عبداهلل گنجي

رنجيكهاصولگرايانميبرند

اگرچه فهم از مفهوم اصولگرايي گستره وسيعي را در بر ميگيرد و به طيفهاي
مختلف تقسيم ميشوند ،اما حقيقت اين است كه اصولگرايي وقتي در هيبت
تفكر ظاهر ميشود ،انديشهاي در تراز انقالب اس�لامي است كه بخشي از
اصالحطلبان را نيز در بر ميگيرد و اينچنين همه نيروهاي انقالب اسالمي
اصولگرا هستند .زيرا نميتوان فردي را منتسب به انقالب دانست اما اصول را
قبول نداشته باشد .اصولگرايان ساختاري كه دايره كوچكتري از اصولگرايان
فكري را شكل ميدهند نيز از جهت اصول و مباني انقالب يعني شش اصل:
نوع نظام مستقر ،امام ،واليت فقيه ،قانون اساسي ،جمهوريت و سياستهاي
كلي نظام اختالفي ندارند .اختالفها دقيقاً آنجايي است كه تفكر اصولگرايي
درصدد تبديل به رفتار سياس��ي اس��ت .نقطه رنج اصولگراي��ان در همين
نقطه متمركز است .دقت در تش��كيلدهندگان قوه مجريه نشان ميدهد
كه اصولگرايان هيچ موقع بر قوه مجريه حاكم نبودهاند .هاشمي و موسوي
با كس��اني كار ميكردند كه امروز دولت دكتر روحاني را تشكيل دادهاند و
حلقه مركزي احمدينژاد نيز كساني بودند كه در انتخابات با صراحت اعالم
كردند ،به اصولگرايان رأي نخواهند داد .جناب جوانفكر با صراحت اعالم كرد
كه احمدينژاد اصولگرا نيست و خود احمدينژاد نيز در حوزه تنشورزي
با اصولگرايان در چهار سال گذشته ميداندار بود در حالي كه هيچ تنش و
بگومگويي با اصالحطلبان نداشت و در پايان نيز با كانديداي اصولگرا همراهي
نكرد و هيچ يك از آنان را قبول نداشت .حتي بعضي از آنان «شيطان اكبر»
وي بودند .رنجي كه اصولگرايان در انتخابات گذش��ته بردند ،مبتني بر آش
نخورده و دهان س��وخته بود .اصولگرايان هم از احمدينژاد خوردند و هم
براي احمدينژاد خوردند .راهبرد اصالحطلبان اين بود كه اصولگرايان بايد
تاوان اعمال احمدينژاد باشند و نبايد بگذاريم بدون پاسخگويي به رفتارهاي
احمدينژاد از ميدان خارج شوند .در نقطه مقابل احمدينژاد تالش ميكرد از
اصولگرايان ابراز برائت نمايد و خود را متمايز و متفاوت از آنان معرفي كند و اگر
چه اصولگرايان وي را به كرسي قدرت رسانده بودند اما وي چنين القا مينمود
كه از حمايت آنان استغنا بوده است و آنان خودشان را به من چسباندهاند و
من فقط مديون ملت هستم .اما رنج ديگري كه اصولگرايان ميبرند از تفرق
مبني بر تكليفگرايي است .اصالحطلبان از روشنفكري به تفرق ميرسند و
اصولگرايان از تكليفگرايي.
واقعيت صحن ه اين است كه برخي از نخبگان اصولگرا هم نقش پدرساالرانه را
دارند و هم به جاي تحليل اجتماعي رأي مردمبه تكليفگرايي پناه ميبرند
و به صورت آگاهانه خود را از نقد مصون ميسازند و اين چنين نميتوانند با
آسيبشناسي وضع موجود به مسير مطلوب وارد شوند .انتخابات شهردار
تهران نمونه قابل مالحظهاي براي فهم صحنه است .اصولگرايان با محوريت
قاليباف در مقابل فرزند آيتاهلل هاش��مي ايستاده و پيروز انتخابات شدند و
حتي توانستند از ظرفيت اصالحطلبان (خانم راستگو) هم استفاده كنند.
آقاي قاليباف كه رقيب اصالحطلبان بود و آب��روي اصولگرايان را خريد ،تا
48ساعت قبل از انتخابات رياست جمهوري توسط دو تن از شاگردان يكي از
علماي تراز اول ،آدم هاشمي معرفي شد و اينچنين بعد از خودتراشي به انفعال
و تكليفگرايي پناه بردند .اصولگرايان هنوز راهبرد اجتماعي در مقابل وضع
موجود اتخاذ نكردهاند و بعيد است تكليفگرايان بتوانند با مصلحتگرايان
بر سر يك سفره بنشينند .اما حاضرند در كنار هم بنشينند و وضع موجود را
مشاهده نمايند كه چگونه رئيس روحاني يك دانشگاه را در روز تعطيل عزل
ميكنند اما اين رفتار ،در رفتار اصولگرايان هيچ اثري نميگذارد .اصولگرايان
براي خروج از وضع موجود پنج راه بيشتر ندارند.
-1اجماعبراساسظرفيتاجتماعيهريك(مانندنظرسنجي)كهبرخياين
روش را غربي و غيربومي و غيرديني ميدانند -2 .تشكيل شوراي مرجعيت
ديني از علماي تراز اول آنان كه بعيد است علماي مذكور حاضر باشند در كنار
هم بنشينند و همين مسئله بسياري از جوانان مؤمن به انقالب را ميآزارد.
 -3تن دادن به تحزب و ائتالفهايي مانند چند به عالوه چند كه مورد تمسخر
كساني قرار ميگيرد كه به هيچ مدلي غير از محوريت خويش تن نميدهند.
 -4محور قرار دادن سخنان رهبري جهت وحدت كه برخي براي فرار از آن،
تا مرز تأويل پيش ميروند .وقتي مقام معظم رهبري در زمستان  1388به
عدهاي كه نقد رئيس مجلس را ميكردند ،فرمودند ،برويد وحدت كنيد ولو با
اغماض ،هرگز راضي به اين امر نشدند -5 .وحدت در مقابل دشمن مشترك
(طيف مقابل) كه اين مسئله ميتواند به صورت گفتماني دنبال شود .اما برخي
گفتمانسازي سياسي -اجتماعي را مجدد به حوزه اعتقادي پيوند ميزنند و
مسائلي مانند :عدالت مقدم است يا واليت؟ عدالت اولويت دارد يا پيشرفت؟
حقيقت مهم است يا مصلحت ،تكليف موضوعيت دارد يا نتيجه؟ و اينچنين
تا به دنبال جوابهاي مذكور بگردند ،آش با جايش رفته است .اگر چه بحث
درباره مسائل مذكور خوب است اما چرا معركه آن در انتخابات گرفته ميشود؟
در انتخابات بايد وحدت حول همان شش محور صدر اين نوشتار صورت گيرد
و بقيه آن ،اصول نيست .بايد منتظر اعالم درسهاي آموخته شده اصولگرايان
از انتخابات امسال ماند.

حجت االسالم انصاريان در مشهد عنوان كرد
هشدار درباره خطر نفوذ وهابيت در كشور

حجتاالس�لام والمس��لمين انصاريان با بيان اينكه وهابيت در جامعه در
حال نفوذ بوده و با پولهاي بادآورده عربس��تان سعودي بهترين زمينها و
ساختمانها را مالك ميشوند ،گفت :وهابيها در صدد تغيير نظام جمعيتي
كشور و افزايش تعداد هممذهبان خود هستند.
به گزارش رسا ،حجتاالسالم والمسلمين حسين انصاريان در جمع مردم
مشهدمقدسبااشارهمشكالتيكهبراثربيدينيدامنگيركشورهايبسياري
شدهاست،گفت:علمهرگزنميتواندجايدينرابگيردوعلومماديبهتنهايي
نميتوانند عهدهدار برپايي خيمه زندگي انسان باشند ،امروز با وجود گسترش
علم ،شاهد جنگ ،خونريزي ،كشتار و بيرحمي در جهان هستيم.
وي در اين س��خنراني به گرفتاريها و بداخالقيهايي ك��ه در جامعه امروز
در حال گسترش است ،پرداخته و س��پس به خطراتي كه از سوي وهابيت
متوجه دين و كشور است ،اشاره كرد .استاد حوزه علميه با هشدار در مورد
رشد جمعيت غيرشيعه و گسترش عقايد و افكار وهابيت ،خطاب به مردم و
مسئوالن اظهار داش��ت :وهابيت در جامعه در حال نفوذ است و با پولهاي
بادآورده عربستان سعودي بهترين زمينها و ساختمانها را مالك ميشوند و
در صدد تغيير نظام جمعيتي كشور و افزايش تعداد هممذهبان خود هستند.
وي با بيان اينكه نفوذ وهابيت در كشور جدي است و برخي از مردم و مسئوالن
ما غافلند ،تأكيد كرد :عدم مراقبت باعث نفوذ و تسلط وهابيت بر جامعه ما
خواهد شد ،آمار امروز برخي از روستاها و شهرها كه زمينه چنين تغييري را
داشتهاند در مقايسه با قبل اين مطلب را صراحتاً هشدار ميدهد كه وهابيت
خطري جدي براي كشور و جوانان و جامعه ما است .استاد انصاريان در مورد
نفوذ فرهنگي اين فرقه ضاله تصريح كرد :نمونههاي بسياري از اين موضوع در
طولتاريخداريمهمانندتسلطصهيونيستهاياروپاييازطريقهمينروش
در فلسطينكهباخريد زمينهاي مرغوبباچندبرابر قيمت،بخشوسيعي از
اين سرزمين را مالك شدهاند .وي بيان داشت :نفوذ فرهنگي وهابيت از طريق
عواملدستنشاندهداخلكشوروفرستادنمبلغانبسياريبهجنوبتاشمال
ايران مطلبي محسوس استكهبرخيگوش و چشم خود رابر آنبستهاند يا در
خواب غفلتند .اين استاد اخالق با بيان اينكه شيعه غيرتمند و متعصب واقعي
كه عقايد او ريشه در قرآن و علوم آلاهلل دارد در هيچ زماني گرايش به هيچ
فرقهاي نداشته است ،علت برخي از تغييرات جمعيتي مذكور و تغيير مذهب
ظاهري را ناشي از فقر مادي توصيف كرده و گفت :مطلب بسيار قابل توجه
اينكه بخشي از نفوذ وهابيت ارتباط به موضوع فرهنگي نداشته و در نقاطي از
كشور با حربه مادي و تطميع قشر ضعيف كار تبليغي و ترويجي انجام ميدهد
كه براي اين معضل تدبير جدي مسئوالن كشور را ميطلبد .استاد انصاريان
در پايان تقويت مباني ديني و اعتقادي در بين اقشار مختلف و ارائه مباحث ناب
شيعي به زبان روز را از جمله ضرورتهاي امروز ايران اسالمي برشمرد.
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مداخالت خارجي ،ريشه بسياري از مشكالت منطقه است

رئيسجمهور كشورمان روز گذشته در ديدارهاي
جداگانه با رئيس مجلس عراق و وزير دفاع عمان،
ريش�ه بس�ياري از مش�كالت منطقه را ناشي از
مداخله كش�ورهاي بيگان�ه عنوان ك�رد و گفت:
جمهوري اسالمي ايران همواره خواستار آن است
كه تنگه هرمز ،تنگه صلح ،دوستي و برادري باشد.

به گزارش پايگاه اطالع رس��اني رياس��ت جمهوري،
حسن روحاني در ديدار اسامه النجيفي ،رئيس مجلس
عراق با وي با بيان اينكه ظرفيتهاي بس��يار خوبي
براي گس��ترش روابط دوجانبه اي��ران و عراق وجود
دارد ،آمادگي جمهوري اسالمي ايران را براي توسعه
روابط در عرصههاي فرهنگ��ي ،امنيتي و همچنين
تبادل زوار اعالم كرد .رئيسجمهور به سالها جنگ،
افراطيگراي��ي ،فرقهگرايي ،خش��ونت و تروريزم در
منطقه اشاره و تأكيد كرد :ريشه بسياري از مشكالت
منطقه ناشي از مداخالت خارجي است .رئيسجمهور
گزارش

با بيان اينكه دشمن درصدد است از اسالم تفسيري
جديد و تندگرايانه و افراطگرايانه ارائه و شيعه و سني
را رو در روي هم قرار دهد ،اظهار داشت :فرقهگرايي و
تفكرات خشونتآميز با قرآن ،روايات نبي اكرم(ص)
و اهل بيت(ع) س��ازگار نيس��ت .وي افزود :اقدامات
القاعده در منطقه تحت عنوان اسالم متأسفانه هيچ
شباهتي با منطق اسالم و زندگي پيامبر اسالم(ص)
ندارد .روحاني به ترورهاي كور و بمبگذاري در عراق
و سوريه اش��اره كرد و افزود :براي جمهوري اسالمي
ايران هر انس��ان بيگناهي كه كشته ميشود ،ناگوار
است .رئيسجمهور با بيان اينكه سوريه در يك منطقه
بسيار حساس قرار گرفته و ادامه بحران در اين كشور
براي كل منطقه خطرناك است ،نسبت به پيامدهاي
هرگونه مداخله نظامي خارجي هشدار داد .النجيفي،
رئيس مجلس عراق ،نيز با ابالغ بهترين سالمهاي گرم
دولت و ملت عراق ب��راي دولت و ملت ايران گفت كه

حامل پيام دوستي و برادري براي ملت ايران هستم.
وي ابراز اميدواري كرد كه تالشهاي عراق با همكاري
كش��ورهاي منطقه از جمله جمهوري اسالمي ايران
هرچه زودتر براي برقراري صلح و ثبات در منطقه به
نتيجه برس��د .رئيسجمهور كشورمان همچنين در
ديدار با «بدربن س��عود بن حارب البوسعيدي» وزير
دفاع عمان گفت :ايران همواره خواستار آن است كه
تنگه هرمز ،تنگه صلح ،دوستي و برادري باشد .وي با
اشاره به سابقه طوالني روابط دوستانه و برادرانه ايران و
عمان ،بر توسعه مناسبات همهجانبه دو كشور به ويژه
در زمينه همكاريهاي دفاعي تأكيد كرد.
رئيسجمه��ور با مثب��ت ارزياب��ي ك��ردن نتايج و
دستاوردهاي سفر اخير پادشاه عمان به ايران و توافقات
سازنده ميان دو كشور در جريان اين سفر اظهار داشت:
جمهوري اسالمي ايران در خصوص توسعه همكاريها
و مناس��بات با ديگر كش��ورها ،اولويت ويژهاي براي

همسايگان خود به خصوص كشور عمان قائل است.
وزير دفاع عمان نيز در اين ديدار ضمن ابالغ سالمهاي
گرم پادشاه عمان به دكتر روحاني و آرزوي پيشرفت و
سربلندي براي دولت و ملت ايران ،سفر سلطان قابوس
به جمهوري اس�لامي ايران را موفقيتآميز دانست.
بدربنسعودبنحاربالبوسعيديگفت:همكاريهاي
دفاعي ايران و عمان تاكنون روند مثبت و سازندهاي
داش��ته و مطمئناً بر مبن��اي اراده رئيسجمهوري
اسالمي ايران و پادشاه عمان تعامالت بيش از پيش
ميان مسئوالن دو كشور به پيشبرد اهداف و توسعه
همهجانبه مناس��بات تهران  -مسقط كمك شاياني
خواهد كرد.

رهبر انقالب  :با ديپلماسي نرمش قهرمانانه به شرط شناخت هدفهاي حريف موافقم

انقالبي زيستن و انقالبي ماندن كارنامه مهم سپاه است

حضرت آيتاهلل خامنهاي رهبر معظم انقالب اسالمي
صبحديروزدرديدارفرماندهان،پيشكسوتانوپرسنل
سپاه پاسداران انقالب اسالمي ،كارنامه درخشان سپاه
را نش��ان دهنده عمق هويت ،شخصيت و تجربيات
موفق يك ملت خواندند و در تبيين مفهوم پاسداري
عمومي از انقالب اسالمي تأكيد كردند :پيام اصلي و
جذاب انقالب اسالمي خودداري از ظلم و مظلوم واقع
نشدناستوهمهمسائلازجملهرفتارهاوگفتارهاي
س��لطهگران بايد در چارچوب چالش اساسي نظام
سلطه با اين پيام ،تحليل و تفسير شود.
به گزارش پايگاه اطالعرس��اني دفت��ر مقام معظم
رهبري ،رهبر انقالب اس�لامي با تبريك عيد سعيد
ميالد مب��ارك عال ِ��م آل محمد حض��رت علي بن
موسيالرضا عليهالسالم خاطرنشان كردند :مقامات
معنوي ائمه هدي (ع) ،فراتر از درك عقالني و توصيف
زباني است ،اما زندگي اين بزرگواران ،درسي عملي و
جاودانه است .ايشان با اش��اره به عمر  55ساله امام
هشتم و امامت حدودا ً 20ساله آن امام همام افزودند:
حضرت علي بن موس��ي الرضا (ع) در همين مدت
نسبتا كوتاه و در دوران اختناق شديد هارون با نگاهي
بلندمدت ،حقيقت اسالم ،تفكر واليت و مكتب اهل
بيتپيامبررابهگونهايگسترشوعمقبخشيدندكه
دستگاه خونخوار ديكتاتور وقت از مواجهه با آن عاجز
ماند و مجبور شد برخالف نقشههاي اوليه خود ،آن
امام بزرگوار را به شهادت برساند.
رهبر انقالب روند ش��هادت و تدفين امام هشتم در
مشهد مقدس را يك تدبير و مهندسي الهي خواندند
و افزودند :بايد با همان انگيزه و ن��گاه امام رئوف ،به
كارهاي بلندمدت نگريست و برنامهريزي كرد.
تربيت بهترين مديران غير نظامي درسپاه
ايش��ان در بخش ديگري از سخنانش��ان با تجليل
از كارنام��ه حقيقت��اً درخش��ان س��پاه پاس��داران
خاطرنش��ان كردند :س��پاه از عمق ايمان و اعتقاد،
وارد ميدان مجاه��دت و مقاومت ش��د و به موازات
تربي��ت باهوشتري��ن و قويتري��ن فرمانده��ان و
استراتژيستهاي نظامي ،در عرصههاي غيرنظامي
نيز با تدبيرترين و بهترين مدي��ران را تربيت كرد و
در اختيار دستگاههاي حاكميتي قرار داد .حضرت
آيتاهلل خامنهاي« ،انقالبي زيستن و انقالبي ماندن»
و «ثبات قدم» را از جلوههاي زيباي سپاه پاسداران
خواندند و خاطرنش��ان كردند :اين تشكيالت قوي
بنيه ،هيچگاه به بهانههايي نظير ب��روز تغييرات در
جهان و ضرورت تغيير در داخل ،از راه اصلي و صحيح
منحرف نشد.
س�پاه نميش�ود چش�م خ�ود را دربرابر
انحرافات ببندد
رهبر انقالب با اشاره به بهانهجويي برخي براي توجيه
وادادگي و پشيماني افزودند :اينكه دنيا تغيير كرده
است نميتواند بهانهاي براي تغيير آرمانها و اهداف
شود و راه درست طي شده را تغيير دهد.
حضرت آي��تاهلل خامن��هاي افزودند :س��پاه براي
حفاظت از انقالب ،حتماً بايد از تحوالت و جريانهاي
عرصههاي مختلف ش��ناخت كافي و كامل داشته

باش��د .رهبر انقالب در همين زمين��ه به يك خَ لط
مبحث جاري در مباحث سياس��ي اش��اره كردند و
افزودند :ضرورتي ندارد سپاه در عرصه سياسي فعاليت
كند ،اما پاسداري از انقالب نيازمند شناخت دقيق
واقعيتهاست ،بنابراين نميش��ود مجموعهاي كه
بازوينگهبانانقالباستدربارهجريانهايگوناگون
انحرافي ،غيرانحرافي وابس��ته يا ديگر جريانهاي
سياسي ،چشمي بسته و نابينا داشته باشد.
مبناي چالش انقالب با نظام سلطه
حضرت آيتاهلل خامنهاي در ادامه در تبيين مفهوم
دقيق پاسداري از انقالب به بحث مهم چالش اصلي و
اساسي انقالب پرداختند .ايشان با تأكيد بر اينكه نبايد
چالش اصلي را به چالشهاي خطي ،روياروييهاي
جناحي و تقابلهاي ف��ردي اي��ن و آن تقليل داد،
خاطرنشان كردند :چالش اصلي ،مقابله نظام سلطه
با پيام شوق آفرين انقالب اسالمي يعني خودداري از
ظلم و مظلوم واقع نشدن است.
رهبر انقالب با اش��اره به نظم جدي��دي كه انقالب
اسالمي به بشريت ارائه ميكند ،خاطر نشان كردند:
نظام سلطه دنيا را به دو بخش ظالم و مظلوم تقسيم
كرده،اماانقالباسالميمنطقظلمستيزيوپرهيزاز
ظلم را همراه آورده و اين منطق باعث شد پيام انقالب
در مرزهاي ايران محصور نماند و مورد استقبال ملتها
جب��ار ،حكومتهاي
قرار گيرد .ايش��ان دولتهاي ّ
وابسته به نظام سلطه و شبكههاي غارتگر بينالمللي
را از جمله مخالفان پيام انقالب ملت ايران برشمردند و
افزودند:نظامسلطهووابستگانآن،سهسياستاصلي
«جنگافروزي ،فقرآفريني و فسادانگيزي» را دنبال
ميكنند و اسالم با همه اين سياستها مخالف است و
اين مخالفت ،مبناي چالش اساسي با انقالب است.

حضرت آيتاهلل خامن��هاي با تأكيد ب��ر اينكه همه
تحركات و توطئههاي دش��منان در  34سال اخير
را بايد در چارچوب اين چالش اساسي تحليل كرد،
افزودند :موضوع هستهاي نيز بايد با اين نگاه ارزيابي
شود.
قبول نداشتن سالح هستهاي
از سر اعتقاد است
ايش��ان خاطرنش��ان كردند :ما نه به خاطر امريكا و
غيرامريكا بلكه به علت اعتقاداتمان سالح هستهاي را
قبول نداريم و وقتي ميگوييم هيچ كس نبايد سالح
هستهاي داشته باش��د ،قطعاً خودمان نيز دنبال آن
نيستيم،اماهدفحقيقيمخالفانايراندراينزمينه،
چيز ديگري اس��ت .رهبر انقالب افزودند :اين چند
كشور البته نميخواهند انحصارشان در زمينه انرژي
هستهاي شكسته شود ،اما به خاطر اين موضوع غوغا
راه نمياندازند .بنابراين غوغا و جنجالآفريني امريكا،
غرب و جريانهاي وابسته و دلبسته به آنها را در بحث
هستهاي بايد در چارچوب چالش عميق نظام سلطه و
انقالب اسالمي درك و تحليل كرد.
حضرت آيتاهلل خامنهاي در تبيين عمق خصومت
مستكبرانباانقالباسالميتأكيدكردند:عظمتامام
خميني(ره)بهگونهايبودكهدشمناننيزبرايايشان
احترام قائل بودند ،اما در عمق نگاه دشمنان هيچ كس
مبغوضتر از آن آفتاب فروزان نبود ،چراكه امام راحل
با بصيرت كامل ،اهداف خصمانه آنها را درك ميكرد
و همچون سدي مس��تحكم ،قاطعانه در مقابل آنها
ميايستاد .حضرت آيتاهلل خامنهاي افزودند :امروز
هم همين طور است و هر كس به پيام اصلي انقالب
پايبندتر باشد و توطئهها و رفتارهاي دشمنان را در
چارچوب چالش نظام سلطه با انقالب اسالمي تحليل

نماي نزديك

«نرمش قهرمانانه»؛ اشاره ظريف رهبري به «صلح امام حسن»

مهرداد خدير  :مقام معظ��م رهبري در ديدار
ديروز ب��ا فرماندهان س��پاه پاس��داران انقالب
اس�لامي گفتهاند« :من مخال��ف حركتهاي
صحيح ديپلماسي نيستم .بنده معتقدم به آنچه
سالها پيش ،نرمش قهرمانانه نامگذاري شد».
در ذهن شنونده اين سخن و خواننده اين عبارت،
اين پرسش ش��كل ميگيرد كه اصطالح مورد
اشاره معظم لهبرساختهكيست و رهبري بهكدام
نامگذاري اشاره ميكنند؟
«نرمش قهرمانانه» ،يادآور كتابي است كه خود
مقام معظم رهبري در  30سالگي (سال 1348
خورش��يدي) ترجمه كردهاند .كت��اب «صلح
الحسن» نوش��ته « راضي آل ياسين» -متولد
 1869و متوفي به سال 1953ميالدي -كه در
فارسي اول بار توسط روحاني جوان و مبارزي به
نام «سيد علي خامنه اي» ترجمه شد .مترجم به
سبب باورهاي شيعي ترجيح داد عنوان كتاب را
به «صلح امام حسن» ترجمه كند و ذيل آن نيز

عبارت «پرشكوهترين نرمش قهرمانانه تاريخ»
را بياورد .جال��ب اينكه متن ترجمه مفصلتر از
اصل عربي اس��ت به اين خاطر كه مترجم ذوق
ادبي و عالقه خود به استفاده از واژههاي فاخر در
زبان فارسي را نيز به كار گرفته است .پنج سال
بعد يك خراساني ديگر (فخرالدين حجازي) نيز
باز اين كتاب را ترجمه كرد و تف��اوت آن دو در
وهله نخس��ت در همان عبارت «پرشكوهترين
نرمش قهرمانانه تاريخ» است .آيا اشاره ظريف
و گذراي رهبر معظم انقالب به اينكه «معتقدم
به آنچه سالها پيش نرمش قهرمانانه نامگذاري
ش��د» يادآوري عنوان جانبي هم��ان كتاب در
 44س��ال پيش و صحه گذاري غير مستقيم بر
سياس��ت تنش زدايي و صلح طلبي نيست كه
با شيوههاي جديد توس��ط دولت دكتر حسن
روحاني دنبال ميشود؟ اقتضاي رهبري و تجربه
 34ساله البته افزودن قيد «به ياد داشتن حريف
و دشمن» است.

كند ،در چشم مستكبران بيش از ديگران مورد خشم
و غضب قرار دارد .ايش��ان با اشاره به پيچيدگيهاي
دنياي ديپلماسي افزودند :عرصه ديپلماسي ،عرصه
لبخند و درخواست مذاكره و مذاكره است ،اما همه
اين رفتارها بايد در چارچوب چال��ش اصلي فهم و
درك شود.
درك ماهيت طرف مقابل شرط موافقت
با نرمش قهرمانانه
رهبر انقالب ضمن موافقت با حركتهاي صحيح و
منطقي در سياستهاي خارجي و داخلي افزودند :با
مسئلهاي كه سالهاي پيش نرمش قهرمانانه خواندم
موافقم ،چراكه اين حركت در مواقعي بسيار خوب و
الزم است اما با پايبندي به يك شرط اصلي .ايشان
درك ماهيت طرف مقابل و فهم صحيح هدفگذاري
او را ،شرط اصلي استفاده از تاكتيك نرمش قهرمانانه
اع�لام كردن��د و افزودند :يك كش��تيگير فني نيز
برخي مواقع به دليل فني نرمش نشان ميدهد ،اما
فراموش نميكند كه حريفش كيست و هدف اصلي
او چيست؟
رهبر انقالب اسالمي در بخش ديگري از سخنانشان
با تأييد سخنان فرمانده كل س��پاه پاسداران درباره
وظايف اين نهاد افزودند :اين وظايف را با تكيه بر درك
صحيح از موضوعي كه پاسداري آن را به عهده داريد
و با ثبات قدم دنبال كنيد .ايشان با توصيه موكد به
سپاهيان پاسدار ،براي تكيه بر معنويات افزودند :البته
تكيه بر معنويات هيچ منافاتي با پرداختن به اصول
مادي كار و تنظيم درست آن ندارد.
آينده درخشان انقالب يك واقعيت است
بخش پاياني س��خنان رهبر انقالب تأكيد بر آينده
درخشان انقالب اسالمي بود .ايشان براي تبيين اين
موضوعكهآيندهدرخشانانقالبيكواقعيتاستنه
يكدلخوشكنك،دواستداللمطرحكردندكهاولين
استدالل تجربه بود .رهبر انقالب با اشاره به تفاوت
آن
ِ
حيرتانگيز موقعيت كنوني كش��ور در عرصههاي
علمي ،نظامي ،مديريتي و اقتصادي و ديگر عرصه ها،
با اوضاع كشور در اوايل پيروزي انقالب افزودند :همه
اين پيشرفتها در كوران فشار و توطئههاي دشمنان
به دست آمده و اين تجربه گرانبها نشان ميدهد كه
هيچ مانعي نميتواند ملتي مومن ،منسجم و مصمم
كه راه خود را ميشناسد ،متوقف كند .رهبر انقالب
در همين زمينه افزودند :خساراتي كه دنياي اسالم
در حوادث اخير منطقه متحمل شد ،ناشي از آن بود
كه برخي راه را بلد نبودند و نميدانستند ،البته اوضاع
اينگونهنميماندوبيداريبيسابقهاسالميكارخودرا
خواهد كرد .ايشان دومين استدالل خود را براي اثبات
آينده روشن انقالب اسالمي بر پايه منطق و محاسبه
علمي استوار كردند.
رهبر انقالب خاطر نشان كردند :ملت ايران با منطق
و محاسبه علمي به پيش ميرود ،اما دشمن به علت
س��اخت متناقض دروني حتي اگر بر زبان نياورد در
حال عقبنشيني و ضعف اس��ت و در اين رويارويي،
طبعاً آينده از آن كسي اس��ت كه با حساب و كتاب
به پيش ميرود .تأكيد بر اس��تحكام ساخت دروني
نظام ،استمرار پيشرفت علمي ،رشد توليد داخلي و
تكيه بر استعداد داخلي آخرين نكات سخنراني رهبر
انقالب در اين ديدار بود .ايش��ان تأكيد كردند آينده
درخشان انقالب حتمي است اما تحقق دير يا زود آن
بستگي به عملكرد ملت و مسئوالن دارد .اگر متحد،
مستحكم و مصمم باش��يم اين آينده زودتر محقق
ميش��ود و اگر دچار تنبلي ،خودخواهي و مشكالت
ديگر شويم ديرتر به سراغمان ميآيد .در ابتداي اين
ديدار ،حجتاالسالم و المسلمين سعيدي نماينده
ولي فقيه در سپاه پاس��داران در گزارشي مهمترين
محورهاي عملك��رد حوزه نمايندگ��ي ولي فقيه در
سپاه را بيان كرد.
سردار سرلشكر جعفري فرمانده كل سپاه پاسداران
انقالب اسالمي نيز در گزارشي با تبيين دستاوردهاي
ارزش��مند س��پاه در عرصههاي نظامي و فرهنگي
تأكيد كرد :امروز س��پاه پاس��داران با بهرهمندي از
تجارب انقالب اس�لامي قادر اس��ت قدرتمندانه از
همه چالشهاي فراروي انقالب عبور كرده و با نگاه
به آرمانهاي انقالب اس�لامي ،عزتمندانه مس��ير
پيشرفت را بپيمايد.
سردارجعفريتعهدانقالبيسپاهدردفاعهمهجانبهاز
آرمانهاي نظام ،امام و شهيدان را مورد اشاره قرار داد و
گفت :سپاه پاسداران با قدرت بازدارندگي و همهجانبه،
قدرت تهاجمي خود را در همه ابعاد در معرض نوسازي
و آمادگيهاي بيشتر قرار داده است.

پروژه ايرانهراسي شكست خورده است

وزير دفاع و پش�تيباني نيروهاي مسلح
جمه�وري اسلامي اي�ران با اش�اره به
اينكه امني�ت وارداتي منج�ر به امنيت
پايدار در منطقه نخواهد شد ،تأكيد كرد:
امنيت پايدار صرف� ًا از طريق همكاري و
تعامل سازنده ميان كش�ورهاي منطقه
بر پايه اعتمادس�ازي و حسن همجواري
قابلتحقق است.

سردار سرتيپ پاسدار «حس��ين دهقان» در جريان مذاكرات رسمي
با «بدر بن سعود بن حارب البوس��عيدي» وزير مسئول در امور دفاعي
عمان در تهران ،مناسبات دفاعي ايران و عمان را الگويي از يك تعامل
سازنده و ثمربخش ذكر كرد و افزود :بايد تالش كنيم اين روند به ساير
كشورهاي منطقه نيز تعميم يابد.
س��ردار دهقان با بيان اينكه جمهوري اس�لامي ايران و عمان و همه
كشورهاي دوس��ت ،برادر و همس��ايه در يك محيط مشترك زندگي
ميكنند ،تأكيد ك��رد :منطق حكم ميكند تا همه كش��ورها از صلح،
ثبات و آرامش بهرهمند باشند .وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح
اظهار داشت :رژيم صهيونيستي و برخي كشورهاي فرامنطقهاي ديگر
قادر نخواهند بود با پروژه ايرانهراس��ي اهداف شوم خود را در منطقه
عملياتي كنند و امروز ،ايران باوري در حال تحقق است .وزير مسئول
در امور دفاعي عمان نيز با ابراز خرسندي از سفر به تهران روابط دفاعي
ايران و عمان را بسيار خوب و سازنده توصيف كرد .حارب البوسعيدي
با اشاره به سفر سلطان قابوس به جمهوري اسالمي ايران گفت :رهبران
دو كشور همواره اهتمام ويژهاي به اين روابط داشته و بر تقويت آن در
راستاي منافع و خواستههاي دو كشور تأكيد كردند .وزير مسئول در
امور دفاعي عمان شرايط منطقه را بسيار پيچيده توصيف كرد و با اشاره
به بحران سوريه بر حل و فصل اين بحران از طريق سياسي تأكيد كرد.
به گزارش اداره كل تبليغات دفاعي وزارت دفاع ،وي در پايان با دعوت
از سردار دهقان براي سفر به عمان گفت :ما مصمم هستيم مناسبات
دفاعي ايران با عمان را بيش از پيش گسترش دهيم.

وزير علوم آينده

نبايد سياستزده و جنجالآفرين باشد

عضوكميسيونآموزشمجلسگفت:سعينمايندگانبرايناستكه
نظارت بر وزير علوم آينده را به شدت افزايش دهند و حساسيتهاي
خ�ود را در خص�وص مس�ائل علمي و سياس�ي و اسلاميكردن
دانش�گاهها در جري�ان رأي اعتماد ب�ه وزير لح�اظ خواهند كرد.

زهره طبيبزاده ،نماينده مردم تهران ،شميرانات ،ري و اسالمشهر
در مجلس شوراي اسالمي در گفتوگو با فارس گفت :مسائل علمي
و سياسي ،دو پارامتر داراي اهميت در بحث دانشگاهها براي مجلس
است و همانطور كه رهبر معظم انقالب به آن اشاره داشتند ،دانشگاهها
بايد روند علمي خود را حفظ كنند و فردي بايد در رأس اين وزارتخانه
قرار گيرد ك��ه داراي رويكرد سياس��ي به مفهوم سياس��تزدگي و
جنجالآفريني در تصميمگيريها نباشد.
وي افزود :اين نكته براي مجلس داراي اهميت زيادي است كه وزارت
علوم بايد به فردي سپرده شود كه سياستهاي مدنظر مقام معظم
رهبري را در دانشگاهها پياده كند ،نه وزيري كه دانشگاه را به مركز
فتنهگري و فعاليتهاي سياسي عليه نظام تبديل كند و به تشكلها
و جريانات سياسي در دانشگاهها بال و پر دهد كه از درون آنها افرادي
چون علي افش��اري و نيز مركزي همچون مركز فرهنگي اميركبير
خارج شود كه اين گونه جهتگيريها براي دانشگاهها سمي مهلك
و كشنده است .عضو كميسيون آموزش مجلس اظهار داشت :مجلس
اجازه نخواهد داد كه مس��ائل علمي و سياس��ي در دانشگاهها مورد
سوءاستفاده وزير قرار گيرد و رش��د علمي دانشگاهها به محاق برود
و به نام جريانات سياسي احساس��ات دانشجويان مورد سوءاستفاده
قرار گرفته شود.

ماه عسل افراطيون در روزهاي پاياني
در پي شكست محسن هاشمي در رقابت با قاليباف،
اصالحطلبان تندرو از اين اقدام ناراحت نيستند .اين
افراد معتقدند كه شكست محسن هاشمي زنجيره پيروزيهاي هاشمي
رفسنجاني را پاره كرد و پاسخي جدي به روحاني است كه با استفاده از
ظرفيت اصالحطلبان پيروز شدند و حال براي خود جشن گرفتهاند ولي
اصالحطلبان واقعي را به اين جشن راه ندادهاند.
در همين ارتباط گفته ميشود يكي از مشاوران رئيس دولت كارگزاران
گفته است اگر وضعيت فعلي ادامه پيدا كند ،سرانجام جريان اصالحات
و روحاني ب��ه جدايي ختم ميش��ود و ب��راي حل اين موض��وع بايد
برنامهريزيهايي داشته باشيم.
مرتضوي به دادسرا احضار شد
وكيل مدافع خانواده مرحوم روح االميني از
احضار سعيد مرتضوي دادستان سابق تهران
به دادسرا در رابطه با بخش ديگري از حادثه بازداشتگاه كهريزك خبر
داد .ميرمجيد طاهري با بيان آنكه بخشي از شكايت ما همچنان در
دادسرا جريان دارد و پيگير آن هستيم ،افزود :خيلي وقت است كه
مرتضوي درباره اين بخش از ش��كايت ما به دادسرا احضار شده ولي
هنوز در دادسرا حاضر نش��ده اس��ت .وكيل مدافع خانواده مرحوم
روحاالميني گفت :اين بخش از شكايت صورت گرفته نيز سير قانوني
خود را در دادس��را طي ميكند و منتظر حضور مرتضوي در دادسرا
هستيم .طاهري يادآور شد :اين بخش از پرونده در واقع ادامه پرونده
قبلي است كه دادسرا به دادگاه ارسال نكرده بود و در اين بخش نيز
حيدري فرد و مرتضوي مورد ش��كايت واقع ش��دهاند .وكيل مدافع
خانواده مرحوم روحاالميني همچنين درباره پرونده موسوم به قضات
كهريزك كه خردادماه امسال محاكمه متهمان آن برگزار و منجر به
صدور رأي ش��د ،گفت :اين پرون��ده نيز براي رس��يدگي در مرحله
تجديدنظر به ديوان عالي كش��ور ارسال ش��ده و به شدت پيگير آن
هستيم.
همايش جبهه پايداري لغو شد
س��خنگوي جبهه پايداري از لغ��و برگزاري
همايش سراسري جبهه متبوعش در شهريور
ماه سال جاري خبر داد.
«اميرحسين قاضيزاده» علت اين تصميم را عدم هماهنگيهاي الزم
در نحوه برگزاري همايش عنوان كرد و با بيان اينكه تاكنون زمان دقيق
برگزاري همايش به قطعيت نرسيده است ،گفت :چندي پيش يكي از
دوستان ما از برگزاري چنين همايشي در شهريورماه در رسانهها خبر
داده بود كه خود اين مسئله به دليل پيگيريهاي مدام خبرنگاران براي
ما تا حدودي دردسر شده است.
سخنگوي جبهه پايداري ادامه داد :برگزاري همايش از سوي جبهه به
قوت خود باقي اس��ت و بايد ديد در آينده چه خواهد شد .پيش از اين
خبرهايي مبني بر برگزاري همايش جبهه پايداري در اواخر شهريورماه
سال جاري در رس��انهها منتشر ش��ده بود .همايش مذكور به منظور
برنامهريزي براي ساماندهي نيروهاي گفتماني و كاركردهاي فرهنگي
جبهه پايداري براي ورود به عرصههاي مختلف سياس��ي و انتخاباتي
تشكيل ميشود.

