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خبر
توافق وزارت کشور و شورای نگهبان در مورد
صندوقهای رأی شفاف
سخنگوی وزارت کشور از تعیین تکلیف صندوقهای اخذ آرای مردم در
انتخابات مجلس شورای اسالمی خبر داد.
توگو با تسنیم ،از
حسینعلی امیری قائممقام و سخنگوی وزارت کشور در گف 
تعیین تکلیف انتخاب صندوقهای آرای اخذ مردم در انتخابات مجلس شورای
اسالمی و خبرگان رهبری خبر داد و گفت :اخیرا ً بههمراه وزیر محترم کشور در
جلس ه رسمی شورای نگهبان که با حضور کلیه اعضای شورا همراه بود حضور
داشتیم و در این جلسه آخرین وضعیت انتخابات اسفندماه سال جاری مورد بحث
و بررسی قرار گرفت .وی افزود :یکی از بحثهایی که در این جلسه تبادل نظر شد،
بحث مربوط به انتخاب صندوقهای اخذ رأی و شفاف بودن آنها بود و اکثر اعضای
حاضر در جلسه بر انتخاب صندوقهای شفاف که داخل آن مشخص باشد ،اتفاق
نظر داشتند .قائممقام وزیر کشور با بیان اینکه قانونگذار ،اصل را بر مخفی ماندن
آرای مردم در داخل صندوقها گذاشته است ،تصریح کرد :بنابراین این صندوقها
بهگونهای تعبیه میشوند که در عین اینکه داخل آن شفاف و قابل رؤیت باشد
ولی رأی مردم نیز قابل خواندن نباشد .امیری ادامه داد :در این دوره از انتخابات،
تعرفهها هیچ تغییری نخواهند داشت بلکه فقط مدل صندوقها بهگونهای خواهند
بود که نام افراد درجشده در تعرفهها قابل خواندن نباشد ،اما داخل صندوقها
شفاف باشد.امیری همچنین در گفتوگو با ایسنا ،درباره بررسی کارنامه فعالیت
فرمانداران و استانداران کشور از سوی وزارت کشور ،اظهار کرد :پس از دو سال از
عمر دولت ،شرایط اقتضا میکند که کارنامه مدیرانی که از سوی دولت منصوب
شدهاند ،مورد بررسی و ارزیابی قرار بگیرد .وی با بیان اینکه «بیش از دو سه ماه
از آغاز طرح ارزیابی کارنامه فرمانداران و استانداران میگذرد» ،یادآور شد :دولت
در پایان این طرح و پس از طی مراحل مختلف ،دیگر اصراری به حضور کسانی که
نمره الزم را کسب نکردهاند و نتوانستند سیاستهای اعالمی را اجرا کنند ،ندارد.

سرمقاله
مطالبات حوزه خطاب به رئيس جمهور
ادامه از صفحه یک
اين خود موفقيت ارزشمندى براى دولت حجت االسالم والمسلمين آقاى دكتر
روحانى به حساب مى آيد.
پس نتيجه مى گيريم كه دولت در حفظ اعتماد حوزه به خود تا كنون كه نيمى از
دوره خدمت خود را پشت سر گذاشته  ،موفق است .
اما به عنوان حامى ودوستدار موفقيت هاى بيشتر اين دولت  ،اگر چه كارنامه
مديريت عقالنى واعتدالى و كارآمدى دولت آقاى روحانى را بسيار مثبت وفاخر وبرتر
از دولت قبل ارزيابى مى كنيم ،اما در اليه هاى زيرين نقد ونظرهاى نخبگان حوزه
قم  ،آهنگ بيم ها ونگرانى هايى در مورد كارنامه استانى دولت يازدهم نيز شروع
به نواختن كرده است.
قبال در مورد عملكرد ضعيف مديريت استانى دولت يازدهم در قم و فرصت سوزى
ناشى از انتصابات نامناسب واختالف هاى نسنجيده ناشى از اينگونه عزل ونصب ها
و در نهايت به چشم نيامدن خدمت برجسته و ويژه اى در كارنامه دوساله عملكرد
استانى دولت  ،در حد وظيفه گفته ونوشته ايم  .اما اينك از زاويه ديگرى به انتظارات و
مطالبات مراجع وعلماى حوزه از دولت آقاى روحانى نگاهى مى افكنيم و از باب فذكر
ان ذكرى تنفع المومنين مواردى را ولو تكرارى  ،ياد آورى مى كنم.
آیت اهلل سید هاشم حسینی بوشهری در ديدار رسمى چهارشنبه شب ششم اسفند
 ٩٣شخصيت ها  ،نمايندگان بيوتات ودفاتر مراجع و جمع كثيرى ازطالب ،نخبگان
و فضالی حوزه در مدرسه فيضيه با رییس جمهوری سخن گفتند و به عنوان مدير
حوزه هاى علميه و نماينده جمع حاضر  ،اهم مطالبات و انتظارات حوزه از دولت آقاى
روحانى را بيان كردند و از آن جمله محورهاى زير را تاكيد كردند:
 حوزه علمیه خاستگاه نظام اسالمی است و در همه عرصه ها از جمله در بعدخارجی و دیپلماسی علمی نقش آفرین می باشد.
 در هر کجا که نظام به حوزه های علمیه و روحانیت نیاز داشته باشد آنها درصحنه حضور دارند.
 انتظار حوزه از رییس جمهوری و دولت این است که سازکار مناسب و کارآمدیبین نظام و حوزه باشد و شما( دولت) نقش ایفا کنید و حوزه نیز پاسخگو می باشد.
 مراجع تقلید و حوزویان در طول دوران بعد از انقالب اسالمی حامی دولت ها ونظام بوده و همانگونه که رهبر معظم انقالب فرمودند تذکرات و نصایح آنها نیز از روی
خیرخواهی و دلسوزی است و این به خاطر مشخصه استقالل حوزه می باشد.
زمینه ارتباط شما با نخبگان و فضالی حوزه کامال وجود دارد ،باید سفرهایی داشتهباشید تا آنها مشکالت را از زبان شما بشنوند و با آن پشتوانه علمی راه های برون رفت
را مطرح و به کمک تبادل فکری برای انقالب و نظام اسالمی گام بردارند.
روحانی روحانى ما ،خود پرچمدار نماز ،امر به معروف و نهی از
 دوست داریمِ
منکر باشد.
 در انتخابات ریاست جمهوری سال  ،92مردم به شما و روحانیت اعتماد کردند وباید از خداوند بخواهیم اعتماد مردم نسبت به روحانیت و نظام اسالمی حفظ شود.
 فردی که نتیجه انتخابات را شنیده بود خطاب به بنده گفت ،ما بار دیگر به عمامهشما اعتماد کردیم ،مردم روحانیت را دوست دارند و هنر ما این است که با ارائه خدمات
صادقانه این اعتماد را چندین برابر کنیم.
 امشب نقطه عطفی در تاریخ حوزه علمیه قم است چون بعد از سالها دوباره یکی ازفرزندان حوزه در کسوت خدمتگزار ،به شهر قم و فیضیه آمده است.
 در حوزه علمیه قم  80هزار روحانی  ،محقق و مولف در حال تحصیل هستند وبیش از سه هزار استاد 150 ،مرکز تحقیقاتی 122 ،مجله علمی تخصصی پژوهشی،
25مرکز تخصصی آموزش عالی 19،انجمن علمی با  2500نفر عضور در حوزه علمیه
قم فعال هستند.
 مردم قم در زمینه رفع مشکل آب آشامیدنی ،رفع بیکاری ومسکن از دولت انتظاردارند و امید است رییس جمهور محترم به حرمت کریمه اهل بیت (ع) با یک دستور
برای رفع این مسائل اقدام کنید تا شاهد تنگنا ها در این استان نباشیم.
 از جنابعالی انتظار میرود به حرمت کریمه اهل بیت(ع) به مشکالت شهر و استانقم رسیدگی کرده تا ما دیگر شاهد این تنگناها نباشیم.
قابل ذكر است كه جمعيت كثير شخصيت هاى حوزوى وطالب و روحانیون حاضر
با تکبیر خود اين سخنان مدیر محترم حوزه های علمیه را تایید کردند.
اكنون از رئيس جمهور محترم انتظار مى رود با گذشت شش ماه از آن ديدار ،
گزارشى دوساله در مورد عملكرد مبتنى بر رويكردها ونگاه ويژه اى كه وعده فرمودند
كه به قم خواهند داشت ،ارائه فرمايند  .و همچنين بسيار شايسته خواهد بود كه پس
از چند گزارش سياسى و اقتصادى كه تاكنون رئيس جمهور محترم از طريق سيماى
جمهورى اسالمى رسما و مستقيم به ملت ارائه كرده اند و گزارشاتى كه در سخنرانى
ها وديدارهاى مختلف  ،باز حول محور سياست واقتصاد ،آن هم در چند مورد خاص و
بطور مكرر ارائه مى فرمايند ،يكى از اين گزارشات رسمى آينده خود را در تلويزيون و
با همان اطالع رسانى هاى قبلى و همان آنونس هاى تبليغى  ،به محور دين وفرهنگ
اختصاص دهند و عملكرد و دست آوردهاى دولت خويش را به طور مشخص در عرصه
دين وفرهنگ بر اساس شاخص هاى اين بخش حياتى تر جامعه وانقالب اسالمى
تبيين فرمايند تا اين تشويش ونگرانى باقى نماند كه هنوز هم بخش فرهنگ مظلوم
روحانى  ،روحانى ما !
مانده است  ،حتى در دولت
ِ

پیام حضرت آیتاهلل خامنهای در پی تدفین دو تن از شهدای غواص در حوزه هنری
در پی تدفین دو تن از شهدای غواص در حوزهی هنری سازمان تبلیغات اسالمی ،حضرت آیتاهلل خامنهای در پیامی ابراز امیدواری کردند «هنر بزرگ» این شهدا« ،مای ه برکت و الهام» حوز ه هنری به
الهام آن
ی برکت و
عنوان «مرکز هنر انقالبی» باشد .متن پیام رهبر انقالب اسالمی به این شرح است« :بسمه تعالی؛ کار شایستهئی است .امید است هنر بزرگ این مردان خدا و مجاهدان راه حق ،مای ه 
ِ
مرکز هنر انقالبی باشد .والسالم علی عباداهلل الصالحین».

مروری بر شیوههایی که منتقدان دولت برای ابراز مخالفت انتخاب میکنند؛

ادامه از صفحه یک
این موضوع تنها مختص موضوع هستهای نیست و به عنوان
مثال میتوان ردپای این شیوه را در هجمه اخیر به دولت در
مورد گرانی برخی اقالم یا تعبیر برداشتن یارانه بنزین به گرانی
بنزین از سوی برخی رسانههای همسو با دلواپسان مشاهده کرد.
در این روند اغلب تالش میشود با اشاره به شعار «راستگویی»
دولت یازدهم ،آن را دروغگو جلوه دهند .این شیوه در برخورد
با شخصیتهایی مثل آیتاهلل هاشمی رفسنجانی نیز در بازتاب
نادرست برخی گفتههای وی نیز دیده میشود.
استفاده از تریبون مجلس و سالح سوال و استیضاح
برخی نمایندگان مجلس از شاخصترین چهرههای دلواپس
به شمار میروند .جایگاه نمایندگی نیز این فرصت را به وجود
آورده است که گاه و بیگاه از این فضا به جای استفاده در راستای
خدمت به ملت ،برای حمله و هجمه علیه گروههای مقابل استفاده
کنند .این موضوع تنها از تریبون صحن علنی اتفاق نمیافتد و خود
جایگاه نمایندگی با توجه به عنوان حقوقی آن ،فضای مصاحبه
و گفتوگو در موارد مختلف و استفاده از فرصت رسانهها را به
دست این افراد میدهد .مثال چندی پیش یکی از نمایندگان
جبهه پایداری در مصاحبهای با تعیین تکلیف برای شورای نگهبان،
اظهار کرده بود که اصالحطلبان خطقرمز این شورا در بحث تایید
صالحیت کاندیداهای مجلس شورای اسالمی برای انتخابات
مجلس دهم محسوب می شوند .این سخن البته با واکنش شورای
نگهبان و حتی برخی چهرههای دیگر اصولگرا همراه بود .اخیرا نیز
تریبون مجلس فضایی برای هجمه به آیتاهلل هاشمی رفسنجانی
پدید آورد و یکی از چهرههای این جبهه در صحن علنی خواستار
خانهنشینی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام شد .این گروه
نه تنها در تذکرها و نطقهای خود جبهههای مقابل را از هجمه
بینصیب نمیگذارند ،بلکه رویکرد آنها در ماجرای برخی سوالها
و استیضاحها از وزرای دولت نیز این تقابل را نشان میدهد .در
آخرین این موارد ،سخنان مهرداد بذرپاش در هنگامه سوال از وزیر
اقتصاد – که به گرفتن سومین کارت زرد طیبنیا از مجلس منجر
شد – و تالشهای دلواپسان برای وصول استیضاح وی یا وزیر راه
و شهرسازی در جلسه دوشنبه مجلس میتوان اشاره کرد .در این
جلسه ،برخی نمایندگان فراکسیون اصولگرایان مجلس که اغلب
آن ها نیز نمایندگان دلواپس بودند ،از ابتدای آغاز جلسه امروز
با رفت و آمد به جایگاه هیئت رئیسه و صحبت با محمدحسن
ابوترابیفرد که ریاست جلسه را برعهده داشت ،به دنبال گرفتن
امضای هیئت رئیسه برای طرحی بودند .این نمایندگان با جابجایی
ابوترابیفرد و باهنر ،همه تالش خود را صرف متقاعد کردن باهنر
کردند اما در نهایت با مقاومت وی روبرو شده و نتوانستند وی
را راضی کنند که نامه آن ها را امضا کند؛ بنابراین تالش آنها
به جلسه بعدی موکول شد .در همین رابطه ابوذر ندیمی در
گفتوگو با خبرآنالین در خصوص گفتگوهای برخی نمایندگان
از جمله علیرضا زاکانی ،علی اصغر زارعی ،جواد کریمی قدوسی و
احمد امیرآبادی در جایگاه هیئت رئیسه گفت :من باال نبودم اما از
مذاکراتی که در صحن صورت می گرفت به نظر این نمایندگان به
دنبال امضای هیئت رئیسه برای اعالم وصول استیضاح وزیر اقتصاد

راه و رسم دلواپسی

در جلسه روز دوشنبه بودند .وی همچنین مورد دیگر تالش این
نمایندگان را متقاعد کردن هیئت رئیسه برای قرائت نامه برخی از
آنها در ارتباط با الزام دولت به ارائه الیحه برجام به مجلس عنوان
کرد این در حالی است که در جلسه روز یکشنبه پارلمان اعالم شد
باهنر مانع اصلی اعالم وصول استیضاح عباس آخوندی ،وزیر راه و
شهرسازی بوده است و در البیهایی که در مجلس انجام داده است
به نمایندگان گفته است که استیضاح وزراء را در شرایط فعلی ،به
صالح نمیداند .در همین حال ،احمد امیرآبادی فراهانی ،نماینده
مردم قم در مجلس که در متن این گفتوگوها قرار داشت درباره
موضوع این مذاکرات گفت :یکشنبه هفته آینده مشخص خواهد
شد که ما درباره چه چیزی صحبت میکردیم .به هر ترتیب به
نظر میرسد حضور دلواپسان در مجلس فضای خوبی را برای بیان
دلواپسیهایشان در اختیار این افراد قرار داده است.
دلواپسی از جنس پست و الیک و کامنت
بسیاری از چهرههای دلواپس در شبکههای مختلف اجتماعی
عضویت دارند .در واقع استفاده از شبکههای اجتماعی با ظهور
دولت یازدهم و استفاده بسیاری از اعضای دولت – و در رأس
آنها محمد جواد ظریف ،وزیر امور خارجه – از این شبکهها برای
ارتباط مردمی و بیان مواضع و دیدگاههای خود ،جان تازهای
گرفت .عضویت چهرههای مختلف گاه در شبکههای اجتماعی
فیلترشده همچون فیسبوک و توییتر و گاه در شبکههای
اجتماعی فیلترنشده مثل اینستاگرام دیده میشود .دلواپسان نیز
با مشاهده این اقبال به شبکههای اجتماعی ،به استفاده از این
شبکهها روی آوردهاند و به عنوان مثال حمید رسایی و محمد
کوچکزاده گاه به گاه در صفحه اختصاصی اینستاگرام خود

سید حسن خمینی با تاکید بر لزوم عدم مصادره امام(ره) توسط یک گروه خاص:

امروز از امام(ره) سخن گفتن نان دارد

موضعگیریهایی را انجام میدهند .به عنوان مثال در این زمینه
میتوان به موضعگیری این دو پس از اعالم توافق هستهای اشاره
کرد که یکی با قرار دادن تصویری از داستان «چوپان دروغگو»
به استقبال توافق رفت و دیگری با تصویری از دستبوسی محمد
مصدق از ملکه پهلوی ،مقایسه محمدجواد ظریف با نخستوزیر
ملی شدن صنعت نفت از سوی برخی رسانهها را به چالش کشید.
کمپینهایسازمخالف
استفاده از شبکههای اجتماعی دلواپسان را با کمپینسازی نیز
آشنا کرده است .این عده تالش میکنند با ایجاد کمپینهایی برای
موضوعهای مختلف چه در فضای مجازی ،تاثیرگذاری بیشتری
در رسانههای مدرن از خود نشان دهند .اوج این موضوع را میتوان
در هجمه اخیر علیه سخنان آیتاهلل هاشمی رفسنجانی با ایجاد
کمپین «من یک روستایی هستم» یافت .در حالی که سخنان
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در مصاحبه با نشریه طلوع
صبح ،به وضوح به برخی افراد خاص اشاره داشت که در دوران
مبارزات انقالب اسالمی ،خارج از جریان مبارزه در روستاها به
امور تبلیغی مشغول بوده و امروز ادعای انقالبیگریشان از برخی
چهرههای در متن مبارزه بیشتر است ،دلواپسان این اظهارات را
توهین به روستاییان دانستند .در همین راستا تصاویری در فضای
مجازی منتشر شد که در آن چهرههای روستایی کاغذی با نوشته
«من یک روستایی هستم» را در دست گرفتهاند .در این تصاویر
که موضوع گزارشهای رسانههای همسو با دلواپسان نیز قرار
گرفته و توسط آنها بازنشر شد ،با توجه به یکسانی کاغذ موجود
در تصویر – با ایراد پرینتر که زیر کاغذ را سیاه کرده بود – میتوان
میزان مردمی بودن و فرمایشی نبودن کمپین را دریافت.

آیت اهلل سیدحسن خمینی گفت :نباید امام (ره) مصادره یک گروه شود ،بلکه
باید همه دست به دست هم بدهیم و این ارزشها و بیرق را نگه داریم.
در آیین سوگواری شهادت امام صادق(ع) که به همت هیئت ایثارگران انقالب اسالمی
و در محل حسینیه شماره یک جماران برگزار شد ،حجتاالسالم سیدحسن خمینی،
یادگار امام راحل(ره) در سخنانی با بیان اینکه «کسی جرأت نمیکرد در مقابل امام(ره)
غیبت کند» ،اظهار کرد :یک بار یک گروهی که جزو امنای امام(ره) بودند ،از فردی
شنود کرده بودند ،بالفاصله امام بیرونشان کرد و پرسید که چرا آبروی فرد را بردید؟
چون آبروی مؤمن از کعبه باالتر است مگر میشد جلوی امام(ره) به کسی تهمت زد؟
وی تأکید کرد :اینگونه نباشد آنچه در اسالم و در کار امام بوده مصادره یک گروه
بشود .باید همه دست به دست هم بدهیم و این ارزشها و بیرق را نگه داریم .سید
حسن خمینی در ادامه درباره دین کاریکاتوری اظهار کرد :اسالم کاریکاتوری به این
معنی است که تناسبها و نسبتها بهم ریخته است .دین کاریکاتوری یعنی مسئلهای

وزیر اطالعات با تاکید بر اهمیت فرهنگ:

مامظلومیم
فضای مظلومنمایی را تا حدی در ابتدا حسن روحانی در اختیار
دلواپسان قرار داد .وی در چند سخنرانی خود هنگام صحبت از
برخی منتقدان توافق و دولت ،گاه از کوره در رفت و این عده را
با الفاظی مثل بیسواد خطاب کرد (که این ماجرا خود موضوع
شکلگیری برخی کمپینها هم شد!) و دلواپسان نیز این خطاب
را به خود گرفتند و به آن معترض شدند .با این حال این روند
بعدها و تاکنون نیز ادامه پیدا کرده است .در این روش تاکید
بر این است که اوال خود را تنها یک منتقد دلسوز نشان دهند
که با سوءتعبیر در منتقدستیزی دولت بیانصافانه مورد هجمه
قرار گرفته است و دوما این که فضای انتقادهای – قطعا برحق!
– آنها نیز بسته است و گاه برخی مغرضانه اجازه اظهارنظر به
آنها نمیدهند .آخرین مثال این موضوع را میتوان در جلسه
روز دوشنبه مجلس مشاهده کرد؛ جایی که روحاهلل حسینیان در
تذکری با انتقاد از نحوه مدیریت مجلس اظهار کرد :در مجلس 4
نفر از نمایندگان بهعنوان مخالف و موافق موضوعی درخواست
صحبت داشتند ولی قبل از مخالفت و موافقت ،تذکراتی را مطرح
کردند که هیات رئیسه به آن تذکرات ایراد نگرفت .نماینده مردم
تهران در مجلس افزود :همین که برخی از دوستان ما تذکری
را مطرح میکنند ،مدیریت مجلس حرف آنها را قطع میکند.
در حالی که باالخره ما هم حرف داشته و میخواهیم صحبت
کنیم .اگر واقعاً به این نتیجه رسیدهاید که مخالفان دولت و
منتقدان از توافق صحبت نکنند ،یک ماده واحده تصویب کرده
و با مقداری چسب دهان منتقدان را ببندید .وی تاکید کرد:
طبق قانون اساسی این حق نمایندگان مجلس است که وزرا را
استیضاح کنند ،اما چرا هیات رئیسه مجلس این استیضاحها را
غربالگری میکند؟ همچنین استیضاح وزیری که  70تا  80نفر از
نمایندگان آن راامضا کردهاند ،مطرح نمی شود؛ بنابراین این نوع
مدیریت مجلس صحیح نمیباشد .حسینیان تصریح کرد :هیات
رئیسه مجلس بهخصوص رئیس باید از حیثیت مجلس دفاع کند.
البته رئیس جمهور سابق در موضوعی عنوان کرد که مجلس در
رأس امور نیست و همین باعث شد که رئیسجمهور در مجلس
حضور پیدا کند ،اما در حال حاضر رئیسجمهور ،مجلس را به
کناری زده و اجازه طرح مذاکرات در مجلس را نمیدهد ،بنابراین
به جای آن که الیحهای به مجلس بفرستد ،این کار را انجام نداده
و هیات رئیسه مجلس نیز از آن دفاع میکند .این اظهارات البته
واکنش محمدرضا باهنر نایبرئیس مجلس را نیز به دنبال داشت
که در پاسخ به تذکر حسینیان گفت :اینکه نمایندهای بخواهد
از فرصت مخالف و موافقات خود درخصوص موضوعی تذکری
غیرمرتبط مطرح کند ،آییننامهای نیست ،بنابراین ما از نمایندگان
خواهشمندیم که اینگونه اقدام نکنند .اما تذکر در رابطه با اینکه
چرا متفاوت برخورد میشود را قبول ندارم .وی افزود :آقای رسایی
وقت مخالفت داشت اما از این زمان برای طرح تذکر خود استفاده
کرد و مشخص بود که خواهان صحبت در موضوع اصلی نیست.
به هر ترتیب به نظر میرسد راههای دلواپسان برای بیان
دلواپسیهای خود محدود نباشد و این افراد از هر فضایی برای هجمه
علیه چهرهها و گروههای مقابل و مورد انتقاد خود استفاده میکنند.

که برای پیامبر و خدا  100بدی دارد ،نزد من  5بدی دارد و چیزی که نزد آنان پنج
بدی دارد نزد من  100بدی پیدا میکند .سید حسن خمینی گفت :نگذاریم به نوعی
ارزشهای دینی در جامعه کمرنگ یا مصادره شود .وی افزود :وظیفه این است که
سعی کنیم ،جامعهای که در آن زندگی میکنیم از اندیشهای که نسبت به او احساس
دین میکنیم ،خالی نشود.البته ممکن است سختیهایی هم داشته باشد .سیدحسن
خمینی اضافه کرد :آقای حائری میگفت که به غیر از طلبهها هر کسی از من غیبت
کند حاللش میکند ،چون آنها اول آدم را فاسق میکنند و بعد میشود جایزالغیبة .وی
با اشاره به دوران سخت زندگی امام خمینی(ره) در نجف و قم گفت :شیخ حسن صانعی
میگفت که ما با امام(ره) در خانه یخچال قاضی مینشستیم و هفتهها چشممان به در
بود که یک نفر وارد شود و سالمی بگوید .امروز از امام(ره) گفتن نان دارد .آنها بودند
که آن روز ایستاندند و ایستادگیشان هزینه داشت .هرکاری از معبر سختی نگذرد به
ثمر نمیرسد.
انتقاد انصاری به مجلس؛

ارزشهای اخالقی را قربانی اهداف سیاسی نکنیم

شیوه طرح سوال از وزرا عادالنه نیست

وزیر اطالعات تاکید کرد که در وزارت اطالعات وظیفه خود میبینیم که در
خدمت فرهنگ باشیم .
حجتاالسالم سید محمود علوی در سومین روز از دومین اجالس سراسری
مدیران کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استانها که در هتل انقالب برگزار شد ،با تاکید
بر تالش در جهت شکوفایی فرهنگ در جامعه اسالمی ،اضافه کرد :از جمله زیرساخت
های فرهنگ عبودیت اقتصاد و امنیت است .خداوند وقتی انتظار عبودیت از جامعه
خواهد داشت که آن جامعه دارای اقتصادی شکوفا و امنیتی برقرار برخوردار باشد.
گرسنگی با عبودیت رابطهای ندارد .نمیتوان از شکمی که نه خود که جامعه گرسنگی
را بدان تحمیل میکند انتظار بندگی داشت .اما وقتی خود گرسنگی را برای تقرب
انتخاب میکند ،این افتخار است .اگر بخواهیم فرهنگ عبودیت که امانت انسان است
محقق شود باید چرخ اقتصاد بچرخد و امنیت برقرار شود .علوی افزود :خداوند تعالی
زمینه عملیاتی شدن احکام دین را در جامعه امام زمانی برقراری فضای امنیت می
داند .تا فرهنگ عبودیت در سایه امنیت همراه با آرامش و نشاط و همراه با سرور برقرار شود .وی گفت :وقتی بخواهیم فرهنگ معنوی
عبودیت و مبتنی ایمان در جامعه رشد کند باید نخست امنیت و آرامش را برقرار کرد .فرهنگ در جامعهای که انسانهای فعالش
در زمینه فرهنگ دلهره دارند شکوفا نشده و زیاد نمیشود .فرهنگ عبودیت زمانی در انسان شکوفا میشود که فرد در جامعه نه از
عناصر بیرون و نه در درون حاکمیت ترس نداشته باشد .وزیر اطالعات تصریح کرد :وقتی آرامش در جامعه حکمفرما نباشد نباید
انتظار ایمان داشت .در جامعهای که ایمان در آن وجود دارد اما خبری از سرور در آن نیست نیز نمیتوان ظهور فرهنگ عبودیت را
به کمال نظاره کرد .باید در جامعه ضمن امنیت ،شادابی هم وجود داشته باشد .در عین حال که دستگاه حکومتی افراد را از تجاوز
به جان و مال انسانها باز میدارد ،خود حکومت هم باید مایه آرامش شود .وی یادآور شد :باید قدرت سیاسی ابزاری برای گسترش
قدرت فرهنگی باشد .باید مسئولیت فرهنگی سنگینترین کفه در نظام جمهوری اسالمی داشته باشد و باید فرهنگ به صورت یک
عنصر اصلی دربیاید .علوی اظهار کرد :حکومت وسیله است برای فرهنگ .فرهنگ باید به عنوان یک عنصر اصلی در ساختار جمهوری
اسالمی مطرح شود .نباید فرهنگ به حاشیه رانده شود .وزیر اطالعات تاکید کرد :ما در وزارت اطالعات وظیفه خود میبینیم که در
خدمت فرهنگ باشیم .باید برای فرهنگ امنیت را ایجاد کنیم تا عناصر فرهنگی احساس امنیت و آرامش کنند در این آرامش است
که نیروهای فرهنگی قادرند ابداع و خالقیت داشته باشند .در فضایی که میتواند انتخاب کند می تواند پدیده های بدیع را معرفی و
عرضه کند .هر کار فرهنگی باید در جهت پر رنگ کردن این هدف باشدکه ارزشهای اخالقی به تمام معنا شکوفا شوند .وی با اشاره به
جنگ و نیرنگ رسانهای علیه ایران و بداخالقیها در جامعه گفت :مکر و فریب و نیرنگ در همه جا بد است اما در جنگ خوب است،
و جنگ هم که منحصر به جنگ گرم یا سرد نیست .نرم و سخت هم هست .خدعه و نیرنگ تنها مخصوص به جنگ گرم نیست.
جنگ رسانهای و جنگ روانی هم نوعی جنگ است .هتک حرمت هم جنگ است .در حالی که ارزشهای اخالقی چنان ارزش دارند
که اگر ایمان مذهبی هم نداشته باشیم باید به آنها پایبند باشیم .علوی در پایان سخنان خود اظهار کرد :امیدوارم خداوند توفیق آن
دهد که ارزشهای اخالقی را قربانی اهداف سیاسی نکنیم.

معاون امور پارلمانی رئیسجمهوری با انتقاد از نحوه طرح سوال از وزرا گفت:
باید شیوه طرح سوال در مجلس تغییر کند تا به عدالت نزدیک شود.
حجتاالسالم مجید انصاري با تاکید بر اینکه نحوه کنونی سوال از وزرا به نفع وزیر
نیست ،اظهار کرد :بنده به عنوان معاون امور مجلس رئیسجمهوری و هماهنگکننده
معاونت پارلمانی سایر دستگاهها ضمن تشکری که از مجلس و هیات رئیسه مجلس
دارم میخواهم نقدی از قوه مقننه داشته باشم؛ کما این که دولت مرتب از تریبون
مجلس نقد میشود و ما نیز امروز نقدی به نحوه سوال وزرا در مجلس داریم که طرح
آن ضروری به نظر میرسد .معاونپارلمانی رئیسجمهوری افزود :شیوه طرح سوال
از وزرا در مجلس عادالنه نیست و از دید من در برخی موارد قانونی هم نیست و این
موضوع موجب شده است که وزرا در برخی مواقع گالیهمند باشند و فشارهای سنگین
روحی بر آنها وارد شود .انصاری در تشریح این موضوع اظهار کرد :اصل طرح سوال،
مطابق قانون اساسی از حقوق نمایندگان است اما قانون اساسی تصریح دارد که سوال
باید از یکی از وظایف وزرا باشد نه از اختیار و نه از موضوعات غیرمرتبط به حوزه مسئولیت وزیر .برخی سواالت نمایندگان مجلس از
وزرا خارج از حیطه وظایف وزیر است .معاون رئیسجمهوری یادآور شد :مفهوم عرفی و حقوقی سوال روشن است ،سوال باید مطرح
شود و پاسخ را هم وزیر حق دارد بیان کند .آن طوری که من در ذهن دارم ،تا دور هشتم یا اواخر دوره هفتم مجلس ،بر اساس آییننامه
داخلی مجلس ،نماینده سوال خود را مطرح میکرد و وزیر پاسخ میداد و روند سوال به اتمام میرسید .اما تغییری در آییننامه داخلی
نسبت به قانع شدن و نشدن سوال اعمال شد که این تغییر غیرمنصفانه است .وی افزود :همان اول خدمت دکتر الریجانی و هیات
رئیسه نامهای نوشتیم و خواستار تغییر روند سوال در مجلس شدیم اما یک سال است که کمیسیون آییننامه داخلی مجلس این
موضوع را اصالح کرده اما در دستور قرار نمیگیرد تا قانونی شود .انصاری یادآور شد :بعد از انقالب ،در مجلس گاهی صحبتهایی
در غیاب وزرا و مسئولین مطرح میشد ،امام خمینی(س) پیغام دادند که اگر به کسی توهینی یا نسبتی داده میشود باید فرصتی
برای دفاع اتخاذ شود .بعدها این موضوع به عنوان قانون درآمد و برای غیر وزرا چنین فرصتی دیده شد .اما در موضوعی مثل سوال
امکان پاسخگویی وزیر را گرفتهایم .معاون رئیسجمهوری اضافه کرد :در سوال اخیر از وزیر اقتصاد نیز چنین رخ داد .طیبنیا از این
عصبانی شد که آن چیزی که بذرپاش در نوبت دوم مطرح میکند در سوال نبود .باید وقتی برای دفاع به وزیر داده شود نه اینکه بعد
از صحبت سوالکننده رایگیری انجام شود .وی تاکید کرد :علیرغم اینکه در آییننامه سه جا تاکید دارد رایگیری در خصوص وارد
بودن سوال باشد ،اکنون رای گیری در باره قانع شدن نمایندگان گرفته میشود .فرق این دو موضوع در این است که اگر وارد بودن
سوال به رای گذاشته شود آرای ممتنع و نمایندگانی که در رایگیری شرکت نمیکنند به نفع وزیر خواهد بود ،اما اکنون چون قانع
شدن باید رای بیاورد ،آرای ممتنع و نمایندگانی که در رایگیری شرکت نکردهاند به ضرر وزیر تمام میشود .وی تصریح کرد:در 13
سوالی که به کارت زرد ختم شد ،حداقل نصف آن سواالتی بود که اگر طبق آیین نامه رای گیری می شد ،کارت زردی در کار نبود.
چون مجموعه آرای ممتنع و نمایندگانی که در رای گیری شرکت نکرده بودند به نفع وزیر بود .لذا فکر می کنم باید شیوه طرح سوال
در مجلس تغییر کند تا به عدالت نزدیک شود.

