
مخاطب شماييد!

دیپلماسی انقالبی
برای خیلیه��ا که  بین  انقالبیگری و برخورد منطقی 
مناف��ات  میبینند، عم��ل  انقالبی همراه  با تش��کیالتی 
منطقی و دقیق  و حس��اب  ش��ده ، قابل  جمع  نیست . ما 
مش��اهده  میکنیم  که  اینها میتواند با هم  جمع  ش��ود. 
انقالبیگ��ری به  این  نیس��ت  که  ما آن  جای��ی که  نباید 
پرخاش  کنیم ، بیخودی پرخ��اش  کنیم . انقالبیگری به  
آن  اس��ت  که  ما مواضع  اس��المی و انقالبی را قاطعانه  
و بدون  رودربایس��تی و مرعوب  شدن  و خام  شدن  در 
مقابل  برخی از چهره های امیدبخش  کاذب ، حفظ کنیم .

وقت��ی توانس��تیم  خط روش��ن  مواض��ع  انقالبی و 
اس��المی را دقیقا حفظ کنیم  و مرعوب  قدرتها نشویم  
و ب��ا کس��ی رودربایس��تی نداش��ته  باش��یم  و فریب  
نخوریم ، در حقیقت  به  ممشای انقالبی و اسالمی توجه  
کرده ای��م .... این  نکته  را هم  اضافه  کنم  که  برادران  
عزیز! هرچه  بر پایبندی به  اصول  اس��المی و روشهای 

آن  بیشتر تأکید بورزید، موفقتر خواهید بود... .
جای��ی که  ما پایبندی و اعتقاد دینی قوییی نش��ان  
دهیم ، دشمن  در ما چیزی از قدرت  را احساس  خواهد 
ک��رد که  چون  او را درس��ت  نمیشناس��د، ابهت  آن  در 
دلش  جای خواهد گرفت . چنین  اعتقاد و اقتداری ابهت  
است ; واال این  اقتدارهای معمولی و ظاهری چون  پول  
و ثروت  و علم  و تس��لیحات  و ... قابل  فهم  و تشخیص  

است  و خیلیها هم  بیشتر از ما از آن  برخوردارند.
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| شماره 4684 |

 مسئوالنی که گوششان در شنیدن 
پیام مردم ضعیف است، سمعک بگذارند

نماینده سابق مجلس تاکید کرد: اگر مسئوالن چشمشان 
ضعیف است عینک بگذارند اگر گوششان کم شنوا است سمعک 
بگذارند و پیام مردم را بشنوند و به مطالبات مردم پاسخ دهند.

محمد رض��ا باهن��ر در رابطه ب��ا عملکرد دولتم��ردان در 

سال های پس از انقالب و اینکه آیا به اهداف انقالب رسیدیم، 
به ایلنا گفت: اهداف انقالب بسیار قابل تجزیه و تحلیل است. 
ما در اقتصاد مقاومتی دارای استراتژی درون زایی و برون نگری 
هس��تیم. اینک��ه بگوییم یک دی��وار دور خود بکش��یم و همه 

نیازهای خودمان را خودمان تامین کنیم، درست نیست. 
نماینده سابق مردم تهران در مجلس افزود: ظرف ۱۵سال 
گذش��ته هرکاری که آمریکا قصد داشت انجام دهد، نشد ولی 

در مقابل، هرکاری که ایران قصد کرد، انجام شد.

سياست مجازی

خاطره رهبر از سفر به هند
صفحه منتسب به رهبر معظم انقالب در اینستاگرام، 
ضمن اشتراک عکسی از معظم له در سفرشان به هند در 
اردیبهشت سال 70، خاطره جالبی از ایشان در این سفر 
منتشر کرد و نوشت: »در اوایل انقالب، من خودم به هند 
رفتم و تقریباً به مراکز فرهنگی، سیاس��ی این کشور سر 
زدم. هر جا که پا گذاش��تم، دیدم که انقالب و امام پیش 
از ما آنجاس��ت! ما که رفتیم، مردم ما را تحویل گرفتند؛ 
چون نماین��ده ی این کانون بودیم؛ ن��ه اینکه ما به آنجا 
برویم و مردمی بی خبر باشند، آن وقت ما بگوییم چنین 

حادثه ای اتفاق افتاده است. هنوز هم همین طور است.
ش��ما در این کشور هایی که نمایندگی نداریم، برای 
ب��ار اول که وارد می ش��وید، اگر توفیق پی��دا کنید که 
خودتان را ب��ه محافل مردمی برس��انید، اگر به محافل 
دانشجویی و روش��نفکری و محافل انسان های متعهد و 
دلس��وز مخلص بروید، می بینید که این پیام قبل از شما 
به آن جا رفته اس��ت. من در سفر هایی که در دوره های 
مختلف به جا های گوناگون داشتم، بالاستثنا در همه ی 
کشور ها -. اعم از کشور های اسالمی و غیراسالمی، حتی 

کشور های کمونیستی -. این را دیدم.70/۲/3«

به عشق لشگر 27
س��عید جلیلی در توئیتر نوشت: حاج سعید قاسمی 
که روزی ب��ازی دراز را آزاد کرد امروز دارد این منطقه 
را آباد می کند. از بعد اربعین به خانه نرفته و به عش��ق 
بچه های لشگر ۲7 هر ۲7 روز ۱ واحد مسکونی به مردم 

زلزله زده تحویل می دهد.

جان مقاومت
کاربران اینترنتی با انتشار تصاویر و متن های مختلف، 
دهمین سالگرد شهید »عماد مغنیه« را گرامی داشتند؛ 
مغنیه همان ابرمردی اس��ت که لبن��ان را به محل دفن 

آرزوهای آمریکا و طرح های صهیونیست ها تبدیل کرد.
کارب��ران صفح��ات اجتماعی در فض��ای مجازی، با 
انتش��ار عکس ه��ا و مطال��ب مختلف، دهمین س��الگرد 
شهادت »عماد مغنیه« معروف به »حاج رضوان« فرمانده 
بارز حزب اهلل را گرامی داش��تند؛ یکی از هشتگ هایی که 
در همین باره به راه افتاد »#روح المقاومه« )جان مقاومت( 
بود. ش��رکت کنندگان در این هشتگ اعالم کردند، خون 
شهید عماد مغنیه ساکت نخواهد شد و رژیم صهیونیستی 

را در خواب و بیداری دنبال خواهد کرد.
کاربری به نام »حس��ن بن ش��یث«، ح��اج عماد را 
فرمانده پیروزی ها خوانده و نوش��ته فقط جسم او رفت 
اما روح او باقی مانده اس��ت. ش��خصی هم نوشته است: 
ح��اج رضوان حتی زمانی که در زیر خاک هس��تی، تن 
دش��منانت را می لرزانی. کارب��ری به نام »hadi« گفته: 
دکترین ]امام[ خمینی قهرمانانی مانند عماد مغنیه را به 
وجود می آورد؛ فقط نام او لرزه بر تن اسرائیل می اندازد؛ 
۱0 س��ال پس از ش��هادتش، تمام محور مقاومت، عماد 
مغنیه است. شخصی به نام »ام هادی«، عکسی از عماد 
مغنیه روبه روی پایگاه های حس��اس اسرائیلی در جنوب 
فلس��طین در فضای مجازی منتشر کرده و نوشته یاران 
او ۱0 سال پس از شهادتش هم شما را محاصره کرده اند. 
کاربری با انتشار این تصویر در جمله ای احساسی نوشته: 
از نماز شب »چفیه ای« بباف. کاربری هم عماد مغنیه را 

»کابوس اسرائیل« خوانده است.

مبارزه بی امان بافقر و فساد و تبعیض 
عض��و مجمع تش��خیص مصلحت نظ��ام در توئیتر 
نوش��ت پاسخ مناس��ب به حضور پرش��ور مردم به رغم 
گله مندی آنان از مشکالت، مبارزه بی امان بافقر و فساد 

و تبعیض است.
سیدابراهیم رئیسی تولیت آستان قدس رضوی با انتشار 
پستی در حس��اب توییتری خود، نوشت پاسخ مناسب به 
حضور پرشور مردم به رغم گله مندی به حق آنان از مشکالت، 

در گرو مبارزه بی امان بافقر و فساد و تبعیض است.
عضو هیئت رئیس��ه  مجلس خبرگان رهبری نوشت: 
پاس��خ مناسب به حضور پرشور مردم به رغم گله مندی به 
حق آنان از مشکالت، دمیدن درآتش تفرقه و بیان سخنان 
جناحی و انتخاباتی نیس��ت. قدرشناسی از این حضور، در 
گرو مبارزه بی امان با فقر و فساد و تبعیض است. امروز، روز 
امیدآفرینی است، نه باحرف، بلکه باکار عالمانه و مجاهدانه 

برای ساختن ایران اسالمی.

دولتعافیتطلب
وشوراییکهانقالبیبود

یخ معاصر کارشناس تار
یمی عرفان کر

یک��ی از اصلی تری��ن اه��داف 
امام)ره( از تش��کیل ش��ورای درحـــاشیه

انق��الب پر کردن خأل مجلس 
شورای اس��المی بود، یعنی در شرایط حساس آغاز 
انق��الب و در دوران پرتالط��م اس��تقرار نظام نوین 
جمهوری اسالمی که امکان انجام انتخابات و تشکیل 
مجلس شورا وجود نداش��ت، شورای انقالب وظایف 
مجلس قانون گذاری را بر عهده می گرفت. بر همین 
اساس، یکی از اصلی ترین وظایف شورای انقالب در 
جایگاه مجلس قانون گذاری، نظارت بر عملکرد دولت 
اس��ت که کش��مکش ها و اختالف های��ی را با دولت 
موقت به عنوان قوه ی اجرایی کشور به همراه داشت.

در ابت��دای تش��کیل دولت موق��ت روابط دو 
نهاد اجرایی و مقننه کش��ور نس��بتاً دوستانه و به 
دور از تنش های سیاس��ی بود. اما پتانس��یل بروز 
اختالف میان آن دو هم��واره موجود بود زیرا این 
دو نه��اد علی رغم ش��باهت هایی که ب��ه یک دیگر 
داش��تند، اختالف های بنیادی��ن در روش، دیدگاه 
و البت��ه اعتقادهای سیاس��ی دارا بودند. ش��ورای 
انقالب ضمن اینکه متش��کل از گروه های مختلف 
از جمل��ه نهضت آزادی، جبه��ه ی ملی، بازاریان و 
عده ای از افس��ران ارتش ب��ود اما کنترل راهبردی 
آن در دس��ت روحانیون نزدیک ب��ه امام)ره( قرار 
داش��ت. در حالی که اکثر اعض��ای دولت موقت را 
وابستگان به جبهه ی ملی و نهضت آزادی تشکیل 
می دادند. افرادی که تا چندی قبل با تئوری »شاه 
س��لطنت کند، نه حکومت« مواف��ق بودند و انجام 
برخی اصالحات اساسی در رژیم سابق ممکن بود 
برای آن ها مطلوبی��ت حاصل  نماید. افزون بر این، 
شورای انقالب در نوع و روش اداره ی امور کشور، با 
توجه به اوضاع و ش��رایط خاص و حساس کشور با 
دولت موقت، اختالف هایی اساسی داشت؛ شورای 
انق��الب بر روش انقالب تأکید داش��ت و معتقد به 

تسریع در انجام امور بود در حالی که دولت موقت 
به اس��تراتژی گام به گام اص��رار ورزیده و همواره 
اس��تدالل می نمود که اصالح ام��ور باید تدریجی 
انجام گیرد. افزون بر موارد یاد شده، فقدان ارتباط 
سالم س��ازمانی و عدم تفکیک مشخص و مناسب 
قوا موجد تداخل در امور شده و درپی آن اختالف 
بین شورای انقالب در جایگاه قوه ی مقننه و دولت 

موقت به عنوان قوه ی اجراییه بروز می کرد
مهندس بازرگان رئی��س دولت موقت، به طرح 
شکایت و انتقاد از ش��ورای انقالب پرداخته، تلویحاً 
اظهار داش��ت که شورای انقالب فش��ارهای وارده بر 
دولت موقت و شرایط حساس کشور را درک نمی کند 
و بر آن فشاری مضاعف وارد می نماید. وی از شورای 

انقالب درخواست همراهی بیشتر را داشت.
»آیت اهلل بهش��تی« از طرف ش��ورای انقالب، 
پ��س از اظهارنظ��ر ب��ازرگان خواس��تار اراب��ه ی 
نمونه های��ی از م��واردی که رئی��س دولت موقت 
به عنوان فش��ار ش��ورا به دولت بیان داش��ته بود، 
ش��د. ب��ازرگان و برخی از اعض��ای دولت از جمله 
»س��حابی«، »فروه��ر« و »س��امی« ه��ر یک به 
نحوی به ذک��ر موارد و مصادیقی که به زعم آن ها 
فش��ارهای نابه جا از س��وی ش��ورا بر دولت موقت 
تلقی می شد، پرداختند. سخن گویان دولت موقت 
بر این نکته تأکید داش��تند که ش��ورای انقالب در 
امور اجرایی دخالت می کند. حال آن که وظیفه ی 
شورا، تقنین است، نه اجرا؛ از طرف شورای انقالب 
نیز هاشمی رفس��نجانی و آیت اهلل خامنه ای سخن 

گفته و به انتقادهای وارد شده، پاسخ دادند.
هاشمی رفسنجانی گفت: »بسیاری از نارسایی ها 
در وضعیت و عملکرد دولت موقت بوده که شورای 
انق��الب را ملزم به دخالت نموده اس��ت و ش��رایط 
انقالب و کشور حساس تر از آن است که دست روی 

دست گذاشته شود.« 
آی��ت اهلل خامنه ای اظهار داش��ت: »بهانه گیری 
برای پاس دادن مس��ئولیت است. دولت از اول که 
آمد ضعیف بود و اظهار کرد، خودش نشانه ی بدی 
کار بود ...« از طرف دولت موقت »هاشم صباغیان« 
در انتقاد از ش��ورای انقالب و دفاع از دولت، گفت: 
»بعضی از اعضای شورا هستند ]که[ عضویت حزب 

را نیز دارند که کار صحیحی نمی تواند باشد.«
در ای��ن جلس��ه، اختالف دی��دگاه و روش دو 

نهاد یاد ش��ده کاماًل آشکار شد؛ در حالی که شهید 
بهش��تی، از اعضای شورای انقالب که در صحنه ی 
عمل درگیر مس��ایل و مشکالت گریبان گیر جامعه 
بود و وظیفه ی نهادهای انقالبی را حل و رفع سریع 
آن ها می دانس��ت. کس��انی از اعضای دولت موقت 
نظیر سحابی به زعم خود مسایل بنیادی را مطرح 
نم��وده و راه حل هایی را پیش��نهاد کردن��د. که به 
گفته ی هاشمی رفسنجانی اگر قرار بود با این روش 
به حل مشکالت و رفع بحران های جامعه پرداخته 
شود، سال ها زمان نیاز بود. در حالی که معلوم نبود 

شرایط موجود ادامه داشته باشد یا خیر.
هر چند جلس��ه ی یاد شده تا حدی مسایل و 
مشکالت را مطرح ساخت و تسکینی موقت ایجاد 
نمود. اما اختالف ها ریش��ه ای تر و بنیادی تر از آن 
بود که با یک یا چند جلس��ه ی گله و ش��کایت از 
میان برداش��ته شوند. ادامه ی مش��کالت، شورای 
انق��الب را به س��وی اتخاذ تصمیم های��ی قاطع و 
عملی پیش برد. جلس��ات مختلفی تش��کیل شده 
و این موضوع مفصاًل مورد بررس��ی قرار گرفت. در 
جلسه ی تاریخ ۱4 تیر ماه ۱3۵8، دکتر بهشتی، با 
احس��اس مسئولیت در برابر جامعه و مشکالت آن 
و لزوم چاره اندیش��ی و انج��ام اقدامی عاجل برای 
رفع آن ها، از شورای انقالب سؤال نمود: »انفجاری 
بودن وضع را تا حدی احساس می کنیم؟« در پاسخ 
به این سؤال، نظرها و پاسخ هایی مطرح شد و اکثر 
اعضای ش��ورا با اقدام های انقالب��ی و عاجل اعالم 
موافق��ت نمودند. در این میان آیت اهلل خامنه ای بر 
»کار انقالبی« به عنوان ش��یوه ای مؤثر که الزمه ی 

شرایط روز کشور است، تأکید ویژه ای کرد.
به هر تقدیر، ش��ورای انق��الب در این برهه ی 
حس��اس احساس وظیفه ی بیش تری نموده و اکثر 
اعضای آن معتقد بودند جهت حل سریع مشکالت 
ضرورت دارد برخی مس��ئولیت های اجرایی توسط 
اعضای ش��ورای انق��الب به عهده گرفته ش��ود. از 
این رو پیش��نهادهایی مبنی بر ورود حجت االسالم 
والمس��لمین هاشمی رفسنجانی به کابینه و تصدی 
وزارت کش��ور و وزارت اطالعات مطرح ش��د. حتی 
پیشنهادهایی در مورد تغییر رئیس دولت نیز طرح 
گردید. »ابوالحسن بنی صدر«، »عزت اهلل سحابی« را 
به جای بازرگان پیشنهاد کرد اما آیت اهلل خامنه ای 
تأکی��د نمود اگر قرار به تغییر رئیس دولت باش��د، 

دکتر بهشتی مناسب ترین گزینه است. 
از جمل��ه مهم تری��ن موارد اخت��الف نظرهای 
ش��ورای انقالب و دولت موقت ک��ه می توان آن را 
اوج اختالف ه��ای این دو نهاد نامی��د؛ در تعیین و 
معرفی اعضای کابینه، چهره نمود. اشاره شد که در 
غیاب مجلس قانون گذاری براساس حکم امام)ره(، 

شورای انقالب وظایف مجلس را برعهده داشت.
طرح بازرگان به این شکل مطرح شده بود که 
عده ای از اعضای شورای انقالب وارد کابینه شوند 
و در مقابل تعدادی از اعضای کابینه نیز در شورای 
انق��الب عضویت یابند. پس از طرح پیش��نهاد یاد 
شده از س��وی رئیس دولت موقت، شورای انقالب 
در ۲0 تیر ماه ۱3۵8، تش��کیل جلسه داد و اعالم 
داشت که ۵ تن از اعضای شورای انقالب به کابینه 
انتق��ال می یابند و متقاباًل ۵ نف��ر از اعضای دولت 

موقت به شورای انقالب راه پیدا می کنند.
براساس طرح ادغام نسبی شورای انقالب و دولت 
موقت که برای رفع اختالف ها و تس��هیل همکاری، 
هم چنین مشارکت در مسئولیت ها به منظور تسریع 
در ام��ور اجرایی و اداره ی کش��ور صورت گرفته بود، 
تغییراتی به شرح زیر در کابینه ی دولت موقت به وجود 
آمد: »حجت االسالم و المسلمین هاشمی رفسنجانی« 
و »آی��ت اهلل محمدرضا مهدوی کن��ی«، معاون وزیر 
کش��ور؛ »آیت اهلل س��یدعلی خامنه ای«، معاون وزیر 
دف��اع، دکتر »محمدجواد باهنر« مع��اون آموزش و 

پرورش.
ناگفت��ه نمان��د؛ از دکت��ر بهش��تی و آیت اهلل 
موس��وی اردبیلی نیز در خواست ش��ده بود وزارت 
و یا معاونت وزارت دادگس��تری را به عهده بگیرند 
که علی رغم اصرارهای فراوان، ایش��ان از قبول این 
پیش��نهادها خودداری نمودند. از طرف دولت نیز 
»میناچ��ی، فروهر، کتیرایی، ص��ادق طباطبایی و 

صباغیان« به شورای انقالب پیوستند.
از دیگ��ر موارد ادغام بای��د به عضویت آیت اهلل 
خامنه ای و حجت االس��الم والمسلمین هاشمی در 
کمیسیون وزرای امنیتی اشاره کرد. این کمیسیون 
سرپرس��تی و مس��ئولیت تمام��ی ام��ور انتظامی، 
نظام��ی و امنیتی کش��ور را بر عهده داش��ت و در 
برهه ی مورد بحث با مسایل عمده ای نظیر بحران 
و فعالیت های ضد انقالب در کردستان، خوزستان 

و گنبد کاووس دست به گریبان بود.

هر چند ادغام نسبی صورت گرفته بین شورای 
انقالب و دولت موقت اندکی از اختالف ها کاست و 
در مدت زمان کوتاه پس از تغییر در ساختار دولت، 
اقدام ها و اصالحاتی در امور کش��ور انجام پذیرفت 
و نیز قدم هایی برای رفع برخی مش��کالت اساسی 
از قبیل مسکن، اش��تغال و مسایل آموزشی کشور 
برداش��ته ش��د اما آن گونه که ذکر شد، اختالف ها 
بنیادین و عقیدت��ی بودند که ُمَس��کِّن  های موقت 
هی��چ گاه قادر به عالج کامل آن ها نب��ود. از این رو، 
ورود چن��د نف��ر از ش��ورای انق��الب ب��ه کابینه ی 
دول��ت موقت، تعادل در دولت را برقرار نس��اخت و 
هم چنان کابینه ی مهندس بازرگان تحت نفوذ ملی � 
مذهبی ها که از اعضای جبهه ی ملی و نهضت آزادی 
بودن��د، باقی ماند. حتی با حضور امام)ره( در تهران 
که به نظر مهندس بازرگان »امکانات بیش��تری در 

حل و فصل مسایل مملکتی فراهم« می نمود.
آنچه گذش��ت کلیات��ی از اختالف ها و دالیل 
عمده ی اختالف میان شورای انقالب و دولت موقت 
بود. در ادامه ی گفتار به تش��ریح یکی از مهم ترین 
مصادیق اختالف بین این دو نهاد پرداخته شده و 
ب��ا توجه به حوصله ی ان��دک گفتار حاضر توضیح 

دیگر مصادیق به فرصتی دیگر موکول می شود.
یکی از موارد مهم کشمکش در انتخاب اعضای 
کابینه، در م��ورد معرفی »عباس امی��ر انتظام« از 
س��وی دولت موقت به عنوان معاون نخس��ت وزیر 
روی داد. آیت اهلل خامنه ای از اعضای مؤثر ش��ورای 
انقالب در این باره می نویس��د: »... برخی روحانیون 
ش��ورای انقالب در این ب��اره چندین بار به بازرگان 
اعتراض نمودند. با این عنوان که وی فردی نیس��ت 
که کاماًل مورد اعتماد نظام اسالمی باشد و شایعاتی 
نی��ز درب��اره ی وی موجود اس��ت. هم چنین اینکه 
وی از رفقای صمیمی »ش��اپور بختی��ار«، آخرین 
نخست وزیر ]رژیم[ سابق و عضو جبهه ی ملی بوده 
اس��ت، بازرگان در جواب اظهار می نمود که بهتر از 
ایش��ان در آن شرایط کس��ی را نمی شناخته است. 
اعضای معترض ش��ورای انقالب نی��ز در این مورد 
صالح نمی دیدند که بالفاصله قضیه را به اطالع امام 
خمینی)ره( برس��انند، چراک��ه مخالفان نظام مایل 
بودن��د، وانمود کنند که امام)ره( تحت تأثیر و نفوذ 
افراد به خصوصی است و این قبیل موارد دست آویز 

خوبی برای آنان به شمار می رفت ....«)برهان(

دادستانتهران:

خودکشیسیدامامیناشیازعدمنظارتنبود
دادس��تان تهران گف��ت: برخی در قضیه 

خودکش��ی س��یدامامی علی رغ��م اینکه میـــــزان
پزش��کی قانونی، قاضی ویژه دادس��رای 
جنای��ی و خان��واده متوف��ی اع��الم کردن��د که ای��ن موضوع 

خودکشی است کماکان فرافکنی و تشکیک می کنند.
 عباس جعفری دولت آبادی افزود: عده ای گالیه می کنند که 
مسئول حفظ جان متهمان و زندانیان چه کسی است این در حالی 

است که دادستان تهران در تمام زندان ها، قاضی 
مقیم دارد. بر تمام زندان ها نظارت های ش��دیدی 
صورت می گیرد و به صورت مستمر، مکرر و منظم 
از زندانها و بازداشتگاه ها بازدید می شود و از طرفی 
معاونین مکلفند هفته ای یک بار به زندانها س��ر 

بزنند و نظارت های الزم را انجام دهند.
وی اف��زود: خودکش��ی یا ف��وت متهم در 
س��ایر زندان های دنیا نیز وجود دارد؛ اما اینکه 
ما بگوییم دستگاه قضایی در این زمینه نظارت 
نک��رده که ای��ن فرد خودکش��ی ک��رده، خیر، 
این گونه نبوده است. جعفری دولت آبادی گفت: 

وقتی اس��ناد و تحقیقات به متهم ارائه شد؛ فرصتی برای پاسخ 
خواس��ته اس��ت که تحقیقات به روز بعد موکول ش��د و چون 
این فرد مالحظه کرده که اس��ناد و اطالعات زیادی در اختیار 
سیستم تحقیق کننده قرار گرفته، تصمیم به خودکشی گرفته 

است واین امر ناشی از عدم نظارت نبوده است.
دادستان تهران بیان کرد: در این مورد هم که می گویند چرا 
دادستان دیر اطالع رسانی کرده است، باید گفت در پرونده های 
مهم امنیتی، س��رنخ های زیادی وج��ود دارد که با بیان مطالب 
تحقیقات آسیب می بیند و عده ای هوشیار می شوند و از طرفی 

ما زمانی اقدام به اطالع رس��انی می کنی��م که به دالیل متقنی 
برسیم، بنابراین این گونه نیست که هر کسی دستگیر می شود، 
ما بالفاصله تکلیف به اطالع رس��انی داری��م. البته به خانواده ها 
اطالع داده می ش��ود اما اطالع رس��انی عمومی منوط به صحت 

تحقیقات، اقرارها و اقناع دادستان از انجام تحقیقات است.
وی تصریح کرد: برخی علی رغم اینکه هم پزش��کی قانونی 
و هم قاضی ویژه دادس��رای جنایی و هم خانواده متوفی اعالم 
کرده اند که این موضوع خودکش��ی بوده است؛ 
کماکان فرافکنی و تش��کیک می کنند، در واقع 
این خودکشی رخ داده و در گزارش کالبدشکافی 

پزشکی قانونی وجود دارد.
جعفری دولت آبادی با ابراز اینکه اظهار نظرهایی 
که در این رابطه می شود ناشی از بی اطالعی از امور 
پرونده است، گفت: مسئولین و کسانی که در این 
باب اظهار نظر می کنند، توجه داش��ته باشند که 
این موضوع یک پرونده قضایی اس��ت و اظهارنظر 

و دخالت در امر قضایی اشکال دارد.
وی تأکید ک��رد: در مواردی ک��ه از مطلبی 
اطمین��ان حاصل پیدا کنیم آن را اع��الم خواهیم کرد، بنابراین 
اقدام به انتش��ار مطالبی ک��ه از آن اطالع نداری��د، نکنید. ما از 
این حادثه متأس��ف ش��دیم، اما تحقیقات این پرونده ادامه دارد 
و حداقل بیش از شش ماه به روی این موضوع بررسی هایی انجام 
شده است. وقتی اقدام به دستگیری شد که ضرورت داشت انتقال 
اطالعات متوقف شود، بنابراین افراد نباید اظهارنظرهایی مغایر با 
محتویات پرونده، اقرارات متهم و اسناد موجود در پرونده مطرح 
کنند. اینکه مطرح می کنند که فالن فرد دس��تگیر ش��د و بعداً 

معلوم می شود که دروغ است، موجب نگرانی مردم می شود. 

دبیر شورای نگهبان گفت: مردم همیشه 
پ��ای انقالب خ��ود ایس��تاده اند و ضمن شوراینگهبان

تحمل س��ختی ها، در حفظ نظام، انقالب 
و اطاعت از ولی فقیه، وحدت کلمه دارند.

به گزارش اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، آیت اهلل 
احمد جنتی در نطق پیش از دس��تور جلس��ه  دیروز ش��ورای 
نگهبان با عرض تس��لیت ش��هادت حضرت فاطمه زهرا)س( و 

تبریک دهه فجر، از حضور باش��کوه مردم ایران 
در راهپیمایی عظیم ۲۲ بهمن تشکر کرد.

دبی��ر ش��ورای نگهبان با قدردان��ی از ملت 
ای��ران در لبی��ک گفت��ن به ندای مق��ام معظم 
رهبری برای حضور گسترده در مراسم سالگرد 
پی��روزی انقالب اس��المی به وی��ژه راهپیمایی 
۲۲ بهمن تأکید ک��رد: پیام این حضور که باید 
دوس��ت و دش��من آن را بفهمند این است که 
مردم همیش��ه پای انقالب خود ایس��تاده اند و 
ضمن تحمل سختی ها، در حفظ نظام، انقالب و 

اطاعت از ولی فقیه، وحدت کلمه دارند.
آی��ت اهلل جنتی با تکیه بر اینکه ملت ش��جاع ما، وحش��ت 
و هراس��ی از توطئه دش��منان ندارند؛ افزود: رمز پیروزی قیام 
پیامبرگونه امام خمینی)ره(، توکل بر خدا و ش��جاعت در برابر 
دشمنان و قدرت های مستکبر بود و این منش الهی وی توانست 
انقالبی بی نظیر را ایجاد کند که قطعاً در گذشته ی تاریخ مثالی 

ندارد و باور دارم که در آینده نیز تکرار نخواهد شد.
آیت اهلل جنتی با بیان اینکه حرکت انقالبی ما، بیشتر از اینکه 
سیاس��ی و اقتصادی باشد، انقالب فرهنگی و معنوی بود، افزود: 
انقالب توانست فطرت خداجوی جوانان را زنده کند و از جوانانی 

که غرق فرهنگ غربی بودند، ایثارگرانی بس��ازد که عاشقانه به 
اس��تقبال شهادت می رفتند و با همین روحیه توانستند 8 سال 

دفاع مقدس را با غلبه بر دشمنان به پایان برسانند.
دبیر شورای نگهبان با مقایسه انقالب اسالمی با دیگر انقالب ها 
که در 3 یا 4 سال ابتدایی از بین می روند، گفت: دشمنان این ملت 

باور نداشتند که این انقالب 39 سال دوام بیاورد.
آیت اهلل جنتی با بیان اینکه کجای دنیا، مردم یک کشور بعد 
از گذشت 40 سال از انقالب خود چنین حضور 
عظیمی در راهپیمایی دارند، اضافه کرد: توطئه 
بدخواهان از جمله آمریکا، اسرائیل و عربستان با 
هدایت رهبری عزیز، بی اثر شد و اسالم همچنان 
استوار ایستاده است و هرگز عقب نشینی نخواهد 
کرد. وی با اش��اره به اینکه انقالب ما که موجب 
بیداری اس��المی شد از مرزهای ایران گذشت و 
قدرت های مستکبر شمال آفریقا را سرنگون کرد 
و حتی در آمریکا و اروپا نیز انس��ان های نامدار، 
حق طلب و منصف نس��بت به مردم ایران اظهار 

خضوع و عالقه مندی می کنند.
آیت اهلل جنتی با تأکید بر این نکته که ما باید دین خود را 
به انقالب و نظام ادا کنیم اضافه کرد: انقالب اسالمی امانتی در 
دس��ت ماست که باید آن را به حضرت امام زمان)عج ( صاحب 
اصلی آن برس��انیم. دبیر شورای نگهبان در پایان، رسیدگی به 
مستضعفان، محرومان و پابرهنگان را بسیار ضروری برشمرد و 
افزود: این مردم انقالبی توانستند همه توطئه ها در طول انقالب، 
از جمله فتنه 88 و فتنه امس��ال که قدرت های اس��تکباری به 
آن دلبس��ته بودند را با حضور خودجوش در شهرهای مختلف 

خنثی و عامالن آن را رسوا کنند.

دبیرشوراینگهبان:

مردمدراطاعتازولیفقیهوحفظنظاموحدتکلمهدارند

maede.shirpour91@gmail.com

پور مائده شیر

رئیس جمهور امروز به دهلی  نو 
س��فر می کند. حجت االسالم گفتمــــان

روحانی که به دعوت رس��می 
نخست وزیر هند، عازم این کشور شده قرار است در 
س��ه روز آت��ی دیدارهایی را با مقام��ات هندی در 

برنامه کاری خود داشته باشد.
روحانی در این س��فر که ب��رای تحکیم روابط 
دوجانبه و در پاس��خ به سفر س��ال گذشته "ناراندا 
مودی" به تهران انجام می شود، ابتدا وارد حیدرآباد 
در ایالت تلنگانای هند می ش��ود. دی��دار با علمای 
مس��لمان حیدرآباد و جنوب هن��د، بازدید از مراکز 
فرهنگ��ی و مذهبی، و همچنین دی��دار با ایرانیان 
و دانش��جویان مقیم، نیز از مهمتری��ن برنامه های 
رئیس جمه��ور در حیدرآب��اد خواهد ب��ود. پس از 
مذاکرات مش��ترک هیاتهای عالی رتبه دو کش��ور، 
اس��ناد و تفاهم نامه های متعدد همکاری در حضور 

مقامات ارشد ایران و هند مبادله خواهد شد.

روابط تاریخی
ای��ران و هند در ارتباط س��ابقه تاریخی دارند، 
بررس��ی تاریخ��ی رواب��ط دو کش��ور حکای��ت از 

زمینه های ف��راوان فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و 
حتی امنیتی می دهد. اما باید توجه داش��ت که در 
مقط��ع کنونی با توجه به ش��رایط جاری میان دو 
کش��ور و منطقه قطعا ای��ن ظرفیت ها توان تبدیل 
ش��دن به بالفعل را داراس��ت ک��ه در ابعاد مختلف 
می توان��د مورد توجه باش��د. در ای��ن میان یکی از 
مراوداتی که می  توان��د برای آن برنامه ریزی کالنی 
داشت توجه به ظرفیت توسعه مناسبات گردشگری 
میان دو کشور اس��ت که تاثیر بسیار در درآمد دو 
کشور خواهد داشت. در عرصه اقتصادی کارنامه دو 
کشور هر چند نش��انگر تالش طرفین به گسترش 
همه جانبه مناسبات بوده اما همچنان در همچنان 
ظرفیت های باالیی ب��رای تحقق این اهداف وجود 

دارد که چندان به کار گرفته نشده است. 

بازاری برای کاالهای ایرانی
از طرفی دیگر جمعیت یک میلیارد و دویست 
میلیون نفری هند نیز بازار مناسبی برای کاالهای 
ایران��ی می تواند باش��د که دراین س��فر باید مورد 

توجه قرار گیرد.
اکن��ون اما عمده تری��ن صادرات ای��ران به هند 
شامل نفت و گاز بوده در حالی که اجرایی شدن خط 
لوله صلح که از ایران به پاکس��تان و در نهایت برای 
رسیدن به هند طراحی شده می تواند مولفه ای مهم 
در بهره گیری از تمام ظرفیت های موجود برای ارتقای 
مناسبات اقتصادی خواهد بود. هر چند که برخی از 
کش��ورهای عربی تالش دارند تا چنان القا سازند که 
می توانند تامین کننده نیازهای انرژی هند باش��ند و 
به نوعی مانع از اجرایی ش��دن طرح خط لوله صلح 

شوند اما حقیقت امر این است که عدم استقالل این 
کش��ورها در برابر فشارهای غرب و البته ناامنی های 
گسترده در کشورهای عربی قطعا هزینه های بسیاری 
برای هند به همراه دارد در حالی که استقالل و البته 
امنی��ت فراگیر جمهوری اس��المی مولفه ای مهم در 
تامین انرژی امن و با ثبات برای کش��ورهای منطقه 

از جمله پاکستان و هند خواهد بود. 
نکته مهم دیگر اجرایی ساختن طرح هایی مانند 
طرح جاده ابریش��م است. طرحی که از چین آغاز و 
به هند، پاکس��تان، ایران و حتی ترکیه و از آنجا به 
اروپا برود. اجرایی این طرح تاثیر بسیاری بر اقتصاد 
منطقه و جهان خواهد داشت و شاید به همین دلیل 
باَشد که کشورهای غربی به شدت برای مقابله با آن 
اقدام می کنند که ایجاد اختالف میان کش��ورهای 
منطقه و حتی حفظ تروریسم در افغانستان در این 

چارچوب صورت می گیرد. 

راستی آزمایی هند
ام��ا برای برق��راری این مناس��بات و توس��عه 
همکاری ه��ا ب��ا توجه ب��ه همان پیش��ینه تاریخی 
روابط دو کش��ور ابت��دا باید جمهوری اس��المی از 
نیت خیر هندوستان راس��تی آزمایی داشته باشد و 
س��پس پله پله به توس��عه روابط در سطوح مختلف 
بپردازد. یکی دیگر از مس��ایلی که در حوزه تحقق 
اهداف سیاس��ی و اقتصادی دو کشور می باید مورد 
توجه باش��د اصل برقراری ثبات و امنیت در منطقه 
است. اقدامات غرب در ایجاد تروریسم در شبه قاره 
موجب تاثیرات منفی بر روابط اقتصادی کشورهای 
منطقه شده است که توسعه همگرایی امنیتی میان 

کشورهای منطقه می تواند طرحی مهم برای مقابله 
با این فرآیند باش��د که ایران و هند قطعا می توانند 

نقش  آفرینی بسیاری در این حوزه داشته باشند. 
در ای��ن میان یک نکته مه��م باید مورد توجه 
باش��د و آن اینکه برای توس��عه رواب��ط وجود اصل 
صداق��ت و اعتماد نکته ای مهم و کلیدی اس��ت که 
همواره از س��وی جمهوری اس��المی م��ورد تاکید 
و اجرا ش��ده اس��ت. هر چند هند براس��اس روابط 
تاریخی همگرای��ی مطلوبی با ایران داش��ته اما در 
مقاطعی تحت تاثیر روابط ب��ا آمریکا و اروپا والبته 
برخی سیاسی  کاری  های به دلیل تنش با پاکستان، 
رفتارهای��ی مغایر با تعامالت دوس��تانه در روابط با 
تهران داشته که بلوکه کردن پول نفت های فروخته 
ش��ده به این کش��ور و مش��ارکت در اجرای برخی 
تحریم ه��ای ضد ایرانی نمودی از این رفتار اس��ت. 
س��فر دکتر روحانی به هند بیانگر نگاه دوس��تانه و 
برادرانه ایران به توس��عه روابط میان دو کشور است 
که هند با رویکرد صادقان��ه و عدم تکرار رفتارهای 
س��وال برانگی��ز گذش��ته می تواند نقش��ی موثر در 
این همگرایی داشته باش��د که قطعا دستاوردهای 
اقتصادٍی، سیاسی و امنیتی بسیاری برای طرفین به 
همراه خواهد داشت بویژه اینکه دستاوردهای بزرگ 
ایران در مبارزه با تروریسم در منطقه، نام ایران را به 

عنوان جزیره ثبات جهان ثبت کرده است. 

برنامه روحانی در هند
رئیس جمهور برای س��فری 3 روزه و به دعوت 
رسمی نخست وزیر هند، صبح پنج شنبه ۲۶ بهمن ماه 

به این کشور سفر می کند.

معاون ارتباطات و اطالع رسانی دفتر رئیس جمهور 
ضمن اعالم این خبر افزود: حجت االسالم و المسلمین 
دکتر حس��ن روحانی در این س��فر که برای تحکیم 
روابط دوجانبه و در پاسخ به سفر سال گذشته "ناراندا 
مودی" به تهران انجام می شود، ابتدا وارد حیدرآباد در 

ایالت تلنگانای هند می شود.
پرویز اسماعیلی گفت: دیدار با علمای مسلمان 
حیدرآب��اد و جنوب هند، بازدید از مراکز فرهنگی و 
مذهبی، و همچنین دیدار با ایرانیان و دانش��جویان 
مقی��م، از مهمتری��ن برنامه ه��ای رئیس جمهور در 
حیدرآباد می باشد. مراسم استقبال رسمی و مشترک 
از دکتر روحانی توسط رئیس جمهور و نخست وزیر 
هند صبح ش��نبه در دهلی نو برگزار می شود و پس 
از مذاکرات مشترک هیات های عالی رتبه دو کشور، 
اس��ناد و تفاهم نامه های متعدد همکاری در حضور 

مقامات ارشد ایران و هند مبادله خواهد شد.
وی گفت: رئیس جمهور ضمن برخی برنامه های 
فرهنگ��ی و دیدارهای جانب��ی، در جمع نخبگان و 

اندیشمندان هندی سخنرانی خواهد داشت.
طی این سفر همچنین تجار و بازرگانان بخش 
خصوصی دو کش��ور نشس��ت مش��ترکی را برای 
بررس��ی ظرفیتها و فرصت های همکاری و توسعه 

روابط تجاری برگزار خواهند کرد.
به گفته اس��ماعیلی روحانی ش��امگاه شنبه ۲8 
بهمن ماه دهلی نو را به س��مت میهن اس��المی ترک 
خواهد کرد. حال باید دید که روحانی چقدر می تواند 
پیگیر مطالبات به حق جمهوری اس��المی بوده و در 
عین حال از ظرفیت های هند پلی برای رشد اقتصادی 

و تغییر سیاست های دیپلماسی اقتصاد ایجاد کند.
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