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E-mail: mostagheldaily@gmail.com
وکیل سعید نقدی خبرداد:

سياسي

صدور
حکم  ۴سال حبس
برای
مدیر کانال حامیان روحانی

وکیل یکی از مدیران کانالهای تلگرامی اصالحطلب با اشاره به صدور حکم  ۴سال حبس برای موکلش ،از اعتراض به این حکم در مهلت قانونی خبر داد.
به گزارش ایلنا ،نرگس نقدی با اشاره به آخرین وضعیت پرونده مدیران کانالهای تلگرامی اصالحطلب اعالم کرد :رای مدیران کانالهای تلگرامی روز گذشته به دو نفر از وکالی
پرونده ابالغ شد .وی گفت :بنابر رای صادره از سوی شعبه  ۱۵دادگاه انقالب ،سعید نقدی مدیر کانال تلگرامی حامیان روحانی به  ۴سال حبس و  ۲سال محرومیت از فعالیت در گروهها
و رسانهها و احزاب محکوم شده است .وکیل سعید نقدی با بیان اینکه به رای صادره اعتراض خواهد کرد ،یادآور شد :امیدواریم قضات دادگاه تجدیدنظر با توجه به دفاعیات و مستندات
قانونی تصمیمی شایسته اتخاذ کنند.

خط اعتباری کشورها برای ایران گشوده شده است
جلسه شورای اقتصاد روز دوشنبه به ریاست
معاون اول رئیس جمهور برگزار شد.
به گزارش ایســنا ،اســحاق جهانگیری با اشاره به
یکی از پیشنهادات مطرح شده در این جلسه مبنی
بر اســتفاده از تســهیالت مالی خارجی (فاینانس)
برای انتقال آب شــرب و کشــاورزی به شــهرهای
شمال اســتان خوزســتان ،اظهار داشــت :مسائل
استان خوزســتان از پیچیدگی و حساسیت فراوانی
برخوردار اســت و دولت اهمیــت ویژهای برای حل
مسائل این استان قائل است.
معــاون اول رئیس جمهور بــا تاکید بر اینکه باید
حتمــا برای حل و فصل مســائل مرتبــط با آب و
فاضالب استان خوزســتان تصمیمات الزم را اتخاذ
کنیم ،استفاده از فاینانس برای آبرسانی به شهرهای
شمال استان خوزستان را مثبت ارزیابی کرد و افزود:
استفاده از فاینانس در طرحهایی که بازپرداخت آن
بر عهده دولت اســت ،توجیه مالی ندارد اما در مورد
این طرح به جهت اهمیت و شرایط اضطراری استان

خوزستان ،دولت از فاینانس استفاده خواهد کرد.
وی همچنیــن با اشــاره به تصمیم دیگر جلســه
شــورای اقتصاد مبنی بر استفاده از تسهیالت مالی
خارجی برای ساخت ســه بیمارستان در شهرهای
تبریز ،شــیراز و تهران خاطر نشــان کــرد :باید در
مصوبه این طرحهــا توجیهات اقتصادی ،فنی ،مالی
و زیســت محیطی به طور دقیق لحاظ شود و میزان
استفاده از تجهیزات ســاخت داخل در این طرحها
لحاظ شود.
معاون اول رئیس جمهور ضمن موافقت با استفاده
از فاینانس برای احداث این ســه بیمارستان تصریح
کرد :الزم است رئیس سازمان برنامه و بودجه ،وزیر
امور اقتصــادی و دارایی ،رئیس کل بانک مرکزی و
وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی تبصرهای به
این پیشــنهاد اضافه کنند و متعهد شوند که نحوه
اداره این بیمارســتانها به گونهای خواهد بود که از
محل درآمد این بیمارستانها ،از بازپرداخت اقساط
آن در سر رسیدهای مقرر اطمینان حاصل شود.

رئیس سازمان انرژی اتمی:

تصمیمگیری درباره تحریمهای
آمریکا با هیئت نظارت به برجام
است

رئیس ســازمان انــرژی اتمی
گفت :هرگونه تصمیم در خصوص
تحریمهای صورت گرفته توسط
آمریکا بــا هیئت نظارت بر برجام
است که بیشک تصمیم مقتضی
را خواهد گرفت.
به گزارش ایســنا ،علیاکبــر صالحی
اظهار داشت :امروز شاهد حرکت سازنده
در ابعــاد مختلف صنعت ،کشــاورزی و
سالمت در کشور هســتیم .قدمهای بزرگی در سه عرصه اعالم شده
برداشته شــده است و میتوان گفت کل کشــور یک کارگاه در حال
حرکت شده است.
وی تصریح کرد :پروژههای بســیاری در کشور آغاز شده و بسیاری
از ســرمایهگذاران کشــورهای مختلف جهان برای سرمایهگذاری در
کشور ایران در تالش هستند.
وی با بیان اینکه کشــور در مسیر رشد و پیشرفت است ،گفت :اگر
این روند ادامه یابد تا  ۲ســال آینده تحوالت بزرگی در ابعاد مختلف
از جمله کشــاورزی ،صنعت و سالمت در کشور ایجاد خواهد شد.
معــاون رئیسجمهور با اشــاره به روند اجرایی برجــام اعالم کرد:
برجام در حال انجام اســت و اگر مشکلی در این بین ایجاد شود هیئت
نظارت بر برجام بر آن رسیدگی خواهد کرد.این هیئت با دقت در حال
رصد اقدامات طرف مقابل اســت و مطابــق با آن اقدامات ،تصمیمات
الزم را خواهد گرفت.
وی ادامــه داد :هرگونــه تصمیم در خصــوص تحریمهای صورت
گرفتــه توســط آمریکا با هیئت نظارت بر برجام اســت که بیشــک
تصمیم مقتضی را خواهد گرفت.
وی اعالم کرد :امــروز فعالیتهای انرژی هســتهای و پروژههای
مرتبط با آن در حال جلو رفتن است.
رئیس ستاد روحانی در استان کردستان
با انتقاد از عدم حضور اقلیتها در کابینه:

رئیسجمهور باید به دور از مسائل نژادی و
مذهبی افراد را معرفی کند
رئیس ستاد انتخابات روحانی در استان کردستان گفت:
حداقل انتظار این است که وزرا معاونان و مشاوران خود را
از سایر اقوام و مذاهب انتخاب کنند.
به گــزارش ایلنا ،جالل جاللــیزاده درباره کابینــه دوازدهم و
انتخــاب افراد به عنوان وزرای مردم گفــت :ابتدا باید بگویم یکی
از ایراداتــی که به دولت یازدهم گرفته میشــد آن بود که وزرای
آن از توان اجرایی الزم برخوردار نبودند .باتوجه به پیشــینه دولت
یازدهم ،مردم این بار توقع داشــتند که افراد شایسته ،توانمند و
مقتدر زمام امور را به دســت گیرند که میتــوان گفت این اتفاق
تاحدی رخ داد و تا حدودی هم خیر.
وی با بیان این مطلب که افراد خوش فکر ،شایسته و صاحبنظر
که در دورههای گذشــته نیز حضور داشــتهاند ،عنوان کرد :اگر به
دنبال تحول و توســعه هســتیم افرادی باید بر سر کار باشند که
خیال مردم از هر جهت راحت باشد.
جاللیزاده با اشاره به این که رئیس جمهور قولی مبنی بر حضور
افــراد از اقوام و مذاهب مختلف در دولــت را داده بود اما تاکنون
آن طور که باید و شــاید عملی نشده است ،گفت :از آقای روحانی
گلهمند هســتیم ،رئیسجمهور منتخب یعنی رئیسجمهور همه
ملت ،او باید به دور از مسائل نژادی و مذهبی افراد را معرفی کند.
نماینده پیشین مجلس شورای اسالمی در ادامه توضیح داد۴۰ :
سال اســت که از انقالب اسالمی ما میگذرد اما هنوز نتوانستهایم
یــک اســتاندار ،فرماندار و یا یک وزیر از ســایر اقــوام و مذاهب
داشــته باشیم .نگاه به مسائل کشور باید بر اساس توسعه و عدالت
باشد .
وی ادامه داد :آقای جهانگیری خودشان قول استفاده از ظرفیت
سایر اقوام و مذاهب را دادند اما تاکنون چنین نشد .حداقل انتظار
این است که وزرا معاونان و مشاوران خود را از سایر اقوام و مذاهب
انتخاب کنند.
جاللــی تاکید کرد :آقای روحانی در آزمون بزرگی قرار دارد وی
باید مقابل بی عدالتی ایستادگی کند و به مردم نشان دهد قصدی
جز خدمت به آنها ندارد.

عبدالرحیم گواهی -فعال سیاسی

دارایی ،بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،صنعت،
معــدن و تجارت ،سرپرســت وزارت نیــرو ،معاون
علمی و فنــاوری رئیس جمهــور ،رئیس کل بانک
مرکــزی و رئیس اتــاق بازرگانی ایــران نیز حضور
داشــتند ،نماینده دبیرخانه شورای اقتصاد گزارشی
از جلسات کمیسیون این شورا درباره نحوه استفاده
از تســهیالت مالی خارجی ارائه کرد و پس از اعمال
برخی اصالحات ،دســتورالعمل جدید اســتفاده از
فاینانس به تصویب رسید.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست:

مساله آب تهدید بود و نبود کشور و تمدن آن است

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست
گفت :براســاس گزارش رسمی وزارت
بهداشت ،برنج تراریخته از نظر سالمت
مشکلی ندارد.
به گزارش ایســنا ،عیسی کالنتری در مورد
تولید محصوالت تراریخته و انجام ارزیابیهای
مربوط به این محصــوالت اظهار کرد :وزارت
بهداشــت بــه دانشــگاه علوم پزشــکی یزد
ماموریت تحقیق و بررســی در این زمینه را
داده بود که در مورد ســامت برنج تراریخته
اظهارنظر کند .بعد از سه سال و نیم بررسی و
ارزیابی ،چهارشنبه هفته گذشته رسما نتایج
این بررســیها اعالم شد .براســاس گزارش
رسمی وزارت بهداشت ،برنج تراریخته از نظر
سالمت مشکلی ندارد.
رئیس ســازمان حفاظت محیط زیســت با
اشاره به اینکه هر کشــوری در حوزه محیط
زیســت یک اولویــت کاری دارد ،اظهار کرد:
برای مثال چین آلودگی هوا را در اولویت اول
خود قرار داده است .ممکن است در کشورهای
دیگر پسماند و یا سایر مسائل محیط زیست
در اولویت باشد .بررسیها نشان میدهد بیش
از  ۷۰درصد مشــکل محیط زیست کشور ما
در حوزه آب اســت و تــداوم روند موجود در
کشور تا  ۱۵سال آینده ،موجب از بین رفتن
تاریخ چند هزار ساله ما خواهد شد.
کالنتری با تاکید بر اینکه نباید مساله آب را
قربانی سایر مسائل کنیم ،گفت :نباید مساله
مهم و اساســی آب را قربانی یوزپلنگ کنیم،
اگرچه حفظ اینگونه اهمیت بســیاری دارد.
تهدید مساله آب برای کشور تهدید بود و نبود
کشور و تهدید بود و نبود تمدن کشور است.
رئیس ســازمان حفاظت محیط زیســت با
بیان اینکه  ۷۵درصد آبهای شیرین فسیلی
را از دســت دادهایم ،گفت :مســائل محیط
زیست در هر منطقه کشــور با مناطق دیگر
فرق دارد .در حال حاضر شــمال کشور دچار
مشکل پســماند اســت ولی در خارج از این
منطقه پســماند اولویت چهارم و پنجم است.
در شمال کشور آب شــاید مساله آخر باشد
ولی در بقیه اســتانها آب اولویت شماره یک

است.
رئیس ســازمان حفاظت محیط زیست در
ادامه با بیان اینکه یکی از چهار اصل توســعه
پایدار حفظ حقوق نســلهای آینده اســت،
گفت :نســل آینده از ذخایــر ژنتیک ،حیات
وحش ،جنگلها و ...صاحب حق اســت .اگر
سیاست توسعه متوازن را بهدرستی اجرا کنیم
هیچ مشکلی در زمینه حفظ محیط زیست و
توسعه نخواهیم داشت .در غیراینصورت یکی
قربانی دیگری خواهد شد.
معــاون رئیــس جمهور با تاکیــد بر اینکه
امکان نگهداری محیط زیســت بدون آگاهی
مردم وجود ندارد ،گفت :مردم باید نسبت به
حقوق شــهروندی خود آگاهی داشته باشند،
بــرای همین تاکید کــردهام که هیچکس در
ســازمان حفاظت محیط زیست حق ندارد به
خبرنگاران بیاحترامی کند .خبرنگاران کمک
حال این سازمان خواهند بود.
کالنتــری با بیــان اینکه محیط زیســت
نمیتواند ماشین «نه» باشد ،گفت :باید برای
پروژههایی که مشــکل زیست محیطی ایجاد
میکننــد راهکار ارائه دهیــم تا ضمن اجرای
طرحهای توســعه ،محیط زیســت نیز حفظ
شود .در موارد اســتثنایی برخی طرحها باید
به طور کلی تعطیل شوند اما نمیتوان جلوی
همه طرحهای توســعهای را گرفت بنابراین
باید ضمن ارائه راهکار و راهحل ســعی کنیم
در کنار اجرای پروژهها حفظ محیط زیســت
را نیز داشته باشیم.
وی تاکید کرد ۷۰ :درصد وقت خود را روی
مساله آب خواهم گذاشت چون اشتباه است
که وزارت نیرو را به حال خود رها کنیم .نباید
 ۱۱۰درصد آب تجدیدپذیر مصرف شود .اگر
مصرف آب کم نشود ،کشور از بین میرود.
رئیس ســازمان حفاظت محیط زیست در
ادامه موضــع خود در مورد سدســازیها را
اعــام کرد و گفت :از نظر من سدســازی در
برخی جاها خوب و در برخی جاها بد اســت.
من ســد نازلو و سد ســیمینهرود را علیرغم
پیشرفت کاری باال و صرف هزینههای بسیار
باال متوقف کردم بنابراین سدســازی در همه

جا خوب و یا در همه جا بد نیست ،بلکه الزم
اســت ارزیابی زیســت محیطی برای احداث
ســد صورت گیرد .معتقدم در شــمال کشور
سدسازی مانعی ندارد.
کالنتری با اشــاره به اینکه حقآبه تاالبها
باید تا بهمنماه و در زمان پرآبی تامین شود،
گفــت :آبهای جریانی از اردیبهشــتماه به
بعد به دریاچه و تاالب نمیرســد .همچنین
آبهای سیالبی با احداث سدها تنظیم شده
است و به تاالبها نمیرسد.
معاون رئیس جمهور در ادامه در پاســخ به
ســوال یکی از خبرنگاران در مورد برنامههای
ســازمان حفاظت محیط زیست برای پدیده
گرد و غبار اظهار کرد :طبق آخرین اطالعات
ســتاد مقابله با گرد و غبار  ۲۷کانون گرد و
غبار وجود دارد که چهار کانون ،داخلی و ۲۴
کانون ،خارج از ایران یعنی در عراق و سوریه
است .چهار کانون داخلی به اندازه  ۲۴کانون
خارجی گرد و غبار تولید میکنند .ایجاد این
کانونها ناشــی از خشک شــدن تاالبهای
خوزستان اســت همچنین بخشی از کانونها
از نواحی رملی و اراضی شــخمخوردهای که
کنترل نمیشــوند نشــات میگیرد .امسال
حدود  ۱۹۰میلیــارد تومان برای گرد و غبار
تخصیص داده شده است.
کالنتری افزود :برخی کانونهای گرد و غبار
عراق تحت تصرف داعش بود .خوشبختانه در
حال حاضر با آزادســازی ایــن مناطق انتظار
میرود دولت عراق اقدامات جدی برای مهار
کانونهای گرد و غبار بکند .افزون بر این یک
مرکز تحقیقاتی و آموزشی با مشارکت ایران و
عراق در این کشور ایجاد شده است.
رئیس ســازمان حفاظت محیط زیست که
همزمان ریاســت ستاد احیای دریاچه ارومیه
را نیز برعهــده دارد در مورد آخرین وضعیت
این دریاچه اظهار کرد :احیای دریاچه ارومیه
بســتگی به تامین بودجــه دارد .راهحلهای
اجرایی مشــخص و نســخه خوبی برای این
دریاچه نوشــته شده است اما اگر منابع مالی
بهموقع تامین نشود ،احیای دریاچه با مشکل
روبهرو خواهد شد.

علی الریجانی رئیس مجلس:

حاضر هستیم برای پایبندی بر مواضع مکتبی خود
در عرصه بینالمللی تک بمانیم

رئیس مجلس گفت :حضور مســئوالن
عالیرتبه خارجی برای مراسم تحلیف بدون
کوتاه آمدن جمهوری اسالمی از مواضع خود
صورت گرفت.
به گزارش ایســنا ،علــی الریجانی رئیس مجلس
شورای اسالمی روز دوشنبه در جمع کارکنان مجلس
در تاالر مشروطه ضمن تبریک فرارسیدن عید غدیرخم
و قدردانی از کارکنان مجلس برای برگزاری مراســم
باشکوه تحلیف دوازدهمین دوره ریاست جمهوری در
مجلس و جلسات رای اعتماد به کابینه گفت :مراسم
تحلیف این دوره ،ویژگیهایی ارزشمند برای کل نظام
داشت.
وی افزود :برخی کشــورهای قدرتمند منطقه ای و
فرامنطقه ای خیاالتی داشــتند تا با مانورهای سیاسی
این موضوع را القا کنند که ایران دچار انزوای سیاسی
شــده و حتی برای این موضــوع هزینه هم پرداخت
میکننــد تا بگویند ایران به خاطــر نوع مواضع خود

در قبال فلســطین ،ســوریه ،یمن ،بحرین و مبارزه با
تروریسم منزوی شده و القا کنند که کشورهای جهان
مواضع ایران را نمیپسندند.
الریجانی در ادامه با بیان اینکه مســائل منطقهای
برای بسیاری از کشــورها جدی است ،اظهار داشت:
تغییراتی که در دولت آمریکا ایجاد شده و اظهارات اخیر
ترامپ نسبت به مواضع هستهای ایران و نقش آفرینی
ایران ،بر این اساس بود تا القا کنند ،ایران در کنجی قرار
دارد ،اما مردم با حضور باشکوه در انتخابات شورآفرینی
کرده و پاسخ محکمی با صفهای طوالنی وبی سابقه
خــود به آنها دادند از این رو کار اصلی را مردم کردند
که با رهنمودهای مقام معظم رهبری صورت گرفت.
رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان در ادامه با یادآوری
این که هوشیاری سیاسی مردم بسیاری از امور را پاسخ
داد ،بیان کرد :ترجمه هوشیاری در میدان دیپلماسی نیاز
به بیان با زبان و منطق داشت که مجلس در این راستا
با برگزاری مراسم تحلیف ریاست جمهوری و دعوت از
مسئوالن عالیرتبه کشورها ترجمه اراده ملی در صحنه
دیپلماسی را رقم زد.
رئیس مجلس شورای اسالمی در ادامه با بیان اینکه
در جمهوری اســامی دموکراسی را با تفسیر و تبیین
خودمان دنبال کردیم ،بیان داشت :ما هیچ گاه به خاطر
احترام و عالقه به دیگران از مواضع خود نگذشــته و
دموکراسی را مطابق میل آنها اجرا نکردهایم.
وی اضافه کرد :جمهوری اسالمی نسبت به جنایات

یادداشت

ابراهیم یزدی از مشاوران سیاسی درجه یک
امام خمینی بود

اسحاق جهانگیری در جلسه شورای اقتصاد:

جهانگیــری از دبیرخانه و کمیســیون شــورای
اقتصاد خواســت در تمامی پیشنهادات و طرحهایی
که متقاضی اســتفاده از تســهیالت مالی خارجی
هســتند ،این موارد یعنی توجیهات فنی ،اقتصادی،
مالی ،زیســت محیطی و میزان و درصد استفاده از
تجهیزات ســاخت داخل را مدنظــر قرار دهند و در
پیشنهادات خود مطرح کنند.
معــاون اول رئیس جمهور همچنیــن با یادآوری
اینکه خوشــبختانه خــط اعتباری کشــورها برای
جمهوری اســامی ایران گشــوده شــده و زمینه
استفاده از تســهیالت مالی خارجی فراهم گردیده
اســت ،بخش خصوصی را به استفاده از این فرصت
فراخواند و از رئیس اتــاق بازرگانی ،صنایع ،معادن
و کشــاورزی ایران خواست این موضوع را به بخش
خصوصی اطالع رســانی کند تا فعــاالن اقتصادی
بتوانند برای اجرای طرحها و پروژههای خود از این
فرصت استفاده نمایند.
در این جلســه که وزرای نفت ،امــور اقتصادی و
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ماههــای اخیــر در میانمار که با ســکوت در صحنه
بینالمللی مواجه شده ،موضع گیری کرده و نسبت به
یمن ،سوریه و بحرین مواضع خود را داریم و حتی به
آنها کمک میکنیم تا در مبارزه با تروریســم موفق
شوند که در این مسیر نیز شهدای مدافع حرم نمادی
از تفکر ما هستند که صرفا حرف نمیزنیم و در صحنه
عمل میکنیم.
رئیــس نهاد قانونگــذاری کشــورمان در ادامه با
یادآوری این مطلب که کشورهایی که به دنبال منافع
زودگذر خود هستند مواضع را ما را نمیپسندند ،گفت:
این کشورها گاهی به ما میگویند از مواضع خود کوتاه
بیاییم تا در دنیا تک نمانیم که در این زمینه باید گفت
در حوزه مسائل سوریه در ابتدا تک هم ماندیم و حتی
برخی گروههای مجاهد نیز با روش کشورهای بزرگ
همراهی میکردند اما ما با پایبندی بر عقیده خود تک
ماندیم و در نهایت نیز همگان متوجه شــدند مواضع
و نظرات ایران درســت بود .وی ادامــه داد :ایران با
تعریف خود نســبت به کشورهای دیگر اقدام میکند
و در این مســیر جوهره کار باارزش است و ایران باید
روی موضوع مردمساالری به جد ایستادگی کرده و در
این زمینه تخفیفی صورت ندهد که از جوهره اصلی
خود جدا میشود ،چنانچه مقام معظم رهبری معتقدند
اصل؛ مشــارکت جدی مردم بوده که پرقیمت است و
باعث ایجاد احترام برای کشورمان در عرصه بینالمللی
میشود و امنیت پایدار ایجاد میکند.

شــناخت حضوری من با ابراهیم یزدی از بعد از انقالب و در دفتر مهندس بازرگان است.
اما پیش از انقالب هم ذکر خیر او را زیاد شــنیده بودم .در ســال  ۱۳۴۱همراه چند تن از
دانشــجویان دیگر انجمن اسالمی دانشکده نفت آبادان را تاســیس کردیم که با توجه به
شــرایط آن دوره ،این عمل در نوع خود کمنظیر بود ،سپس مرحوم عالمه جعفری ،شهید
مطهری و مرحوم شریعتی اولین سخنرانی دانشگاهی خود را به واسطه ما در دانشگاه نفت
انجام دادند .در آنجا ما یک دوســت و اســتاد بزرگوار به نام دکتر حسن مرشد داشتیم که
رئیس انجمن اســامی دانشجویان آمریکا و کانادا بود که از دوستان آقای چمران و یزدی
هم به حساب میآمد .لذا ذکر خیر دکتر یزدی را به خصوص از وی زیاد میشنیدیم .آقای
دکتر یزدی نماینده امام خمینی (ره) بود و جزو معدود افراد غیر روحانی به شــمار میآمد
که مرحوم امام (ره) با آن وسواسی که در امور شرعی داشتند ،اجازه دریافت وجوهات شرعی
را به وی داده بودند و این نکته بسیار مهمی است .مرحوم یزدی در زمان دولت موقت ابتدا
معاون نخستوزیر و بعد وزیر امور خارجه شد و من هم که رئیس دفتر مخصوص مهندس
بازرگان بودم طبیعتا با وی تماس و ارتباط کمی نداشتم .در همین حد بگویم که وی از نظر
من انسانی مخلص ،مومن ،مجاهد در راه خدا ،پاکدست ،پاکدامن ،اهل منطق و استدالل و
آگاه به علوم جدید بود و میتوان گفت اکثر صفات یک انســان خوب و کامل را میشد در
وی مشاهده کرد .بنده به شخصه در تمام مدتی که وی را میشناختم حتی یک کلمه دروغ
هم از او نشنیدم .به خاطر دارم و از دوستان بسیار موثقی هم شنیدهام که در پاریس ،مرحوم
امام (ره) در بسیاری از امور مانند تماس با سیاستمداران و رسانههای خارجی به احمد آقا
میفرمودند که نظر ابراهیم آقا (دکتر یزدی) را بپرسید .وی از معتمدین امام خمینی (ره)
بود ،هرچند که بعد از استعفای دولت موقت ،افتراقی حاصل شد که بحث درباره آن فرصت
دیگری میطلبد .به هر ترتیب آقای دکتر یزدی شــخص بسیار بااخالقی بود و حتی زمانی
که وی مغضوب واقع شده بود نه یک کلمه زشت از وی صادر شد و نه نقد بیپایه و اساسی
ارائه داد .به هر حال وی همواره آرایی داشــت که برخی از آنها با آرای حاکمیت یکســان
نبود؛ اما به معنای ســوء نیت او هم نبود .پیامبر گرامی اسالم (ص) میفرمایند که اختالف
علمای دین من ،رحمت است و این دستور قرآن و روایات است که باید تمام سخنان شنیده
شــوند و بهترین آنها انتخاب شود .باید آرای دیگران را هم بشنویم؛ اما اینکه بگوییم فقط
آنچه خودمان میگوییم صحیح اســت و دیگران هــم که آرایی مخالف آرای ما دارند ،حق
حرفزدن ندارند ،به هیچ وجه اسالمی نیست .این یک ناهنجاری بزرگ اجتماعی است که
اگر کسی مخالف ما حرف زد او را محکوم به جاسوسی و مخالفت با دین کنیم و هزارجور
تهمت به او بزنیم.
جریانهــای مختلفی در پیروزی انقالب نقش داشــتند؛ از نیروهای خط امامی و موتلفه
و یاران نواب صفوی یا حتی ســازمان مجاهدین قبل از انقالب بگیرید تا شــاگردان آقای
موســوی خوئینیها و آنهایی که افکار چپ داشــتند ،هر کدام اینها در پیروزی انقالب
نقشی را ایفا کردند که برخی بعد از پیروزی انقالب به دنبال سهمخواهی رفتند .درحالیکه
اگر این تالشها برای خدا و مردم بوده دیگر سهمخواهی معنایی ندارد .در پیروزی انقالب
یکی از طیفهایی که موثر بود ،همان جوانانی بودند که عموما در انجمنهای اسالمی فعال
و به عنوان طیف روشــنفکر شناخته میشــدند .آقای دکتر یزدی هم از همین طیف بوده
و به عنوان ایرانی تحصیلکرده در غرب و به خصوص آمریکا نقش موثری در پیشــرفت و
پیروزی انقالب ایفا کرد.
این درســت است که بزرگان و پایهگذاران انقالب به تدریج از بین ما میروند .مگر چند
نفــر دیگر از آن قدیمیهایی که در راس انقالب و همراه بــا مرحوم امام (ره) بودند ،باقی
ماندهاند؟! شاید شخصی بیاید و به عنوان مثال در پاسخ بگوید آقای مصباح یزدی! اما من
به خاطر دارم که آقای مصباح یزدی در آن دوران خیلی در حوزه انقالب فعال نبود و شاید
اعتقادشــان هم آنگونه نبود که بخواهد علنی وارد مبارزات بشود .اما امثال مرحوم حجتی
کرمانی ،مرحوم مطهری ،مرحوم هاشــمی رفسنجانی در حوزه انقالب ید طوالیی داشته و
هزینههای بسیاری هم پرداخت کردند .در هر صورت نباید از یاد برد که ما مسلمان هستیم
و اعتقادمان به حضور دائمی خداســت .مرحوم دکتر یزدی اگر دکتر یزدی شــد در کوران
شــرایط زمانش چنین شد .به هر حال آن نســل میرود و نسل بعدی را خداوند کمک و
پایهگذاری میکند .معلمان ما در جوانی امثال شــهید مطهری و مرحوم عالمه جعفری و
مرحوم دکتر شریعتی و مرحوم طالقانی بودند .نسل جوان ،هماکنون در شرایط دیگری و با
معلمان دیگری تربیت میشود.
متاسفانه تعدادی از دوســتان مسلمان افراطی ،ما را به غربگرایی متهم میکنند ،حال
آنکه نگاه ما ،نگاه مماشــات دینی است .نگاه ما ،نگاه گفتگو و تعامل با جهان است .نگاهی
که مهندس بازرگان و بعدها آقای خاتمی داشــتند .نگاهی که حتی مرحوم آقای هاشمی
رفســنجانی در ســالهای اخیر به آن رســیده بود .انقالب باید بتواند با دنیا گفتگو کند.
نمیشود حرف حقمان را با زور اسلحه تبلیغ کنیم .امامان ما نیز اهل گفتگو و منطق بودند
و هیچوقت کسی را تربیت نکردند که به جای گفتگو کار چریکی انجام دهد.
من همیشــه طرفدار علم و دین در کنار هم بودم و نیز ســعی میکنم در حد خودم و به
عنوان یک روشنفکر دینی هرکجا که احساس کردم دچار افراط و تفریط شدهایم تذکر دهم.
ایراد دنیا به اســام ،ایراد به قرائت داعشــی و طالبانی از آن اســت .متاســفانه خیلیها
هم فکر میکنند که ما نیز همان برداشــت و قرائت افراطی را از اســام داریم .تا آنجا که
یکبار یکی از علمای دین دیگری ،خیلی جدی به من گفت که آیا شــما هم همان طالبان
هســتید؟! من خیلی ناراحت شــدم و پاسخ دادم که شــیعه عقالنیترین برداشت از دین
اســت و امثال طالبان و داعش حتی یک حرف هم از شــیعه در خود ندارند .تاریخ شیعه،
علمای شیعه و مراجع شــیعه کامال مشخص هستند .امروز نتیجهگیری علمای اسالم هم
این اســت که ما باید با تفکر داعشــی مبارزه کنیم .روحانیونی هم که از ایران با ما به این
جلسات بینالمللی میآیند با همین نگاه ،بر برداشت عقالنی و رحمانی از دین اسالم تاکید
دارند.
متاسفانه قضاوتهای نادرســتی که درباره ما میشود در نتیجه اسالمهراسی و تبلیغات
سیاســی بر علیه ما رخ داده اســت که شــاید در مواردی خودمان هم مقصر بودهایم .ما
در جلســات بینالمللی بر این نکته تاکید میکنیم که اســام ،ادیان دیگر را قبول دارد و
حتی میگوید اگر تورات و انجیل را قبول نداشته باشید مسلمان نیستید .دلیلی ندارد که
مسیحیان یا یهودیان ،ما مسلمانان را دشمن خود بدانند یا بالعکس .بحمداهلل خیلی هم این
صحبتها در جلســات گفتگوهای بین دینی اثربخش بوده است که طبق برنامهریزیهای
انجام شده ،نزدیک به پنجاه مورد از این جلسات در هر سال داریم.
خبر
وزارت کار پاسخ دهد؛

کودک کاری که در حادثه کورهپزخانه وایقان
مجروح شده بود؛ جان باخت
روز یکشنبه کودک کار مصدوم حادثه انفجار کورهپزخانه وایقان در بیمارستان
جان باخت.
به گزارش خبرنگار ایلنا ،روز یکشــنبه (دوازدهم شهریور) «سوزان عمری» کودک کار
چهارده ســاله که در حادثه انفجار کورهپزخانه وایقان دچار سوختگی شدید شده بود ،در
بیمارستان جان باخت.
این کودک کار حدود چهار روز در بیمارســتان بستری بود اما به دلیل شدت جراحات،
پزشکان نتوانستند او را نجات دهند و در نهایت جان خود را از دست داد.
روز چهارشنبه هشتم شهریورماه ،چهار نفر حین کار در کوره آجرپزی شهر وایقان دچار
حادثه و سوختگی شدید شدند.
منابع خبری ،هویت این چهارنفر را شــهال محمدزاده  ٣٥ساله ،فاطمه ابراهیمزاده ١٠
ساله ،سوزان عمری  ١٤ساله و سازگار عمری  ١٠ساله اعالم کردند.

