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سامانه پیام کوتاه 30002323

33110065 ساعت 3 تا 6 بعدازظهر
33916546 تمام ساعات شبانه روز دیروز در راهپیمایی 22 بهمن »ملت« در مفهوم جامع کلمه حضور پیدا کرد و انقالب 

اسالمی، در آغاز چهلمین سالگی، خود را در میان اجتماعات بزرگ مردمی دید و این 
در حالی است که مردمی که آمده بودند درباره بعضی اتفاقات، پاره ای از روندها و بخش 
قابل مالحظه ای از عملکردها و رویکردها حرف و حدیث هم داشتند ولی جنس حرف و 
حدیث شان با جنس حرف و حدیث کسانی که کاستی ها را متوجه خود انقالب اسالمی 
و نظام سیاسی برآمده از آن می کنند، متفاوت بود و البته این دسته دوم نیز بخشی از 
جامعه ما را تشکیل می دهند که تظاهرات بسیار گسترده  دیروز تهران، شهرستان ها 
و روستاها نشان داد جمعیت دسته دوم بسیار کمتر از آن است که به حساب آید و از 
این روست که می گوئیم ملت در راهپیمایی آغاز چهلمین سال انقالب در مفهوم جامع 

کلمه حضور داشت.
اما از آن طرف خارج از مفهوم ملت، در راهپیمایی های دیروز و سال های قبل جای 
حضور و یا حمایت عده ای از رهبران احزاب، شخصیت های خاص و پاره ای از نخبگان 
سیاسی و اجتماعی خالی بود. عده زیادی از آنان در مراسم سال های اولیه پس از انقالب 
اسالمی حضور داشتند و به مرور حضور آنان و حمایت شان از انقالب بهمن 57 کاستی 
گرفت و به تعبیر رایج از »قطار انقالب« پیاده شدند که البته این موضوع دارای منشاء 
واحدی نبود و حکایت هر یکی از دیگری تا حدی متفاوت می باشد که این هر دو یعنی 

بخشی از مردم که نیامدند و این نخبگان سیاسی اجتماعی جای پرداختن دارد:
1- عــده ای از مردم که در تظاهرات دیروز نبودند بطور طبیعی امکان حضور پیدا 
نکرده اند و از این رو نمی توان همه غائبین مراسم بسیار باشکوه دیروز را دلزدگان از نظام و 
روند آن دانست اما بدون شک عده ای از متن مردم که دیروز غایب بودند و البته تعدادشان 
زیاد نبود، از روند کشور و آنچه در ذیل واژه »نظام سیاسی« می شناسند، رضایت ندارند 
و عده ای هم وضع فعلی را انحراف از روند اولیه انقالب اسالمی و مطالبات اولیه مردم 
از رهبران انقالب به حساب می آورند. این دسته خود به تفکرات مختلف تقسیم پذیر 
هستند اما در یک کالم کلی می توان گفت انقالب و نهادهای آن و هر کسی که در نظام، 
کار و مسئولیتی در دست دارد باید تالش گسترده ای کند تا این بخش از مردم را به قطار 
انقالب باز گرداند در این میان بخشی از این طیف نیازمند تبیین دقیق روند کشور، شرایط 
موجود، اندازه موفقیت های نظام و نیاز مداوم به همراهی مردم برای تحقق همه اهداف 
انقالب 57 است که در این خصوص کوتاهی هایی وجود دارد و متأسفانه باید گفت بخشی 
از آنان دریافت کننده هیچ خبر، پیام و تحلیل از درون نظام اسالمی نیستند و بطور کلی 
خبر و تحلیل خود را از جاهایی که در نقطه مقابل انقالب هستند دریافت می کنند. برای 
این عده حتماً باید فکری کرد. اما در عین حال مشکل بخشی از اندک کسانی که دیروز 
در صفوف »ملت« حضور نیافتند برای این غیبت به خود حق می دهند! بخش مهمی از 
اشکاالتی که این گروه به روندها، رویکردها و عملکردها می گیرند، باید حل شود و بدون 
حل آنها بازگرداندن این عده به قطار انقالب آسان نیست. متأسفانه باید گفت بی عدالتی ها 
در بخش های مختلف دستگاه های حکومتی وجود دارد، فساد و سوءاستفاده و حیف و 
میل اموال عمومی وجود دارد، تندروی ها در بعضی از مواردی که پای مردم در میان است 
و نیاز به تسامح دارد، یک واقعیت است. اینکه متولیان بخش های مهمی از نظام نسبت 
به اشکاالت افراد داخل حکومت نوعاً با تسامح عبور می کنند ولی کمتر از آن اشکال را 
در طیف هایی از مردم تحمل نمی کنند، یک واقعیت است که بدون رفع آن ها و یا نشان 
دادن چشم اندازی که نوید رفع آن ها بدهد، نمی توان بخشی از مردمی که به روندها و 

رویه ها اعتراض دارند را به قطار انقالب بازگرداند.
2- در مورد رهبران احزاب و گروه ها و پاره ای از شخصیت های خاص نمی توان حکم 
کلی کرد هر بخش از آن ها حکایت جداگانه ای دارند اما به طور کلی این ها به دو دسته 
بزرگ تقسیم می شوند؛ دسته  ای که اساساً از اول دنبال پدیده ای به نام و نشان »انقالب 
اسالمی« و »نظام اسالمی« نبوده اند و در عین حال برای آنکه بگویند ما با مردم ایران 
همراه هســتیم در تظاهرات اواخر سال 57 و یکی - دو مراسم سال های اول پیروزی 
انقالب اسالمی با اکراه شرکت می کردند و بعد هم بطور کلی کنار کشیدند و یا در نقطه 
مقابل انقالب قرار گرفتند حال بگذریم که بعضی از این افراد و گروه ها در ماه های پایانی 
ســال 57 با انداختن »نخود«ی در دیگ بزرگ انقالب، ادعای ملکیت داشته و مردم 
و روحانیت و پیشــتازان نهضت حضرت امام)ره( را به غصب و انحصارطلبی و... متهم 
می کردند! خب در این جا می توان فهرست بسیار طوالنی از گروه های کم شمار و مخالف 
شعارهای اصلی انقالب نشان داد که بعد از یکی- دو سال در هیچ مراسمی از انقالب و 
نظام حضور نیافتند و بسیاری از آنان در نقطه مقابل هم قرار گرفتند؛ جبهه ملی، نهضت 
آزادی، حزب توده، چریکهای فدایی، سازمان منافقین خلق، جنبش مسلمانان مبارز، 
کانون نویســندگان و شخصیت هایی که در ذیل این گروه ها و یا به موازات آنها مطرح 
بودند از این قبیل هستند و طبعاً اینها را نمی توان به قطار انقالب سوار کرد و هر تالشی 
برای سوار کردن آنان به قطار انقالب راه به جایی نمی برد چون خود آنان اساساً انقالب 

اسالمی و نظامی دینی را برنمی تابند.
عده ای از کسانی که با ظاهری دلسوزانه از لزوم سوار کردن دوباره پیاده شدگان 
به قطار انقالب سخن می گویند دقیقاً منظورشان همین گروه ها و افراد است و شاید در 
توهم استفاده از ظرفیت آنان برای جلب رضایت دشمنان بیرونی را دارند!  ما در فتنه 
88 و قضایای پس از آن شاهد این موضوع بودیم. اتفاقی نبود که منافقین بعد از قضایای 
30 خرداد 60 از سوی مهندس بازرگان، »فرزندان عزیز« و بعد از اتفاقات عاشورای 88 از 
سوی یکی از سران فتنه، »مردم خداجو« خوانده شدند. البته تالش ها برای سوارکردن 
اینها و حامیان آنان به قطار انقالب به جایی نمی رسد چون هم مانع درونی وجود دارد 

و هم مانع بیرونی.
3- اما این نکته را هم باید در نظر داشت که عده ای از عناصر فرهنگی و اجتماعی 
با بروز پاره ای تندروی ها از قطار انقالب پیاده شده اند. این تندروی ها را می توان به 
دو دســته تقسیم کرد. یک دسته تندروی هایی که به اشتباه به نام اسالم و انقالب 
از سوی نیروهای جوانی که در عین اخالص دچار کج فهمی بوده اند، صورت گرفته 
است که می توان تا حدی آن را از اقتضائات اول انقالب هم به حساب آورد. اکثر این 
جوانان بعد که به پختگی رسیدند رفتار خود را اصالح کردند و حتی درصدد دلجویی 
از کسانی که در معرض آسیب قرار گرفته بودند، برآمدند. رهبری انقالب هم همواره 
در این خصوص از تندروی پرهیز داده اســت که می توان از جمله به پیام 8 ماده ای 
61/9/24 حضرت امام خطاب به رئیس وقت قوه قضائیه و نخست وزیر وقت اشاره کرد. 
بازگرداندن این دسته به قطار انقالب کار دشواری نیست و طبعا این طیف و نیروهای 
مرتبط با نظام و انقالب اختالف عمیق ایدئولوژیک و یا استراتژیک ندارند. اینها نوعا 
در نهایت دل در گرو کشور دارند و موضوعات مختلف می تواند آنان را نسبت به نظام 
عالقه مند نماید. دسته دیگری از تندروی هم مربوط به جریانات خاص سیاسی است 

که رنگ و بوی قدرت طلبی دارد.
4- در این بین یک عده ای و بهتر بگوییم یک جریانی هم از این موضوع سوءاستفاده 
می کند و با شــعار زیبا و در عین حال مبهم بازگرداندن »آنان که از قطار انقالب پیاده 
شــده اند« درصدد بهره گیری سیاسی هستند و در واقع نه به آنان که از قطار انقالب 
پیاده شده اند ارادتی دارند و نه به آموزه های اصیل انقالب اسالمی. از نظر اینها آنان که 
پیاده هستند را می توان در چرخه ای قرار داد که بدون آنکه سوار قطار انقالب شوند به 
آنان سواری بدهند! این در حالی است که اگر دلسوزی اینها برای پیادگان قطار انقالب، 
صادقانه بود باید یکی از ســه دلسوزی را بروز می دادند یعنی یا تالش خود را معطوف 
به متقاعد کردن آنان به خطا بودن راهی که پیموده اند و یا عذرخواهی شخصی از آنان 
به واســطه موضعی که پیش از این به درست یا نادرست در مقابل آنان داشتند، انجام 
می دادند و یا اینکه اگر راه آنان را صواب می دانند خود نیز از قطار انقالب پیاده شده و 

با آنان همنوایی می کردند اما نه آن را انجام می دهند و نه این را!
به این دو نمونه توجه کنید تا میزان تطابق عمل و شــعار بعضی از  داعیان »قطار 

انقالب« را دریابیم. 
اول: حفظ شعائر اسالمی و پاسداری از دیانت مردم و مقابله با نفوذ  فرهنگی مخرب 
اجانب یک وظیفه مهم عمومی به حساب می آید و البته مسئولیت افراد به نسبت توانایی 
که در طی این مسیر دارند، متفاوت می شود و مسئولین ارشد کشور طبعا مسئولیت 
ســنگین تری دارند. امروز بعضی از مسئولین در برابر کنترل اخالقی و امنیتی فضای 
مجازی به نام »حق مردم« مخالفت نمــوده و از این طریق تالش می کنند تا به گمان 
خود به مدیران شبکه های اجتماعی که هر کدام یک طیف خاصی از مردم را مخاطب 
خود دارند، نزدیک شده و آنان را برای اهداف سیاسی جذب نمایند اما وقتی در همین 
موضوع سوابق این افراد را می کاویم، آنان را کامال در مقابل چنین طیفی می بینیم مثال 
در بحث حجاب در اوایل دهه 1360 رفتاری کرده اند که امروز متدین ترین ها نیز آن را 
افراط گرایی و یکی از دالیل بروز ناهنجاری های بعدی در امر حجاب می دانند. با بررسی 
این موضوع درمی یابیم یک چیز در این دو مقطع مشترک است و آن جذب آرای مردم 
اســت که یک روزی در پوشش مقابله با بدحجابی و امروز در پوشش مقابله با آنچه به 
دروغ و با واژگان وارونه »حجاب اجباری« می خوانند، دنبال شده است. یعنی در واقع نه 
حجاب و نه شخصیت افراد مطرح نیستند، بلکه آنچه اصالت  دارد قدرت است و رأیی 

که سازنده قدرت می باشد.
دوم: یکی دیگر از موضوعات، مسئله حصر بعضی از افراد و موافقت و مخالفت با آن 
است. تردیدی نیست که به طور اصولی امام و رهبری و نظام و متدینین از  اینکه کسی 
در حصر باشد، خشنود نیستند ولی نمی توان ضرورت حصر آنان که عدم حصرشان به 
خود و مردم آسیب می زند را نادیده گرفت. اما از آن طرف می بینیم مثال افرادی از حصر 
آقای منتظری به عنوان یک ظلم سخن می گویند که خود در زمانی که در مسند قدرتی 
بوده اند، بدون آنکه دســتوری دریافت کرده باشند، حدود و ثغور و حتی ابتدایی ترین 
حقوق این فرد را زیر پا گذاشته اند. یکی از این افراد در زمان مسئولیت خود لحظه ای 
پس از عزل آقای منتظری از قائم مقام رهبری با بولدوزر به سمت منزل او حرکت کرده 
و دیوارهای خانه و حسینیه او را خراب کرده و با الفاظ رکیک به پیشخدمت خود دستور 
داده که »عکس این... را از دیوار پایین بیاور!«  حاال همین فرد و افراد دیگری که در آن 
زمان دست به اقداماتی زده اند که باعث دلخوری عده ای شد و بعضی از شخصیت های 
حوزوی را از قطار انقالب پیاده کرد، مدعی هستند که آنان که از قطار انقالب پیاده شده اند 
به قطار برگردند! اینها نیز در واقع دنبال حقی و حقیقتی نیستند دنبال جلب نظر موافق 

دیگران و رسیدن به مطامع دنیوی خود هستند. 
بله البته باید همه آنان که با بعضی تندروی ها از قطار انقالب پیاده شده اند، بازگردند.

ُشکوه و ِشکوه 22 بهمن

سعداهلل زارعی

* غربی ها پیام مردم غیرتمند ایران را در راهپیمایی 22بهمن 96 شــنیدند. آنان 
فهمیدند که این ملت پشتیبان والیت فقیه و آرمان های انقالب اسالمی است. اما 
به برخی مســئوالن هم عرض کنم که همین مردم از تبعیض ها و بی عدالتی ها، 
اشرافی گری عده ای، بی تدبیری و اقتصاد فلج و... حرف های بسیاری دارند، امیدوارم 

صدایشان را شنیده باشند!
سپهر آشتیانی
* شــگفت زده شدم وقتی حضور پرشــور و دلگرم کننده جوانان و نوجوانان را در 
روز گرامیداشــت پیروزی انقالب اسالمی دیدم. این حضور والیتمدارانه بنده را به 
این نتیجه رســاند که زمان آن رســیده که به این جوانه های پرانگیزه و غیرتمند 
ایران اسالمی اعتماد بیشتری شود زیرا اینها هستند که در رشد و پیشرفت کشور، 

انقالبی عمل خواهند کرد.
حسینی
* آقای رئیس جمهور می گوید همه  مطالبات مردم اقتصادی نیســت اما مشــاور 
ایشان 80 درصد مطالبات مردم را اقتصادی عنوان کرده است. نکند آقای روحانی 
به مطالبات آن 20 درصدی اشــاره می کند که جزو قشر مرفه جامعه اند و جالب 
اینکه اغلب در صحنه های مشارکت ملی و انتخابات شرکت نمی کنند. ضمنا مگر 

رئیس جمهور با مشاور خود مشورت نمی کند؟!
9715---021 و 7472---021
* وزیر بهداشت از تحت پوشش قرار گرفتن 11 میلیون نفر زیرنظر بیمه سالمت 
آماری اعالم کرده است ولی ایشان به این موضوع اشاره نکرده که فقط در مراکز 
درمانی دولتی و دانشگاهی این خدمات ارائه می شود که با توجه به ازدحام بیماران 
در این مراکز سطح سرویس دهی پایین می آید. ضمن اینکه اکثر پزشکان متخصص 

و فوق تخصص در مراکز خصوصی فعالیت می کنند.
031---0883

* در نهادهای نظارتی فرهنگی مثل وزارت ارشاد اسالمی باید قبل از آنکه فیلم سازان 
متحمل وقت و هزینه های زیادی در ساخت فیلم شوند سوژه، مضمون و متن فیلم ها 
با سیاست های فرهنگی نظام مطابقت داده و جواز ساخت صادر شود. در غیر این 
صورت فرهنگ ملی دچار چالش خواهد شد و سرمایه های کشور به هدر می رود.
0936---8132

* از مســئوالن امور مســاجد درخواســت داریم با طرحی نو این اماکن فرهنگی 
را در تمام زمینه ها فعال ســازند.  در حال حاضر بســیاری از مساجد برای تامین 
هزینه های خود به »تهیه غذا« تبدیل شــده اند ولی از هدف حیاتی و مهم جذب 

جوانان غفلت شده است.
0936---8717

* از شنیدن خبر افزایش تولید سیگار از 9 کارخانه در سال 94 به 17 کارخانه در 
سال 96 دل هر انسانی به درد می آید. فقط باید گفت آفرین بر این همه تدبیر که 

سود هنگفت تولید سیگار را بر سالمت مردم ترجیح می دهد!
0912---1883

* در خرم آباد لرستان غیر از رکود اقتصادی، بی کاری و تعطیلی کارخانه ها به تازگی 
با پدیده گرانی مسکن نیز مواجه شده ایم.

0916---0685
* جانباز دوران جنگ تحمیلی هســتم، می دانید حقوق بنده چقدر اســت؟ االن 
590 هــزار تومان حقــوق می گیرم و بدون دریافت مزایــای جانبازان، امور را به 

سختی می گذرانم...
021---6991

* در ســال 97 عوارض برق مصرفی را 8 درصد افزایش دادند و قرار است وزارت 
نیرو عالوه بر دریافت نرخ آب بهای شــهری بابت هر مترمکعب فروش آب شــرب 
150 ریال از مشــترکین دریافت کند! مردم این افزایش هزینه تحمیلی دولتی را 

از کدام رونق اقتصادی و افزایش حقوق خود تامین کنند؟
028---9577

* دولت 5 ســال است از همسان سازی حقوق بازنشستگان در سال آینده سخن 
می گوید مجلس باید بپرسد که چرا اقدامی صورت نگرفته است؟

کماسی
* شرکت تعاونی [... ] در شهر آستارا به مبلغ 8 میلیارد تومان از مردم این منطقه 
کالهبرداری کرده است ولی به رغم دستگیر شدن فرد حرامخوار، اقدامی در پیگیری 
شکایت های مالباختگان دیده نمی شود. از ریاست قوه قضائیه تقاضای پیگیری داریم.
0911---1108

* تنها پله برقی منطقه 14 در بزرگراه شــهید محالتی به علت مدیریت بی نظیر 
شهرداری تهران در بارندگی برف اخیر چند روز از کار افتاد! و افراد مسن و کسانی که 
از بیماری پا درد و کمردرد رنج می بردند با سختی از پله های خاموش عبور می کردند!
0912---3949

* بانک سرمایه در چند سال اخیر هیچ سودی به سهامداران خود که بیشتر آنان 
معلمین هستند پرداخت نکرده است چرا؟ توضیحی هم نمی دهند.

0911---8808
* در محله اندیشــه تهران ســرقت از منازل زیاد شده است. از نیروهای کالنتری 

منطقه درخواست داریم امنیت را به ساکنین این منطقه برگردانند.
میرهاشمی
* پلیس راهور در خصوص تبدیل پیاده روها به مکان پارک خودروها در محدوده 

عدل، بهار، لشکر، ده دی و... مشهد مقدس تدبیری بیندیشد.
0939---6430

* از نمایندگان محترم مجلس شورای اسالمی درخواست می شود در صورت نبود 
قانون، طرحی را برای عدم ورود سگ های خانگی به پارک ها، معابر عمومی، برج های 
مسکونی و... تصویب کنند. متأسفانه برخی غربزدگان که از ابراز عواطف به همسر 
و فرزند داری بی بهره اند این سگ ها را همچون فرزند خود به مجامع عمومی وارد 
می کنند که عالوه بر بدآموزی نونهاالن بعضا باعث ترس و وحشت افراد می شود. 
در ضمن با توجه به نجس بودن آنها و احتمال عوارض بیماری این کار تعرض به 

حقوق دیگر مردم نیز است.
سلیمانی- قاری- فرخی- طاهری
* بــا توجه به روند تعویض و صــدور کارت ملی و لزوم حضور فرد متقاضی برای 
انگشــت نگاری، مسئولین امر چه تدبیری برای معلولینی که قادر به حضور برای 
انگشــت نگاری نیستند اندیشیده اند؟! همسرم 12 سال است که بر اثر سکته فلج 
و معلول شده و حتی انگشتانش نیز به شکل عقابی شده است که قادر به حرکت 
آنها نیســت و امکان بردن او برای انگشت نگاری هم وجود ندارد. از مسئوالن امر 

درخواست می شود توسط ماموران سیار مشکل همسرم را مرتفع نمایند.
رفیعی- مارلیک کرج
* بانک ... اســتان کرمان در اقدامی عجیب، ملک افرادی را که وام فرســودگی 
دریافت کرده بودند و نتوانســتند اقساط را پرداخت کنند، برای فروش گذاشته و 
30 درصد به اصل قسط اضافه کرده است! آن هم شهروندانی که از قشر کم درآمد 

جامعه اند نه مرفهین بی درد.
034---3076

* قبال صاحب هر کارتخوان در هر پایانه فروش امکان مشــاهده تمام کارت های 
کشــیده شده در داخل کارتخوان را داشت و می توانست تشخیص وصول یا عدم 
وصول را بدهد ولی اخیرا بانک مرکزی دســتور داده کل کارت های کشیده داخل 
یک پز به صورت یک عدد کل نمایش داده شود در نتیجه امکان تشخیص وصول 
یا عدم وصول کارت های کشیده شده در پز پایانه فروش برای فروشنده وجود ندارد.
بیگ زاده

* از مســئوالن امر درخواســت می شــود وضعیت 10 ماه حقوق پرداخت نشده 
سربازمعلمان را پیگیری و مشکل را رفع نمایند.

0939---4698
* بلوار شــهرزاد از زیر پل بعثت به سمت شــمال به قرق میوه فروشان دوره گرد 
درآمده یعنی وسط خیابان تبدیل به میدان تره بار شده و ترافیک سنگینی در این 
محدوده به وجود می آید. با وجود پلیس و مأمور نیروی اداره راهنمایی و رانندگی 

چرا باید چنین مشکلی داشته باشیم.
0919---5541

* یک ماه است به منطقه برق بوعلی واقع در محدوده امام حسین تماس می گیرم 
و تخلف برق دزدی یک ســاختمان در حال ســاخت را اطالع می دهم اما دریغ از 

ذره ای توجه و پیگیری مسئوالن اداره برق بوعلی!
021---6756

»پاسخ روابط عمومی شهرداری منطقه 19«
ضمن تشــکر از درج مشکالت شــهروندان محترم بدینوسیله در پاسخ به مطلب 
مندرج در آن نشــریه وزین مورخ 96/11/16 )ستون ارتباطات مردمی( با موضوع 
ترافیک ورودی شــهرک رسالت و صالح آباد )خیابان کلهر( به آگاهی می رساند؛ با 
همکاری بخشــداری شهر آفتاب، پلیس راهور منطقه 19 و معاونت حمل و نقل 
و ترافیک این منطقه تمهیداتی از قبیل حضور مســتمر و استقرار یگان انتظامی 
راهور جهت اعمال قانون و برقراری نظم از ســوی رانندگان صورت گرفته است، 
همچنین بررسی طرح یک طرفه نمودن خیابان شهید کلهر و سایر اقدامات جهت 
معابر منتهی در حال اجرا می باشد که به زودی مشکل ترافیک محله صالح آباد به 

نحو مطلوبی مرتفع خواهد شد.

گفت و شنود

بند كفش

خبر ویژه
پاسخ امام )ره( درباره آنها که 

از قطار انقالب پیاده شدند
سخنان دیروز رئیس جمهور با اعتراض همکار سابق نشریات اصالح طلب روبرو شد.
داریوش سجادی نوشت: »آقای روحانی در مراسم سالگرد پیروزی انقالب اسالمی 
فرمودند؛ ثمره انقالب و میراث امام قانون اساســی است. باید قانون اساسی را پاس 

بداریم و از ظرفیت آن استفاده کنیم. قانون اساسی معیار ما است.«
جناب روحانی ظاهراً فراموش کرده اند پیش تر در مغلطه ای آشکار فرموده بودند 
»بگذاریم مردم خودشان راه بهشت را  انتخاب کنند، بهشت زوری نیست« و اکنون 
تجاهل العارف فرموده و سنگ قانون اساسی را به سینه می زنند در حالی که در بند 
اول اصل سوم همین قانون اساسی آمده؛ »دولت جمهوری اسالمی باید همه امکانات 
خود را به منظور ایجاد محیط مســاعد برای رشد فضایل اخالقی براساس ایمان و 

تقوای شهروندان به کار بندد!«
سجادی همچنین خاطرنشان کرد: آقای روحانی فرمودند »برخی را از قطار انقالب 
پیاده کردیم که می توانستیم پیاده نکنیم و اکنون باید همه را به این قطار دعوت کرد«.
خیر جناب روحانی! شما اساساً فهم و شناخت درستی از »انقالب خمینی« و 

»خمینی انقالب« ندارید! 
جناب روحانی- بفرموده همان امامی که امروز امهات انقالبش را زیر سؤال بردید؛ 
»من امروز بعد از ده سال از پیروزی انقالب اسالمی همچون گذشته اعتراف می کنم 
که بعض تصمیمات اول انقالب در ســپردن پست ها و امور مهمه کشور به گروهی 
که عقیده خالص و واقعی به اسالم ناب محمدی نداشته اند، اشتباهی بوده است که 
تلخی آثار آن، به راحتی از میان نمی رود؛ گرچه در آن موقع هم من شــخصاً مایل 
به روی کار آمدن آنان نبودم ولی با صالحدید و تأیید دوســتان قبول نمودم و االن 
هم سخت معتقدم که آنان به چیزی کمتر از انحراف انقالب از تمامی اصولش و هر 
حرکت به سوی آمریکای جهان خوار قناعت نمی کنند، در حالی که در کارهای دیگر 
نیز جز حرف و ادعا هنری ندارند. امروز هیچ تأسفی نمی خوریم که آنان در کنار ما 
نیستند چرا که از اول هم نبوده اند. انقالب به هیچ گروهی بدهکاری ندارد و ما هنوز 

هم چوب اعتمادهای فراوان خود را به گروه ها و لیبرال ها می خوریم«.
جناب روحانی- متأسفانه نه امام را شناختید و نه انقالب امام را شناخته اید.

راز حاشیه سازی دوباره
البه الی نتایج نظرسنجی یک مرکز دولتی

بخشی از ســخنان رئیس جمهور در جشن ملی چهل سالگی انقالب اسالمی، 
تعجب ناظران را برانگیخت.

آقای روحانی دیروز در راهپیمایی 22 بهمن گفت: 40 ســال بس است. بیایید 
کینه ها را رها کنیم. چند ســال کینه و ســخن ناروا گفتن، همه برادر، مسلمان و 

ایرانی هستیم.
رئیس جمهور افزود: انقالب ما وقتی پیروز شــد که همه با هم بودیم و در قطار 
انقالب مسافران فراوانی بودند البته برخی زودتر از قطار پیاده  شدند و برخی را هم از 
قطار انقالب پیاده کردیم که می توانستیم پیاده نکنیم و اکنون باید همه را به قطار 

انقالب دعوت کنیم.
رئیس جمهور با بیان اینکه رای مردم است که منتخب مردم را می سازد، اظهار 
کرد: بعد انتخابات باید رقابت را کنار گذاشته و قواعد سیاسی جهانی را مراعات کنیم 
و همه در کنار هم باشیم. مردم را راحت بگذاریم و در حریم خصوصی مردم دخالت 
نکنیم. حریم خصوصی مردم از آن مردم است. یک بار هم شده فرمان هشت ماده ای 

امام در سال 61 را بخوانیم و طبق آن عمل کنیم و آستانه  تحملمان را باال ببریم.
وی گفت: باید قانون اساسی را پاس بداریم و از ظرفیت آن استفاده کنیم. آنچه 
که امروز از آن به عنوان مشکل در روابط اجتماعی، بحث آزادی و سرمایه گذاری ها 
یاد می شــود، به خاطر عمل نکردن به قانون اساســی است. هر که قانون اساسی را 
قبول دارد، انقالبی است. همه نهادها و دستگاه ها باید به قانون اساسی عمل کنند. 

این قانون بن بست ها را برداشته و ظرفیت های بسیاری دارد.
وی ادامه داد: اگر در جایی ما با هم بحث داریم باید به اصل 59 قانون اساسی 
مراجعه کنیم.  طبق این اصل برای رفع مشکالت و اختالفات باید به آرای مستقیم 
مــردم مراجعه کرد. طبق اصل 59 هر چه مردم گفتند باید به آن عمل کنیم. این 

ظرفیت  قانون اساسی ما است و باید به آن عمل کنیم.
درباره این بخش از سخنان آقای روحانی پرسش هایی مطرح است.

چه کسانی را ما از قطار انقالب پیاده کردیم؟! آیا کسانی که پس از انقالب و پناه 
دادن شاه توسط آمریکا، همچنان با النه جاسوسی سر و ّسر داشتند، انقالبی محسوب 
می شدند؛ سازمان منافقین که 17 هزار شهروند ایرانی را کشت؛ بنی صدر که مأمور 
رمزدار ســفارت آمریکا بود و با منافقین برای ایجاد دوقطبی و شکاف در داخل آن 
هم در دوره فشارهای دشمن همکاری می کرد؛ منتظری که در حلقه باند جنایتکار 
مهدی هاشمی به دام افتاده و سخنگوی آنها علیه نظام شده بود؛ یا فتنه گرانی که 
سال 78 آشوب برپا کردند و خود آقای روحانی آنها را اوباش و مزدور آمریکا خطاب 
کرد؟!  معلوم است که ملت انقالبی، کینه جماعتی این چنین را بر دل داشته باشند، 
معلوم اســت که دل ملت ما با کسانی که علیه جمهوریت و اسالمیت در سال 88 
شوریدند و کار را به شعار »انتخابات بهانه است - اصل نظام نشانه است« و هتاکی 
علیه امام حسین)ع( کشاندند، هرگز صاف نمی شود. به تعبیر امام سجاد)ع(  »... ان 
نُراجع َمن هاَجرنا و اَن ننِصَف من َظلََمنا و اَن ُسالَِم من عادانا، حاشی من ُعوِدَی فیک 
و لــک، فانّــه العدّو الذی النُوالیه و الَحزُب و الذی  النصافیه... خدایا به ما توفیق بده 
که برگردیم به ســوی کســی که از ما دوری گزیده و انصاف به خرج دهیم با کسی 
که بر ما ظلم کرده و سازش و مسالمت کنیم با کسی که با ما دشمنی ورزیده؛ مگر 
کســی که در راه تو و به خاطر تو با او دشمنی کردیم، که همانا او دشمن است که 

با او دوستی نمی کنیم«.
ثانیا اگر آقای روحانی معتقد به رأی مردم و انتخابات هستند، با آشوبگران علیه 
رأی اکثریــت مردم و جمهوریت در ســال 88 مرزبندی دقیقی نکردند و برخی از 

همان ها در گوشه و کنار دولت به کار گماشته شدند.
ثالثا حریم شخصی اشخاص یک بحث است و تظاهر و تجاهر به حرمت شکنی 

و قانون شکنی و نقض احکام الهی و قوانین، یک موضوع دیگر.
رابعاً همان گونه که دولت و رئیس جمهور جزو قانون اساسی هستند، مجلس و 
قوه قضائیه و مجمع تشخیص مصلحت نظام و سازمان بازرسی و دیوان محاسبات 
و... نیز جزو قانون اساسی هستند و برای نظارت بر دولت و جلوگیری از خودکامگی 
تعبیه شده اند. بنابراین رئیس جمهور هر کس که باشد، نمی تواند به بهانه اینکه رأی 

مردم را کسب کرده، خودرایی  کند. اتفاقاً همین خودرأیی باعث شد که به تصریح 
گزارش دیوان محاسبات، دولت از اجرای 80 درصد احکام قانون بودجه 95 سرپیچی 
و تخلف کند، وزارت نفت 16 هزار میلیارد تومان از درآمدهای نفتی را به خزانه واریز 
ننماید و 75 درصد بودجه دستگاه های دولتی صرف هزینه های اجرایی شود و تنها 

25 درصد صرف سرمایه گذاری شود.
همچنین نتیجه خودشگفتی و خودرأیی برخی دولتمردان باعث شد هشدارهای 
دلســوزان درباره عدم اعتماد به شــیطان بزرگ مورد اهتمام قرار نگیرد و دولت در 
توافق برجام، در مقابل واگذاری امتیازهای نقد فراوان، مشــتی وعده نسیه و سپس 
بدعهدی شیطان بزرگ را دریافت کند با روندی که نه تنها موجب رونق اقتصادی 
نشد بلکه کاهش ارزش پول ملی و افزایش تورم را در پی داشت و موجب نارضایتی 
و گالیه مردم شد. اکنون به نظر می رسد آقای روحانی با طرح مباحث انحرافی نظیر 
بخشی از سخنان دیروز، مایل است پاسخگوی عملکرد خود نباشد و همچنان مردم 

را سرگرم حواشی سازد.
طبق آخرین نظرسنجی مرکز افکارسنجی دانشجویان )ایسپا( که به دولت نزدیک 
است، 80 درصد مطالبات مردم اقتصادی است. 69 درصد مردم بهبود اوضاع اقتصادی 
را اولویت خود دانسته و تنها 2 درصد، رفع حصر را اولویت معرفی کرده اند. پاسخ 74/8 
درصد مردم درباره وضعیت اقتصادی »منفی« بوده و این در حالی اســت که آقای 
روحانی ظرف 2 سال پس از اجرای برجام، همواره مدعی رشد و رونق اقتصادی بوده 
است. به نظر می رسد این رقم 75 درصدی که توسط آقای آشنا مشاور رئیس جمهور 

رونمایی شده علت اصلی طرح برخی مباحث انحرافی است.
در نظرسنجی های دیگر فقط یک درصد گفته اند که همچنان به آمریکا خوش بین 

هستند و 85 درصد نظر کاماًل نامساعد به آمریکا داشته اند.
گفتنی است طرح برخی نکات انحرافی از سوی آقای روحانی، با استقبال رسانه های 
ضدانقالب مواجه شد که در برابر شکوه حماسه حضور ملت ایران در راهپیمایی 22 
بهمن، دچار انفعال و درماندگی شــده بودند. رادیو فردا گفت سخنان آقای روحانی 

باارزش و مهم است.
اردوگاه دروغ در شوک!

درازگوش تروا دوباره هنگ کرد!
رسانه های ضدانقالب، حضور پرشکوه و کم سابقه ملت ایران در جشن پیروزی 
و چهل سالگی انقالب اسالمی را سانسور کردند. این رسانه ها برای چندین ساعت در 

شوک بودند و سپس دنبال حواشی رفتند.
اردوگاه رسانه ای شبکه عنکبوت شامل شبکه های ماهواره ای و سایت ها و کانال های 
تلگرامی، دیروز در برابر  سیل خروشان حضور با نشاط مردم، منفعل شدند. اردوگاه 
رســانه ای دروغ ظرف چند هفته اخیر تبلیغات انبوهی را برای ناامید و ســرخورده 
کردن مردم ســازمان داده بود اما دیروز در برابر عظمت حماســه حضور مردم در 
راهپیمایی 22 بهمن برای ساعت ها در خاموشی فرو رفت و مجبور شد این حماسه 
ده ها میلیونی را سانسور کند. صدای آمریکا، بی بی سی، دویچه وله، رادیو فردا، رادیو 

فرانسه، پیشاهنگ خط سانسور بودند.
نکته جالب تحرکات یک کانال تلگرامی اســت که در جریان اغتشــاش در ماه 
گذشته، تحریک به آدم کشی و ترور و آتش زدن پرچم ایران و حسینیه ها و مساجد 
می کرد. این کانال که توسط سازمان تروریستی منافقین و با هدایت موساد بارگذاری 
می شود، یک روز قبل از 22 بهمن خواستار ایجاد اغتشاش در ساعت 17 بعدازظهر 
روز 22 بهمن شد اما با پیش بینی رسوایی برای طیف ضدانقالب، ساعتی بعد خواستار 
این شد که عناصر میکروسکوپی ضدانقالب همان ساعت 10 صبح که مردم به خیابان 

می آیند، عرض اندام کنند!!
این اقدام بالهت آمیز، شبیه همان پیشنهادی بود که برخی عناصر فراری فتنه 
سبز و دلقک هایی مانند »ا.ن« در جریان 22 بهمن سال 88 تحت عنوان اسب تروا 
برای برهم زدن شکوه حماسه حضور مردم مطرح کردند اما چون موجب انگشت نما 
و استهزای ضدانقالب شد، در میان طیف هایی از اپوزیسیون مورد اعتراض قرار گرفت 

و به »پروژه درازگوش تروا« معروف گردید.
همکار نشریات اصالح طلب

یا مزدبگیر رسانه های بیگانه؟!
همکار فراری نشــریات زنجیره ای، از سردبیری بی بی سی فارسی، به مدیریت 

دویچه وله فارسی منتقل شد!
جمشــید برزگر که اخیراً به دویچه وله آلمان رفت، تا پیش از این با بی بی سی 
همکاری می کرد. او ســال 1380 به بی بی سی پیوست، سپس در سال 87 همکار 
ارگان رســمی سازمان ســیا )رادیو فردا( شد و 2 سال بعد مجدداً به بخش فارسی 

شبکه دولتی انگلیس منتقل شد.
وی پیش از خروج از ایران با نشــریات زنجیره ای و از جمله روزنامه های ایران، 

انتخاب، گزارش روز، همبستگی، تکاپو، معیار و کارنامه همکاری می کرد.
بسیاری از همکاران بی بی سی، صدای آمریکا، رادیو فردا، دویچه وله و... را همکاران 
نشریات زنجیره ای مدعی اصالح طلبی تشکیل می دهند. این مسئله نشان می دهند 
که طیف یاد شــده هرچند ادعای اصالح طلبی می کنند اما در واقع مامور و مزدور 
دولت هایی هستند که سابقه دشمنی های متمادی با ملت ایران داشته و از دیکتاتوری 

و اختناق رژیم کودتایی پهلوی حمایت می کرده اند.
پولشویی بدهکار بزرگ بانکی
در پوشش روزنامه زنجیره ای

بدهکاران بانکی شیوه نوینی برای پولشویی پیدا کرده اند و آن  هم تاسیس روزنامه 
است؛ این موضوع در جریان اصالحات با روزنامه قانون کلید خورده است.

به گزارش مشرق - معوقات بانکی یکی از معضالت امروز سیستم بانکی کشور 
است. مقامات بانک ها بیان می کنند که بدهکاران بانکی با گردن کلفتی بدهی خود 
را پرداخت نمی کنند. در این زمینه از نوعی پولشویی سخن گفته می شود که افراد 
بدهکار بخشی از سرمایه خود را در حوزه های فرهنگی و هنری و یا مطبوعاتی برده 
و از این طریق برای خود اعتباری دست و پا می کنند. از این لحاظ نسبت به برخورد 

با این افراد نوعی حساسیت وجود دارد که به آنان مصونیت می بخشد.
در همین رابطه، »میثم شوشــتری«، رئیس هیئت مدیره یکی از شرکت های 
زیرمجموعه بانک سرمایه و مامور وصول مطالبات این بانک درباره یکی از بدهکاران 

بانکی می گوید:
بدهــکار دوم آقای نیکویــی روزنامه قانون که دم از قانون و قانونمداری می زند 
آمده داخل شرکت ما و 80 میلیارد تومان گرفته و من به او می گویم که اصل پول را 
برگردان به من می گوید که ادبیات نظام جمهوری اسالمی را بلد نیستی. تو نمی توانی 

با این وضعیت ادامه بدهی.
مامور وصول مطالبات بانک سرمایه درباره رشوه هایی که نیکویی برای اخذ این 

پول پرداخت کرده است، می افزاید:
وی وقیحانه می گوید که در تمام بازجویی های خود گفته ام که من 7/4 میلیارد 
تومــان داده ام تا این 80 میلیارد تومان را به من داده اند. تو می توانی آنرا برای من 
زنده کنی. این آقا هیچ بیزنسی هم ندارد. یک فرد مطبوعاتی 80 میلیارد تومان برای 

چه منظور گرفته است؟
شوشتری از »علیرضا نیکویی« مدیرمسئول روزنامه قانون سخن می گوید. »شرکت 
پدیده تجارت سیوان« به ریاست علیرضا نیکویی یکی از ابربدهکاران بانک سرمایه است. 
علیرضا نیکویی که رئیس هیئت مدیره این شرکت است، همزمان نیز ریاست شورای 
سیاست گذاری روزنامه قانون را برعهده دارد. بر اساس آن چه که تاکنون در رسانه 
ها منتشر شده است، بدهی نیکویی به بانک سرمایه 80.000.000.000 تومان است.

دقیق تر که می شویم شاهد نوعی حمایت مصلحتی نیز در جریان اصالحات از 
چنین افرادی هستیم. »محمود صادقی«، نماینده اصالح طلب مجلس، با انتشار لیستی 
از بدهکاران بانک سرمایه در آذرماه سال جاری مدعی شد تمام بدهکاران بانک سرمایه 
را معرفی کرده است؛ جنجالی که چند روزی محافل رسانه ای را به خود مشغول کرد.  
این در حالی است که به تازگی سند بدهی 80 میلیاردی نیکویی هم جناحی 
صادقی منتشر شد؛ با این حال مخدوش بودن لیستی که صادقی با جار و جنجال 
زیاد منتشر کرد مشخص شد. لیستی که بیشتر برای ژست سیاسی و اتهام سازی 
علیه دیگران مطرح شــده بود. جدا از اختالف دوهزار میلیاردی لیســت منتشر 
شده توســط صادقی و لیســت کمیته تحقیق و تفحص مجلس باید مشخص 
شــود این نماینده مجلس که حتی عضو کمیته تحقیــق و تفحص از صندوق 
 ذخیره فرهنگیان نیســت، با چه هدفی لیست مغشوش و غیرواقعی از بدهکاران 

بانک سرمایه را منتشر کرده است؟
بی صداقتی مدعیان اصالح طلبی

در خدمت رادیکالیسم
رویکرد دوگانه طیف اصالح طلب درباره دولت به نحوی است که صرفا مردم را 

ناامید و ناراضی می کند و به کمک رادیکالیسم می آید.
روزنامه وطن امروز در یادداشتی نوشت: با کمی جست وجو در میان انبوه اخبار و 
موضع گیری های دولتمردان و حامیان اصالح طلبان شان می توان به موج انبوه سخنانی 
برخورد که فصل مشترک تمام آنها چیزی نیست جز »فرمایشی« بودن اقتدار دولت، 

شهرداری، مجلس و... و نبود »اختیار« در تصمیم گیری جهت اصالح امور.
 اگر این نهادها به خودی خود و فارغ از افراد تکیه زده بر کرســی ریاســت آنها 
اینقدر فاقد قدرت در تصمیم گیری و سیاست گذاری هستند، چگونه می توان متصور 
بود که در چارچوب ذهنی دولتمردان و اصالح طلبان، »دولت قبل« و »شــهرداری 
ســابق« قادر بوده اند چنین لطمه های جبران ناپذیر و ویران کننده ای برجا بگذارند؟ 
حد تاثیرگذاری این نهادهای فاقد اقتدار چقدر بوده که می توان با آنها متصور چنان 
ضرباتی شد و انتظار اندک خدماتی نداشت؟ و سؤال مهم تر این است: آیا دولتمردانی 
که غالبا پیش از سمت گیری در این دولت دهه ها در مقام وزیر و مسئوالن عالیرتبه 
باالترین پســت ها را داشته اند، پس از انتخاب اخیرشان پی به آن برده اند که دولت 
تنها 15درصد قدرت دارد و نهایت اقدام شــهرداری می تواند آن باشد که ماشین ها 
توانایی حرکت در خیابان را داشته باشند؟ اگر جواب مثبت است که عدم کفایت این 
مسئوالن را می توان نتیجه گرفت و اگر منفی است می توان تمام وعده های آنان را 
آمیزه ای از »دروغ« و »خیانت« دانست. با این حال جواب عمده این سؤاالت واضح تر 

از آن است که نیاز چندانی به تفصیل داشته باشد. 
واقعیت آن است که در نظام تبلیغاتی اصالح طلبان قدرت نهادها نیز همچون 
باقی امور )از جمله ارزش ها( ســیال و به حسب جایگاه در قدرت یا بر قدرت بودن 
آنان متغیر است، آنان دولتی را که در دست شان نباشد )و طبیعتا نیاز به پاسخگویی 
درباره آن را نداشته باشند( در منتهاالیه تاثیرگذاری بر همه امور فردی و اجتماعی 
می دانند اما دولتی که به دست شــان برســد آنقدر ناتوان تصویر می کنند که مردم 
تنها می توانند سپاس آن را بکنند که به دست رقیب نیفتاده است. جنجال حاصل 
از مقایســه نقدهای غیرمعقول به شهردار سابق و ماله کشی غیرمعقول تر عملکرد 
شهرداری جدید که در فضای مجازی نیز خبرساز شد، نمودی عینی از این شکاف 
نظری حاکم بر اصالح طلبان است. با این تفاسیر آیا در پیش گرفتن این رویه از جانب 
اصالح طلبان و به تبع آن دولتمردان صرفا به یک تردستی سیاسی برای کسب آرا در 
برهه پیشاقدرت گیری و فرار از پاسخگویی در دوره پساقدرت گیری محدود می ماند؟ 

پاسخ به این سؤال مشخصا منفی است.
آنچه در حال وقوع اســت بریده شدن شاخه درختی از جانب دولتمردان است 
که خود روی آن نشســته اند، چرا که آنان نبض مطالبات اجتماعی مردم را با موج 
دروغین چنان مدیریت می کنند که به راهی جز در پیش گرفته شدن رادیکالیسم 
منتهی نمی شــود. آنان در ابتدا و زمانی که از قدرت کنار گذاشته شده اند، نیازهای 
مردم را با تصویر کردن دولتی که در دست آنها نیست اما بی نهایت توانایی دارد به 
ســمتی می برند که حتی اگر »وضع موجود« چندان هم نامطلوب نباشد اما مولد 
نارضایتی های گسترده شود و سپس از این بستر موفق به کسب رای مردم می گردند 
)وعده خروج از رکود در 100روز، برقراری چنان گشایشی که مردم به یارانه های شان 
نیاز نداشــته باشند و... مواردی آشکار از این دست است( اما پس از تکیه بر قدرت 
چنان به تصویرســازی و جعل جریان هایی که در پشت پرده همه امور را در دست 
دارند و دولت را در حد کارفرمایی تشریفاتی محدود کرده اند می پردازند تا حتی از 
حداقلی ترین توانایی هایی که یک دولت داشــته و دولتمردانش موفق به کسب آن 
نشده اند نیز چشم پوشی شود. برون داد چنین عملکردی صرفا به توجیه عدم پاسخگویی 
جریان حاکم ختم نمی شود، چرا که آنان پیش از آن با موج سواری در تولید نیازهایی 
فراتر از توان موجود و سپس نمایش عملکردی به مراتب پایین تر از توان موجود، یک 

شکاف اجتماعی را خلق می کنند.

گفت: انهدام جنگنده F-16 رژیم صهیونیســتی با شلیک 
موشک سوریه بدجوری صهیونیست ها را  به وحشت انداخته است.

 گفتم: اما، خودمانیم ها، جبهه مقاومت به مناســبت 
22 بهمن برای ایران کارت تبریک فرستاده است!

گفت: نتانیاهو که فهمیده اســت دیگر آسمان سوریه برای 
جنگنده های اسرائیل امن نیست، دست به دامان آمریکا و روسیه 

شده و اعالم کرده که اسرائیل دنبال جنگ نیست!
گفتم: ولی تا حاال که رجز می خواند و قمپز در می کرد 

که چنین و چنان می کنیم!!
گفت: ایــول، اونوقت که جیک جیک مســتونش بود، فکر 

زمستونش نبود!
گفتم: افســر راهنمایی می خواست راننده متخلف را 
جریمه کند و راننده بادی به گلو انداخت و گفت؛ اصال تو 
می دونی من کی هستم؟! افسر گفت؛ هر که می خواهی باش، 
باید جریمه شوی. یارو باز گفت؛ مثل اینکه متوجه نشدی 
من کی هســتم؟ و... افسر جریمه را نوشت و بعد پرسید 
 حاال بگو کی هســتی؟ و یارو گفت؛ نوکرتم! بند کفشتم! 

سفت نبند که خفه میشم!

کشــورمان  رئیس جمهور 
ن  یــا هپیما ا ر جمــع  ر   د
اظهار  تهــران  در  بهمن   22
داشت: مردم ایران ثمره انقالب 
ما قانون اساسی است و میراث 
بزرگ امام ما قانون اساســی 
از  بداریم.  را پاس  و آن  است 
ظرفیت قانون اساسی استفاده 
که  مســائلی  از  کنیم، خیلی 
در  عنوان مشــکل  به  امروز 
به  نکردن  عمل  داریم  جامعه 
قانون  است.  اساســی  قانون 
اساسی معیار ما است و هر که 
قانون اساســی را قبول دارد 

انقالبی است.
وی تصریح کرد: قانون اساسی 
بن بســت ها را برداشته و ظرفیت 
بسیار بزرگی دارد. ملت ایران اگر 
جایی ما با هم بحث داریم به اصل 
59 قانون اساســی مراجعه کنیم 
این اصل می گوید در برخی موارد 
قانون گذاری و اعمال قوه مقننه در 
مسائل مهم اجتماعی،  فرهنگی و 
سیاسی مراجعه به آرای مستقیم 

مردم است.
اگر در  اضافه کــرد:  روحانی 
مســئله ای اختــالف داریم دعوا 
ندارد،  صندوق آراء را بیاوریم هر 
چه مردم گفتند به آن عمل کنیم 
این ظرفیت قانون اساسی ما است 
و به آن ظرفیت عمل کنیم و یک 
مقدار مدارا و آســتانه تحمل ما 
بیشتر شــود. همه ما برای ایران، 

اسالم و ملت ایران هستیم.
گفت:  ادامه  در  رئیس جمهور 

انقــالب ما وقتی پیروز شــد که 
همه با هم بودیم. در قطار انقالب، 
مســافران فراوانی بودند، به طور 
طبیعی بعضی خودشان خواستند 
از قطار انقالب پیاده شوند، برخی 
را هم از قطار انقالب پیاده کردیم 
که می توانســتیم پیاده نکنیم و 
امروز باید همه را دوباره به ســوار 
شــدن قطار موفقیــت و پیروزی 

انقالب دعوت کنیم. 
وی خاطرنشــان کرد: من از 
همــه نهادها، ارگانها و شــورای 
نگهبان می خواهم که راه انتخابات 
را سهل کنند. اسالم گفته که اگر 
40 نفر شــهادت دهند فردی که 
از دنیا رفته آدم خوبی بوده حتی 
اگر بد باشد خداوند او را می بخشد 
امــا حاال اگر 400 نفر، یک جناح 
و چند میلیون شهادت دهند یک 

آدمی خوب است، کافی نیست.
راه  اظهار داشــت:  روحانــی 
قانونــی را ســهل کنیــم. احراز 

صحت و ســالمت و شایستگی را 
سهل کنیم و مردم را در احرازها 
مشــارکت دهیم. با مــردم مدارا 
کنید و بگذارید همه سلیقه ها در 
انتخابات ها شــرکت کنند تا آنجا 

کــه من می فهمم و تجربه دارم و 
منتخب مردم هستم می گویم که 
راه این اســت که انتخاب مردم را 
سهل کنیم چون این راه حراست 

از نظام است.

اظهارات قابل تأمل رئیس جمهور
در پایان راهپیمایی 22 بهمن

دبیرکل مجمع جهانی بیداری 
اســالمی در دیدار بــا هیئت 
درباره  ایران  فرانســوی گفت: 
از  خود  موشکی  و  دفاعی  توان 

هیچ کسی اجازه نمی گیرد.
علی اکبر والیتی دبیرکل مجمع 
جهانی بیداری اســالمی در حاشیه 
همایــش هم اندیشــی میهمانــان 
خارجی شرکت کننده در جشن های 
انقالب اسالمی با هیئتی  دهه فجر 
فرانسوی به ریاست »ژاک هوگارد« 

دیدار و گفت وگو کرد.
والیتــی درباره احتمال ســفر 
رئیس جمهور فرانسه به تهران توصیه 

کرد: در صورتی که مکرون در سفر به 
تهران درخصوص مذاکرات موشکی 
مباحثی را مطرح نماید حتما با پاسخ 
منفی جمهوری اسالمی ایران مواجه 

خواهد شد.
وی تاکیــد کــرد: جمهــوری 
اســالمی ایران درباره توان موشکی 
خود از هیچ کشوری اجازه نخواهد 
گرفت و متناسب با نیازهای دفاعی 
خود به توسعه توان موشکی خواهد 

پرداخت.
به گزارش تسنیم، ژاک هوگارد 
رئیس هیئت فرانســوی نیز در این 
دیــدار با بیــان اینکه ایــن هیئت 

فرانسوی متشــکل از برخی وزرای 
ســابق و نمایندگان پارلمان فرانسه 
است گفت: ایران قلب خاورمیانه و 

پایه صلح منطقه است.
وی با بیان اینکه ما برای ایران 
افزود:  قائل هستیم،  احترام خاصی 
هــدف ما تعمیــق روابــط ایران و 
فرانســه از نظر سیاسی، فرهنگی و 

تجاری است.
ســایر اعضای ایــن هیئت نیز 
با انتقاد از سیاســت های گذشــته 
منطقه  درخصوص  اوالند  فرانســوا 
غرب آسیا و به ویژه سوریه و لبنان 
 ضمن اشــاره به دیدارهــای خود با 

بشــار اســد تاکید کردند: اسد در 
سوریه باید ســر کار بماند و کمک 
فرانسه به گروه هایی نظیر ارتش آزاد 
یک اشتباه استراتژیک بود چرا که از 
دل همین گروه ها داعش متولد شد.

اعضای این هیئت با  اشــاره به 
نقش ایران و روسیه در ایجاد امنیت 
و ثبات در سوریه عنوان کردند: اگر 
این تالش ها نبــود امروز داعش به 
تهدیدی برای جهان تبدیل شده بود 
و جمهوری اسالمی ایران در مقابل 
7 ســال جنگ تحمیلی در سوریه 
مقاومــت کردند و امــروز چیزی از 

داعش باقی نمانده است.

والیتی: 

ایران درباره توان دفاعی و موشکی  خود از كسی اجازه نمی گیرد


