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باید به ترورهای شخصیتی زنجیره ای رسیدگی شود 
یادداشت روز 

عباس نصر  -  روزنامه نگار 

وزیر امور خارجه قطر گفت: موضع ما در قبال رابطه با ایران روشن است آنها همسایه ما هستند و ما باید روابط مثبتی با آنها داشته باشیم.
به گزارش ایسنا، محمد بن عبدالرحمان آل ثانی افزود: به لحاظ تجاری، در میان کشورهای حوزه خلیج فارس، قطر پنجمین شریک تجاری ایران است 
در حالی که بیشتر تجارت ایران با امارات متحده عربی است.وزیر امور خارجه قطر درباره رابطه این کشور با سوریه نیز گفته است: موضع ما در قبال سوریه 
تغییر نکرده اســت. موضع ما در ســوریه مبتنی بر ادامه بحران نیست.وزارت امور خارجه قطر نیز اعالم کرد: درخواست هایی که کشورهای محاصره کننده 

قطر از دوحه داشته اند قابل گفت وگو نیست و به مهلت مشخص شده برای اجرای این درخواست ها نیز توجه نمی شود.

باید روابط مثبتی با 
ایران داشته باشیم

باکمال تأســف اهانت کردن به بزرگان در فرهنگ سیاسی انقالب 
نهادینه شده است .

در اوایل پیروزی انقالبی که نام اسالمی را با خود دارد یک راهپیمایی 
علیــه بنده متعبد و صالح الهی مهندس بــازرگان به راه افتاد و باکمال 
تأسف در این راهپیمایی شعار داده شد: بازرگان پیر خرفت ایران. باکمال 
تعجب و تأسف هیچ اعتراض قاطع و نهی بازدارنده از سوی مسئوالن 
عالی مقــام علیه اهانت کنندگان ارائه نشــد و این کار رذل جای گیر و 
نهادینه شــد. کســی به طور قاطع نگفت که اگر کسی را برای مصدر 
مسئولیت نخواستید که مثاًل نخست وزیر باشد او را بدون اهانت برکنار 
کنیــد چرا به او اهانت می کنید هم زمان با کنار رفتنش به شــخصیت 
او هــم هجوم می برید و او را بی ارزش می کنید؟ کســی نپرســید این 
حق اهانت را چه کســی یا کدام قانون یا مکتبی به شــما داده است، 
اهانت ممنوع و هیچ کس حق اهانت ندارد. در آن سال ها چنین برخورد 
بازدارنده ای نشد و وقتی از آن زمان راه اهانت کردن باز شد کم کم سیل 
اهانت کردن  همه جا جاری گشت. به هرتقدیر از آن دوران روش اهانت 
به شخصیت ها در فرهنگنامه سیاسی انقالب ثبت و  در پی تکرار تکرار 
شد، به گونه ای که جمع آوری همه موارد در سطح ملی و شهرستانی به 
دایره المعارفی قطور تبدیل می گردد. جادارد کســی تاریخ این اهانت ها 
ودالیل و پیامدهای آن را جمع آوری نماید. متأسفانه رشد این نهال تا 
امروزه به جایی رســیده که هیچ قدرتی توان باز دارندگی ندارد حتی از 
مطلقه بودن قدرت والیت فقیه هم نمی شود استفاده کرد تا بتوان جلوی 
تنومندتر شــدن این درخت خبیث را که رهبری هم از آن نهی کرده، 
گرفت. جالب است که مرحوم بازرگان؛ آن مبارز دلسوخته؛ در برابر این 
اهانت ها فقط یک جمله خطاب به مسئوالن آن زمان بیان کرد و گفت: 
از این برخوردها شاد نشوید و بدانید که سوخت وسوز ندارد این شتری 

است که درب منزل یکایک شما هم خواهد خوابید.
از آن روز تاکنون ما شــاهد هســتیم که اهانت کردن؛ چنان نهادینه 
شــده که فرقی ندارد چه کســی واهل چه خط و ربطی باشی؟ و چه 
نــوع فکری داری؟ گو اینکه اهانت کردن همچون نماز از واجبات این 
زمانه شده است. متأســفانه آن هایی که خودرا متعبدتر نشان می دهند 
اهانــت کننده ترند. بنی صدر لیبرال باشــی؛ لنگه کفش به ســوی تو 
پرتاب می کنند، الریجانی رئیس مجلس اصول گرا باشــی در قم برایت 
مهر پرتــاب می کنند. آیت اهلل طاهری اصفهانی اصالح طلب باشــی 
در روز قدس هم که باشــد میله آهن به ســویت پرتــاب می کنند و از 
خواندن نماز جمعه  شــما جلوگیری می نمایند. نواده امام باشی در حرم 
خود امام؛ حرمــت حرم را رعایت نکرده پیش از ســخنان رهبری به 
تو اهانت می کنند. فرزند شــهید مطهری و نماینده مجلس باشــی در 
شیراز آن بال را به سرت می آورند؛ آیت اهلل دستغیب باشی چنان می کنند 
که شنیدیم. هاشــمی رفسنجانی یار دیرین رهبری باشی خروار خروار 
اهانت ها نصیبش کردند. خاتمی باشی و با اشتهار بین المللی که داری 
باید به حال خویش گریه کنی. اســتاد دانشگاه باشی مثل دکتر سروش 
پیشــانی ات را می شکنند. دکتر حسن روحانی با 75 در صد آرای مردم 
هنوز چند روز از انتخابات ریاســت جمهوری ات نگذشته باشد به جای 
تبریک گفتن با شــعارهای اهانت آمیز؛ آن هم در راه  پیمایی روز قدس 

به استقبالت می آیند؟ و... ؛ و...
ظاهراً ماجرای اهانت به بازرگان و جلوگیری نکردن قاطع از این کار 
زشت؛ همچون ماجرای کشتن هابیل توسط قابیل است که از آن زمان 
تاکنون به دلیل نبود نیروی بازدارنده؛ فرزندانش همدیگر را می کشند و 
جنگ و کشتار بیش از صلح و محبت در کره زمین نهادینه شده است، 
هیچ کس نمی تواند از این کشتارها جلوگیری کند. در ماجرای اهانت در 
عرصه سیاســی ایران هم اهانت به برادران هموطن و همدین؛ عرف 
شده است. لذا محرز است که با سنت شدن اهانت در 38 سال گذشته؛ 
مقامات گذشــته وحال توان پیش گیری از اهانت و اهانت کنندگان را 
به هیچ وجه ندارند وتسلیم این منکراند، هرچند خودشان می دانند این 
جریان در حد اهانت کردن زبانی و شعاری مختصر باقی نخواهد ماند و 
روزگاری به جاهای بدی کشیده می شود که باید پاسخگو باشند. در این 
حال؛ اصاًل امیدی به برچیده شدن بساط اهانت در عرصه سیاسی ایران 
نیست. شــاید آیندگان در روزگاران دیگری ریشه این درخت خبیث را 

بتوانند برآورند ولی اکنون با این کوتاهی ها شدنی نیست.
 برخی پیامدهای مهم و بد اهانت مثل روز روشن و همگان می دانند 

که:
1-اهانت؛ ارزش ملی ما را درســت نظیر خانه ای که همیشه صدای 
فحاشی از آن شــنیده شود پایین می آورد و بالتبع ارزش رهبر و رئیس 

جمهور و مجلس و ملت درنگاه جهانیان یکجا افت پیدا می کند.
2-پس از تکرار زیاد اهانت؛ در نهایت عصبانیت وعصیان طرفین را 

بر می انگیزد.
3- اهانت؛ بســیاری از ارزش های متداول مکتــب و نظام را از بین 
می برد. چنانچه پایبندی به اخالق اســالمی و ارزش روز قدس تحت 

تأثیر اهانت اخیربه رئیس جمهور به حاشیه رفت.  
4- اصواًل اهانت ناشی از عصبانیت و نداشتن ظرفیت و منطق قوی از 
طرف افراد ذلیل رخ می دهد؛ پس از ماجرای انتخابات معلوم شد جناح 
اهانت کننده از جایی در هم ریخته اند که به اهانت ورزی روی آورده اند 
و به طور مسلم با ادامه این راه روز به روز پایگاه فکری خود را از دست 

می دهند و پایگاه موهن و در نهایت خشنی را ایجاد می کنند.
5. بدتــر اینکه اگر اهانت کنندگان خود را منتســب به رهبر جامعه 
بدانند جایگاه او را همســطح خود می کنند. به همین دلیل اســت که 
پیامبر)ص( از اهانت حتی به بت های طرف مقابل و یا امام علی )ع( از 
اهانت به مخالفان خود و امام صادق )ع( از اهانت کردن شاگردانش به 
دهریون به شــدت جلوگیری می کردند چون قبل از فاسد شدن فضای 
اجتماع؛ ابتدا اخالق اهانت کنندگان درهم می ریزد؛ و در نهایت اهانت 
کننده از هر سو باشد جایگاه امام ورهبر جامعه را نیز تنزل می دهد. چه 
بســا به دلیل اهانت مریدان؛ برخی فکر کنند که با چنین مریدانی نکند 
پیشوایان آنان نیز از اشرارند و از اهانت به دیگران لذت می برند که به طور 
قاطع جلوگیری نمی کنند... پــس باید از اهانت که خودش درجه ای از 
داعشــی بودن است توسط هرکس باشد جلوگیری کرد. در یک جمله؛ 
اهانت درحقیقت اســید پاشی معنوی اســت که با اسید پاشی فیزیکی 

بایستی هردو یکجا ریشه کن گردد.
خبر 

سخن  روز 

خبر 

                                                      ابوالفضل عابدین پور- فعال سياسی اصالح طلب

        حسین کنعانی مقدم دبیرکل حزب سبز ایران:

توهین به رئیس جمهور توسط افراد خودسر انجام نشده و حرکتی 
برنامه ریزی شده بوده است

جفری فلتمن معاون دبیر کل ســازمان 
ملل متحد در نشست روز پنجشنبه شورای 
امنیت ضمن تایید پایبندی ایران به توافق 
هسته ای، آن را تجســم دیپلماسی موفِق 

چندجانبه، پشتکار و عزم سیاسی دانست.
وی با ارائه ســومین گــزارش دبیر کل 
ســازمان ملل درباره روند اجــرای توافق 
هســته ای گفت: ضروری اســت که همه 
طرف های برجام، ســازمان ملل و به طور 
کل، جامعه بین المللی، همچنان به حمایت 
از اجــرای کامل و موثر این توافق تاریخی 

ادامه دهند.
بــه گزارش انتخــاب، گزیــده گزارش 

دبیرکل در زیر می آید:
متن برجام در خصوص برنامه موشــکی 

ایران، مبهم است.
ایــران فعــاًل از تنش آفرینی موشــکی 

بپرهیزد.
ایــران به تمام تعهدات خــود در برجام 

پایبند بوده است.
برنامه هســته ای ایران بر اساس هفت 
گــزارش آژانــس اتمی  همچنــان صلح 

آمیز اســت. اکثر اعضای شورای امنیت و 
نماینده اتحادیه اروپــا اقدامات ایران را در 
چارچوب برجام ســتودنی خواندند.در این 
جلســه، تعدادی از اعضای شورای امنیت 
نیز در مورد گزارش دبیرکل سخنانی اظهار 
کرد. نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان 
ملل گفت: ما مشغول بازبینی برجام هستیم 
اما تا زمانی که ایران پایبند باشــد، ما هم 
پایبند هستیم. نماینده اتحادیه اروپا اظهار 
داشــت: افتخار می کنیم که برجام درست 
اجرا می شــود و همه به آن پایبند هستند.

وی افزود: ایران به توافق پایبند اســت اما 
اقداماتی فــرای برجام انجام داده اســت.

نماینده فرانســه در سازمان ملل همچنین 
و  بالستیک  موشــک های  آزمایش  گفت: 
سفر سردار سلیمانی به خارج از ایران، نقض 
قطعنامه 2231 بود. به عالوه، نماینده مصر 
در ســازمان ملل گفت: انتظار داریم که با 
اجرای قطعنامه های ســازمان ملل، جلوی 
دخالت ایــران در امور کشــورهای عربی 
و بی ثبات ســازی خاورمیانه توسط تهران 

گرفته شود.

               گزارش دبیرکل سازمان ملل درباره روند اجرای برجام: 

ایران فعال از تنش آفرینی موشکی بپرهیزد

وقتی می گوئیم »تریبون عمومی« منظورمان تمام امکاناتی است که طبق قانون اساسی و بر اساس 
میعاد میان مردم و حاکمیت به یک قشر یا یک گروه و یا یک جناح خاص بستگی ندارد. این امکانات 
چه »حقیقی« و چه »حقوقی« متعلق به تمام مردم است. تمام مردمی که رأی به حاکمیت »جمهوری 
اســالمی« داده اند و یا حتی آن کسانی که رأی مثبت نداده اند ولی زندگی در این نظام را پذیرفته اند! 
آنانکه اطالعی از چگونگی شــکل گیری این نظام دارند و دست کم آنانکه قانون اساسی را خوانده اند 
می دانند که بعضی از جایگاه ها و نهادها و تریبون ها فراتر از نظر شــخصی و گروهی است. مثال عام 
نهاد »صدا و سیما« است که نمی تواند برآورنده نیاز یک سلیقه و یک نگاه خاص باشد، بلکه موظف 
اســت در حریم نظام، منتشــر کننده تمام سالیق قانونی جامعه باشد، نه اینکه خود را وقف یک نگاه 
خاص کند. همینکه شــائبه »میلی« بودن این سازمان، به جای »ملی« بودنش در اذهان بیاید، الزم 
می شود مسئولین ارزشیابی در تمام قسمت ها کنکاش کنند و این اتهام سنگین را از دوش صدا و سیما 
بردارند. اگر سســتی در کار این سازمان، باعث گرایش مردم به فرستنده های خارج از این آب و خاک 
شود، چه کسی پاســخگوی ورود »دشمن« به داخل خصوصی ترین بخش های زندگی مردم است؟! 
و مثال خاص »تریبون های نماز جمعه« اســت که مختص به یک جناح نیست، ستاد انتخاباتی یک 
کاندیدا نیست و اساسأ چون یک تریبون عمومی است نمی تواند به جای طبقه ای از مردم اعمال نظر 
کند بلکه آنچه از این جایگاه بر می آید در وهله اول توصیه به تقوا و عمل به آن )در رتبه نخست، متقی 
بودن خود گوینده( و ســپس تحلیل مسائل جاری دنیا و کشور است. سایر موارد مثل اینکه بخواهند 
جایی را ببندند یا باز کنند، قانونی را بپذیرند یا نپذیرند، از کســی خوششان بیاید یا نیاید، این ها همه 
نظرات شخصی این بزرگواران است و البته هر کجا غیر از این باشد و دغدغه حفظ ارزش  ها را در بر 
داشته باشد می توانند در حکومت اسالمی به مراجع و منابع قانونی مراجعه دهند و منتظر اعمال قانون 
از طــرف قوه مجریه و نظارت بــر آن از طریق قوه مقننه و اجرای حکم تخلف از طریق قوه قضائیه 
باشــند! آنچه مرسوم تریبون های با اهمیت دنیا است، این است که گوینده به احترام شنوندگانش، از 
قبل فرمایشاتشان را می نویسند تا خدای ناکرده، در هیجانات محیطی، باعث نشوند سخنی بیان شود 
که بعدها چندین و چند بار تفســیرهای متفاوت و گاه متناقض صورت گیرد تا التهاب جامعه بخوابد. 
ســتادهای برگزاری نماز جمعه می توانند با مدیریت آگاهانه، ضمــن رعایت فرامین عمومی در کل 
کشور، برای موضوع خطبه خوانی، نظارت بیشتری را اعمال کنند تا اگر خطیبی، نمی تواند احساسات 
شــخصیش را دربرابر منافع ملی جامعه حفظ کند، به ایشان گوشزد کنند و تذکر دهند! نماز عید فطر 
امســال هم اگر در مقدمه کار همین مدیریت و همین درایت ایجاد می شــد، آن اشعار و ادبیات زیبا و 
گاهاً خالف واقع، لحظاتی احساس بر انگیز نمی شد تا روزهای بعد، افراد زیادی در محو برداشت های 

اشتباهش بکوشند.
ختم کالم. ما هیچ فعالیت اجتماعی بدون نظارت نداریم و آنان که دلســوز جامعه هستند و قدرت 
اجرایی هم دارند، شدیداً بر »تریبون های عمومی« نظارت کنند و نگذارند نقاط وحدت بخش جامعه، 
تفرقه افکن شــوند. وقتی ظرفیت انتقاد پذیری کلی حاکمیت باال رفته است و از انتقاد منتقدان باکی 

ندارد، چرا افرادی خود را تافته جدا بافته بدانند؟

اگر »تریبون های عمومی« خاستگاه یک 
جناح شود، حکومت متضرر می شود!

محمد بن عبدالرحمان آل ثانی وزیر امور خارجه قطر:

فعال سیاسی اصولگرا، با انتقاد از افرادی 
که بــا اصل جمهوریت مخالفت می کنند، 
اظهار کرد: این عده با غرض سیاســی و 
با هدف رســیدن به قدرت این مسائل را 

عنوان می کنند.
تیک ؛ حجت الســالم محسن غرویان 
در رابطه با مباحث مطرح شــده پیرامون 
مشــروعیت رای مردم، اختــالف نظر و 
انتقاد آیات مصباح یزدی و مکارم شیرازی 
از نــگاه رییس جمهور بــه این مقوله، به 
خبرنــگار خبرآنالین گفت: به نظر می آید 
که اختالفی بین نظر آیات مکارم و مصباح 
یزدی با حسن روحانی نیست چرا که این 
حضرات منظورشــان از والیت مبتنی بر 
رای مردم نیســت. به این معنی که شان 
و مقام منســب والیت الهی با رای مردم 
نیســت اما منظور روحانی اعمال والیت 

است؛ آنجایی که ولی می خواهد حکومت 
تشــکیل دهد باید بین خــودش و مردم 
ارتباط بر قرار کند. آنجا الزم اســت مردم 
بیاینــد و به عنوان امــت و ملت با ولی و 

حاکم بیعت کنند.
وی در ادامه با بیان اینکه حکومت تنها 
با یک فرد )حاکم( اداره نمی شود، گفت: 
مثال در نماز جمعه یک طرف مردم هستند 
یک طــرف امام جمعه، اگر خطیب جمعه 
خودش به تنهایی بخواهــد نماز بخواند 
شرعا باطل اســت و مشروع نیست پس 
یک طرف مــردم هســتند؛ بنابراین هر 
دو طرف مشــارکت دارنــد حکومت هم 
همینطور اســت حکومت هــم تنهایی با 
حاکم اقامه نمی شــود وقتی مردم بیایند 
بیعت کنند آن وقت حکومت اقامه می شود 
معنی اقامه حکومت و اعمال والیت مبتنی 

بر بیعت و رای مردم است.
او اظهار داشــت: رییس جمهور در یک 
ضیافت افطار گفت امامــت و والیت به 
معنای اصــل اعتقادی، بحــث قرآنی و 
عقیدتی است بنا براین ربطی به رای مردم 
ندارد اما اعمال حکومت و تشکیل والیت 
احتیاج به تولی دارد. تولی یعنی مردم بیعت 
کنند و والیت را بپذیرند؛ آن وقت حکومت 
تشکیل می شــود و هیچ اختالف نظری 
بین علما نیست؛ آقای یزدی رییس جامعه 
مدرســین بیانیه ای داد و از رییس جمهور 
خواست بحث های علمی صورت بگیرد تا 

این مسئله روشن شود. 
غرویان گفت: کسانی که با جمهوریت 
مخالفت می کنند دنبال بحث های علمی، 
کالمی و پژوهشی در مســئله نیستند و 
یک ســری اغراض سیاسی برای رسیدن 

به قدرت دارند. ایــن بحث ها را به هدف 
ایجاد تنش مطرح می کنند در واقع از بین 
عالمان حوزه و دانشــگاه کارهایی را که 
 گروه های افراطی انجام میدهند مورد تایید 

نیست.
وی گفت: آنهایــی که اهل تحصیل و 
علم هستند می فهمند که منظور حضرت 
امام چه بود که بارها بیان کرده بود میزان 
رای ملت است؛ ایشان ابتدا جمهوریت را 

پذیرفتند و سپس جمهوری اسالمی.
او در پایــان گفــت: جمهوریت جای 
خــودش را دارد و رای مردم بخشــی از 
علت در مشــروعیت است اسالمیت هم 
جای خودش را دارد فقها در پله اول اصل 
والیت خودشــان را دارند اما در پله دوم 
وقتی بخواهد تحقق عینی پیدا کند نیاز به 

رای و مشارکت مردم دارد.

                              غرویان: 
کسانی که با اصل جمهوریت مخالفت می کنند،اغراض سیاسی دارند 

نگاه  روز 

 خواندن نوحه وار شعارهای سیاسی در حضور مسئوالن کشوری و لشکری و مردمی که بعد از یک 
ماه مهمانی در ضیافت خدایی برای افطار روزه هایشان در یک مکان عبادی جمع شده اند، امر تازه ای 
نیست. سال هاست که تریبون های نماز جمعه و جماعت، اعیاد مذهبی و مراسم ارزشی و پرخاطره به 
دست گروهی سپرده شده که نمایندگی اکثریت جامعه را ندارند. هر روز صفی از صف های نماز جمعه 
کم می شــود و جماعتی که تا دیروز شــرکت در آن را بر خود واجب کفایی می دانستند، از رفتن به 

مراسمی که به مکانی برای توهین و افترا تبدیل شده خودداری می کنند.
سال هاســت دیگر خبری از خطبه های پرمغزی که از آیت اهلل طالقانی شروع شد و بعدها آیت اهلل 
خامنه ای و آیت اهلل هاشمی رفسنجانی آن را دنبال می کردند، نیست. نمازجمعه هایی که هر خطبه و 
خطابه اش به مثابه کالس درسی بود. کافی بود برای داشتن تحلیلی از همه رویدادهای داخلی و بین 
المللی فقط به خطبه های نماز جمعه گوش دهی. اما به مرور با هر چه جناحی تر شدن و محدودشدن 
دایره خودی ها و مومنان، از بار خطابه ها و خطبه ها کاسته شد، تا جایی که این روزها برخی از آن ها به 

مکانی برای اتهام زنی و افترا تبدیل شده است.
مثل خیلی چیزهای دیگر کســی نگاهی علمی و کارشناسانه به مسئله جماعت نمی اندازد و از خود 
نمی پرسد، کجاست خیل عظیم نمازگزارانی که در تابستان و زمستان، در زیر آفتاب و تموز و برف و 
یخبندان همواره مهمان نمازهای جمعه و جماعات بودند. از اینکه مراسمی رسمی با سخنانی تکراری، 
گاه به شدت مشابه در تمامی شهرها و بخش ها، سخنرانان همیشگی با حضور محدود مردم برگزار 
شــود، گویی برای کسی نگرانی ایجاد نمی کند و کسی نگران کم رنگ تر شدن حضور مردم در این 

مراسم عبادی و سیاسی نیست.
نماز عید فطر هم از این قاعده مستثنی نیست. وقتی در حرم بنیانگذار جمهوری اسالمی در حضور 
رهبری به نوه ایشــان بی حرمتی می شــود، خیلی دور از انتظار نیست که به مسئوالن دولتی و رئیس 
جمهوری هم در نماز عید بی حرمتی شود. دلواپسان سال هاست که حرمت امام زاده را نگه نمی دارند. 

نه طرفی به رهنمودهای رهبری می بندند و نه توجهی به بار ارزشی اماکن و ایام دارند.
برای کســانی مباح شاید هم مستحب باشد که در حرم حضرت معصومه با مهری که برای سجده 
پروردگار است به پیشانی رئیس مجلس بزنند و روز دیگری شیشه آب به سمت رئیس سازمان بازرسی 
دفتر رهبری در حرم حضرت امام رضا پرتاب کنند، خواندن چند بیت شــعر نباید خیلی کار دشــواری 
باشد. مخصوصاً که مسئوالن محترم به جای طرد مداح و ترک کردن محل، او را با سالم و صلوات 
تقدیر می کنند، دیگر چه جای نگرانی برای دلواپســان است که از هر تریبون دیگری برای هجمه و 

هتاکی استفاده نکنند؟!
مشــکل فقط نوحه سرایی در مذمت برجام و توهین به رییس جمهوری و مسئوالن نیست، سؤال 
این است که چه نهادی به اقلیتی مجوز می دهد که بی محابا باورها و ارزش های دینی و مذهبی مردم 
را به سخره گیرند و برای این اعمال خود که منافی وحدت و همبستگی ملی است، پاداش هم بگیرند.

 اقلیتی بر اکثریتی تحمیل شــده است. این مسئله در رسانه ملی هم مشهود و آشکار است و اقبال 
مردم به رســانه های خارجی و شبکه های اجتماعی نشــان بارز بی اعتمادی آنان به این شبکه ملی 
اســت اما عبادات مردم مســئله مهم تری است که متاسفانه سال هاست در دست اقلیتی گرفتار آمده 
اســت.  بررسی آمار شرکت کنندگان در مراسم رسمی عبادی موید این ادعاست. بعد از هر مراسمی 
از مردم عادی گرفته تا علما و مســئوالن و فعاالن سیاســی و اجتماعی به نقد و بررســی سخنان و 
اعمال آن مراســم می پردازند. چه باید کرد؟ ادامه نقدها و نشنیدن توسط مسئوالن اجرایی و تصمیم 
گیرندگان یا انجام یک اقدام ســنجیده و کارآمد؟! چه کسی رئیس ستاد نماز جمعه را تعیین می کند؟ 
مســئول رسیدگی به انتقادات و پیشنهادات در این ستاد به عهده چه کسی است؟ کدام سازمان، نهاد 
و مرجعی در این کشــور هست که می توان از ستاد نماز جمعه به آن شکایت برد؟ من شهروند ایرانی 
که سال هاســت به خاطر جناحی شــدن نماز جمعه، توفیق اقامه آن را از دست داده ام باید به نزد چه 

کسی شکایت برم؟!

حاکمیت اقلیت بر اکثریت

اهانت یا اسیدپاشی معنوی

حقوق شهروندی و مراسم عبادی سیاسی

وزیر امور خارجه فرانسه، پس از دیدار با وزیر امور خارجه کشورمان تاکید 
کرد که به گفت و گو با ایران ادامه می دهد.

به گزارش ایســنا، ژان ایــوز لو دریان در صفحه توییترخود با انتشــار 
تصاویــری از دیدار روز پنچ شــنبه اش با ظریف نوشــت: اولین دیدار با 
همتای ایرانی خود را انجام دادم.این دیپلمات عالی رتبه فرانسوی تصریح 

کرد: این گفت وگو ضروری بود و این مسیر گفت وگو را ادامه می دهم.

وزیرامور خارجه فرانسه: 

به گفت وگو با ایران ادامه می دهم

عبدالرضــا هاشــم زائی، نماینده مردم 
تهران در مجلس دهم شــورای اسالمی 
در یادداشــتی نوشــت: »موضوع توهین 
به رئیس جمهور کشــور در شرایطی که 
مردم ایران بــا رأی قاطع و تاریخی خود 
در انتخابات اخیر ایشان را برای اداره امور 
کشــور صالح تشــخیص داده اند، مسلما 
توهین به ملت و کیان جمهوری اسالمی 

است.
 اهمیــت مســئله اینجاســت که این 
توهین هــا از ســوی افراد بــه  اصطالح 
خودســر صورت گرفته و هیج فرد، گروه 
یا جناح خاصی مسئولیت آن را نپذیرفته 
و این گونــه رفتارهای بی منطق که قطعا 
نوعی غرض ورزی سیاسی است، حرکات 

خودجوش تلقی نمی شود.
چند روز بیشــتر از اهانت و هتاکی به 
رئیس جمهــور و حمله به اتومبیل وی در 
راهپیمایــی روز قدس نگذشــته، نتیجه 

آن بود که در رســانه های خارج هدف و 
پیام اصلــی این راهپیمایی که حمایت از 
مردم مظلوم فلسطین و محکومیت رژیم 
اشغالگر صهیونیســتی بود، تحت الشعاع 
خبر حمله و توهین به آقای روحانی قرار 
گرفت و در داخل با ابراز انزجار و اعتراض 
شــدید و گســترده مردم مواجه شد و از 
آنجا که این افراد حتی قدرت تشــخیص 
و تحلیل رفتارهای خود را ندارند، مجددا 
ایــن توهین و هتاکی به رئیس جمهور در 
مراسم نماز عید فطر در مصالی تهران و 
این  بار از سوی شخصی معلوم الحال و در 
قالب مداحی، تکرار و موجب ناخشنودی و 

اعتراضات گسترده مردم شد.
تلقی من این است که این  گونه اتفاقات 
نمی توانــد کامال تصادفی و خودســرانه 
باشد، زیرا آن گونه که از شواهد و قرائن 
برمی آید، قطعا یک فرد خودسر نمی تواند 
بدون تمهیــدات و هماهنگی های قبلی 

با مســئوالن برگزاری این مراســم در 
اجتماع عظیم بزرگ ترین مراسم عبادی 
در پایتخــت، یعنی نماز عید فطر و از آن 
تریبون با سر دادن نوحه به رئیس جمهور 
کــه خود در این مراســم حضــور دارد، 
توهین کند و سیاســت داخلی و خارجی 
و برجــام را که با توافق همه ارکان نظام 
و تصویب مجلس شورای اسالمی انجام 
شده آماج حمالت توهین آمیز قرار دهد و 
با القــای یأس و بی اعتمادی و یاوه گویی 
همبســتگی ملی را که رمز اســتقالل و 

عزت کشور است، تهدید کند.
مســئله مهم دیگر این است که موج 
این گونه حمالت و توهین ها بعد از تعیین 
نتایج انتخابات اخیر وارد فاز جدیدی شده 
و حکایــت از ناکامی بعضــی جناح های 
سیاســی در انتخابــات و عقده گشــایی 

آنهاست. 
به  هــر حال و با هر مقدمه و انگیزه ای 

اتفاقات اخیر حتی از ســوی افراد بی  نام  
و نشان و بی مســئولیت از نظر پاسداری 
جمهوریــت نظــام و حفــظ ارزش های 
انقالب بسیار مهم و مرتبط با امنیت کلی 
و سیاسی کشور است و قطعا ارگان های 
مسئول کشور موظفند با پیگیری دقیق و 
واکاوی و تشــخیص علت و انگیزه این 
وقایع و تحرکات مشــکوک، مسببان آن 
را تحت پیگرد قانونی و قضائی قرار دهند.

عبدالرضا هاشم زایی نماینده تهران:

دبیرکل حزب ســبز ایران با اشاره به رفتارهای توهین 
آمیز به شــخصیت های نظام، گفت: اگــر به ترورهای 
شخصیتی  زنجیره ای به موقع رسیدگی نشود ممکن است 
تبدیل به اقدامات فیزیکی شود که قطعاً امنیت ملی را در 

خطر قرار می دهد .

به گزارش ایلنا، حسین کنعانی مقدم در ارزیابی خود از 
توهین به شخصیت های نظام در مراسم های ملی،گفت: 
توهین به مسئوالن کشــور عنوان مجرمانه دارد که قوه 
قضائیه می تواند در این خصوص ورود کند و مجرمان را 

به سزای اعمالشان برساند.
دبیر کل حزب سبز ایران به احتمال سازماندهی بودن 
این حرکت ها اشــاره کرد و افزود: اگر مشخص شود که 
این تحرکات ســازمان یافته است و وحدت ملی را مورد 
هدف قــرار داده،  قطعاً باید برخورد جدی تر با آن صورت 

گیرد.
او با تاکید بر اینکه باید سریع تر به ترورهای شخصیتی 
زنجیره ای که در کشور اتفاق می افتد رسیدگی شود گفت: 
اگر این رسیدگی به موقع انجام نشود ممکن است تبدیل 
به اقدامات فیزیکی شده که قطعاً امنیت ملی را در خطر 
قرار می دهد و باید بین ترور شــخصیتی، نقد و دلسوزی 

تفاوت قائل شد.
کنعانی مقدم با بیان اینکه نباید به بهانه نقد و دلسوزی 
و یا دلواپســی نظام زیر سوال رود و براساس آن موجب 
شــود که انســجام ملی به خطر افتد،اظهار داشت: اگر 
جلوی این تندروی ها گرفته نشــود بــه تدریج این افراد 

به خــود جرات می دهند تا به اقدامات خشــن تری علیه 
شخصیت های نظام اقدام کنند.

دبیرکل حزب سبز ایران گفت: کسانی که مورد تهاجم 
قرار می گیرند نباید با فضاسازی به دنبال آن باشند که کل 
نظام را زیر ســوال ببرند و استفاده سیاسی از آن موضوع 

کنند.
کنعانی مقدم درباره شدت گرفتن تخریب ها علیه دولت 
و روحانی،گفت: متاســفانه ادبیاتی در کشور در حال رایج 
شــدن اســت که با برخوردهای غیر اخالقی و سیاسی 
می خواهیم به رقابت های سیاســی پاسخ دهیم. این در 
صورتی اســت که دوره  رقابت های سیاسی تمام شده و 
اکنون آقای روحانی رئیس جمهور مســتقر است و باید 
همه افراد مراقب این باشند که توهین به رئیس جمهور، 
توهین به نظام اســت و بحث شــخص آقای روحانی و 

اطرافیان آن مطرح نیست.
او ادامه داد: طرفداران روحانی هم باید مراقب باشــند 
که با سوءاستفاده از شرایط مختلف دنبال این نباشند که 
بهانه جویــی کرده و یا بخواهنــد از این فضا به نفع خود 
و رقابت های سیاســی اســتفاده کنند. هر دو طرف باید 

خویشتن داری کرده و به فکر منافع ملی باشند.

مراسم تحلیف روحانی ۱۴ مردادماه در مجلس 
برگزار می شود

مراسم تحلیف رییس جمهور روز 14مرداد در مجلس شورای اسالمی برگزار می شود.
به گزارش ایلنا، مراســم تحلیف دوازدهمین دوره ریاست جمهوری اسالمی ایران روز 

شنبه 14مرداد، با حضور شخصیت ها و مقامات داخلی و خارجی برگزار می شود.
روابط عمومی مجلس شــورای اســالمی با صدور اطالعیه ای اعالم کرد که مراسم 
تحلیف حجت االســالم حســن روحانی به عنوان رئیس جمهور دوره دوازدهم در محل 
صحــن مجلس انجام می شــود. پیش از این مهدی کیایی مدیــرکل فرهنگی و روابط 
عمومی مجلس گفته بود که مراســم تحلیف رییس جمهور طبق روال قانونی و قبلی در 

اولین جلسه علنی پس از تنفیذ حکم توسط رهبر معظم انقالب برگزار می شود.

پیش شــیوع  ایــران: چندی  دیده بان 
بیماری تب کریمه مردم و در نهایت جامعه 
پزشکی را دچار دل مشــغولی کرده بود. 
تب کنگو، بیماری مشــترک دام و انسان 
است که باتوجه به بومی بودن این بیماری 
ویروسی، ریشه کردن کردن آن تقریباً غیر 

ممکن است.
لــذا در این همین راســتا احمد همتی، 
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس 

دهم، گفت: طبق آخرین گزارشاتی که  به 
کمیسیون بهداشــت مجلس توسط دکتر 
حریرچی) رئیس دامپزشــکی کشــور( و 
دکترگویا )رئیس مرکــز مدیریت بیماری 
های عفونی وزارت بهداشــت( ارائه شد، 
تب کریمــه هم اکنون در کشــور تحت 
کنترل است و نگرانی خاصی نسبت به این 

موضوع وجود ندارد. 
وی ادامــه داد: از اوایــل ســال جدید، 

متأســفانه 40 نفر به ایــن بیماری مبتال 
شــدند و 3 نفر طی این بیماری جان خود 
را از دســت داده اند. نماینده مردم سمنان 
در پاسخ به شیوع احتمالی "وبا" در کشور 
با شروع فصل گرما اظهار کرد: خوشبختانه 
کشور ایران نسبت به همسایگان خود در 
رابطه بــا بیماری "وبــا" اقدامات موثر و 
عملکردی بهتر داشته است و در مجموع 
مواردی که قابل کنترل و یا نشان دهنده 

شیوع این بیماری نباشد، دیده نشده است.
همتــی در پایان افزود: با توجه به افزایش 
حجم ســفرهای تابســتانی، مردم عزیز 
کشورمان، باید از خوردن غذاهای ناسالم 
و مشــکوک در جاده هــا، پرهیز کنند و 
تمامی اقدامات پیشــگیری از این بیماری 
را مد نظر خود قرار دهندو در این صورت، 
خسارات ناشی از بیماری وبا و تب کریمه 

را به حداقل ممکن کاهش داد.

عضو کمیسیون بهداشت خبر داد؛

دیگر نگرانی بابت تب کریمه کنگو وجود ندارد

مجلس سنای آمریکا با اعمال تغییرات فنی در قانون تحریم های ایران و روسیه، مسیر 
تصویب آن را در مجلس نمایندگان آمریکا هموار کرد.

به گزارش ایسنا، به نقل از پایگاه خبری کنگره )هیل(، مجلس سنای آمریکا اصالحیه 
مربوط به قانون تحریم های ایران و روسیه را تصویب کرد. پس از اعمال تغییرات فنی، این 

قانون اکنون برای رأی گیری به مجلس نمایندگان آمریکا بازگردانده می شود.
پال رایان رئیس مجلس نمایندگان آمریکا و برخی از اعضای ارشد این مجلس، پیش تر 
گفته بودند برای اینکه موارد نقض قانون اساســی در ارتباط با قانون تحریم های روسیه 

حل شود، این قانون دوباره باید در مجلس سنا تایید شود.

سنای آمریکا اصالحیه مربوط به قانون تحریم های ایران و 
روسیه را تصویب کرد


