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در مجموعه روش هاي براندازي نرِم هيبريدي و مركب امريكايي ها عليه 
ايران، يكي از شيوه هايي كه براي واگرايي و رو در رويي مردم ايران با نظام 
اسالمي )به عنوان تنها نسخه باقيمانده براي تحقق توهم فروپاشي نظام 
اسالمي( مدتي است مورد توجه ويژه سردمداران كاخ سفيد قرار گرفته و 
آشكارا با تمام ظرفيت هاي داخلي و خارجي دنبال مي شود، راهبرد دوپايه اي 
سلبي و ايجايي »عشق و نفرت« است. امريكايي ها با بررسي و عبرت گيري 
از تودهني خوردن هاي مكرر از ملت ايران در تمامي شيوه ها و روش هاي 
براندازي پيشين، از اقدامات برخي از سست كمربندها، نفوذي ها و غربگرايان 
نااميد شده و با تغيير استراتژي، بر واگرايي ملت ايران از نظام اسالمي متمركز 
شده  و استراتژي »عشق و نفرت« را به عنوان مكمل دهها طرح و سناريو به 
كار گرفته اند. در استراتژي »عش��ق و نفرت« از يك سو تالش مي كنند با 
تقويت موضوعاتي نظير: »الگوهاي پان ايرانيس��تي »، »اسطوره سازي از 
شاهان سلف به ويژه كورش«، »قهرمان سازي از رضاخان«، »پنهان سازي 
مفاسد گس��ترده و وابس��تگي رژيم ذلت پذير پهلوي به امريكا و غرب«، 
»وارونه سازي نقاط ضعف رژيم منحوس پهلوي« و... اين رژيم را نزد افكار 
عمومي مردم ايران به ويژه نسل سوم و چهارم انقالب تطهير نموده و عشق به 
رژيم پهلوي و شخص رضاخان را جايگزين نفرت بي منتهاي مردم از پهلوي 
كنند و از سوي ديگر با »تشديد فشارهاي اقتصادي«، »تنگ كردن عرصه 
معيشتي مردم«، »بزرگنمايي مشكالت، ضعف ها« از جمهوري اسالمي، 
چهره اي مخدوش، ناتوان و فاس��د و منفور تصوير نموده و دستاوردهاي 
معجزه آساي نظام اسالمي را با »انكار«، »تحريف«، »پنهان سازي«، »تحقير 
و ناچيز شماري« و... در س��ايه نقاط ضعف موجود زير سؤال برده و به اين 
ترتيب با تمسك به اين استراتژي و با تحريف حقايق انقالب، با به ميدان 

آوردن مردم برنامه فروپاشي را عملياتي كنند. 
مقام معظم رهب��ري در ۱۷ دي ۱۳۹۳ فرمودن��د: »آنها مي خواهند 
حقايق انقالب تحريف بشود، به دست فراموش��ى سپرده بشود؛ پول 
خرج مى كنند، كار دارند مي كنند. كس��ى كه آش��نا باشد، آگاه باشد 
با دنياى كتاب و مطبوعات و مقاله مي بيند كه دشمنان چه كار دارند 
مي كنند؛ امروز اينها سعى مي كنند چهره  خاندان خبيث و منحوس 
پهلوى را - رژيم فاسد و وابسته و خبيث و ظالم كه كشور ما را سال هاى 
متمادى به عقب انداختند و ملت ايران را آن جور دچار مشكالت عظيم 
كردند - بزك كنند، آرايش كنند امروز سعى مى شود )توسط( همان 
جبهه  مقابل نظام اس��المى. پشتيبان ها همان كس��انى هستند كه با 
اصل انقالب مخالف بودند، با مردمى كه انقالب كردند مخالف بودند، با 
وفادارى اين مردم به انقالب به شدت مخالفند. تا كنون موفق نشدند؛ 
اميد بسته بودند بلكه بتوانند نسل دوم و س��وم انقالب را روى گردان 
كنند، نتوانستند. نسل سوم انقالب را نتوانستند از انقالب روى گردان 
كنند. « در چهلمين سال انقالب اسالمي سه وظيفه و رسالت مهم بر 
دوش ارباب جرايد، رسانه هاي دولتي و خصوصي، سخنوران، خطبا و 
ائمه جمعه و جماعت، دستگاه ها و نهادهاي فرهنگي، صدا و سيما و... 

سنگيني مي كند: 
نخست برمال كردن شيوه ها و روش هاي جديد دشمني شيطان بزرگ 
و ارائه روش ها و راه كارهاي كشف، شناسايي، مقابله و خنثي سازي آنها 

در عرصه جنگ نرم. 
دوم: آگاه سازي نسلي كه با حقايق تلخ دوران پهلوي هيچ آشنايي ندارد تنها 
با بازخواني بخشي از جنايات و مفاسد رژيم پهلوي در موضوعات مختلف از 
جمله فساد مالي، فساد جنسي، وادادگي به غرب، فسادهاي سياسي درون 
حاكميت، شرط بندى و قمار، اعتياد و قاچاق مواد مخدر، تأثير بهائيت بر 
رژيم پهلوي و نقش پر رنگ رژيم صهيونيستي بر پهلوي و... حاصل خواهد 
شد. به عنوان نمونه اسداهلل علم در »جلد ششم كتاب گفت وگوي من با 
شاه« از وظايف خود در مقام وزير دربار ايران )به مدت ۱۱ سال( در شكار 
دختران ايراني و فرنگي براي بهره جويى جنسي و همجنس بازي شخص 
شاه در نيويورك و... س��خن به ميان آورده و خاندان پهلوي را فاسد ترين 
سلسله شاهان ايراني در طول تاريخ چندهزار ساله معرفي كرده است اما 

نسل جوان از اين حقايق نفرت انگيز بي اطالع است. 
و سوم بايد گفت كوتاهي افراد حقيقي و حقوقي در حوزه فرهنگ نسبت به 
معرفي دستاوردهاي علمي، فناورى، دموكراسي، تكنولوژيكي، سياسي، 
نظامي، امنيتي و... ظلم و جفاي آشكار و بسيار بزرگي به نظام اسالمي تلقي 

مي شود. انقالب اسالمي بي شك تنها انقالبي است كه: 
۱ - در مرحله مقدماتي مطلقاً لباس خشونت نپوشيده و با شاخه گل به 

استقبال تفنگ و گلوله كارگزاران حكومت طاغوت رفته است
۲ - در كوتاه ترين زم��ان و بالفاصله بعد از پيروزي خ��ود را به رأي ملت 

گذشته است. 
۳ - همه مردم در همه پرسي نظام جمهوري اسالمي شركت كرده و ۹8/۲ 

درصد مردم به مدل پيشنهادي رأي مثبت داده اند. 
٤ - مردم در طول ٤۰ س��ال عمر انقالب اسالمي به رغم همه توطئه ها و 
دسيسه هاي دشمنان، كماكان بيشترين مشاركت سياسي را در سطح 

جهان در انواع انتخابات داشته اند. 
۵ - مردم صاحب كش��ور بوده و در همه امور كش��ور تصميم گير نهايي 
بوده و »همه پرسى تأسيس نظام جمهوري اسالمي«، »مجلس خبرگان 
قانون اساس��ي«،  »همه پرسى قانون اساس��ي اول و دوم«، »همه پرسى 
تقنين�ي اص�ل ۵۹ قان�ون اساسي«، »مجلس  خبرگان رهبري«، »رياست 
جمهوري، مجلس شوراي اسالمي« و »شوراهاي اسالمي شهر و روستا« و... 
)انتخابات هاي محلي، صنفي و... ( بيانگ��ر تن��وع انتخاب��ات و مش��اركت 
مردم��ي در نظ��ام مردم ساالر جمهوري اسالمي است. در حالي كه در 
كل دوره پهلوي )بنا به تشخيص و دستور امريكا( تنها چهار انتخابات با 
كمترين ميزان مشاركت مردمي برگزار ش��ده، در طول ٤۰ سال انقالب 
شاهد برگزاري ۳۶ انتخابات بوده ايم كه اگر قانون تجميع انتخابات وجود 

نداشت تعداد انتخابات ها قطعاً بيش از اين تعداد بود. 
۵ - تمركز جمهوري اس��المي بر دموكراسي عالوه بر بحث مشاركت 
سياس��ي مردم بيانگر غيرقابل مقايس��ه بودن آزادي ه��اي فردي و 
اجتماعي ب��ا دوره رژي��م طاغوت پهلوي اس��ت و اي��ن مطلب به جز 
گسترش غيرقابل قياس آزادي ها در حوزه رسانه و مطبوعات و دنياي 

مجازي است. 
آنچه بيان ش��د تنها نمونه اي كوچك از مثنوي مطول دس��تاوردهاي 
انقالب اسالمي در چهار دهه گذشته است. رش��د علمي، رشد كمي و 
كيفي توليد ملي، رشد كمي و كيفي زيرساخت ها در عرصه مختلف )راه، 
پل، تونل، بندر، اسكله، سد، صنايع كليدي و... (، توسعه و توزيع منابع 
موجود به اقصي نقاط كشور و... غيرقابل مقايسه با دوره پهلوي و با هر 
كشور مشابه ايران در چهاردهه گذشته )به رغم اينكه كشورهاي مورد 
نظر به هيچ وجه مشمول تحريم نبوده و از امتيازات و كمك هاي بي حد 
و حصر امريكا و غرب هم بهره مند بوده اند( اس��ت.  عالوه بر دس��تيابي 
ايران به قله هاي دانش در عرصه هاي نانو، سلول هاي بنيادي، پزشكي، 
ماهواره، هسته اي، موشكي و دفاعي، زيست فناورى، سد  سازي، تونل و پل 
و راه سازي، اسكله سازي، دارو سازي، ساخت پااليشگاه و پتروشيمي و... 
امروز به رغم همه تنگناها، محروميت ها، تحريم ها، خصومت ها، توطئه ها، 
سنگ اندازي ها و ايجاد موانع توسط دشمن، جمهوري اسالمي مفتخر 
است كه با تكيه به ظرفيت هاي داخلي ضمن توسعه زيرساخت ها براي 
همه شهرها و روستاهاي كشور، امكانات موجود را نيز به شكلي عادالنه 
در سراسر كشور توزيع كرده است.  حق اين است كه مسئوالن كشوري 
با پرهيز جدي از الگوهاي مديريت طاغوتي و اجتناب از اشرافي گري و 
مقابله جدي با رانت خ��واري و آقازادگي و... و با انتخاب الگوي مديريت 
انقالبي و جهادي و بستن كمر همت براي خدمت به مردم ايران و رفع 
موانع و حل مشكالت اقتصادي و معيشتي مردم شكرگزار و قدردان مردم 

بوده و با كاستن از تلخي هاي موجود كام مردم را شيرين نمايند. 

سيدعبداهلل متوليان

رهبر معظم انقالب در ديدار مسئوالن و محققان  ستاد توسعه علوم شناختي: 

عقب ماندگي از دانش هاي جديد
 سرنوشتي جز ذليل شدن ندارد

حضرت آيت اهلل خامن�ه اي، رهبر معظم انقالب 
اس�المي صب�ح دي�روز در دي�دار مس�ئوالن 
و محققان س�تاد توس�عه عل�وم و فناوري هاي 
ش�ناختي، وزي�ر عل�وم، رؤس�ا و اس�تادان 
دانش�گاه هاي مرتبط، با اش�اره به تأثيرگذاري 
علوم ش�ناختي در عرصه هاي علمي، پزشكي، 
اجتماعي و اقتصادي، بر لزوم تالش همه جانبه 
و شبانه روزي براي پيش�رفت بيش از پيش در 
اين علوم تأكيد كردند و گفتند: ش�تاب حركت 
علمي كشور نبايد كاهش يابد و يا متوقف شود، 
بلكه اين شتاب بايد براي سال های طوالني و تا 
رسيدن به نقطه اوج علمي حفظ و تقويت شود.
 به گزارش پايگاه اطالع رس��انى دفت��ر مقام معظم 
رهبري، رهبر انقالب اسالمي با قدرداني از زحمات 
و دستاوردهاي علمي مسئوالن و دانشمندان ستاد 
توسعه علوم شناختي افزودند: پيشرفت هاي علمي 
بشر و گشوده شدن دريچه هاي جديد براي شناخت 
بيشتر از نظم عجيب و پيچيدگي هاي حيرت آور عالم 
خلقت، مستلزم شكرگزاري اس��ت، زيرا انسان را به 

معرفت الهي نزديك تر مي كند. 
     عقب ماندگی از دانش هاي جديد سرنوشتي 

جز ذليل شدن ندارد
حضرت آيت اهلل خامنه اي خاطرنشان كردند: هريك 
از اين دريچه هاي علم و دانش ك��ه از جانب خداوند 
به روي بشر باز مي شود، زمينه ساز تحوالت شگرف 
و جديد در زندگي انسان ها است، بنابراين هر ملتي 
كه از دانش هاي جدي��د و فناوري هاي مرتبط با آن 
عقب بماند، سرنوش��تي جز عقب ماندگ��ى، ذليل 
شدن و اس��تعمار از جانب قدرت ها نخواهد داشت. 
ايش��ان افزودند: علت تأكيدهاي مك��رر بر موضوع 
علم و پيشرفت علمي همين موضوع است، بنابراين 
دانشمندان و محققان و مراكز علمي و پژوهشي براي 
ادامه پر ش��تاب حركت علمي كشور، به خصوص در 
زمينه علوم جديد، بايد با توكل به خدا و با نيت الهي، 
از جان مايه بگذارند و شب و روز نشناسند و مسئوالن 
كش��ور به ويژه دولت نيز بايد به اي��ن موضوع توجه 
جدي داشته باش��ند.  رهبر انقالب اسالمي حركت 
علمي كشور در ۲۰ سال اخير را خوب توصيف كردند 
و گفتند: شتاب اين حركت علمي نبايد كاهش يابد 
بلكه اين شتاب بايد براي ۲۰ تا ۳۰ سال آينده حفظ و 

تقويت شود تا به نقطه اوج برسيم. 
     نبايد به حد كنوني پيشرفت علمي قانع بود

حضرت آيت اهلل خامنه اي با تأكيد بر اينكه نبايد به 
حد كنوني پيش��رفت هاي علمي قانع بود، افزودند: 
اگر اندكي از كاروان حركت علمي دنيا عقب بمانيم، 
ديگر به اين كاروان و قله هاي علمي نخواهيم رسيد، 

بنابراين هيچ گونه توقفي در زمينه حركت علمي نبايد 
ايجاد شود. ايشان با اشاره به مسائل مربوط به بودجه 
مراكز فرهنگي و علمي كش��ور و اظهارات مسئوالن 
اجرايي مبني بر مش��كالت اقتص��ادي، گفتند: من 
در جريان مشكالت هستم اما معتقدم كشوري كه 
همت كند، حت��ي مي تواند در بحبوحه مش��كالت 
سياس��ي و اقتصادي نيز كارهاي بزرگي انجام دهد.  
رهبر انقالب اسالمي با اش��اره به نمونه هاي تاريخي 
در برخي كشورها كه در شرايط بسيار سخت، سنگ 
بناهاي علمي بزرگي را پايه گذارى كردند، افزودند: 
شرايط امروز ما به س��ختي تالطم هاي آن كشورها 
نيست، بنابراين مي توانيم پايه هاي مستحكم علمي 

را بنا بگذاريم. 
     هرگز به توصيه هاي غربي ها اعتماد نكنيد

حضرت آيت اهلل خامنه اي در ادامه دو توصيه هم بيان 
كردند. توصيه اول اينكه، براي پيشرفت علمي از همه 
توانايي هاي غربي ها استفاده كنيد و از شاگردي كردن 
و يادگرفتن هرگز پرهيز نكنيد، زيرا ما از ش��اگردي 
كردن ننگ مان نمي آيد بلكه از »هميش��ه ش��اگرد 

ماندن« ننگ مان مي آيد. 
رهبر انقالب اس��المي در توصي��ه دوم خود گفتند: 
هيچ گاه ب��ه برنامه ها و توصيه ه��اي غربي ها اعتماد 
نكنيد. ايشان با تأكيد بر اينكه همواره بايد به توصيه 

غربي ها با سوءظن نگريسته شود، افزودند: كشورهاي 
غربي كه امروز بيش��ترين پيش��رفت ها را در زمينه 
علوم جديد دارند، بيش��ترين جنايات را نيز در طول 
تاريخ بر ضد ملت ها مرتكب ش��ده اند.  رهبر انقالب 
اسالمي، مسئوالن ستاد توسعه علوم شناختي را به 
تعيين اولويت ها و هدف هاى الزم نيز توصيه كردند 
و گفتند: در همه عرصه هاي علوم شناختي، ابتدا بايد 
هدف گذارى ها مشخص و سپس طرح و پروژه، تعريف 
شود و در اختيار پژوهشگر و محقق قرار گيرد.  حضرت 
آيت اهلل خامنه اى، لزوم تعريف يك راهبرد بومي براي 
پيشبرد علوم شناختي را مورد تأكيد قرار دادند و در 
پايان خاطرنشان كردند: در مسير شناخت اين علوم 
كه با استدالل و منطق سر و كار دارد، به گونه اى حركت 

كنيد كه زمينه معرفت بيشتر خداوند حاصل شود. 
     گزارش خرازي و ستاري

 از پروژه هاي علمي
پيش از س��خنان رهبر انقالب اسالمي، دكتر كمال 
خرازي از پروژه هاي س��تاد توس��عه علوم شناختي 
و اهداف، آثار و كاركردهاي اي��ن پروژه ها در بخش 
سالمت، اقتصاد و ابعاد مختلف پيشرفت علمي كشور 
گزارش داد و گفت: در ايران، ظرفيت سازي انساني و 
فناوري بسيار خوبي در اين شاخه از علوم انجام شده 
و اي��ران در رديف برترين هاي منطقه و كش��ورهاي 

پيشرو دنيا است.  خرازي به برنامه هاي ستاد توسعه 
علوم شناختي براي »معرفي و ترويج علوم شناختي«، 
»كشف استعدادهاي برتر دانش آموزي و دانشجويي 
و سوق دادن آنها به سمت علوم شناختي«، »حمايت 
از كتاب هاي منتشر شده در حوزه علوم شناختي« 
و »تبادالت علمي در س��طح جهاني«، اشاره كرد و 
از توسعه زيرس��اخت علوم و فناوري هاي شناختي 
در سراس��ر كش��ور و راه اندازي آزمايشگاه هاي الزم 
به ويژه آزمايشگاه ملي نقشه برداري مغز به عنوان يك 
دستاورد بزرگ ياد كرد و درباره چند پروژه بزرگ و 

ملي در حوزه علوم شناختي توضيح داد. 
دكتر ستاري، معاون علمي و فناوري رئيس جمهور 
نيز در گزارشي به رشد شركت هاي دانش بنيان، بهبود 
تجاري س��ازي دانش، افزايش سرمايه گذاري بخش 
خصوصي در پارك هاي علم و فناوري، و رتبه علمي 
باالي ايران در شاخه هاي نانوفناوري، بيوتكنولوژي و 

علوم شناختي اشاره كرد. 
همچنين دكتر نيلي، دبير ستاد توسعه علوم شناختي 
نكاتي درباره اصالح سازوكار جذب استعدادهاي برتر 
در اين ش��اخه از علوم، لزوم دس��تيابي به مدل هاى 
جديد در آموزش و پژوهش با نگرِش ميان رشته اي، 
و س��رمايه گذاري و تأمين بودجه هاي الزم در علوم 

شناختي بيان كرد. 

رئيس جمهور در جلسه هيئت دولت:
هدف تحريم ها اعمال فشار به مردم است

رئيس جمه�ور بار ديگ�ر ه�دف تحري�م ظالمان�ه و غيرقانوني 
امري�كا را تنه�ا اعم�ال فش�ار ب�ه م�ردم اي�ران دانس�ت و 
تأكي�د ك�رد ب�ا افتخ�ار تحريم ه�اي امري�كا را دور مي زني�م 
و آنه�ا هرگ�ز نمي توانن�د ب�ه خواسته هايش�ان برس�ند.

به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، حس��ن روحاني روز گذشته در 
جلس��ه هيئت دولت با تبريك فرا رس��يدن بهمن ماه؛ م��اه پيروزي 
انقالب اس��المي و ايام مبارك دهه فجر به ملت ب��زرگ ايران، گفت: 
همه مي دانيم بهمن م��اه، دهه فجر و به ويژه روز ۲۲ بهمن امس��ال از 
اهميت خاص و ويژه اي برخوردار اس��ت. وي اظهار كرد: خوشحاليم 
به رغم هم��ه توطئه هايي كه عليه انقالب اس��المي بوده، تحريم هاي 
غيرقانوني امريكا نتوانس��ته به اهداف مد نظرش��ان برسد و خودشان 
اعتراف مي كنند كه اين تحريم ها، آنها را به اهدافش��ان نمي رس��اند، 
هر چند كه زحمت و س��ختي براي م��ردم ما به وج��ود مي آورند، اما 
هرگز نمي توانند به خواسته هايشان برسند. روحاني با اشاره به اينكه 
دش��منان تالش مي كنند در دو موضوع نفت و صادرات و فروش آن و 
مسائل بانكي، ايران را در فش��ار قرار دهند، گفت: در ارتباط با مسائل 
نفتي خوشبختانه مسير ها و راه هاي مختلفي را براي فروش نفت دنبال 
مي كنيم و با افتخار تحريم هاي امريكا را دور مي زنيم. رئيس جمهور 
افزود: همه كشور ها مي دانند كه اين تحريم ظالمانه، غيرقانوني و عليه 
ملت ايران بوده و عليه هيچ فرد، نهاد يا دس��تگاه دولتي نيست و تنها 

منجر به اعمال فشار به مردم ايران خواهد شد.
روحاني با بيان اينكه خوش��حاليم طي ٤۰ سال گذشته ذخاير كشف 
شده نفت كشور نسبت به آغاز انقالب حدود دو برابر شده است، ادامه 
داد: ميزان ذخاير امروز نفت و ميعانات كش��ور در مقايس��ه با ابتداي 
انقالب، رقم بااليي است و نش��ان مي دهد كه موفقيت هاي خوبي در 

كشف منابع جديد داشته ايم.
رئيس جمهور با اش��اره به اينكه امريكايي ها در زمينه مس��ائل بانكي 
تالش مي كنند تا نقل و انتقال مالي را براي ايران دچار مشكل كنند، 
افزود: آنها براي رسيدن به اين هدف به دنبال يارگيري هستند و مسئله 
مبارزه مالي با تروريسم را در اين راس��تا بهانه قرار داده اند. روحاني با 
تأكيد بر اينكه »امروز همه دنيا مي دانند كه ايران هم پيشتاز مبارزه با 
تروريسم بوده و هست و هم خود قرباني تروريسم از آغاز انقالب تا به 
امروز بوده است«، اظهار داشت: ملت و مسئوالن ما به خوبي در برابر 
تروريست هاي مزدور پس از انقالب مقابله كردند و امروز هم ايران نقش 

مهمي را در مبارزه با تروريسم و امنيت منطقه برعهده دارد.
رئيس جمهور با اش��اره به اينكه لوايح چهارگان��ه اى كه دولت در اين 
زمينه تقديم مجلس ش��وراي اس��المي كرده اهميت وي��ژه اي دارد، 
گفت: همه بايد بدانند كه ايران نه تنها در مبارزه عملي با تروريس��م 
بلكه در همه زمينه ها در اين راستا پيش��گام و پيشتاز است. امروز در 
زمينه مس��ائل مالي و انس��داد راه هايي كه برخي گروه ها مي خواهند 
براي اقدامات تروريس��تي از سيس��تم بانكي و پولش��ويي و نظاير آن 
اس��تفاده كنند، با همه توان مقابله مي كني��م و امريكايي ها كه امروز 
صهيونيست ها نيز پش��تيبان آنها هس��تند، بايد در اين زمينه دچار 
شكست شوند. رئيس جمهور ادامه داد: خوشبختانه دولت و مجلس با 
همكاري هم اقدامات خوبي راجع به لوايح چهارگانه به انجام رسانده اند 
و اميدواريم نهاد هاي ديگري هم كه در اين زمينه بايد اقداماتي را در 
مراحل نهايي انجام دهند با س��رعت بيشتر تالش كرده تا بتوانيم اين 
لوايح را به تصويب رسانده و اين اميد امريكا را نااميد و توطئه آنها را در 

موضوع مالي و بانكي خنثي كنيم.
   اليحه جامع انتخابات تقديم مجلس مي شود

روحاني با اشاره به بررس��ي برخي لوايح در دولت كه داراي ويژگي ها 
و اهميت فوق العاده اي هستند، اظهار داش��ت: در دولت اليحه جامع 
انتخابات به تصويب رس��يد و در هفته آينده تقديم مجلس ش��وراي 

اسالمي خواهد شد.
 رئيس جمهور با بيان اينكه انتخابات براي مردم ايران بسيار مهم است، 
افزود: انتخابات آزاد و سالم يكي از دستاورد هاي مهم انقالب اسالمي 
است و آنچه مي توانيم به وسيله آن امروز كشور را با گذشته به خوبي 
مقايسه كنيم و مورد شهادت همه مردم هم هست، اين است كه امروز 
مردم پرشور در صحنه انتخابات حضور دارند و به خوبي مي دانند كه 
رأي آنها مؤثر است و به همين دليل است كه در انتخابات حضور يافته 
و در صف هاي طوالني منتظر مي مانند. روحاني با اشاره به اينكه »به 
همين دليل اس��ت كه وقتي ب��ه مردمي كه س��اعت هاي طوالني در 
صف ها ايستادند، اعالم مي كنيم رأي گيري در ساعت ۱۲ شب به پايان 
مي رسد، ناراحت مي شوند و احس��اس مي كنند وظيفه اي سنگين را 
نتوانستند به انجام برسانند«، گفت: حوزه هاي انتخابيه به لحاظ سرعت 
در دريافت آرا از مردم دچار كندي هايي هستند، اما نبايد تاوان آن را 
مردم بدهند؛ همانطور كه در انتخابات اخير رياس��ت جمهوري ۲تا ۳ 
ميليون نفر از مردم نتوانستند رأي خود را بدهند در حالي كه برخي از 
آنها بيش از سه ساعت در صف ايستاده بودند و اين نشان مي دهد كه 

حضور در انتخابات براي مردم اهميت دارد.

      خبر

كس�ي كه در تبليغات انتخاباتي ٩٢ با شعار چرخ 
سانتريفيوژ بچرخد و چرخ كارخانجات هم بچرخد 
و در انتخابات ٩۶ با متهم س�ازي رقباي انتخاباتي 
خود به ٣٠ سال كش�تن و زنداني كردن، توانست 
پيروز انتخابات لقب بگيرد، اكنون و پس از ش�ش 
سال با كارنامه اي ناكارآمد، نه تنها چرخ كارخانجات 
را به حركت درنياورده كه چرخ سانتريفيوژ ها هم 
سال هاست از حركت باز ايستاده، به گونه اي كه گفتار 
درماني هاي امروزين او حتي نزد حاميانش�ان نيز 
جذابيتي ندارد  و از طرفی موجب نگرانی دلسوزان 
نظام اس�المی و حتی مراجع تقليد ش�ده اس�ت.

روحاني روز دوشنبه در جمع مديران وزارت ارتباطات 
به مواردي پرداخت كه در شرايط كنوني كشور نه تنها 
باري از مش��كالت اقتصادي مردم ب��ر نمي دارد، بلكه 
با طرح م��واردي در قامت رئيس جمهوري اس��المي 
ايران، مي توان گفت حكومت عرفي را تئوريزه مي كرد؛ 
مواردي كه روز گذشته با واكنش مراجع عظام تقليد در 
قم مواجه شد و به رئيس جمهور توصيه كردند به جاي 
فرافكني، روي مشكالت مردم و اقتصاد كشور متمركز 
شود و مسائل ديني را به حوزه بسپارد.   روحانى در آن 
جلسه  گفته بود: »متأسفانه در مسئله حجاب اول از زن 
شروع مي كنيم، در حالي كه قرآن ابتدا مرد را از نگاه هرز 
دور مي كند، اما ما مي رويم و به خاطر حجاب دختران 
و زنان را دستگير مي كنيم«. او همچنين گفته بود: » 
همه آنچه درباره حجاب در قرآن آمده براي حمايت از 
زن است اما به گونه اي رفتار شده كه انگار بايد چماقي بر 
سر زن باشد و اين به خاطر آن است كه مسئله حجاب را 

درست در جامعه تبيين نكرديم. «
     شما رئيس جمهور كشور اسالمي هستيد  

آيت اهلل مكارم شيرازي روز گذش��ته در جلسه درس 
خارج فقه با انتقاد از اظهارات رئي��س جمهور درباره 
حجاب و فضاي مجازي از وي خواست اين اشتباهات 
را جبران كند: » اخيراً آقاي رئيس جمهور چند جمله 
درباره مس��ئله حجاب و فضاي مجازي بيان كرده كه 
متأس��فانه هر دو زننده بوده است، ان ش��اءاهلل در اين 
مورد مفصل صحبت خواهيم كرد، ولي االن با اشاره اي 

مي گذرم. «
اين مرجع تقليد با بيان اينكه مسئله حجاب جزو مسائل 
ضروري تمام مذاهب اسالمي اس��ت، گفت: »رئيس 
جمهور كه در ابتداي كار قس��م خ��ورده ارزش هاي 
اسالمي را حفظ كند، بايد حفظ كند؛ ما اگر اين همه 
شهيد و اس��ير و جانباز داديم، براي حفظ ارزش هاي 
اس��المي بوده، اگر با همه گرفتاري ها و مشكالتي كه 

داريم در منطقه قدرت اول هستيم بر اثر اسالم است.« 
اين مرجع تقليد خطاب به رئيس جمهور تأكيد كرد: 
شما رئيس جمهور يك كشور اسالمي هستيد نه يك 
كشور دموكراتيك و س��كوالر. مكارم شيرازي رئيس 
جمهور را خطاب قرارداد و گفت: »درباره فضاي مجازي 
هم سؤال كنيد ببينيد چقدر مفاسد پيدا شده است، 
ما مخالف اس��تفاده از تكنولوژي هاي نوين نيستيم، 
اما چشم و گوش بس��ته نبايد بود، بايد جلوي مفاسد 
را گرفت. « آيت اهلل مكارم شيرازي سپس اضافه كرد: 
»از برخي قضات دادگستري شنيدم كه مي گفتند اكثر 
طالق هايي كه واقع مي ش��ود مربوط به وسوسه هاي 
ناشي از فضاي مجازي است؛ كسي نمي گويد فضاي 
مجازي را حذف كني��د، اصالح كنيد. اينكه ايش��ان 
مي گويد نبايد جلوي خواس��ت مردم ايس��تاد، حرف 
درستي نيست، باالخره در هر كجا يك اقليت متخلف و 
وظيفه نشناس پيدا مي شوند؛ اگر همه چيز را به اختيار 
عموم بگذاريم، پس در تعزيرات و دادگستري را ببنديم، 
اين چه حرفي است؟«  »با همه احترامي كه براي رئيس 
جمهور قائل هستيم، اين اشتباهات را بايد ايشان اصالح 
كند. « وى در ادامه ريشه اين اظهار نظرها را فرافكني و 
با هدف سرگرم كردن مردم توصيف كرد و افزود: »يكي 
از اصول سياست اين است كه اگر در جايي گرفتاري 
بغرنجي پيدا شد با مسائل حاشيه اي مردم را سرگرم 
مي كنند، حاال كه اين گراني هاي بيدادگر و مشكالت 
اقتصادي پيدا شده سراغ اين مس��ئله برويم تا مردم 

سرگرم شوند، اين كار درست نيست.«
     مسائل ديني را براي حوزه بگذاريد

آيت اهلل س��بحاني از مراجع تقليد نيز ديروز در درس 
خارج فقه خود به سخنان رئيس جمهور واكنش نشان 
داد و تأكيد كرد كه مسئوالن عقل كل نيستند كه همه 
چيز را بدانند و بايد در حيطه كار خود نظر دهند. وي 
افزود: »آيه ال اكراه في الدين ناظر به عقيده است، عقيده 
با اكراه درست نمي شود چرا كه عقيده جذب قلب انسان 
است و اگر انسان بخواهد به چيزي معتقد شود حتماً 
دليل و برهان مي خواهد، اعتقاد داراي مبادي اس��ت 
كه اگر مبادي حاصل شود انسان عقيده پيدا مي كند.« 
آيت اهلل سبحاني ادامه داد: معنا ندارد كه احكام اختياري 
باشد چرا كه جنبه اجرايي دارد، مواد مخدر حرام است 
و هيچ دولتي اجازه نمي دهد كه مواد مخدر آزاد باشد، 
آيا اينجا مي توان گفت نبايد اكراهي وجود داشته باشد؟ 
كساني كه صحبت مي كنند بايد به اين موضوع و تفاوت 
عقايد و تكاليف توجه داشته باشند. اين مرجع تقليد 
خاطرنش��ان كرد: »آقايان عقل كل نيستند كه همه 

چيز را بدانند، اقتصاد و سياس��ت براي شما اما احكام 
شرعي براي حوزه است، اگر كار رها باشد معلوم است 
افراد شهوتراني هستند كه جامعه را آلوده مي كنند، اگر 
مراجع و علما مي گويند نسبت به حجاب بايد عنايت 

داشته باشيد براي محفوظ ماندن جامعه است.«
    به جاي حاشيه سازی به مردم خدمت كنيد

آيت اهلل نوري همداني هم با انتقاد از حاشيه سازى هاى 
برخي مسئوالن، تأكيد كرد كه برخي با حاشيه سازى 
مي خواهند ب��ر ناكارآمدي اقتصادي خود س��رپوش 

بگذارند. 
به گزارش رسا، آيت اهلل حسين نوري همداني از مراجع 
تقليد ديروز در ديدار رئيس فراكس��يون نمايندگان 
واليي مجلس با انتقاد شديد از سخنان برخي مسئوالن 
در زير س��ؤال بردن ارزش هاي اسالمي مانند حجاب 
گفت: »اگر طرح اين مسائل براي ايجاد حاشيه اي امن 
است كه مردم را از ناكارآمدي اقتصادي منحرف كنيد 
مسير اشتباهي را در پيش گرفته ايد.« وي با تأكيد بر 
پرهيز از حاشيه سازى در شرايط امروز كشور خطاب به 
مسئوالن تأكيد كرد: »به جاي طرح اينگونه مسائل به 
مردم خدمت و معيشت و كار مردم و ازدواج جوانان را 
حل كنيد.« وى اظهار داشت: »مسئوالن همواره بايد 
قدردان مردم بصير ايران باش��ند كه هميش��ه در هر 
شرايطي پش��تيبان انقالب و نظام بودند و از انقالب و 
رهبري حمايت كردند. امروز هم اين مردم انقالبي در 
حال تحمل سختي ها و مشكالت هستند اما دست از 
حمايت انقالب بر نمي دارند، واقعاً حق اين مردم نيست 
كه به دليل برخي س��وء تدبيرها اينگونه در س��ختي 
معيشتي باشند؛ بنابراين بايد با وحدت و انسجام و تالش 

مضاعف مسئوالن مشكالت را حل كرد. «
    اطالعيه دفتر رئيس جمهور

 در واكنش به اعتراض  مراجع
  در پ��ي برخ��ي مطالب منتش��ر ش��ده در خصوص 
اظهارات رياس��ت محت��رم جمه��وري در دي��دار با 
مديران وزارت ارتباطات و فن��اوري اطالعات، روابط 
 عمومي دفتر رئيس جمهور اطالعي��ه اي صادر كرد. 
به گزارش »انتخ��اب«، در اين اطالعيه آمده اس��ت: 
سخنان دكتر حس��ن روحاني در ديدار روز دوشنبه 
اول بهمن ۱۳۹۷ با معاونان و مديران وزارت ارتباطات 
و فناوري اطالعات، به صورت زنده از صدا و س��يماي 
جمهوري اسالمي ايران پخش ش��ده و متن كامل و 
فيلم آن نيز در پايگاه اطالع رساني رياست جمهوري 
در دسترس عموم قرار دارد. روابط عمومي دفتر رئيس 
جمهور ضمن احترام به آرا  و نظراتي كه بر آمده از تعهد 

نسبت به حفظ و حراست از ارزش هاي ديني و احكام 
شرعي اس��ت، افزود: انتظار مي رود هرگونه روايت يا 
قضاوت در مورد اين سخنان با مراجعه به متن سخنراني 
صورت پذيرد و افراد تحت تأثير روايت هاي غيرمستقيم 
يا تحريف و تقطيع شده اي كه گاه با انگيزه اي سياسي 
و تخريبي از س��وي برخي جريان ها صورت مي گيرد، 
واقع نشوند. اين اطالعيه مي افزايد: رئيس جمهور در 
سخنراني مذكور، در مورد حجاب تصريح كرد كه »ما 
در مسئله حجاب اول از زن شروع مي كنيم در حاليكه 
قرآن اول از مرد شروع مي كند؛ و قل للمومنين يغضوا 
من ابصارهم، از چشم شروع مي كند. به مردها خطاب 
مي كند كه چشم تان را به نامحرم ندوزيد... پس اساس 
حجاب براي امنيت است. خداوند مي گويد اين حجاب 
را براي ش��ما )زنان( مقرر كرديم ت��ا آزار نبينيد؛ فال 
يوذين؛ حجاب داش��ته باشيد تا همه بفهمند كه زني 
با عفت و دنبال زندگي خودتان هس��تيد. « بنابر اين 
ضرورت شرعي حجاب در س��خنان ايشان مورد انكار 
قرار نگرفته اس��ت. در بخش ديگ��ري از اين اطالعيه 
آمده است: رئيس جمهور همچنين در سخنان خود در 
مورد فضاي مجازي اظهار داشت كه »ما نمي توانيم با 
خواست عمومي مردم مبارزه كنيم؛ نه درست است و نه 
قانوني و شرعي. با خواست مردم كه نمي توانيم مبارزه 
كنيم... دين بدون انتخاب امكان پذير نيست. با تحميل 
كه دين درست نمي شود. الاكراه في الدين. اساس دين 
بايد با فهم، درك، پذيرش و قبول باش��د. بقيه مسائل 
هم اين گونه است. طرف اگر تفهيم بشود و ارزش كار 
را بداند، خودش دنبال مي كند و نياز نيست ما به مردم 

فشار بياوريم. «
 روابط عمومي دفتر رئيس جمهور در بخش ديگري از 
اطالعيه خود افزوده است: دكتر روحاني ضمن تأكيد بر 
ضرورت مراعات حريم خصوصي افراد و استفاده بهينه 
از فضاي مجازي تأكيد كرد كه ما بايد با فرهنگ سازي 
سواد رسانه اي نوجوانان و جوانان را باال ببريم و تجربه 
ثابت كرد كه بعضي از اقدامات مانند برخي فيلترينگ ها 

كه در سال هاي اخير كرده ايم، ناموفق بوده است. 
 در اين اطالعيه با اشاره به توطئه  چند اليه دشمنان براي 
ايجاد شكاف و اختالف ميان مسئوالن و مردم و ايجاد 
بي اعتمادي عمومي به ويژه در آستانه چهلمين سالگرد 
پيروزي شكوهمند انقالب اسالمي؛ به بصيرت انقالبي، 
انسجام و يكپارچگي ملي و همبستگي شخصيت هاي 
سياسي و رس��انه ها و نخبگان مورد اعتماد جامعه به 
عنوان ضرورتي مهم براي خنثي س��ازي و شكس��ت 

توطئه اي بدخواهان نظام اسالمي تأكيد شده است. 

  مراجع تقلید:  رئیس جمهور به جاي فرافكني به مردم خدمت كند

 سياست قطره چکانی دولت
كدام تاكتيك را دنبال مي كند

 طي چند روز گذشته در فضاي مجازي و برخي بگومگوهاى درگوشي، سخن 
از تنظيم نامه اي از سوي هشت وزير دولت به رهبر معظم انقالب بود كه طي 
 FATF آن درباره ضرورت پيوستن ايران به ترتيبات بين المللى موسوم به

تأكيد شده بود. 
حتي گفته مى شد كه اين وزرا تهديد كرده اند كه در صورت رد FATF آنها 
استعفا خواهند داد؛ مطلبي كه البته روز گذشته از سوي رئيس دفتر رئيس 

جمهور تكذيب شد. 
اما عطش خبري درباره اين نامه آنقدر زياد بود كه روز س��ه ش��نبه محمد 
شريعتمداري وزير كار، رفاه و تأمين اجتماعي و يكي از امضاكنندگان اين نامه 
اصل نامه را تأييد كرد. او توضيح داد » مفاد اين نامه تقاضا از ايشان براي تسريع 

در رسيدگي اين لوايح در مجمع تشخيص مصلحت نظام است. « 
او البته در گفت وگو با ايرنا گفت: فكر مي كنم دو يا سه اظهار نظر مكتوب رهبر 
انقالب ذيل نظر شوراي عالي هماهنگي سه قوه، هم منفرداً در مورد هر كدام 
از اين لوايح به صورت جداگانه و هم مجتمعاً اخذ شده است. يعني » كاماًل 
پيداست كه متناسب با روند طبيعي قانوني كار، رهبر معظم انقالب با تحقق 
اين شرايط موافقت فرموده اند. « همين اظهار نظر كوتاه كافي بود تا با آب و تاب 
فراوان به تيتر يك روزنامه دولتي ايران و ديگر رسانه هاي همسو تبديل شود. 
اين پازل البته روز گذشته با سخنان رئيس جمهور در جلسه هيئت دولت 
كامل شد و گفت: »خوشبختانه دولت و مجلس با همكاري هم اقدامات خوبي 
راجع به لوايح چهارگانه به انجام رسانده اند و اميدواريم نهادهاي ديگري هم 
كه در اين زمينه بايد اقداماتي را در مراحل نهايي انجام دهند با سرعت بيشتر 
تالش كرده تا بتوانيم اين لوايح را به تصويب رسانده و اين اميد امريكا را نااميد 
و توطئه آنها را در موضوع مالي و بانكي خنثي كنيم. « اكنون سؤال اساسي اين 
است كه اين سياست قطره چكانى از محتواي نامه اي كه قاعدتاً محرمانه بوده 

با چه هدفي دنبال مي شود؟
تحليل هاي مختلفي مي شود از اين رفتار دولت و حاميان رسانه اي آن ارائه 
كرد، اما به قول ظريفي به نظر مي رسد، روزنامه دولت و جريان همسو از يك 
سياست راه بينداز، جا بينداز بهره برده است كه به زعم خود نظام را در موقعيت 
آچمز قرار داده است. دولت با اين روش تاكتيكي انتخاب كرد تا سكوت يا تأييد 

و حتي تكذيب از سوي بيت رهبري را به نفع خودشان مصادره كنند. 


