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چندی پیش رئیسجمهوری در نخستین اجالس
حقوق شهروندی درباره الیحه بودجه تأکید کرد:
من از مــردم میخواهم بودجه  97را رها نکنید و
ببینید در بودجه چه خبر است؟ نورافکنها باید
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روی ردیفها برود ،همه دستگاهها باید اعالم کنند
بودجه را کجا خــرج کردهاند .ما باید در اتاقهای
شیشهای و شفاف قرار بگیریم.
یکــی از موضوعاتی که پس از اعــام درآمدها و
خرجهای دولــت موردتوجه جامعه قرار گرفت و
روزنامه جامعه فردا نیز به شــکل برجستهای به
آن پرداخت ،بودجهای بود که بــه افراد و مراکز
گوناگون تعلق میگرفت .رقمهای کالنی که در

بودجه به آن اشاره شده بود ،پرسشهایی جدی
را در ذهن مردم و متخصصان ،پدید آورد .یکی از
مراکزی که به دلیــل دریافت بودجه قابلتوجه،
مورد پرســش قرار گرفت مؤسسه نشر و تنظیم
آثار امام خمینی (ره) بود .اما واکنش سیدحسن
خمینی ،برخــاف روســا ،مالــکان و مدیران
بخش عمدهای از ســازمانها ،مراکز ،دستگاهها
و مؤسســات ،ســکوت نبود .او بالفاصله از اعالم
عمومی هزینههای موسسه نشــر و تنظیم آثار
امام ،استقبال کرد و آن را باعث پاسخگو دانستن
خود در برابر جامعه دانست .عالوهبراین ،او اعالم

گزارش تحليلي

۲
پيشخوان

رهبر انقالب ،درگذشت
حجتاالسالم والمسلمین
حائری را تسلیت گفتند
پایگاه اطالعرسانی دفتر مقام معظم رهبری:
حضرت آیتاهلل خامنهای ،رهبر معظم انقالب
اســامی در پیامی درگذشــت عالم متفکر
حجتاالسالم والمســلمین آقای حاج شیخ
محییالدین حائری شیرازی را تسلیت گفتند.
متن پیام رهبر معظم انقالب اسالمی به این
شرح است:
با تاســف و تأثر خبر درگذشــت عالم متفکر
حضرت حجتاالسالم والمسلمین آقای حاج
شیخ محییالدین حائری شیرازی رحمهاهلل
علیه را دریافت کردم .ایشان از جمله عالمان
دینی برجسته و موفقی بودند که عمر با برکت
را یکســره در خدمت تربیت نفوس و تعالی
بخشیدن به روح و دل و فکر و عمل مخاطبان
خود قرار دادند .چه پیش از انقالب در شیراز
و قم و چه پس از پیــروزی انقالب در جایگاه
امامت جمعه و پایگاههای برجســته دیگر،
ذهن و اندیشــه فعال و کارآمد این روحانی با
اخالص و اهل معرفت و سلوک ،همواره نقشی
اثرگــذار در ترویــج معــارف اســامی
و قرآنــی و انقالبــی داشــته و بــه پرورش
نفــوس پرداخته اســت .اینجانــب فقدان
مکرم و
تأثرانگیز این عالم ربانی را به بازماندگان ّ
شاگردان و ارادتمندان ایشان و به حوزه علمیه
و عموم مردم عزیز و روحانیون محترم استان
فارس تســلیت عرض میکنم و علو درجات
ایشان را از خداوند متعال مسألت مینمایم.
سیدعلی خامنهای

عکس :تسنیم
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شانسی بیشتر
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انتقال سفارت به قدس
شکست خورده است
ایســنا :نماینده دائم ایــران در ســازمان
ملــل گفت :طــرح ایــاالت متحــده درباره
انتقال ســفارت بــه بیتالمقدس شکســت
خورده و اشغال فلســطین و قدس کماکان در
مرکز تمام منازعات در خاورمیانه است.
غالمعلی خشــرور ،در بخشــی از سخنرانی
خود بیــان کرد :تصمیــم غیرقانونــی اخیر
دولت آمریکا برای شناســایی قدس شــریف
بهعنوان پایتخت رژیم صهیونیســتی و انتقال
سفارت خود به این شــهر مقدس این موضوع
را مثل روز روشــن کرده اســت کــه آمریکا
تنها در پــی به حداکثر رســاندن منافع رژیم
صهیونیستی است و هیچگونه توجه و احترامی
به حقوق مشروع فلسطینیان ،از جمله حق آنان
بر تعیین سرنوشت ،قائل نیست.

ائتالف با مثلث
الریجانی ،ناطقنوری و روحانی

جامعه فــردا :مدتیســت کــه اظهارنظرها
درخصوص گرایش اصالحطلبان به علی الریجانی
یا تمایل الریجانی بــه اصالحطلبان پررنگتر از
پیش شده است.
هرچند این گمانهزنیها از زمان انتخاب ریاست
مجلس شورای اسالمی و دفاع برخی اصالحطلبان
از ریاســت علــی الریجانی بر پارلمــان ایران و

جانبداری از وی در مقابل ریاســت محمدرضا
عارف ،آغاز شد ،اما به نظر میرسد این رویکرد با
شدت بیشتری در حال رشد است.
ایــن گمانهها زمانی جدیتر شــد که تصویری
از همجــواری علــی الریجانی بــا رئیس دولت
اصالحات در مراسمی ،منتشر شد و از سوی دیگر
هم اظهارات وی درخصــوص برخی موضوعات

مورد توجه اصالحطلبــان و مردم نظیر موضوع
ســپنتا نیکنام یا حتی برخی نقل قولها مانند
موافقت رئیس مجلس با حضور زنان در استادیوم،
توجهات را به سوی او جلب کرد.
حمایتهای گاه و بیگاه اصالحطلبان از الریجانی
یا انتساب برخی اظهارات به وی داستانی ادامهدار
شده است که در تازهتارین این اظهارات ،جالل

جاللیزاده فعال سیاسی اصالحطلب گفته است
که الریجانی و ناطق نوری از اصولگرایان بریدهاند
و به سمت اصالحطلبان گرایش پیدا کردهاند ،هر
چند آنان خود را اصالحطلب نمیخوانند ،اما در
موضعگیری و رفتارهایشــان گاهی عالمتها و
نشانههای اصالحطلبی دیده میشود.
او در گفتوگویی با اعتماد آنالین گفته اســت:
مثلث شیخ ناطق نوری ،علی الریجانی و حسن
روحانی در آینده عالوه براینکه به نفع سیاســت
کشــور اســت همچنین موجب ائتالف آنها با
اصالحطلبان خواهد شد .به نظر من وجود چنین
تشــکیالتی هم به نفع اصولگرایان و هم به نفع
اصالحطلبان است.
جاللیزاده معتقد اســت :اصولگرایان هم به این
نتیجه رسیدهاند که تشــکلهای گذشته دیگر
کارساز نیستند و نیاز به یک نوع بازیگری جدید در
فعالیتهای سیاسی است .با توجه به این وضعیت
معتقدم اگر بازگشت آقای ناطق نوری به جامعه با
یک نوع نگرش جدید و با تصمیم به ایجاد تحوالت
در فضای سیاسی همراه باشد ،قطعا موثر است ،اما
اگر صرفا این حضور یک مسئله صوری و ظاهری
باشد شاید به نفع آقای ناطق هم نباشد.
این فعــال اصالحطلب درحالی این ســخنان را
گفته اســت که الریجانی چندی پیش گفته بود
که اصالحطلبان نمیتوانند من را مصادره کنند
و آنان نباید فکر کنند مــن و ناطقنوری به آنها
نزدیک شدهایم.
علی الریجانی ســودای ریاستجمهوری در سر
دارد .این جملهایست که این روزها زیاد شنیده
میشود و بسیاری از کارشناسان معتقدند نحوه
چیدمــان معاونتها و مشــاورهها در مجلس و
همچنین ســوگیریهای مرکــز پژوهشهای
مجلــس هم به همین ســمت مــیرود .برخی
منابع آگاه نیــز از تمایل حســن روحانی برای
ریاستجمهوری علی الریجانی در سال 1400
خبر میدهند و حتی افزایش نقش افرادی مانند
واعظی و نوبخت و نهاوندیان در دولت را به همین
مسئله نسبت میدهند .آنان از رحمانی فضلی به
عنوان ســهم بزرگ رئیس مجلس در کابینه نام
میبرند و نزدیک شدن الریجانی به اصالحطلبان

و تعدیل مواضع او را برای نشان دادن همدلی با
اصالحطلبان میدانند.
تــاش اصالحطلبان بــرای نزدیک شــدن به
الریجانی هم غیرقابل کتمان است .شاید اکنون
ح اصالحطلب
دیگر بتوان گفت که بخشی از جنا 
دنبال ریاستجمهوری الریجانی هستند و این
موضوع از البهالی حرفهایشان شنیده میشود.
هرچند که بخشــی دیگر از آنان معتقدند طیف
اصالحطلب باید در انتخابات ریاســتجمهوری
 1400به فکر کاندیدا از طیف خودشان باشند ،اما
صدای بخش دیگر اکنون بیشتر شنیده میشود.
البته باید اذعان داشت عملکرد الریجانی در مدت
باقیمانده مهم است .او در صورتی که روند کنونی
را ادامه دهد شــاید بتواند شانس بیشتری برای
جلب حمایت قاطبه اصالحطلبان داشته باشد.
کمک الریجانی به شکلگیری گفتوگوی ملی،
یاریاش برای حل مسئله حصر ،ارسال پالسهای
بیشــتر به بدنــه اصالحطلبــان و اظهارنظر در
خصوص مطالبات مردم میتواند شانسی بیشتر
برای الریجانی به همراه آورد.
او خــود را اصالحطلــب نمیدانــد و هیچگاه
انتظــار این جمله را از وی نخواهیم داشــت ،اما
اصالحطلبان به الریجانی برای دولت بعدی نگاه
میکنند .دولتی که احتماال میتوانند در آن نقش
اندکی هم بازی کنند و از الریجانی حسن روحانی
دیگری بسازند.
با این حال به نظر میآید بســیاری از آنان هم در
انتظار عملکرد سالهای رو به روی رئیس مجلس
هســتند .تا اینجا شاید بتوان گفت که الریجانی
اندکی از ا نتظارات آنان را برآورده کرده و از االن
خود را به عنوان یک پتانسیل به آنها نشان داده
اســت .الریجانی به خوبی میداند که وی برای
تکیه زدن بر مسند ریاستجمهوری و برای کوچ
به پاستور ،نیازمند اصالحطلبان است و احتمال
دارد از اکنون سخنانی بشنویم و عملکردی ببینیم
که تنه به تنه مطالبات اصالحطلبانه بزند.
اصالحطلبان نیز به نظر میآید که آرام آرام فضا
را برای او باز میکنند .آنها گاه و بیگاه از الریجانی
سخن میگویند تا شاید بدنه آنها به شنیدن این
نام عادت کند.

نظر روز

آلاسحاق:

تأکید رهبر انقالب بر لزوم
بهکارگیری همه امکانات
برای دعوت به نماز
حضرت آیتاهلل خامنهای در پیامی به بیست
و ششمین اجالس سراسری نماز با تأکید بر
لزوم بهکارگیری همه امکانات برای دعوت به
نماز ،افزودند :برگزارکنندگان این گردهمایی
سالیانه این توفیق بزرگ الهی را قدر بدانند و با
پافشاری بر این خط مستقیم ،بدانند که خدا
با صابران و استقامتورزان است.
متن پیام رهبر انقالب اســامی به این شرح
است:
بسماهلل الرحمن الرحیم
دعوت به نماز ،دعــوت به زیباترین جلوههای
زندگی است ،زیرا نماز ،فصلی از زندگی است
که در آن انسان در برابر آفریننده و دارنده همه
نیکیها و زیبائیها ،به عرض نیازی عاشــقانه
میپردازد و بر عیــار زیبایی و نیکی روان و دل
خویش میافزاید .این حجم عظیم و زبان مؤث ِر
توصیه به ذکر و نماز در قرآن و حدیث ،نشــانه
همین ویژگی در دعوت به نماز است .بندگان
صالح و نیکوکار خداوند باید این را درسی برای
خود بدانند و به نماز دعوت کنند .مســئوالن
مؤمن در نظام اسالمی باید امکانات گسترده
خود را در خدمت این دعوت بگذارند .روحانی،
معلّم،مربّی،مدیرومسئولدرهمهجامخاطبان
و دائره نفوذ خود را به این سو بکشانند و از آنان
دعوتکننده به خدا و نماز بسازند.
شما برگزارکنندگان این گردهمایی سالیانه
بویژه عالم مجاهد و با اخالص حجتاالسالم
آقای قرائتی ،این توفیق بــزرگ الهی را قدر
بدانید و بر این خط مســتقیم پای بفشارید
و بدانیــد -و میدانید -که خدا بــا صابران و
استقامتورزان است.
والسالم علیکم و رحمهاهلل
سیدعلی خامنهای
 ۲۹آذر ۱۳۹۶

گرایش اصالحطلبان به الریجانی شدت بیشتری گرفته است

داشــت ریز هزینههــای موسســه را در اختیار
رســانهها قرار خواهد داد تا مشخص شود بودجه
تخصیصیافته ،در چه محلهایی مصرف میشود.
اندکی بعد هزینههای موسسه و جزئیات آن اعالم
شد تا شبههای در این مورد وجود نداشته باشد.
در اینکه این هزینهکردها میتواند مورد بررسی
و نقد قرار گیرد ،حرفی نیســت ،اما صرف اعالم
آن بسیار مثبت بوده و بیشــک باعث شفافیت
و مشــروعیت بیشتر شــده و از بروز شائبه فساد
جلوگیری میکند.
ایــن عمل مؤسســه نشــر و تنظیم آثــار امام

خمینی(ره) میتواند مســیری را بــاز کند که
دیگر موسســات و دستگاهها نیز جزئیات بودجه
اختصاصیافته به خود را به اطالع مردم برسانند.
این رفتار ،معنایی جز شــفافیت نخواهد داشت،
همان موضوعی که از ســوی مسئولین طراز اول
نظام سیاسی کشــورمان بر آن تأکید شده است.
بیتردیــد مبارزه با فســاد ،کســب مقبولیت و
مشروعیت بیشتر و نتیجهبخش بودن فعالیتها
قبل از همه نیازمند همراهی بخشها و طیفهای
مختلف اجتماعی ،فرهنگــی و اقتصادی جامعه
است.

امکان تشکیلاتاقفکر بین دو جریان سیاسیوجود دارد

خبرآنالین :یحیی آلاســحاق درباره ایده مطرح شده طی
روزهای اخیر مبنی بر گفتوگوی جریانهای سیاسی اصولگرا
و اصالحطلــب با یکدیگر گفت :جریاناتی که در سرنوشــت
سیاســی کشــور نقش دارند ،میتوانند برای حل مشکالت
اقتصادی و اجتماعی با هم تعامل و مذاکره کنند .بدون تعامل
آنها یا قسمتی از ظرفیت کشور در جهت مخالف هم حرکت
خواهند کرد یا فقط بخشی از سرمایه و ظرفیت اجتماعی برای
حل مسائل و مشکالت به کار گرفته میشود.
وی افزود :گفتوگوی جریانهای سیاسی با همدیگر نه تنها
امکانپذیر اســت بلکه ضروری است .حتی از جمله مسائلی
است که اگر نشود مورد تهدید قرار میگیریم .به عنوان مثال
االن دولت الیحــه بودجه  97را به مجلــس داد ،باید با نگاه
محوریت بودن مصلحت نظام و منافع ملی به آن رســیدگی
کرد .یک زمانــی جریانات مختلف از یک نارســایی و نقطه
ضعف بهره میگیرند تا جریان مقابل در حوزه سیاسی دچار
ضعف و مشکل شود و زمینه برای رشد خودشان فراهم آید،
اما یک حالت نیز میتواند مبنا قراردادن مصالح ملی باشد چون
گزارش روز

تولیت مؤسسه
نشر و تنظیم
آثار امام و دو
مرکز دیگر،
چندی پیش
طی یادداشتی
در فضای
مجازی ،ضمن
استقبال
از نقدهای
مطرحشده،
وعده ارائه
گزارش مفصل
برای تنویر
افکار عمومی
را داد

اولویت مصالح و منافع ملــی باالتر از منافع حزبی ،گروهی و
جریانی است.
عضو شورای مرکزی جبهه مردمی نیروهای انقالب اسالمی
گفت :در شــرایطی که دولت کسری بودجه دارد و به همین
دلیل اعتبارات عمرانی را اجبارا ً به حداقل میرســاند ،توزیع
یکســان یارانه بین مردم با هیچ منطق عقلــی ،اجتماعی و
اقتصادی همخوانی ندارد.
وی افزود :دولت در ادوار گذشته بنا به مالحظاتی نمیخواست
وارد حذف پرداخت نقدی یارانه بخشــی از جامعه شود ،اما
اکنون تصمیم به اصالح رویکرد خود گرفته اســت تا موضوع
پرداخت یارانهها بهینه شود ،جریانات سیاسی میتوانند دو
رفتار از خود نشان دهند ،یکی آنکه با تحریکات سیاسی این
اقدام دولت را به معضل تبدیل کنند تا فضا طوری شــود که
مجلس نتواند تصمیم بگیرد؛ در این صورت ورود جدی دولت
به مســئله اصالح نحوه پرداخت یارانهها به جایی نمیرسد.
رفتار دیگر میتواند همدلی و هماهنگی جریانات سیاســی
براساس درک مشترک برای حل معضالت و مشکالت کشور

باشــد که نتیجه آن مثبت و به نفع مردم ،جامعه و کشــور
خواهد بود.
این فعال سیاسی اصولگرا تأکید کرد :حاال پرداخت یارانهها
یک موضوع است اما موضوعات دیگری همچون اصالح نظام
بانکی و قیمت حاملهای انرژی ،بهبود وضع معیشتی مردم،
توجه به صندوقهای بازنشســتگی و رفع معضل آسیبهای
اجتماعی هستند که رسیدگی به آنها براساس توان و ظرفیت
یک جریان فکری ممکن نیست .اگر درباره مسائل عام مصالح
ملی درک مشــترک بین جریانهای اصولگرا ،اصالحطلب و
اعتدال وجود داشــته باشد همه به کسی که امروز میدان دار
حوزه اجرا است برای فراهم آوردن الزامات حل مشکالت کشور
کمک میکنند پس بهانه نیاوریم بلکه برای پیدا کردن راه حل
به دولت کمک کنیم تا ورود به این مســائل بازتاب اجتماعی
نداشته باشد ،نه آنکه تحریک کنیم تا وضعیت پیچیده تر شود.
وی با بیان اینکه بین منافــع ملی و منافع گروهی باید تمایز
گذاشــت ادامه داد :منافع گروهی ،حزبی و جناحی سر جای
خود محترم ،اما وقتی این منافع در تعارض با منافع ملی قرار

روشنگری مؤسسه نشر تنظیم و آثار امام به انتقادات درباره بودجه
روز پنجشنبه حمید انصاری ،قائممقام مؤسسه
نشر و تنظیم آثار حضرت امام خمینی(ره) ،در
پاسخ به نقدهای مطرحشده در فضای رسانهای
کشــور در خصوص بودجــه اختصاصیافته
به مؤسســه نشــر و تنظیم آثار امام خمینی،
همچنین آستان مقدس حضرت امام خمینی
و پژوهشــکده امام خمینی و انقالب اسالمی،
گزارش مبسوطی را منتشر کرد.
بودجه این ســه مؤسسه در ســالهای اخیر
بارها از ســوی منتقدان و فعاالن سیاســی و
فرهنگی مورد انتقاد قرار گرفته اســت .امسال
نیز همزمان با ارائه الیحه بودجه ســال  97به
مجلس شورای اســامی ،مجددا بودجه این
مراکز مورد توجه جدی رســانهها قرار گرفت.
در چنین فضایی ســید حسن خمینی ،تولیت
مؤسسه نشر و تنظیم آثار امام و دو مرکز دیگر،
چندی پیش طی یادداشتی در فضای مجازی،
ضمن اســتقبال از نقدهای مطرحشده ،وعده
ارائهگزارش مفصل بــرای تنویر افکار عمومی
را داد.
بر همین اســاس حمید انصاری گزارش اول را
که به عنوانگزارش کلی از بودجه مؤسسه به
اهم وظایف و عملکردها و چگونگی هزینهکرد
بودجه این نهاد را شامل میشود ،ارائه داد.
گفته میشــود بخش دوم اینگزارش ،شامل
گزارش آماری و عملکردی بخشهای مختلف
مؤسسه و پژوهشکده و شرح تفصیلی برنامهها
و فعالیتها ،قرار است شنبه آینده منتشر شود.
فارغ از محتوای اینگزارش ،توجه مســئوالن

مؤسســه نشــر و تنظیم بــه افــکار عمومی
و پاســخگویی بــه ابهامــات مطرحشــده،
فینفســه اقدامی مثبت و مبارک اســت .به
نظر میرســد در صورتی که مســئوالن سایر
مراکز مــورد حساســیت افــکار عمومی نیز
نســبت به دغدغههای افکار عمومی پاسخگو
باشــند ،برخی ابهامات ایجادشــده برطرف و
روند تخصیــص اعتبارات و بودجه تســهیل
میشود.
گزارش بودجه ،برنامهها و عملکرد مؤسسه
تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)

حمید انصاری در بخش ابتدایی اینگزارش با
این توضیح به استقبال از نقدهای صورت گرفته
پرداخته است :یکی از نشانههای توسعهیافتگی
هر کشــوری وجود فضای پرسشــگری آزاد و
امــکان بیان نقد و نظر از ســوی افکار عمومی
و نمایندگان آنها یعنی رســانههای رســمی و
غیررسمی در آن کشور است.
از همین رو انصاری از همه دلســوزان انقالب
و نظــام میخواهد کــه با روشــنگری و بیان
واقعیتها و عملکردها نسبت به پاسخگویی به
سؤاالت مردم اقدام کنند.
در ادامــهگــزارش بــه بررســی بودجــه
اختصاصیافته ســه مرکز مؤسســه ،آستان
و پژوهشــکده میپردازد .در ایــن بخش که
به تشــریح ارقام بودجه بخشهــای مختلف
میپردازد تصریح شده است تصویب این ارقام
به معنای تخصیص و پرداخت همه مبالغ نیست

و همواره با کســوراتی همراه است .همچنین
کاهش حدود  5میلیارد و  600میلیون تومانی
بودجه این سه مرکز نسبت به سال  96مهمترین
مدعای این بخش اســت .به همین مناســبت
انصاری اشــارهای بــه نمودارهــای دروغین
منتشرشده کرده و میآورد :ضمنا درباره دروغ
بودن نمودارهای جعلی که افزایش ســنواتی
بودجه مؤسســه از ســال  92تا  96را علیرغم
توضیحات مستند مؤسســه در سال قبل ،به
صورت خالف واقع نشــان داده و در برخی از
شبکهها منتشر شده است عالقهمندان محترم
میتوانند به توضیحات مذکور مراجعه کنند.
همچنین در متنگزارش با اشاره به این که این
مراکز خصوصی نبوده و متعلق به هیچ شخصی
نیســتند ،تأکید شده اســت :در مؤسسه نشر
آثار حضرت امام و دو نهاد دیگر ،ذیحســابان
منصوب وزارت اقتصاد و دارایی مستقر هستند
و تمامی عملیات مالی و هزینهکرد بودجه هر
سه دســتگاه دقیقا تابع قوانین بودجه و قانون
دیوان محاســبات با نظارت و دخالت مستقیم
ذیحساب انجام میگیرد و نمایندگان محترم
دیوان محاســبات نیز نظارت قانونی خویش
را همانند سایر دســتگاههای استفادهکننده
از بودجه کشــور با اســتقرار و ارتباط مداوم با
ذیحسابی و مسئوالن مالی اعمال میکنند.
در بخشــی دیگر به ماموریتهــا ،فعالیتها و
عناوین عملکردی مؤسسه پرداخته شده است.
جمعآوری کلیه اســناد و آثــار حضرت امام و
نگهداری آنهــا ،همچنین تحقیق و بررســی

گیرد حتما منافع ملی اولویت دارد .اگر این اصل را قبول کنیم
حتما تعامل و مذاکره جریانهای سیاسی اصالحطلب ،اصولگرا
و اعتدال میتوانند راهگشا باشد.
آل اسحاق درباره شرط و شروط گذاشتن برخی جریانهای
سیاســی برای مذاکره و گفتوگو با دیگــر جریانها گفت:
اصــل موضوع گفتوگو ،رســیدن جریانهای سیاســی به
درک مشترک از مســائل ،مشکالت و معضالت کشور و پیدا
کردن راهکارهای حل آنها در چارچوب نظام اســت بنابراین
اگر پیش شــرط برای گفتوگو گذاشته شود بحث به سمت
جدل میرود .یعنی هر طرفی میخواهد حرف خودش را به
کرسی بنشانند .اگر کار به جدل برسد حرام میشود و جلسه
گذاشتن معنا ندارد.
وی در پاسخ به این ســئوال که دو جریان سیاسی اصولگرا و
اصالحطلب میتوانند با هم اتاق فکر تشــکیل دهند؟ اظهار
کــرد :چراکه نه ،حتما میتواننــد در چارچوب نظام و ارجح
دانســتن منافع ملی به منافع جناحی این کار انجام شود ،اما
اگر نیت حذف هم باشد مذاکره فایده ندارد.

پیرامون تاریخ انقالب و زندگانی امام ،ترجمه و
انتشار آثار امام به زبانهای دیگر ،تدوین تاریخ
شفاهی ،آموزش و تدریس مبانی اندیشه امام،
تولید آثار فرهنگی ،نظارت و همکاری با سایر
مؤلفها و استفاده از فناوریهای نوین ارتباطی
عناوین فعالیتهایی هســتند که تشــریح و
توضیح آنان بیشــترین حجم از گزارش را به
خود اختصاص داده است.
اما در بخش دیگری ازگزارش لحن پاسخگویی
به انتقادات و شفافسازی در خصوص عملکرد
مؤسســه تغییر یافته و جریانشناسی اخبار و
مطالب منتشرشده درباره بودجه مؤسسه مورد
توجه قرار گرفته است .چهار رویکرد متفاوت در
این زمینه تبیین شده است.
د :جریانشناســی اخبار و مطالب منتشرشده
درباره بودجه مؤسســه :عــدهای در مواجهه
با خبرهای منتشرشــده ،از ســر دلســوزی و
با هدف روشــن شــدن چیســتی و چگونگی
هزینهکرد بودجه مؤسســه و با اتــکاء به آمار
و ارقــام منتشرشــده و بیاطــاع از جزئیات
بودجــه مؤسســه با هــدف طرح پرســش و
مطالبه ابهامزدایی به بازنشــر این نوع خبرها
میپردازند .دســتهای دیگر امــا فراتر از بحث
کمیت و کیفیت بودجه مؤسســه اساسا لزوم
موجودیت مؤسســات دینی و فرهنگی را زیر
سؤال برده و با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و
وجود برخی از مشکالت غیرقابلانکار ،ضرورت
تخصیص بودجه نه تنها به این مؤسســه که به
همه مراکز فرهنگی کشــور را منکر میشوند.
دسته سوم دوستانی هستند در داخل نظام که
با مطلقانگاری حقانیت جناح سیاسی خویش
 -به زعم خود  -مواضع مؤسســه و متولیان آن

را همراستا با اهداف جناحی خود ندانسته ،در
هر بزنگاهی از هر فرصتی با شــانتاژ تبلیغاتی
و رســانهای برای ایجاد فشــار با هدف تغییر
سیاستهای مستقل مؤسسه و متولیان آن ،و
همسو کردن آن با منویات منافع حزبی خویش
بهره میگیرند .و گروه چهارم دشــمنان امام،
انقالب و نظامجمهوری اسالمی هستند که از
اساس امام عظیمالشأن را باور ندارند و هویت
انقالب و زنده بودن یاد و نام امام را بر نمیتابند.
و با کمال تأســف باید گفت غالبا خبرسازیها
و جنجالآفرینیهای غیرمتعهدانه گروه سوم
بهترین دســتمایه را برای تــداوم تخریبها
و تبلیغات این گروه فراهم میســازد :اساســا
یکی از مهمترین شاخصهای توسعهیافتگی
هر کشوری توجه به مســائل فرهنگی بوده و
بسیاری از مشکالت و آســیبهای اجتماعی
موجود در جوامع بهواسطه عدم سرمایهگذاری
مناســب و همهجانبه در حوزه فرهنگ است.
جامعــه به هر میــزان که از هویــت فرهنگی
خویش و مؤلفههــای مؤثر در آن فاصله بگیرد
دچار انحطاط ،گسست و انحراف میشود .از این
رو توجه به عناصر زیربنایی فرهنگی و اهتمام
به ترویج و توسعه شــاخصهای هویتی آن از
جمله ضرورتهایی اســت که نمیتوان آن را
نفی کرد.
ن گــزارش مفصل با یک
امابخش پایانــی ای 
ســؤال همراه اســت .چرایی توجه بیشتر به
بودجه مؤسسات تحت مدیریت یادگار امام در
مقایسه با چندین هزار دستگاه و نهاد و ارگان
و وزارتخانه و ســازمان فرهنگی و غیرفرهنگی
دیگر سؤالی است که این گزارش از مخاطبان
خود میخواهد به آن توجه نشان دهند.

