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شامگاه دوشنبه ۱۲ بهمن آیت اهلل 
العظمی صافی گلپایگانی، که از چندی 
پیش در بســتر بیماری بود، در ۱۰۳ 

سالگی رحلت کرد.
پایگاه اطالع رسانی دفتر ایشان علت 
فوت این مرجع تقلید را ایســت قلبی 
عنوان کرده و می گویــد که این اتفاق 
پس از یک دوره بیماری رخ داد. وی به 
عنوان نخستین دبیر شورای نگهبان 
شناخته می شود که از آذر ۱۳۵۹ تا تیر 
۱۳۶۷ این سمت را در اختیار داشت. 
صافی گلپایگانی در مجلس خبرگان 

نیز حضور داشت.
آخریــن اظهارنظرهــای آیت اهلل 
صافی گلپایگانی درباره شرایط ایران 
و سیاست خارجی جمهوری اسالمی 

جنجال برانگیز شــده بود. این مرجع 
تقلید اوایــل آبان امســال در دیدار با 
محمدباقر قالیبــاف، رئیس مجلس 
شورای اســالمی، از گرانی کاالها در 
کشور انتقاد کرده و گفته بود که یکی از 
راه های اصالح امور ارتباط ایران با تمام 
کشورهای دنیاست و اینکه با بسیاری 
از کشورها قهر باشیم صحیح نیست و 

به ضرر مردم است.
این سخنان واکنش برخی رسانه های 
جریان اصولگرا را به دنبال داشــت؛ از 
جمله وب سایت رجانیوز گفته های او 
را »تقلید سیاسی از نیروهای سکوالر« 
و »مذموم و ســراپا غلط« توصیف کرد 
که در ادامه واکنش ها به توهین سایت 
رجانیوز به آیــت اهلل صافی گلپایگانی؛ 

محمدجعفر منتظری، دادســتان کل 
کشــور ضمن اظهار تاســف از اینکه 
اشخاصی به خودشان اجازه می دهند 
که حریم مرجعیت شیعه را به بهانه هایی 
مورد هتک حرمت قرار دهند، اعالم کرد 
که باید حوزه نقِد یک مطلب را کامال از 
حوزه اهانت و هتک حرمت جدا کرد؛ که 
البته پس از این اظهارات دادستان، آیت 
اهلل صافی گلپایگانی اعالم کرد که از هیچ 
فرد و نهاد و جریانی، گله و شکایتی ندارد.

اعتماد به طالبان اشتباهی 
غیرقابل جبران است

۲4 تیر مــاه ۱4۰۰ مرحوم صافی 
گلپایگانی در واکنش به ســکوت در 
مقابل طالبان در بیانیه ای ضمن هشدار 
به دولت ها و مجامع بین المللی؛ اعتماد 

به طالبان با سابقه شرارت و آدمکشی 
را یک اشتباه بزرگ و غیر قابل جبران 
دانســت. این مرجع تقلید در بخش 
دیگری از بیانیه تأکید کرد: »بنابر وظیفه 
دینی و انســانی خود، به همه دولت ها 
و مراکز بین المللی به ویژه ســازمان 
ملل و ســازمان کنفرانس اسالمی و 
دولت جمهوری اسالمی ایران، هشدار 
می دهم که نسبت به  این وحشی گری ها 
و شــهادت تعداد زیادی از مظلومین 
در افغانستان و آواره گشتن هزاران نفر 
از مردم، اعــم از زن و مرد، پیر و جوان و 
کودک،  واکنش جدی نشان دهند تا 
جلوی تجاوزها گرفته شود، به یقین، 
سکوت امروز آنها موجب پشیمانی و 

ندامت در آینده است.«
 دعوت به رأفت و مهربانی

 در سال 88
در ســال ۸۸ صافــی گلپایگانی 
در واکنش بــه نتیجــه و پیامدهای 
انتخابات ریاســت جمهوری، خطاب 
به اعضای شــورای نگهبان گفت که 
این شــورا در مقام قضــاوت و داوری 
نباید وجه المصالحه قرار گیرد و افزود: 
»اشــخاص می آیند و می روند و آنچه 
می ماند و در اصل، اســالم و حاکمیت 
آن است. حتی اگر بشود یک طرف برای 
حفظ مصالح اسالم از حق خود کوتاه 
بیاید جا دارد. اگر این دعواها ادامه پیدا 
کند بیم آن می رود که اصل نظام مورد 
تضعیف قرار بگیرد. ما باید از همان ابتدا 
کاری می کردیم که جلوی این مطالب 
گرفته می شد مواضع و سخنرانی ها و 
اظهارنظرهــا را تعدیل می کردیم و به 
هر حال االن باید بــا صفا و صمیمیت 
و رافــت و مهربانی مطلــب را خاتمه 
دهیم. همه باید با احتــرام به قانون و 

عرف جامعه دســت به دست هم داده 
و به بهترین وجه ممکن رفع مشــکل 
کنیم و بزرگان کشور و انقالب باید در 
این مقطع حساس، با درایت کامل این 
نزاع ها و خصومت ها را رفع کنند. نباید 
اختالف سلیقه ها موجب تضعیف اصل 

نظام شود.«
ایشان در سال ۹۷ با انتقاد از حضور 
زنان در ورزشــگاه و تماشای فوتبال، 
گفته بود که ما بایــد مباحث زنان را بر 
اســاس آنچه موردنظر اسالم است، 
تبیین کنیم تا اســباب خرســندی 
اهل بیت باشــد. این افتخار نیســت 
که زنان هم برای تماشــای فوتبال به 
ورزشگاه بیایند، حدود زن و مرد باید 

حفظ شود.
این بیانات و موضع گیری های آیت 
اهلل صافی گلپایگانی موجب شــد تا 
بسیاری از صاحبنظران، وی را مرجع 
تقلید محافظــه کار بنامند که به نظر 
می رسد به دلیل همین محافظه کاری، 
بسیاری از اصولگرایان با دیدگاه های 

وی مخالفت می کردند.
روز گذشــته احمد زیدآبادی در 
پیامی که به مناسبت درگذشت صافی 
گلپایگانی در حساب کاربری خود در 
توییتر منتشــر کرد، گفت: »آیت اهلل 
صافی گلپایگانی اعتقادی تزلزل ناپذیر 
به اســالم ســنتی و فقاهتی داشت. 
او در ایــن اعتقادش صــادق و بی ریا 
بود و از همین جهت نیز نه با کســانی 
که از بازســازی و ارائۀ تعبیرات تازه 
از مأثورات دینی ســخن می گفتند، 
سِر مدارا داشــت و نه با آن عده ای که 
جنبه هــای فقه ســنتی معطوف به 
رعایت پاره ای حقوق فــردی اتباع را 
قربانی سیاست و حکومت می کنند، 

همراهی می کرد. از همین رو، حامیان 
قرائت های نو و همینطــور بنیادگرا 
هر کــدام از جهاتی خــود را به افکاِر 
ســنت گرایانۀ مرحوم آیت اهلل صافی 
نزدیک یا دور می دیدنــد و بر همین 
اساس در پاره ای مسائل با او موافق و 
در پاره ای دیگر مخالــف بودند. برای 
نمونه نوگرایان دینی از شریعت گرایی 
محض و مخالفت آیــت اهلل صافی با 
موســیقی و عرفان و تکفیــر عارفان 
 نامــدار ایرانــی ناخشــنود بودند،

 اما در عوض انعطاف او در حوزه  منطقٌه 
الفراغ دین را از جمله لزوم آشــتی با 
جهان تحســین می کردند. درست 
در مقابل ایــن نــگاه، بنیادگرایان با 
سختگیری او در حوزه مسائل شرعی 
بــه اســتثنای حفظ حریــم فردی 
اشخاص، مشکلی نداشتند اما نگاه او به 
عادی سازی شرایط کشور و محدودیت 
حوزه اقتدار دولت را تاب نمی آوردند. 

خدایش بیامرزد«
الزم به ذکر اســت؛ لطف اهلل صافی 
گلپایگانی به همراه بــرادر خود علی 
صافی گلپایگانی دو تن از شــاگردان 
آیت اهلل حســین بروجردی )۱۲۵4-
۱۳4۰(، مرجع تقلید مشهور شیعی 
 بودنــد. برخــی از مقاالتــی که وی

 نگاشته، به خواست و توصیه آیت اهلل 
بروجردی بوده است؛ از جمله مقاله ای 
در پاسخ به مجله ای در هند که مدعی 
برگرفته شدن اســالم از دین بودایی 

بوده است.
وی از معدود مراجع تقلید شــیعه 
بود که قائل به حرمت مطلق موسیقی 
بود. او همچنین از جمله مراجعی بود 
که درباره مسائل اجتماعی و سیاسی 

اظهارنظر می کرد.

به بهانه درگذشت آیت اهلل العظمی صافی گلپایگانی؛

سنت گرا؛ اما توانا در درک زمانه
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پیامتبریکرئیسجمهور
بهمناسبتسالنوچینی

رئیس جمهور در پیامی با تبریک فرارســیدن 
سال نو چینی به رئیس جمهوری خلق چین اظهار 
خرسندی کرد که در آغاز ســال جدید، روابط دو 
ملت وارد دومین پنجاه ســال روابط دیپلماتیک و 
اعالم اجرایی شدن برنامه همکاری جامع ۲۵ ساله 

شده است.
    

تالشقطربرایمیانجیگری
میانایرانوآمریکا

وزیر خارجه قطــر از تالش این کشــور برای 
میانجی گری میان ایران و آمریکا همزمان با ورود 
مذاکرات احیای برجام در وین به مرحله ای حساس 
خبــر داد.    وزیر خارجه قطر به شــبکه تلویزیونی 
الجزیره گفت، کشورش از کانال های باز موجود با 
واشنگتن و تهران استفاده می کند تا نظرات آن ها را 
به یکدیگر نزدیک تر سازد.هم زمان کریس مورفی، 
سناتور دموکرات آمریکایی نیز در گفت وگو با شبکه 
الجزیــره از تالش های دوحه بــرای احیای برجام 
اســتقبال کرد و گفت، امیدوار است با کمک قطر 

بتوان همه طرف ها را به این توافق بازگرداند.
    

نامهتندبسیجدانشجویی
خطاببهامیرعبداللهیان

بسیج دانشجویی در نامه ای به وزیر امور خارجه 
ضمن قدردانی از سیاست خارجی کشور بویژه در 
توسعه روابط با همسایگان، از مجموعه ی دیپلماسی 
خارجی کشور خواست تا با مواضع محکم در جهت 
خنثی کردن تحریم هــای ظالمانه امریکا و احقاق 
حقوق ملت ایران گام هایی اســتوار بردارند.در این 
نامه آمده است: در روز های گذشته در باب مذاکرات 
هسته ای و مذاکره مستقیم با آمریکایی ها ذیل برجام، 
از سوی شما مواضعی اتخاذ شده است که منجر به 
ابهامات، سؤاالت و سوءاستفاده رسانه های بیگانه 
خارجی و اذناب و پادو های سیاسی و رسانه ای داخلی 
شان شده است.  چندبار رهبر حکیم انقالب باید زنهار 
دهند مسؤوالن را از اعتماد بی مبنا به آمریکایی ها؟! 
مگر ایشان بیان نداشتند که مطرح کردن مذاکره با 

آمریکا یا از سر حماقت است و یا از سر خیانت؟!
    

خروج۴فردایرانی
ازفهرستتحریمهایانگلیس

دفتر اجرای تحریم های مالی وزارت خزانه داری 
انگلیس در اطالعیه ای اعــالم کرده وزارت خارجه 
این کشور روز ۲۸ ژانویه فهرست تحریم های دولت 
را به روزرســانی کرده و  4 فرد ایرانی را از فهرست 
تحریم ها خارج کرده است.در این بیانیه تصریح شده 
4 فرد زیر از فهرست تحریم خارج شده اند و از این پس 
مشمول مصادره دارایی نخواهند بود: ۱- احمد زرگر 
۲- حسن حداد ۳- محمد حجازی و 4- سید حسن 
فیروزآبادی.از این فهرست آقایان حداد، حجازی و 

فیروزآبادی فوت کرده اند.
    

توضیحدربارهنمایشپرچم
چیندرمیدانآزادی

همزمان با فرا رسیدن دهه فجر، در شب دوازدهم 
بهمن ماه پرچم کشور چین در کنار پرچم ایران روی 
برج آزادی منعکس شد که انتقادات و حاشیه هایی را 
در پی داشت.سرپرست مجموعه فرهنگی برج آزادی 
در این باره گفت: برگزاری این رویداد به مناسبت عید 
بهار چین، پنجاهمین سالگرد دوستی دو کشور و 
شروع بازی های المپیک زمستانی بود که با سرود 
ملی دو کشور آغاز شد.ســیدعباس عظیمی، وی 
ادامه داد: در ادامه پرچم دو کشور به نشانه دوستی 
با پیام هایی برای مخاطبان هر دو ملت ایران و چین 
با تاکید بر تعامالت فرهنگی دیرباز دو کشور بر محور 
جاده ابریشم به نمایش درآمد.عظیمی گفت: نمایش 
پرچم ایران و سایر کشــور ها بر روی برج آزادی از 
رویداد های مرسوم در حوزه بین الملل است. پیش 
از این هــم در رویداد هایی دیگر مثــل روز ملی یا 
حوادث کشــور هایی مثل لبنان، بولیوی، اوکراین 
و... پرچم کشــور های مختلف بر روی برج آزادی 

نقش بسته بود.
    

نیلی به ایلنا خبر داد؛
کیوانصمیمیموقتًااززندان

آزادشد
وکیل کیوان صمیمــی از آزادی موقت موکل 

خود خبر داد.
 مصطفی نیلی در گفت وگو با خبرنگار ایلنا،  درباره 
آزادی کیوان صمیمی از زندان گفت: آقای صمیمی 
توقف اجرای حکم گرفتند و موقتــاً از زندان آزاد 
شدند. این وکیل دادگســتری تاکید کرد: به دلیل 
شرایط جسمانی و گزارش پزشکی قانونی مستند 
به ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری موقتاً آقای 

صمیمی آزاد شدند.
 

روی موج کوتاه

یک وکیل دادگستری از شکایت شهیندخت 
موالوردی، معصومه ابتکار و زهرا شــجاعی از 

رئیس صدا وسیما خبر داد.
علی مجتهدزاده در گفت وگو با خبرنگار ایلنا 
درباره شکایت شــهین دخت موالوردی و زهرا 
شجاعی از رئیس صدا و سیما، گفت: برنامه شب 
گذشته جهان آرا به یک کارشناس به نام خانم 
فاطمه شجاعی که من نمی دانم سوابق ایشان 
چیست، تریبون داد که حرف های غیرواقعی و 
واجد عناوین مجرمانه از قبیل افترا و نشر اکاذیب 

مطرح کنند.این وکیل دادگســتری ادامه داد: 
شکایت مان از رئیس سازمان صدا و سیما ، مدیر 
شبکه افق و کارشناس برنامه است. شب گذشته 
آقایان آمدند اجازه پاســخگویی بــه خانم ها 
مالوردی و شــجاعی بدهند اما در اواسط کار، 
دوباره به این خانم که اظهارات نادرستی داشت، 
تریبون دادند که موکلین  ما خانم ها مالوردی و 

شجاعی جلسه را ترک کردند.
این وکیل دادگســتری خاطرنشان کرد:  
منتظرم متن کامل حرف های کارشناس دوم 

هم منتشر شود تا بعدا از وی هم شکایت کنم. 
باید بگویم صدا و ســیما با این رفتار نه فقط 
اجازه پاســخگویی نداد بلکــه اتهام زنی ها را 

تشدید کرد.
وی گفت: ما خواهان رسیدگی در چارچوب 
قوه قضاییه به این اتهامات، بدون اغماض هستیم. 
توقع ما از دستگاه قضا و جناب آقای اژه ای که با 
رویکرد جدیدی که در قــوه اتخاذ کرده اند این 
است که این شکایت را الاقل برای رضای خدا به 

صورت شفاف و عادالنه رسیدگی کنند.

مجتهدزاده به ایلنا خبر داد:

ابتکار،موالوردیوشجاعیازرئیسصداوسیماشکایتکردند

خبر

یک فعال سیاسی اصالح طلب گفت: معتقدم 
رفتن آقای رئیسی در این شرایط به روسیه آن هم با 
این وضعیت استقبال و بدون دستور کار مشخص، 
دستاورد چندانی برای ما نداشت و از آن هایی هم 
که در گذشته بوده است چیزی حاصل نکرده ایم. 
به طور مثال با خوشحالی اعالم کردند ما به عضویت 
پیمان شانگهای درآمده ایم اما بعداً مشاهده کردیم 

که فقط به عنوان عضو ناظر در آنجا هستیم!
هدایت آقایی در گفت وگو با ایلنا، درباره سفر 
رئیس جمهور به روسیه و دستاوردهای این سفر 
برای کشور گفت: فکر می کنم سفر آقای رئیسی 
و قبل از آن ســفر آقای قالیباف به روسیه یکی از 

ضعیف ترین تحرکات سیاست خارجی ایران به 
دالیل مختلف بوده است. از یک سو بحث پروتکل ها 
مطرح است که بعضی انتقادات درباره اش درست 
و بعضی از آن ها ممکن است صحیح نباشد اما در 
مجموع پروتکل هایی که برای ایران گذاشــتند 
نسبت به اروپا، اسرائیل و کشورهای دیگر در سطح 

پایین تری بود.
وی با اشــاره به اینکه روس ها به خاطر منافع 
شان حاضر نیســتند یک قدم به نفع ما حرکت 
کنند، گفت: نزدیکی به روسیه و چین در صورتی 
که هدف مشخصی برای امتیازگیری از آنها به نفع 

منافع ملی نداشته باشیم فایده ای ندارد.

این عضو حزب کارگزاران سازندگی ادامه داد: 
اما خارج از پرداختن به موضوع رعایت پروتکل ها 
معتقدم اگر در نزدیکی به روســیه و چین هدف 
مشخصی مبنی بر گرفتن امتیازات به نفع منافع 
ملی نداشته باشیم چندان امتیاز خاصی برای ما 
ندارد به اضافه این که تصمیماتی که در گذشته 
گرفته شــد باعث شــد آن خط اعتباری ۱۰ الی 
۱۵ میلیاردی که روســیه قرار بود به ایران بدهد 
اجرایی نشود.وی افزود: در مراودات بازرگانی هم 
مشاهده می کنیم کاالهای ایرانی از سوی روسیه 
برگشت خورده می شود و بیشترین سخت گیری 
درباره کاالهای کشور ما دیده می شود. ما امروز در 

رده باالی جهان از نظر انرژی، نفت و گاز قرار داریم 
اما این کشور به عنوان یک خط راهبردی در بحث 
انرژی محکم ایستاده تا صادرات گازش را به اروپا 
داشته باشد و بســیار هم نگران این است که یک 
روی روابط ایران با غرب بهبــود پیدا کند و ایران 

بتواند صادرات گازی به اروپا انجام دهد. 
این فعال سیاسی اصالح طلب خاطرنشان کرد:  
چرا ما باید انرژی مــان را زیر پای خودمان حبس 
کنیم اما روسیه چنین کاری را انجام نمی دهد و 
حاضر نیست درآمد ۱4۰ الی ۱۵۰ میلیارد دالری 
صادرات گازش را به اروپا به خاطر روابطش با ایران 
قربانی کند.وی بیان کرد: نمی دانم چرا دولت مردان 
و کســانی که سیاســت خارجی را رقم می زنند 
مسائل را با جزئیاتش مشاهده نمی کنند و نمی 
بینند که روس ها حاضر نیستند به خاطر منافع 

شان یک قدم به نفع ما حرکت کنند؟ 
وی تاکید کرد: ســفر رئیس جمهــور با آن 

تبلیغاتی کــه برایش صورت گرفت دســتاورد 
ملموسی نداشت و در ذهن مردم هم چیزی اضافه 
نکرد و دستاورد اقتصادی نداشته است. به نظر من 
آقایان به مشکالت داخلی مردم بپردازند و برای 

مسائل بیرونی به این شکل وقت نگذارند.

دبیرکل حزب موتلفه اسالمی گفت: با اعتماد 
و اطمینان ملت نســبت به مواضع محکم دولت 
رئیســی، آمریکا و غرب اســتعماری چاره ای جز 
عقب نشینی ندارند و ایران اسالمی با اقتدار مواضع 
خود را تثبیت می کند.به گــزارش روابط عمومی 
حزب موتلفه اسالمی، اسداهلل بادامچیان با اشاره به 
دیدار جمعی از فعاالن اقتصادی و تولیدکنندگان 

با رهبر معظم انقالب گفت: رهنمودهای ولی امر 
مسلمین درباره اقتصاد و نامگذاری ساالنه با محور 
اقتصاد از جمله در سال جاری، نقشه دشمنان را که 
فروپاشی و بحران زایی در اقتصاد ایران بود، در هم 
ریخت.دبیرکل حزب موتلفه اسالمی با قدردانی از 
جهاد اقتصادی فعاالن و کارآفرینان، سرمایه گذاران، 
تولیدگران، کارشناســان، کارگران، تجار و کسبه 

در حوزه های مختلف ادامه داد: انتظار این است که 
در گام دوم انقالب همه با هم در شکوفایی اقتصاد 
جهادی اقدام همه جانبه داشته باشیم و همان طور 
که رهبر معظم انقالب فرمودند جهاد کارآفرینان و 
کارگران در سنگر تولید موجب اعتراف آمریکا به 
شکست جنگ اقتصادی باشد.بادامچیان در ادامه 
درباره عدم پذیرش حذف ارز ترجیحی از کاالهای 

اساسی در کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای 
اسالمی گفت: مطمئن هستیم که مجلس و دولت 
در پاسخگویی به مشکالت ارزی و اثرات منفی حذف 
شــتابزده، با اتخاذ تصمیم صحیح و جامع رعایت 
مصالح را در نظر گرفته و به قدرت خرید مردم توجه 
دارند.  وی تصریح کرد: البته معتقدیم موضوع ارز 
و حل مشکالت ارزی نیاز به برنامه ای جامع همراه 
با سیاست های صحیح و پایه ای دارد که اگر دولت 
در فرصت مناسب با استفاده از نظرات کارشناسی 
دلسوزان از جمله متخصصان موتلفه اسالمی به آن 

همت گمارد مساله به خوبی حل خواهد شد.

آقایی در گفت وگو با ایلنا:

سفررئیسجمهوربهروسیهدستاوردچندانیبرایمانداشت

بادامچیان:

آمریکامقابلمواضعمحکمرئیسیچارهایجزعقبنشینیندارد


