این قفل را باز کنید
شورای سردبیری

بیشاز شــش ســال پیش بود که مــادر یکی از
کشتهشــدگان حوادث  88اعالم کــرد زمان آن
فرارسیده که با فراموش کردن گذشته و گذشتن
از هــر آنچه رخ داده ،فصل جدیــدی را در روابط
سیاســی درونی کشــور شــروع کنیم .آن مادر
حاضر شــده بود بهعنوان پیشگام روندی از صلح
ملی از حق شخصی خود که حق بزرگی هم بود،

بگذرد .بدیهی اســت در اوج سرمستی از قدرتی
که یکپارچه در دســتان تیم محمود احمدینژاد
قرار گرفته بود ،از پذیرش چنین تقاضایی سر باز
زده شود .کشور را به باتالق تحریمی ویرانگر فرو
برد و در پس پردهای که میگفتند ضروری است
در پشــت آن عمل کنند ،در حــال معامله نفت،
دکل ،مس ،طال ،کشــتی ،تأسیس بانک در همه
ناکجاآبادها و  ...بودند .چه کسی به آشتی و صلح
نیاز داشت؟
اما حتی شکستن کمر و ســازش اجباری با جهان

خارج نیز ما را متوجه این نکرد که به صلحی درونی
نیاز داریم تا کشور به بحرانی تازه و عمیق فرو نرود.
اقتصاد بهتدریج نتایج فســادهای انباشته را بیرون
داد ،جامعه ازهمپاشــیدگی فرهنگــی و اخالقی
خود را به نمایش گذاشــت ،بحرانهای اقتصادی
عمومیشــدهای چون ورشکستگی نهادهای پولی
و صندوقهای بازنشستگی رخ نشان دادند؛ معضل
اشتغال به مراحل خطرناکی پا گذاشت و مشخص
شــد اینها را دیگر حتی با ســازش با خارجیها نیز
نمیتوان حل کرد .اینها بحرانهایی ساختاریاند

که بــرای حل آنها یک وحدت ملــی برای پذیرش
سختیهایی همگانی در سالهای طوالنی الزم است.
نیمه ســالجاری بود که جمــع اندکی از عقالی
سیاسی توانستند در میانه هیاهوهای دائمی رنود
سیاســی به بحرانهای واقعی فراروی جمهوری
اســامی اشــاره کنند و نوک کوههای یخی که
ممکن است کشــتی نجات میهن ما را خرد کند،
نشان دهند .درســت دو ماه پیش بهزاد نبوی،در
نخستین شــماره «جامعه فردا» از نیازی سخن
گفت که میارزیــد به خاطر بــرآوردن آن همه
آنهایی که طی ســالهای اخیر با یکدیگر بر سر
پرونده  88دستبهگریبان بودند ،کوتاهی پیشه
کنند و صلحی درجا را بپذیرند و به گفتوگو درباره
راههای حل معضالت واقعی اقتصادی و اجتماعی
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بازتاب

ارزیابی دو ماه تالش برای شروع صلح دوفاکتو

عبور از  ،88کلید گفتو گوی ملی

جامعه فردا :بیش از دو ماه از پیشنهاد بهزاد نبوی عضو برجسته
جبهه اصالحات و شــخصیت پرنفوذ این جنــاح مبنی بر «صلح
دوفاکتو» یا «صلح درجا» میگذرد .پیشنهادی که اکنون با اندکی
تغییر به «گفتوگوی ملی» تغییرنام داده و هر روز سوژه پیگیری
رسانهها و موضوع صحبت بسیاری از فعالین سیاسی از اصالحطلب
و اصولگرا و حتی الیههای رادیکالتر آنان مانند جبهه پایداری شده
است .نبوی در نخستین شماره روزنامه «جامعه فردا» راه برونرفت
از بحرانهای کشور و اصالح روشهای اداره جامعه را تنظیم روابط
جناحهای سیاســی بر مبنای پذیرش یکدیگر به صورت دوفاکتو
دانســته بود .او در پیامی صلح دوفاکتو در سطح ملی را وضعیتی
توصیف کرد که در آن جناحهای درگیر در عرصه سیاست کشور فارغ
از اختالفات موجود و نامتوازن بودن توزیع قدرت ،با پذیرش غیرقابل
حذف بودن جناحهای دیگر به خاطر ریشــهدار بودن گرایش آنان
در جامعه ،از تالش برای تکذیب وجود آن دیگری خودداری کنند.
او توضیح داده بود که نیل به این وضعیت مستلزم توافق بر سر هرچیز
یاتسلیمیکیبرابردیگرینیستواینصلحمیتواندفرصتاقدامات
مضر و ضدملی را بگیرد.
پس از این یادداشــت بود که مصطفی تاجــزاده هم به میان آمد و
پیشنهاد داد تا ناطقنوری به میدان بیاید و کمیتهای متشکل از هر
دو جناح برای یافتن راه حل برونرفت از مشکالتی که مورد وفاق
همه جناحهاست را تشکیل دهد و از سوی دیگر محسن میردامادی
هم از باهنر ،الریجانی و توکلی برای گفتوگو دعوت کرد.
پیشبینی استقبال از این پیشنهادها دور از ذهن نبود .استقبالی که
نشان از دغدغه ذهنی جناحهای سیاسی برای همفکری درخصوص
ش روی کشور دارد و رسانههای مختلف هم هر
عبور از بحرانهای پی 
روز درباره آن سؤاالتی را مطرح کردند.
دو ماه از آغاز پیشنهاد گفتوگوی ملی میگذرد و این روزها دیگر

کشور بپردازند .آن بحث ،اینک به بحثی عمومی
در حــد نیاز به گفتوگو تبدیل شــده ،هرچند با
مانع ذهنی برای بســیاری روبهروســت .محمود
احمدینــژاد که جنگ بر ســر دادن کلید خزانه
به او و دوســتانش درگرفت ،حاال یک دارودسته
درگیــر با قوه قضاییه اســت و مایه شــرمندگی
حامیان ســال  88خود .با این حــال آن ماجرای
زیانبار برای همه ،اکنون بــه گره ذهنی برخی از
ما در یکی از ســختترین دورانهای حیات ملی
تبدیل شده است.
باید درباره بخشیدن و فراموش کردن آن دودلی به
خرج ندهیم .زمان صلح ملی را آرزومندان بازگشت
آن دوران هشت ســاله از ما میدزدند .چرا باید با
آنها همراهی کنیم؟

دغدغههای ملی

کمتر روزی را میتوان دید که در این باره در مصاحبهها ،نشستهای
مطبوعاتی ،یادداشتها و سخنرانیها از آن حرفی زده نشود.
در این مدت هر بار شخصیتهای سیاسی ،افرادی از طیف مقابل
را برای انجام گفتوگو پیشنهاد میکنند و برخی فعالین سیاسی
را برای مذاکره مناسب میدانند .آنان هربار پا را فراتر گذاشته و
از افراد کلیدیتر و موثرتــر جریان رقیب نام میبرند .در جریان
اصولگرایی این پیشرفتها بیشتر مشهود است .آنان که ابتدا با نام
بردن از افراد حاشیهای و نه چندان اصلی در جریان اصالحطلبی،
آمادگی خود را برای نشستن پشت میز مشترک و سخن گفتن با
یکدیگر اعالم میکردند ،اندک اندک به نام افراد و شخصیتهای
کلیدی و موثرتر و پرنفوذتر اصالحطلبان رســیدند .سخنگوی
جامعه روحانیت مبارز از لزوم و آمادگی گفتوگو با تشکل روحانی
رقیب سخن گفت و در تازهترین این پیشنهادها ،محمدرضا باهنر
دبیرکل جبهه پیروان خط امام و رهبری هم پا را فراتر گذاشــت
و از رئیس دولت اصالحات به عنوان گزینه مناســبی برای انجام
گفتوگوی ملی نام برد.
با این حال هنوز شاهد برداشتن گامهای عملی از سوی هر دو جریان
برای انجام گفتوگو نیستیم و فعالین سیاسی همچنان به ارسال
پیامها و اعالم آمادگی اکتفا کردهاند.
سردرگمی یا نبود وزنه سیاسی در جناحین را میتوان یکی از عوامل
اصلی پانگرفتن و عملی نشــدن مذاکره احزاب و شــخصیتهای
سیاسی با همدیگر دانســت .فقدان مرکزیت اصلی و نقطه ثقل در
بین جریانات سیاسی و عدم وجود فر ِد محوری در بین آنان یکی از
عواملیست که مانع انجام گفتوگو میشود .هرچند این مشکل در
بین اصالحطلبان و با حضور و تأثیرگذار رئیس دولت اصالحات کمتر
دیده میشود ،اما به نظر میآید این جناح اصولگراست که به دلیل
نبود مرکزیت اصلی و فر ِد محوری در جریان خود ،دچار سردرگمی

و اظهارنظرهای ضد و نقیض شدهاند .برای مثال روزی سخنگوی
جامعه روحانیت مبارز از آمادگی تشــکل روحانی متبوعش برای
گفتوگو یا تشکل روحانی رقیب خود یعنی مجمع روحانیون مبارز
سخنمیگویدوفردایآنروزدبیرکلتشکلروحانیاصولگراسخن
وی را نقض و آن را بیاساس میداند.
روزی باهنر به عنوان یکی از مردان شماره یک جریان اصولگرا ،سید
دولت اصالحات را از دایره «فتنه»خارج میکندوهمزمان رسانههای
همسو با او سخنی متناقض میزنند.
برخی از آنان از پیش شــرط گذاشتن حرف میزنند و برخی دیگر
معتقدند برای انجام گفتوگوی ملی نباید هیچ پیش شرطی برای
رقیب گذاشت.
درگذشت شخصیتهایی چون حبیباهلل عسکراوالدی و آیتاهلل
مهدویکنی و همچنین کنارهگیری فــردی مانند ناطقنوری از
فعالیتتشکیالتیمنجربهافزایشاینسردرگمیدرجریاناصولگرا
شده است .جریانی که شاید هراس از قضاوتهای هم مسلکیها به
مشکالت دیگری اضافه کرده اســت و هرچند ممکن است برخی
از آنان نخواهند پیششرطی برای رقیب بگذارند یا بخواهند افراد
کلیدیتر جریان رقیب را به عنوان فرد آن سوی میز مذاکره انتخاب
کنند ،اما خطشکن در میان آنان کم پیدا میشود.
هرچند این موانع در بین اصالحطلبان کمتر دیده میشود ،اما آنان
هم پیچیدگیهای خود را دارند .مانعی به نام اتفاقات سال  88برای
هر دو جریان یکسان است .هر دو طیف از قضاوتهای هم مسلکان
و به ویژه بدنه اجتماعی خود هراس زیادی به دل دارند و هرچند که
همه آنها برای حل مشکل به هماندیشی دو طیف به باور رسیدهاند،
اما قضاوتهای پسینی بدنه اجتماعی برایشان از اهمیت بسزایی
برخوردار است.
از ســوی دیگر نیز هرچند به باور بسیاری از فعالین سیاسی هر دو

طیف ،دیگر زمان عبور و بستن پرونده اتفاقات سال 88رسیده است،
اما هیچ کدامشان حاضر به اذعان به این موضوع نیستند.
به جرات میتوان گفت رســانهها بیشــترین نقش را در افزایش و
همهگیر شــدن بحث گفتوگوی ملی داشتهاند .از همان ابتدا این
موضوعمورداستقبالروزافزونرسانههایمختلفقرارگرفتوحتی
بسیاری به تئوریزه کردن مبحث گفتوگو روی آوردند .اکنون دیگر
روزنامهها و نشریات به موضوع گفتوگوی ملی حساسیت زیادی
نشان میدهند .در همین دو روز اخیر روزنامههای بسیاری تیتر یک،
عکس یا یادداشت و سرمقاله خود را به این موضوع اختصاص دادند.
روزنامه اعتماد در شماره روز گذشته خود و درگزارش اصلی و تیتر
یک به گفتوگوی ملی پرداخته بود و در مصاحبهای با عبدالواحد
موســوی الری از اعالم آمادگی اصالحطلبان بــرای گفتوگو با
اصولگرایان خبر داده بود.
روزنامهآرماننشریهدیگریاستکهنسبتبهسوژهگفتوگویملی
واکنشنشانمیدهدودربرخیازشمارههایاخیرشبهاینموضوع
پرداخته است .این روزنامه در شماره گذشته خود نسبت به مصاحبه
باهنر واکنش نشان داده و ضمن انتشار این مصاحبه ،یادداشتی هم
از اسماعیل گرامیمقدم برای سرمقاله خود منتشر کرده است .او در
ت و احزاب و
این یادداشت نوشته :اگر گفتوگوی واقعی وجود داش 
شخصیتها پس از مذاکره و گفتوگو به اعما ل مواضع خود پرداخته
یا در انتخابات حضور پیدا میکردند شاید دهه 80برای ایران به نحو
دیگری رقم میخورد .روزنامه ایران هم به میان آمده و با انتشــار
سرمقالهای از محمد مقدم عضو مجمع روحانیون مبارز به استقبال
از مبحث گفتوگوی ملی رفته است.
گفتوگوی ملی جای خوبی باز کرده اســت .همه نسبت به انجام
این امر مهم سیاسی تأکید دارند و شاید در آیندهای نزدیک شاهد
آغاز گامهای عملی برای نیل به انجام گفتوگو بین شخصیتهای
اصلی و سیاسی دو جناج باشــیم ،اما به نظر میآید تا مانعی به نام
اتفاقات ســال  88از میانه کنار نرود ،این موضوع همچنان در حد
حرف باقی بماند یا بین افراد و شخصیتهای کمتر موثر دو جریان
رقم بخورد .اینک شاید دیگر زمان مختومه اعالم کردن پروندهای
است که همه باید فعال آن را کنار بگذارند .به باور بسیاری ،صلح دو
فاکتو فراموشی نیست بلکه عبور است و عبور از پرونده 88هم هزین ه
اجتماعی دارد و هم سختیهای بسیاری ،اما امری الزم و ضروری
به حساب میآید.

ایران بهقدرت بیبدیلی در
منطقه تبدیل شده است

بیایند تحقیق و تفحص کنند
ناهید مولوی
روزنامه نگار

رئیس مرکز پژوهشهای مجلــس در واکنش به
گزارش روز چهارشــنبه «جامعه فــردا» با عنوان
«حیاط خلوت آقای رئیس» اعــام آمادگی کرد
که نمایندگان این مرکز را مورد تحقیق و تفحص
قرار دهند.
مدتی اســت که بســیاری از نمایندگان نسبت به
مرکزی که ریاست آن به یکی از نزدیکترین مردان
علی الریجانی سپرده شده است ،گمانهزنیهایی
را مطرح میکنند .سیاســیکاری ،استخدامهای
سفارشی ،شفاف نبودن دخل و خرج و تبدیل شدن
آن به حیــاط خلوت علی الریجانــی برای فراهم
کردن مقدمات نامزدیاش در انتخابات  1400از
جمله گمانهزنیهایی بود کــه این روزها در راهرو
مجلس از زبان برخی نمایندگان شــنیده میشد.
کنارهگیری کاظم جاللی از گفتوگو با رســانهها
هم این ظن و گمانها را پررنگ میکرد .دیروز اما
آقای غایب ماههای اخیر در راهرو مجلس و در جمع
خبرنگاران حاضر شد و پاسخ این شائبهها را داد و
چراغ ســبز را برای تحقیق و تفحص از مرکز تحت
امرش روشن کرد .حال دیگر ریش و قیچی دست
نمایندگان مجلس است تا نورافکنها را به سمت
حیاط خلوت آقای رئیس مجلس بگیرند.
متن گفتوگوی «جامعه فردا» با کاظم جاللی را
در ادامه بخوانید.
گزارشی در «جامعه فردا» منتشر شد که
انعکاس نظر برخی از نمایندگان مجلس
درباره مرکز پژوهشها بود .برخی معتقدند
عملکرد این مرکز شفاف نیست و به نوعی
تبدیل به حیاط خلوت رئیس مجلس شده
است .از جمله اینکه مرکز پژوهشها در
امر استخدام شــفاف نیست و افرادی را
به صورت سفارشی به استخدام این مرکز
درآورده است.

ما اصــا در مرکز پژوهشها اســتخدامی نداریم،
زیرا زمانی که من وارد مرکز پژوهشها شــدم کل
پستهای سازمانی کامال پر شده بود.
یعنی هیچ استخدامی در دوره شما و در این

دوره جدید در مرکز پژوهشهای مجلس
انجام نشده است؟

نمیتوانم بگویم هیچ استخدامی صورت نگرفته
است ،ولی اگر استخدامهایی هم شده باشد در حد
بسیار محدود بود و شاید به تعداد انگشتهای دو
دست هم نرسد .ولی اینکه مرکز پژوهشها مرتب
نیروهای ساعتی میگیرد و آنها مدتی میآیند و
کار میکنند و میروند یک روند جاری اســت و
من به عنوان رئیس مرکز پژوهشها دخالتی در
آنها ندارم و معاونهای من با توجه به شناختی
که از نیروها دارنــد از آنها در پروژههای مختلف
استفاده میکنند .البته فشار روی من خیلی زیاد
است و برخی دوستان افرادی را سفارش میکنند،
اما من هم خدمت آنها توضیح میدهم که چنین
امری شدنی نیست ،بهویژه که هیأت امنای مرکز
پژوهشها هم ما را از گرفتن افرادی که مدرک
دکترا ندارند منع کرده است .بنابراین اگر کسی
را هــم بگیریم باید حتما مدرک دکترا داشــته
باشد ،نه اینکه هر کسی که دکترا دارد استخدام
شــود و از او استفاده کنیم؛ اما اگر شرایط الزم را
داشته باشد به شــرط داشتن مدرک دکترا از او
استفاده میکنیم.
بحث دیگــر رویکرد سیاســی مرکز
پژوهشهــای مجلس اســت .برخی از
نماینــدگان معتقدند مرکــز تحت امر
شــما در پژوهشهایش نگاه سیاســی
برخی از افراد خاص را دخیل نمیداند یا
تأمین میکند.

تالش ما این است که رویکرد سیاسی نداشته باشیم.
من همین جا اعالم میکنم که اگر در جایی هم ما
رویکردسیاسیداشتیمنمایندگانمحترمواصحاب
رسانه به ما تذکر بدهند .احتمال دارد در جایی این
مسئله رویکرد سیاسی داشــتن در پژوهشها از
دست ما در برود ،خوب است که تذکری یا یادداشتی
به ما بدهند تا ما بررســی کنیم .اما بهطور کلی من
موردی را سراغ ندارم که با رویکرد سیاسی نوشته
شده باشد .باالخره یک روز بحث افزایش یارانهها
مطرح بود و ما روی آن موضــوع که معتقد بودیم
به نوعی پولپاشی است موضع گرفتیم .امروز هم
خیلی از کارهایی که ما منتشر میکنیم مورد نقد
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دولت قرار میگیرد که اتفاقا ما از او حمایت کردیم.
این خودش نشان میدهد ما مشی مستقلی داریم
و معمــوال رویکرد ما در حوزه پژوهش این اســت
که رویکرد سیاسی نداشــته باشیم .من به عنوان
رئیس مرکز پژوهشهــای مجلس دخالتی در امر
پژوهش ندارم.

روند انتخابات موضوعات مورد پژوهش در
مرکز پژوهشهای مجلس چگونه است؟

االن آقای الریجانی ،هیأترئیسه و مجلس به این
جمعبندی رسیدهاند که ما  37موضوع را به عنوان
چالشهای کشور مورد بررسی قرار دهیم و ما کار
بررسی را آغاز کردهایم.
بحث بعضی از نمایندگان هم این اســت
که شــما با نظر رئیس مجلس موضوعات
پژوهش را انتخاب میکنید .یا اینکه اگر
نظر آقای الریجانی مبنی بر رأی آوردن و
یا رأی نیاوردن طرحی باشد با توجه به آن
پژوهشی منتشر میشود.

نه ،اصال آقای الریجانی دخالتی در این موضوعات
ندارد .در واقع این موضوعات در مجلس مطرح شد
و مورد استقبال نمایندگان قرار گرفت و بعد ایشان
به ما گفتند که اینها را مورد بررسی قرار دهید و ما
این موضوعات را در هیاترئیســه که هیأت امنای
مرکز پژوهشها هســتند تصویب کردیم تا مورد

اعمال فشار برخی نهادها برای دریافت بودجه بیشتر
نایب رئیس مجلس شــورای اسالمی گفت با بیان
اینکه بودجه فرهنگی نســبت به ســالهای قبل
کمتر شده ،درباره حذف بودجه جدول  ۱۷الیحه
بودجه گفت :معتقــدم اعتبارات جدول  ۱۷هرچه
کمتر شود ،بهتر است؛ چراکه معموال نظارتی روی
بودجه این موسسات فرهنگی نمیشود.

بهگزارش ایلنا ،علی مطهری در حاشــیه نشست
علنی امروز مجلس بــا حضور درجمع خبرنگاران
به بیان نکاتی درباره بخش فرهنگی بودجه ســال
 ۹۷کل کشــور پرداخت و درباره مسائل مربوط به
جدول  ۱۷در الیحه بودجه امسال ،گفت :معتقدم
اعتبارات جدول  ۱۷هرچه کمتر شود ،بهتر است؛

چراکه معموال نظارتی روی بودجه این موسسات
فرهنگی نمیشود.
وی همچنین در مــورد اعتبارات مربوط به بودجه
فرهنگی کشــور گفت :این بودجه ظاهرا امســال
نسبت به سالهای قبل که بودجه فرهنگی  ۳یا ۴
درصد کل بودجه عمومی بوده ،کمتر شده و به ۶/۰

بررســی قرار دهیم .هر کس هم که این چالشها
را ببینــد تأیید میکند که مســائل و چالشهای
مهم کشــور هســتند .مثال چالش صندوقهای
بازنشستگی ،بانکها ،طرحهای توسعه نیمهتمام
که حجم اعتبارات الزمش چند صد هزار میلیارد
تومان است ،محیطزیست ،آلودگی هوا و تصادفات
جادهای که در سال جان  15هزار نفر از هموطنان
را میگیرد .اینها دیگر موضوعاتی هستند که همه
روی آنها اشــتراک نظر داریم .اگر در این بحثها
نگاه و رویکرد ما سیاسی شد حتما باید مورد انتقاد
قرار بگیریم و من هم از رسانهها و هم از نمایندگان
محترم میخواهم اگر موردی بود به ما تذکر بدهند.
آیا تا به حــال در این مــورد تذکری از
نمایندگان گرفتهاید؟

من حتی یک مورد تذکر ندیدهام که کسی بگوید
ن گزارشــی که شــما تهیه کردهاید مثال فالن
ای 
رویکرد سیاسی را دارد .به هر حال حتی اگر کسی
را هم بخواهند محاکمه کنند ابتدا به خودش اطالع
میدهند.

خود شما در مقابل آن مقاومت میکنید
و به نوعی مانعتراشی میکنید تا تحقیق
و تفحص شکل نگیرد .البته این مختص
به دوره شما نیست و در مجلس هشتم هم
تالشها برای تحقیق و تفحص از این مرکز
عقیم ماند .چرا اینگونه است؟

مــن همین جا اعالم میکنم که مــا برای هرگونه
تحقیق و تفحص و بررســی آمادگی داریم .البته
سازمانهای نظارتی مانند دیوان محاسبات کشور
ما را مورد بررسی قرار میدهند.
اما به نظر میرســد نمایندگان اعتماد
چندانی به دیوان محاسبات در این مورد
ندارند .اخیرا بسیاری از نمایندگان منتقد
این مسئله بودند که بودجه مجلس خارج
از شــمول دیوان محاسبات است و مرکز
پژوهشها را هم شــامل میشود .حتی
برخی میگویند دیوان محاسبات به نوعی
در هماهنگی با هیأترئیسه مجلس است و
چند روز پیش هم  30نماینده نامه نوشتند
و خواستار شفاف شدن بودجه کل مجلس
شدند.

مســئله دیگر بحث تحقیق و تفحص از
مرکز پژوهشهای مجلس است .بسیاری
از نماینــدگان میگویند این مرکز مانند
دژی شــده که تحقیق و تفحص از آن به
مثابه سقوط دژ است و ریاست مجلس و

به هر حال ما بــرای هر تحقیق و تفحصی آمادگی
داریم ،بیایند و تحقیق و تفحص کنند .بیشتر از این
چه چیزی میتوانم بگویم.

درصد کاهش یافته است.
نایب رئیس مجلس خاطرنشــان کــرد :کارهای
فرهنگی خیلی به بودجه بســتگی ندارد ،در واقع
کارهای فرهنگی یعنی اینکه روحانیت کار خود را
درســت انجام دهد ،صداوسیما کار خود را درست
انجــام دهد ،آمــوزش و پــرورش ،وزارت علوم و
دانشــگاهها هم کار خود را درست انجام دهند واال
این موسسات تأثیر زیادی ندارند.
عضوفراکسیونامیدمجلسشورایاسالمیتصریح
کرد :موسسات باید روی پای خود بایستند و از محل

فروش محصوالتشان اداره شوند ،مگر بعضی موارد
مانند جامعهالمصطفی ک ه طلبه برای خارج از کشور
تربیت میکنــد ،نیاز به بودجــه دارد ،در غیر این
صورت در بعضی جاها واقعا هدر میرود.
نماینده مردم تهران در مجلس همچنین در پاسخ
به پرسشــی درباره اظهارنظــر رئیسجمهوری
درباره اعمال برخی فشــارها برای دریافت بودجه
بیشــتر ،اعالم کرد :به هر حال برای گرفتن بودجه
از ناحیههای مختلف و از خود این ســازمانها هم
فشارهایی بوده است.

۳
قوه قضائیه
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احتمال دارد
در جایی
این مسئله
رویکرد
سیاسی
داشتن در
پژوهشها
از دست ما
در برود،
خوب است
که تذکری یا
یادداشتی به
ما بدهند تا ما
بررسی کنیم

نظر روز

میزان :رئیــس قوهقضائیه گفــت :یکی از
قویترین مؤلفههای اقتدارجمهوری اسالمی
در منطقه و جهان ،شهادت و حضور شهیدان
است .این کشور ،کشور شهیدان است و استان
ایالم از این جهت بســیار برجسته است و در
خط مقد ِم جبه ه دفاع از ســرزمین با عنوان
شهادت قرار دارد.
آیتاهلل آملی الریجانی در اولین روز از ســفر
استانی خود به استان ایالم در دیدار با خانواده
معظم شــهدا ،ایثارگران و جانبازان و رؤسای
عشایر ضمن قدردانی از نماینده ولیفقیه در
استان ،استاندار و همه مسئوالن عالی قضایی
که رنج ســفر را برای رســیدگی به وضعیت
قضایی استان هموار کردند و تالشهایی که از
قبل برای شناخت و حل مشکالت این استان
انجام شده است ،گفت :امروز نظام اسالمی و
انقالباسالمیایراننقشبیبدلیلیدرمنطقه
دارد و هیچکس را یارای انکار آن نیست.
آیتاهللآملیالریجانیگفت:جمهوریاسالمی
ایراندرمعادالتمنطقهایوبینالمللینقشی
اساســی دارد و این موضوع مورد اذعان همه
است و هم دوســتانجمهوری اسالمی و هم
دشمنان به این موضوع اذعان دارند.
رئیس قوهقضائیه تصریح کرد :همین دیروز در
گزارشی در یکی از روزنامههای عربستان آمده
بود که باید بپذیریم کهجمهوری اســامی
ایران فراتر از مرزهای خود دارای تأثیرگذاری
زیادی در بین مردم منطقه است و جمهوری
اســامی ایران به قدرت بیبدیلی در منطقه
تبدیل شده است.
رئیس دســتگاه قضا بــا بیان اینکــه امروز
توانایی نظامی ایران بر کسی پوشیده نیست،
تصریح کرد :توانایی علمی و توانایی ایران در
حیطههای مختلف فرهنگــی هم بر احدی
پوشیدهنیستوتأثیرجمهوریاسالمیبسیار
فراتر از تأثیر قدرت نظامی است.
وی عنوان کرد:جمهوری اســامی در کشور
دوست و همســایه  -عراق -بهخاطر دعوت
دوستان ورود کرده؛ در سوریه هم همینطور
است.
آیــتاهلل آملــی الریجانی اظهار کــرد :این
یعنیجمهوری اســامی در قلــوب مردم و
مسئوالن منطقه نفوذ کرده و آنها جمهوری
اسالمی را ناجی این کشــورها در برخورد با
داعش و امثال آن میدانند.
رئیسقوهقضائیهبابیاناینکهدرحیطهعلمی،
ایران به یکی از قطبهای علمی منطقه تبدیل
شده است ،تصریح کرد :امروز تعداد مقاالت
علمی که چاپ میشود و دستاوردهای علمی
که وجود دارد ،نشــاندهنده یک پیشرفت و
توسعه علمی بزرگ در ایران است.
رئیس دستگاه قضا افزود :حال سوال اینجاست
که این پیشــرفتهای علمــی ،اجتماعی،
سیاســی و نظامی از کجا پدید آمده است که
پاسخ به آن نیاز به تحلیل دارد.
وی گفت :امرو ز جمهوری اسالمی یک نظام
سیاسی بیبدیل را در منطقه ایجاد کرده و از
روز اول هم مورد هجمه بوده اســت .شما از
هجمههای اول انقالب چــه از درون و چه از
بیرون آگاه هستید .در درون بحث کودتاهای
مختلف مطرح بود و در بیرون تهدیدهایی علیه
نظام وجود داشت و بعد هم حمله ناجوانمردانه
صدامیان به ایران شکل گرفت.
آیتاهلل آملــی الریجانی اظهــار کرد :یعنی
همه برای درهم شکستنجمهوری اسالمی
به عنوان یک نظام سیاسی جدید در منطقه
فعال شدند .سوال این است که نظامجمهوری
اســامی ایران چطور رقیب نظــام لیبرال
دموکراسی و مدرنیته شد؟
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد :اگر ما تحلیل
کنیم که چگونه شــد ک ه جمهوری اسالمی
با این همه دشــمنی و فشارها امروز مقتدرتر
از همیشــه در این نقطه تاریخی ایســتاده
است ،بســیار ارزشمند است و همه دشمنان
او در منطقــه و حتــی دشــمنان منطقه با
پشــتوانه کشورهای ســلطه از این اقتدار در
هراس هستند.
وی اضافه کــرد :یکی از قویترین مؤلفههای
این اقتدار شهادت و حضور شهیدان است .این
کشور ،کشور شــهیدان است و استان ایالم از
این جهت بسیار برجسته است و در خط مقدم
جبه ه دفاع از سرزمین با عنوان شهادت است.
رئیــس قوهقضائیه افزود :متأســفانه عدهای
در مقام کمرنگ کردن مســئله شهادت در
جامعه برآمده بودنــد و تالش میکردند این
مقوله را کمرنــگ کنند؛ البته نتوانســتند
و نخواهنــد توانســت؛ ما نیز باید هوشــیار
باشــیم که این مقوالتِ عظیــم معنوی را از
دست ندهیم.

