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سرمقاله

خبر
دوم مهرماه

هفتمین اجالسیه مجلس خبرگان
رهبری برگزار میشود

هفتمین اجالس مجلس خبرگان رهبری دوم
مهرماه به مدت دو روز برگزار میشود.به گزارش
مهر ،هفتمین اجالس رسمی مجلس خبرگان
رهبری ،دوم مهرماه به مدت دو روز در تهران
و در ساختمان سابق مجلس شورای اسالمی
برگزار میشود.این اجالس ساعت  ۸:۳۰صبح
سه شنبه  -دوم مهرماه آغاز خواهد شد.
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اخبار

چرا جریانهای سیاسی در کشور نمیتوانند به سمت تحزب حرکت کنند؟

نهضت حسینی ،فرهنگ عاشورایی
ادامه از صفحه یک
اما آنچه از منظر تحلیل اجتماعی و اندیشه
سیاسی قابل ارائه است ،اتکای برداشتها
به بخش اول قیام حضرت ابیعبدالله است،
اما در بدنه اصلی نهضت که انجام اصالحات
واقعی است و مشمول باورها ،عقاید ،قضاوت و
نحوه حکمرانی بر مبنای سیره رسولالله است،
پیشرفتی به چشم نمیخورد.
در بحبوبه بوق و کرنای مکاتب سیاسی جهان
که به نام آزادی ،وقیحترین اعمال بشری به عیان
در ویترین بازارهای مکّاره به نمایش گذاشته
میشود ،شاید واجبتر از اقبال ایدههای درونی
و معنوی نهضت کربال تفکری نباشد.
رقابتهای منفی در هیئتهای عزاداری ،جدال
بر انجام عزاداری در جغرافیای خاصی از شهرها،
نفوذ موسیقی خارج از عرف در هیئتها ،قمهزنی
که با تدبیر بسیار خاص آیتالله خامنهای به نحو
زیبایی مهار شد ،استفاده ابزاری بعضی از عناصر
سیاسی از عزاداریها و توسل به مقاتل غیرموثق
و صحنهسازیهای روانی برای رسیدن به گریه و
بزک کردن مقتل از آسیبها و تهدیدهایی است
که استقالل ،خلوص و هویت واقعی تاسوعا و
عاشورا را نشانه گرفته است .متأسفانه در بعضی
شهرستانها ،پاالیش سر و صورت جوانان در
ایام عزاداری به ایام نوروز طعنه میزند و این
نوع رفتارها بدون شک مطلوب و مراد نهضت
عاشورا نمیتواند باشد .البته جمهوری اسالمی
ایران هم در صورت و هم در سیرت بایسته و
شایسته است با فرهنگ عاشورا هم آغوش شود
و صد البته ،بعد از انقالب اسالمی ،نهادهای
فرهنگی به خوبی در گسترش کمّی نهضت
عاشورا خدمات قابل توجهی انجام داده است
و ایران به معنای واقعی مرکز و هسته اصلی
گسترش و عمق بخشیدن به باورهای عاشورایی
است ،اما در عاشورایی کردن روابط اجتماعی،
فرهنگی و دینی موفقیتها آبدار نبوده است.
اکنون در اوضاع و احوال جهانی که مکاتبی چون
لیبرالیسم ،فاشیسم ،آنارشیسم ،نئولیبرالیسم،
مارکسیسم و دولتهای ارتجاعی و مدعی اسالم،
بشریت را بیشتر تشنه عدالت ،آزادی ،انصاف،
اخالق و عرفان کرده است ،میتوان از نهضت
حضرت ابیعبدالله در رنگ و رو بخشیدن واقعی
اسالم و عدالت اجتماعی به شهرهای مکه و
مدینه و دیاران اسالم و حتی جهان بهرهها
رساند ،به شرط اینکه حوزههای علمیه و دانشگاه
ها در کشورهای اسالمی عمق فاجعه را در سطح
جهانی باور کنند و خود را به دود و دم مسموم
برخواسته از آنها نیاالیند .واقعه کربال در اعتراض
به جهنمی کردن حیات مردم ،فراغت از سنت
رسولالله ،شیفت خالفت به سلطنت و شورا
به استبداد ،دروغ ،حیله و نیرنگ شکل گرفت و
برای آراستن جهان به فضیلت و سعادت استمرار
یافت .هم اینک گشودن بازفهم واقعه در تفسیر،
تبیین و تکامل از ضروریترین گامهای دینی،
سیاسی و جامعهشناختی است.

سیاستروز
شمخانی:

لزوم عبور از شخص به حزب

بدون تردید روند دموکراسی در کشورهای
توسعهیافته از تجربههای شکست خورده و یا
پیروز شدهای عبور کرده است تا امروز علیرغم
ضعفهایشان بتوانند پاشنه کنشهای
سیاسیشان را بر در نظم حزبی بچرخانند .با این
حال حتی در انتخابات مجلس گذشته که مردم
رایشان را به صورت حزبی و به یک لیست واحد
دادند اما از فردای انتخابات ساز جدایی برخی از
نمایندگان از لیست امید زده شد تا نشانههای
ضعف در عملکرد حزبی از همان ابتدا خود را
نشان دهد .گو اینکه مردم جلوتر از جریانهای
سیاسی با کنش انتخاباتی خود به لزوم وجود
یک احزاب قدرتمند در کشور تاکید کردند .اما
درنهایت هیچ اقدام موثری جهت اصالح در
رویکرد حزبی هر دو جریان سیاسی ایجاد نشد.
کما اینکه این لزوم با توجه به نحوه حضور مردم
در چند انتخابات گذشته به طرف اصالحطلبان
بیشتر احساس میشد .اما متاسفانه همچنان
روش و منش غیر حزبی و شخص محوری دنبال
شد.
تغییر از شخص به حزب
بحث بر سر مشارکت مردم در انتخابات پیش
رو دغدغه جریانهای سیاسی است .موضوعی
که البته در ابهام عملکرد اصالحطلبان هنوز آینده
روشنی دارد .یکی از دالیل این ابهام را شاید
بتوان در نبود احزاب قدرتمند در کشور دانست.
محمد سالمتی دبیرکل سازمان مجاهدین انقالب
اسالمی در این خصوص به خبرآنالین گفت :به
نظر من از آنجا که طول زمان فعالیت اشخاص
محدود است ،نباید جناحها تمام سرمایهگذاری
سیاسی خود را به اشخاص ولو با داشتن
پتانسیل خیلی باال متکی کنند .احزاب هستند که
ماندگارند ،لذا باید تالش شود که احزاب هرچه
بیشتر ظرفیت کسب کنند .بنابراین باید طوری
پیش رفت که در عرصه رقابتهای سیاسی،
ظرفیتهای شخصیتها به ظرفیت احزاب اضافه
شود ،نه ظرفیت احزاب به ظرفیت شخصیتها.
بنابراین اگر فرصتسوزی باشد ،باید احزاب را
مقصر دانست.
شورای سیاستگذاری و رهاشدگی منتخبان
انتخابات  94و  96با عملکرد شورای سیاستگذاری
اصالحطلبان پر شور برگزار شد .اما بهزعم
بسیای از کارشناسان این شورا بعد از انتخابات
راهبرد مشخصی نداشت .مرتضی مبلغ معاون
سیاسی وزارت کشور ایران در دولت اصالحات
و از اعضای حقیقی شورای عالی سیاستگذارای
توگو با انتخاب میگوید:
اصالحطلبان در گف 
در بررسی عملکرد شورای عالی اصالحات ،نباید
فراموش كرد که در انتخابات مجلس شورای
اسالمی سال  94و شوراها و ریاست جمهوری
 ،96این نهاد عملکرد مثبتی داشته و نتیجه
آن نیز برگزاری انتخاب پرشور و پیروزیهای
چشمگیر بود .مشكل این بود كه شورا سازوكار
نظارت بر عملكرد نمایندگان خود و پشتیبانی و
پیگیری وظایف آنان را پیشبینی نكرده بود و
به یك معنی نمایندگان رها شدند .البته بعد از
اتمام انتخابات مذکور ،شورای عالی آسیبشناسی
عملکرد و سازمان خود را در دستور کار قرار داده
و با مشخص ساختن آسیبها و نقاط ضعف
مقرر شده در دوره سوم یعنی وضعیت کنونی
بخش بزرگی از اشکالت موجود در زمینه فکری و
عملیاتی رفع شود .همانطور كه اشاره كردم یکی
از کاستیها این بود که منتخبانی که در دو دوره
گذشته به عنوان منتخبان شورای عالی اصالحات
به نهادهای قانونی و اجرایی راه پیدا کردند،
م در
تحت نظارت شورا نبودند .دیگر کاستی مه 
بخش رسانه و ارتباط با پایگاه و بدنه اجتماعی و
اتخاذ مواضع دفاع از حقوق مردم بود .شورا در
زمینه اطالعرسانی عمومی و اتخاذ مواضع شفاف
اصالحطلبانه متاسفانه عملکرد مناسبی نداشته
و اکنون سعی میشود این مشکل نیز برطرف
شود .در سطح سوم ،شفافیتهای الزم در سطوح
مختلف کارکرد شورای عالی اصالحات آنچنان که

سیاست فشار حداکثری آمریکا در
برابر راهبرد مقاومت فعال به زانو
در آمد

گروه سیاسی :نبود تحزب در کشور بارها مورد نقد و بحث کارشناسان سیاسی در کشور قرار گرفته است .دو جریان اصلی اصالحطلب و اصولگرا هردو
به نوعی از نبود محوریت یک حزب قدرتمند با معیارهای تجربه شده در جوامع پیشرفته ضربه خوردهاند .طی چند ماه گذشته و البته در سالی که قرار
است انتخابات مجلس شورای اسالمی برگزار شود ،در خصوص میزان مشارکت مردم و نحوه حضور آنها در انتخابات با توجه به سرخوردگیهایی که
از عملکرد منتخبان خود دارند تحلیلهای متنوعی ارائه شده است .اما آیا در همین فرصت چند ماهه میتوان سپهر سیاسی کشور را به سمت نظم
حزبی هدایت کرد؟

انتخابات
 94و  96با
عملکردشورای
سیاستگذاری
حطلبان
اصال 
پر شور برگزار
شد .اما بهزعم
بسیای از
کارشناسان
این شورا بعد از
انتخاباتراهبرد
مشخصی
نداشت
باید و شاید دنبال نمیشد .در دوره سوم تالش
شده با اصالح ساختار و ایجاد کارگروههای جدید
این سه نقطه ضعف رفع شود.
شورای سیاستگذاری بدون اختیارات؟
از طرف دیگر اما محمد سالمتی دراینباره
میگوید :شورای عالی سیاستگذاری برخالف
عنوانش به گونهای نیست که خیلی در جبهه
اصالحات اختیارات داشته باشد .شورای عالی
سیاستگذاری درواقع یک نوع ستاد انتخاباتی
است .شاید اولین بار باشد که کسی این نکته را
مطرح میکند اما چون من این مشکل را در این
شورا میبینم عرض میکنم .انتظاری که بر اساس
عنوان باید از شورای سیاستگذاری داشت این
است که تمام سیاستگذاریها در ارتباط با کارهای
دولت ،مجلس و شوراها باید در آنجا جمعبندی
شود و از آنجا پیگیری شود که اعمال کنند .اما
اینها جزو وظایف شورای عالی نیست .شورای
عالی تنها کاری که انجام میدهد این است که
در ارتباط با انتخابات ،معیارهای انتخاب افراد را
مشخص میکند و بعد هم لیست تهیه میکند
و بعد از تهیه لیست ،خود شورا و رئیس دولت
اصالحات این لیست را اعالم میکند .بنابراین کار
سیاستگذاری و برنامهریزی برای جبهه اصالحات
ندارد .این یک ضعف اساسی است.
عملکرد لیست اصالحطلبان مثبت بوده است؟
مرتضی مبلغ در این خصوص میگوید :برای
قضاوت درمورد لیستها به دو نكته اساسی باید
توجه داشت .نكته اول مربوط به رد صالحیتهای
گسترده و بیسابقه در انتخابات مجلس است
كه دست شورایعالی را به شدت بسته بود و
نكته دوم هم سازوكار جبههای این نهاد بهویژه
درخصوص انتخابات شوراها است كه الزاما باید
حتیاالمكان نظر همه سالیق لحاظ میشد.
اینطور نبوده كه یك حزب یا جریان خاص با
دست باز و اختیار الزم دست به انتخاب بهترینها
بزند .عالوه بر این واقعیت این است که همانطور
كه گفتم شورای عالی سیاستگذرای اصالحطلبان

پایش و پیگیری الزم را بعد از انتخابات بر روی
منتخبان خود نداشته و به همین دلیل قضاوت
کردن مشکل به نظر میرسد .متاسفانه فضای
رسانهای کشور هم نه تنها در بحث شورا و
س بلکه در کلیت امور رویهای منفی پیدا
مجل 
کرده است .به ویژه در فضای مجازی مورد توجه
قرار دادن نکات منفی و عدم نگاه به ابعاد مثبت،
به فرهنگی رایج تبدیل شده است .لذا نسبت
به فراکسیون امید در مجلس و شورا ،بیش از
برجسته شدن اقدامات مثبت ،عملکرد منفی
آنها مورد توجه قرار گرفته است .منصفانه این
است که از سوی این فراکسیون گزارش عملكرد
ارائه شود و بعد عملکرد مورد انتقاد قرار گیرد به
ص در ارتباط با شورای شهر تهران که وجوه
خصو 
مثبت عملکرد آن مشخصتر و نمایانتر است.
امروز شاهد هستیم در چندین موردی از مسائل
و مصائب همیشگی ساکنان پایتخت اقدامات
مثبتی انجام شده که مهمترین نمودهای آن را
میتوان در بهبود آلودگی هوا ،عملکرد مثبت در
زمینه ایاب و ذهاب و حمل نقل و بهبود وضعیت
ترافیک مشاهده کرد همچنین فرآیند شفافیت
و ضدفسادی كه در شورا و شهرداری استقرار
یافته بیسابقه است .اینها سطوحی هستند که
شهروندان به وضوح آنها را لمس میکنند اما
متاسفانه بهویژه صداوسیما چون شورا از جناح
باب طبعش نیست برخالف گذشته كه دائما برای
شورا و شهرداری پروپاگاندا راه میانداخت ،امروز
با برجستهسازی نقاط ضعف دستاوردها را کمرنگ
جلوه میدهد.
پارلمان اصالحات به کمک تحزب میآید؟
بحث شکلگیری پارلمان اصالحات از سال
 87مطرح شد و البته هیچگاه نتوانست شکل
منسجمی به خود بگیرد .برخی کارشناسان
معتقدند شکلگیری این پارلمان در شرایط فعلی
کمکی به جریان اصالحات نمیکند هرچند برخی
دیگر معتقدند میتوان با آن انسجام نیروهای
اصالحطلب را بیشتر کرد.

یراد ،دبیركل مهمترین
پیش از اینعلی شكور 
حزب اصالحطلب پارلمان اصالحات را نهاد شیكی
دانسته است كه به اعتقاد وی برای تشكیل و نقش
یراد
آفرینی با موانع متعددی روبهرو است .شكور 
وجود شهروند برای تشكیل پارلمان را ضروری
دانسته و این نكته را متذكر شده است كه تعریف
مشخصی از شهروند اصالحطلب وجود ندارد كه
بتوان پارلمان اصالحات را بر پایه آنها تشكیل داد.
اما مرتضی مبلغ در این زمینه میگوید :پارلمان
اصالحات درصورت شکلگیری جایگزین شورای
عالی اصالحات نخواهد شد ،بلکه در مقام
نهاد باالدستی شورا تلقی خواهد شد .پارلمان
راهبردهای کالن را تعیین و شورای عالی بازوی
اجرایی خواهد بود .نکته دوم پیرامون پارلمان
اصالحات این است که چنین نهادی فعال
یک ایده است و هنوز چشمانداز و سازوکاری
جدی پیرامون ایجاد آن وجود ندارد .اینکه این
پارلمان چه نسبتی با احزاب ،حوزههای استانی،
اصالحطلبان و ...دارد همگی مسائلی جدی است
که بر روی آنها بحث میشود.
وی میافزاید« :اگر مشکالت کنونی آن بر
طرف شود ایده مثبتی است .با این وجود هنوز
چشمانداز مناسبی پیرامون ایجاد آن وجود ندارد.
برای نمونه احزاب اصالحطلب که حدود  30تا 40
حزب هستند پیرامون نوع مشارکت همسطح با
یکدیگر مشکل دارند .نمیشود حزب چند نفره با
یک حزب فراگیر ملی که در اکثر شهرهای کشور
شعبه داشته باشد ،یک وزن داشته باشند».
درنهایت اما به نظر میرسد اصالحطلبان و
اصولگرایان هر دو برای اجماع عمومی در هر
کنش سیاسی نیازمند بازنگری و انجام اصالحات
در سا زوکارهای خود هستند .به بیان دیگر اگر
بخواهیم از مردم انتظار داشته باشیم تا به یک
جریان برای آمدن پای صندوقهای رای اعتماد
کنند باید احزاب بتوانند به صورت منسجم در
سپهر سیاسی کشور فعالیت و البته درخصوص
عملکرد هم حزبیهای خود پاسخگو باشند.

اعضای هیئت رئیسه فراکسیون مقابله با
تحریم مجلس و جمعی از فعاالن این حوزه
بعدازظهر امروز(شنبه) با نماینده مقام معظم
رهبری و دبیر شورایعالی امنیت ملی دیدار و
گفتوگو کردند.
به گزارش ایلنا ،دریابان علی شمخانی در این
دیدار گفت :سیاست فشار حداکثری آمریکا که
با فرضیات واهی برای ایجاد فروپاشی اقتصاد
ملی ایران دنبال شد در برابر راهبرد مقاومت
فعال به زانو در آمد .دبیر شورایعالی امنیت
ملی با اشاره به جنگ ادراکی پرشدتی که از سوی
رسانههای معاند برای پشتیبانی از سیاست
فشار حداکثری آمریکا علیه ایران طراحی و اجرا
شد افزود :مردم مقاوم ایران علیرغم تحمل
فشارهای سنگین اقتصادی  ،به دلیل آگاهی،
بصیرت و هوشمندی ،مغلوب این جنگ نشدند
و دشمن را از دستیابی به اهدافش ناامید کردند.
شمخانی با استقبال از ابتکار فراکسیون مقابله
با تحریم برای ایجاد باشگاه کشورهای تحریم
شده و ورود فعال به عرصه مقابله با تروریسم
اقتصادی آمریکا خاطرنشان ساخت :مقاومت،
زمانی منجر به موفقیت میشود که با رویکرد
فعالیت و تحرک مستمر همراه باشد و این اقدام
میتواند گام موثری در مسیر تداوم راهبرد
مقاومت فعال تلقی شود .وی موضوع مقابله
با تحریم را در شرایط کنونی یکی از محورهای
اصلی وحدت جناحهای مختلف سیاسی در
کشور عنوان کرد و خاطرنشان ساخت :دشمن
با توجه به تجربیات گذشته به این واقعیت پی
برده که جمهوری اسالمی در برابر مقابله با
تهدیدات به بلوغ و توانمندی قابل مالحظهای
رسیده و از این رو تالش میکند تا با ایجاد
بحرانهای اجتماعی ،سیاسی و امنیتی و ایجاد
حاشیه ،تمرکز مجموعه قوای کشور بر موضوع
مقابله با تهدیدات را به حداقل برساند .در
ابتدای این جلسه ،پورمختار رئیس فراکسیون
مقابله با تحریم گزارشی از نحوه تشکیل و
فعالیتهای انجام شده از سوی این فراکسیون
و همچنین اقدامات در دست اجرا برای تشکیل
باشگاه کشورهای تحریم شده ارایه کرد.

در احکام جداگانه از سوی وزیر کشور

مدیران کل امور امنیتی و انتظامی
وزارت کشور منصوب شدند
وزیر کشور در احکامی جداگانه مدیران کل
دفتر امور امنیتی و دفتر امور انتظامی و توسعه
نظم عمومی وزارت کشور را منصوب کرد.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی وزارت کشور،
عبدالرضا رحمانی فضلی روز شنبه در حکم
انتصاب «ولیاله میرزائیاصل» بر انجام
امور مربوط به مسائل و موضوعات امنیتی،
تشکیل منظم و مستمر جلسات شورای امنیت
کشور و کمیسیونهای زیرمجموعه و پیگیری
تحقق مصوبات آن و تعامل و همکاری الزم
با تشکیالت متناظر در استانداریها از طریق
برنامهریزی مناسب و شایسته و مبتنی بر
آخرین دستاوردهای علمی ،تاکید کرده است.
رحمانی فضلی همچنین در حکم انتصاب
«احسان جهانیان» به سمت مدیرکل دفتر
امور انتظامی و توسعه نظم عمومی تصریح
کرد :برنامهریزی برای تأمین و حفظ نظم
عمومی و ارتقاء آن ،بررسی و آسیبشناسی
مسائل انتظامی ،بررسی و اظهارنظر
کارشناسی درخصوص طرحها و برنامههای
نیروی انتظامی در بخش انتظامی و تهیه و
تدوین بودجه ،توسعه و آموزش نظم ،تهیه
شاخصها و معیارهای اندازهگیری نظم و
پویاسازی واحدهای ذیربط از جمله اموری
است که انتظار میرود در راستای برنامهها و
اهداف دولت تدبیر و امید از طریق برنامهریزی
مناسب و شایسته ،پیگیری و محقق شود.

رئیس قوه قضاییه:

نظام جمهوری اسالمی نظام آمر به معروف و ناهی از منکر است
رئیس قوه قضاییه گفت :نظام جمهوری اسالمی نظام آمر به معروف و
ناهی از منکر است و مبتنی بر  ۴اصل اساسی از جمله صاله ،زکات ،امر
به معروف ونهی از منکر و توجه به دیگران و گره گشایی از کار دیگران برای
رضای خداست.
به گزارش قوه قضاییه ،سیدابراهیم رئیسی در گردهمایی فعاالن حوزه امر
به معروف و نهی از منکر ،گفت :نامگذاری هفته اول ماه محرمالحرام به
برکت قیام ابیعبداللهالحسین(ع) و فلسفه قیام حسینی به عنوان هفته امر
به معروف و نهی ازمنکر بسیار نامگذاری بجا و مناسبی است.
رئیس قوه قضاییه ادامه داد :فضای عاشورایی جامعه ما اقتضاء میکند
که با فلسفه قیام حسینی آشنا و آشناتر شویم ،بدانیم که پرچمدار امر به
معروف و نهی از منکر ،حسینبنعلیبنابیطالب و یاران باوفای ایشان
بودند و امروز در کسوت آمر به معروف و ناهی از منکر قرار گرفتن تاسی به
حسینبنعلی(ع) است .وی افزود :موعظه ،بسیار امر مبارکی است و موعظه
شدن بسیار اهمیت دارد و سخن در اینجا از امر است .امر واژهای است که
تعریف مخصوص به خودش را در واژگان قرآنی دارد و نهی نیز در جایگاه
ناهی قرار گرفتن و نهی کردن از منکر ،بدیها ،زشتیها و پلشتیها است که
در آن استعالیی وجود دارد .رئیسی تصریح کرد :فقها در باب امر به معروف

و نهی از منکر بحث کردند و این امر را مجاهدهای در راه خدا محسوب کردند،
برخی فقها در ذیل بحث جهاد ،امر به معروف و نهی از منکر را مطرح کردند
لذا امر به معروف و نهی از منکر جلوهای از جلوههای جهاد فیسبیلالله،
مجاهدت ،در راه خدا و وظیفه جهادی انجام دادن است.
رئیسی تصریح کرد :در امر به معروف و نهی از منکر آمر و ناهی خدا و
رسول خداست؛ لذا از لسان آمر به معروف سخن خدا باید شنیده شود .امر و
نهی ،امر و نهی خداست که از لسان آمر و ناهی شنیده میشود .در روایات
داریم که این جایگاه جانشینی خدا و پیامبر است.
رئیسی ادامه داد :آیتالله صدیقی که امروز مسئولیت این موضوع را بر
عهده دارد ،خود عامل به فضائل و آنچه میگوید ،هست واین باعث شده
که اینگونه حرکت ارزشمند در ستاد احیا امر به معروف و نهی از منکر وجود
دارد .اما اینکه این ستاد وظیفه امر به معروف و نهی از منکر را دارد ،برداشت
نادرستی است .این ستاد فقط وظیفه امر به معروف و نهی از منکر ندارد بلکه
وظیفه احیاء فریضه الهی را دارد و همه دستگاهها در نظام اسالمی وظیفه امر
به معروف و نهی از منکر دارند.
وی گفت :نظام جمهوری اسالمی نظام آمر به معروف و ناهی از منکر است
و مبتنی بر  ۴اصل اساسی از جمله صاله ،زکات ،امر به معروف ونهی از منکر

و توجه به دیگران و گرهگشایی از کار دیگران برای رضای خداست.
رئیس قوه قضاییه اظهار کرد :نظام جمهوری اسالمی ایران نظام امر به
خوبیها و بایدها در جامعه و نهی از نبایدها ،زشتیها و پلشتیها در حوزه
احکام ،اخالق ،عمل و اجراست و بحث حمایت از امر به معروف و نهی از
منکر اینگونه است که همه الیههای نظام باید آمر به معروف و ناهی ازمنکر
باشند و با همه وجود حامیان آمران به معروف و ناهیان از منکر باشند.
رئیسی ادامه داد :این دیگر شاکی و شاکی خصوصی نیست و اعالمکننده و
گزارشگر است که باید مورد حمایت قرار بگیرد و تمام الیههای نظام الیه حامی
امر به معروف و نهی از منکر باید باشد که اگر نباشد با اصل نظام و روند کلی
آن سازگاری ندارد.
وی با تاکید بر اینکه جامعه اسالمی همواره باید پاک بماند ،گفت :در حوزه
مسائل اقتصادی ،امروز از مهمترین معروفها رونق تولید ،ساماندهی مصرف
و از منکرها مصرف بیرویه ،اسراف ،ضابطه نداشتن در مصرف ،بیتوجهی به
حقوق مصرفکننده و خریدار و بیتوجهی به قیمتگذاریهاست .در حوزه
مسائل اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی بایدها و نبایدها باید تبیین شود .در
حوزه رسانههای جمعی بخصوص رسانه ملی مردم باید با اینگونه مسائل
بیشتر آشنا شوند و بدانند در جامعه اسالمی اجرای قانون و عدالت تضمین

شده است.
رئیسی گفت :امر به معروف حس مسئولیتپذیری همه آحاد جامعه
نسبت به همه شئون اجتماعی است و به «شما چه ربطی دارد» نیست.
رئیس قوه قضاییه اظهار کرد :در نظام اسالمی مهمترین معروفها اجرای
عدالت و قانون است که تضمین شده از طریق نظام خودکنترلی است که هر
کسی خود را مسئول بداند و در پنهان و آشکار خالف قانون نکند.

