اخبار

اخبار

گوناگون

معاونهماهنگیاموراقتصادیاستاندار:

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار با توجه به
ســرمایه گذاری های مختلف در اســتان ،گفت :افق
ســرمایه گذاری در خراســان رضوی روشــن اســت.
بــه گــزارش اداره کل روابــط عمومــی اســتانداری،
«علــی رســولیان» در جلســه نشســت بررســی کم و
کیف برگزاری همایش ملی «ترانزیــت و حمل و نقل
بینالمللی در مســیر توســعه اقتصادی» بــا تاکید بر
نقش اثرگذار ترانزیت در خراسان رضوی اظهار کرد:
هم اکنــون  ۲۵۰شــرکت ترانزیتی در اســتان فعال
اســت که معــادل  ۱۶درصــد شــرکتهای ترانزیت
کشور محسوب می شود .رسولیان با بیان این که طی
امسال خراسان رضوی بر ارتباط بیشتر با کشورهای
آسیای میانه متمرکز شده ،افزود :خراسان رضوی با
 ۳۰استان در کشورهای مختلف روابط خارجی دارد
و همواره به دنبال توســعه ارتباطات با این اســتان ها
بوده است .وی با بیان این که گوگرد مازاد در خراسان
رضــوی تبدیل به فراورده میشــود ،اظهــار کرد :هم
اینک پنج شرکت خارجی در کنار پاالیشگاه سرخس
در حــال ســرمایهگذاری بــرای تولیــد فراوردههای
گوگرد هســتند که تا پایان امسال  ۱۳۵میلیون دالر
از این سرمایهگذاری به مرحله بهره برداری میرسد.
وی تصریح کــرد :همچنیــن ســرمایهگذاران چینی
در صدد سرمایهگذاری در حوزه فوالد تربتحیدریه
هستند و این نشان دهنده افق روشن سرمایهگذاری
در این استان است .گفتنی است ،نخستین همایش
ملی ترانزیت ۲۸ ،آذر در مشهد برگزار میشود.

ثبتنام ۲۹داوطلب انتخابات
خبرگانرهبریدرخراسانرضوی
 ۲۹داوطلــب بــرای حضــور در انتخابــات خبرگان
رهبری در خراسانرضوی ثبت نام کردند .به گزارش
اداره کل روابط عمومی استانداری ،معاون سیاسی
اســتاندار با بیان این که فرایند ثبت نــام در انتخابات
اولین میان دوره ای پنجمیــن دوره مجلس خبرگان
رهبری از روز جمعه  15آذر آغاز شده ،اظهار کرد :به
ترتیبدرروزهایاولتاهفتمثبتنام،صفر،3،2،5،
 4،3و 12نفرشامل 5نفردروزارتکشورو 24نفردر
فرمانداریمشهدثبتنامقطعیانجامدادند«.حسن
جعفری» افزود :مســن ترین داوطلب ثبت نام شــده
 85ساله و جوان ترین آن ها  24ساله بوده و میانگین
سنی داوطلبان هم  48سال است.شایان ذکر است
به گزارش تسنیم ،آیتا ...کعبی به نمایندگی از  آیت
ا ...مصباح یزدی  در فرمانداری مشهد حضور یافت و
مراحل ثبت نام را انجام داد.

مشهد؛میزبانهمایشملی
مدیریتوکسبوکارالکترونیک
همایــش ملــی مدیریــت و کســبوکار الکترونیک با
رویکرد اقتصاد مقاومتی این هفته در مشــهد برگزار
میشود .به گزارش خراسان رضوی« ،هاشم جلیلی
صفری» سرپرســت موسســه آموزش عالی فردوس
در نشســت خبری ایــن همایش اظهار کــرد :دومین
همایــش ملــی مدیریــت و کســبوکار الکترونیــک،
بــا رویکــرد اقتصــاد مقاومتــی در تاریخهــای  ۲۸و
 ۲۹آذرمــاه (چهارشــنبه و پنج شــنبه هفتــه جاری)
برگزار خواهد شــد تا بستر مناســب برای استادان و
صاحبنظران جهت تبادلنظــر و همافزایی علمی و
تجربی ارائه راهکارها و دســتاوردها در حوزه دانش
کسبوکارهایالکترونیک،فراهمشود.ویمدیریت
دانش ،مدیریــت تولید فراینــد و عملیــات ،مدیریت
سیستمهای هوشمند و معماری سازمانی ،مدیریت
فناوریاطالعات،تحقیقوتوسعه،مدیریتبازاریابی
و ارتبــاط با مشــتریان ،مدیریت مالی و حســابداری،
اقتصاد و مدیریت کسبوکار الکترونیکی را از جمله
محورهای این همایش برشمرد و افزود :از بین ۱۴۸
مقاله ۱۱۰مورد پذیرفته شده که بهصورت کنفرانس
در روز همایش مطرح خواهد شــد .در این نشســت،
«حمید طباطبایی» دبیر اجرایی و «سعیده باباجانی
محمدی» دبیر علمی این همایش ملــی نیز نکاتی را
درباره جزئیات برگزاری آن مطرح کردند.

معاونادارهکلراهوشهرسازیدرپاسخ
چراییمحرومیتمشهدازطرحاقدامملی
مسکن:

دولت در مشهد زمین ندارد

معاون بازآفرینــی شــهری اداره کل راه وشهرســازی
خراسانرضویگفت:طرحمسکنملیدرشهرهایی
اجراخواهد شد که دولت زمین داشته باشد ،لذاچون
دولت درمشــهد زمینی ندارد این طرح درخارج شهر
اجرا میشــود .رضا نوروزی در گفت وگــو با خبرنگار
مهر،افزود:بیشترزمینهادراینشهردراختیاروارثان
خصوصی،آستانقدسرضوییاموقوفهاست،لذااین
طرح در شهرهای جدید گلبهار و بینالود اجرا خواهد
شد.نوروزیبابیاناینکهماپیشنهادهاییدرخصوص
خریداینزمینهاازآستانقدسرضوی،ادارهاوقافو
وارثان خصوصی به دولت دادهایم ،گفت :باید توافقی
میاناینمالکانبادولتصورتبگیردتاآناندرصورت
در اختیار قــرار دادن زمینهای خود به بنیاد مســکن
تسهیالتیرادریافتکنند.

روزنامهسیاسی،اقتصادی،فرهنگی،اجتماعیخراسانرضوی
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افق سرمایه گذاری در خراسان
رضوی روشن است
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آیتا...علمالهدی درخطبههاینمازجمعه:

استاندارپیگیردلیلقطعیاران ه وندادنبست همعیشتیبهمحرومانباشد
نمازجمعه

•انتخابات یک دروازه بزرگ برای ورود دشمن
است

مسعود حمیدی

امامجمعه مشــهد با اشــاره بــه قطــع یارانه برخی
مســتمریبگیران در اســتان گفت :بنــده از آقای
اســتاندار خواهش میکنم قطع یارانه ها و ندادن
بســته معیشــتی به برخی افراد را پیگیــری کنند،
کســانی را به روســتاها و دهها ،حاشــیه شــهرها و
سراغ خانوادههای فقیر بفرستند تا آنهایی که به
دستشان نرســیده اســت ثبتنام کنند یا آنهایی
که ثبتنــام کردهانــد اما بهجایی نرســیده اســت
پیگیری قوی شــود.به گزارش خراســان رضوی،
آیتا...علمالهدیروزگذشتهدرابتدایخطبهدوم
نماز جمعه به موضوع ثبت نام داوطلبان انتخابات
مجلــس اشــاره و تصریح کــرد  :در منطق اندیشــه
سیاســی اســام مشــارکت سیاســی یک تکلیف
استوتنهاحقنیستکهشمابگوییددلمخواست
استفادهکنمودلمهمنخواستاستفادهنکنم.وی
افزود:معنایکاندیداشدنومعنایانتخاباتاین
استکهآقاییبیایدوبگویدهمهشماوظیفهدارید
درمسائلسیاسیومدیریتیکشوردخالتکنید،
نظارتکنید،برنامهریزیکنیدومنیکنفرمیآیم
از طرف صد هزار یــا یکمیلیون آدم ایــن وظیفه و
تکلیف شــرعی را مجانی و رایگان انجام میدهم؛
معنــای کاندیــدا شــدن ایــن اســت .اگــر کاندیدا
شدن برای این اســت که یک آقایی باید بگوید من
میخواهم نماینده نیم میلیــون یا یکمیلیون نفر
در انجام تکلیف شرعیشان شــوم مانند این است
که یک نفر بگوید میخواهم از طرف صد هزار نفر
نماز بخوانم .نماینده شــدن و کاندیدا شدن برای
نمایندگــی معنایش این اســت .خوب اگــر این آقا
میخواهد برای انجام تکلیف واجب شرعی مردم
دریکشهریامنطقهیااقلیمنمایندگیبکند،دیگر
تبلیغ معنی ندارد! پول خرج کردن یعنی چه؟ این
پوستروعکسزدنبهچهمعنیاست؟
•کسیکهباپوستروتبلیغاتمیآیدبرای
قدرتآمدهاست

آیتا...علمالهدیگفت:آنکسکهمیآیدپوستر
میزند و برای تبلیغات خودش پول خرج میکند
معلوم میشــود که کاندیدا شــدن یعنی رقابت در

قدرت ،این بــر مبنای اندیشــه اســامی و تکلیف
شرعی نیامده است کاندیدا شــود ،برای به دست
گرفتن قــدرت آمده لــذا دارد پــول خــرج و هزینه
میکنــد که بــه این قــدرت برســد .این با اندیشــه
سیاسی اسالم و اصل مسئله انتخابات در موضوع
تکلیفشرعیسازگارنیست.
•انتقادازآمارباالیثبتنامانتخاباتدر
مشهد

امامجمعه مشــهد افــزود :آقــای فرمانــدار گفتند
که برای انتخابات مشــهد حــدود  536نفر اســم
نوشــتهاند 536.نفر نامنویســی برای نمایندگی
مشهددرحالیکهمشهدتنها 5کرسیدرمجلس
دارد ،یعنــی برای هــر کرســی بیــش از  100نفر
آمدهانــد که ایــن کرســی را تصاحــب کننــد .این
صدنفریکهبرایتصاحبیککرسیآمدهاندواقع ًا
آمدهاندتکلیفشرعیمردمچندمیلیونیمشهدو
کالترابهنمایندگیازآنهاانجامبدهند؟یابحث
رقابت در قدرت اســت؟ برای یک کرســی صد نفر
مسابقه بگذارند تا یک نفر آن را تصاحب کند؟این
دقیق ًا اندیشه سیاســی لیبرال دموکرات است که
بخواهدبرایتصاحبقدرترقابتکند.
•هزینهکردکاندیداهاشفافشود

آیت ا ...علم الهــدی تصریح کرد :بنده میخواهم
خواهشکنمدردرجهاولازدستگاههاینظارتی
برانتخاباتوبعدتقاضاکنمازدستگاههایامنیتی،
اطالعاتی و قضایی ،این قصه را پیگیری کنند که

هزینهکاندیداهاکام ً
الشفافشود.یکآقایتاجر
ویکشرکتاقتصادیبهچهمناسبتیمیآیدصد
میلیونتومانبهیکستادانتخاباتیپولمیدهد
تا یک آقایی رأی بیاورد؟ بــرای او چه نفعی دارد؟
از او چه میخواهد؟ جز این که میخواهد در پرتو
او اســتفاده کند؟ جز این که میخواهد از حاشیه
قدرت او بهرهبرداری کند؟ پس این شــد رقابت بر
قدرتوبرایبهرهبرداریازحاشیهقدرتشخص
کاندیدا.منخواهشمیکنمدستگاههایامنیتی
و قضایی ما در کنار دســتگاههای نظارتی قصه را
پیگیریکنندکهمعلومشودهزینههاازکجاست.
•شایدآمریکاوانگلیسپشتپردهباشند

وی ادامــه داد :اگــر بنــا شــد کاندیــدا شــدن در
نمایندگــی مجلــس رقابت قــدرت باشــد و برای
این رقابت باید پول هزینه کرد ،چــرا این هزینه را
آمریکا نکند؟ چرا آمریکا با 10دست و 50واسطه
نیاید برای این آقــا هزینه کند که او نماینده شــود
و فــردا در مجلس شــورای اســامی از او بهعنوان
یکمهرهیاعاملنفوذیدرداخلبهرهبرداریکند.
لذا این هزینهها باید شــفاف شــود ،دستگاههای
امنیتی و قضایــی عالوه بر دســتگاههای نظارتی
واقعــ ًا بایــد بررســی و پیگیــری کنند کــه اگر یک
آقایی آمــد در عرصــه انتخابات میلیــاردی هزینه
کرد حتم ًا مشــخص شــود این پول از کجــا آمده؟
ولو به اســم شــرکت اقتصادی یــا تاجر اما پشــت
پردهاش چه کسی است؟ شاید آمریکا ،انگلیس یا
صهیونیستهاپشتپردهباشند.

وی ادامه داد :مملکت ما دشمن دارد و دنیای کفر
روی کره زمین با ما دشــمن اســت و مسلما مسئله
انتخابــات یک دروازه بــزرگ برای ایــن قلعه ایمن
اســت .نظام مقدس جمهوری اســامی یک قلعه
ایمناستودیواربلندشوالیتاست.نظاممقدس
جمهوری اســامی یک دیــوار بلند به اســم والیت
دارد که هیچ دشمنی نمیتواند از آن باال بیاید اما
یک دروازه به اســم انتخابات و مردمساالری دارد
کهازایندروازهبزرگدشمنواردمیشود،جلوی
در این دروازه نگهبان و پاســدار دارد و نمیگذارد
خارجی وارد شــود و یقینــ ًا آمریکایی ،انگلیســی،
فرانســوی و یهودی از این دروازه وارد نمیشوند.
همه مسلمان هستند ،همه مؤمن هستند و حتی
نمیگذارند افراد مسئلهدار هم از این دروازه وارد
شوند؛امااینمسلماناناگردرستادانتخاباتیشان
یکآقاییآمدشناختهیاناشناختهمیلیونهاتومان
هزینه کرد و بعدها از این آقا تمنا داشــت ،پای این
آدم ایســتاد و خواســت از قــدرت او اســتفاده کند
از کجا معلوم پشــت پرده ماجرا آمریــکا و انگلیس
نباشــند؟ او که نتوانســته آمریکایی و انگلیسی را
از ایــن دروازه وارد کنــد این مســلمان مؤمــن را با
پشتیبانیمیلیاردهاتومانواردکردهتابراومسلط
شود و فردا او چه دانسته چه نادانسته بشود عامل
دشمن.ویافزود:لذابایدعزیزانمادرعرصههای
مختلف صرفنظر از نظــارت بر انتخابــات عمدت ًا
در عرصههای امنیتــی و اطالعاتی ایــن مصرف و
هزینههای تبلیغاتی را بهصورت شــفاف پیگیری
کنند .اینکه بــرای رضای خدا نیســت ،اگر برای
رضای خداست به این مردم فقیر قشر آسیبپذیر
کمک کنید به این مردمی که بعضی از آنها شــام
شبندارندکمککنیداینمردمیکههمهزندگی
آنهابایارانهسپریمیشودویارانهآنهاقطعشده
وبستهمعیشتیهمبهآنهاندادهاند.
•آقایاستاندارپیگیرباشد

امامجمعــه مشــهد ادامــه داد :یــک آقایــی کــه
ی تأمین اجتماعی می
یکمیلیون و نیم مستمر 
گیرد گفت که به او بسته معیشــتی نداده اند و در
تمام فامیلش که همه فقیر هستند تنها به دو نفر

بستهمعیشتیدادهاند.بندهازآقایاستاندارکه
االندرمحضرشانهستیمخواهشمیکنمقصه
را در استان پیگیری کنند و کسانی را به روستاها
و دهها ،حاشیه شهرها و سراغ خانوادههای فقیر
بفرستندتاآنهاییکهبهدستشاننرسیدهاست
ثبتنامکنندیاآنهاییکهثبتنامکردهاندامابه
جایینرسیدهاستپیگیریقویشود.اینمردم
زندگیشــان با یارانه میگذشــت کــه یارانه هم
قطعشده و بسته معیشتی هم به آنها نداده اند،
لذااینقضیهدراستانماحتم ًابهنتیجهایبرسد
وامیدواریمدرکلمملکتنتیجهایداشتهباشد.
آیت ا ...علم الهدی گفت :فقیر تنها کسی نیست
کهمدامبهدرخانهشما مراجعهکند،فقیرآبرومند
کســی اســت که شــما به در خانه او بروید .حتما
باید بایستیم که بیایند فرم پر کنند ؟ آن روستایی
بیســواد معلوم نیســت چطور باید خودش را به
کامپیوتر برساند ،فرم پر کند و مدارکش را فراهم
کند.مسئوالنمابایدبهسراغفقراود ِرخانههای
آنها بروند ،این وظیفه اصلی ماست .امام جمعه
مشــهد با انتقــاد مجــدد ازهزینه هــای کالن در
تبلیغاتانتخاباتافزود:شماهمبهاینآقاکمک
نمیکنید،کسیکهزندگیاشبایارانهمیگذرد،
بعدمیرویدصدمیلیونتومانبهستادانتخاباتی
میدهید؟اینبرایخداست؟
•مردمدررأیدادنبهکسانیکهپوسترباز
هستندشککنند

وی اظهار کرد :شما مردم ،بصیر و بینا باشید که
به این آقای پوســتر باز و این آقایــی که اهل تبلیغ
استاگرمیخواهیدرأیبدهیدشککنید.واقع ًا
بگردیدبهفردیرأیبدهیدکهمطمئنانیرویدین
وواقع ًانمایندهشمادرانجامتکلیفشرعیاست.
میخواهید دو رکعت نماز پشــت ســر پیشنماز
بخوانید ،یقین میکنید قرائتش درســت باشد،
اگر یک «ض» َوا َل ّضالین درســت نباشــد ،پشــت
سرشنمازنمیخوانید،مشارکتسیاسیتکلیف
شرعی است ،به هرکســی رأیدهی ،نمایندگی
داده ای که واجب شــرعی تو را انجــام دهد ،باید
آنقدر به او اعتقاد داشته باشی که واجب شرعی
تو را مطابق رضای خــدا انجام دهــد ،اگر اعتقاد
یدهید؟
نداشتهباشید،چرامیخواهیدبهاورأ 

پرسش و پاسخ صریح درکرسیآزاداندیشی با دادستانکلکشور
نوید زنده روحیان  -نشســت «حــدود آزادی در کرســیهای
آزاداندیشی»باحضوردادستانکلکشوردردانشگاهفردوسی
برگزار شد ،نشستی که با طرح صریح برخی موضوعات از سوی
حاضران همراه بود و حجت االســام والمسلمین محمدجعفر
منتظری نکاتی را در پاسخ به این اظهارنظرها مطرح کرد که در
ادامهمهمترینمباحثمطرحشدهرامیخوانید.
*کرسیهاییکهمسائلعلمیومهمجامعهرابررسیمیکنند،
بسیارمهموالزماست،خودمادردستگاهقضاییبهشدتبهاین
مســائل نیازمندیم .مثال در بحث حقوق عامــه ،در طول این۴۰
سالبعدازانقالب،ماحدود ۳۵سالدربارهاینموضوعاصالفکر
نکردیم.نهیکقانونداریم،نهیکآییننامهونهدردستگاهقضایی
تعریف شــده اســت .از روزی که به تحقیق در این باره پرداختیم
تازه به گسترش و اهمیت آن پی بردیم و دیدیم چقدر موضوعات
متفاوتوگستردهاست.
* در پاسخ به اظهار نظر یکی از کارشناسان در خصوص امنیتی
شــدن جــو دانشــگاه هــا و کرســی هــای آزاداندیشــی و برخی
اظهارنظرها در خارج از دانشــگاه برای لغو یک جلسه بیان شد:
اعتقادداریمبههیچوجهنبایدفضایدانشگاهامنیتیشود،شأن
استادودانشجوباالترازایناستکهجوآنراامنیتیکنندوحضور
مراجع ،مقامات امنیتی و انتظامی در اماکن علمی هیچ وجهی
نــدارد .در مواردی بارها از اســتان ها تماس گرفته شــده که می
گویندجلساتیقراراستبرگزارشودوازمانظرخواهیمیکنند.
حرفماایناستکهدونکتهبایددراینجلساترعایتشود.البته
اگرمناشتباهمیکنممنرامتقاعدکنید،آنچهدرحوزهتحقیقو
دانشوعلماستبایدصددرصدازفضایامنیتیدورباشد،منبر
اساسوظیفهایکهدارم قولمیدهمبهعنوانمدعیالعمومهر
دستگاهومرجعیجلویکارشماراگرفتوگرفتاریبهوجودآورد،
بهمنبگوییدمنبااوبرخوردخواهمکرد.منمدعیالعمومهستم
یعنیازطرفجامعهمنادعامیکنمکهحقوقجامعهبایدرعایت
شود .اما برخی افراد و جریاناتی هســتند که از فضای دانشگاه و
دانشجویان سوء استفاده میکنند هرچند ما معتقدیم همان را
همنبایدامنیتیکرد،خودمسئوالندانشگاهبایدفضارامدیریت
کنند و به نیروی امنیتی نیز نیازی نیست اما باالخره برخی افراد
خطوط قرمز نظامو اســام را مورد هجمه قرار میدهند ،این جا
خوددانشگاهیاننبایدبگذارند.البتههرچیزیخطقرمزنیست
من دادســتان ،فالن مسئول و دیگران خط
و نباید اشتباه شودِ ،
قرمز اسالم و نظام نیستیم و حاال اگر کسی به ما اهانت یا توهین
کندوفحشبدهدماخطقرمزنیستیم،همینخطوطقرمزراباید
مشخصکنیموبههمهنیزگفتهشودکهکسانیکهمیخواهنددر
اینکرسیهاشرکتکننداینمواردرارعایتکنند،دراینصورت
چه کسی میتواند معترض شــود؟ اگر کســی اعتراض کرد من
عرضکردمکهمدافعهستم.مدافعشما،دانشگاهودانشجویان.

* یکی از کارشناســان در این جلسه گفت :ســخنان شما کامال
درستوخوباستاماچراسازوکاررسمیومکتوبومشخصی
تدویننمیشودکهبتوانبراساسآناستنادکرد.شمامیگویید
کسیاجازهندارد،اماباالخرهاینهادرحالرخدادناست.امروز
هیچ اســتاد و دانشــگاهی به خود اجازه نمی دهــد برخی موارد
را مطرح کند ،مثال ســواالتی درباره رهبری ،والیت مطلقه فقیه
و موارد دیگر دارنــد ،ابهاماتی دارنــد ،درخصوص حجاب حرف
دارند ،این واقعیتی است که در کف جامعه با آن روبه رو هستیم،
منازشمامیپرسمکهآیاجاییهستکهبتوانبهاینسواالتبه
بهترین شکل پاسخ داد؟ تا مطرح شود افرادی خارج از دانشگاه
هجمه وارد میکنند .حجت االســام منتظری در پاسخ گفت :
گاهیاوقاتمسائلمخلوطمیشود،که اینمشکالتوآسیب
هابهوجودمیآید،منچقدرحدیثوآیهوروایتبیاورمکهبگویم
بحثوتبادلنظرهیچاشکالیندارد.وقتیدختریکهبدحجاب
استدربحثحجابسواالتوابهاماتیرامطرحمیکندوباتوجه
به استدالالت و دالیلی میگوید من دوست دارم که حجابم این
چنینباشدمابایدپاسخمناسبومنطقیبهاوبدهیمکهمناسب
است حجاب را رعایت کنی.در مسائل مختلف همین است ،اما
گاهی اختالط مباحث با هم مشــکالتی را ایجاد میکند ،یعنی
در ضمن این که مســئله حجاب را میگوید ،به مسائل اعتقادی
و دینی نیز اهانت میکند ،الزمه این امر مشــخص کردن حریم و
خطوط قرمز است مثل اهانت به حریم مقدسات ،اهانت به ذات
احدیت و پیامبر (ص) و امامان معصوم (ع) ،ما نباید اجازه دهیم
دانشگاهمانمکانیبرایاهانتبهاینهاباشد.اگراهانتباشد
بایدبرخوردکرد،امافردیمیخواهدبررسیوکنکاشبکندکه
مبانیاینحکمچیست،بحثوالیتفقیهکهبیانشدکهمربوطبه
مقاممعظمرهبریوامروزنیست،سالهابوده،چهاشکالیدارد
که بیان شود ،معایب و محاسن و مضرات آن بیان شود اما فردی

میآیدوازبحثاستفادهمیکندوبهحریموالیتائمه(ع)اهانت
میکند ،این جا برای ما خط قرمز است .در غیر این صورت همه
افراد ،مراجع و مسئوالن جایز الخطا هستند و هیچ کس معصوم
نیست .باید این جلسات را از آن چه به عنوان جرم تلقی میشود
جدا کنیم ،اما در بحث انتقاد ممکن اســت برخی به مقام معظم
رهبریانتقادداشتهباشندوبیانکنند،یاخودشانحضوردارندیا
دفترپاسخخواهدداد،بهمنبهعنواندادستانکلایرادبگیرند،
چشمم کور باید پاســخ بدهم ،حاال یا دلیل دارم ،یا اگر هم ندارم
میپذیرم و باید جبران کنم .این خطوط قرمزی هم که بیان شد
دوستاندروزارتخانهآمادهکنندماهمنظراتمانرابیانمیکنیم.
* یکی دیگر از حاضــران گفت  :شــما گفتید موضــوع در داخل
دانشگاهمدیریتشودواگرنشدسپسخارجازدانشگاه،اماگاهی
اوقاتازابتداو قبلازبرنامهافرادیازخارجهستندوپیگیرندکه
چهاتفاقیقراراسترخدهد.دادستانکلکشوردرپاسخگفت:
سال گذشته یا دوسال قبل یک بار در مشهد و یک بار هم در یک
استاندیگرقراربودیکجمعییاتشکلیجلسهایرادردانشگاه
برگزارکنند،ازیکفردخاصنیزکهمقداریمسئلهداشتدعوت
شده بود ،از ما سوال کردند  ،من به دادستان آن زمان گفتم شما
ورودنکنید،ازمسئوالندانشگاهومسئوالندیگر،شورایتامین
و دیگران بخواهید تضمین کنند حادثه ای اتفاق نمی افتد .من
گفتمهیچاشکالینداردمااصالحقورودنداریم.
ویافزود:البتهنکتهایناستکهشمابایددراینمواردیکراهکار
برایآنپیداکنید،اگربعضیازمحافلبهگونهایباشدکهبعداز
آن جلسه ســامت و امنیت و جان این افراد به خطر بیفتد ،حاال
باید چه کار کرد؟ اگر درگیری ایجاد شود و آسیبی به افراد برسد
مسئوالن نباید پاســخ گو باشــند؟ ما باید یک فکری بکنیم البته
نباید جو این چنین باشد باید با سخنرانان قبل از جلسه صحبت
کرد .هیچ مقام قضایی و امنیتی حق ورود ندارد و خود مسئوالن
دانشگاهبایدمدیریتکنندوتضمینوتامینبدهندکهایناتفاق
رخندهد.البتهکهممکناستباالخرهچندنفرسروصداییهم
بکنندوبایدافرادیکهحضورپیدامیکنندمقداریسعهصدرهم
داشته باشند .گاهی اوقات البته اگر همین هیجانات هم نباشد
کهاصالمزهندارد.
حجت االســام والمســلمین منتظــری دربــاره افزایش قیمت
بنزین گفت :نظــر ما این اســت که ایــن تصمیم بهتــر از این می
توانستاجراشود،منعضوشورایاقتصادیهمهستم،آقایان
میخواستنداینکاررابیندازندبهعهدهسهقوه،اینکهموضوع
بنزینوافزایشقیمتآن درشورایعالیاقتصادمطرحشداین
نبود که این کار در حوزه اختیارات این شورا باشد ،قانون از چهار
سال قبل تصویب شده و مســئول اجرای آن هم دولت است .آن
روزی هم که در جلسه مطرح شــد گفتند این از اختیارات دولت
استوخوددولتتصمیمبگیرد،منتهاگفتندمامیخواهیماین

افزایش درآمد را به مردم بدهیم و چون قانون اجازه نمی دهد ما
این جا مصوبه بگیریم که مورد تایید مقام معظم رهبری هم قرار
بگیرد و بعد اجرا کنیم .دادستان کل کشور تصریح کرد :عزیزان
دانشگاهی این طور القا نشود که سران سه قوه تصمیم گرفتند،
اینموضوعهیچربطیبهقوهقضاییهندارد،سهباردرجلسهمطرح
شد،یکیدوبارهمرئیسمحترمقوهقضاییهگفتنداصالربطیبه
مانداردودرحوزهصالحیتواختیاراتخوددولتاست.دراجرا
همبهنظرمااجرایناقصیبود.ویافزود:دواشکالعمدهدراین
مسئلهبودکهاگردولتازچهارسالقبلبایکشیبمالیماینکار
راانجاممیداد،مردمهمبااینشیبمالیمخودراوفقمیدادند،
نهاینکهیکمرتبهمواجهشوندبا 1500و 3000تومان،اشکال
بعدیاینبودکهآقایرئیسجمهورومقاماتعالیبایدمیآمدند
وازیکیدوماهقبلبامردمصحبتمیکردندوتوضیحمیدادند.
من به عنوان یک شــهروند ایرانی عرض می کنم اطالعاتی که از
قیمتبنزینوقاچاقوتولیدومصرفدارم،صددرصدمعتقدبودم
کهاینافزایشقیمتبایدانجامشود،اماشیوهاجرایآنمهمبود
کهمتاسفانهدولتمردمراقانعنکرد.
حجت االسالم منتظری توضیح داد :در حوادث این چنینی که
اعتراضاتگستردهانجاممیشودوبانکآتشمیزنندوخرابی
به بار می آیــد ماموران که نمــی توانند نگاه کنند ،بایــد امنیت را
برگردانند .امنیت هم چطور برمی گردد ،این طور که این غائله
جمع شــود ،حاال در این بین عــده ای هم بی گناه ممکن اســت
دستگیر شوندو پراکنده شوند .هرجا حادثه ای اتفاق بیفتد ما به
عنوانمسئولراضینبودهونیستیمکهبراییکلحظهیکفرد
بی گناه دستگیر شود .ولی نمی شــود ،اگر امکان این هست که
ما همان جا به ماموران بگوییم که غربالگری کنند شما راهش را
بهمانشانبدهید.
* فرد دیگری پرسید :تمام مسئوالن و خود شما بیان می کنید
که اعتراض حق مردم اســت ،اما من االن اعتراض دارم ،چطور
اعتراض کنم؟ حجت االســام منتظری در خصــوص راه های
اعتراض گفت :برای اعتراض چند راه وجود دارد ،ابتدا این که
به صورت کتبی باشــد ،دوم این که ما رســانه داریم در رسانه ها
اعتراضوانتقادوشکایتکنیدامااینکاربااغتشاشجداست.
اطالعاتی که ما داریم در حوزه تالش های دشمن ،برای این که
مملکترابهآشوببکشند،هرکدامازشماهمباشیدنمیتوانید
بی تفاوت باشــید .وی افزود :در همین حــوادث در میدان72
تن قم ما از یک خودروی پژو 84،اســلحه شکاری با گلوله های
خاص کشــف کردیم ،این ها از کجا و برای چه کاری آمده بود؟
االنبسیاریازافرادیکهدراینحوادثکشتهشدهاندبااسلحه
شکاریکشتهشدهاند.اگرمامیتوانستیمهمهابعادامنیتیو
اطالعاتیودستهایپشتپردهرابرایمردمبیانکنیممردم
متوجهمیشدند.

