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 ای زده شد این همه تهمت و تحقیر نسبت به آقای هاشمی رفسنجانی با چه انگیزه:الریجانی

 

های برجسته نظام وانقالب، فضای  ییس مجلس شورای اسالمی،با انتقاد نسبت به گسترش تخریب شخصیتر

 .یابی دانست بینی و حقیقت سیاسی کشور را نیازمند نوعی روشن

احمد با انتقاد نسبت به  به گزارش ایسنا، علی الریجانی در مراسم اختتامیه دومین دوره جوایز ادبی جالل آل

گویی در فضای سیاسی کشور ایجاد شده و  متاسفانه درشت: شده از سوی برخی از منتقدان، گفتمباحث مطرح 

این همه تهمت و تحقیر نسبت به آقای هاشمی . شود های ناروا و تحقیرها نسبت به افراد راحت زده می نسبت

 .ای داشت ای زده شد و چه فایده رفسنجانی با چه انگیزه

آقای هاشمی بخشی از تاریخ انقالب است؛ امام فرمود هاشمی : مجلس تاکید کردرییس فراکسیون اصولگرایان 

ایشان یک سال پیش در دانشگاه . وی همیشه یار و پیرو امام و رهبری بود. زنده است، بنابراین انقالب زنده است

ه خانواده او حال دربار” کنم که پیرو رهبری هستم، عشق من رهبری است بنده افتخار می“صنعتی شریف گفتند 

 .اگر حرفی هم هست، باید از مسیر خودش دنبال شود

ی سیاسی  گویم که ایشان مطلق است همه کسانی که وارد عرصه صحبت در تحقیر اوست، بنده نمی: وی افزود

 .صحبت من در این است که چرا تحقیر افراد هدف قرار گرفته است. شوند، باید آمادگی نقد را داشته باشند می

شود، فورا آن را  درباره دولت نیز همین گونه است، افرادی هر نقدی که به دولت می: انی تصریح کردالریج

گذارند، یک فضای آرام و تخصصی در کشور به  سیاسی موافق و مخالف و نمی« های کتیگوری»برند در  می
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سیاسی را در این  ی های ذهنی بسته مرتب چارچوب. ای بررسی شود وجود بیاید تا مسائل به صورت حرفه

 .کنند حتی بر مقوالت اقتصادی مقوالت حاکم می

دهد، یک  نژاد انجام می در آن سو هر اقدامی هم که دولت احمدی: رییس مجلس شورای اسالمی خاطر نشان کرد

دار ریاست جمهوری کشور است، فرد خدوم و  نژاد نیز که امروز سکان کنند، آقای احمدی گروه با آن مخالفت می

رتالشی است و دغدغه انقالب را دارد، چرا باید دنبال تخریب باشیم؟ درون برخی نقدها نوعی بغض وجود پ

در . یابی است بینی و حقیقت یعنی فضای سیاسی کشور نیازمند نوعی روشن. دارد، این روش درست زیستن نیست

 .شود زنی سیاسی حقیقت کشف نمی فضای مشت

که ایران امروز بیش از هر زمان دیگر به وحدت کلمه  با تاکید بر این رییس فراکسیون اصولگرایان مجلس

انتخاباتی برگزار شد و فراز و . ها نیازمند است ایران امروز به جمع توان: نیازمند است، خاطر نشان کرد

د، درصدی مردم باید به یک دستاورد تبدیل شو ۵۸نقص هم نبود، اما منافع ما با حضور  فرودهای داشت که بی

بنده واقعا ادامه این مسائل از سوی کاندیداهای ریاست جمهوری را به . نه به مشاجره و کش دادن سیاسی

 .شود ها به عزتمندی کشور لطمه وارد می کنم با این روش دانم و فکر می مصلحت و منافع کشور نمی

انتخابات یک وسیله و : ی منافع ملی کشور نیست، اظهارداشت ات همهکه یک انتخاب نماینده مردم قم با بیان این

های انتخاباتی به سیری از مشاجرات سیاسی به پیکره منافع ملی  تبدیل بحث. ابزار برای حرکت سیاسی است

قدر نعمت انقالب را . های انقالب اسالمی است زند و به دور از تدبیر سیاستمداران و ارزش کشور لطمه می

ها نیفتیم، بلکه باید به دنبال ایجاد آرامش در کشور باشیم تا  تن در این است که در درون فضاسازیدانس

 .بسترسازی برای توسعه کشور پا بگیرد

و چه در زمان مقام معظم ( ره)های ولی فقیه چه در زمان امام  هدایت: رییس مجلس شورای اسالمی اظهار کرد

های  امروز ایران حتی در نظر استراتژیست. د از انقالب صیانت شودرهبری در حوادث مختلف کشور موجب ش

ظرفیت فکری مردم نیز در سطحی است که زیر . شود ی رهبری اداره می غربی کشوری قوی است که بر پایه

 .روند چتری غیر از والیت فقیه و مسلط بر مسائل فرهنگی و سیاسی نمی

ی  حتی اگر دغدغه: حمد این ادبیات را به خوبی درک کرده است، گفتا الریجانی درادامه با بیان اینکه جالل آل

های سیاسی و فکری قبول  گرایی هدف باشد، باز باید والیت فقیه را در حوزه دین هم وجود نداشته باشد و ملی

. دغدغه رهبری همواره حفظ و صیانت از منافع ملی و جلوگیری از دیکتاتوری در کشور است. داشته باشیم

ها قطع شده بود و این مقام معظم رهبری بود که فضا را شکست و گفت  نی مباحث سیاسی در دانشگاهزما

 .دانشجویان باید مباحث سیاسی را دنبال کنند

احمد تاثیرگذارترین  الریجانی در بخش دیگری از سخنانش در مراسم اختتامیه دومین دوره جوایز ادبی جالل آل

. ها نشان از آزادمردی جالل دارد همه نشانه: احمد دانست و افزود را جالل آل شخصیت در تاریخ ادبیات ایران

 در زندگی وی مواجهه با خروج جالل در ابتدای جوانی از مذهب هستیم، اگرچه پدر وی از صاحب نظران فقه و
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 .که جالل چه شد که لباس مذهب را کنار گذاشت، خود پندآموز است یک روحانی بود، ولی این 

های وی به مسائل دینی  جالل در معارف اسالمی قور عمقی نداشت و برخی از نگاه: ینده مردم قم تصریح کردنما

نیز با نگاه سیاسی بود که این دید تا آخر عمر و پس از ورود به حزب توده وجود داشت، نگاه او کالمی، فلسفی 

های روحانی  دهد که حتی در خانواده می این موضوع نشان. جالل چنین نگاهی به مذهب نداشت. و روایی نبود

های مذهبی به اضافه  گیری سخت. اگر مراقبت نباشد، ممکن است چیز دیگری غیر از دینداری اتفاق بیفتد

 .های سیاسی و شرایط اجتماعی نیز باید در این مقوله مورد بررسی قرار گیرد چاشنی

 


