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سیاست

یکشنبه  19تير 1390

تیتر
آيتاهلل فاضل لنكراني گفت :درصدد هستند با ترويج
مكاتب و عرفانهاي ساختگي ،احكام ناب اسالم را از زاويه
انحرافي ترويج كنند
باهنر ،متكي ،حبيب��ي و كوهكن نمايندگان جبهه
پيروان در كميته اصولگرايان شدند
سردار حسين سالمي جانشين فرمانده كل سپاه از
اعالم آمادگي سپاه پاس��داران براي باال بردن توانمندي
كشورهاي مسلمان خبر داد
آيتاهلل مكارم شيرازي اظهار كرد :وجدان بيدار جامعه
جلوي ابتذال و انحراف را ميگيرد
آي��تاهلل محققداماد ط��ي اطالعيهاي م��ردم را به
مجلس هفتم حجتاالس�لام صدوقي امام جمعه يزد از
ساعت  17الي  19امروز در مسجد صاحبالزمان واقع در
خيابان آزادي؛ نبش بهبودي دعوت كرد
ابوالقاسم رئوفيان دبيركل حزب اسالمي ايران زمين
شد.
قان��ون تش��كيل دو وزارتخان��ه «تع��اون ،كار و رفاه
اجتماعي» و «صنعت ،معدن و تجارت» ابالغ شد
اكبر نيكزاد استاندار جديد كهگيلويه و بويراحمد شد
ميرتاجالدين��ي ،معاون پارلماني رييسجمهور :بعد
از تعطي�لات مجلس ،وزيران موردنظ��ر دولت معرفي
ميشوند

خبر
جندقي در نامهاي خطاب به آوايي:

حسن حبيبي بستري شد

ف�ردا :دكترحس��ن حبيب��ي ،ريي��س بني��اد
ايرانشناس��ي از روز گذشته در بيمارستان بستري
ش��ده است .وي به دليل نارس��ايي قلبي و جراحي
معده هماكنون در بخش سي.س��ي.يو بيمارس��تان
بس��تري است .بنا بر اخبار رسيده وضعيت جسمي
حسن ابراهيم حبيبي چندان مساعد نيست.
حس��ن ابراهيم حبيب��ي در دورههاي مختلف
از زمان انقالب تاكنون س��متهاي مختلفي را در
عرصه سياس��ت تجربه كرده است .وي وزير ارشاد
دولت ب��ازرگان ،مع��اون اول دولته��اي آيتاهلل
هاشميرفس��نجاني و محم��د خاتمي ب��ود .وي
هماكن��ون رييس بنياد ايرانشناس��ي اس��ت و از
جمله حقوقداناني اس��ت كه پس از انقالب ايران،
پيشنويس متن قانون اساسي را با استفاده از قوانين
اساسي ساير كشورها تهيه كرد.
آيتاهللهاشميرفسنجاني:

تيمهاي ورزشي كشور
باوجود تالطم مديريتي موفق شدند

ف�ارس :ريي��س مجمع تش��خيص مصلحت
نظام با تبريك پيروزي درخش��ان جهاني تيم ملي
وزنهب��رداري كش��ورمان گفت :با وج��ود تالطم و
بيوزني در مديريت ورزشي ،موفقيتهاي جهاني
تيمهاي ورزشي كشورمان موجب نشاط و شادابي
جامعه به ويژه جوانان و ورزشكاران ميشود .آيتاهلل
هاشميرفسنجانيدرابتدايجلسهمجمعتشخيص
مصلحت نظام با بيان اين مطلب خطاب به مسووالن
ورزشي اظهار داش��ت :اميدواريم با رفع مشكالت
مديريتي در اين بخش ،شاهد موفقيتهاي بيشتر
در همه رشتههاي ورزشي و توسعه ورزش همگاني
در كشور باشيم.
آيتاهللصافيگلپايگاني:

پذيرفتن دستورات خالف شرع
مسووالن جايز نيست

مهر :مرجع تقليد ش��يعيان گفت :اگر مسوولي
برخ�لاف قرآن و دس��تورات ش��رع مقدس حكم
كن��د ،هيچ مقامي نبايد حكم خالف ش��رع وي را
بپذيرد .آيتاهللالعظمي لطفاهلل صافيگلپايگاني در
ديدار جمعي از اساتيد حوزه اظهار داشت :در نظام
اسالمي هيچ كسي نميتواند حكمي برخالف اسالم
صادر كند و اگر مسوولي برخالف قرآن و دستورات
ش��رع مقدس حكم كند ،هيچ مقامي نبايد حكم
خالف شرع وي را بپذيرد.

مهم نيست

صفحه
دوم

انتقاد جوانفكر از افزايش مطبوعات

مقام معظم رهبري:

برخي ادعاها درباره انس با حضرت حجت (عج) غالبا دروغ يا تخيالت ذهني است
ايسنا :رهبر معظم انقالب اسالمي روز گذشته در ديدار جمعي
از اس��اتيد ،كارشناس��ان ،مولفان و فارغالتحصيالن تخصصي
مهدويت ،با اشاره به اهميت بسيار باالي موضوع مهدويت به
عنوان هدف حركت و مجاهدت انبياء در طول تاريخ ،انتظار را
بخش جداييناپذير موضوع مهدويت دانستند و تاكيد كردند:
يكي از موارد مهم و ضروري در مقوله مهدويت ،افزايش كارهاي
عالمانه ،دقيق و متقن به دس��ت اهل فن و متخصصان واقعي
اين موضوع و پرهيز از كارهاي عاميانه ،جاهالنه ،غيرمعتبر و
براس��اس تخيالت و توهمات است .حضرت آيتاهلل خامنهاي
در س��خنان خود ،ابتدا به تبيين اهمي��ت موضوع مهدويت
پرداختند و با تاكيد بر اينكه مهدويت در ش��مار چند مساله
اصلي معارف عاليه ديني اس��ت ،افزودند :هدف حركت انبياء
و بعثتها ،پايهريزي جهاني با چارچوب توحيدي و براس��اس
عدال��ت و بهرهگيري از همه ظرفيتهاي موجود در انس��ان
اس��ت و دوران ظهور امام زمان عجلاهلل تعالي فرجهالشريف
نيز ،دوران حاكميت حقيقي توحيد ،معنويت ،دين و عدل بر
شوون مختلف زندگي فردي و اجتماعي انسانها است .رهبر
انقالب اسالمي تاكيد كردند :اگر مهدويت نباشد ،همه تالشها
و مجاهدت انبياء بيفايده و بياثر خواهد بود .حضرت آيتاهلل
خامنهاي به موضوع مهدويت در اديان الهي نيز اشاره كردند و

سختگيريها
و اهانتبه وكال براي چيست؟

ايس�نا :رييس كانون وكالي دادگس��تري مركز
در نامهاي خطاب به رييس كل دادگس��تري اس��تان
ته��ران از تضييقات بهوجود آمده ب��راي ورود وكال به
مجتمعهاي قضايي انتقاد كرد و خواس��تار توقف اين
قبيل برخوردها ش��د .سيدمحمد جندقي كرمانيپور
در اين نامه خطاب به سيدعليرضا آوايي آورده است:
اخيرا از طرف ماموران مستقر در مجتمعهاي قضايي
تضييقاتي نسبت به ورود وكالي محترم دادگستري،
از جمله اخذ تلفن همراه و بازرسي كيف آنان صورت
ميگيرد كه موج��ب نارضايتي و وهن جامعه وكالت
بوده و ش��أن و منزلت حرفه وكالت مورد تعرض قرار
گرفته است .در حالي كه تاكنون هيچگونه عملي كه
اقدامات فوق را توجيه كند گزارش نش��ده اس��ت .از
طرفي اگر وكالي دادگس��تري طبق تبصره سه ماده
واحده مصوب سال  1370مجمع تشخيص مصلحت
نظام از احترام و تامينات شاغالن قضا برخوردارند ،اين
س��ختگيريها و اهانتها براي چيست؟ جنابعالي
ب��ه خوبي واقفيد كه تالش جامع��ه وكالت در جهت
همكاري با قوه قضاييه اس��ت و اين قبيل اقدامات در
جهت عكس آن بوده و به اين روابط لطمه خواهد زد؛
لذا خواهشمند است دستور فرماييد اينگونه برخوردها
نسبت به وكالي دادگستري متوقف شود».

سال هشتم شماره 1290

افزودند :در همه اديان الهي ،تقريبا كلياتي از حقيقت مهدويت
بيان شده اما در اسالم ،اين موضوع از مسلمات است و در ميان
مذاهب اسالمي نيز ،شيعه ،موضوع مهدويت را با مصداق روشن
و جزييات خانوادگي و شخصيتي فرد مورد انتظار كه از روايات
معتبر و مستند شيعه و غيرشيعه ،به دست آمده ،مطرح ميكند.
رهبر انقالب اسالمي بعد از تبيين اهميت موضوع مهدويت و
جايگاه آن در اديان الهي و مذاهب اسالمي ،به موضوع انتظار
به عنوان جزء جداييناپذير مهدويت اشاره و خاطرنشان كردند:
انتظار به معناي مترصد يك فرد زنده و حقيقت قطعي بودن،
است و اين معنا از انتظار ،لوازمي دارد كه از جمله آنها ،آماده
شدن روحي و دروني و همچنين اجتماعي انسان براي دوران
متوقع و با شرايط ويژه آن است .حضرت آيتاهلل خامنهاي در
همين خصوص افزودند :فرد منتظر بايد همواره خصوصيات و
ويژگيهاي الزم دوران مورد انتظار را در خود حفظ و تقويت
كند و اين انتظار ،به گونهاي اس��ت كه از يك طرف ،هيچگاه
نباي��د آن را طوالني مدت تصور كرد و از طرف ديگر هيچگاه
نبايد آن را بسيار نزديك دانست .ايشان با اشاره به ويژگيهاي
دوران ظهور حضرت صاحبالزمان(عج) ،تاكيد كردند :دوران
آن حض��رت ،دوران حاكمي��ت توحيد ،ع��دل ،حق ،اخالص
و عبوديت خدا اس��ت ،بنابراين اف��راد منتظر نيز بايد همواره

خود را به اين ويژگيها نزديك كنند و به وضع موجود راضي
نباشند .سومين نكتهاي كه رهبر انقالب اسالمي در موضوع
مهدويت به آن اش��اره كردند ،ضرورت انجام كارهاي عالمانه،
دقيق و مس��تند بود .حضرت آيتاهلل خامنهاي خاطرنش��ان
كردند :يكي از خطرهاي بزرگ در موضوع مهدويت ،كارهاي
عاميانه ،جاهالنه ،غيرمس��تند و متكي بر تخيالت و توهمات
است كه زمينهساز مدعيان دروغين و دوري مردم از حقيقت
واقعي انتظار خواهد شد .ايشان با اشاره به مدعيان دروغيني
ك��ه در طول تاريخ برخي عاليم ظهور را ب��ر خود يا ديگران
تطبيق ميدادند ،افزودند :همه اين موارد غلط و انحرافي است
زيرا برخي مطالب درباره عاليم ظهور ،غيرقابل استناد و ضعيف
است و مطالب معتبر را هم نميتوان براحتي تطبيق داد .رهبر
انقالب اسالمي تاكيد كردند :اينگونه مطالب غلط و انحرافي،
باعث ميشوند ،حقيقت اصلي مهدويت و انتظار مهجور بماند،
بنابراين ،بايد به ش��دت از كارها و شايعات عوامانه پرهيز كرد.
حضرت آيتاهلل خامنهاي خاطرنشان كردند :البته كار عالمانه و
مستند درباره موضوع مهدويت و انتظار نيز بر عهده اهل فن و
متخصصاني است كه علم حديث و رجال را به خوبي ميدانند
و با مس��ايل و تفكرات فلسفي آش��نايي كامل دارند .آخرين
محوري كه رهبر انقالب اسالمي درخصوص مقوله مهدويت

به آن اش��اره كردند ،موضوع توسل به امام زمان (عج) و انس
با آن حضرت بود .ايش��ان خاطرنشان كردند :آشنايي صحيح
و علمي با مقوله مهدويت زمينهس��از انس بيشتر با حضرت
حجت (عج) و حركت شتابانتر به سمت اهداف عاليه خواهد
بود .رهبر انقالب اسالمي تاكيد كردند :در موضوع انس با آن
حضرت و توسل به ايشان نيز آنچه صحيح و مورد نظر است،
توجه و توس��ل از دور است كه حضرت مهدي (عج) انشاءاهلل
آن را ميپذيرند اما برخي ادعاها و مطالب عاميانه درخصوص
انس با حضرت ،از طريق ديدار حضوري ،غالبا دروغ يا تخيالت
ذهني اس��ت .حضرت آيتاهلل خامنهاي در بخش ديگري از
سخنان خود ضمن تشكر از دستاندركاران ،به خدمات فراوان
حجتاالسالم والمسلمين قرائتي در بخشهاي مختلف به ويژه
موضوعات نماز ،زكات ،تفسير ،مهدويت و مبارزه با بيسوادي
اشاره كردند و افزودند :آقاي قرائتي نمونه بسيار خوب و الگوي
شايستهاي است زيرا خدمات ايشان همواره در عرصههايي بوده
كه خالء و نياز فراواني در آنجا احساس شده است و اينچنين
همت و تالش��ي ،ارزش مضاعف دارد .رهبر انقالب اس�لامي
با اش��اره به اينك��ه نيت خالصانه و براي خدا ،تاثير ش��گرفي
در پيش��رفت كارها دارد ،بر لزوم استمرار و پيگيري كارهاي
انجامشده در عرصههاي مختلف تاكيد كردند.

رابطه تهران ـ قاهره را وتو نکردهاند

ش�رق،مجتبی فتحی :پس از گذش��ت حدود  10روز از س��فر
نخستوزير مصر به عربس��تان و تعيين شروط وي براي ايران
كه «اگر در امور كشورهاي حاشيه خليجفارس دخالتي صورت
نگيرد ،رابطه با اين كشور برقرار ميشود» وزير امور خارجه مصر
وتوي رابطه تهران – قاهره توسط كشورهاي حوزه خليجفارس
را تكذي��ب كرد .رابط��ه تهران و قاهره با وج��ود آنكه به گفته
مقامات مصري به تصميم مس��تقل اين كشور و پارلمان مصر
بس��تگي دارد به عقيده بس��ياري از كارشناسان تابع مناسبات
ايران با كش��ورهاي حاشيه خليجفارس اس��ت .تنش در روابط
ايران با كش��ورهاي حاشيه خليجفارس و در رأس آن عربستان
س��عودي بر بهبودي روابط ايران و مصر تاثيرگذار ش��ده است.
مصريها كه تازه در حال بازسازي سياست خارجي خود پس
از سرنگوني رژيم حسني مبارك هستند ،با وضعيت ايجاد شده
در منطق��ه خليجفارس و دعواي تهران و رياض دچار ش��رايط

س��خت و دشواري شدهاند .از يك سو،
رهبران مصر پس از انقالب ،به دنبال آن
هستند تا چهرهاي متفاوت از سياست
خارجي اين كشور به نمايش بگذارند و با
فاصله گرفتن از رويكرد ضدايراني رژيم
حسني مبارك ،صفحه تازهاي در روابط
قاهره و تهران باز كنند و از سوي ديگر،
رهبران مصر در عين حال نميخواهند
باعث شوند كه رياض به دليل گشايش
روابط ب��ا جمهوري اس�لامي رنجيده
ش��ده و در نتيجه از كمكهاي مالي و
س��رمايهگذاري سعوديها و متحدانش در خليجفارس محروم
ش��ود .بر همين اس��اس ،مقامات مصر تالش دارن��د با اتخاذ
رويكردهاي متفاوت و متناقض ،رضايت دو طرف را جلب كنند.

مجيد انصاري:

مطهري:

تهران نشنيدهام حتي زمانيكه همراه با عصام شريف ،نخستوزير
مصر به امارات و بحرين س��فر كردم .وي در گفتوگو با روزنامه
الشرقاالوسط  -چاپ لندن  -در پاسخ به اين سوال كه آيا ايران
مواضع مثبتي در قبال مصر در پيش گرفته اس��ت ،بيان كرد :ما
اقداماتي انجام داديم .پيشتر هم نبيل العربي ،وزير خارجه پيشين
مص��ر اعالم كرد كه مانعي براي ايجاد روابط با تهران وجود ندارد
و همان زمان هم هيات مردمي به تهران سفر كرد .وي در پاسخ
به اين س��وال كه تصور شما از روابط با ايران چيست ،گفت :بايد
روابط به شكل درستي ميان دو كشور برقرار شود؛ به گونهاي كه
به نفع منافع دو ملت باشد .همچنين هيچ انگيزهاي وجود ندارد
كه بخواهيم به نتايج سريعي برسيم و بعد از آن برگرديم .العرابي
خاطرنشان كرد :شرطي براي گفتوگو وجود ندارد .فكر ميكنم
بهتر اس��ت نزديكي روابط دو ملت با ايجاد برخي نمايشگاههاي
اقتصادي ،روابط فرهنگي و ديگر موارد باشد.

مصباح يزدي:

بنايپاسخ به فرزند مرحوم الجوردي را ندارم

سوال براي شكستن غرور كاذب است

برخي در ردههايباال واليتفقيه را قبول ندارند

خبرآنالي�ن :مجيد انصاري از تصميم خود براي
عدم پاسخگويي به فرزند مرحوم اسداهلل الجوردي
خبر داد .عضو مجمع تش��خيص مصلحت نظام
گفت :من نامه پسر آقاي الجوردي را خواندم اما
فعال قصد ندارم كه جواب ايشان را بدهم .چندي
پيش وي در مصاحبه با سايت جماران گفته بود:
مرحوم الجوردي خدمت حضرت امام(ره) رفته
بودند و در آنجا از جنايتهاي منافقين صحبت
كردن��د و گزارش مفصلي خدمت ام��ام دادند ،امام فرمودند« :آق��اي الجوردي اگر
جمهوري اسالمي بهدست اينها (منافقين) ساقط شود ،بهتر از آبروي اسالم است كه
با اين كارها (خودسريهاي داخل زندان) برود .شما برويد مسووليت را تحويل دهيد».
پس از اين مصاحبه ابتدا جمعي از ياران و همراهان ش��هيد سيد اسداهلل الجوردي
در دادس��تاني انقالب اسالمي مركز در س��الهاي دهه  60در نامه سرگشادهاي كه
در هفتهنامه شما -ارگان حزب موتلفه -به چاپ رسيد ،به اظهارات وي پاسخ دادند.
سپس سايت تابناك گفتوگويي با مرتضي بختياري ،وزير دادگستري و از همراهان
شهيد الجوردي داشت كه او هم با رد سخنان حجتاالسالم مجيد انصاري ،اظهارات
وي را بياس��اس خواند .پس از آن ،احس��ان الجوردي در نامهاي خطاب به انصاري
نوش��ت :جناب آق��اي انصاري! آيا امكان دارد امامي ك��ه در دفاع از فرزند مظلومش
مرحوم حاج سيد احمد آقا رحمتاهلل عليه و شهيد الجوردي چنين نامهاي را مرقوم
ميفرمايند ،گوينده جمالتي باشند كه شما به ايشان منتسب مينماييد؟

خبرآنالي�ن :عل��ي مطه��ري گف��ت :س��وال از
رييسجمهور را با موافقت هيات داوري فراكسيون
اصولگرايان پيگيري كرده اس��ت .او در كافه خبر
س��ايت خبرآنالين در پاس��خ به يكي از سواالت
كاربران كه پرسيده بود« ،نظر مقام معظم رهبري
درباره طرح سوال از رييسجمهور چه بوده است»،
گفت :نظر شخصي من اين است كه اگر اين سوال
به صورت منطق��ي و اخالقي و به دور از جنجال
انجام شود ،رهبر معظم انقالب مخالفتي ندارند .قبل از اينكه طرح را به هيات رييسه
ارايه كنم ،با تصميم شوراي داوري اصولگرايان كه موافق اين سوال بودند ،اعالم كرديم
كه  10روز بعد اين س��وال را تقديم هيات رييسه ميكنيم تا با احتياط پيش رويم و
اگر ندايي از دفتر رهبر انقالب رسيد ،با رعايت آن پيش رويم كه چنين نشد و سوال
را تحويل هياترييس��ه داديم .وي با بيان اينكه سوال از رييسجمهور ،هيچ تبعات
مهمي نخواهد داشت ،ادامه داد :ما از او سواالتمان را ميپرسيم و وي ميتواند پاسخ
دهد .حتي براي اين س��وال رايگيري هم نميش��ود كه قانع شدن يا نشدن مجلس
عيان شود .به اعتقاد مطهري ،مهمترين اثر اين سوال اقتدار مجلس و شكستن غرور
كاذب رييسجمهور است كه به آساني نتواند بگويد من اين قوانين را اجرا نميكنم.
مردم بايد بدانند كه اينطور نيست كه كسي بگويد قانون را اجرا نميكند و مجلس از
كنار آن بگذرد .مضاف بر اينكه اين كار باعث ميشود از موارد بعدي جلوگيري شود و
روساي جمهور آينده فكر نكنند كه وقتي از مردم راي گرفتند هر كاري ميتوانند كنند.

ايس�نا :رييس موسسه آموزشي پژوهشي امام
خميني (ره) گفت :ش��ايد بعد از گذش��ت 33
سال از انقالب اسالمي در ردههاي باالي كشور
اعم از روحاني و غيرروحاني كس��اني باشند كه
هنوز واليتفقيه را قب��ول ندارند؛ در حاليكه
واليتفقيه عمود خيمه نظام اس��ت .آيتاهلل
مصباحيزدي در ديدار جمع��ي از روحانيون با
اشاره به مسايل فرهنگي در دو بخش رفتاري و
نظري ،گفت :دشمن در هر دو زمينه به شدت فعاليت ميكند و متاسفانه در برخي
زمينهها نيز به جايي رس��يده كه شديدا نگرانكننده است .وي با اشاره به اينكه
ما بايد هم از لحاظ تئوري به تدوين مساله بپردازيم و هم از لحاظ عملي ،الگويي
مناسب براي آن طراحي كنيم ،اظهار كرد :يكي از ابهامها قيد مطلقه در واليتفقيه
است كه سبب شده افراد از آن برداشت ديكتاتوري كنند و هنوز برخي نميدانند
حوزه اختيارات وليفقيه كدام است و مطلقه بودن واليتفقيه در برابر كدام مقيده
است و برخي از خوديها واليت را به مسايل شخصي هم سرايت ميدهند .وقتي
اين مسايل براي افراد خودي هنوز مشخص نيست ،چگونه بايد انتظار داشت براي
كش��ورهاي غربي مشخص باشد ،بنابراين عدم درك صحيح از واليتفقيه سبب
ايجاد نوعي بدبيني نسبت به نظام و واليتفقيه شده است .وي ادامه داد :اينكه يك
نفر هرچه به ذهنش رسيد بگويد و همه ملزم به تبعيت باشند ،تفكري عقبافتاده
است؛ در حاليكه به فرمايش امام (ره) اصل واليتفقيه از مترقيترين اصول است.

سال  1390است .تنها چهار ماه از سال گذشته و
ادامه
صفحه ازاول دولت همزمان در حوزههاي مختلف درگير است.
اين بار شجوني ،عضو جامعه روحانيت مبارز است
كه گفته «واقعا نميدانيم چرا احمدينژاد هر روز با كار جديد خود را
زير سوال ميبرد ،انگار او دوست دارد كه همه عليهاش حرف بزنند».
هن��وز مدتي از مباحث مربوط به بركناري و ابقاي وزير اطالعات و
عدم حضور  10روزه احمدينژاد از پاستور نگذشته بود كه مباحث
اختالفی ميان دولت و مجلس به اوج خود رس��يد .دولت حاضر به
معرفي وزير ورزش براي وزارتخانه تازه تصويبشده از سوي مجلس
نبود .بحث ادغام وزارتخانهها در يكديگر مطرح شد و احمدينژاد در
ميان مخالفت نمايندگان ،وزراي وزارتخانههاي ادغامشده را بركنار و
براي آن وزارتخانهها سرپرست تعيين كرد .اعتراضات مجلسيان باال
گرفت و پروندههايي از تخلفات و قانونگريزي دولت به قوه قضاييه
ارجاع و طرح س��وال از رييسجمهور در پارلمان تهيه شد .انتصاب
ملكزاده بهعنوان معاون امور مالي و اداري وزير امورخارجه و پس از
آن بركناري و بازداشت او به دليل ارتباط با جريان انحرافي ،تنشها
ميان دولت و مجلس را افزايش داد .بحث بر سر جريان انحرافي و
انتقادات به مشايي و بقايي دو عضو اصلي كابينه به اوج خود رسيده
بود كه محمود احمدينژاد از «خطوط قرمز» خود براي كابينهاش
سخن گفت و نسبت به بازداشت برخي از همكاران دولت و شايعه
بازداشت تعدادي ديگر از اعضاي دولت واكنش نشان داد و گفت كه
اگر ناچار ش��ود مسايلي را براي مردم بيان خواهد كرد .واكنشها
به تهديدات رييسجمهوري در دفاع از كابينهاش ادامه داشت كه
مسايل مربوط به اس��کلهها پيش آمد .سردار جعفري به اظهارات
احمدينژاد در همايش��ي مربوط به «پيشگيري و مبارزه با قاچاق

معمای چالش
كاال و ارز» واكنش نشان داد .فرمانده كل سپاه پاسداران در پاسخ
به سوالي درباره اتهام فعاليتهاي تجاري قاچاق توسط اسكلههاي
در اختيار سپاه گفت« :اين بحثي انحرافي است كه توسط افرادي
كه به نظر ما ،ذينفع هس��تند ،مطرح ميش��ود ».سردار جعفري
در اين ميان خبر از مس��ووليت جديد سپاه در برخورد و بازداشت
اعضاي جريان انحرافي بهعنوان ضابط قوه قضاييه داد .همزمان با
انتشار اين خبر بود كه پايگاه اطالعرساني دولت ،بدون آنكه سخنان
كامل احمدينژاد در اين همايش را منتشر كند اخبار درجشده در
سايتها و خبرگزاريها در خصوص سخنان احمدينژاد در همايش
مذكور را «ناقص» و «تحريف» شده دانست .در چنين شرايطي به
يكباره نامه محمود احمدينژاد به وزير علوم در مخالفت با بازنشسته
كردن اساتيد و طرح تفكيك جنسيتي در دانشگاهها منتشر شد.
***
عرصه چالش بر سر مس��اله وزير اطالعات با توجه به اينكه
حك��م صريح مقاممعظم رهبري در ابق��اي حيدر مصلحي را به
همراه داش��ت ،عرصهاي نبود ك��ه محمود احمدينژاد تمايل به
ادامه تنش در آن داش��ته باشد .كما اينكه در همان مدت كوتاه
انتقادات فراواني به رييس دولت براي تاخير در پايان چالش مطرح
ش��د .در بحث و تنشي كه با اعتراضات سردار جعفري به مساله
قاچاق در اسكلههاي دفاعي صورت گرفت نيز پرونده اين موضوع
با سرعت بسته شد .اين عرصه هم به دليل حساسيتهاي فراوان
آن قابليت چالش را نداش��ت .اما نمايندگان مجلس اين روزها
در تعطيالت تابستاني هستند .مجلس تشكيل جلسه نميدهد

و طرح س��وال از رييسجمهور در هال��هاي از ابهام قرار دارد .در
چنين شرايطي مواضع اخير احمدينژاد يكبار ديگر علما را در
مقام انتقاد از دولت قرار داده اس��ت .احمدينژاد كه پيش از اين
در دولت نهم و دهم به دليل مواضعش درخصوص اجازه حضور
به زنان در اس��تاديومها ،نگارش نامه به پاپ ،حضور مشايي در
تركيه و برنامهاي كه قس��متي از آن با اجراي برنامه رقص و آواز
بود و پيشنهاد تعيين استاندار زن براي قم و ...مورد اعتراض علما
و مراجع قرار داش��ت؛ بار ديگر پيكان انتقادات از قم را به سمت
خود آورده است .انتقاداتي كه در سالهاي اخير كار را به جايي
رسانده كه حجتاالسالم والمسلمين سيدمحمد غروي يكي از
اعضاي شورايعالي حوزه علميه قم به خبرآنالين گفت« :دفعه
قبل كه آقاي احمدينژاد به قم تشريف آورده بودند واسطههاي
قوي ت�لاش كردند كه اين مالقات -با علم��ا و مراجع -صورت
بگي��رد .برخي از واس��طهها از علماي بزرگ قم بودند .همچنين
برخي كه در نظام مسووليت داشتند ،ارتباط برقرار كردند .برخي
تماس گرفت��ه و برخي نيز حضورا تالش كردند تا اين مراجع را
متقاع��د كنند كه به رييسجمهور اجازه مالقات دهند .ولي اين
طور نشد ».غروي در ادامه گفته« :دليل «علما» هم اين بود كه
اين نقطه نظرات را ما داشتيم ولي عالوه بر اينكه به آنها عمل نشد
حتي حساسيتي نيز در دولت به وجود نيامد .اين موضوع خيلي
بد است ولي براي رييسجمهور به هيچوجه مطرح نيست .ايشان
خي��ال ميكند چنانچه چند نفر از علماي دس��ت دوم ما نيز به
ايشان نظر مثبت داشته باشند ،براي آنها كافي است».

امام جمعه بعدي يزد چه كسي است؟

روزنامه مردمس�االري نوشت :شنيدههاي يزد
حكاي��ت از آن دارد ك��ه آيتاهلل ابوالقاس��م وافي،
نماين��ده مردم ي��زد در مجلس خب��رگان رهبري
جديترين گزينه براي جانشيني شيخ محمدعلي
صدوقي امام جمعه فقيد يزد است.
وي كه هم اينك توليت مسجد جمكران را بر
عهده دارد به يزد نقل مكان خواهد كرد و نماينده
ولي فقيه در استان و امام جمعه يزد خواهد شد.

حكم فقهي مراجع
درباره استفاده از كالهگيس

تکذیب دخالت کشورهایخليجفارس توسط وزير خارجه مصر:

از اين رو عصام شريف ،نخستوزير مصر
طي س��فر به عربستان س��عودي ،براي
برقراري رابطه با تهران ش��رط گذاشت.
وي مدعي شده بود :ايجاد رابطه با ايران
بس��تگي به عدم دخالت اين كشور در
امور كش��ورهاي حاش��يه خليجفارس
دارد .نخس��توزير مص��ر در عين حال
تاكيد كرده بود كه «اس��تقالل و هويت
عرب��ي اين كش��ورها خ��ط قرمز مصر
اس��ت ».در همين حال ،برخي مدعي
شدند كه برقراري رابطه تهران و قاهره
را كش��ورهاي حوزه خليجفارس وتو كردهاند .با اين حال محمد
العرابي وزير امور خارجه مصر در اينباره گفت :من چيزي در رابطه
با وتوي كش��ورهاي حوزه خليج (فارس) درباره برقراري روابط با

روزنامه ايران نوشت :جوانفكر ،سرپرست روزنامه
ايران در سرمقاله ديروز خود با انتقاد از افزايش تعداد
مطبوعات نوش��ت :با وجود افزايش تعداد نشريات،
س��وال اين اس��ت كه ادامه اين روند چه سودي به
حال مردم و منافع و مصالح عمومي دارد؟
آيا به راس��تي راهحل مشكالت امروز كشور از
اين مسير ،عبور ميكند و اگر همچنان روزنامهها،
هفتهنامهه��ا ،ماهنامهها و فصلنامههايي با عناوين
جديد مجوز انتش��ار پيدا كنند ،در مسير درستي
حركت كردهايم؟
آيا افرادي كه به مجوز انتش��ار نشريات دست
پيدا ميكنند ،متخصص هس��تند ي��ا آنكه باز هم
عناص��ر سياس��ي با تكيه ب��ر منابع خ��اص مالي
ميخواهند تريبون��ي را تصاحب كنند تا بر فضاي
فكري و رواني جامعه تاثير بگذارند؟

اگر س��ال  ،84سال رابطه حس��نه دولت و برخي مراجع از
جمله آيتاهلل مصباح يزدي و ش��اگردان آيتاهلل مصباحيزدي
روانه «نهاد رياس��تجمهوري» ميشدند و دوشادوش حاميان
رييسجمهور و اطرافيان او گام برميداشتند ،اما اكنون كار به
جايي رس��یده كه دو طرف ب��ه صراحت از هم انتقاد ميكنند.
آي��تاهلل مصباحيزدي ب��ه صراحت در گفتوگ��و با هفتهنامه
«شما» ارگان حزب موتلفه اسالمي اعالم ميكند كه رفتارهاي
احمدينژاد طبيعي نيست و تاكيد ميكند «بيش از  ۹۰درصد
معتقدم كه او (احمدينژاد) س��حر شده است! اين وضعيت ابدا
طبيعي نيست .هيچ آدم عاقلي چنين كارهايي نميكند ،مگر
آنكه اختيار از او سلب شده باشد» از سوي ديگر روزنامه دولتي
اي��ران باب حمله ب��ه آيتاهلل مصباحيزدي اين عضو ۷۷س��اله
مجلس خبرگان را ميگش��ايد .مطلب روزنام��ه ايران ،با تيتر
«جنگيرها و رمالها را چه كساني به دولت احمدينژاد منتسب
كردند» ،چند نفر از مسووالن ارشد را مورد اشاره قرار داد ،اما در
ميان آنها انتقاد از محمدتقي مصباحيزدي ،در ميان اصولگرايان
بيشترين واكنش را به دنبال داشت؛ به نحوي كه سايت رجانيوز
در مطلب خود خطاب به اعضاي اين جريان نوش��ته كه «حق
ندارند حريمها و جايگاهها را بش��كنند» و افزوده « :بدانيد اگر
قرار باش��د بين آي��تاهلل مصباحيزدي و احمدين��ژاد يكي را
انتخ��اب كنيم ،قطعا آيتاهلل مصباحيزدي را برخواهيم گزيد».
در چنين شرايطي احمدينژاد كه پايگاه محكم و مناسبي حتي
بين روحانيون و علماي حامي ديروز خود ندارد با نگارش نامه
مخالفت در بازنشس��ته كردن اس��اتيد و تفكيك جنسيتي در
دانشگاهها وارد عرصه چالش ديگري شده است.

مهر خبر داد :در اس��تفتايي كه از دفتر آيتاهلل
مكارمش��يرازي مطرح ش��ده اين پرس��ش كه آيا
استفاده از كالهگيس توسط هنرپيشههاي زن نياز
به پوشش سر را برطرف ميكند؟ يعني ميتوان از
كالهگيس بدون هيچ نوع پوششي اعم از روسري و
مقنعه به صرف اينكه مو مصنوعي اس��ت ،استفاده
كرد؟ دفتر آيتاهلل ناصر مكارمشيرازي در پاسخ به
اين سوال پاس��خ داده است :استفاده از كالهگيس
جايز است ولي اين كار در برابر نامحرم جايز نيست.
نمايندگي دفتر آيتاهلل وحيد خراساني هم در رابطه
با اس��تفاده از كالهگيس به جاي حجاب اعالم كرد
كه جايز نيست.
مس��وول پاسخگويي به س��واالت شرعي دفتر
آيتاهلل وحيد خراساني در تبيين اين موضوع افزود:
به حكم صريح قرآن زن مس��لمان بايد زينت را از
نامحرم بپوش��اند ،اگر قرار است كالهگيس كار مو
را انجام دهد نوعي زينت به حس��اب ميآيد و اگر
غيرزينت است كه هيچ زني رغبت نميكند از آن
استفاده كند .در هر صورت زينت نبايد آشكار شود
كه عامل جلب توجه نامحرمان شود.
يك حكم از چند جهت قابل توجه است ،جنبه
زيبايي اين مس��اله يك طرف مساله حكم است و
مالك حجاب در مورد آن ولو اينكه مصنوعي است
يك بعد ديگر از اين حكم فقهي را تشكيل ميدهد.

زارعي استاندار فارس ميشود

مهر خبر داد :مدير كل حراس��ت وزارت علوم،
تحقيقات و فناوري براي عهدهدار ش��دن س��مت
جديد با اداره كل حراست وزارت علوم خداحافظي
ك��رد ،علياصغ��ر زارعي از س��مت خ��ود در اين
وزارتخانه كنارهگيري كرد.
زارع��ي از ابتداي دولت نه��م و در زمان وزارت
دكتر محمدمهدي زاهدي مدير كل حراست وزارت
علوم و مشاور وزير بود.
آين��ده كاري علياصغ��ر زارعي ب��ا مجلس يا
اس��تانداري گره خورده اس��ت به گونهاي كه گفته
ميشود استاندار فارس خواهد شد و اگر اين سمت
را عهدهدار نش��ود خود را آم��اده انتخابات مجلس
شوراي اسالمي خواهد كرد.

سازمان اصولگرايي از ديد كيهان

كيهان در س�رمقاله خود نوش�ت :متاسفانه در
طول ماههاي اخير بعضا نمونههايي از گمش��دگي
معيارها يا غفلت از آنها در دولت و مجلس و دستگاه
قضايي و رس��انهها و تريبونهاي اصولگرا مشاهده
شده است.
بيمعياري آر.پي.جي اس��ت كه برجك الفت و
اتحاد در قالب س��ازمان را ميپراند ...مخاطب اين
سخن همانقدر كه دولتمردان هستند ،مجلسيان
و اصحاب دس��تگاه قضايي و رسانهها هم هستند.
يدك كشيدن اسم اس�لام و اصولگرايي و رفتار به
رسم سكوالريس��تي -دين جدا و زندگي و عمل و
سياس��ت جدا -مقصدي جز خ��واري و هالكت و
حسرت نخواهد داشت.
ناش��كري نعمت امنيت و اقتدار و عزت و آبرو،
گرفتار كردن خود در مكر الهي و سنت هالكتبار
«امالء» و «اس��تدراج» اس��ت .يكي از لوازم دامن
چي��دن از گفت��ار و رفت��ار اباح��ي ،بازنگري همه
صاحبان نفوذ و تاثير در دفتر و حلقه اول مشاوران
است .اعتماد به حلقه اول مشاوران و اطرافيان ،نبايد
موجب ايزوله و كاناليزه شدن رجال شود تا خداي
نكرده صرفا به تاتي كردن حسب هدايت حلقه بسته
اطرافيان بپردازند و الغير .حلقههاي مشورت را بايد
به جانب اهل انصاف و خرد و تقوا گشود تا هواي تازه
تحلي��ل و اطالعات در اتاق صاحب منصبان جاري
ش��ود وگرنه ،گرفتاري در قالبهاي پيشس��اخته
ذهن و فسيلش��دگي -چندان كه در طول تاريخ
انقالب ديدهايم -حتمي است.

