
 مردي كه بيش از خود
 مردم را ديد

در تاريخ انقالب ما هم��واره چهره ها و 
اف��رادي بودند كه در مقاطع حس��اس 
ايفاي نقش كرده اند و اثرگذار بوده اند. بي ش��ك يكي از 
اين چهره ها مرحوم عزت اهلل سحابي بود كه بحق مي توان 
او را يكي از چهره هاي ارزنده انقالب دانست. مردي كه 
در طول عمر خود چه قب��ل و چه پس از انقالب دوران 
سختي را پشت سر گذاشت اما روحيه مقاومتش هرگز 
خدشه دار نش��د. مردي كه در تمام طول عمرش و در 
مسير فعاليت هاي سياسي اش بر اين باور بود كه نقش 
مردم در تعين سرنوشت خودشان را پر رنگ و موثر كرد 
و بر همين مبنا بود كه همواره بر حقوق مردم پافشاري 
مي كرد. مهندس سحابي با تش��كيل انجمن اسالمي 
دانشجويان وارد دوران مبارزه عليه رژيم طاغوت شد و 
شايد همين امر سبب شد توجه به آرا و نظرات جوانان در 
تمام سال هاي زندگي اش تبديل به يكي از شاخصه هاي 
اصلي شخصيت او شود.  اما به جرات مي توان گفت در 
مجموعه تالش هاي با ارزش او نقش مردم بسيار پررنگ 
و در اولويت بود و در تمام طول مبارزات سياسي اش از 
هيچ تالش��ي براي حق و حقوق مردم فروگذار نكرد. از 
همين رو مي توان گفت س��حابي مردي بود كه كمتر 
خودش و بيشتر مردم را مي ديد. به گزاف نرفته ايم اگر 
بگوييم از مردي همچون يداهلل س��حابي چنين فرزند 
خلفي همچون عزت اهلل سحابي انتظار مي رفت چنان 
كه او هم دختر ارزش��مندي همچون هاله س��حابي را 
تربيت كرد؛ زني كه بس��ان پ��درش در راه مبارزه براي 
ايران و مردم ايران از هيچ تالش��ي فروگ��ذار نكرد. در 
گفتارها و نوش��تارها و اعمال عزت اهلل سحابي مي توان 
يك روش��نفكر ديني به تمام معنا را يافت كه مسائل را 
با ديدي روشنگرانه مورد تحليل و بررسي قرار مي داد. 
صحبت از عزت اهلل سحابي بسيار است و شايد بسيار هم 
گفته شده اما جا دارد در آستانه پنجمين سال فقدانش 
ياد از زني كنيم كه در تمام طول عمر او هم پاي او حركت 
كرد و در سال هايي كه او در زندان بود، همسرش بود كه 
بار زندگي را بر دوش كشيد و خم به ابرو نياورد و همواره 
پشتوانه او بود. خانم زري عطايي در تمام سال هايي كه 
مهندس سحابي در زندان و بيرون از زندان بودند پا به 
پاي ايشان مقاومت كردند و در پيشرفت نظرات و نقش 
او اثربخش بودند. بر كسي پوشيده نيست براي فردي كه 
مبارزه سياسي مي كند همراهي خانواده چقدر مي تواند 
مهم و روحيه بخش باش��د. عزت اهلل سحابي يك مبارز 
كامل بود و اين موضوع در خان��واده او نيز جاري بود تا 
الگو و نمونه اي براي تمام كساني باشند و رشد و بالندگي 

ايران و مردم ايران آرزوي آنهاست. 

  رييس كميس�يون قضايي مجلس نهم: اجراي 
قانون جرم سياسي از ۱۰ روز آينده. فارس

 فرمانده ق�رارگاه س�ازندگي خاتم االنبيا)ص( 
سپاه پاسداران انقالب اسالمي: مسووليت پروژه 
آزادراه تهران- ش�مال با قرارگاه خاتم نيس�ت. 

تسنيم
 ابوتراب�ي عضو كميس�يون حقوق�ي و قضايي 
مجلس: چگونگ�ي ورود به زندان به لحاظ قانوني 

نيازمند تغييراساسي است. خانه ملت
 جلس�ه هماهنگي س�فركاروان تدبير و اميد به 
استان آذربايجان غربي به رياست حسن روحاني 

برگزار شد. پايگاه اطالع رساني رييس جمهور
 جواد هروي: مجلس دهم پرونده هايي كه به قوه 

قضاييه فرستاديم را پيگيري كند. خبرآنالين
 ارس�ال گزارش عملكرد هيات نظارت بر رفتار 

نمايندگان به هيات رييسه. خانه ملت

هاشم صباغيان

علييونسي:انقالبايرانامنيتخودرادروحدتميداند
دستيار ويژه رييس جمهور در امور اقوام و اقليت هاي ديني و مذهبي، با اشاره به ضرورت دوري از تعصبات قومي و مذهبي، گفت: انقالب اسالمي ايران امنيت خود را در وحدت و وحدت خود را در كثرت جامعه 
اسالمي مي داند. به گزارش ايسنا، علي يونسي تاكيد كرد: مبارزه با خشونت و افراطي  گري از ضرورت  هاي امروز جهان اسالم است. وي با اشاره به ضرورت احترام به حقوق ديگران از سوي يكديگر، اظهار كرد: 

آشنايي با نحوه تعامل و همزيستي مسلمانان با يكديگر از الزامات روابط بين كشورهاي جهان اسالم با يكديگر است. 

آيت اهلل س��يداحمد خاتمي نقطه برجسته پنجمين 
اجالس خبرگان رهب��ري را انتخ��اب فقيه مجاهد 
آيت اهلل جنتي به رياس��ت مجلس خبرگان رهبري 
دانس��ت و گف��ت: آنچ��ه خب��رگان انج��ام داد در 
حقيقت م��ردم انجام دادند و تودهن��ي محكمي به 
امريكا و انگليس و رس��انه هاي ضداستكباري زدند. 
به گزارش ايس��نا، آي��ت اهلل احمد خاتم��ي در نماز 
جمعه اين هفته تهران با اشاره به اينكه تخريب هاي 
رس��انه هاي اس��تكباري عليه فقيد مجاهد،  آيت اهلل 
جنت��ي در ايام انتخابات خبرگان به نتيجه نرس��يد، 
اظه��ار ك��رد: انتخاب��ات هي��ات رييس��ه و اعضاي 
كميسيون هاي ش��ش گانه مجلس خبرگان رهبري 
در فضايي بس��يار صميمي ش��كل گرفت و پيام اين 
انتخاب��ات اين ب��ود كه تحليلگ��ران بيگان��ه بدانند 
واقعي��ت آن چيزي اس��ت كه در مجل��س خبرگان 
رهبري خ��ود را نش��ان داد و اينك��ه تخريب ها اگر 
 در كوتاه م��دت ج��واب ده��د در درازم��دت جواب 

نخواهد داد. 
وي با اش��اره به اينكه مقام معظ��م رهبري مجلس 
خبرگان را موهبت اله��ي و مجلس معظم خواندند، 
خاطرنش��ان كرد: در مجلس خب��رگان 88 مجتهد 
ب��ا انتخاب مردم در م��ورد موضوعات كالن مملكت 
تصميم گيري مي كنند و شخصيت حقوقي مجلس 
خبرگان كامال روشن است كه بايد از شخصيت هاي 

حقيقي آن نيز بيشتر استفاده شود. 
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حضرت آيت اهلل خامنه اي، رهبر معظم انقالب اس��المي 
صبح پنجشنبه در ديدار رييس و نمايندگان منتخب ملت 
در پنجمين دوره مجلس خبرگان، اين مجلس را پديده اي 
واقعا عظيم خواندند و با تبيين »هويت و مسير انقالبي« اين 
مجلس، تاكيد كردند: تنها راه بقا و پيشرفت نظام و تحقق 
اهداف انقالب، »اقتدار حقيقي كش��ور« و »جهاد كبير« 
يعني تبعيت نكردن از دشمن است. ايشان با سپاسگزاري 
به درگاه پروردگار براي انتخابات خوب، اس��تقبال وسيع 
مردم و تش��كيل مجلس وزين و محترم خبرگان افزودند: 
مجلس خبرگان موهبتي الهي است و حتي صرف نظر از 
وظايف خود در قانون اساسي، پديده اي عظيم و تاثيرگذار به 
شمار مي رود. رهبر انقالب، شكل گيري مجموعه »منتخب 
و مورد وثوق م��ردم« از علما و صاحبنظران ديني و علمي 
را في نفس��ه حايز اهميت فراوان دانس��تند و افزودند: اين 
مجموعه برجس��ته و متعالي داراي ظرفيتي عظيم براي 
تبادل نظر، هماهنگي و فعاليت تاثيرگذار اس��ت. حضرت 
آيت اهلل خامنه اي با اش��اره به ارتب��اط علما و فضالي عضو 
مجلس خبرگان با قشرهاي مختلف مردم در سراسر كشور 
و قدرت تاثيرگذاري آنها در افكار عمومي خاطرنشان كردند: 
نبايد اين مجموعه تا هنگام سر رسيدن زمان الزم براي ايفاي 
وظايف مصرح در قانون اساس��ي بي تحرك بماند. ايشان، 
»هم انديش��ي درباره مسائل مختلف«، »تمركز بر مسائل 
مورد نظر«، »اعالم مواضع و خواس��ته ها« و »شكل دهي 
نوعي گفتمان و مطالبه عمومي« را از ظرفيت هاي مجلس 
خبرگان برشمردند و افزودند: در صورت تحقق اين هدف، 
قواي مختلف و مسووالن و مجريان نيز به طور طبيعي براي 
تامين آن مطالبه حركت خواهند كرد. رهبر انقالب با تاكيد 
بر اينكه مسير و اهداف مجلس خبرگان بايد همان مسير 
و هدف هاي انقالب باش��د، افزودند: »حاكميت اس��الم«، 
»آزادي«، »استقالل«، »عدالت اجتماعي«، »رفاه عمومي«، 
»ريشه كني فقر و جهل«، »مقاومت در مقابل سيل بنيان كن 
فسادهاي اخالقي، اقتصادي، اجتماعي و سياسي جاري در 
غرب« و »ايس��تادگي در مقابل سلطه جبهه استكبار« از 
مهم ترين اهداف انقالب اسالمي ملت ايران است. ايشان، 
سلطه گري را ذات و طبيعت استكبار خواندند و خاطرنشان 
كردند: جبهه استكبار ذاتا به دنبال فراگير كردن سلطه بر 
ملت هاست و هر كشور و ملتي مقاومت نكند، در دام هاي 
آن اسير مي شود. حضرت آيت اهلل خامنه اي، اسالم را بدون 
ترديد، قلع و قمع كننده ظلم و استكبار خواندند و افزودند: 

البته آن اسالمي مي تواند در مقابل زورگويان جهاني مقاومت 
و جبهه سلطه را نابود كند كه به صورت يك نظام حكومتي 
اس��تقرار يافته و داراي ابزارهاي قدرت نظامي، سياس��ي، 
اقتصادي، فرهنگي و رسانه اي باشد. ايشان، حفظ انقالب را 
دشوارتر از ايجاد آن خواندند و در تشريح چگونگي مواجهه 
صحيح با جبهه ظالمان جهاني افزودند: دش��منان ملت 
ايران ابتدا تهاجم سخت را در دستور كار قرار دادند؛ جنگ 
تحميلي هشت ساله، شورش هاي اوايل انقالب، حمايت از 
گروهك هاي تروريستي، حمله به سكوهاي نفتي ايران و 
سرنگون كردن هواپيماي مسافربري از نمودهاي اين تهاجم 
بود كه به ياري پروردگار و در پرتو هيبت الهي امام خميني 
و صبر و مقاومت ملت، به شكست دشمنان انجاميد. رهبر 
انقالب، »حمله نرم« را مرحله ديگري از تهاجمات بي وقفه 
زورگويان جهاني خواندند و خاطرنشان كردند: تحريم مستمر 
اقتصادي، حمالت پيوسته سياسي، تبليغات اغواگر و زدن 
عقبه هاي جمهوري اسالمي در ديگر كشورها از روش هاي 
مرحله دوم تهاجم دشمنان است كه به فضل الهي و پايداري 
ملت و مسووالن به نتايج مورد نظر آنان منجر نشده است. 
حضرت آيت اهلل خامنه اي مرحله س��وم تهاجم دشمنان 
يعني »نفوذ« را بس��يار خطرناك و ادامه همان جنگ نرم 

برشمردند و تاكيد كردند: استكبار در راهبرد نفوذ چند هدف 
اصلي را دنبال مي كند: »تاثيرگذاري در مراكز تصميم ساز و 
تصميم گير«، »تغيير باورهاي مردم« و »تغيير محاسبات و 
مواضع مسووالن.«ايشان، حمله به مباني و نهادهاي انقالب 
از جمله سپاه پاسداران، شوراي نگهبان، جوانان حزب اللهي 
و روحانيون انقالب��ي را ازجمله روش هاي جاري بيگانگان 
خواندند و تاكيد كردند: هدف اصلي دشمنان در اين مرحله از 
جنگ نرم، زمينه سازي براي تهي شدن نظام از عناصر دروني 
قدرت است. رهبر انقالب خاطرنشان كردند: اگر اين هدف 
محقق و جمهوري اسالمي از عناصر قدرت تهي شود، از بين 
بردن آن، يا تغيير اساس��ي جهِت حركت آن، كار دشواري 
نيست، به همين علت است كه تاكيد مي كنيم تبعيت نكردن 
از دشمن و مقاومت در برابر خواسته هاي آن، »جهاد كبير« 
است. حضرت آيت اهلل خامنه اي پس از تبيين مسير حركت 
انقالبي مجلس خبرگان افزودن��د: نوآوري هاي منضبط 
ديني به وسيله عناصر با س��واد و داراي قدرت استنباط و 
التيام بخشيدن به زخم هايي كه دش��من وارد مي كند از 
جمله »تفرقه مذهبي و طائفي«، »اختالفات جناحي« و 
»ايجاد دو قطبي هاي مصنوعي در كشور«، از ديگر وظايف 
مجلس خبرگان است. ايشان، خطاب به منتخبان ملت در 

مجلس پنجم خبرگان تاكيد كردند: ايستايي جايز نيست؛ 
اصل تحول و پيشرفت را براي تحقق اهداف اسالم و انقالب 
همواره به طور جدي مورد نظر داشته باشيد. بخش پاياني 
سخنان رهبر انقالب به تشريح وظايف عمومي مسووالن 
در اين برهه زماني اختصاص داش��ت. ايشان، مقتدر شدن 
حقيقي كشور را تنها راه »بقا، پيشرفت و تحقق اهداف انقالب 
و ملت« برشمردند و افزودند: همه مسووالن و دستگاه ها در 
اين مس��ير وظايفي دارند كه بايد به طور جدي به آن عمل 
كنند. رهبر انقالب، اقتدار كشور را موجب امتيازگيري حتي 
از قدرت هاي اصلي جهان خواندند و خاطرنشان كردند: در 
غير اين صورت، حتي دولت هاي ضعيف و حقير هم طلبكار 
ملت ايران مي شوند. حضرت آيت اهلل خامنه اي در تشريح 
يك نمونه از امتيازگيري از دش��من در پرتو اقتدار كشور 
افزودند: دوستان عزيز ما مي گويند در مذاكرات هسته اي 
امتياز گرفتيم و طرف هاي مقابل صنعت هسته اي ايران را 
پذيرفتند؛ اين مساله البته بعد از عيني شدن اقتدار ايران يعني 
غني سازي 20 درصد حاصل شد، چرا كه همه مي دانند در 
غني سازي، رس��يدن به 20 درصد دشوارترين مرحله كار 
است. رهبر انقالب، »توليد 19 هزار سانتريفيوژ نسل اول«، 
»به كارگيري ده هزار سانتريفيوژ«، »توليد نسل هاي دوم، 
سوم و چهارم سانتريفيوژ« و »كارخانه توليد آب سنگين« را 
از ديگر نمودهاي قدرت هسته اي ايران خواندند و افزودند: 
دشمن كه زماني حاضر نبود وجود حتي يك سانتريفيوژ را 
در ايران بپذيرد، پس از مواجه شدن با قدرت هسته اي كشور، 
مجبور به پذيرش شد؛ در واقع اين امتياز را امريكايي ها ندادند 
بلكه م��ا در پرتو قدرت خود گرفتيم. رهبر انقالب افزودند: 
ان شاء اهلل با عيني شدن نتايج اقتصاد مقاومتي و قدرت گيري 
اقتصاد كشور، دشمن بي اثر بودن حربه تحريم را نيز درك 
خواهد كرد. حضرت آيت اهلل خامنه اي، مطالبه و پيگيري 
تحقق عناصر دروني اقتدار از مس��ووالن و دستگاه ها را از 
جمله ظرفيت هاي مجلس خبرگان برشمردند و افزودند: 
اين جمع با عظمت مي تواند در اين روند نيز تاثيرگذار باشد. 
حضرت آيت اهلل خامنه اي همچنين تقوا، شجاعت، بصيرت، 
صراحت به وقت الزم، نهراس��يدن از س��رزنش ديگران و 
شناخت صحيح و دقيق از جبهه دش��من و سازوكارهاي 
آن را از مالك هاي اصلي انقالبي بودن برش��مردند. ايشان 
خاطرنشان كردند: گاهي دشمن با هدف خاصي، كارهايي 
با ظاهر مثبت انجام مي دهد كه در داخل ايران با استقبال 
روبه رو مي شود اما اگر هدف واقعي او را درك كرده باشيم، 
فريب نخواهيم خورد. توصيه آخر رهبر انقالب به منتخبان 
مردم در مجلس خبرگان اعتماد به نفس دروني و مراقبت 
از انهزام روحي بود. ايشان خاطرنشان كردند: مراقب ترس 
و انهزام دروني خود باش��يد، زيرا در اين صورت در صحنه 
عمل هم شكس��ت خواهيد خورد. رهبر انقالب همچنين 
در ابتداي سخنان شان با خوش آمدگويي به اعضاي جديد 
مجلس خبرگان به خصوص مجتهدان جوان و پرنش��اط، 
ياد درگذشتگان اين مجلس به ويژه مرحوم آيت اهلل واعظ 

طبسي را گرامي داشتند. 

دشمن كه 
زماني حاضر 

نبود وجود 
حتي يك 

سانتريفيوژ 
را در ايران 

بپذيرد، پس 
از مواجه شدن 

با قدرت 
هسته اي 

كشور، مجبور 
به پذيرش 

شد؛ در واقع 
اين امتياز را 
امريكايي ها 

ندادند بلكه ما 
در پرتو قدرت 

خود گرفتيم

 امروز پارلمان دهم افتتاح خواهد شد تا بعد 
از سه دوره بهارستان تركيب متفاوتي را به 
خود ببيند و ديگر پسوند »اصولگرا« كنار نام 
مجلس جا خوش نكند. از همين روست كه 
بعد از مدت ها رقابتي جدي براي تصاحب 
كرسي رياست مجلس شكل گرفته است، 
رقابتي كه يك سويش علي الريجاني است، 
مردي كه هش��ت س��ال در راس مجلس 
نشسته و اداره پارلمان را عهده دار بود و اين 
روزها س��وداي حفظ آن را دارد. در س��وي 
ديگر ميدان اما معاون اول دولت اصالحات 
است، مردي كه خرداد 92 با كنار كشيدن از 
انتخابات زمينه شكست اصولگرايان را فراهم 
آورد و در هفتم اسفند باالترين راي تهران 
را از آن خود كرد و معتقد است ايستادنش 
در ميدان رقابت براي رياست مجلس ادامه 
همان راهي است كه در خرداد 92 پيمود. 
در اين ميان اما با انتخ��اب آيت اهلل جنتي 
به عنوان رييس مجل��س خبرگان برخي 
سمت و سوي تحليل هاي شان را به سمت 
اصولگرايي چرخاندند اما محمد رضا عارف با 
قطعيت مي گويد تركيب خبرگان با مجلس 
شوراي اسالمي متفاوت است. منتخب اول 
تهران خاطرنشان  مي كند: تركيب مجلس 
خبرگان هم همين بود و اين حق نمايندگان 
بوده كه به كسي كه مي خواهند راي بدهند. 
مجلس خبرگان با مجلس شوراي اسالمي از 
نظر تركيب متفاوت است و من نمي خواهم 
با توجه به مس��ووليت فراجناحي مجلس 
خبرگان اين مجلس را سياس��ي و جناحي 
ببينم. قياس دو مجلس شوراي اسالمي و 
خبرگان رهبري با هم قياس مع الفارق است 
و در عين حال اگر بخواهيم تركيب شان را 
مقايسه كنيم تركيب اين دو مجلس نيز با 
هم تفاوت دارد. مشخص است كه در ميدان 

رقابت براي رياست مجلس مهم ترين نكته 
انسجام است. همان موضوعي كه عارف به 
عنوان رييس فراكس��يون اميد بيش از هر 
موضوعي بر آن تاكيد دارد. اگرچه بيم هايي 
ميان نيروه��اي اصالح طلب وج��ود دارد، 
بيم هايي كه ريشه اش به شوراي شهر تهران 
و عهدهايي كه در خيابان بهشت شكسته شد 
بازمي گردد. با اين حال اما رييس فراكسيون 
اميد همان تجربه تلخ را مبناي ميثاقنامه اي 
مي داند كه اين روزها ميان افراد ليست اميد 
به امضا رسيده است و مي گويد: تجربه اي كه 
ما از شوراي شهر داشتيم اين ميثاقنامه رابه 
وجود آورد تا ديگر آن اتفاق تكرار نش��ود، 
اما به هر حال يك تعهد اخالقي اس��ت كه 
منتخبين مردم بايد به مردم پاسخ بدهند 
و ما كاري جز توصي��ه اخالقي نمي توانيم 
بكني��م و نمي تواني��م شالق ش��ان بزنيم. 
وي همچني��ن وعده اي ه��م در اين مورد 
مي دهد، اينكه اگر رييس مجلس ش��ود با 
افراد بدقول بهتر برخ��ورد خواهد كرد. به 
گزارش ايسنا اظهارات عارف در واقع بخش 

دوم گفت وگوي او با اين خبرگزاري است.
قياس دو مجلس شوراي اسالمي و 

خبرگان رهبري قياس مع الفارق است
منتخب مردم ته��ران همچني��ن درباره 
رياست آيت اهلل جنتي در مجلس خبرگان 
و اينكه ممكن است در انتخابات مجلس نيز 
چنين ش��رايطي پيش آيد، گفت: اوال بايد 
به آقاي جنتي به خاطر رياس��ت خبرگان 
تبريك بگويم. از طرفي آقاي هاش��مي هم 
به دليل تصميم خودشان و رايزني هايي كه 
داشتند كانديداي رياست نشدند. آيت اهلل 
اميني هم آمدن شان در اين دو هفته نوسان 
داشت و حتي خود من تا چند شب قبل از 
برگزاري انتخابات هيات رييس��ه خبرگان 
نمي دانس��تم آيا قطعا كانديداي رياس��ت 
خواهد شد يا خير، و حتي از يكي از نزديكان 

كه پرس��يدم گفت ظاهرا بناست كانديدا 
شوند. وي خاطرنشان  كرد: تركيب مجلس 
خبرگان هم همين بود و اين حق نمايندگان 
بوده كه به كسي كه مي خواهند راي بدهند. 
مجلس خبرگان با مجلس شوراي اسالمي از 
نظر تركيب متفاوت است و من نمي خواهم 
با توجه به مس��ووليت فراجناحي مجلس 
خبرگان اين مجلس را سياس��ي و جناحي 
ببينم. قياس دو مجلس شوراي اسالمي و 
خبرگان رهبري با هم قياس مع الفارق است 
و در عين حال اگر بخواهيم تركيب شان را 
مقايسه كنيم تركيب اين دو مجلس نيز با 

هم تفاوت دارد. 
از تجربه 3۰ ساله خودم در برخورد با 

رقبا استفاده خواهم كرد
منتخب اول تهران همچنين در پاس��خ به 
اين سوال كه در صورت رياست در مجلس 
نحوه تعاملش با رقب��ا چگونه خواهد بود، 
بيان ك��رد: من س��عي مي كن��م بهترين 
رفت��ار و بهترين رابطه را ب��ا جريان رقيب 
داشته باشم و از تجربه 30 ساله خودم در 
برخورد با رقبا استفاده خواهم كرد. وقتي 
من رييس دانشگاه تهران شدم بخشي از 
گروه هاي راست موضع هاي بسيار تندي 
داش��تند و حتي بعد از دو، س��ه ماه طرح 
تحقيق و تفحص ب��ه مجلس دادند. با اين 
حال بعد از چند ماهي همس��و شديم. ما 
مي تواني��م ب��ه راحتي بنش��ينيم و با هم 
صحبت كنيم و ببينيم مش��كل چيست. 
وي همچنين گفت: گاهي اختالف بر سر 
خودخواهي يا اين اس��ت كه مثال فالني از 
قيافه من خوش��ش نمي آيد كه اين فرق 
مي كن��د اما زماني اختالف بر س��ر روش، 
منش و برنامه است كه قابل اصالح خواهد 
بود. ما تالش مي كني��م يك مجلس الگو 
داشته باش��يم و نيروهاي سياسي داخل 

مجلس هويت شان را حفظ كنند .  

در انتخابات سال آينده گام بعدي را 
محكم تر برمي داريم

عارف همچنين در نشست مجمع نمايندگان 
ادوار مجلس تاكيد كرد: مهم ترين دستاورد 
اصالح طلبان در سال 92 حاكميت اخالق 
و اميد بود و مردم ب��ه اصالح طلبان لبيك 
گفتند و راي بااليي به اين جريان دادند. به 
گزارش ايلنا، محمدرضا عارف تاكيد كرد: 
مهم ترين دس��تاورد اصالح طلبان در سال 
92 حاكميت اخ��الق و اميد بود و مردم به 
اصالح طلبان لبيك گفتند و راي بااليي به 
اين جريان دادن��د. محمدرضا عارف افزود: 
كار انتخابات س��ال 94 را خيلي زود شروع 
كرديم و از دو س��ال قبل بحث هاي جدي 
ش��روع ش��د كه خود نمايندگان ادوار نيز 
در بس��ياري از اين موارد حاضر بودند و در 
نهايت به دس��تاورد ارزشمند شوراي عالي 
سياس��تگذاري اصالح طلبان رسيديم كه 
براي نخس��تين بار كل جري��ان اصالحات 
به ي��ك مركز سياس��تگذاري و مديريت و 
فرماندهي رسيد. منتخب اول مردم تهران 
در مجلس گفت: تصميم مهم شوراي عالي 
سياستگذاري اين بود كه برنامه هاي اجرايي 
در حوزه ها تقس��يم ش��ود و خوشبختانه 
بيش��ترين تصميمات اين ش��ورا اجماعي 
و بيشتر نظرات به س��مت همگرايي بود و 
نتيج��ه انتخابات تهران نش��ان از پيروزي 
اين ايده داش��ت. محمدرضا عارف با تاكيد 
بر اينكه شعار مردم در انتخابات تغيير بوده 
است، گفت: البته نقدهاي جدي به شورا و 
شوراهاي استاني وارد است و بايد با اخالق، 
تدبير و عقالني��ت اين نقدها را بررس��ي و 
سعي كنيم مش��كالت مردم را به خصوص 
در زمينه اقتصادي كاه��ش دهيم تا اميد 
و نشاط مردم حفظ ش��ود و سال آينده در 
انتخابات بسيار مهم و تاثيرگذار گام بعدي 

را محكم تر  برداريم.

اگر رييس شوم با افراد بدقول بهتر برخورد خواهم كرد
محمدرضا عارف: 

خبر روز

گروه سياسي

در حالي كه ماج��راي آزار و اذيت »ندا« 
در يكي از روستاهاي اس��تان زنجان به 
بحث روز مطبوعات تبديل شده است و 
هنوز پاسخي قانع كننده به افكار عمومي 
داده نشده يا  ماجراهاي تنبيه هاي بدني 
از ابتداي س��ال جاري در تهران، ش��وش، 
بجنورد، ان��ار و كوهدش��ت و... به بايگاني 
سپرده ش��ده، اين پرسش مطرح مي شود 
كه آيا وقت آن نرس��يده تا وزارت آموزش 
و پرورش وضعيت مديران و معلمان خود 
را م��ورد توجه و بازنگري ق��رار دهد.  حال 
مس��وول كيست و چه كس��ي مي خواهد 
پاس��خگو باش��د، خدا عالم اس��ت و ديگر 

نبايد هيچ اميدي به پاسخگويي و برخورد 
و تذكر داش��ت ام��ا  اي كاش حداقل وزير 
و رييس جمه��ور يك بار هم ش��ده به طور 
ج��دي با اي��ن پديده ها برخورد س��فت و 
س��خت مي كردند،  اي كاش خطر آسيب 
رسيدن به روح و روان نسل فرداي اين مرز 
و بوم خطرناك تر از هجمه به دستاوردهاي 
برجام��ي و نابرجامي دول��ت تدبير و اميد 
بود. نااميد ش��دن نس��ل جوان و نوجوان و 
كودك ما هزاران بار مخرب تر از هر مساله 
ديگري است.  شايد شوخي درناكي باشد 
ك��ه خانواده ه��ا آرزو كنند ك��ه  اي كاش 
آموزش و پرورش ما هم مس��ووالني مثل 

دكتر هاش��مي، وزير بهداش��ت ي��ا دكتر 
ظريف، وزير خارجه را داش��ت كه براي هر 
موضوع و هجمه و اتفاق كوچكي پاسخگو 

بودند و پيگير. 
آقاي روحاني شايد اين داستان دردناك را 
نخوانده باشيد، شايد وقتي خوانديد، بگوييد 
از اين مشكالت فراوان است و من نبايد به 
همه آنها پاس��خگو باشم. شايد هم درست 
بگوييد و حق هم داش��ته باش��يد و شايد 
برعكس وقتي خواندي��د تدبيري به خرج 
دهيد و بازه��م از اميد براي اين دانش آموز 
بگوييد و كاري كنيد كه اينان نااميد نشوند.  
اي كاش در كن��ار تدبير و امي��د، اخالق و 

مردانگي را نه با ش��عار و دستور با عمل در 
بخش بخ��ش دولت رس��وخ دهيد. كاري 
كنيد كه هر وزي��ر و معاون و مديري جاي 
شما در پشت ميزش پاسخگو باشد و درايت 
داشته باشد. اخالق و حرمت آدميان را رواج 
ده��د و هر كجا ناراس��تي رخ دهد حداقل 
دلجويي كند. بگذاريد باز هم بنويسند علم 
بهتر از ثروت است. زمان اندك است. نسل 
ديگ��ر و روزگاري ديگر، مردم ما را قضاوت 

خواهند كرد. 
*ش�رح ماج�راي تنبي�ه روح�ي 
دانش آم�وز در روزنام�ه ش�هروند 

چهارشنبه پيش درج شده است.

اين داستان را بخوانيد
ادامه از صفحه اول

حضرت آيت اهلل خامنه اي با اشاره به شخصيت فوالدين 
ش�هيد بدرالدين فرمودند: خانواده  شما خانواده  شهيد 
اس�ت. نه فقط خانواده  ش�هيد بدرالدين ]بلكه[ شهيد 
عماد مغنيه و پسرش و ديگران. به گزارش هفته نامه خط 
حزب اهلل، خانواده شهيد سيد مصطفي بدرالدين فرمانده 
شاخه  نظامي حزب اهلل لبنان )چهارش�نبه ۵ خرداد( با 
حضرت آي�ت اهلل خامنه اي ديدار كردن�د. رهبر انقالب 
اسالمي در اين ديدار با تجليل از شجاعت ها و شهامت هاي 
شهيد بدرالدين فرمودند: راجع به شخصيت مستحكم 
و فوالديِن اين شهيد عزيز زياد شنيده بودم... من براي 
ايش�ان از خداي متعال علو درجات و براي شما خانواده 
شهيد صبر مسئلت مي كنم... خانواده  شما خانواده شهيد 
است. نه فقط خانواده  شهيد بدرالدين ]بلكه[ شهيد عماد 
مغنيه و پسرش و ديگران. خانواده شما خانواده  شهادتند... 
ايش�ان در ادامه تاكيد كردن�د: لبنان ب�ه بركت وجود 
حزب اهلل و عناصر مقاومت، تبديل شده به يك سرزمين 
نمونه. واقعاً كمتر جايي را ما سراغ داريم كه اين همه عناصر 
مومن، عناصر خالص در آن حضور داشته باشند. با اينكه 

لبنان به حسب حجم جغرافيايي كوچك است، لكن از 
لحاظ معنا بر روي همه اين منطقه اثر دارد و اين به بركت 
همين خون شهداي شماست. خون اين شهدا خيلي اثر 
دارد. در حاش�يه اين ديدار، حض�رت آيت اهلل خامنه اي 
انگشتر خود را به علي بدرالدين فرزند شهيد بدرالدين 
اهدا كردند. ش�هيد س�يد مصطفي بدرالدين، فرمانده 
ش�اخه نظامي حزب اهلل لبنان، 2۴ ارديبهشت ماه در اثر 
حمله توپخانه اي گروه هاي تكفيري به مركزي در نزديكي 

فرودگاه نظامي دمشق به شهادت رسيد. 

رهبر انقالب در ديدار خانواده شهيد بدر الدين:
لبنانبهبركتحزباهللسرزميننمونهاست

مسيرمجلسخبرگان
بايدهمانمسيرانقالبباشد

رهبر معظم انقالب:


