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سرمقاله
جنگ مغلوبه جناحی
ادامه از صفحه یک
ادبیات توهین و تحقیر و هجمه در فضای
سیاست جهان چندان عجیب نیست .در
طول تاریخ ،کالم ،همواره یکی از ابزارهای
جنگ و جدال بوده است .اما در نظامی که
با نام جمهوری اسالمی بر سر کار آمده
و در کنار شعارهای گوناگونش ،رویکردی
مبتنی بر اخالقیات در سیاست را مدعی
است و حتی رویدادهایی مثل آن چه در
مناظرات انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا
میگذرد را زیر سوال میبرد ،استفاده از
این ادبیات – حداقل در کالم – همواره
نکوهش شده است .در شرایطی که این
روزها بخشی از جریان اصولگرایی از آب
گلآلود وضعیت پرانتقاد جامعه نسبت به
شرایط روز اقتصادی ،اجتماعی و  ...ماهی
میگیرند و بر این موج ،به جای ادبیات نقد
و انتقاد ،تیغ توهین برکشیدهاند ،این سوال
مطرح میشود که آیا برای این جوالدوزها،
جای سوزن زدن به خود هم هست؟ یا این
شرایط برافروختن آتشی است که دودش به
چشم خود این فحاشان هم میرود؟
نکته بزرگتر اما این است که اساسا
چنین جدلهایی برای مردم چقدر مهم
است؟ در سالهای اخیر ،شنیدن شعار
«اصالحطلب ،اصولگرا ،دیگه تمومه ماجرا»
از سوی معترضان به شرایط گوناگون
اقتصادی و سیاسی ،بارها مورد توجه و
تحلیل سیاسیون قرار گرفته است .حتی
اگر به سبک برخی سیاسیون ،این شعارها
را وارداتی بدانیم ،به هر حال واقعبینانه
این است که عدهای هم باید باشند که به
آن باور داشته و آن را تکرار کنند .مشاهده
فضای اجتماعی ،حتی در گفتوگو با
بدنههای هر دو جریان نشان میدهد
که حتی اگر نه به این تند و تیزی ،اما از
دیدگاه باورمندی ،عالقه ،حمایت و عمل،
توجه به این جدلهای کالمی اصالحطلبی-
اصولگرایی کاهش جدی داشته است.
در واقع با توجه به نقشآفرینی هر دو
جریان سیاسی در مناصب انتخابی ممکن،
هیچ یک نمیتواند بدون توجه به گذشته
عملکرد خود و چهرههای منتسب و مورد
حمایت خود ،به دیگری بتازد .حتی به نظر
میرسد استفاده انتخاباتی از این حربه نیز
دیگر نزد قاطبه مردم موثر نیست و زدن
حریف حتی به تندترین کالم ممکن ،نه
هورای این سو را به دنبال دارد و نه دفاع
آن سو!
در چنین شرایطی که هر حرفی ،با ندای
«تو برو خود را باش» قابل مواجهه است،
شاید بهتر باشد که جریانهای سیاسی به
واقع ز تعارف کم کنند و بر مبلغ افزایند و
بدانند که به عمل کار بر آید به سخندانی
و سخنرانی نیست! مشاهده اجتماعی
میگوید که برای اغلب مردم مهم نیست
که اصالحطلبان یا اصولگرایان در دولت
یا مجلس سر کار باشند ،بلکه مهم این
است که هر کسی بر سر کار میآید ،با هر
تدبیری ،اقتصاد رو بهبود رود ،ایران وجهه
بهتر و متعاملتری با جهان داشته باشد،
آسیبهای اجتماعی کاسته و آزادیهای
مدنی افزایش یابند و به طور کلی ایرانیها
زندگی بهتری را تجربه کنند ،نه این که
سال به سال ،دریغ از پارسال بخوانند!

خبر
غالمعباس توسلی
عضو نهضت آزادی
درگذشت
غالمعباس توسلی ،جامعهشناس برجسته
ایرانی ،فعال سیاسی و مولف بیش از دهها
کتاب در حوزه علوم اجتماعی در سن ۸۵
سالگی بر اثر ایست قلبی درگذشت.
به گزارش ایرنا ،آزاده توسلی دختر مرحوم
غالمعباس توسلی با تأیید درگذشت پدر
خود گفت :بعد از چهار ماه بیماری ،مرحوم
توسلی ظهر جمعه دچار ایست قلبی شد و
در منزل شخصی فوت کرد .آزاده توسلی با
بیان اینکه مرحوم توسلی در دوره بیماری
قدرت تکلم را از دست داده بود و بسیار کم
صحبت میکرد ،افزود :مرحوم توسلی تا
لحظه آخر هوشیار و به ادامه زندگی امیدوار
بود.
جامعهشناس،
توسلی
غالمعباس
سیاستمدار و عضو حزب نهضت آزادی در
اول خرداد  ۱۳۱۴در رشتخوار (خراسان
رضوی) و در خانوادهای از طبقه متوسط
متولد شد .مرحوم توسلی تاکنون بیست
جلد کتاب تألیف کردهاست که برخی از
آنها مانند نظریههای جامعهشناسی،
جامعهشناسی کار و شغل ،جامعهشناسی
دین و … به چاپهای مکرر رسیدهاند .وی
یـپژوهشی
همچنین در حدود  ۶۰مقاله علم 
در مجالت معتبر داخلی و بینالمللی منتشر
کرد ه است.
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آسیب هجمههای اخیر علیه رئیسجمهوری به فضای سیاسی کشور چگونه خواهد بود؟

با رعایت پروتکلهای بهداشتی ضد کرونا
و بدون حضور جمعیت انجام شد

روحانی ،سیبل توهین اصولگرایان

هرچند که عملکرد دولت دوازدهم ،فضای زیادی
برای نارضایتی عمومی و وارد بودن انتقادها ایجاد کرده
است ،اما برخی از گفتهها نسبت به دولت ،نه از جنس
نقد و انتقاد که حالت هجمه ،حمله و توهین داشته
است .این ادبیات در حالی مطرح شده است که از یک
سو مجلس یازدهم در طول ماههای گذشته خود روی
مدار حاشیه قدم برداشته و در شرایط فعلی مورد انتقاد
مجلس ،هیچگونه مصوبه یا رویکرد و راهکار مثبتی در
تغییر وضع موجود از آن شاهد نبودهایم و از سوی دیگر،
عملکرد پیشین مجلسنشینان و نیز دولت و مسئوالن
تحت حمایتشان در گذشته چندان افق روشنی نسبت
به دولت فعلی ارائه نمیدهد .درنتیجه تنها مساله
موجود ،ورود ادبیات سخیف توهین و باال بردن درجه
توهین به مقامات خواهد بود.
اخیرا مجتبی ذوالنوری ،نماینده مجلس یازدهم در
توئیتی خطاب به روحانی نوشت« :جناب روحانی اگر
برای توجیه مذاکره با دشمن ،علت صلح امام حسن
بامعاویه راخواست اکثر مردم از امام ذکر میکنید! امروز
اکثریت قاطع ملت ایران به کمتر از عزل و مجازات شما
راضی نمیشوند؛ با منطق شما ،رهبر انقالب باید دستور
دهند هزار بار شما را اعدام کنند تا دل مردم عزیز راضی
شود» .علیاصغر عنابستانی نماینده سبزوار در مجلس،
هم چند روز پیش در حساب کاربریاش در توییتر
نوشت« :او ]رئیسجمهوری[ آنقدر وقیح است که ملت
خویش را به مسخره گرفته است! کشور به حال خود
رها شده و مردم در تامین مایحتاج خویش درماندهاند
و زیر خط فقر دست و پا میزنند .رئیسجمهور در بند
حفظ خط ریش خویش است! اف بر تو باد که ملتی را
شرمنده کردهای» .پیشتر نیز روز هشتم مهر ماه ،در
صحن علنی مجلس شورای اسالمی و در جریان جلسه
رای اعتماد نمایندگان به «علیرضا رزمحسینی» گزینه
پیشنهادی دولت برای وزارت «صنعت ،معدن وتجارت»
برخی نمایندگان که در مخالفت با رزم حسینی سخنرانی
میکردند به رئیسجمهوری توهین کردند .این توهینها
در حالی با سکوت از سوی باالنشینان مجلس مواجه
شده که در بیرون از مجلس ،باعث انتقاد بسیاری شده
و حتی صدای برخی اصولگرایان را هم در آورده است.
البته این حمالت تند و توهینها مختص مجلس
نیست .به عنوان مثال در روزهای گذشته حسن رحیمپور
ازغدی ،تئوریسین اصولگرا در یک نشست دانشجویی
این چنین به حسن روحانی تاخت« :شاید تنها دستاورد
مفید اما ناخواسته تجربه شکستخورده دیپلماسی این
شیخ ،همین باشد که برای تاریخ ایران میماند .اما وقتی
نوبت به غارت دین مردم هم برسد ،سکوت ،حرامتر
میشود .آنکه مذهب را فدای خود و دین را ابزار استفاده
سیاسی کند از وجناتش پیداست که از روحانیت ،تنها
لباسش را دارد .حال آنکه پیش از این ،روحانیت به
سوادش و به معنویت و روحانیتش بود .هر که به
نام روحانی است لزوما به صفت روحانی نیست .با
وعده سراب ،اقتصاد کشور را به اینجا رساندند .پیشتر
معیشت و دنیای مردم را برجامی کردند ،حال نوبت
به برجامی کردن دین مردم رسیده است» .وی با بیان
اینکه «من امثال قاسم سلیمانی را واجد روحانیت و

گروه سیاسی :با پیروزی مطلق اصولگرایان در انتخابات اسفند  98و آغاز به کار مجلس یازدهم تحت عنوان «مجلس انقالبی» قابل پیشبینی بود که
برخی نمایندگان مجلس رویکرد تند و تیزی نسبت به دولت و رئیسجمهوری پیش گیرند .این روند تا طرح مواردی همچون سوال و استیضاح ریاست
جمهوری یا مطرح کردن تالش برای استیضاح وزیران تا سطح از اعتبار انداختن کابینه فعلی و ارائه فهرست کابینه جدید برای رای اعتماد پیش رفت.
با این که تیغ تند این دسته مخالفان دولت ،با سخنان رهبر انقالب در دیدار ویدئوکنفرانسی با نمایندگان مدتی غالف شد ،اما حاال مدتی است که
باز هم این تیغ تیزتر از نیام بیرون آمده است.

نهایاخیر
توهی 
بهرئیسجمهوری
در حالی با
سکوت از سوی
باالنشینان
مجلسمواجه
شده که در بیرون
از مجلس ،باعث
انتقادبسیاری
شده و حتی
صدای برخی
اصولگرایان را هم
در آورده است
اهل معنا میدانم و امثال حسن روحانی را فاقد آن»،
افزوده است« :مردم دارند تاوان توهم و وعده های
چند سیاستمدار با ضریب هوشی پایین را میدهند که
معلوم شد نه تنها مفهوم عزت و اقتدار ملی را نمیدانند
بلکه سیاست بینالملل هم نمیدانند .پایان معامله
با شیطان و اعتماد به وعدههای او ،به تعبیر قرآن،
فحشای سیاسی و  ...میشود» وی اضافه کرد« :در
سالهای حاکمیت این ورژن از روحانیت ،درجه اعتماد
به لباس روحانیت به طرز بیسابقهای تنزل یافت.
اقتصاد برجامی و دیپلماسی ترس ،در کنار دزدیهای
بیسابقهای که این سالها از بیتالمال شد ،ضربات
سنگینی به دین و دنیای مردم زد .شانس مردم ما را
ببین که آن یکی میخواهد با آنجلینا جولی ،خودشان دو
نفری مشکالت جهان را حل کنند و این یکی ،در پایان
هشت سال حکومتش هنوز منتظر ترحم ترامپ و تعهد
اوباما و امید جدیدش ،جو بایدن است» .کنایه ازغدی از
«آن یکی» به محمود احمدینژاد ،رئیس دولتی است که
با پشتوانه حمایت اصولگرایان روی کار آمد و سپس از
او برائتجویی کرده و هیچ گاه نیز از مردم بابت عملکرد
و البته همین فسادی که در سخنان ازغدی به آن اشاره
شد ،عذرخواهی نکردند.
محمود واعظی ،رئیس دفتر رئیسجمهوری در
رابطه با توهین و بیاحترامیها از تریبونهای مختلف
ی انجام
به رئیسجمهوری گفت :افرادی که بیاخالق 
میدهند و برخی دیگر هم در این بین سکوت میکنند،
باید بدانند این بیاخالقیها تنها به رئیسجمهوری
نیست بعدا نوبت خودشان هم میشود .متاسفانه

عارف :جریان رقیب اصالحات هیچ گاه شهامت عذرخواهی از مردم را نداشت
رئیس بنیاد امید ایرانیان با بیان اینکه جریان رقیب اصالحات هیچگاه
شهامت عذرخواهی از مردم به خاطر حمایت از آقای احمدینژاد را
نداشت ،گفت :اصالحطلبان به خاطر برخی ناکارآمدیهای دولت که
به سرمایه اجتماعی اصالحات ضربه زد حاضر به عذرخواهی هستند.
محمدرضا عارف در دیدار با جمعی از فعاالن سیاسی و مدنی
شهرستان ری با تسلیت ایام دهه آخر ماه صفر ب ه مرور اهدافی که
درپی آن  انقالب اسالمی ایران محقق شد پرداخت و با بیان اینکه
باید انقالب و ارزشهای انقالب همواره زنده بماند و باید تالش کنیم
که  اهداف این انقالب تحقق یابد ،گفت :آنچه بعد از  ۴۲سال از
انقالب  بهدستآمده است قطعا ً بسیار ارزشمند است ولی ما به
اهداف نهایی نرسیدهایم که بگوییم دیگر در جامعه تغییر الزم نیست.
وی ادامه داد :تغییر در این مرحله یک تفاوت اساسی با تغییر در قبل
از انقالب دارد ،در قبل از انقالب تغییر برای از پای درآوردن یک رژیم
تا بن دندان فاسد و وابسته به بیگانه بود و امروز تغییر برای این است
که نظامی که از متن جامعه درآمده است به اهداف خود برسد .اگر
الزم است در ساختارها و رفتارها اصالح شود و تالش کنیم تا آرمانهای
انقالب و همان اهدافی که در قانون اساسی آمده است ،تحقق یابد.
عارف خاطرنشان کرد :معتقدیم با روند فعلی که ممکن است حتی با
حسن نیت هم باشد ،پیشرفت کشور دور از دسترس است .مشکالتی
همچون فقر ،تبعیض و نابرابری و تهدیدها علیه ایران افزایش پیداکرده
است و  حتی خطر تحریف اسالم و آرمانهای انقالب نیز وجود دارد.
رئیس بنیاد امید ایرانیان با اشاره به عملکرد دولت اصالحات ،یادآور
شد :با صراحت میگویم دولت اصالحات یکی از موفقترین دولتهای
بعد از انقالب در همه زمینهها اعم از پیشرفت اقتصادی ،تأمین حقوق
و آزادیهای مردم و ارتقا شأن و منزلت ایران در مجامع بینالمللی بود
و تمامی آمارها صحت ادعای من را اثبات میکند .در هشت دولت
اصالحات  با نفت بشکهای ٩دالری و با خشکسالی وحشتناکی که
داشتیم ،تورم به  ۵/۱۱درصد رسید.
دولت احمدینژاد ساختارها را نابود کرد،دولت روحانی جزیرهای
عمل کرد
عارف در همین زمینه افزود :انتظار بود دولتهایی که بعد از اتمام
دوره اصالحات زمام امور را برعهده میگیرند روند آغازشده در دولت
اصالحات را ادامه میدادند و شاهد پیشرفتهای بیشتری باشیم ولی
نهتنها پیشرفتی در کار نبود بلکه هم در دولت آقای احمدینژاد و هم
در دولت آقای روحانی شاهد عقبگردهای زیادی در شاخصهای
مختلف بودیم .در دولت آقای احمدینژاد ساختارها نابود شد ،در
دولت آقای روحانی هم با جزیرهای عمل کردن شاهد وضعیت فعلی
کشور هستیم .وی به شرایطی که انتخابات سال  ۹۲برگزار شد اشاره

عدهای رقابتهای تبلیغاتی و انتخاباتی را برای سال
 ۱۴۰۰خیلی زود شروع کردند و در این بین ،مردم ضرر
میکنند .اجازه دهید کشور را اداره و مشکالت مردم
را حل کنیم .واعظی ادامه داد :اگر میخواهید ،کار
تبلیغاتی و انتخاباتی کنید و سفر بروید ولی این که در
سفر ،فقط شعار دهید و کار تبلیغاتی کنید و بگویید
فقط ما میتوانیم کار انجام بدهیم .مردم میدانند که
شما قبال سرکار بودید و قبال هم مسئولیت داشتید
ولی هیچ کدام از این کارها را نتوانستید انجام بدهید؛
مدعیان امروز ،عملکردی روشن دارند .نمیخواهیم وارد
این مقوالت شویم .رئیس دفتر رئیسجمهوری خطاب
به منتقدان بیان کرد :شورای نگهبان ،قانونی برای
انتخابات ریاست جمهوری تعیین کرده است بنابراین در
آن زمان تبلیغات خود را شروع کنند و از حاال از سمتها
و جایگاههای خود ،برای تبلیغات استفاده نکنند.
از میان اصولگرایان نیز ناصر ایمانی ،فعال سیاسی
اصولگرا در مصاحبهای دراینباره گفته است :برخی از
نمایندگان مجلس یازدهم گمان میکنند که به کار بردن
ادبیات تند و الفاظ رادیکال باعث مطرح شدن آنها در
افکار عمومی ،رسانهها و حوزه انتخابیه خود میشود .به
طور مثل در انتخابات دوره آینده مجلس ،مردم بگویند
چه نماینده فهیمی است! در حالی که این ادبیات تند،
سطح تنش میان قوای کشور را باال میبرد و نه تنها
مشکلی را حل نمیکند ،بلکه به مشکالت کشور هم
میافزاید .وی معتقد است ،هم جناحی و هم حزبیهای
این نمایندگان باید مخاطب قرار بگیرند .باید با این
افراد برخورد و حتی تذکرات علنی داده شود .درواقع

در مجلس و رسانهها از این افراد برائت جویند و هیات
رئیسه مجلس نیز باید فضا را کنترل کند و با این افراد
تذکر بدهد .ایمانی افزود :شاید گفته شود که این مساله
براساس آییننامه هیات نظارت بر رفتار نمایندگان در
حوزه وظایف هیئت رئیسه نیست ،اما در حوزه وظایف
این هیئت و فراکسیونهاست که شأن مجلس را حفظ
کنند.
حسین کنعانیمقدم ،دیگر فعال سیاسی اصولگرا
نیز با بیان این که «برخی از نمایندگان ،مشکالت و
درگیریهای سیاسی خود در انتخابات را وارد مجلس
کردهاند» ،در این باره تصریح کرد :نباید اجازه داد
تریبون مجلس ،تریبون عقدهگشایی عدهای شود؛

درواقع تریبونی برای انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰
نشود .این فعال سیاسی اصولگرا ادامه داد :برخی
از نمایندگان در تالشند نشان دهند همه مسائل و
مشکالت از طرف دولت است در حالی که یک نماینده
مجلس آشکارا از مشکالت کشور خبر دارد و میداند
کشور با انواع مسائل و مشکالت خارجی درگیر است.
کنعانیمقدم افزود :بهکار بردن ادبیات سخیف از
سوی نمایندگان ،مردم را ناامید و خسته از مسئوالنی
میکند که در این شرایط سخت ،به جای تالش برای
حل مشکالت مردم ،به دنبال دعوای جناحی هستند.
همچنین دولت را خسته میکند که هرچقدر و در هر
زمینهای تالش کند ،قرار است به او انتقاد شود.
به هر ترتیب باید دید آتش حمله و توهین به دولت
و رئیسجمهوری چقدر شعله خواهد گرفت و واکنش
بزرگان سیاست به این موضوع چه خواهد بود.

آمادگی اصالحطلبان برای عذرخواهی

کرد و گفت :در شرایطی که بعد از حوادث سال  ۸۸با آن روبهرو بودیم
و با آن شرایط امنیتی و یاس و سرخوردگی که بر نخبگان حاکم بود،
با پیشتازی و  میدانداری جوانان تحوالت انتخابات سال  ۹۲شکل
گرفت و معادالت برخی جریانات که میخواستند بهزعم خود آخرین
میخ را بر تابوت اصالحات بزنند بر هم زدند.
رئیس بنیاد امید ایرانیان با اشاره به پیروزیهای جریان اصالحات
در دهه  ،۹۰تصریح کرد :در دهه  ۹۰شاهد بیسابقهترین هجمهها و
حمالت به جریان اصالحات بودیم .این حمالت هم به تفکر اصالحات
بود و هم به افراد اصالحطلب که بهنوعی سمبل جریان اصالحات
محسوب میشدند و متأسفانه این روند تخریبی دامن خود جریان
اصالحات را هم گرفت و از داخل این جریان اظهارنظرهایی که روند
تخریبی رقیب اصالحات را تقویت میکرد شنیده شد .وی به رویکرد
تخریبی که علیه فراکسیون امید مجلس دهم از همان روزهای
اول تشکیل این فراکسیون شکل گرفت اشاره کرد و گفت :با وجود
تخریبهای ناجوانمردانهای که علیه فراکسیون امید صورت گرفت
اما مردم یک سال بعد از تشکیل مجلس دهم ،یعنی در انتخابات
خرداد  ۹۶به لیست امید شوراهای اسالمی شهر و روستا در تهران
بهصورت کامل رأی دادند و اعتماد مجدد مردم به لیست امید با
وجود ۴۸  لیست جعلی به نام اصالحات و باوجود تمامی حمالتی که
به فراکسیون امید صورت گرفته بود ،پیامهای زیادی داشت.
مشارکت  کم مردم در انتخابات نمیتواند مسیر انقالب را تضمین
کند
عارف میزان مشارکت مردم در انتخابات مجلس یازدهم را
نگرانکننده توصیف کرد  و گفت :مردم به خاطر برخی ناکارآمدیها و
وضعیت معیشتی که با آن دستبهگریبان هستند گالیههای به حقی
از مسئوالن دارند و به همین دلیل و هم به خاطر رد صالحیتهای
گسترده صورت گرفته و هم به دلیل نوع رفتار جریانات سیاسی در
انتخابات مجلس یازدهم مشارکت قابل قبولی را شاهد نبودیم و اگر
این میزان مشارکت در انتخابات آینده ادامه داشته باشد ،نمیتواند
مسیر انقالب را تضمین کند .وی حضور مردم در رویدادهای مهم
را تضمینکننده مشروعیت نظام دانست و  تأکید کرد که میزان
مشارکت مردم در انتخابات مجلس یازدهم  به این مشروعیت آسیب
زد .عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بابیان اینکه باید شرایط
فعلی حاکم بر کشور تغییر کند و ادامه روند فعلی با همراهی مردم
میتواند اصالح شود ،خاطرنشان کرد :کسانی که دل در گروه انقالب
دارند و دغدغهمند هستند از وضعیت فعلی کشور که میتواند
تداوم آن منجر به اتفاقات ناگواری شود ،نگران هستند و راه فائق
آمدن بر مشکالت و چالشها را تغییر در نحوه اداره کشور و حفظ

انسجام و همدلی در خانواده انقالب میدانند .وی با تأکید بر اینکه
اصالحطلبانی که به گفتمان اصالحطلبی اعتقاد راسخ دارند هیچگاه
در نقش اپوزیسیون ظاهر نمیشوند ،گفت :تجربه نشان داده
است که یک جریان سیاسی نمیتواند کشور را اداره کند و کسانی
که فکر میکنند یکدست شدن حاکمیت باعث حل مشکالت مردم
میشود سخت در اشتباه هستند .عارف بابیان اینکه جریان رقیب
اصالحات هیچگاه شهامت عذرخواهی از مردم به خاطر حمایت از
آقای احمدینژاد را نداشت و حتی منکر حمایت از او شده بود ،تأکید
کرد :اصالحطلبان برخالف رقیب خود هیچگاه حمایت از  آقای روحانی
را انکار نکردهاند و به خاطر برخی ناکارآمدیهای دولت که به سرمایه
اجتماعی اصالحات ضربه زد حاضر به عذرخواهی هستند اما مطمئنا ً
دولت فعلی تنها مقصر برخی ناکارآمدهای نیست و تحریمهای
ظالمانه و عملیات روانی که در داخل کشور علیه دولت شکل گرفت
در شکلگیری این ناکارآمدیها مؤثر بوده است.
بقای نظام به حضور اصالحطلبان پیوند خورده است
وی با اشاره به خط تخریبی رسانههای بیگانه علیه اصالحطلبان،
تأکید کرد :رسانههای فارسیزبانی که در خارج از کشور مدیریت
میشوند در چند سال اخیر یک هدف را دنبال کردهاند و آن هم
تخریب هدفمند  اصالحطلبان بوده است چراکه میدانند بقای
نظام به حضور اصالحطلبان پیوند خورده است .رئیس بنیاد امید
ایرانیان بابیان اینکه انتظار بود بعد از دستاوردهای ارزشمند گفتمان
اصالحطلبی در دهه  ۹۰یک صدا از داخل جریان اصالحات شنیده
شود ،تأکید کرد :عدهای با اظهارنظرهای نسنجیده به انسجام جریان
اصالحات ضربه زدند و به همین دلیل هدف ما در مقطع فعلی
باید بازگرداندن انسجام در خانواده اصالحات باشد .وی با اشاره به
انتخابات خرداد  ،۱۴۰۰گفت :در انتخابات آینده مسئولیت ملی همه
جریانهای سیاسی  باید حضور مؤثر و باشکوه مردم  در انتخابات
باشد .یکی از عوامل حضور  و مشارکت مردم در انتخابات نحوه رفتار
متصدیان امر انتخابات است که مطمئنا ً سلیقهای عمل کردن در
این موضوع مهم  خسارتبار خواهد بود .عارف با بیان اینکه نباید از
انتخابات شوراها غافل شویم ،مشارکت زنان و جوانان در رویدادهای
مهم در کشور از جمله انتخابات را تأثیرگذار دانست و گفت :دولت
آینده در اختیار هر جریان سیاسی که باشد باید بپذیرد که حداقل ۵۰
درصد از  مدیران دولت از جوانان و زنان باشد .عضو مجمع تشخیص
مصلحت نظام در پایان تأکید کرد :اگر مردم با امید در صحنه حاضر
شوند ،تردیدی ندارم که نتیجه رأی آنها در جهتی خواهد بود که در
مسیر تأمین خواستهای ملت ایران ،آزادی ،استقالل ،پیشرفت و
رفع تهدیدهاست.

برگزاری مراسم ایام عزاداری
پایان ماه صفر در حضور
رهبر انقالب

مراسم عزاداری روز شهادت حضرت امام
علیبنموسیالرضا (ع) دیروز در حسینیه امام
خمینی با حضور رهبر معظم انقالب اسالمی
برگزار شد.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی رهبر انقالب
اسالمی ،در این مراسم که به علت رعایت
ضوابط بهداشتی بدون حضور جمعیت برگزار
شد ،حجتاالسالم والمسلمین عابدینی در
سخنانی ،برادری و ارتباط بین مؤمنین را الزمه
درک مراتب توحیدی دانست و گفت :در
نگاه دینی و بر اساس روایات متعدد ،ایثار
و گذشت ،خوشرویی ،انفاق و گرهگشایی
از جمله مصادیق اخو ّت مؤمنانه است که
این ارتباط الزمه ارتباط با معصوم و تقرب به
پروردگار است .همچنین در این مراسم محمود
کریمی به ذکر مصیبت و مرثیهسرایی پرداخت.
همچنین مراسم عزاداری روز رحلت
ی مرتبت محمد مصطفی
حضرت ختم 
صلیاللهعلیهوآله و شهادت حضرت امام حسن
مجتبی علیهالسالم صبح جمعه در حسینیه
امام خمینی با حضور رهبر معظم انقالب
اسالمی برگزار شد .در این مراسم که به علت
رعایت ضوابط بهداشتی بدون حضور جمعیت
برگزار شد ،حجتاالسالم کاشانی در سخنانی
با بیان نکاتی از سیره نبوی و علوی ،توجه به
نصرت الهی در محاسبات و خسته نشدن از
مجاهدت در راه خدا را دو جزء مهم از عقالنیت
برشمرد و گفت :در برابر دشمن حتما ً باید با
تمام قوا و استعداد به مقابله رفت اما تاریخ
اسالم نشان میدهد هر جا مسلمانان صرفا ً
به اسباب مادی ،متکی و به آنها مغرور شدند،
نتیجه با ناکامی همراه بوده است .همچنین در
این مراسم مرتضی طاهری به ذکر مصیبت و
مرثیهسراییپرداخت.

سند امنیت قضایی از سوی رئیس قوه
قضائیه ابالغ شد

از «حق بهرهمندی از خدمات
حقوقی» تا «منع بازداشت
غیرقانونی و خودسرانه»

سند امنیت قضایی در  ۳۷ماده از سوی

آیتالله سید ابراهیم رئیسی ،رئیس قوه قضائیه
ابالغ شد.

در متن این سند آمده است« :در اجرای بند

«ب» ماده  ۱۲۰قانون برنامه ششم توسعه

اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری
اسالمی ایران مصوب  ۱۳۹۵و بهمنظور تحقق

اهداف بندهای  ۶۶ ،۶۵و  ۶۷سیاستهای
کلی قانون برنامه ششم توسعه کشور مصوب
« ۱۳۹۴سند امنیت قضایی» به شرح مواد آتی

است».

در مقدمه این سند با اشاره به این که «نظام

قضایی در قانون اساسی نقش بنیادین دارد»
آمده است« :لذا اصل یکصد و پنجاهوشش

قانون اساسی ،وظیفه پشتیبانی از حقوق فردی

و اجتماعی و همچنین تحقق بخشی به عدالت
را بر عهده قوه قضائیه نهاده است .در راستای

ایفای این نقش ،اشخاص حق دارند از آثار و

نتایج حقوقی و قضایی رفتار و اعمال خود و
دیگران در حدود قانون آگاه باشند .این مهم،

مستلزم ثبات نسبی در وضع قواعد و اجرای
آنها و احترام به حقوق مکتسبه افراد است.

حقوق اشخاص ایمن نخواهد بود ،مگر آنکه
به هنگام تعّدی به آن ،نظام قضایی شایسته،
مستقل و قانون محور برای دادخواهی و احقاق

حق حضور داشته باشد.»

این سند شامل موادی همچون «اصل

اعتماد و انتظار مشروع»« ،اصل عطف

به ماسبق نشدن قوانین و مقررات یا قبح
عقاب بالبیان»« ،اصل قانونی بودن جرم و

مجازات»« ،اصل شفافیت»« ،اصل استقالل

قضایی و بیطرفی»« ،اصل تمرکز بر امور
قضایی»« ،اصل برابری در مقابل قانون»،

«حق دادخواهی و دسترسی به مراجع
قضایی»« ،حق رسیدگی و دادرسی در مهلت

معقول»« ،حق رسیدگی علنی»« ،حق
بهرهمندی از خدمات حقوقی»« ،حق حریم
خصوصی»« ،احیای حقوق عامه»« ،قاعده

تسلیط یا حق مالکیت مشروع»« ،اصل
جبران خسارت»« ،حق مبارزه با فساد»،

«حق حمایت دیپلماتیک و کنسولی»،
«فرض عدم مسؤولیت کیفری (فرض بر
برائت)»« ،منع مطلق شکنجه و رفتارهای
تحقیرآمیز»« ،اصل شخصی بودن ]جرم[»،
«اصل منع محاکمه مجدد»« ،حق اعتراض

و

تجدیدنظرخواهی»،

«منع

بازداشت

غیرقانونی و خودسرانه»« ،برخورداری از
امکانات اعم از رفاهی و بهداشتی در طول
دادرسی کیفری»« ،حق دفاع و انتخاب

وکیل»« ،حقوق ویژه زندانیان و محرومان از
آزادی»« ،حق اعاده حیثیت و باز اجتماعی

شدن محکومان» و  ...میشود.

