
 صفحه  10

وشان تعقیب کم فر
رکورد کم فروشی در دستان صنف مواد غذایی است

ادامه در صفحه  2

پیش درآمد آشتی ملی
در آستانه جشن چهل و چهار سالگی پیروزی انقالب در 
یک اقدام بدیع و تاریخی و به ابتکار رئیس قوه قضائیه شاهد 
گسترده ترین عفو عمومی توسط رهبر انقالب هستیم بی تردید 
این اقدام عالوه بر تاثیرات کائناتی در گشودن بن بست ها و 
گره گشایی ها نقش آب بر آتش در گرفته شده را دارد هیچ 
اقدامی قدرت انسجام بخشی و تالیف قلوب رأفت و گذشت و 
عفو را ندارد ، جامعه خشم آلود کنونی را با درفش نمی توان آرام 
کرد اما محبت و بخشش راه حل گران سنگ شرایط کنونی است. 
عفو محکومان به خصوص محکومان اعتراضات اخیر ترجمان 
رحمابینهم و اشدا علی الکفار می باشد. پیش از این نیز نوشتم 
برگشت به مردم و دست یاری به طرف مردم تنها امکان کشور 
هست    باید با مردم آشتی کرد دل های مردم در نتیجه مشکالت 
شکسته و بعضارمیده است براندازهاهم تالش خودرابردوقطبی 
سازی مردم متمرکزکرده اند براین اساس عفوعمومی وآشتی 

ملی باطل السحر اجماع جهانی وترفندبراندازهاست.

اخراج نماینده از کمیته روابط خارجی
در روز پنجشنبه ۱۳ بهمن ۱۴۰۱ دوم فوریه ۲۰۲۳ نمایندگان 
جمهوریخواه مجلس نمایندگان آمریکا رای به اخراج خانم ایلهان 
عمر نماینده مسلمان و سیاهپوست عضو حزب دموکرات از 

کمیته روابط خارجی مجلس مزبور دادند.

محمدعلی وکیلی

سیف الرضا شهابی

سرمقاله

یادداشت

سالروز  مناسبت  بهه  پیامی  در  خاتمی  محمد  سید 
پیروزی انقالب اسالمی با ارایه پیشنهادهایی برای بهبود 
نباید  زمان  از  برهه  این  در  که  کرد  تاکید  شرایط کشور 
خود را اسیر اصطالحات و نیز تقسیم بندی های طبیعی 

یا مصنوعی کرد.
به گزارش ایسنا، در ابتدای این پیام آمده است: فارغ از 
ارزیابی انقالب و بررسی علت های گریزناپذیر و آثار و نتایج 
آن اگر واقع بین باشیم درمی یابیم که انقالب  )سال 57( 
واقعه ای مهم در تاریخ پرفراز و نشیب ملت شریف ایران 
بوده است؛ انقالبی که گرچه فراگیر بود ولی نسل جوان در 
پیروزی و بعد، پاسداشت دست آوردهای آن و نیز نگاهبانی 
از تمامیت ارضی و استقالل میهن نقشی ممتاز داشت، از 
جمله مقاومت حماسی در جنگ تحمیلی و نیز پایداری 
ملت در برابر رنج های ناشی از توطئه و تحریم و جنگ و 

ترور و نیز حکمرانی نامناسب ستودنی است.
این بیانیه می افزاید: جوان دیروز سرشار از شوق و ایمان 
و امید دلبستگی به انقالب و امیدوار به وعده هائی بود که 
داده شده بود و نیز آرمانهائی که آن چنان که باید، محقق 
نشد و نه تنها آئین و اندیشه که حتی زندگی معمولی و 
روزمره نیز آسیب فراوان دید و نتیجه اینکه جوان امروز 

سخت عاصی و معترض است.
خاتمی در ادامه این بیانیه با اشاره به علل برخی مشکالت 
آورده است: به نظر من اصالح خود هم در ساختار و هم 
رویکرد و هم رفتار، کم هزینه ترین و پرفایده ترین راه برون 
رفتن از بحران است. من اجماالً بارها آشکارا و تفصیالً در 
نامه ها و پیام هایی که به خصوص در دو سه سال اخیر 

داشته ام، نظرات خیرخواهانه خود را مطرح کرده ام.
رئیس جمهوری پیشین ایران در ادامه این پیام خود با 

یادآوری اینکه من نه به سودای بازگشت به قدرت، بلکه برای 
گشودن راهی به سوی مهار بحران و عبور از تنگناها آنچه را 
گفته و نوشته ام را در اینجا به نوعی تکرار می کنم به تشریح 
موارد پیشنهاد پانزده گانه خود برای برون رفت از این شرایط 
پرداخت و تاکید کرد: در این برهه از زمان نباید خود را اسیر 
اصطالحات و نیز تقسیم بندی های طبیعی یا مصنوعی 
کرد. اصالح طلبان بخشی از جامعه متکثر هستند. فراوانند 
نیز  و  هستند(  )و  بوده  اصولگرایان  جبهه  در  که  افرادی 
وابسته به جبهه های نام و نشان دار یا بی نام و نشانند و 
نیز بسیارند نخبگان، اندیشمندان و وطن خواهانی که خود را 
وابسته به جبهه ای نمی دانند ولی از اوضاع ناراضی و نسبت 
به آینده کشور نگرانند و خواستار تغییر ساختار و رویکرد و 
رفتارند ولی براندازی را به خصوص با خطراتی که برای مردم 

و کشور دارد توصیه نمی کنند.

وی در پایان یادآورشد: اگر راه اصالح خواهی و اصالح 
طلبی به شیوه سابق به بن بست رسیده است و اگر اصالح 
طلبی ظرفیتی بیش از اصالح طلبان به معنای متعارف دارد- 
که دارد، می توان گفت و امیدوار بود که اگر این جزیره 
های جدا از هم به هم بپیوندند و خود را در کنار مردم و 
آشنا با دردهای مردم و دغدغه دار نسبت به کشور و صالح 
آن نشان دهند و بی لکنت زبان و با شفافیت و نیز با اتخاذ 
شیوه های مدنی خشونت پرهیز صدای خود را به جامعه 
و حاکمیت برسانند شاید ) و البته شاید( حاکمیت را هم 
وادار به تغییر رویه و پذیرش اصالح گردانند و این یعنی 
نزدیک شدن به همان وعده هایی که انقالب داده بود و 
می تواند خود هموار کننده راه اصالح اساسی به تناسب 
خواسته های جامعه امروز و باعث بقاء و دوام ایران عزیز 

باشد. و چنین باد!

یک عضو تشخیص مصلحت نظام گفت: دستور اخیر 
رهبری می تواند فضای اجتماعی آرامتری را در کشور ایجاد 
کند و امیدوارم شرایط کشور به سمتی برود که با سعه صدر 

بیشتری انتقادات و اعتراضات شنیده شود.
مجید انصاری در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به موافقت 
از  توجهی  قابل  مجازات  تخفیف  و  عفو  با  انقالب  رهبر 
متهمان و محکومان اعتراضات اخیر اظهار کرد: این موضوع 
خبر خوشحال کننده ای است و امیدوارم سرآغاز الفت و 

همبستگی بیشتری در جامعه شود.
وی در ارتباط با تاثیر این موضوع و کاهش گسست های 
اجتماعی ایجاد شده در جامعه و ارزیابی اش از این موضوع 
گفت: این خبر برای مردم به ویژه خود محکومان که در 
زندان هستند و همچنین خانواده هایشان که در این ایام 

دچار سختی شدند خبر خوشحال کننده ای است.
از  یک  هر  برای  که  مشکلی  »هر  این که  بیان  با  وی 
هموطنان مان به وجود آید موجب ناراحتی و نگرانی است«، 
اظهار کرد: در جریان اعتراضات اخیر همانطور که مسئوالن 
بارها تاکید کردند و در ارتباط با آن وعده داده بودند باید بین 

معترضین و اقلیت محدودی که سعی داشتند با انحراف 
اعتراضات دست به انجام اقدامات خرابکارانه و براندازانه 
کنند و از موج اعتراضات به حق مردم سواستفاده کنند فرق 

قائل شد.
این عضو تشخیص مصلحت نظام  با تاکید بر این که »باید 
در کشور زمینه برای شنیدن اعتراضات، انتقادات و گله ها 
فراهم شود«، اظهار کرد: مردم به دالیل مختلف نسبت به 
وضعیت موجود کشور اعتراضاتی دارند؛ عده ای به وضعیت 
اقتصادی کشور گله دارند. عده ای نیز به سیستم مدیریت و 
حکمرانی کشور. بخشی نیز به سیاست های خارجی کشور 
و همچنین نوع برخی از برخوردها در داخل اعتراض دارند. 
دانشجویان و جوانان نیز دغدغه های آینده خود را دارند و 
خواهان فراهم شدن اشتغال و مسکن و کسب آزادی های 
بیشتر هستند. خانم ها نیز به دالیل مختلفی به برخی از 
مسائل اعتراض دارند و باید به این اعتراض ها توجه کرد و 

آن ها را شنید.
وی با بیان این که »در این ارتباط شاهد وقوع اعتراضاتی 
در شهرهای مختلف کشور بودیم«، گفت: البته در برخی از 

اعتراضات خشونت اعمال شد و افرادی نیز از این وضعیت 
از  بسیاری  درخواست  ابتدا  همان  از  کردند.  سواستفاده 
فعاالن سیاسی و اجتماعی این بود که تا آنجایی که امکان 
دارد مسئوالن نظام با این اعتراضات با سعه صدر و بردباری 
برای  محکومیت  صدور  از  امکان  حد  تا  و  کنند  برخورد 
معترضین خودداری شود. احیانا اگر جرمی اتفاق افتاده 
مورد  در  را  تخفیف  نهایت  که  کنند  باز هم سعی  است 
مجرمان اعمال کنند. زندانی شدن افراد مشکالتی را برای 
خود آن ها و خانواده های شان ایجاد می کند و فضای مطلوبی 

در جامعه ایجاد نخواهد کرد.
وی گفت: دستور اخیر رهبری می تواند فضای اجتماعی 
آرامتری را در کشور ایجاد کند و امیدوارم شرایط کشور به 
سمتی برود که با سعه صدر بیشتری انتقادات و اعتراضات 
شنیده شود و در کنار آن راهکارها برای حل مسائل ارائه 
شود و ما به سمت اصالح امور پیش برویم و کشور نیز به 
گونه ای اداره شود که سطح رضایتمندی مردم افزایش پیدا 

کند و مشکالت زندگی برای مردم کمتر شود.
این فعال سیاسی با تاکید بر این که »انتظارات در جامعه 

متنوع و متکثر است و باید جهت برآورده شدن آن تالش 
کنیم«، گفت: نسل جوان امروز دیدگاه ها و خواسته هایش 
این  است.  متفاوت  پیشین  نسل های  با  ماهوی  لحاظ  از 
خواسته ها باید به رسمیت شناخته شود و باید به سمتی 
برویم که نزدیکی بیشتری بین نسل ها ایجاد شود. ان شالله 
در آینده باپیوند نسل ها و افزایش همفکری بین آنها بتوانیم 

مشکالت موجود کشور را راحت تر و سریعتر رفع کنیم.
انصاری همچنین با تاکید بر این که »این شرایط جامعه 
باید شرایط پویا و پر نشاطی شود« تصریح کرد: در این 
زمینه بسیار مهم است که در راستای رفع تنش ها با دنیا 
توسعه  راستای  در  و  برداریم  قدم  همسایه  کشورهای  و 
بیشتری  در جامعه تالش  و سیاسی  اقتصادی  مشارکت 

صورت بگیرد.
وی همچنین با تاکید بر این که »آزادی های مدنی باید در 
جامعه افزایش پیدا کند«، تصریح کرد: از قوه قضائیه به 
خاطر این پیشنهاد و موافقت رهبری با آن تشکر می کنیم 
و امیدوارم این موضوع سرآغاز الفت و همبستگی بیشتر 

در کشور شود.

سید محمد خاتمی: 

سودای بازگشت به قدرت ندارم

مجید انصاری با اشاره به پیام اخیر رهبری:
فضای اجتماعی آرامتری در کشور ایجاد می شود

اخبار
محسنی اژه ای: 

پرونده کسانی که متنبه شدند مختومه خواهد شد
رئیس قوه قضائیه گفت: با موافقت رهبر انقالب پرونده آن دسته از افراد 
اغتشاشات اخیر که متنبه شدند در هر مرحله ای که قرار دارد مختومه خواهد شد.
به گزارش ایسنا، حجت االسالم والمسلمین محسنی اژه ای روز یکشنبه )۱۶ 
بهمن( طی سخنانی در بخشی از همایش مشترک حمایت اجتماعی و قضایی 
از نیازمندان گفت: با پیشنهادی که خدمت مقام معظم رهبری تقدیم شد و با 
موافقت معظم له همراه بود، پرونده آن دسته از افراد اغتشاشات اخیر که متنبه 
شدند در هر مرحله ای که قرار دارد مختومه خواهد شد و این یک عیدی برای مردم 

و خانواده این دستگیرشدگان است.
رئیس قوه قضائیه گفت: بسیاری از این دستگیرشدگان جوان هایی هستند 
که به محض آنکه متوجه توطئه دشمنان در جریان اغتشاشات اخیر و اقدامات 
خبیثانه ای نظیر آتش زدن قرآن و پرچم ایران شدند، برائت جسته و صف خود را 
از عناصر اصلی اغتشاشات جدا کردند؛ این جوانان به هیچ وجه درمقابل نظام 
جمهوری اسالمی نیستند؛ لذا ما نیز با پیشنهاد عفو و مختومه شدن پرونده آنها 
در هر مرحله ای که قرار دارد این فرصت را برای آنان فراهم کردیم تا آینده شان به 
واسط ثبت کیفری، تحت تأثیر قرار نگیرد؛ بدیهی است چنانچه این افراد عفوشده 

مجدد مرتکب جرم شوند، طبق قانون برخورد سنگین تری با آنها خواهد شد.
محسنی اژه ای تصریح کرد: رویکرد دستگاه قضایی از همان ابتدا، تفکیک قائل 
شدن میان معترضان و عناصر اصلی اغتشاشات بود؛ بر همین اساس اگرچه 
افراد فریب خورده اغتشاشات با عنایت مقام معظم رهبری مشمول عفو قرار 
گرفتند اما عناصر اصلی اغتشاشات که مرتکب جنایت و محاربه و افساد فی االرض 
شده یا سبب خسارت به اموال مردم شده و شاکی خصوصی دارند و یا مرتبط با 

سرویس های جاسوسی بیگانه هستند در زمره عفوشدگان قرار ندارند.
رئیس قوه قضائیه بیان داشت: همچنین سایر زندانیان واجد شرایط نیز که 
آزادی آنها از زندان برای امنیت مردم مضر نمی باشد به موجب عفو اخیر، از زندان 

آزاد خواهند شد و یا با تخفیف مجازات مواجه می شوند.

علی مطهری: 
عفو رهبری اینترنشنال و بی بی سی را خلع سالح کرد

یک فعال سیاسی با بیان این که »موافقت با عفو معترضان حوادث اخیر، 
موجب خلع سالح دشمنان کشور شد«، گفت: این عفو فرصت خوبی برای آشتی 

ملی است.
علی مطهری در گفت وگو با ایسنا درباره موافقت رهبری با عفو محکومان و 
متهمان حوادث اخیر، اظهار کرد: این اقدام مثبت و هوشمندانه بوده و فرصت 
خوبی است تا بسیاری از کدورت ها که پیش آمده است، از بین برود. عفو رهبری 
فرصت خوبی برای آشتی ملی است. وی افزود: در این چند ماه برخی هنرمندان 
و ورزشکاران اظهارنظرهایی کردند که شاید موجب تشدید اعتراضات و اغتشاشات 
شد البته شاید آن ها عموما نیت بدی هم نداشتند و از روی احساسات نظر خود 
را بیان کرده باشند که االن نباید به آن ها هم سخت گرفت. به هر حال هنرمندان 
افراد احساسی هستند و روح لطیفی دارند  و نباید خیلی حرف  آن ها را جدی 
برگردند و حتی  به دامن نظام  االن فرصت خوبی است که آن ها هم  گرفت. 
صداوسیما و وزارت ارشاد می توانند از آن ها استفاده کنند تا شکاف ها و جدایی ها 

از بین رفته و وضعیت کشور به وضع طبیعی بازگردد.
این نماینده ادوار مجلس شورای اسالمی با اشاره به این که »عفو اخیر موجب 
خلع سالح دشمنان کشور شد«، تصریح کرد: با این که کشور در آرامش است، 
اینترنشنال و  بی بی سی هنوز هم سعی می کنند که تحریکات خود را ادامه دهند 
اما این عفو عمومی آن ها را خلع سالح کرده و زمینه تحریک آن ها را تا حد زیادی از 
بین می برد. خیلی از جوانان و نوجوانان در اثر احساساتی شدن و با تحریک همین 
رسانه های بیگانه وارد میدان شدند . ابتدای فوت خانم مهسا امینی همه غمگین و 
ناراحت شده و عده ای هم به خیابان آمدند و شعار دادند که این اعتراض حق آن ها 
هم بود و اگر اعتراض نمی کردند، بد بود چون گفته می شد چرا مردم اعتراضی 
به این موضوع نداشتند؟ سپس ضدانقالب وارد میدان شد و جوانان را تحریک 

کرد اما در ادامه خود جوانان هم متوجه شدند بیش از حد احساساتی شده اند.
مطهری در پایان گفت: امیدوارم این عفو عمومی کمکی باشد که تحریکات 

مخالفان انقالب و کشور کارگر نیفتد و اثر کمتری داشته باشد.

سرنوشت سرنوشت مبهممبهم  ۸۸ فرمان  فرمان 
ویی رئیس جمهوری ویی رئیس جمهوریخودر خودر

دستور رئیسی بر زمین ماند، ادعای صمت بر باد رفت دستور رئیسی بر زمین ماند، ادعای صمت بر باد رفت 
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 صفحه  9 صفحه  11 صفحه  11

موافقت رهبر انقالب با عفو
و تخفیف مجازات محکومان

شرح در صفحه  2

به مناسبت چهل وچهارمین سالروز پیروزی انقالب انجام شد

در پی پیشنهاد رئیس قوه قضائیه به حضرت آیت اهلل خامنه ای مبنی بر موافقت با عفو و تخفیف 
مجازات جمع قابل توجهی از متهمان و محکومان حوادث اخیر و همچنین محکومان دادگاههای 
عمومی و انقالب و سازمان قضایی نیروهای مسلح، رهبر انقالب اسالمی با این پیشنهاد موافقت 

کردند.
در نامه حجت االسالم و المسلمین اژه ای به مقام معظم رهبری آمده است: در جریان حوادث اخیر 
تعدادی از افراد به ویژه جوانان در اثر القائات و تبلیغات دشمن مرتکب رفتارهای نادرست و جرائمی 
شدند که عالوه بر گرفتاری برای خود، باعث زحمت خانواده و نزدیکان خویش گردیدند و اکنون 
تعداد قابل توجهی از آنان بعد از برمال شدن نقشه دشمنان خارجی و جریان های ضد انقالب و ضد 

مردمی با اظهار پشیمانی و ندامت تقاضای بخشش دارند.
 رئیس قوه قضائیه در نامه خود نوشته است: کلیات شرایط و ضوابط عفو و تخفیف مجازات متهمان 
و محکومان پس از انجام کارهای کارشناسی و مشورت با مقامات ذی صالح در دو بخش تهیه شده 

است.
در بخش اول این نامه ضمن اعالم شروط عفو و تخفیف مجازات برای متهمان و محکومان حوادث 
اخیر تاکید شده است: پرونده متهمان و محکومان درصورت داشتن شرایط مندرج، در هر مرحله ای 

که باشد، مختومه می گردد.

ود  فراز و فر
ژنرال پاکستانی

 برجام
هنوز زنده است

و  ایست به خودر
در بورس کاال !

پرویز مشرف
درگذشت

» ابتکار« بر اساس تازه ترین 
اظهارنظرها بررسی می کند

دستورالعمل جنجالی شورای رقابت 
برای ساماندهی بازار خودرو

 صفحه  9

خوددانشمند پنداری در جامعه ما  یادداشت

فریدون عسکری 
که  می گوید:   »می دانم  که  است  سقراط  به  منسوب  مشهور،  جمله ای 
نمی دانم « جمله ای که در این زمانه و بخصوص در بین ما ایرانی ها به ندرت 

شنیده می شود.
در مراودات روزمره، در خالل گفت وگوهای رایج ساده،  به افرادی برمی خوریم 
که خود را در هر موضوعی )علمی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، هنری، نظامی 
و ...( فوق تخصص و شنیدن عباراتی مانند  نمی دانم یا اطالعی در این زمینه 

ندارم، از دهان آنها تقریباً محال است.
خوددانشمند پنداری تعریف دقیق و مشخصی ندارد و طیف گسترده ای را 

نیز در برمی گیرد.
این افراد در همه محافل اجتماعی از قبیل میهمانی های خانوادگی کوچک،  

کوچه و بازار،  محل کسب و کار و...  به اظهار فضل می پردازند.

آنها تصور می کنند که ابردانشمند، بحرالعلوم و همه چیزدان  )به انگلیسی  
)از فیزیک  Poly math( هستند و به همین دلیل در قبال هر موضوعی 
کوانتوم، ترمودینامیک، شیمی آلی،  ژنتیک و اکولوژی گرفته تا علوم سیاسی، 
روابط بین الملل،  اقتصاد ، علوم نظامی ، تاریخ ، فلسفه و ... ( نظری و تحلیلی 

دارند.
افراد خوددانشمند پندار با مطالعه یک یا دو کتاب در زمینه علوم سیاسی )یا 
تماشای چند برنامه سطحی سیاسی تلویزیونی ( خود را سیاستمدار و تحلیلگر 
مسائل سیاسی  و با مطالعه سطحی یک یا دوکتاب اقتصادی یا فلسفی،  خود 

را اقتصاددان یا فیلسوف می دانند.
 Self important وجه اشتراک این افراد یکی از عقاید خودمهم انگاری

ideas است.
عقاید خودمهم انگاری یکی از نشانه های شیدائی ) Mania( است . چنین 

 Pressure of کالم  فشار  مشکل  این  که  کنند  می  صحبت  زیاد  افرادی 
speech نامیده می شود.

مبتکر،  را  خود  و  داشته   )Grandiose ( خودبزرگ بینی  افکار  نیز  برخی 
اکتشافات بزرگ  آثار و اختراعات و  تولیدکننده  مکتشف، مبدع، مخترع و 

می دانند.
معموالً افرادی که مطالعات عمیق تر و دقیق تری از یک موضوع بخصوصی 
دارند ، به دلیل آنکه با چالش ها و مسائل پیرامونی آن موضوع آشناترند ، به 
حجم نادانسته های خود نیز آگاه ترند. به عبارت دیگر،  فرد دانا و خردمند می 
داند که چه چیزهایی را نمی داند اما کسی که با موضوع درگیر نبوده و درک 
صحيحی از جوانب موضوع ندارد، به همان درک سطحی بسنده کرده و ممکن 
است خود را صاحب نظر ارزیابی کند و به همین جهت از گفتن “ نمی دانم 
پرهیز کرده و هرطور شده، تحلیلی و نظری له یا علیه یک موضوع ارائه می کند.


