
شهروند| می گویند برای انتخابات میلیاردها تومان 
هزینه می کنند، س��تادهایی که همیش��ه سفره شان 
پهن است و مردمی که چش��م امیدشان به کاندیدای 
انتخابات اس��ت تا در مجلس یا شورای ش��هر گره از 
مشکالتشان باز کند. اما حاال س��والی که مدتی است 
در رسانه ها مطرح می شود این است که این هزینه ها 
از کجا تأمین می ش��ود؟ منش��اي این پول ها اکنون 
موردتوجه متصدیان برگزاری انتخاب��ات و نهادهای 
نظارتی قرار گرفته است. آخرین واکنش را وزیر کشور 
به این موضوع نش��ان داده اس��ت، عبدالرضا رحمانی 
فضلی روز گذشته در همایش سراسری روسای پلیس 

مبارزه با موادمخدر از انتخابات سخن گفت.  
مس��أله ای که وزیر کش��ور مطرح کرد می تواند به 
بزرگترین چالش پی��ش روی نهادهای نظارتی در امر 
انتخابات بدل شود، او گفته است: عالوه بر اینکه مبارزه 
با موادمخدر در مباحث اجتماعی مورد اهمیت است بر 
آسیب های دیگر اجتماعی نیز تاثیرگذار است، موضوع 
موادمخدر حتی به حوزه اقتصاد لطمات جبران ناپذیری 
می زند و موجب وارد ش��دن پول های کثیف در مسیر 
اقتصادی و انتقال قدرت می شود که لطمات ویرانگری 

برای کشور دارد.«
پس از ماجرای محمدرضا رحیمی معاون اول دولت 
سابق که همزمان رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی 
نیز بود موضوع ورود پول های ناپاک و دست های آلوده 
به حلقه اول قدرت حساس تر شده است.  این نخستین 
باری است که یک مقام ارشد دولتی سابق به اتهامات 

مالی روانه زندان می شود.  
محمدرضا رحیم��ی ادعا کرده بود ب��رای حمایت 
از کاندیداه��ای اصولگرا در انتخابات مجلس هش��تم 
مجموعا یک میلیارد و دویست میلیون تومان از فردی به 
نام جابر ابدالی دریافت کرده و میان 170نامزد انتخابات 
مجلس توزیع کرده است، هرچند غالمحسین محسنی 
اژه ای سخنگوی قوه قضائیه همین چند روز پیش در 
توضیحی نسبت به پرونده رحیمی گفت که محکومیت 
نامبرده اساساً به دلیل مبالغی بوده که به عنوان رشوه 

دریافت کرده است.  
موضوع رحیمی چنان برای نظام حس��اس بود که 
حتی باعث تغیی��ر برخی قوانین انتخاباتی نیز ش��د، 
ازجمله یکی از بندهای مصوب در مجمع تش��خیص 
مصلحت نظام درباره سیاس��ت های کلی انتخابات به 
موضوع »لزوم شفافیت هزینه های انتخاباتی کاندیداها« 

اختصاص یافته است.  
حسین مظفر از اعضای مجمع تشخیص مصلحت 
نظام در گفت وگویی با خبرگزاری فارس با اشاره به این 
موضوع گفته است: »در بحث مالی مسأله شفافیت در 
منابع و هزینه ها مطرح بود و باالخره گفتند در انتخابات 
وضع موجود متأثر از کانون های قدرت و ثروت اس��ت 
یک س��رمایه گذاری کرده و پول می دهن��د و انتظار 

دارند چراکه نماینده مدیون آنها می ش��ود و استقالل  
آنها خدشه دار می ش��ود.« این عضو مجمع تشخیص 
مصلحت نظام هرچند درباره موضوع رحیمی می گوید: 
»اسم ایشان مطرح نبوده است« اما در عین حال اعتراف 
می کند که: »ما خیلی جاها داریم ک��ه افرادی با پول 
خود امکاناتی می دهند و باالخره هر کسی پول خرج 
می کند انتظاراتی دارد و وابستگی نماینده افزایش پیدا 
می کند و این کار درس��تی نیس��ت و موجب می شود 
شایسته ساالری از بین برود و افرادی که از امکانات مالی 
کمتری بهره مند هستند هرچند که صالحیت بیشتری 
دارند، نتوانند رقابت و تبلیغات کنند اما افراد دیگر که 

وابسته به کانون ثروت هستند بتوانند باال بیایند.«
با این همه موض��وع ورود پول های ناپ��اک و منابع 
مالی با منش��أ نامعلوم به انتخابات یک چیز اس��ت و 
ت��الش قاچاقچی��ان و کارتل های ب��زرگ موادمخدر 
برای تاثیرگذاری در قدرت یک چیز دیگر، آنچه وزیر 
کشور در مورد احتمال آن سخن گفت موضوعی بود 
که البته فرمان��ده نیروی انتظامی نی��ز آن را رد نکرد. 

اسماعیل احمدی مقدم دراینباره به خبرنگاران گفت: 
»در مورد ورود به حوزه  انتخابات اظهار نظری نمی کنم 
چرا که باید براساس پرونده و مجوز قضایی انجام گیرد 
ولی گاه��ی این پول قبل از انتخابات خرج ش��ده ولی 

این که به نتیجه رسیده باشد یا نه، اطالعی ندارم.« 
در این زمینه به نظر می رسد س��خنان وزیر کشور از 
صراحت بیش��تری برخوردار باش��د، عبدالرضا رحمانی 
فضلی از باندی س��خن گفته که وقتی متالش��ی شده 
مشخص شده گردش مالی یکی از اعضایش 2 هزار میلیارد 
تومان بوده اس��ت.  وزیر کش��ور می گوی��د:  اگر فقط در 
حوزه مصرف موادمخ��در 10 هزار میلیارد تومان گردش 
مالی و در بحث ترانزیت موادمخ��در نیز همین مبلغ را 
شاهد باشیم با رقم باالیی مواجه هس��تیم. نابرابری ها، 
ش��کاف ها، تبعیض ها، اعمال نظر ها و اعم��ال قدرت ها 
بخشی از لطمات این پول های کثیف است و شاید حتی 

در بحث های انتخاباتی و تصمیم سازی ها نیز وارد شوند. 
بنا به گفته رحمانی فضلی وقتی این پول های کثیف 
وارد فضای انتخاباتی می ش��ود، وارد فضای قدرت هم 

خواهد ش��د و وقتی وارد فضای قدرت شود، کنترلش 
مشکل خواهد ش��د. اگر این پول های کثیف در مسیر 
انتقال قدرت در حوزه سیاس��ی قرار بگی��رد که قرار 
می گیرد و فردی کاندیدا ش��ود، ش��اهد مش��کالت 

جبران ناپذیری خواهیم بود. 
وزیر کش��ور از فردی س��خن گفته ک��ه کاندیدای 
ش��ورا ش��ده، 2 میلیارد پول خرج می کن��د و وقتی از 
او می پرس��یم که این مبلغ را از کجا تأمین کرده بیان 
می کند، دوست و آش��نایان این مبلغ را به من داده اند. 
رحمان��ی فضلی تصریح کرده اس��ت: مگر دوس��ت و 
آش��نایان نذر داش��ته اند که این پول ها را بدهند؟ اگر 
کنترل نکنیم، دامنه پول های کثیف و قاچاق به همه جا 
نفوذ می کند و تأثیر خود را می گ��ذارد.  چنانکه وزیر 
کشور نیز در این همایش گفته است: »در دنیا شاهد این 
هستیم که برخی حکومت ها، دولت ها و مجالس توسط 
قاچاقچیان اداره می شوند« و حاال به نظر می رسد که 
با این شرایط ما نیز »باید از این موضوع درک روشنی 

داشته باشیم.«

گپروی خط خبر

رد پول های »کثیف« در سیاست
وزیر کشور خبر داد  

   وزیر کشور از احتمال ورود پول ناشی از فروش موادمخدر به حوزه انتخابات و قدرت سخن گفت

روز گذش��ته آی��ت اهلل  هاشمی رفس��نجانی ط��ی 
گفت وگوی��ی با خبرگ��زاری مه��ر، از ع��دم تمایلش 
ب��رای انتخابات مجل��س خب��رگان خبر داده اس��ت.  
هاشمی رفسنجانی با ابراز بي تمایلی به حضور در انتخابات 
خبرگان گفته است که بنا این بود بعد از ریاست جمهوری 
کاری این گونه انج��ام ندهم. چون کاره��ای زیادی در 
مجمع تشخیص مصلحت هست و به آنها و به کارهای 
علمی و فکری بپ��ردازم. اما نش��د. مث��الً در انتخابات 
هشت سال قبل خبرگان، نمی خواستم بیایم، اما رهبری 
گفتند که واجب است و باید بیایی. من گفتم که خودم 
واجب نمی دانم و مناسب من نیست در چنین انتخاباتی 
شرکت کنم و الزم هم نیست. اما ایشان اصالحاتی در کار 
کردند و مرا قانع کردند که بیایم و آمدم. االن هم تمایل 
واقعی من این است که به یادداشت های فراوانی که دارم و 

باید تنظیم و کتاب شوند، بپردازم.
او نه تنها از عدم حض��ورش در انتخابات خبر داد بلکه 
درباره حمایتش از یک کاندیدای خبرگان هم گفت که 
فعال حمایتی نمی کنم اما اگر ش��خص اصلحی ببینم، 
حمایت می کنم. شاخص اش افکار خودم است. آنچه االن 
خودم عقیده و تجربه دارم، میانه روی و اعتدال است که 
آن را یک اصل اسالمی می دانم. همکاری جهانی و تعامل 
را یک ضرورت برای اداره کش��ور و پرهیز از تندروی ها و 

س��خت گیری ها و دوری کردن از ب��د اخالقی ها را الزم 
می دانم. افکار من روشن اس��ت و در همه جا می توانید 

ببینید.
هاشمی رفس��نجانی همین طور در بخش دیگری از 
مصاحبه اش هم درباره مواض��ع دولت و برخی بحث ها 
پیرامون نزدیکی عملکرد و اف��کار دولت به خودش هم 
صحبت ک��رد. او همچنین گفت که روحان��ي را به طور 
کامل قبول دارم. ما با ایشان از لحاظ تفکر خیلي نزدیک 
هستیم و هیچ شبهه اي در صالحیتشان براي من نیست. 
کابینه اش را هم با توجه به ش��رایط فعلي کشور، نسبتاً 
خوب انتخاب کرد، باالخ��ره مجلس هم در کابینه حق 

دارد و باید رأي بدهد و مسئولیت دارد. 
او معتقد اس��ت ک��ه روحاني کارش را خوب ش��روع 
کرده و موضوعات مورد توجه هم خوب انتخاب ش��ده 
است. مهم ترین آنها مسائل خارجي است. ما باید مسائل 
خارجي مان را حل کنیم. رهب��ری هم مخالفتي با این 
مس��أله ندارند، بلکه تش��ویق هم مي کنند. باالخره ما 

مي خواهیم با دنیا تعامل کنیم.
هاشمی همچنین از جلسات مش��ترک با روحانی و 
مش��ورت رئیس جمهوری با وی در موضوعات مختلف 
خبر داد و گفت که با ایشان در فواصل مختلف جلسات 
می گذاریم و مسائل را بررسی می کنیم و اگر نظراتی الزم 

باشد، با هم تفاهم می کنیم. او در همین زمینه ادامه داد: 
اگر انتقاد داشته باشم، در جلسات می گویم. البته ایشان 
هنوز در اوایل کارش است و مشکالتی که از دولت قبل 
برای ایشان باقی مانده، انصافاً از مشکالتی که ما در جنگ 
تحویل گرفتیم، بدتر است. ما در جنگ خسارات و رکود 
و اوضاع بد سیاس��ت خارجی را تحوی��ل گرفتیم و االن 
مشکالت عالوه بر همه اینها فساد هم هست که خیلی 
دامنگیر ش��ده و ممکن است بس��یاري از نیروهایي که 

مشغول کارند با دولت همدل نباشند. 
او درب��اره دیدارهایش با رهبر انق��الب تأکید کرد که 
االن در ماه یک بار همدیگر را می بینیم، مگر این که این 
فواصل چیزی پیش بیاید که باید بیشتر ببینیم و کافی 
هم هست. چون در آن جا همه حرف ها را می زنیم. البته 
االن کار ایشان از من بیشتر است و خیلی کار دارند. ایشان 
باید نیروهای مسلح و نهادهای فراوانی که زیر نظرشان 
هستند، مثل صداوس��یما، بنیاد مستضعفان و خیلی 
نهادهای دیگ��ر را اداره کنند. روحانیت و اقش��ار مردم 
عالقه مندند ایشان را سالی یک بار ببینند. مثالً حق ائمه 
جمعه که ۶00 تا 700 نفر می باشند است که سالی یک 
بار بیایند و ارشاد بگیرند. مسئوالن هم همین طور. دولت، 
قوه قضائیه، مجلس و دیگران هم عالقه مند هستند. من 
این چیزها را ندارم و می دانم کار ایشان سنگین است، به 

همین خاطر مراعات می کنم. اگر هم مالقاتی بخواهم، 
فوری انجام می شود.

هاشمی رفسنجانی، درباره آینده روحانیت در ایران هم 
گفت که فکر می کنم اگر وضع کش��ور خوب اداره شود، 
روحانیت هم کامالً همراه می ش��ود که ذاتاً همراه است. 
اما وقتی اوضاع کش��ور با گرانی ه��ا، دعواها، مجادالت 
سیاسی و فسادهایی که شکل گرفته، بد شود، خیلی ها 
از روحانیت زده می ش��وند و بی تفاوتی هایی در آنها پیدا 
می شود. واقعاً روحانیت یک قدرت جدی و مادر در کشور 
اس��ت. روحانیت در دوران پهلوی سرکوب شده بود اما 
قلب مردم با روحانیت بود که وقت��ی دوران پهلوی اول 
گذشت، کم کم خودش را نشان داد و تبدیل به این قدرت 
بزرگ شد. حوزه ها و حدود هفتاد، هشتاد هزار مسجد و 
همین مقدار حسینیه و هر روز یک مراسم برای تولد و 
ش��هادت ائمه)ع(، محرم و صفر و ماه رمضان و فاطمیه، 
برنامه های دینِی روحانیت است که به عنوان یک قدرت 
به هم پیوس��ته در سراسر کش��ور جریان دارد. البته هر 
مقدار که مشکالت در کشور باش��د، مردم با روحانیت 
مش��کل پیدا می کنند. چ��ون روحانی��ت را عامل این 
انقالب می دانند. لذا با حل کردن مشکالت کشور، عزت 
روحانیت بیشتر می شود و آینده بهتری هم می تواند پیدا 

کند.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام: 

تمایلی به شرکت در خبرگان ندارم
 مشکالت باقی مانده از دولت قبل از مشکالتی که در جنگ تحویل گرفتیم، بدتر است
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سید محمد غرضی: 

 برای نجات جمهوری
 منشأ  ثروت ها را مشخص کنیم

ش�هروند| موضوع ورود 
پول ه��ای ناپاک از منش��اء 
نامعلوم یا حت��ی موجه این 
روزها به س��وژه رس��انه ها و 
سیاسیون تبدیل شده است، 
این خطر ک��ه انتخابات در 
نظام اسالمی با مسائل مالی تعیین شود سیاسیون و 
قانون گذاران را به فکر اصالح برخی از قوانین انداخته 
اس��ت. س��ید محمد غرضی کاندی��دای انتخابات 
ریاس��ت جمهوری  س��ال 92 و نماینده اولین دوره 
مجلس شورای اسالمی در این باره می گوید پیش 
از هرچیز باید کاری کنیم که منشاء ثروت در ایران 
مشخص بشود زیرا در غیر این صورت این نابسامانی 
مالی به حوزه های حساسی همچون انتخابات هم 

کشیده خواهد شد. 
اخیراً صحبت از تاثیرگذاری مس�ائل مالی 
در انتخابات زیاد شده و شفافیت هزینه های 
انتخابات�ی نی�ز ب�ه یک�ی از دغدغه ه�ای 
قانون گذاران تبدیل شده است، فکر می کنید 
چه مسائلی باعث به وجود آمدن این زمینه ها 

در حوزه انتخاباتی ما شده است؟
آمریکایی ها بعد از این انتخابات یکی دو دوره اخیر 
ما به این فکر افتاده اند که نظام اسالمی را از طریق 
انتخاباتی که برگزار می شود می توان مجبور کرد تا 
منویات آنها را بپذی��رد. در صندوق رأی هم عده ای 
متوجه ش��ده اند که از طریق خری��د آراء می توانند 
مورد توجه قرار بگیرند. اینها در شرایطی است که 
امام فرمود می��زان رأی مردم اس��ت و مقام معظم 
رهبری هم فرمودند رأی مردم حق الناس اس��ت، 
حال صحبت از رأی خریداری شده به میان می آید. 

به نظر ش�ما مردم به عن�وان بخش مکمل 
انتخابات چه نقشی در این تخلف دارند؟

ما باید به مردم گوییم اگر کس��ی در خانه آنها را 
زد و تبلی��غ رأی چلوکبابی کرد رأی ش��رعی آنها 
حرام اس��ت. این موض��وع در دوره ه��ای اخیر در 
مجل��س خیلی اتفاق افتاده اس��ت. ش��نیده ام که 
می گویند کس��ی که در مجلس انتخاب می شود 
چند میلیاردتوم��ان هزینه می کند ام��ا درنهایت 
۶00 میلیون تومان درآم��د دارد و باالخره جامعه و 

قدرت سیاسی به این دلیل لب پرتگاه می رود.
اینها که تا اندازه زیادی طبیعی هم شده، به 
نظر ش�ما در چه صورت این مسائل می تواند 

برای کلیت نظام سیاسی خطر ایجاد کند؟
االن ستادهایی تشکیل می شود که معلوم است 
به دنبال چه کاری هستند. مثالً در همین انتخابات 
ریاست جمهوری  س��ال 92 برخی از س��تادها در 
شهرستان چلوکباب می دادند و مسأله جالب تر این 
است که این چلوکباب ها را از تهران به آن شهرستان 
می بردند چون این پتانسیل در آن شهرستان نبود 
که مثالً به اندازه 100 هزار سیخ چلوکباب درست 
کنند. اینها گرفتاری هایی است که نظام جمهوری 

اسالمی با آنها روبه رو است.
فکر نمی کنید وقت آن رس�یده اس�ت که 
کمی از توصیه کردن فاصله بگیریم و به این 
بپردازیم که ایراد اساس�ی نظام اقتصادی ما 
کجاست که این مس�ائل به راحتی در آن رخ 

می دهد؟
اولین موضوعی که باید مدنظر ق��رار دهیم این 
است که منشأ پول در کشور ما نامعلوم است. همه 
جای دنیا هرکس هر ثروتی دارد منش��أ آن معلوم 
است و می توان فهمید که از کجا به این ثروت رسیده 
است اما در ایران منش��أ پول ها معلوم نیست. باید 
برای نجات انتخابات و نظام جمهوری این موضوع 
هم سر و س��امان پیدا کند. زمانی که بانک ها سهام 
می فروختند با نرخ بیست و چند درصد من شاهد 
بودم که عده زیادی در اروپا و آمریکا و دوبی دالرهای 
خ��ود را تبدیل به ری��ال می کردند و این س��هام را 
خریداری می کردند زیرا دالرهایش��ان در بازار اروپا 
و آمریکا 2 یا 3 درصد بیشتر سود نداشت اما وقتی 
به بیست و چند درصد می رسید خب همه تشویق 
می ش��دند و این داللی ها از طری��ق بانک ها انجام 

می شد.
از ابت�دای انق�الب تاکن�ون ش�ما ی�ا 
دست اندرکار یا کاندیدای انتخابات بوده اید، 
فکر می کنید از چه زمانی مسائل مالی نقش 

تعیین کننده در انتخابات ایران پیدا کرد؟
من از انتخابات مش��روطه به بعد را یا مطالعه 
کردم یا شنیدم یا در آن حضور داشته ام. از همان 
اولین مجلس مشروطه اوضاع به این منوال پیش 
رفت که یک عده ای رأی مردم را داشتند و عده 
دیگر رأی مردم را خری��ده بودند. پس از انقالب 
دو مجل��س اول تاب��ع این موض��وع نبود چون 
مجلس اول هنوز متاثر از فض��ای انقالب بود و 
مجلس دوم هم فضای کشور جنگی شد، اما از 
مجلس سوم به بعد بود که دولت مستقر به این 
 فکر افتاد که مجلسی روی کار بیاید که با دولت 

سازگار باشد. 
به نظر ش�ما در کدام ی�ک از انتخابات های 
مجلس یا دولت ورود مس�ائل مالی می تواند 

خطرناکتر باشد؟
مجلس یک نهاد متنوع و بزرگی است و مردم 
هم به یُمن انقالب امکان گوش دادن جلسات را 
دارند بنابراین خیلی نمی شود در مجلس خالف 
کرد اما در جریانات ریاست جمهوری خطرناک 
اس��ت. چون خری��دن مجلس گران اس��ت اما 
خریدن دولت با یک موج اجتماعی اتفاق می افتد. 
البته بحمدهلل تاکنون در این مجالس و دولت ها 
چنین چیزی نداش��ته ایم هرچند باید بگوییم 
 خیلی هم دیر نیست که اتفاق بیفتد و باید بیشتر 

مراقب باشیم. 

در جلسه روز گذشته مجمع به تصویب رسید

 برگزاری انتخابات تحت نظر 
هیأت مرکزی انتخابات و معتمدین ملی

اعضای مجمع تش��خیص مصلح��ت نظام 
در جلسه دیروز خود، بررس��ی و تدوین ادامه 
سیاست های کلی انتخابات را با تصویب چهار 

بند دیگر پیگیری کردند.
به گزارش روابط عمومی مجمع تش��خیص 
مصلحت نظام در این جلسه عالوه بر اکثریت 
اعضا، وزرای اطالعات، کش��ور، دادگس��تری، 
رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور 
در مجلس ش��ورای اس��المی، یکی از اعضای 
حقوقی ش��ورای نگهب��ان و مع��اون حقوقی 
رئیس جمه��وری نیز حضور داش��تند، پس از 
بحث و بررس��ی های مبس��وط اعضا، بندهای 

ذیل به تصویب رسید: 
14- اج��رای انتخابات ریاس��ت جمهوری، 
مجلس شورای اس��المی، خبرگان رهبری و 
شوراهای اسالمی شهر و روستا توسط وزارت 
کش��ور و زیر نظر هیأت مرک��زی انتخابات با 
ترکیبی از قوای س��ه گانه و معتمدین ملی که 
اعضای آنان را کمیس��یون مربوطه در جلسه 

آینده مجمع به اعضا پیشنهاد می کند. 
15- نظارت ش��ورای نگهبان بر فرآیندها، 
ابع��اد و مراحل انتخابات ریاس��ت جمهوری، 
مجلس ش��ورای اس��المی، خبرگان رهبری 
از جمل��ه تأیید نهایی صالحی��ت داوطلبان تا 
قبل از ش��روع تبلیغات انتخاباتی و رسیدگی 
به شکایات، تأیید یا ابطال انتخابات به منظور 
تأمی��ن س��المت انتخابات، جلب مش��ارکت 
حداکث��ری و تأمی��ن حق��وق داوطلب��ان و 
رأی دهندگان با تعیین س��ازوکارهای قانونی، 
شفاف، زمانبند و اطمینان بخش و پاسخگویی 
مکتوب و مطل��وب درخصوص رد صالحیت و 
ابطال انتخابات در صورت درخواست داوطلب 
و نظارت بر انتخابات ش��ورای اسالمی شهر و 
روستا توس��ط هیأت های مذکور در بند )14( 

صورت می پذیرد.
ضرورت پیش بینی سازوکار دفاع نامزدهای 
رد صالحیت شده توسط ش��ورای نگهبان در 

قانون انتخابات.
1۶- ایجاد امکان��ات الزم برای بهره گیری از 
فناوری های نوین و توسعه بانک های اطالعاتی 
مربوطه، در جهت ارتقای ش��فافیت، سرعت 
و س��المت در اخذ، ش��مارش و اع��الم نتایج، 

حداکثر ظرف مدت 3 سال.
17- تنظی��م تاری��خ و همزمان��ی برگزاری 
انتخاب ه��ای عموم��ی به گونه ای ک��ه فاصله 
برگزاری آنها، حدود 2 س��ال باش��د و مراحل 
و س��ازوکار اجرایی آن تا حد امکان یکسان و 

متحد صورت پذیرد. 

دختر آیت اهلل خاتمی درگذشت
دختر آیت اهلل خاتمی به دیار باقی ش��تافت. 
به گزارش ایس��نا، در پی درگذش��ت مرحومه 
سیده فاطمه خاتمی فرزند ارشد نماینده اسبق 
 ام��ام )س( در یزد، حجت االسالم والمس��لمین 
سید حسن خمینی پیام تسلیتی صادر کرد و در 
این پیام برای آن مرحومه از خداوند متعال علو 

درجات را خواستار شد.
 گفتنی است مراسم خاکسپاری آن مرحومه 
امروز )یکش��نبه( در اردکان برگزار می ش��ود، 
همچنین به همین مناسبت مراسم یادبودی در 
تاریخ ۶ اسفندماه)چهارشنبه( در مسجد جامع 

شهرک غرب تهران برگزار می شود.
همچنین در پی درگذش��ت حاجی��ه خانم 
س��یده فاطمه خاتمی،خواهر حجت االس��الم 
والمس��لمین س��ید محمد خاتمی، محمدرضا 
عارف عض��و مجمع تش��خیص مصلحت نظام 
در پیام  ه��ای جداگانه ای ای��ن ضایعه را به وی 
و همس��ر آیت اهلل روح اهلل  خاتمی)ره( تسلیت 

گفت.
به گزارش امید نامه، در مت��ن این پیام آمده 
است:» حاجیه خانم سیده فاطمه خاتمی مظهر 
ایمان ، ادب و پاکي و مادر  شهید واالمقام حسن 
خلیلی پس از عمري بندگ��ي خدا و خدمت به 
خلق، این��ک جان به جان آفرین تس��لیم کرده 
اس��ت. اطمینان دارم که لطف  پروردگار متعال 
همیشه تس��لی بخش جنابعالی که  مخلصانه 
 در راه ام��ام و خدمت به انق��الب و مردم تالش 

کرده اید، است .
ضمن تقدیم مراتب خالصانه تعزیت و تسلیت 
به خاندان مک��رم و محترم خاتم��ی ،ضیایی و 
خلیل��ی اردکانی به وی��ژه ب��رادران بزرگوارتان 
آقایان علی و دکتر محمدرض��ا خاتمی  و مردم 
شریف و نجیب یز د و اردکان و همه ارادتمندان 
آن بانوی گرانقدر ، ب��رای آن مرحومه مغفرت و 
رحمت واس��عه الهی و ب��رای بازماندگان صبر 
جمی��ل و اج��ر جزی��ل از درگاه خداوند منان  
آرزومن��دم.« همچنی��ن دکتر ع��ارف در پیام 
جداگانه ای برای خانم سکینه ضیایی درگذشت 
فرزند وی را تس��لیت گفت. در ای��ن پیام آمده 
 است: عروج دخت فاضله و مومنه جنابعالی خانم 
س��یده فاطمه خاتمی موجی از حزن و اندوه بر 
قلوب دوس��تداران جنابعالی و ایشان مستولی 
ک��رد. اگرچه رحل��ت عزیزان، دردی جانس��وز 
اما برای آنان ک��ه ایمانی راس��خ و دلی امیدوار 
به الطاف حضرت حق دارن��د، آزمون بزرگی از 
بصیرت و دینداری اس��ت. ضمن تقدیم ارادت 
خالصانه به محضر جنابعالی و خاندان گرانقدر 
خاتم��ی و خلیلی اردکان��ی، عل��و درجات آن 

مرحومه را از خداوند متعال خواستارم .

خبر
روز گذش��ته، س��یدصادق طباطبایی، در 71س��الگی پس از س��ال ها 
مبارزه با بیماری سرطان، دار فانی را وداع گفت. سیداحمد خمینی فرزند 
حجت االسالم والمس��لمین سیدحس��ن خمینی این خب��ر را در صفحه 
اینستاگرام شخصی خود اعالم کرد و نوش��ت: »انااهلل وانا الیه راجعون. زیبا، 
بااخالق، متدین، صبور، بادرایت، اس��توار و ... یکی از آن انس��ان های تکرار 

ناشدنی. دایی صادق )دکتر صادق طباطبایی( دار فانی را وداع گفت.«
طباطبایی یکی از افراد نزدی��ک به امام خمینی)ره( ب��ود که به لحاظ 
نس��بت فامیلی برادر زن س��یداحمد خمینی، فرزند آی��ت اهلل خمینی و 
برادرزاده موسی صدر رهبر ش��یعیان لبنان و نسبت نزدیکی هم با رئیس 
دوره اصالحات ایران دارد. فرزند آیت اهلل محمدباقر سلطانی، در زمان دولت 
مهدی بازرگان، معاون سیاسی نخست وزیر و سخنگوی دولت بود که پس 
از استعفای بازرگان تا زمان ریاست جمهوری محمدعلی رجایی، سرپرستی 
نخست وزیری را با حکم امام خمینی)ره( برعهده داشت. با گذشت سال های 
نخستین انقالب، طباطبایی عرصه کنشگری فعاالنه سیاسی را ترک گفت 
و به رغم ش��ایعه هایی در مورد نامزدی او برای انتخابات ریاست جمهوری، 
هرگز به این عرصه پرفراز و نشیب بازنگشت. اما سابقه مرد معتدل دوران 
انقالب به عضویت وی در جمع چهره های ش��اخص اتحادیه انجمن های 

اسالمی دانشجویان در اروپا، آمریکا و کانادا و همراهی با چهره هایی چون 
ش��هید »مصطفی چمران« و »علی ش��ریعتی« به عنوان فعاالن مبارزه با 
حکومت ستمشاهی در خارج از کش��ور بازمی گردد. او که متولد قم است، 
در کنار مبارزات عقیدتی- سیاسی با مصداق هایی چون عضویت در شورای 
سردبیری فصلنامه سیاسی- مذهبی »اسالم، مکتب مبارز« به عنوان ارگان 
انتشاراتی اتحادیه انجمن های اسالمی دانشجویان اروپا، آمریکا و کانادا در 
سال های دهه 50خورش��یدی، رایزنی های خارجی ضدسلطنتی در اروپا 
و هماهنگی های دیدارهای شخصیت های گوناگون با امام در زمان اقامت 
ایشان در دهکده »نوفل لوشاتو« را در کارنامه مبارزاتی خود دارد. طباطبایی 
در نویسندگی و ترجمه نیز چند اثر از خود به یادگار گذاشته که در میان این 
آثار می توان به »طلوع ماهواره و افول فرهنگ«، »تکنوپولی« و »زوال دوران 
کودکی« اش��اره کرد. به باور برخی صاحبنظران، قلم طباطبایی همچون 
سخنان وی از ویژگِی شیوایی، روانی و دلنشینی برخوردار است.  او نه تنها 
سیاستمداری معتدل و معتقد بلکه مردی با روحیه آرام و هنری بود و در 

نواختن پیانو و اطالعات و آشنایی قابل توجه وی در مورد موسیقی اصیل 
ایرانی و کالسیک غربی از جنبه های کمتر دیده شده زندگی این سیاستمدار 
دانشمند است که از توانایی و استعدادهای چشمگیر وی حکایت داشت. 
در پی درگذش��ت صادق طباطبایی، محمدرضا عارف، رئیس بنیاد امید 
ایرانیان، در پیامی خطاب به حجت االسالم والمسلمین سیدحسن خمینی 
درگذشت صادق طباطبایی را به وی تسلیت گفت. در بخشی از متن این 
پیام آمده است:  »خبر درگذشت شادروان دکتر صادق طباطبایی از یاران 
امام و انقالب اسالمی موجب تأسف و تألم خاطر شد. ایشان در قبل و بعد از 
انقالب اسالمی منشأ خدمات ارزنده ای برای کشور بوده اند و از یاران باوفای 
بنیانگذار انقالب محسوب می شدند.« همچنین آیت اهلل  هاشمی رفسنجانی 
نیز با صدور پیامی درگذشت طباطبایی را تسلیت گفت. در بخشی از این 
پیام آمده اس��ت: »آشنایی نسبی و سببی ایشان با بزرگان شیعه در لبنان 
به ویژه امام موسی صدر و بیت شریف امام)ره(، به ویژه مرحوم حاج احمدآقا 
خمینی، از او انسانی تاثیرگذار در انقالب اسالمی و دفاع مقدس ساخته بود 
که عالوه بر طی مدارج علمی و دانشگاهی در زمان تبعید امام عزیز در عراق 
نیز شخصیتی فعال در مبارزه بود و گفت وگوی ایشان با امام در نجف یکی از 

اسناد جاودان تاریخ انقالب اسالمی است.«

خداحافظی ابدی مرد انقالب و اعتدال

صادق طباطبایی درگذشت


