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الریجانی آزادسازی فلوجه را تبریک گفت
رئیس مجلس شورای اسالمی آزادسازی شهر فلوجه را به سلیم الجبوری
رییس نمایندگان عراق تبریک گفت.
به گزارش ایسنا ،متن کامل پیام علی الریجانی به شرح زیر است« :بسیار
خوشوقت میباشم که پیروزی درخشان و شجاعانه ارتش و نیروهای مردمی و
ضدتروریست به همراه عشایر عراقی در نبرد علیه تروریستهای تکفیری که باعث
آزادسازی شهر پراهمیت فلوجه گردید را به جنابعالی ،دولت ،نمایندگان پارلمان
و ملت دوست و برادر عراق ،به ویژه رزمندگان قدرتمند تبریک و شادباش عرض
کنم .این افتخار در نتیجه اتحاد و همبستگی دولت و تمامی گروهها و جناحهای
سیاسی و مردمی کشور عراق و انسجام ملی با توکل بر خدا علیه نیروهای متخاصم
تروریستی و افراطی حاصل گردید ،که انشاءاهلل با ادامه همین روند و وحدت بوجود
آمده شاهد نابودی و شکست کامل دشمنان ملت عراق باشیم .اینجانب از سوی
خود و نمایندگان مجلس شورای اسالمی ضمن اظهار خوشحالی و تبریک مجدد
این پیروزی غرورانگیز به جنابعالی و سایر اعضای مجلس و آرزوی توفیق برای
دولت ،ملت و پارلمان کشور دوست و برادر ،امیدوارم در آینده شاهد استقرار امنیت
و آسایش کامل در عراق یکپارچه و متحد باشیم».

نامه  26نماینده مجلس به وزیر کشور درباره «پدیده»
 26نماینده استانهای خراسان شمالی ،رضوی و جنوبی در نامهای به وزیر
کشور خواستار تعیین تکلیف وضعیت سهامداران پدیده شاندیز شدند.
تعداد  26نماینده استان خراسان در مجلس شورای اسالمی طی نامهای از
عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور تعیین تکلیف وضعیت سهامداران پدیده شاندیز
را خواستار شدند .در این نامه خطاب به رحمانی فضلی آمده است« :با احترام
ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات؛ همانطور که مستحضرید بازپرداخت مبلغ
سرمایهگذاران در شرکت پدیده از سال گذشته با مشکالتی مواجه شده است که با
ورود دستگاههای نظارتی این موضوع بررسی و کنترل شد.با عنایت به گذشت مدت
زمان طوالنی از زمان سرمایهگذاری مردم و مشکالت فراوان موجود برای سهامداران
این شرکت به خصوص در استانهای خراسان رضوی ،شمالی و جنوبی که اکثرا ً
اندوخته زندگی خود را در این شرکت سرمایهگذاری کردهاند؛ مقتضی است دستور
فرمایید با جدیت و سرعت بیشتری وضعیت سهام این شرکت تعیین تکلیف و
نسبت به پرداخت مطالبات این عزیزان اقدام شود».

يادداشت مطهرى درباره انقالب اسالمی یا اسالم انقالبی
نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به سخنان رییسجمهوری در
ایام سالگرد شهادت شهید مطهری مبنی بر اینکه شهید مطهری «اسالم
انقالبی» را خطری بزرگ در برابر «انقالب اسالمی» میدانست ،گفت :شاید
آقای روحانی میخواستند هشداری به انقالبیون امروز بدهند که مبادا
مانند انقالبیون منحرف دوره نهضت اسالمی ،اسالم را در مبارزه خالصه
کنید و بقیه دستورهای آن را نادیده بگیرید.
در یادداشت علی مطهری با عنوان «انقالب اسالمی یا اسالم انقالبی» که در کانال
تلگرام وی منتشر شده ،آمده است :حدود یک «ماه پیش رییسجمهور محترم
جناب آقای روحانی در ایام سالگرد شهادت آیتاهلل مطهری جملهای گفتند که
مورد بحث و مناقشه واقع شد .ایشان فرمودند« :شهید مطهری «اسالم انقالبی»
را خطری بزرگ در برابر «انقالب اسالمی» میدانست  ...و قائالن به اسالم انقالبی
مطهری را به شهادت رساندند ».این جمله جناب آقای روحانی درست و مطابق
با واقع است ،با این توضیح که تعبیر «اسالم انقالبی» که در نهضت اسالمی و
پس از پیروزی آن توسط گروههای به ظاهر اسالمی متمایل به مارکسیسم مانند
«مجاهدین خلق» و «فرقان» به کار میرفت ،با «اسالم انقالبی» که امروز به کار
میرود متفاوت است .به عبارت دیگر کلمه «اسالم انقالبی» مشترک لفظی است
میان گروههای منحرف مدعی اسالم آن روز و انقالبیون راستین امروز و مراد و
مفهوم این دو گروه از آن کام ً
ال متفاوت است .دسته اول مبارزه را اصل میدانستند
و اسالم را وسیلهای برای مبارزه ،در حالی که دسته دوم یعنی انقالبیون امروز
مقصودشان از «اسالم انقالبی» همان اسالم راستین است که نسبت به مبارزه با
ظلم و طاغوتهای زمان بیتفاوت نیست و به حکم جهاد و اصل امر به معروف و نهی
از منکر اهمیت میدهد .بنابراین در واقع اختالفی میان نظر جناب آقای روحانی
رییسجمهور و نظر منتقدان این سخن ایشان وجود ندارد .شاید آقای روحانی
میخواستند هشداری به انقالبیون امروز بدهند که مبادا مانند انقالبیون منحرف
دوره نهضت اسالمی ،اسالم را در مبارزه خالصه کنید و بقیه دستورهای آن را
نادیده بگیرید .عجیب این است که هیچ یک از منتقدان این سخن رییسجمهور،
نرفتند به کتاب «آینده انقالب اسالمی ایران» شهید آیتاهلل مطهری مراجعه کنند
تا ببینند سخن استاد مطهری دقیقاً چیست .آن متفکر شهید در صفحه  92این
کتاب چنین میگوید ...« :ولی خوشبختانه در این صد ساله اخیر این مسائل از نو
مطرح شد .حرف من این است:حاال که مطرح شده است ما بر سر یک دوراهی
قرار گرفتهایم .گفتیم که اسالم با انقالب پیوند دارد ،بذر انقالب در اسالم وجود
دارد.
ولی ما مسلمانهای به اصطالح انقالبی ،ما که االن ،هم مسلمانیم و هم معتقد
به انقالب ،بر سر یک دوراهی قرار گرفتهایم و این دوراهی خیلی دقیق است
یعنی در ابتدا تشخیص داده نمیشود که این دو راه است اما واقعا دو راه است
و تدریجا با یکدیگر زیاد فاصله میگیرند و آن این است که انقالب اسالمی یا
اسالم انقالبی؟ آینده ما چه باید باشد؟ راه آیندة ما راه انقالب اسالمی باید باشد
یا راه اسالم انقالبی؟ انقالب اسالمی یعنی راهی که هدف ،اسالم و ارزشهای
اسالمی است ،انقالب و مبارزه برای برقراری ارزشهای اسالمی است ،یعنی
مبارزه برای ما هدف نیست وسیله است ،اسالم و ارزشهای اسالمی برای ما هدف
است.
ما انقالب میکنیم برای ارزشهای اسالمی ،مبارزه میکنیم برای ارزشهای اسالمی،
پس هدف برای ما اسالم است ،مبارزه و انقالب برای ما وسیله است .اما عدهای میان
انقالب اسالمی و اسالم انقالبی اشتباه میکنند یعنی برای آنها مبارزه و انقالب
هدف است ،اسالم وسیلهای است برای مبارزه و انقالب .نتیجهاش این است که از
اسالم انتخاب میکنیم؛ هرچه از اسالم ،ما را در مسیر مبارزه قرار بدهد آن را قبول
میکنیم و هرچه از اسالم – الاقل فکر کنیم – ما را در مسیر مبارزه قرار ندهد
آن را از اسالم طرد میکنیم .آنوقت براساس این که ما اسالم را هدف ،و مبارزه و
جهاد را وسیلهای برای برقراری ارزشهای اسالمی بدانیم یا مبارزه را هدف بدانیم،
تفسیرها از اسالم ،انسان ،توحید ،تاریخ ،جامعه و تفسیرها از آیات قرآن متضاد و
متناقض میشود .آن که مبارزه را هدف میداند میگوید من همیشه باید در حال
مبارزه باشم و اص ً
ال اسالم آمده برای مبارزه .نه ،اسالم نیامده برای مبارزه ،در اسالم
عنصر مبارزه هست.
اسالم خیلی دستورها آورده است یکی از آنها مبارزه است اما نه این که اسالم
آمده فقط برای مبارزه و هدفی جز مبارزه ندارد .اسالم آمده برای این که بشریت
را به سعادت برساند ،یکی از وسایلی که در شرایط خاص از آن وسایل استفاده
میکند مبارزه است».

دیدار سید حسن خمینی با خانواده مرحوم حمید سبزواری
یادگار گرامی امام با حضور در منزل مرحوم حمید سبزواری ،ضایعه فقدان این شاعر بزرگ معاصر را به خانواده وی تسلیت گفت .به گزارش جماران ،حجتاالسالم سید حسن خمینی در این دیدار با
اشاره به ثبات قدم و پایمردى مرحوم سبزواری بر عقیده خویش تا پایان عمر ،ایشان را از پیشگامان شعر دینی خواند و اظهار داشت :در دورانی که مضامین دینی در میان اهل شعر و ادب پررنگ نبود،
ایشان از معدود افرادی بودند که از همان سالها (پیش از انقالب) روی ارزش ها و اعتقادات دینی خویش ایستاده بود و پس از انقالب نیز در این مسیر ثابت قدم ماند .یادگار امام با تسلیت این ضایعه به
همسر ،فرزندان ،نوادگان و اعضای خانواده مرحوم سبزواری ،آن را صدمه ای بزرگ دانست و ضمن آرزوی صبر و اجر ،گفت :همه ما امروز داغدار ایشان هستیم .در این دیدار که حجتاالسالم سید
سراج الدین موسوی ،حمید انصاری و افشین عالء حضور داشتند ،برخی سرودههای مرحوم سبزواری درباره شخصیت امام خمینی قرائت شد.

مجلس برای قانونی کردن دستور رییسجمهوری طرح سقف حقوق را به صحن علنی میفرستد؛

فیش حقوقی ،بهانه هجمههای دوران بیبهانگی
گروه بازتاب – ماجرای فیشهای حقوقی نجومی برخی
مدیران در روزهای اخیر ،موجب هجمههای جدیدی
علیه دولت یازدهم شده است .این در حالی است که
منتقدان دولت روحانی که این ماجرا را به عنوان بهانهای
برای حمله به «تدبیر و امید» مطرح کردهاند ،از یک سو
این موضوع را در نظر نمیگیرند که مدیران مد نظر آنها،
مدیران دولتی نیستند و از سوی دیگر ،این روند مربوط
به امروز نیست و معلوم نیست چرا چنین گالیههایی در
دوره دولت قبل مطرح نمیشد؛ آن هم در شرایطی که در
مواردی که «آش شور شد» ،نمونههای جالب توجهی از آن
به فضای عمومی رسید .منتقدان دولت در شرایطی دستور
حسن روحانی به معاون اولش درباره برخورد جدی و بی
مسامحه با متخلفان احتمالی این موضوع و عذرخواهی و
قول پیگیری سخنگوی دولت را به تمسخر میگیرند که
در دولت قبل در چنین مواردی هیچ خبری از عذرخواهی
و پیگیری ماجرا نبود.
حجتاالسالم حسن روحانی رییسجمهوری یکشنبه 23
خرداد ماه در دستوری از اسحاق جهانگیری معاون اول خود
خواست تا در اسرع وقت همه موارد تخلف و هرگونه سوءاستفاده
در خصوص حقوق و پاداشهای پرداختی به مدیران در دستگاه
های اجرایی را شناسایی کرده و وجوهی که به ناحق پرداخت شده
به بیتالمال مسترد و مدیران متخلف عزل شوند .حال مجلس نیز
به کمک دولت آمده است تا برای این دستور ویژه رییسجمهوری
بستری قانونی فراهم کند .عزتاهلل یوسفیان مال نماینده مردم
آمل در مجلس شورای اسالمی دیروز از تدوین طرح یک فوریتی
ساماندهی نظام پرداخت حقوق و مزایا خبر داد و گفت :سقف
حقوق مدیران و مسووالن در این طرح  10میلیون تومان تعیین
شده و هیچ فردی نمیتواند بیش از این رقم دریافت کند .وی در
گفتوگو با ایرنا افزود :رییسجمهوری و رییس سازمان مدیریت
و برنامهریزی بیان کردند که باید حقوقهای نجومی را متوقف
کنیم و حتی این حقوقها پس گرفته شود .وی تاکید کرد در
این راستا ما برای پس گرفتن این حقوقها میخواهیم قانونی
را تهیه کنیم زیرا در حال حاضر پس گرفتن آن مشکل دارد از
این رو میخواهیم این سخنان را به صورت قانونی درآوریم .طراح
این طرح یک فوریتی افزود :هنوز هیج امضایی برای این طرح
جمعآوری نشده است ولی جمعی از نمایندگان برای امضای
این طرح اعالم آمادگی کردهاند ،جمعآوری امضای این طرح از
روز یکشنبه در مجلس آغاز میشود .یوسفیان مال یادآور شد:
بر اساس این طرح حقوق افراد مختلف تا سقف  10میلیون تومان
تعیین شده و هیچ فردی نمیتواند بیش از این حقوق دریافت کند،
همچنین طبق این طرح افرادی که باالتر از سقف مصوب حقوق
دریافت کرده باشند باید آن را بازگردانند .وی همچنین گفت :در
ماده دیگری از این طرح پیشبینی شده است که وجوه حاصله از
مازاد حقوق باالی سقف تعیین شده به حساب افرادی واریز خواهد
شد که مبلغ حقوق آنها کمتر از یک و نیم میلیون تومان است،

این سقف همچنین شامل بازنشستگانی که حقوق کمتر از یک و
نیم میلیون تومان دریافت میکنند ،میشود.
فیشهای حقوقی ،جنجال رسانهای رقیب
با این حال ،اقدام دولت و مجلس درباره حقوقهای نجومی باعث
نشده است که منتقدان دولت دست از این بهانه برای هجمه به
روحانی و تیمش بردارند .احمد حکیمیپور ،دبیر کل حزب اراده
ملت ،انتشار فیش حقوقی چند نفر در برخی رسانهها را جنجال
رسانهای جناح مقابل دولت دانست و گفت :خوشبختانه در دولت
یازدهم از اختالسهای میلیاردی و دست درازی به بیتالمال
خبری نیست .وی در گفتوگو با ایرنا افزود :در دولت گذشته
شاهد اختالسها و دستدرازیهای فراوانی به بیتالمال بودیم که
به بهانه دور زدن تحریمها و به نام ملت و به کام خودشان وامهای
کالن دریافت کردند وعودت داه نشد .وی درباره فیشهای حقوقی
یادآور شد:انتشار این فیشها موضوعیتی ندارد چرا که دولت با
تاکید از همه دستگاهها خواسته است تا نسبت به دریافتهای غیر
متعارف برخورد شود .وی ادامه داد :البته بخشی از دریافتیها در
قالب شرکتها و سازمانها طبق اساسنامه آنها پرداخت میشود
و دارای ضوابط خاص است که در تعاریف پرداخت نظام هماهنگ
نیست بنابراین طرح چنین موضوعات قابل قبول نبوده و عمال از
دست دولت خارج است .دبیر کل حزب اراده ملت اظهار کرد:

بیانیه ستاد کل نیروهای مسلح به مناسبت سالروز شهادت مصطفی چمران؛

یاد شهید چمران برای نیروهای مسلح و مدافعان انقالب
الهامبخش و راهنما است
در بیانیه ستاد کل نیروهای مسلح به مناسبت سالروز شهادت شهید چمران
آمده است :یاد شهید چمران برای آحاد ملت ایران بهویژه نیروهای مسلح و
مدافعان انقالب الهامبخش و راهنما است.
ستاد کل نیروهای مسلح با صدور بیانیهای  31خردادماه ،سی و پنجمین سالروز
شهادت دکتر مصطفی چمران را گرامی داشت .در بخشی از این بیانیه آمده است :با
گذشته  35سال از شهادت دکتر مصطفی چمران ،هنوز یاد و خاطره آن شهید ارجمند
برای آحاد ملت ایران بهویژه نیروهای مسلح و مدافعان انقالب اسالمی ،الهامبخش و
راهنمای آنان در عرصههای دفاع از آرمانها و ارزشهای انقالبی و ملی با توکل به
خدا و معنویت است.این بیانیه میافزاید :کارنامه شهید نشان میدهد زمانشناسی،

چنین اقداماتی نشان میدهد که جناح مخالف دولت بهانهای
برای زیر سوال بردن عملکرد دولت ندارد و به چنین اقداماتی
دستاندازی میکند .حکیمیپور با اشاره به تاکید رییسجمهوری
در مراسم افطاری رهبر معظم انقالب با مسئوالن نظام مبنی
بر برخورد با پرداختهای غیر متعارف ،گفت :انتشار فیشهای
حقوقی به نوعی فریب افکار عمومی است اگر چه باید دولت نقد
شود و عملکردش شفاف باشد و اگر اقدام ناحقی صورت گرفته
باشد با آن برخورد صورت گیرد اما جنجال رسانهای و برهم زدن
آرامش و آسایش مردم اقدام درستی نیست .وی افزود :به نظر
میرسد مخالفان دولت با توجه به اقدامات مثبت دولت در امور
اقتصادی به نوعی به دنبال مخدوش کردن فضا و ناامید کردن
مردم هستند که چنین اقداماتی به صالح کشور نیست چراکه
دولت و جامعه در شرایط فعلی نیازمند آرامش هستند .این فعال
سیاسی اظهار کرد :چنین اقداماتی در جهت مقابله با اقدامات
مثبت دولت در ثبات اقتصادی و تورم است چرا که در سال
آخر دولت دهم شاهد بودیم که قیمتها به یکباره رشد فزاینده
داشت ولی جناح مخالف دولت به گونهای ناجوانمردانه عمل
میکند.
دبیر کل حزب اراده ملت تصریح کرد :این جنجالهای رسانهای
به منظور هدف قراردادن آینده دولت امید ،جامعه را آسیب میزند

نیازشناسی و تالش برای شناخت تکلیف و نقشپذیریهای مفید و مؤثر در پاسخ به
دغدغههای جامعه اسالمی ازجمله ویژگیهای بارز وی بود؛ بهگونهای که در این راستا
حتی هجرت و جهاد در سایر بالد اسالمی ،در مصر ،فلسطین و لبنان را نیز در دستور
اقدام و عمل قرار داد.در ادامه این بیانیه با اشاره به مجاهدتها و مبارزات سیاسی
شهید چمران علیه استبداد و استعمار و مصاف خستگیناپذیر و شجاعانه علیه نظام
طاغوتی پهلوی و نقشآفرینی در جبهههای مقاومت ضد صهیونیستی آورده است:
حافظه تاریخی ملت ایران گواهی میدهد این مجاهد نستوه و مبارز انقالبی پس از
قیام خونین  15خرداد  42با هجرت از وطن چگونه به تعلیم و آمادهسازی انقالبیون
مسلمان ایران در سرزمین لبنان و نیز کمک به مبارزین فلسطینی برای مقابله با رژیم
صهیونیستی همت گمارد.چمران قهرمان ،پس از پیروزی انقالب اسالمی و شکلگیری
زنجیر ه توطئهها و فتنههای ضدانقالب ،آشوبگران و تجزیهطلبان در استانهای مرزی
و بهویژه در کردستان و سپس جنگ تحمیلی رژیم بعثی ـ صهیونیستی صدام علیه
جمهوری اسالمی ،در برابر دشمنان ملت ایران قد علم کرد و در کنار سایر فرماندهان

و نه تنها به حل مشکالت اقتصادی کمکی نخواهد کرد ،موجب
آسیب رساندن به فضای اقتصادی کشور خواهد شد.
جنجال چند فیش حقوقی توجیهی برای اعمال دلواپسان با
بیت المال درگذشته است
فاطمه راکعی دبیرکل جمعیت زنان نواندیش مسلمان نیز انتشار
چند فیش حقوقی از سوی برخی مخالفان دولت را در جهت
توجیه اعمال و رفتار دلواپسان و برخی افراد با غارت بیتالمال در
گذشته دانست .وی افزود :اگر کوچکترین مشکل یا مورد غیرقانونی
یا سوءاستفاده مالی از سوی هر فرد یا جناحی صورت گیرد باید
رسیدگی شود و فرد متخلف نیز باید پاسخگو باشد و این یک اصل
کلی است .راکعی ادامه داد :برخورد با هرگونه تخلف مصداق کلی و
قانونی است و به جناح خاصی مربوط نمیشود مخصوصا در مسایل
مالی همانطور که امیرمومنان (ع) با برادر خود عقیل برخورد کرد
باید برخورد شود و ذرهای چشمپوشی در تخلفات بیتالمال نباید
صورت گیرد.
نماینده ادوار مجلس شورای اسالمی اظهار کرد :امید و توقع ملت
نیز بر این است اگر هرگونه تخلفی توسط هر مقام دولتی نسبت به
بیتالمال مشاهده شود باید طبق قانون نسبت به آن رسیدگی شود و
این عمل فراتر از مسایل جناحی و سیاسی است .راکعی یادآور شد :اما
اینکه فیش حقوقی فردی بدون مراجعه به مراجع قانونی و رسیدگی
از مراجع ذیصالح از کانالهای نادرست و با هدف تخریب دولت
منتشر شود ،پسندیده نیست چراکه از کجا معلوم رییسجمهوری یا
دولت یازدهم از چنین فیشهایی خبرداشته باشد؟ بنابراین انتساب
چنین فیشهایی به رییسجمهوری درست نیست وی یادآور شد:
اگر قصد و نیت این افراد کمک به دولت است باید از طریق طرح
موضوعات در مراجع ذیصالح وپس از اثبات اقدامات الزم صورت
گیرد و نباید بی دلیل آبروی افراد ریخته شود و هرگونه مواجهه
غیر اخالقی با این موضوعات ناشایست است .دبیر کل جمعیت زنان
نواندیش مسلمان تصریح کرد :این اقدامات از سوی جناح موسوم
به دلواپسان صورت میگیرد که در دوران آنها میلیاردها تومان از
بیتالمال خارج شد و شاید خودشان در آنها دست داشتند و
هیچ موضوعی مطرح نشد .راکعی گفت :انتشار چند فیش حقوقی
و بزرگنمایی آن در مقابل آنچه دلواپسان با بیتالمال کردند قابل
مقایسه نیست اگر چه معتقدیم هرگونه تخلفی به هر اندازه باید مورد
رسیدگی قرار گیرد و مدعی هستیم باید با اخالق با چنین موضوعات
برخورد شود بدون آن که آبروی فردی ریخته شود .وی افزود :انتظار
این است تا برخورد با چنین موضوعاتی از مجاری قانونی خود انجام
شود تا بی دلیل افکار عمومی آسیب نبیند واز سوی دیگر اگر چنین
تخلفاتی صورت گرفته باشد برخوردهای قانونی الزم با آنها صورت
گیرد و نمیتوان به دلیل هم فکر بودن از آنان چشم پوشی کرد.
دبیر کل جمعیت زنان نواندیش مسلمان اقدام افرادی که بدون اثبات
تخلف دست به فضاسازی میزنند و آرامش جامعه را به مخاطره
میاندازند ،تقبیح کرد و گفت :انتظار داریم قبل از آن که موضوعی
در مراجع ذیصالح به اثبات نرسیده است از جار و جنجال سیاسی
پرهیزکنند.

و نیروهای مسلح کشور افتخارات بزرگی را رقم زد.
در این بیانیه با برشمردن قابلیتها و توانمندیهای علمی و دفاعی شهید چمران،
ظرفیتهای مدیریتی و فرماندهی آن شهید بزرگوار را مثالزدنی توصیف کرده و
افزود :شهید چمران با هوش باالی خود توانسته بود مدارج علمی را سپری کند و
در سمت نخستین وزیر دفاع جمهوری اسالمی ایران نیز زمینههای تشکیل سازمانی
توانمند ،مقتدر و بالنده برای پشتیبانی نیروهای مسلح و تقویت بنیه دفاعی کشور را
فراهم سازد.
این بیانیه در پایان با تعظیم به مقام شامخ شهیدان انقالب اسالمی ،دفاع مقدس
و مدافعان حرم و تکریم یاد و خاطره همیشه زنده دکتر مصطفی چمران و تأکید بر
تأسی آحاد نیروهای مسلح کشور به آموزهها و مواریث آن فرمانده خردمند و انقالبی
تأکید کرده است :شهید چمران با روح وارسته و شخصیت نافذ معنوی و انقالبی خود
با فهم عمیق از زوایای دشمنی جبهه استکبارهای انقالب و نظام و همواره با تبعیت
از ولیفقیه سلحشورانه به دفاع از هویت ملی و ارزشهای دینی و انقالبی پرداخت.

روایت ماجرایی که هر بار در پایان دوره نخست دولتها مطرح میشود؛

داستان تکراری عبور از رییسجمهوری
روایت «عبور از رییسجمهور» در ماههای واپسین سال
اول دولت ،داستانی تکراری در فضای سیاسی کشور است.
نقطه مشترک روسای دولت اصالحات ،مهرورز و حاال هم
دولت اعتدال.
به گزارش خبرآنالین؛ سازهای ناکوک برای رئیس دولت
اصالحات ،احمدینژاد و روحانی ،در همان دور اولی که مهمان
«پاستور» شدند ،نواخته شد؛ تا از این راه عالوه بر مخالفت با
رییس جمهور وقت ،ادامه حضور او را بر کرسی ریاست ،امری
بعید نشان داده شود .این داستان در هر دوره با استراتژی جدید و
از سوی طیف خاصی پیگیری می شود ،چه آنکه بودند مخالفانی
که از بدنه دولت اصالحات عبور از رئیس دولت اصالحات را طرح
کردند و چند سال بعد هم قرعه به نام احمدی نژاد زده شد ،تا
طبق روال گذشته،در سال  87نیز عالوه بر مخالفان احمدینژاد،
صدای عبور از رییس دولت نهم ،در بدنه اصولگرایی نیز به گوش
برسد .اکنون نیز نوبت به شیخ دیپلمات رسیده است ،تا در برابر
زمزمههای عبور از روحانی ،صبوری کرده و ادامه مسیرش را تنها
وابسته به رأی مردم بداند ،نه حاشیهسازی مخالفان.
استارت پروژه عبور از رییس دولت اصالحات
رییس دولت اصالحات ،اولین رییس جمهوری بود که
در روزهای آخر ریاستش بر راس دولت هفتم ،با طرح
جدیدی در تاریخ سیاسی کشورمان ،به نام «عبور» مواجه
شد« .عبور از رئیس دولت اصالحات» واژه جدیدی بود
که نقش تابلوی «ایست» سیاسی را برای رئیس دولت
اصالحات ایفاء میکرد .تابلویی که نشان از تالش مخالفان
برای توقف حضور سیاسی او پس از یک دوره ریاست دولت
داشت.
مخالفان او میخواستند تا با بررسی گزینههای دیگر و به روی
صحنه آوردن آنها ،مانع حضور رئیس دولت اصالحات برای دور
بعدی انتخابات ریاست جمهوری یعنی انتخابات سال  80شوند.

ماجرا اما آنجا جالبتر شد که مخالفان رئیس دولت اصالحات
و طراحان این پروژه ،از میان طیف رقیب نبودند و رییس
اصالحات ،صدای شعار «عبور از رئیس دولت اصالحات» را از
میان اصالحطلبان شنید .او با صبوری اهل کویر ،به این سخنان
گوش سپرد و حضور دوبارهاش را در ساختمان پاستور ،منوط به
رأی مردم دانست .در آن زمان برخی جبهه مشارکت را منبع طرح
این پروژه دانستند ،تا جایی که اسداهلل بادامچیان از طیف اصولگرا
در همان سالها گفت« :در حالي كه احزاب مقابل ،خاتمي را
به عنوان دبيركل آينده سازمان ملل ،معرفي كردند ،مشارکتیها
پروژه عبور از خاتمي را مطرح كردند» .اما از سویی دیگر ،افرادی
همچون شکوریراد عضو شوراي مركزي جبهه مشاركت« ،عبور
از رئیس دولت اصالحات» را طرحی از سوی طیف تندروی
اصالحطلبان دانست و با بیان این که «این طرح هرگز از سوي
جبهه مشاركت حمايت نشد و حتي نسبت به مطرحكنندگانش
نيز به انتقاد پرداختيم» تالش کرد تا دامن جبهه مشارکت را از
این پروژه پاک کند .اتفاقی که محمدرضا تاجیک پس از گذشت
سالها آن را عاملی برای خدشه دار کردن چهره اصالحات
ميداند.
«عبور از رئیس دولت اصالحات» در انتخابات سال ،80
بینتیجه ماند تا رییس دولت اصالحات پس از عبور از میان
مخالفان اصالحطلبش ،برای  4سال دیگر ریاست دولت را برعهده
بگیرد.
نامزدهای متعدد اصولگرا و طرح وحدت ملی؛ مسیری
برای عبور از احمدینژاد
پس از دولت اصالحات ،ریاست قوه مجریه به چهر ه نه چندان
آشنای عرصه سیاست ،یعنی «محمود احمدینژاد» واگذار شد.
این مرد برخواسته از طیف اصولگرایی که با حمایت طيفی از
راستگرایان وارد گود شده بود ،همچون رییس دولت اصالحات
در سال  87یعنی سال پایانی دوره اول ریاست جمهوریش ،در

مقابل واگویههایی مبنی بر«عبور از احمدینژاد» قرار گرفت.
برخالف رییس دولت هفتم و هشتم که در دوره اول ریاستش با
مخالفانی سرسخت و ملزم به «عبور از رئیس دولت اصالحات» از
بدنه اصالحات مواجه شد ،احمدینژاد از اقبال بیشتری برخوردار
بود .تا جایی که اصولگرایان جرقههای شعار «عبور از احمدینژاد»
را در نطفه خاموش کردند ،تا آینده سرمایه سیاسیشان از هر گونه
گزندی در امان بماند .عرض اندام کاندیداهای مختلف اصولگرا
در برابر احمدینژاد از یک سو و طرح ایجاد دولت وحدت ملی
از جانب اصولگرایان در سوی دیگر ،اقداماتی بودند که نشان از
تالش برخی برای یک دورهای شدن احمدینژاد داشتند .اما
آنچنان که گفته شد ،این پروژه در همان سال  87که احمدینژاد
هنوز از صفت «رییسجمهور محبوب اصولگرایان» فاصله چندانی
نگرفته بود ،با مخالفت قاطع اصولگرایان همراه شد .برخی
همچون محمدنبی حبیبی ،شنیدههایی مبنی بر عبور موتلفه از
احمدينژاد را از بنیان تکذیب کرده و آن را نادرست دانستند .در
مقابل برخی هم مانند علي مطهری با بیان این جمله که «يك
عده نبايد بگويند چون آقا از دولت حمايت كردهاند پس اين
باب بسته است و هيچ بحث ديگري نبايد مطرح كنيم و بگويند
اصولگراها حق تحقيق و بررسي و مقايسه ندارند؛ اين حرف بسيار
خطرناك است» ،با احتیاط بیشتری از موضوع بررسی گزینه
جایگزین احمدینژاد برای انتخابات سال  88سخن گفتند .در
این میان برخی نیز با تکیه به طرح «دولت وحدت ملی» و معرفی
دو گزینه از میان اصولگرایان یکی برای ریاست جمهوری و دیگری
برای معاون اولی ،خواستند تا درهای پاستور را به روی احمدینژاد
ببندند.
اما این خواسته هم پس از مخالفت صریح اصولگرایان ،هنوز
شکل نگرفته از یاد رفت ،تا احمدینژاد نیز بدون دغدغه از داالن
پر واهمه «عبور از احمدینژاد» ،به پایان دوره اول ریاستش
رسیده و بر کرسی ریاست دولت دهم تکیه زند.

شعار «عبور از روحانی» از زبان تندروها و حامیان
ینژاد
احمد 
اولین روزها سال  ،95آغازی برای مخالفان دولت یازدهم بود تا
داستان تکراری «عبور» را این بار بازیگرانی جدید به روی صحنه
سیاسی کشور بیاورند .روحانی نه همچون رییس دولت اصالحات
با زمزمههای رفتنش از زبان نیروهای «خودی» مواجه شد ،نه
اینکه همچون احمدینژاد ،شعار«عبور» را از حامیان اصولگرایش
شنید .شیخ دیپلمات در این میدان ،با اصولگرایان تندرو و همچنین
طرفداران احمدینژاد روبرو است ،افرادی که فریاد زدن شعار
«عبور از روحانی» را فصل مشترک جديدي برای همکاری در
تخريب دولت اعتدال یافتهاند .از یک سو تندروها پس از آن که
دستشان از تریبونهای رسمی همچون مجلس کوتاه شد ،در بوق
یک دورهای شدن روحانی میدمند و حتی براساس آنچه غالمرضا
تاجگردون نماینده مجلس دهم گفته است ،برای دستیابی به
خواسته خود ،دست به دامان تریبونهای نماز جمعه شهرستانها
برای القای «تک دورهای بودن روحانی» شدهاند .در سوی دیگر
میدان نیز حامیان احمدینژاد به جوسازی در شبکههای مجازی و
رسانههایشان پرداختهاند و با بیان جمالتی از قبیل اینکه «روحانی
اولین رییسجمهور تک دورهای تاریخ جمهوری اسالمی است»،
تالش دارند پروژه «عبور از روحانی» را پروژه ای پیروز شده ،معرفی
کنند .چه آنکه هشتگ «عبور از روحاني» و «ریيس جمهور تک
دورهاي» در فضاي مجازي ايجاد شده است .این قبیل شعارها آنچنان
با شکست در تاریخ سیاسی کشورمان مواجه شدهاند که حتی چهره
اصولگرایی همچون علی الریجانی نیز در مقابل طرح «تک دورهای
شدن دولت روحانی» آن احتمالي غير واقعی میداند .شاید مطرح
کنندگان شعار تک دورهای شدن دولت روحانی بد نباشد نگاهی به
تجربه تاریخ سیاسی کشورمان در دورههای پیشین کنند ،تجربهای که
نشان از آن دارد که شعار «عبور» از رییس جمهوری که تنها یک دوره
قبای ریاست را بر تن کرده است ،امری دور از ذهن است.

