
آیت وکیلیان- شهروند| حدود چندماه پیش 
بود که احمــد بیگدلی، نماینده مجلــس در تذکر 
شــفاهی خود خواســتار لزوم رفع خألهای قانونی 
در حمایــت از داوطلبان هالل احمر شــد. نماینده 
مردم خدابنده در نشســت علنی روز یکشنبه 18 
تیر مجلس بــه رئیس جمهــوری، رئیس مجلس، 
وزیر تعــاون و رئیس ســازمان هالل احمر یادآوری 
کرد که مسئوالن امر در مورد خأل قانونی حمایت از 
داوطلبان هالل احمر کــه در این گونه حوادث در راه 
کمک به هموطنان و نجات جــان آنان، جان خود را 
فدا می کنند، فکر اساسی کنند. این عضو کمیسیون 
اجتماعی مجلس در گفت وگو با »شهروند« می گوید 
که متاســفانه از داوطلبان هالل احمر حمایت های 
قانونی نمی شود، بنابراین ضروری است خأل قانونی 
این موضوع رفع و در صورت امکان الیحه یا طرحی 
برای حمایت از این افراد ارایه شــود. وی همچنین 
اعالم کرده که در بودجه 97 تسهیالتی برای این افراد 
در کمیسیون تلفیق صورت گرفته و ابراز امیدواری 
کرد که به صحن رفته و به قانون تبدیل شــود. این 

گفت وگو از نظر می گذرد.
 آقای بیگدلی شما اخیرا به دنبال طرحی 
برای ارایه به مجلس برای حمایت از داوطلبان 
سازمان هالل احمر بودید. این طرح چه بوده و 

به دنبال چه اهدافی است؟
ما یک ســری نیروی امدادی داوطلب در سازمان 
هالل احمر داریم که به نظر می رسد بیشترین بار و 
فشار کاری بر دوش این افراد است. این افراد به صورت 
داوطلبانه کارهای امدادرســانی را در تمام حوادثی 
که رخ می دهد، انجام می دهند و درتمامی حوادث 
کوچک و بــزرگ حضور فعال دارند، اما مســأله ای 
که باید در نظر گرفت، این است که اگر به هر دلیلی 
برای این افراد در حین انجــام ماموریت اتفاقی رخ 
دهد، این افراد نه مســتمری می گیرند و نه پولی را 
خانواده های آنها دریافت می کنند. این مسائل منجر 
به بروز مشکالتی برای خانواده های داوطلبان عضو 
هالل احمر می شود. پیشــنهادی را  سال گذشته در 
مجلس ارایه دادم و البته بحث آن در بودجه امسال 
را نیز دادیم که امیدوارم مورد قبول مجلس قرار گیرد 
که مســتمری آنان در این بودجه لحاظ شود. البته 
داوطلبانی که در هنگام حادثه ممکن است جانشان 
را از دست بدهند عده قلیلی هستند و می توان گفت 
که در  ســال به زیر 20نفر می رســد. خب این افراد 
امکان دارد که در حین حادثه جان خود را از دســت 
بدهند و همچنین بحــث ازکارافتادگی نیز مطرح 
اســت؛ روی این اصل باید تحت پوشش بیمه قرار 
گیرند و خانواده های آنها نیز مستمری دریافت کنند. 

 با توجه به این که بحث مستمری این افراد 
داوطلب در بودجه 97 مطرح شــده، آیا نظر 
قاطبه نمایندگان مجلس نیز در این مورد مثبت 

بوده است؟
بله. قطعا این گونه بوده است؛ زمانی که این موضوع 
را در کمیسیون اجتماعی مجلس مطرح کردم، هم 
افرادی کــه از هالل احمر حضور داشــتند، رضایت 
داشتند و هم نمایندگان. این افراد تعدادشان اندک 
اســت و هم این که از انصاف خارج اســت که بدون 
هیچ دریافتی داوطلبانه کمک می کنند. امیدوارم در 
کمیسیون تلفیق مطرح شود و بعد به صحن برود و 

رأی الزم را آورده و تبدیل به قانون شود. 
  نکته دیگر این که بودجه ای برای  سال 97 
بسته شده و کلیات آن مورد تأیید قرار گرفته 
اگرچه با انتقادهایی نیز مواجه شده است، اما 
می خواهم در مورد بودجه هالل احمر سوال 
کنم؛ نظر شما در مورد کلیت بودجه جمعیت 
هالل احمر با توجه به این که کشور ما در معرض 

انواع و اقسام اتفاقات طبیعی و 
غیرطبیعی قرار دارد، چیست، 

در این مورد توضیح دهید.
قبــل از این که به این ســوال 
پاسخ دهم، باید بگویم که کلیات 
حوادث غیرمترقبه را در کشــور 
یکپارچه کنیم. یعنی سازمان های 
حــوادث  در  خدمات رســان 
غیرمترقبه باید یکی شوند. به دلیل 
این که هالل احمر یک تشکیالت 
ملی است و نظر من این است که 

باید کلیت حوادث غیرمترقبه دســت این سازمان 
باشد. به عنوان مثال سازمان مدیریت بحران یا سایر 
ســازمان های دیگر که به نوعی زیرمجموعه وزارت 
کشور هســتند، وجود نداشته باشد. به دلیل این که 
ما در مجلس بودجه ها را تقســیم بندی می کنیم و 
در مواقعی که چنین اتفاقاتی رخ می دهد، ســپاه، 
ارتش، نیروی انتظامی و بنیاد مســکن ستاد بحران 
و خود ســازمان هالل احمر پای کار می آیند. البته  
در گام نخســت نمی توان ایرادی بــر آن وارد کرد 
اما بحــث در این جا مــوازی کاری اســت؛ اهداف و 
وظایف مشخص اســت اما طبیعی است که در سیر 
امدادرسانی بی نظمی هایی به وجود می آید و فرآیند 
کار را در پاره ای مواقع با مشــکل مواجه می کند. در 
کشور ما سازمان های متعددی برای انجام یک هدف 
مشخص وجود دارد و این ســازمان ها در کنار خود 
بودجه هایی دارند و از ســوی دیگر اگرچه نیروهای 
نظامی در این گونــه موارد هیچ تکلیفــی ندارند و 
بودجه ای برای این موارد ندارنــد و داوطلبانه ورود 
 پیدا می کنند، امــا زمانی که یک ســازمانی وجود 
داشته باشد و شــرح وظایفش مشخص باشد، این 
سازمان مشخص است که چگونه برنامه ریزی کند 
و بودجه ها هم در اختیار این سازمان قرار می گیرد. 
با انجام این کار هم می تــوان از انحرافات بودجه ای 
جلوگیری کرد و هم با نظم خاصی می توان مسائل 
را رصد و رفع کرد. بله همان طور که اشاره کردید، ما 
کشور حادثه خیزی داریم؛ مشکالت جاده ای، ریلی، 
زلزله و سایر موارد. ما البته تجربیاتی هم در گذشته 
داشــتیم و همه این تجربه ها را باید در کنار هم قرار 
دهیم؛ برای مثال پیش از آن کــه زلزله ای رخ دهد، 
برنامه ریزی ها و مدیریت های الزم را اتخاذ کنیم، اما 
زمانی که زلزله اتفاق می افتد، تا یک هفته نمی توانیم و 

نمی دانیم که باید چه کارهایی را تدارک ببینیم. 
در مورد بودجــه هالل احمر این نکته را بگویم که 
چیزی حدود 500 میلیارد تومان رای این ســازمان 
کنار گذاشــته اند که از این مقدار در یکی از بندهای 
آن 200 میلیارد تومان آن را برای خرید هلی کوپتر 

کنــار گذاشــته اند و تجهیزات 
امدادی دیگر که البتــه این نیاز 
است، اما از این 300 میلیارد تومان 
باقیمانده، 120 میلیــارد تومان 
آن را به صورت »هزینه ای« برای 
هالل احمر گذاشته اند که این باید 
مدیریت شود و من فکر نمی کنم 
که هزینه های جاری هالل احمر 
باالی 60 میلیارد تومان باشد. هم 
ما تجهیزات و امکانات کم داریم و 
بهتر می دانید باالخره در این مواقع 
امکانات و تجهیزات است که در کنار نیروی انسانی 
کمک می کند و منجر به رفع مشــکالت می شود. 
اینها یک مقدار در هالل احمر ساماندهی شود، چون 
فکر می کنم حدود 8 هزار و 500 نفر در هالل احمر 
حقوق بگیر وجــود دارد که هر قــدر هم بخواهیم 
حساب کنیم، به 120 میلیارد تومان نمی رسد و این 
یکی از ایراداتی است که می توان به بودجه هالل احمر 
گرفت ولی هر قدر برای تجهیزات و امکانات بودجه 
کنار گذاشته شــود، فکر می کنم کم است.بنابراین 
باید سهم خرید تجهیزات مدرن و مشکل گشا برای 

عملیات امدادی بیشتر شود
  موضوعی که وجود داشت، با توجه به این که 
زمان زیادی از آن نگذشــته است می پرسم، 
آن هم این است که زلزله کرمانشاه بود و این 
زلزله وقتی رخ داد، در فضای مجازی بسیاری 
وارد این ماجرا شــدند و به قول شما سپاه و 
ارتش هم بود و از آن طرف هم مردم معمولی 
و سلبریتی های سیاسی و فرهنگی هم وارد 
قضیه شــده بودند و پول جمــع می کردند. 
خیلی ها به این ماجــرا انتقاد کردند و گفتند 
که این ماجرا به مردم گفته نمی شود که دارید 
به این ســلبریتی ها کمک می کنید و ادله 
آنها این بود که ایــن کمک ها را به هالل احمر 
تحویل دهید و از آن طرف گفته شد که شاید 
نمی خواهند در صداوســیما ایــن ماجرا را 
برجسته کنند. می خواهم در مورد اقدامات 
هالل احمر در زلزله اخیر کرمانشــاه از شما 
بپرسم و این که چرا این یکسان سازی صورت 
نمی گیرد که مردم بدانند در این گونه مواقع 

هالل احمر مرجع است؟
دغدغه من همین پرسش شماست. ما هنوز بعد 
از 40 سال به یک مرجع کامل نرسیده ایم که مردم 
به آن اعتماد کنند. نه این که اعتماد نداشته باشند، 
مردم می بینند که به طور مثال زلزله ای در کرمانشاه 
می آید با آن وسعت. اگر مردم ورود نمی کردند، فکر 
می کنم یک مقداری مشکالت زلزله زده ها بیشتر از 

این می شــد. به دلیل این که سازمان واقع بین وجود 
ندارد و مردم ســردرگم می شوند یا بعضی مواقع به 
سازمان های خدماتی بی اعتماد می شوند، ولی وقتی 
یک بار مردم اعتماد کنند و در یک سازمانی ورود کنند 
و ببینند که خدمات شایسته ای به مردم می دهند؛ 
دیگر مردم مشکلی از این مســأله نخواهند داشت. 
باور کنید مردم کشــور ما نجیب ترین و پاکترین و 
ایثارگر ترین مردم دنیا هســتند. در ژاپن همیشــه 
زلزله می آید ولی هیــچ موقع مردم ورود نمی کنند، 
چرا؟ چون می دانند یک ســازمان و یک اداره یا یک 
ارگان خاصی وجود دارد و امکانات به اندازه کافی دارد 
و در طی دوماه یک زلزله 7 ریشتری را با آن وسعت 
خرابی را جمع و جور می کند و مردم خیالشان راحت 
است. اگر هم مردم ببینند اعتبارات آن سازمان کم 
است، ورود پیدا می کنند و کمک مالی می کنند، اما 
ما هنوز به این حالت نرسیدیم. مردم هنوز اطمینان 
ندارند که پول را در اختیار هر ســازمانی قرار دهند، 
چرا؟ چون تجربه های قبلی را دیدند، هنوز خرابی های 
زلزله بم را شاید اطالعاتم دقیق نباشد اما نتوانستیم 
به نحواحسن جمع و جور کنیم یا زلزله  سال گذشته 
خراسان را نتوانستیم. هنوز مشکل سرجای خودش 
پابرجاست. هنوز متاسفانه وعده هایی که به آنها داده 
شده، عملی نشده است. همین اتفاقات روی می دهد 
که افراد حقیقی ورود می کنند. اگر یک ســازمانی 
این وظایف را برعهــده بگیرد، مطمئنا مردم اعتماد 

می کنند و کوتاهی صورت نمی گیرد.
 پس در واقع معتقد هستید که در کشور ما 
هالل احمر به عنوان سازمانی مرجع در روند 

امدادرسانی شناخته شود؟
بله. کامال درســته. ســازمان هالل احمر هم یک 
سازمان ملی است و هم بین المللی. باید تفکیک این 
نهادها را به رســمیت بشناسیم. باید این رسمیت را 
برای سازمان هالل احمر به وجود آوریم و هم این که 

بازیگر اصلی در این میدان یا حوادث باشد. 
 با توجه به این که کشــور ما از آن دست 
کشورهایی اســت که حادثه خیز است، چه 
توضیحاتی به مــردم در مورد فرآیند جذب 

دواطلبانه افراد در سازمان هالل احمر دارید؟
قبل از این که به این ســوال شما پاسخ دهم، باید 
به این نکته اشــاره کنم که در وضع کنونی در دنیا 
به اندازه ای علم پیشرفت کرده است که به واسطه 
همین علم نقاط حادثه خیز را شناسایی می کنند. 
برای مثــال در همین تهران شــما نقطه به نقطه 
جاهایی که حادثه خیز اســت را می توان شناسایی 
کرد، اما متاســفانه از آن طرف اجازه می دهیم که 
برج های چند طبقه ای ســاخته شــود. چرا اجازه 
می دهیم و چــرا باید در نقــاط حادثه خیز چنین 
ســاختمان هایی ساخته شــود. مقصران کسانی 
هستند که این مجوزها را صادر می کنند. مقصر اول 
این جا را باید مسئوالن امر دانست. آنها هستند که 
قانون را رعایت نمی کنند و زیرپا می گذارند. مردم 
به تجربه ثابــت کرده اند کــه در هرحادثه ای ورود 
کرده اند. نیاز هم نیست توصیه ای داشته باشیم خود 
مردم خودجوش ورود کرده اند. مردم همیشــه بار 

مشکالت را به دوش کشیده اند. 
 در حادثه اخیر عملکرد هالل احمر آن گونه 
که باید به تصویر کشــیده نشــد و توسط 

صداوسیما به محاق رفت.
من خودم هم همین انتقاد را به این سازمان دارم. 
این ســازمان تنها تریبون یک جریان خاص است. 
بنده شخصا از طرف کمیسیون اجتماعی مجلس به 
نقاط زلزله اخیر رفتم و از نزیک شاهد امدادرسانی و 
کمک های هالل احمر بودم، اما متاسفانه این فرآیند 

امدادرسانی توسط صداوسیما انعکاس پیدا نکرد.

احمد بیگدلي نماینده مجلس در گفت وگو با »شهروند« مطرح کرد: میز خبر

ضرورت حمايت قانوني مجلس از داوطلبان هالل احمر 
 هالل احمر در مسأله امداد باید به عنوان یک سازمان مرجع شناخته شود

در پیامی 

 رهبر انقالب، درگذشت 
حجت االسالم مظاهری را تسلیت گفتند

پایگاه اطالع رســانی مقام معظم رهبری| 
حضرت آیــت   اهلل خامنه   ای، رهبــر معظم انقالب 
اسالمی با صدور پیامی، درگذشت روحانی خدمتگزار 
و واعظ شهیر، حجت االسالم آقای مهدی مظاهری را 
تسلیت گفتند. متن پیام رهبر معظم انقالب اسالمی 

به شرح زیر است: 
بسمه  تعالی

درگذشــت روحانی خدمتگزار و واعظ شــهیر 
حجة االسالم آقای حاج مهدی مظاهری رحمة اهلل 
علیه را بــه همــه ی دوســتداران و ارادتمندان و 
تربیت شــدگان منابر موثر آن مرحوم و باالخص به 
خاندان مکّرم و بازماندگان محترم ایشــان تسلیت 
عرض می کنم. زمزمه ی معنوِی دعــا و نیایش آن 
مرحوم در شب های جمعه و سحرهای ماه مبارک 
رمضان طی سال های طوالنی در شمار یادگارهای 
معنوی شهر عزیز اصفهان است و امید است همواره 

برقرار باشد.
سّیدعلی خامنه ای
22 دی ماه 1396

علی مطهری: 

 ريشه حوادث اخیر
 جنگ قدرت بین افراد است

ایلنا| نماینده مردم تهــران در خانه ملت با بیان 
این که عــدم حضــور معترضان  ســال 88 در این 
تظاهرات اخیر دلیل بر این است که اتهامات برانداز 
برای آنها غلط است، عنوان کرد: اگر اینها برانداز بودند 
بهترین فرصت بود اما کسی وارد نشد. باید دوستان 
نگاه خود را به معترضان 88 تغییر دهند. علی مطهری 
صبح دیروز در کنگره حزب همبستگی گفت: وجود 
حزب مزایا و عیبی دارد که البته مزایای آن می چربد. 
هر حزبی یک اتاق فکر برای کشــور اســت. حزب 
می تواند کادر برای حکومت تربیت کند. جلوگیری 
از ورود افراد فرصت طلب و حراف به صحنه قدرت با 
تحزب ممکن است. آگاهی بخشی به مردم و تسهیل 
کار مردم در انتخابات با حزب ممکن است. مطهری 
با بیان این که امام معتقد بودند چون حزب، بخشی 
از جامعه را تحت تأثیر قرار می دهد، حزب روحانیون 
نباید تشکیل شود، تصریح کرد: امام در ابتدا با تشکیل 
حزب جمهوری اســالمی مخالف بود امــا با اصرار 
مرحوم  هاشمی و شــهید بهشتی حزب جمهوری 
اسالمی تشکیل شد. نایب رئیس دوم مجلس با بیان 
این که ریشه حوادث، جنگ قدرت بین افراد است، 
تصریح کرد: اگر به ایام انتخابات توجه کنید می بینید 
ریشه آنجاست. رفتار قالیباف و روحانی و به صورت 
کمتر رئیســی، تأثیر خود را در جامعه گذاشــت. 
این که بگویند فالن پول را کجا بــردی؟ و خانه را از 
کجا آوردی؟ نتیجه اش این می شود. وی اضافه کرد: 
برخی از اختالس هایی که گفتند، معوقاتی است که 
وجود دارد، مردم حس می کنند همه درحال دزدی 

هستند و می گویند ما هم باید دست به کار شویم.

عضو فراکسیون امید: 

رويکرد مقامات در ناآرامی های اخیر 
 به آزادسازی افراد است

 نه نگه داشتن آنان
ایلنا| نماینده مردم تهران با اعالم این که بسیاری 
از افراد بازداشت شده ناآرامی های اخیر آزاد شده اند، 
گفت: در مجمع نمایندگان تهران تصویب شد که 
از شنبه کمیته ای شکل بگیرد تا از زندان ها بازدید 
داشته باشــیم. محمود صادقی در حاشیه مراسم 
سالگرد ارتحال آیت اهلل  هاشمی رفسنجانی با اشاره 
به وضع بازداشتی های حوادث اخیر گفت: تا جایی 
که اطالع دارم خوشبختانه بســیاری از این افراد 
آزاد شــده اند و ظاهرا رویکرد مقامات به آزادسازی 
افراد است نه نگه داشتن آنان. نماینده مردم تهران 
افزود: درعین حال خبرهای نگران کننده که درباره 
برخی افراد بعد از بازداشت به گوش می رسد جای 
تأمل دارد. در مجمع نماینــدگان تهران تصویب 
شد که از شنبه کمیته ای شکل بگیرد تا از زندان ها 
بازدید داشته باشیم. وی در پاسخ به این پرسش که 
دادستان کل کشور گفته است فرد بازداشت شده 
خودکشــی کرده، گفت: این موارد و این اظهارات 
در جای خودش باید بررسی شود. صادقی در پاسخ 
به این پرسش که چه کســانی در کمیته بازدید از 
زندان ها حضور دارند، گفت: بناست کمیته ای شکل 
بگیرد و اسامی را مشخصا نمی دانم اما درخواست 
 هماهنگی شــده تا ایــن کمیتــه بازدیدهایی را

 انجام دهد.

کواکبیان: 

فیلتر تلگرام موجب از دست رفتن 
چند  هزار شغل شده است

ایسنا| عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی با بیــان این که فیلتر تلگــرام موجب از 
دست رفتن چند هزار شغل شــده است، گفت: 
این که مردم را به چند پیام رسان ارجاع بدهیم که 
نمی توانند مخاطب جذب کنند، راه  حل نیست. 
مصطفی کواکبیان در حاشــیه مراسم سالگرد 
رحلت آیت اهلل  هاشمی رفســنجانی درباره رفع 
فیلتر تلگرام گفت: مردم به ما مراجعه می کنند و 
می گویند چند  هزار شغل از دست رفته است. بنده 
نمی گویم که حتما باید تلگرام رفع فیلتر شود بلکه 
باید امکاناتی در داخل فراهم کنیم تا مردم بتوانند 
مشکالت خود را حل کنند. نماینده مردم تهران 
تأکید کرد: این که مردم را به چند پیام رسان ارجاع 
بدهیم که نمی توانند مخاطب جذب کنند، راه حل 

نیست. 

معاون سیاسی دفتر رئیس جمهوری: 

 رئیس جمهوری خواستار 
نظارت مردم بر کار دولت است

 ایرنا| مجید تخت روانچی، معاون سیاســی 
دفتر رئیس جمهوری خواستار روشن شدن ریشه 
اتفاقات اخیر کشور شد و گفت: دولت اراده کرده 
تا برخوردش با مردم شفاف باشد و مردم بتوانند 
بر کار دولت نظارت داشته باشند. تخت روانچی 
درباره ناآرامی های اخیر در برخی از شــهرهای 
کشــور و رویکرد دولت درباره این اتفاقات اظهار 
کرد: واقعیت قضیه این است که مردم ما چه نسل 
جوان چه نسل باالتر، مطالبات بحقی دارند. آقای 
روحانی هم گفتند که همه ما باید پای صحبت 
مردم بنشــینیم و به نظراتشــان گوش دهیم و 
تصمیمات ما براساس خواسته های ملت باشد. وی 
ادامه داد: آقای رئیس جمهوری در سخنرانی خود 
در کنگره حقوق شهروندی و قبل از تحوالت اخیر، 
بحث شفافیت را مطرح کردند و گفتند بودجه را 
باید در اتاق شیشه ای بگذاریم. این به این معنا بود 
که دولت اراده کرده تا برخوردش با مردم شفاف 
باشــد و مردم بتوانند بر کار دولت نظارت داشته 
باشــند. معاون سیاســی دفتر رئیس  جمهوری 
گفت: تحوالت اخیر با طرح مطالبات بخش هایی 
از جامعه شروع شد ولی با اتفاقاتی، تبدیل شد به 
سوءاستفاده هایی که متاسفانه عده ای شروع به 
تخریب کردند و شعارهای ساختارشکنانه دادند 
که مردم نیز بالفاصله و هوشیارانه صف خود را از 

آشوبگران جدا کردند. 

توضیحات دادستان کل کشور درباره 
خودکشی های اخیر در زندان ها

میــزان| دادســتان کل کشــور بــه ارایه 
توضیحاتی در زمینه خبرهای منتشرشده درباره 
خودکشی های اخیر در زندان های کشور پرداخت. 
حجت االسالم منتظری در حاشیه مراسم سالگرد 
ارتحال آیت اهلل  هاشمی رفســنجانی با اشاره به 
نقش وی در انقــالب و دفاع مقدس، گفت: نقش 
آن مرحوم در پیدایــش، تثبیت و تداوم انقالب و 
در دوران دفاع مقدس بی بدیل بود. وی با اشاره به 
تعداد بازداشتی های اعتراضات اخیر و وضع فعلی 
آنان گفت: کســانی که نقش مهمی در تخریب 
نداشتند، آزاد شدند و تعداد اندکی باقی ماندند. در 
این زمینه فرقی بین دانشجو و غیردانشجو نیست 
و مالک درباره بازداشت شــدگان عمل آنهاست. 
منتظری درباره خودکشــی فردی که در زندان 
اوین در بازداشــت بوده است، توضیح داد: فردی 
که خودکشی کرده، معتاد بوده است و فیلمش هم 
موجود است و درعین حال، درحال ادامه تحقیقات 
در این زمینه هستیم. وی ادامه داد: فردی که در 
اراک خودکشــی کرده در زندان نیروی انتظامی 
بوده و پزشــکی قانونی درحــال تحقیق در این 
 زمینه است و بنابر گزارش ها، وی هم خودکشی
 کرده است. دادســتان کل کشور در پایان درباره 
خبر خودکشــی فردی در دزفول نیز تأکید کرد: 

این خبر جعلی است.

در سفر به استان قم 

 امیر حاتمی
 با مراجع عظام تقلید ديدار کرد

مهر| وزیر دفاع و پشــتیبانی نیروهای مسلح 
ضمن بازدید از مرکــز بصیرت افزایی الغدیر قم، 
با جمعی از مراجع عظام تقلیــد دیدار کرد. امیر 
ســرتیپ حاتمی در برنامه های بازدید اســتانی 
خود با ســفر به اســتان قم با حضــور در مرکز 
بصیرت افزایی الغدیر قم، ضمن حضور در جمع 
دانش پژوهــان، از دوره هــای بصیرتی این مرکز 
بازدید و با اســاتید مرکز الغدیر دیــدار کرد. وی 
همچنین در نشستی با مدیران ارشد وزارت دفاع 
در استان قم در جریان اقدامات و فعالیت های آنان 
در این استان قرار گرفت. امیر حاتمی در ادامه با 
حضور در بیــوت حضرات آیــات جوادی آملی، 
مکارم شــیرازی، علوی گرگانی، نوری همدانی و 
تولیت آســتان مقدس حضرت معصومه)س(، 
گزارشی از فعالیت های وزارت دفاع در حوزه های 

فرهنگی و صنعتی ارایه کرد. 

خطیب موقت نماز جمعه تهران: 

 همیشه بايد دست به ماشه باشید
 و بسیجی باشد 

تســنیم| خطیب موقت این هفته نماز جمعه 
تهران گفت: انقالب اســالمی، انقالب پابرهنگان و 
جنوب شهری و روســتاییان است و باید اینها به نوا 
برســند نه اشــرافیان مرفه بی درد. حجت االسالم 
کاظم صدیقی، خطیب موقت این هفته نماز جمعه 
تهران با اشــاره به اغتشاشــات اخیر کشور گفت: 
فتنه چهره های منافق را مشخص می کند، در این 
اغتشاشــات دوست و دشمن مشــخص می شود. 
در این فراز و نشیب ها گوهر افراد جامعه نمود پیدا 
می کند، بهترین و جامع تریــن تحلیل را نایب امام 
زمان)عج( مرجع بزرگوارمــان ارایه فرمودند و این 
اغتشاش عوامل بیرونی دارد، از سوی آنان طراحی 
شده و ماه ها توسط شیطان بزرگ در مراکز توطئه 
تحت مطالعه قرار گرفته و از سوی عربستان سعودی 
 که هرچه دارد باید برای خــود جهنم بخرد، دنبال 
شده است. امام جمعه موقت تهران ادامه داد: همیشه 
باید دست به ماشه باشید و بسیجی باشد، دشمن 
خائن قسم خورده ای که چشــم دیدن دین خدا را 
ندارد و استقالل هیچ کشــوری را برنمی تابد دنبال 
توطئه خواهد بود و در برابر هــر توطئه ای باز هم از 
ملت ایران تودهنی خواهند خورد و با مشــت های 

گره کرده ملت عاشق ایران مواجه خواهند شد.

 | ایمیل گروه سیاسی: www.shahrvand-newspaper.ir  |  siasi@shahrvand-newspaper.irشنبه 23 دی 1396 | سال پنجم | شماره 21319
سیاست

خبر

پایانصفحهبندی:شروعصفحهبندی:زمانصفحهبندی:19/30- 19/00

میز سیاست

چه مصلحتی است که 
کاری با احمدی نژاد ندارند؟

خبرآنالین نوشــت: محمد  هاشمی گفت: 
حرف هایی کــه احمدی نــژاد و اطرافیانش زدند، 
اگر کــس دیگری می گفــت چه برخــوردی با او 
می کردند. حــاال به چه دلیل مصلحت اســت به 
آقای احمدی نژاد کاری نداشته باشند، دیگر باید از 
بزرگان سوال کرد. محمد  هاشمی در پاسخ به این 
سوال که سیاســیون بعد از فوت آیت اهلل  هاشمی 
درباره این که چه کسی می تواند جای خالی ایشان 
را پر کند، نام شــخصیت هایی را مطرح می کردند، 
به نظر شما در یک سال گذشته آیا کسی توانست 
جای آیت اهلل  هاشمی رفسنجانی را پر کند؟ گفت: 
ویژگی هایی که آقای  هاشــمی داشت، هیچ کس 
چنین ویژگی هایی ندارد. به هرحال، ایشان از جهات 
مختلف می توانســت کمک کند و این نوع مسائل 
صوری و دستوری نیســت که بگویند فالنی جای 
فالنی برود. اینها اکتسابی اســت و یک عمر آقای  
هاشمی این ویژگی ها را کسب کرده بود، بنابراین 
مشابهی ندارد. در یک سال گذشته هم شاهد بودیم 
کسی پیدا نشد. وی در پاسخ به این سوال که آقای 
 هاشمی پیش بینی درباره آقای احمدی نژاد داشت 
و وقتــی آن را در قالب نامه منتشــر کرد، خیلی از 
سیاسیون آن زمان ســکوت کردند یا حتی به نقد 
نامه آیت اهلل  هاشمی پرداختند، اما امروز خود آنها 
وقتی رفتارهای آقای احمدی نــژاد را می بینند به 
نوعی مواضع آیت اهلل  هاشمی را تکرار می کنند؛ به 
نظر شما االن باید در مقابل رفتار آقای احمدی نژاد 
چه کرد؟ اظهار کرد: من به پشــت پــرده حوادث 
آشنایی ندارم اما این را می دانم این حرف هایی که 
آقای احمدی نژاد و اطرافیانش این روزها زدند، اگر 

کس دیگری می زد چــه برخوردی با او می کردند؛ 
واقعا برخوردهای بسیار سخت و زندان طویل مدت 
و شــاید اعدام. حاال به چه دلیل مصلحت است به 
آقای احمدی نژاد کاری نداشــته باشند، دیگر باید 
از بزرگان ســوال کرد. مســئول دفتر رئیس فقید 
مجمع تشــخیص مصلحت نظام در پاسخ به این 
ســوال که فکر می کنید نامه آقای  هاشمی درباره 
آقای احمدی نژاد امروز نیاز اســت بــار دیگر مرور 
شود؟ اظهار کرد: این نامه نشان می دهد آنچه آقای 
 هاشمی در خشــت خام می دید، بعضی ها در آینه 
نمی بینند. ایشان آن زمان همه این مسائل را می دید 

و پیش بینی کرد.
احمدی نژادی ها

 در اتفاقات اخیر دست داشتند
نامه نیوز نوشت: علیزاده طباطبایی با تأکید بر 
ضرورت آشتی و وفاق ملی گفت: چرا قبال از تریبون 
نماز جمعه علیه جریان سیاســی حاکم صحبت 
می شــد و االن می گویند همه باید به دولت کمک 
کنیم. حتمــا باید این اتفاقات می افتــاد؟ علیزاده 
طباطبایی با طرح این ســوال که »مگر می شــود 
با هم اختالف داشــته باشیم، ســر قدرت دعوا و 
کشــمکش کنیم و مردم متوجه نشوند؟« گفت: 
»یک سری مسائل در  ســال 88 و در مقاطع دیگر 
ایجاد شد. اتفاقاتی افتاد اما باالخره همه فهمیدند 
که بهترین راه انتخابات اســت. همیــن که آقای 
روحانــی در انتخابات 96 بیشــتر از 92 رأی آورد، 
نشــان می دهد که مردم خواســتند پای صندوق 
بیایند و رئیس جمهوری خود را انتخاب کنند. اگر 
مشکالتی وجود دارد باید رفع شود و اجازه دهیم که 
مردم حرف خود را بزنند. از سوی دیگر، باید مراقب 
باشیم که اغتشاشگران از این فرصت سوءاستفاده 

نکنند. هیچ کس موافق این نیست که بانک و اتوبوس 
آتش بزنند. مردم اهل این کارها نیستند اما وقتی 
ما به مردم احترام نگذاریم، دیگران از احساســات 
آنها سوءاستفاده می کنند و نتیجه همین می شود 
که دیدیم«. علیزاده  طباطبایــی در ادامه پیرامون 
چرایی سکوت احمدی نژاد و هوادارانش در مقابل 
ناآرامی های اخیر، گفت: »شک نکنید که آنها در این 
جریان ناآرامی های اخیر در شهرهای کوچک دست 
داشتند. یعنی پالس هایی فرستاند و اقداماتی کردند. 
این طور نیست که سکوت کرده باشند. آنها دلشان 
برای انقالب و نظام نمی ســوزد. اگر می ســوخت، 
طی هشــت ســالی که اداره مملکت را به عهده و 
هشتصد میلیون دالر درآمد داشتند؛ مملکت را به 
این روز نمی انداختند. آنها فقط به دنبال این هستند 
که به قدرت بازگردند.« وی افزود: »خوشحالم که 
احمدی نژاد دوره دوم نیــز رئیس جمهوری ماند و 
دستش برای همه کسانی که از او حمایت می کردند 
رو شــد. قبل از آن هر چه می گفتیم که اینها اوال 
آدم های کوچکی هستند و شایستگی اداره کشور 
ندارند و دوما معلوم نیســت به کجا وابسته اند که 
می خواهند بزرگانی مثل  هاشمی و ناطق را از صحنه 
خارج کنند؛ کســی قبول نمی کرد. اگر دستش رو 
نمی شد شاید بعدا می توانست به عنوان قهرمان ملی 
بازگردد، اما االن می بینیم که زنبیل دست می گیرند، 
بست می نشینند و... کسی از آنها حمایت نمی کند.«

در آرزوی وزش
 هوای تازه بر فراز نمازهای جمعه

رویداد ۲۴ نوشــت: از آقای حاج علی اکبری 
انتظار می رود رویه غلط دو دهه اخیر را اصالح کند؛ 
رویه غلطی که منجر به حذف بزرگمردان آزاده ای 
همچون آیت اهلل  هاشمی رفسنجانی از جمع ائمه 

جمعه شــد، همان رویه غلطی که با جای گذاری 
تفرقه بــه جای وحــدت، روزبــه روز از جمعیت 
نمازگزاران جمعه کاسته اســت و آینده مناسبی 
را برای این نهاد باســابقه نوید نمی دهد. انتصابی 
که پایان بخــش دوران مدیریــت طوالنی مدت و 
پرحرف و حدیث و دارای فراز و نشیب های فراوان 
سیدرضا تقوی بر مجموعه شورای سیاست گذاری 
ائمه جمعه اســت و نویدبخش آغاز راهی جدید 
و البته آسیب شناســانه نسبت به وضع فعلی نهاد 
نماز جمعه در کشور و مقایسه آن با دوران اوج این 
نهاد در سالیان نه چندان دور. شاید اگر آقای تقوی 
بخواهد گزارشــی اجمالی از عملکرد نهاد تحت 
مدیریت خود طی قریب به هجده  ســال ریاست 
را اعالم کنــد به جمالتی با این مضمون  برســد: 
»دســتاورد مدیریت من آن اســت که نهاد نماز 
جمعه را از جایگاه مرجعیت عمومی و تبلور وحدت 
اجتماعی، به جایگاه نزاعات سیاســی و گسترش 
تفرقه در میان مردم تبدیل کردم و توانستم از تعداد 
نمازگزاران جمعه به صورت قابل توجهی بکاهم.« 
واقعیت آن است که حال عمومی نهاد نماز جمعه 
در کشور بسیار وخیم است و از عالیم مهم آن نیز 
حضور کمرنگ مردم مسلمان کشور در این اجتماع 
سیاسی و عبادی اســت؛ چراکه بسیاری از امامان 
جمعه کشــور به واســطه عالقه مندی به برخی 
گروه ها و جناح های سیاسی و به واسطه دشمنی یا 
تضاد منافع با برخی دیگر از سیاسیون و گروه های 
منتسب به جناح رقیب که در کشتی انقالب سوار 
هســتند، به تخریب و هجمه روی آورده و تالش 
می کنند با تبدیل شدن به تریبون جناحی خاص، 
 رقیب را به گوشــه رینگ بــرده و از میدان رقابت

خارج کنند. 
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