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اين يادداش��ت را به عنوان قطره اي ناچيز در درياي مواج و س��يل خروشان 

راهپيمايان اربعين و از كربال تقديم خوانندگان بزرگوار روزنامه مي كنم. 
بيش از سه دهه قبل )پس از فروپاشي شوروي سوسياليستي( آقاي ساموئل 
هانتينگتون پيش بيني كرده بود كه جهان در شرايط برخورد تمدن و مكتب 
نئوليبراليزم غربي با تمدن هاي بشري و در صدر آنها با مكتب و تمدن اسالمي 
قرار گرفته و سرانجام، همه تمدن ها در برابر تمدن ليبراليزم غربي زانو زده و 
تسليم خواهند شد. امروز پس از سه دهه معلوم مي شود كه اين انديشمند 
امريكايي چندان هم بي راه نگفته، اگرچه در شكل اين برخورد و نتيجه آن به 
خطا رفته است و اينك جهان بشريت به عيان شاهد تقابل دو تمدن هستند. 
يك طرف ميداِن نبرد؛ تمدن رو به افول، مبتذل و فسادخيز نئوليبراليزم غربي 
و سوي ديگر ميدان، تمدن درخشان و رو به صعود اسالمي است. در حقيقت 
آنچه امروز جهان بشري مشاهده مي كند دقيقاً مانند نهضت عاشورا، تقابل و 
هماورد جبهه حق در برابر اردوگاه باطل است و اربعين هويت تمدني جبهه 

حق است. 
مشاهده سيل خروشان ميليون ها انس��ان حق طلب اعم از مسلمان )شيعه 
و سني( و غيرمس��لمان در راهپيمايي اربعين ترديدي باقي نمي گذارد كه 
اربعين مصاف دوقطبي حق و باطل و تقابل »گفتمان نئوليبراليزم غربي به 
سركردگي امريكا« و »گفتمان مقاومت« است و گفتمان مقاومت حول اربعين 
از مرزهاي اسالم فراتر رفته و در حال گسترش و جهاني شدن است. اربعين: 
»راهپيمايي اعتراضي ولي صلح آميز است«، »عامل وحدت جهان اسالم است«، 
»شكل دهنده تمدن بزرگ اسالمي است«، »تبديل حكمت به تراژدي است«، 
»اوج نماد فقه صلح طلبي قاطعانه حسيني است«، »عامل وحدت جغرافيايي 
است«، »حركت به سمت دهكده جهاني اسالم است« و »الگوي راهپيمايي 
بازگشت است«. راهپيمايي اعتراضي و صلح آميز بازگشت به عنوان تكنولوژي 
و نرم افزار ابداعي، از حضرت جابر عليه السالم آغاز شد و در طول تاريخ به تدريج 
تكميل شد و سرانجام توسط حضرت امام حسن عسكري عليه السالم به يكي از 
پنج نماد انسان مؤمن تبديل شد و پس از جابر ارادتمندان اهل بيت عليهم السالم 
به تأسي و پيروي از ايشان براي اين راهپيمايي اعتراضي »دستانشان قلم شد« 
اما دست از راهپيمايي برنداشتند. راهپيمايي اربعين در طول قرن ها به صورت 
آتش زير خاكستر مانده و هر ساله به صورت بسيار محدود توسط برخي عاشقان 
انجام مي ش��د. تمام راهپيمايي هاي صلح آميز جهان از منطق اربعين الهام 
مي گيرد. راهپيمايي مسير بازگشت فلسطينيان، راهپيمايي نيجريه، بوسني، 
كانادا و... تجلي و شعاعي از راهپيمايي اربعين حسيني است و اراده خداوند بر 
فتح قله هاي انسانيت در جهان به وسيله راهپيمايي اربعين تعلق گرفته است. 

نظام ٤۰۰ ساله سلطه در ٤۰ سال اخير، به وسيله دو اتفاق بسيار بزرگ هويتي 
به چالش طلبيده  شده است: 

۱ - انقالب اس��المي ايران در س��ال ۱۹۷۹ بعد از جنگ س��رد كه به عنوان 
هويت و مكتبي جديد در برابر سوس��ياليزم و ليبراليزم قد علم كرده و الهام 
بخش حركت هاي آزادي بخش جهان اسالم ش��د اما توسط نظام سلطه در 
پناه امپراتوری عظيم رس��انه و به مدد پترودالرهاي قارون هاي منطقه اي از 
نفوذ سريع آن به جهان جلوگيري شد و طي ٤۰ س��ال گذشته درگير انواع 
جنگ هاي سخت و نيمه سخت و نرم شد. خليل سمير در كتاب »جمهوري 
وحشت« مي نويسد امپراتوری سلطه غربي، شيعيان را خطرناك ترين دشمن 
خود دانسته و بر خالف نظريه ويلي برانت، ش��يعه را به جهان چهارم تبعيد 

كرده بودند. 
۲ - راهپيمايي گسترده اربعين در دهه اول قرن ۲۱ كه در واقع انقالب اسالمي 
را از انزوا و از زندان »پترودالريزم جهاني« خارج كرده و وسط ميدان مبارزه با 
زياده خواهي نظام سلطه كشانده است، در پناه راهپيمايي يوم الفتح اربعين همه 

كاخ هاي كفر و شرك و الحاد و نفاق فرو خواهد ريخت. 
راهپيمايي اربعين؛ سيل خروش��ان مردم براي تغيير نظم جهاني به الگوي 
نظم نوين جهاني مهدوي است. اگر نظام سلطه براي ايجاد نظام نوين مبتني 
بر ساختار سازمان ملل متحد! دو جنگ بزرگ راه اندازي كرده و بيش از ۱۳۰ 
ميليون انسان بي گناه را به خاك و خون كشيد، اربعين، بدون خونريزي و در 
پناه يك حركت فراگير اعتراضي و صلح آميز، نظم نوين خود را شكل خواهد داد. 
حركتي كه از سال ۲۰۰۶ و بعد از اضمحالل حكومت بعثي در عراق شروع شد، 
سرآغاز شكل گيري يك قدرت بسيار بزرگ و جديد در ساختار جهاني خواهد 
بود. اربعين در واقع يك س��فر كوتاه به عصر ظهور و تمرين قبول ارزش هاي 
عصر ظهور است: در اربعين هيچ كس دغدغه آب و نان و رزق فردا را ندارد. با 
التماس ميهمانت مي كنند و گرد از رخساره ات مي گيرند. در راهپيمايي اربعين 
غرور ها، تكبرها، كينه ها، حسادت ها، تكاثر ثروت، رفاه طلبي، اشرافي گري، 
كاخ نشيني، زيادخواهي، استثمارگري، خودبزرگ بيني و... همه و همه رنگ 
مي بازند چون اربعين تجلي خصلت ها و فضيلت هاي زيباي انساني در عصر 
مهدوي است، اربعين خاس��تگاه صداقت، امانتداري، ايثار، محبت، بخشش 
بي منت، از خودگذشتگي، تحمل، حلم و بردباري، بي نيازي و... است. هر چه به 
آخرالزمان و عصر ظهور نزديك تر شويم، اربعين مردم را عاشورايي تر مي كند و 
غيرمسلمانان را به خيمه گاه حضرت سيدالشهدا عليه السالم فرامي خواند. اگر 
تمدن مبتذل و پرفساد غربي با سينماي مستهجن هاليوود و خلق اسطوره هاي 
دروغين نظير »بتمن«، »سوپرمن« ،»مرد عنكبوتي« و »مرد آهنين« مردم را 
سرگرم كرده و با راه اندازي شوهاي »جشن گوجه«، »جشن سيب زميني«، 
»ولنتاين« و... س��عي در تحميق مردم و حفظ تمدن خود دارد، تمدن غني 
اسالمي در پناه بزرگ ترين راهپيمايي تاريخ بشري و با اسطوره هاي عاشورايي 
نظير: »ظلم ستيزي«، »نوع دوستی« و »ايثارگري« و با ارائه نظام ارزشي خود 

در حال فتح قله هاي كرامت انساني در سراسر جهان است. 
جغرافياي اربعين؛ جغرافياي مقاومت و ستيز با طاغوت است و تمدن اسالمي 
بعد از بازگشت راهپيمايان در جهان قوت مي گيرد و پيام صلح مقتدرانه به جهان 
مخابره مي شود. اربعين نشان داد كه »راه قدس از كربال مي گذرد« و راهپيمايي 
اربعين ايستگاه اولش كربال است، ايستگاه بعدي آن دمشق و ايستگاه بعدي 
آن قدس شريف است و پيشگويي مراد دل ها حضرت خميني كبير به وقوع 
خواهد پيوست كه: »من با اطمينان مي گويم كه اسالم عزيز ابرقدرت ها را به 

خاك مذلت مي نشاند«. 

سيدعبداهلل متوليان

كبري آسوپار

نگاهي به نقشه راه مجلس پس از رأی اعتماد به تيم اقتصادي دولت

دیروز ترجيح مصلحت، امروز نظارت سختگيرانه

با ترمي�م تي�م اقتص�ادي دولت و ثب�ات آن 
با رأی مجل�س، حاال زم�ان نظ�ارت دقيق و 
سختگيرانه براي اجرايي شدن وعده های ارائه 
شده در جلس�ه رأی اعتماد آغاز شده است. 
باالخره بع��د از ماه ها ف��راز و نش��يب و بحث و 
جدل هاي سياسي و رس��انه اي دولت توانست با 
نگاه مثبت مجلس ش��وراي اسالمي بار ديگر در 

تركيب وزراي خود به ثبات برسد. 
درخواست تغيير و تحول در تيم اقتصادي دولت 
جزو يكي از مهم ترين مطالبات مردم و همچنين 
فع��االن سياس��ي و نمايندگان مجل��س در پي 
نوسانات ماه هاي اخير بود كه با استيضاح دو وزير 
اقتصاد و كار و رفاه و تعاون آغاز ش��د و در نهايت 
با اس��تعفای دو وزير راه و شهرسازي و صنعت و 

معدن و تجارت ادامه يافت. 
البته انعطاف مجل��س در م��ورد رأي اعتماد به 
محمد ش��ريعتمداري، وزيري ك��ه چندي قبل 
به خاط��ر ناكارآم��دي در اداره وزارت صمت در 
معرض اس��تيضاح بود، با برخي انتقادات در بين 
نمايندگان روبه رو شد، اما در هر صورت دولت با 
اين كار مجلس ديگر نمي تواند مانع تراش��ی در 
خصوص انتخ��اب وزرا را به عن��وان دليلي براي 
ناكامی ها و عملي نش��دن وعده ه��ای خود بيان 

كند. 
اكنون همه از دولت انتظ��ار عمل به برنامه هايي 
دارند كه وزراي پيشنهادي در جلسه رأی اعتماد 
بيان كردند؛ برنامه هاي��ي كه حاال بايد به مرحله 

عملياتي برسد. 
به طور حت��م وزراي انتخابي براي نش��ان دادن 

جديت خود در عم��ل به برنامه ها ني��از به زمان 
دارند و نمي توان از هم اكن��ون در خصوص آنها 
پيش داوری كرد، بديهي اس��ت بر اساس قانون، 
مجلس شوراي اسالمي در كنار  شأن قانونگذاري، 
وظيفه نظارت بر رفتار دولت و برنامه هاي كابينه 
را برعهده دارد  و اين نظ��ارت از فرداي انتخاب 

دولت و آغاز به كار وزرا شروع مي شود. 
   مسكن مهر تمام مي شود

از مهم تري��ن مطالب��ات م��ردم از وزارت راه و 
شهرسازي اتمام مس��كن مهر بود، كما اينكه در 
روز اعالم اس��تعفاي عباس آخون��دي عده اي از 
دارندگان مسكن مهر كه خانه هاي خود را تحويل 
نگرفته بودند، در مقابل وزارت راه و شهرس��ازي 
تجمع كردند. در س��ال گذش��ته ني��ز تجمعات 
گوناگوني درباره عدم وجود اراده جدي در وزارت 
راه و شهرسازي پيرامون اتمام مسكن مهر به راه 
افتاد كه دردسر فراواني را براي دولت ايجاد كرد. 
محمد اس��المي، وزير راه و شهرسازي در جلسه 
رأی اعتماد با اش��اره به همين مس��ئله يكي از 
مهم ترين برنامه هاي خود را اتمام مس��كن مهر 
عن��وان مي كن��د. وي در اين جلس��ه گفت: دو 
ميليون و ۲۰۰ مس��كن مهر پيش بيني شد كه 
از اين مي��زان ۲۰۰ ه��زار واحد تمام ش��ده اما 
فاقد تأسيسات زيربنايي است. ۲۷۰ هزار واحد 
نيمه تمام مانده و س��اخت 5۰۰ هزار واحد باقي 
مانده اس��ت. به ياري خداون��د و كمك مجلس 
و وج��ود زمانبن��دي مش��خص ب��ه دنب��ال آن 
هستيم كه تكليف مس��كن هاي مهر باقي مانده 
را مش��خص و آنه��ا را تكميل كنيم ت��ا موضوع 

مس��كن مهر پاي��ان يابد. مس��ئله ديگ��ري كه 
اس��المي در برنامه خ��ود به آن اش��اره مي كند 
كمك به حل معضالت كاميون داران اس��ت كه 
اعتصابات صنفي آنها س��بب بر هم ريختن نظم 
اقتصادي كشور شده است. اس��المي در همين 
باره مي گوي��د: كامي��ون داران در موضوع بيمه، 
الستيك، تعيين كميس��يون و تعرفه و نوسازي 
ناوگان دچار مشكل هس��تند. تفاهم هايي شده 
كه وضعيت  آنها را پيگيري خواه��م كرد. نكته 
اساسي اينجاست كه اين دو مسئله مهم تر از آن 
است كه در شرايط فعلي بتوان از آن غفلت كرد 
و در شرايطي كه دشمن به دنبال سوءاستفاده از 
فش��ار تحريم ها براي نا آرام كردن فضاي كشور 
 اس��ت، حل و فصل آن مي تواند كمك مهمي به 

مردم باشد . 
   شستا و وعده های شريعتمداري

وزارت كار و تع��اون و رف��اه ني��ز از جمل��ه 
وزارتخانه هايي بود كه در طول ماه هاي اخير زير 
ذره بين نقادان و نمايندگان مجلس قرار داشت. 

اين مس��ئله زماني آشكارتر مي ش��ود كه جلسه 
استيضاح علي ربيعي، وزير قبلي را به ياد بياوريم. 
در جلسه وي اتهامات تندي بين وزير سابق رفاه و 
تأمين اجتماعي و برخي از نمايندگان در مجلس 
پيرامون اداره كار شركت هاي مرتبط با صندوق 
سرمايه گذاری سازمان تأمين اجتماعي )شستا( 
روي داد كه دامنه آن تا ماه ها باقي بود. همچنين 
يكي از نمايندگان مجلس اتهاماتي را در خصوص 
رش��وه 5۰۰ ميليوني از س��وي يكي از معاونان 
ربيعي براي دادن رأی اعتماد در جلسه استيضاح  

مط��رح كرد كه معلوم نش��د صحت و س��قم آن 
تا چه اندازه ب��ود. براي درك اهمي��ت ماجراي 
شستا كافي است كه به اين نكته توجه كنيم كه 
شس��تا بزرگ ترين نهاد مالي و تجاري در كشور 
اس��ت و حق بيمه ميليون ها كارگر ايراني براي 
س��رمايه گذاری در آينده به آن واريز مي شود. بر 
طبق آخرين برآوردها ميزان سرمايه اين صندوق 
به ٤۰۰ ه��زار ميليارد تومان مي رس��د و بخش 
اعظم سهام شركت هاي پتروشيمي، آزادراه هاي 
كشور و پااليشگاه در اختيار اين صندوق قرار دارد 
و تنها هيئت مديره شركت هاي اين صندوق به 
چندين هزار نفر رسيده است. از همين رو شايد 
شريعتمداري وزير پيشنهادي كار، رفاه و تعاون 
در جلسه اس��تيضاح به بحث شستا اشاره كرد و 
گفت: اين جزو برنامه ه��اي اصلي رئيس جمهور 
است و من نس��بت به آن اهتمام خواهم داشت. 
ان ش��اءاهلل در صورت تصدي مس��ئوليت كليه 
معامالت در صندوق هاي بازنشستگي و صندوق 
تأمين اجتماعي به صورت مكش��وف در اختيار 
مردم قرار مي گيرد و فهرس��ت هم��ه مديران و 
اعضاي هيئت مديره هاي ذي ربط وزارتخانه نيز 
روي س��ايت رس��مي قرار خواهد گرفت؛ زيرا ما 
مكلف به ايجاد ش��فافيت به عنوان پايه برخورد 
با فس��اد هس��تيم و در همين راس��تا نسبت به 
الكترونيك��ي ك��ردن فعاليت تأمي��ن اجتماعي 

اهتمام خواهيم داشت. 
    مجل�س زمينه هرگونه بهان�ه را از وزرا 

گرفت
با وجود وعده های فراواني كه از س��وي دو وزير 
مربوط و س��اير وزرا براي اصالح امور ارائه شده 
ام��ا از هم��ان زم��ان رأی اعتم��اد زمزمه هايي 
در خص��وص خلف وع��ده در خص��وص اجراي 
اين برنامه ش��نيده ش��د. به عنوان مثال برخي 
از نمايندگان اين مس��ئله را مط��رح مي كردند 
ك��ه ش��ريعتمداري در طول وزارت خ��ود عماًل 
نظارتي بر شستا نداشته و هدايت اين مجموعه 
 مالي توسط نهادي باالدس��تي هدايت مي شود. 
در ص��ورت صح��ت اين خب��ر عم��اًل نمي توان 
هيچ اميدي به اين نكته داش��ت كه برنامه هاي 
شريعتمداري در اين وزارتخانه در خصوص مبارزه 
با فساد عملي شود و حتي اتفاقات وزارت صنعت 
و معدن و تجارت ممكن اس��ت، ب��ار ديگر تكرار 
ش��ود. به اين ترتيب اگر مجلس تا اينجا با دولت 
در خصوص وزرا همراهي كرده از زمان استقرار 
آنان در وزارتخانه ها بايد نظارتي س��ختگيرانه بر 
وزرا اعمال كند. اگر حتي يك ماه بعد هر كدام از 
اين وزرا براي پاسخ به س��ؤالی به مجلس احضار 
شدند مطرح ش��دن كارشكني در كار دولت يك 
جنگ رواني با چاشني دروغ است. چه بخواهيم 
و چ��ه نخواهيم تأثير ح��وزه اختي��ارات وزراي 
فوق بر زندگي و اقتصاد بس��يار مه��م و پردامنه 
اس��ت و در چنين ش��رايطي انتظار چشم پوشی 
مجلس از اختيارات نظارتي خود پس از اين نوعي 

ساده انگاری است. 

عزاداري هيئت هاي دانشجویي   
در حضور رهبر انقالب

حس�ينيه ام�ام خمين�ي )ره( در روز اربعين ميزب�ان هيئت هاي 
دانش�جويي از سراس�ر كش�ور ب�ود و دانش�جويان دل�داده 
حض�رت اباعبداهلل الحس�ين )ع( و اصح�اب باوفاي ايش�ان، در 
حضور رهب�ر معظ�م انقاب اس�امي ب�ه ع�زاداري پرداختند. 
به گ��زارش پايگاه اطالع رس��انی دفتر مقام معظ��م رهبري، حضرت 
آي��ت اهلل خامنه اي، رهب��ر معظم انقالب اس��المي پ��س از عزاداري 
دانشجويان در س��خنان كوتاهي، دل هاي پاك، احساسات صادقانه و 
ايمان زالل جوانان مؤمن را زمينه س��از جلب تفضالت الهي خواندند 
و براي دس��تيابي ملت اي��ران به همه اه��داف ب��زرگ و آرمان هاي 
بلند اس��الم و انقالب اس��المي دعا كردند. همچنين در اين مراسم، 
حجت االسالم سعدي در سخناني اربعين را روز بازخواني سنت الهي 
مبني بر تحقق پيروزي جريان حق و شكست دشمن دانست و گفت: 
پايه هاي تمدن حسيني عليه الس��الم بر اساس ارتباط با خدا و تسليم 
در برابر حق، زيارت اربعين و ايستادگي در برابر استكبار شكل گرفته 
است. آقاي سعدي، تمدن سازي با محور اربعين را وظيفه دانشگاه و 
نخبگان حوزوي و دانش��گاهي خواند و افزود: رسيدن به تمدن نوين 
اسالمي مبتني بر اربعين و فرهنگ حس��يني عليه السالم بايد مسئله 
امروز دانشگاه باش��د. در اين مراس��م، ميثم مطيعي از مداحان اهل 
بيت نيز به ذكر مصيب��ت و نوحه خواني پرداخت و در پايان مراس��م، 
 دانش��جويان نماز ظهر و عص��ر را به امام��ت رهبر انقالب اس��المي 

اقامه كردند. 

 حاميان كذایي و ماهيگيري 
از نقد علمایی 2روحانی برجسته 

در ميانه دهه 8۰، در پاي��ان ماه مبارك رمضان يك س��ال، حكم دو 
مرجع تقلي��د در مورد زمان عيد فطر متفاوت ش��د و مي��ان دو تن از 
مقلدين آن بزرگان در رس��انه هاي رس��مي بحث و جدل به راه افتاد. 
آن زمان اس��تاد عزي��زي در حوزه، وقت��ي نظرش��ان را در مورد اين 
اختالف جويا ش��ديم، ما طلبه ه��ا را نصيحت كرد ك��ه وارد اختالف 
علما نش��ويد؛ س��طح دعواي علما با هم فرات��ر از نگاه هاي ماس��ت. 
بعدها چه خاطرات ش��يريني از ارادت و محبت اي��ن دو مرجع تقليد 
به يكديگر بيان ش��د كه نش��ان از نزديكي دل هاي مؤمنين در سايه 
تقواي الهي داش��ت. از همان زمان ياد گرفته ايم س��طح اختالف نظر 
با مراجع و علم��ا و بزرگان ح��وزه را تا حد دعواهاي سياس��ي اهالي 
رسانه و سياسيون و خواص جناحي پايين نياوريم. علما در سال هاي 
متم��ادي بح��ث و درس طلبگي، خوب ي��اد گرفته ان��د اختالف نظر 
 ميان همديگر را به رسميت بشناس��ند و در اختالف نظرات تيشه به 
ريشه نزنند. اين مقدمه بيان شد تا بگويم چرا وقتي عكس هاي آيت اهلل 
شبيري زنجاني با يكي از ليدرهاي فتنه 88 منتشر شد، سكوت كرديم 
و زبان به گاليه نگش��وديم. اين س��كوت بارها و بارها در مورد بزرگان 
بسياري از حوزه علميه رعايت شده اس��ت، بزرگاني كه به هر دليلي 
در مسائل سياسي ش��ايد بالواقع يا علي الظاهر نظري غيراز ما داشته 
باشند. از حمايت آيت اهلل جوادي آملي از مرحوم هاشمي رفسنجاني 
تا اختالف نظر آي��ت اهلل آملي الريجان��ي با آيت اهلل مكارم ش��يرازي 
در مورد قانون مهريه تا برخ��ي نظرات آيت اهلل وحيد خراس��اني. در 
برابر ديدار اخير هم در س��كوت پيش رفتيم و به همان ترتيب نسبت 
 به برخي جمالت تن��د در نامه اعتراضي آيت اهلل يزدي به ايش��ان هم 

سكوت كرديم. 
اين روزها اما زير چتر كذايي حمايت از آيت اهلل شبيري زنجاني كساني 
جمع شده اند كه در تعامل با حوزه و مرجعيت و حتي بعضاً در تعامل 
با دين نام نيكي ندارند و اگر كس��ي مي خواهد نگران ش��أن و جايگاه 
مرجعيت باش��د، بايد نگران اين جمعي باشد كه تالش مي كنند خود 
را زير عباي مرجعيت جمع كنند و ذيل نام مرجعيت ش��يعه اهداف 
سياسي خود را پيش ببرند. كساني كه سال ها تخريب حوزه و مرجعيت 
در كارنامه كاري آنان روشن است و در اوج مخالفت با نمادهاي ديني 
در دوران اصالحات، به حمايت تمام قد از كس��ي پرداختند كه تقليد 
در امور ديني را كار ميمون  دانست. تعارف كه نداريم؛ به اصالح طلبان 
نمي آيد كه مدافع جايگاه مرجعيت ش��وند. آنها اغلب در تقابل با دين 
معنا يافته اند و اگر هم جايي دم از مرجعي��ت زده اند، زماني بوده كه 
حركتي در راستاي اهداف سياس��ي اصالح طلبان توسط كسي انجام 
ش��ده كه از قضا مرجع تقلي��د و از بزرگان حوزه بوده اس��ت. حمايت 
آنان از آيت اهلل منتظري در همين راس��تا انجام ش��د. حاال بماند كه 
در اين مورد هم چرخ��ش مواضع روش��ني داش��تند. در نهايت هم 
 برگزاري مراسم تشييع مرحوم منتظري با شعارهاي سياسي و براي 
حمايت از فتنه 88 و با ظواهري دون ش��أن مراجع عظ��ام )از جمله 
حضور افراد با س��گ در مراس��م تش��ييع مرجع تقليد!( نشان داد كه 
حتي مراسم وداع با علما را هم براي اهداف سياسي خود مي خواهند. 
اصالح طلب��ان ش��ايد در چارچوب ي��ك حركت سياس��ي بتوانند به 
 دفاع از آيت اهلل ش��بيري زنجاني بپردازند، اما اي��ن حمايت ربطي به 
جاي��گاه مرجعي��ت ن��دارد و نمي توانند ب��ه آن رنگ تق��دس بزنند. 
چه آنكه ن��ه به دليل مرج��ع بودن، بلك��ه از جهت دي��دار آيت اهلل با 
خواص اصالحات مش��غول حمايت از ايش��ان هس��تند و از س��ويي 
 س��ابقه منفي زي��ادي در جهت تخريب جاي��گاه ح��وزه و روحانيت 

دارند. 
نكته ديگر آنكه، جامعه مدرسيني كه اين روزها مورد هجمه سياسي با 
نام دفاع از مرجعيت شيعه است، همان جامعه مدرسيني است كه سال 
۷۳ آيت اهلل شبيري زنجاني را به عنوان مرجع تقليد به جامعه شيعي 
ايران معرفي كرد. همان جامعه مدرس��يني كه در س��ال هاي آغازين 
انقالب كه آيت اهلل ش��بيري زنجاني هم عضو آن ب��ود، حكم به خلع 
مرجعيت كاظم شريعتمداري داد. اگر روزي جامعه مدرسين مي تواند 
مرجعي را از مرجعيت خلع كند و يا فقيهي را به عنوان مرجع به مردم 
معرفي كن��د، روز ديگر هم يك عض��و جامعه مدرس��ين مي تواند به 
مرجعي كه خود به مردم معرفي كرده، انتقاد كند. حال بگذريم كه باز 
بودن باب نقد و نظر و به رسميت شناختن اختالف نظرات شعار هميشه 
اصالح طلبان بوده، اما در عمل از كمترين مخالفتي برآشفته مي شوند و 
 موج تخريبي شان عليه مخالفان به راه مي افتد؛ ترور شخصيت مهارت 

اصالح طلبان است. 
بحث هم فقط اصالح طلبان نيس��ت؛ كارمندان بي بي س��ي فارسي و 
اعوان و انصار ضدانقالب هم اين روزها نگران ش��أنيت مراجع شده اند 
و در پوش��ش دفاع از آي��ت اهلل ش��بيري زنجاني تهم��ت و توهين به 
آيت اهلل ي��زدي را روا مي دارن��د. اتفاقي كه يقيناً مراج��ع عظام به آن 
راضي نخواهند بود. زب��ان قلم در برابر جايگاه مرجعيت كوتاه اس��ت 
و از فرمايش��ات رهبر انقالب وام مي  گيريم كه جاي��ي فرمودند: »اگر 
چنانچه در زير عباي بنده كس��ي حرفي بزند كه من ب��ا آن مخالفم، 
خب بايس��تي او را از زير عبايم بي��رون كنم؛ بايس��تي اعالم كنم كه 
مخالفم َواال به حساب من گذاشته خواهد شد؛ همه  وزن و وزانتي كه 
صاحب عبا دارد، پشتوانه  آن حرف خواهد ش��د. « و ما از اين صاحب 
عبا درخواس��ت داريم تكليف اين حاميان كذايي خويش را روش��ن 
كنند كه فكر كرده ان��د از اختالف دو روحانی برجس��ته آبي گل آلود 
 شده و مشغول ماهي گيري شده اند. يقين داريم حساب آيت اهلل با آنان 

يكي نيست. 

ژه
وی

   بهتداومدولترأيدادیم
اماازوزراتوقعنداشتهباشيد!

جلس��ه طوالني ش��نبه گذش��ته  مجلس كه اصرار بود رأي 
اعتماد هر چهار وزير پيش��نهادي حتماً همان روز بررس��ي 
و تكليف رأي به آنان روشن شود، هنوز هم كلي سؤال دارد. 
واضح ترينش هم رأي نس��بتاً باالي نماين��دگان مجلس به 
وزيري بود كه پيش از اين در جايگاه وزير صنعت و معدن و 

تجارت در آستانه استيضاح بود. 
بامزه تر اين ميانه، دفاع جعفرزاده ايمن آبادي از شريعتمداري 
و چريك جنگ اقتصادي نامي��دن او بود، در حالي كه پيش 
از اين جعفرزاده در مورد ش��ريعتمداري گفته بود كه »مگر 
قحط الرجال است كه يك وزير از يك وزارتخانه به وزارتخانه 
ديگر برود!« يا رأي دادن نمايندگان به وزيري كه خود گفت 
روز قبل ب��ه من گفته ان��د برنامه بنويس و فق��ط دو صفحه 
توانس��ته ام بنويس��م! روش��ن بود كه البي ها كار خودش را 

كرده است. 
سخنان طيبه سياوشي، نماينده تهران در مورد اين جلسه 
مجلس جالب توجه است. او مي گويد: »هيچ وزير و نماينده اي 
بدون البي نمي توان��د رأي بياورد و اي��ن در همه جاي دنيا 
مرس��وم اس��ت؛ حتي در خود مجلس هم اگر براي طرح و 
اليحه اي البي ص��ورت نگيرد، رأي نمي آورد اما در جلس��ه 
رأي اعتماد مالك نمايندگان ش��رايط فعلي كش��ور بود... 

مجلس��ي كه در حال حاضر وجود دارد حامي دولت است؛ 
در راستاي سياست هاي دولت قرار دارد... رأي دادن به اين 
وزرا از ديد نماين��دگان رأي به تداوم دول��ت آقاي روحاني 
اس��ت. « با اين حال جالب اس��ت كه او اذعان دارد كه نبايد 
از اين وزرا توقع عملكرد درخشان داشته باشيم! يك جمله 
ديگر سياوش��ي هم جالب توجه اس��ت كه مي تواند نش��ان 
دهد نمايندگان مجلس بر مبن��اي البي رأي داده اند يا براي 
برون رفت از شرايط سخت كشور: »براي من نماينده هم دور 
 از ذهن بود كه وزراي پيشنهادي بتوانند ۲۰۰ و ۲۰۳ رأي از 

مجلس بگيرند. «
....................................................................................................

   اختالفاتدوباره
برسرليستشورايشهرپایتخت

علي اعطا، سخنگوي شوراي شهر تهران در پاسخ به سؤالی در 
مورد پولي كه افراد براي قرار گرفتن در ليست اصالح طلبان 
پرداخت كرده اند، مي گويد كه »براي ورود به ليس��ت كسي 
پول نداد. بعدها اعضايي كه در ليس��ت بودند بابت تبليغات 
هزينه اي را پرداخت كردند، ولي برخالف مطالب كذبي كه 
در بعضي از روزنامه ها و سايت ها منتشر شد، مطلقاً براي ورود 

به ليست كسي پولي پرداخت نكرد. « 
اما آنچه اعطا ب��ه آن »مطلب كذب روزنامه ها و س��ايت ها« 
مي گويد، سخنان فاطمه دانشور، عضو اصالح طلب شوراي 

شهر قبلي تهران است. فاطمه دانش��ور پيشنهاد ۲ميليارد 
توماني كرباس��چي و حقان��ي را براي گنجان��دن نام وي در 
ليست اصالح طلبان رسانه اي كرد و مدعي شد چون اين پول 

را نداده، از ليست حذف شده است.
 الهه كواليي هم در س��خناني كه بعداً تكذي��ب كرد، گفت 
كه »به هر حال افرادي ك��ه از امكان مالي و ارتباطات خوبي 
برخوردارند و چنين امكاناتي براي آنها فراهم اس��ت، قطعاً 
نسبت به بقيه افراد شانس بيش��تر و بهتري براي حضور در 
همه ليس��ت هاي انتخاباتي دارند... هميشه پول و قدرت در 
حوزه سياست تأثيرگذار هستند. برخي كانديداها از طريق 
رانت وارد ليست اميد ش��دند و من اين مس��ئله را تكذيب 

نمي كنم.  «
حاال علي اعطا اول ماج��را را تقصير روزنامه ها و س��ايت ها 
مي اندازد. بعد كه مج��ري مي گويد: »خانم دانش��ور گفته 
بودند!« تأكي��د مي كند كه »كذب محض ب��ود اين حرف!« 
و بعد دوب��اره اضافه مي كند كه »البت��ه چيزي هم كه گفته 
ش��د، ايش��ان نگفتند! گويا نقل كرده بودند يك ش��خصي 
كه الزاماً مس��ئوليتي هم نداش��ته از خانم دانش��ور چنين 
درخواس��تي ك��رده ب��ود. « يعن��ي س��رانجام پذيرفته كه 
چنين درخواس��تي شده اس��ت! و معلوم نيس��ت چرا اسم 
 درخواس��ت كننده گفته نش��ده و برخوردي هم با او انجام 

نگرفته است. 

حميدرضا نيكعهد | جوان

مهدي پورصفا
  گزارش

درخواست مشاور الريجاني از وزارت خارجه 
حریم دیپلماسي را شجاعانه پاس بدارید

مش�اور رئيس مجلس ش�وراي اس�امي به دس�تگاه ديپلماسي 
كش�ور توصيه ك�رد در موض�وع آزادي ديپلمات كش�ورمان در 
اروپا از تحرك بيش�تر و ظرفيت ه�اي بين المللي اس�تفاده كند. 
منصور حقيقت پور در گفت وگو با مهر، با اشاره به گذشتن ۱۲۰ روز از بازداشت 
»اسداهلل اسدي« ديپلمات كشورمان در اروپا اظهار داشت: ديپلمات ها داراي 
حريم امنيتي هستند كه به راحتي نمي توان به آن تعدي كرد و در اين خصوص 
حق تالش هاي قانوني و اقدامات تقابلي براي ما محفوظ است. وي افزود: انتقاد 
جدي ما به دستگاه ديپلماسي اين است كه بايد بيشتر از وضع فعلي در دفاع 
از حريم سياسي و ديپلماتيك اقدام كند؛ بايد مالحظات محدودكننده را كنار 
بگذارد و ش��جاعانه تر برخورد كند و اجازه ندهد كسي جرئت داشته باشد به 
ديپلمات ما تعدي كند و بعد هم او را در كشورهاي مختلف بچرخاند. حقيقت پور 
ادامه داد: از كميسيون امنيت ملي مجلس و وزارت امور خارجه مي خواهيم 
كه تالش بيشتري كنند و مجدداً حريمي را كه قانون براي همه تعريف كرده 
است، براي ديپلمات هاي ما ايجاد كنند. مشاور رئيس مجلس شوراي اسالمي با 
توصيه دستگاه ديپلماسي به تحرك بيشتر و استفاده از ظرفيت هاي بين المللی 
تصريح كرد: نبايد اين موضوع عادي شود و كشورهاي ديگر به خود اجازه دهند 
با ديپلمات هاي ما چنين برخوردي كنند. آقاي خليلي يكي ديگر از اتباع ما در 
آلمان به جرم اينكه قطعات هواپيما براي جمهوري اسالمي ايران خريداري 
كرده، دستگير شده و با وجود اينكه وي از جانبازان ما است و شرايط مناسبي 

نيز در زندان ندارد، ماه ها به حال خود رها شده است. 

عض�و مجلس خب�رگان رهب�ري با اش�اره به 
واكنش ه�اي اصاح طلب�ان نس�بت ب�ه نامه 
آي�ت اهلل يزدي به آي�ت اهلل ش�بيري زنجاني، 
گفت: كس�اني  كه اعتقادي به تقلي�د ندارند، 
امروز داعي�ه دفاع از مرجعي�ت تقليد دارند. 
حجت االس��الم ج��واد مجته��د شبس��تري در 
گفت وگو با مهر، با اشاره به واكنش هاي ابراز شده 
از جانب اصالح طلبان نسبت به نامه آيت اهلل محمد 
يزدي دبير جامعه مدرس��ين حوزه علميه قم به 
آيت اهلل شبيري زنجاني، با بيان اينكه نامه نگاري 
بين ش��خصيت هاي حوزوي يك ام��ر متعارف 

و معمول اس��ت، اظهار داش��ت: آي��ت اهلل يزدي 
به عنوان يك شخصيت تأثيرگذار حوزوي، نامه اي 
را از موضع ناصحانه، خيرخواهانه و مشفقانه براي 
حفظ حريم مرجعيت به محضر آيت اهلل شبيري 
زنجاني نوشتند و حتي ايشان اين نامه را با سالم 
و عرض ارادت آغ��از كرده اند. وي ب��ا بيان اينكه 
اين نامه نبايد سبب سوءبرداشت هاي سياسي و 
توهين شود، افزود: كساني كه اساساً اعتقادي به 
تقليد ندارند و آن را زير سؤال مي برند، امروز داعيه 
دفاع از مرجعيت تقليد را دارند. حجت االس��الم 
مجتهد شبستري ادامه داد: عده اي به دنبال ايجاد 

اختالف و تنش بين علما و دلسوزان نظام هستند. 
آيت اهلل شبيري زنجاني يك چهره شناخته شده و 
از مراجع تقليد هستند، اما ديدار ايشان با بعضي 

از چهره هايي كه امروز ب��ه معاندين و فتنه گران 
تبديل ش��ده اند و از نظام و رهب��ري نظام فاصله 
گرفته اند، براي ايشان مناسب نيست و نبايد اجازه 
دهند حريم مرجعيت مخدوش شود. وي با تأكيد 
مجدد بر اينكه خيرخواهي و نصيحت علما يك امر 
متعارف و درون حوزوي است، تصريح كرد: آيت اهلل 
يزدي نيز به آيت اهلل شبيري زنجاني تذكر دادند 
مراقب باش��ند حريم مرجعيت خدشه دار نشود 
و اين از باب دلس��وزي و خيرخواهي است. امروز 
هركسي كه بخواهد به اين مسئله دامن بزند، آب 

به آسياب دشمن ريخته است. 

حجت االسام مجتهد شبستري: 

كساني كه اعتقادي به تقليد ندارند چگونه داعيه دفاع از مرجعيت دارند؟!
      خبر


