا «حکمرانی دینی»
منتهی شود و یا حکومت غیر مردمساالری دینی،
نه مردمساالر خواهد بود و نه دینی؟
در دومی��ن گام ،دکت��ر عباس��علی رهبر عضو
هیئت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی و پژوهشگر
مس��ائل سیاس��ی در گفتوگویی به بررس��ی این

سیّد علی خامنهای  ۱۰-فروردین ۱۳۹۸

وی با اش��اره به حرفهای پاتریک ک��ه میگوید وضعیت
اقتص��اد کالن ای��ران ،وضعی��ت خوبی اس��ت ،دول��ت بودجه
احتیاطی خوبی برای حل مش��کالت در اختیار دارد و صندوق
توس��عه ملی که با نگاه رهبری معظم شکل گرفت ،مهم است،
ادام��ه داد :در ای��ران ش��اخص بدهی دولت نس��بت به تولید
ناخالص داخلی ،خیلی بهتر از وضعیت این شاخص در آمریکا
است .پاتریک در ادامه میگوید اگر بخواهیم وضعیت اقتصادی
ایران را با کشورهای دیگر مقایسه کنیم ،وضعیت اقتصاد ایران
در حد ایتالیا و اسپانیا است که اقتصادهای معمولی و طبیعی
دنیا هس��تند .این اقتصاد اگر رابطه خود را با خامفروش��ی به
حداق��ل کاهش دهد و رو به تولی��د دانشبنیان بیاورد ،با یک
انقالب عظی��م در عرصه اقتصاد روبرو میش��ویم .وی خطاب
به دولتمردان گفت :ما برای تولید نیازمند نقش��ه راه هستیم.
همانطور که حضرت یوس��ف نقشه راه ارائه کرد .باید نقشه راه
درستی را تعریف کرد و راه را برای هدایت سرمایهها به سمتی
مهر
که باالترین مزیت را دارد ،هموار کرد.

مردمساالری دینی و دشمنانش

موضوع میپردازد.
این استاد دانشگاه درباره پاسخ به این پرسش
که آیا اساس��ا مردمس��االری دینی ،امکان تحقق
دارد یا نه ،گفت :ما در این مقوله دو بحث مبنایی
داری��م .یکی مقام تحقق و دیگ��ری مقام تحقیق.
منظور از "تحقیق" ،این اس��ت که ش��ما در مقام
نظر هس��تید و در یک چارچ��وب نظری ،مفاهیم
را مش��خص میکنید و متناس��ب با آن مفاهیم و
نظریات به یک س��ری آوردهه��ای نظری و فکری
میرس��ید .در کنار این مق��ام تحقیق ،مقام تحقق
نیز مورد توجه ق��رار میگیرد .به این معنا که این
مباحث نظری ،مفاهیم و زنجیره معنایی که وجود
دارد ،ام��کان تحق��ق دارد یا خی��ر و میتوان این
مباح��ث را در فراگرد زمینی ق��رار داد یا فقط در
عالم انتزاعیات است.
عباسعلی رهبر با بیان اینکه بهلحاظ منطقی
میت��وان این ارتباط را بین تحقیق و تحقق برقرار
کرد ،اظهار داش��ت :نکته مهم اینجا است که شما
جایی تحقیق درس��ت دارید ،اما به عمل درس��ت
منجر نمیش��ود .اینجا نمیتوان بگوییم آن نظریه
مش��کل داش��ته اس��ت و به معنای نفی آن نظریه
نیست ،بلکه عوامل مختلف دیگری را باید بررسی
ک��رد .اگر بخواهیم به این س��وال جواب دهیم که
مردمس��االری دینی ام��کان تحق��ق دارد یا خیر،
بای��د بگوییم این نظریه مجموع��های از مفاهیم و
یک زنجیره معنایی اس��ت که نس��بت بین دین و
مردمس��االری را در یک فض��ای جدیدی از دنیای

اس��ت برخوردارش��وندگان از آن ،خدای سبحان را
پیوس��ته از عمق جان س��پاس گوین��د و اکنون که
جناب حجةاالس�لام والمسلمین آقای رئیسی پس
از دورهی خدم��ت پر تالش و پ��ر ثمر و پایهگذاری
کاره��ای مان��دگار در ای��ن آس��تان ب��ا کرامت ،به
مسئولیت مهم دیگری منصوب شدهاند جنابعالی را
که پرورش یافتهی این دیار و بهرهگرفته از برکات آن
میباشید و مراتب امانت و تقوای جنابعالی در دورهی
همکاری طوالنی به اثبات رسیده است ،به تولیت و
خدمتگزاری این درگاه با عظمت منصوب میکنم و
توجه آن جناب را به نکاتی معطوف میسازم.
اوالً الزم میدانم همهی نکات مذکور در حکم
جناب آقای رئیس��ی را به جنابعال��ی نیز یادآوری
کن��م .اغتنام فرصت این خدم��ت و صرف همهی
ت��وش و ت��وان خ��ود در آن ،خدمت ب��ه زائران و
مج��اوران بویژه ضعیف��ان و نیازمندان ،بهرهگیری
از ظرفی��ت فرهنگ��ی آس��تان ق��دس ،نگهبانی و
مراقبت از گنجین��هی منحصربهفرد هنر معماری
و خطاط��ی و تزئی��ن به کار رفت��ه در مجموعهی
بناه��ا و فضاه��ا ،حفاظت از موقوفات گس��ترده و
غنی ،س��اماندهی بنگاهه��ای اقتصادی و خدماتی
و س��رانجام ،بهرهمندی از روحانیت این خورشید
ف��روزان ،با اخالص و مجاهدتی که به کار خواهید
برد در شمار این توصیهها است.
ثانیاً حضور و همکاری آس��تان قدس در کنار
حوزهی علمیه و روحانیت معظّ م مشهد مقدس را
موکدا ً توصیه میکنم .ثالثاً همکاری با مدیریتهای
دولت��ی و کمک به آنان ب��ه نحو مقتضی توصیهی
دیگر اینجانب است.
رابعاً بهرهگیری از کارشناسان متدین و انقالبی
در بخشهای گوناگون سفارش موکد دیگری است
که همواره تکرار شده است.
در پایان مزید توفیقات جنابعالی را از خداوند
سبحان مسألت میکنم.

م��ادی ارائه میده��د و میخواهد بح��ث عدالت،
معنوی��ت و عقالنی��ت را در فراگ��رد نف��ی عق��ل
خودبنیاد قرار ده��د .این چارچوب نظری خودش
را در قالب نظریه "والیت فقیه" ارائه میدهد.
وی افزود :حلقه مفقوده مردمس��االری دینی
نه در اتصال دین و سیاس��ت و نه در تعامل دین و
سیاست و معنویت ،بلکه آنجاست که این چارچوب
قدس��ی و آس��مانی را در قالب کنشگران سیاسی
قرار دهید .کنش��گر سیاس��ی موجود در کشور ما
ظرفی��ت الزم را ب��رای این موضوع ممکن اس��ت
نداش��ته باشد .باید ظرفیت کنش��گران را افزایش
دهیم و در نگاه کلی ،شرط اولش این است که این
اش��خاص ،صالح باشند .صالح بودن مهمترین نکته
است و تش��خیص صالحیت افراد با بررسی دوباره
قرارداه��ای اجتماعی و تنظی��م دوباره آنها ممکن
میش��ود .بحث تدبیر ،اراده و زمانشناس بودن را
باید بهنح��وی تنظیم کنیم که صال��ح بودن این
افراد را بتوان تشخیص داد.
وی ادامه داد :روس��ای جمهور ما در طول این
س��الها از سایر کش��ورها و کرات نیامدند و همه با
فضای سیاسی کش��ور آشنا بودند ،اما در عمل که
مراجع��ه میکنیم انس��ان احس��اس میکند برای
فرافکن��ی و برونداد از مس��ئولیت خودش��ان این
نس��بت را رعایت نمیکنند .مثال در بحث انتخاب
آیتاهلل خامن��های به رهب��ری ،ایش��ان ابتدا این
مسئولیت را نمیپذیرفتند ولی وقتی قبول کردند
طبق بیانات خودش��ان "خذه��ا بقوه" عمل کردند

یعن��ی با قدرت این مس��ئولیت را برعهده گرفتند.
رهبری نمیتواند یک ناظر سفارش��ی در باال باشد
بلکه وظیفه دارد ورود کند و ببیند قطار انقالب در
مسیر درست حرکت میکند یا خیر.
عض��و هیئ��ت علمی دانش��گاه تصری��ح کرد:
م��ردم که در غرب یک ج��ور انتخاب کردند ،حاال
در ش��رق نوع دیگری از مردمساالری را مبتنی بر
تعالی معنوی و اخالق خواس��تهاند .در روح حاکم
بر نظریه مردمس��االری ،مردم بهعنوان علت تامه
تلقی ش��دهاند و مردم خودشان دست به انتخاب و
تغییر میزنند .در فضای انقالب اسالمی مردم این
کار را کردن��د .برای مث��ال ،برخی مفروضی به نام
کاهش دخالت دین در عرصه سیاست در ذهنشان
قرار دارد و با این مفروض ،مردمساالری را ترسیم
میکنند در حالیکه از کجا باید گفت این مفروض
درست است؟ بنظر من مردمساالری دینی عبارت
اس��ت تعامل عدالت ،معنویت ،سیاس��ت و عرصه
توزیع قدرت .اش��کال ما در مردمس��االری دینی،
این اس��ت که کنشگران سیاسی ما نمیتوانند این
تعامل را درس��ت برقرار کنند و خروجی این عدم
تعامل ،ناکارآمدی این افراد است و این ناکارامدی
را به اش��تباه به عرص��ه کاهش دخال��ت دین در
سیاست ربط میدهند.
رهبر درباره نظر مصطفی تاجزاده که خواستار
یکی ش��دن نهاد رهبری و ریاستجمهوری شده
بود ،پاس��خ داد :باید ب��ر روی موضوع ظرفیتهای
قانون اساس��ی تأمل ش��ود .اینکه رهبری در امور
اجرایی یکی ش��ود ،بزرگتری��ن مغالطه در عرصه
نظری��ه مردمس��االری دینی اس��ت .در واقع پاک
کردن ص��ورت مس��ئله مردمی ،از مردمس��االری
دینی است.

