محمدجواد اخوان

دستياري براي جنجال سازي

اظهارات جنجالبرانگيز علي يونسي دستيار ويژه رئيسجمهور ،موجي
از انتقادات را در ملت ايران و دلسوزان انقالب به همراه داشته است .وي
كه البته اقداماتش در تحريك مطالبات اجتماعي درخور تأمل جدي
است ،در جمع كليميان شيراز س��عي در تطهير نشان منحوس رژيم
پهلوي نموده و در ادامه سخنان مبهم و البته مشكوك به زبان ميآورد
كه جاي كنكاش و واكاوي بسيار دارد.
يونس��ي مدعي ميش��ود« :فرهنگ ايران ،عرفانطلب است و بيشتر
روح دين و مذهب را طل��ب ميكند» .هرچند ش��ايد ظاهر اين كالم
چندان حساسيت برانگيز نباش��د اما دقت در نوع بيان و نتيجهاي كه
گوينده در پي آن اس��ت يادآور قرائتي از دين است كه تنها ميتوان از
آن به «پوستين وارونه» تعبير كرد .اينگونه ديدگاهها يادآور نظريات
تجديدنظرطلباني است كه به دنبال تضعيف اسالمگرايي و ارائه اسالمي
منهاي قيود و ارزشهاي سياسي اجتماعي بودند .هنوز يادمان نرفته
است كه مرد جنجالي دولتهاي نهم و دهم كه سرمنشأ شكلگيري
يك حلقه انحرافي ب��ود نيز چنين نظرياتي در رن��گ و لعاب معنويت
مكتب ايران تجويز ميكرد.
در ادامه عباراتي كه رسانهها از مرد پشت صحنه انتصابات دولت يازدهم
نقل كردهاند به عبارتي كام ً
ال مبهم و نگران كننده برمي خوريم« :امروز
حكومت بنياسرائيل هم در نس��ل جديد به آنچه نس��ل جوان ايران
درخصوص همزيس��تي و اصالحطلبي ميگويد نزديك شده است»!
هرچند علي يونس��ي منظور خود را از حكومت بني اسرائيل در عصر
حاضر روشن نساخته است ،اما كيست كه نداند تنها نقطهاي در جهان
كه عدهاي صهيونيست به نام بني اسرائيل سرزمين اسالمي فلسطينيان
را غصب كردهاند و موجبات بدنامي پيروان آيين موس��ي كليم (ع) را
فراهم آوردهاند .آيا كسي در نقطهاي ديگر در دنيا سراغي از حكومتي
با چنين مختصاتي دارد؟ اگر –خداي ناكرده -منظور جناب يونسي را
درست فهميده باشيم ،آيا دستيار رئيس دولت يازدهم ،هم مانند رئيس
دفتر رئيس دولت دهم به دنبال دوستي و نزديكي با رژيم صهيونيستي
است؟ به راستي چه كسي به دستيار رئيسجمهور چنين حقي داده
است كه پي پروا يكي از بنياديترين اصول و آرمانهاي ملت ايران -كه
آرمان رهايي قدس شريف است -را اين چنين ناديده گرفت و همچون
سركرده حلقه انحرافي اظهاراتي دشمن شادكن به زبان آورد.
مطالعه همه سخنان يونسي در ديدار گفته شده و نيز مواضع و سوابق
رويكردي و رفتاري وي نشان ميدهد كه وي در جايگاه چالشسازي از
درون براي دولت يازدهم قرار گرفته است .وي گاه خود را در قامت يك
نظريهپرداز معرفتي ميپندارد و به خود اجازه ميدهد اسالم امريكايي را
به جاي اسالم ناب محمدي (ص) به جامعه تجويز نمايد .او كه به داليل
خاص در حس��رت رداي وزارت در دولت يازدهم ماند ،گاه خود را يك
مصلح اجتماعي تصور ميكند و بدون در نظر گرفتن پيامدها از مطالبات
گروههاي اجتماعي سخن به زبان ميآورد .هنوز كارنامه ناموفق وي در
وزارت اطالعات دوره دوم خرداد از يادها نرفته است كه از قرابت ايران
به منحوسترين موجود عالم يعني رژيم صهيونيستي ميگويد و در غم
از دست رفتن نشان منحوس رژيم ستمشاهي كه يادآور تسلط طاغوت
بر اين مرز و بوم است افسوس ميخورد.
به راستي يونسي به دنبال چيس��ت؟ اگر اين اظهارات صرفاً به جهت
عرض اندام رسانهاي بيان شده ،بايد پرسيد به چه قيمتي برخي اصرار
دارند خ��ود را در مرئي و منظر عموم قرار دهن��د .اگر بدبينانهتر نگاه
كنيم شايد كساني هستند كه به دنبال ريلگذاري غلط براي دولت
يازدهم هستند كه اين دولت از مسير تحقق مطالبات حقيقي ملت و
استمرار پيشرفت ايران اسالمي منحرف شده و در چاه ويلي سقوط
كند كه پيش از آن تجديدنظرطلبان دولت دوم خرداد را به آن ورطه
سوق دادند.
اينجا روي سخن نگارنده با رئيسجمهور محترم است .همه به ياد داريم
كه جنابعالي در جريان رقابته��اي انتخاباتي و در مناظره فرهنگي با
انتقاد تلويحي از حلقه انحرافي ،وعده داديد در صورت پيروزي قاطعانه
با كساني كه اعتقادات ديني جامعه را مورد خدشه قرار ميدهند برخورد
ميكنيد .با اين حال مشاهده ميگردد يكي از نزديكترين دستياران
جنابعالي كه گفته ميشود در انتصابات و نيز حاشيه سازيهاي خاص
دولت نقش آفرين است اين چنين دنبالهر و انحرافات جريان چالشزاي
دولت دهم است .برخورد با دستيار حاشيه س��از و بيپرواي دولت نه
تنها به صالح انقالب و ملت كه در درجه نخس��ت به صالح خود دولت
ميتواند باشد .چراكه اميد تجديدنظرطلبان به يأس بدل خواهد شد و
ريلگذاري دشمن و نفوذيها براي ايجاد چالش از درون دولت تدبير و
اميد خنثي خواهد گرديد .با اين تفاسير ،بايد منتظر ماند و ديد كه آيا
اين عدالت رئيسجمهور محترم ،گريبانگير دستيار نزديكش خواهد
شد يا نه؟

برخي براي تغيير آرمانهاي امام

(ره)

دنبال تصرف خبرگان هستند

دبير س�تاد كنگره ش�هداي روحاني كش�ور با بيان اينك�ه امروز
روحانيت نبايد در برابر توطئهها بيتفاوت و س�اكت باشد ،گفت:
برخي سالها است دارند آدمسازي ميكنند و ستاد تشكيل دادهاند
و امروز براي رسيدن به اهداف خود به دنبال تصرف خبرگان هستند.

به گزارش رسا ،حجتاالسالم مجتبي ذوالنور طي سخناني در مراسم
يادواره شهداي مدرسه علميه الهادي(ع) قم ،نقش امروز روحانيت در
دفاع از نظام اسالمي را به مراتب سهمگينتر و سختتر از دوران جنگ
تحميلي توصيف كرد و گفت :در گذش��ته جبهه دشمن آشكار بود اما
امروز دش��من با فتنه ،آميختن حق و باطل و غبارآلود كردن فضا وارد
ميدان شده تا مردم را دچار ترديد كند.
دبير ستاد كنگره شهداي روحاني كشور تأكيد كرد :اگر روحانيت امروز
بيتفاوت بود ،سكوت كرد و پيش��تازي خود را رها كرد ،حداقل تأثير
سكوت خواص و روحانيت كاشتن بذر ترديد در دل مردم است.
حجتاالسالم ذوالنور با تأكيد بر اينكه روحانيت نقش چراغ و راهنما را
براي مردم بر عهده دارد ،ابراز كرد :چراغ بايد نور دهد و جلودار باشد اما
اگر چراغي خاموش بود بايد آن را كنار گذاشت .وي با بيان اينكه امروز
عدهاي براي مجلس خبرگان نقشه ميكشند ،اظهار داشت :كساني كه
ميدانند تا كنون نتوانستهاند در رهبري و مسير امام تغييري ايجاد كنند
و كساني كه در كسوت روحانيت در مقام رئيسجمهوري قرار گرفتند و
گفتند كه ما روي نظرات امام درباره واليت فقيه حرف داريم يا كساني
كه حتي واليت فقيه را قبول نداشتند چه رسد به واليت مطلقه فقيه
اما ميگفتند به خاطر ترس از امام جرئت بيان نداشتيم ،حاال به ميدان
آمدهاند .دبير ستاد كنگره شهداي روحاني كشور ادامه داد :كساني كه
در كنار امام بودنشان همچون مسلمان شدن برخي در فتح مكه بود،
امروز احقاد بدريه ،خيبريه و حنينيه خود را سر علي خالي ميكنند.
ذوالنور با بيان اينكه امروز روحانيت نبايد در برابر توطئهها بيتفاوت و
ساكت باشد ،افزود :برخي سالها است دارند آدمسازي ميكنند و ستاد
تشكيل دادهاند كه تنها راه ايجاد تغييرات مد نظرشان كه آرمانهاي
امام است را از س��ر راه بردارند و امروز براي رسيدن به اين اهداف خود
به دنبال تصرف خبرگان هستند .وي با اشاره به اينكه امروز لجنههاي
منحوسي در حوزه علميه قم فعال هستند كه هدفشان امام زدايي و زير
سؤال بردن ايشان است ،ابراز كرد :اين افراد امروز در برخي از مساجد
شهرها حلقههايي را درست كردهاند تا جوانان را از مسير اسالم ناب و
انقالب منحرف كنند و متأس��فانه برخي به خاطر لباس به آنها اعتماد
ميكنند.
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وزير دف�اع چي�ن از نيروهاي مس�لح ايران به
عنوان دوس�ت صميمي ارتش چي�ن ياد كرد
و گفت :با توجه به اش�تراك نظر اي�ران و چين
در بسياري از مس�ائل مهم سياسي -امنيتي،
منطق�هاي و بينالملل�ي ،پك�ن ،ته�ران را به
عنوان ش�ريك راهبردي خ�ود تلقي ميكند.

به گزارش مهر ،س��ردار سرتيپ پاس��دار حسين
دهقان ،وزير دفاع جمهوري اس�لامي ايران كه به
دعوت رسمي ارتشبد چانگ وان كوانگ ،وزير دفاع
جمهوري خلق چين ،در صدر يك هيئت عاليرتبه
دفاعي شب گذشته وارد پكن شده بود ،صبح ديروز
در محل س��اختمان وزارت دفاع اين كشور مورد
استقبال رسمي همتاي چيني خود قرار گرفت .در
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همكاري نظامي تهران -پكن گسترش مييابد

وزير دفاع چين :ايران شريك راهبردي ما است
اين ديدار سردار دهقان ،با ابراز خرسندي از سفر به
چينوتشكرازاستقبالگرموميهماننوازيمقامات
اين كشور اظهار داشت :روابط ديرينه و تاريخي دو
كشور كه بيش از  2هزار سال قدمت دارد ،مملو از
جلوههايهمكاريدرحوزههايفرهنگي،اقتصادي،
سياسي ،صنعتي و فناورانه است .وي از جاده ابريشم
به عنوان نماد تاريخي همكاري دو كشور ياد كرد
و گفت :در هزاره س��وم با توجه به نقشه روندهاي
امنيتي موجود در جهان نيازمند جاده ابريشم جديد
با مختصات قرن بيستو يكم ميباشيم.
س��ردار دهقان خاطرنش��ان كرد:مالقات رؤساي
جمهوري دو كشور در بيشكك و سفر قريبالوقوع
جناب آقاي دكتر حسن روحاني به چين ،بيانگر اراده

و تمايل رهبران دوكشور به توسعه و تعميق روابط
دوجانبه است .وزير دفاع ايران با اشاره به مزيتهاي
نسبي و مكمل فراواني كه دو كشور در حوزههاي
مختلف از آن برخوردارند بر گسترش روابط ايران
و چين به ويژه در زمينه همكاري دفاعي ،نظامي و
امنيتي به عنوان دو كشور مستقل تأكيد كرد.
سردار دهقان ،تروريسم و افراطگرايي را دو چالش
مهم در جهان ذكر كرد و گفت :پيشنهاد اخير جناب
آقاي دكتر روحاني رياست جمهوري اسالمي ايران
درمجمععموميسازمانمللمتحدمبنيبرجهاني
عاري از خشونت و افراطگرايي در همين راستا ،براي
رفع اين چالشها است .وزير دفاع كشورمان افزود:
باتوسعههمكاريهاينظاميميتوانيمنگرانيهاي

امنيتي دو طرف در مناطق مش��ترك در خصوص
افراطگرايي ،تروريسم ،مواد مخدر و دزدي دريايي
را مرتفع نماييم.
وي خاورميانه عاري از سالح هستهاي را از اهداف
راهب��ردي جمهوري اس�لامي ايران برش��مرد و
تصريح كرد:خلع سالح هستهاي رژيم ماجراجو و
جنگطلب صهيونيس��تي خواسته همه ملتها و
كشورهاي منطقه اس��ت كه بايد به طور جدي در
دستور كار سازمانهاي بينالمللي قرار گيرد .سردار
دهقان تصريح كرد :چين قدرتمند ،ضامن و حافظ
صلح و امنيت جهاني و ايران قدرتمند حافظ و ضامن
صلح ،ثبات و امنيت پايدار در منطقه استراتژيك
خليج فارس و خاورميانه است.

بررسي سناريوي گروهي كه مواضع چالش برانگيز را در دستور كار قرار دادهاند

هدف نفوذيها« هزينهتراشي » و «غافلسازي» دولت
گزارش

محمد اسماعيلي

اگرچه تنها  9ماه از عمر دولت يازدهم گذشته و
قضاوت در مورد برخ��ي از مولفههاي كاركردي
اين دولت نياز به زمان بيشتري دارد ،اما به همين
نسبت بررسي چرايي ،برخي گفتار و رفتار حلقه
دست دوم يا سوم رئيسجمهور ،نه تنها زودهنگام
نب��وده بلكه اگر برخ��ورد هرچه زودتر ش��خص
رئيس دولت را به همراه نداش��ته باش��د چه بسا
سرعتگيري شود در مسير تحقق اهداف دولت
تدبير و اميد ،سرعتكاهي كه ميتواند بسياري از
فعاليتهاي دولت را متوقف و به مسيري انحرافي
بكشاند.
سخن از رفتارهاي شائبه برانگيز جماعتي است
كه مسئوليت رسمي در دولت كنوني داشته ،طي
ماههاي اخير با مواضع چالش برانگيز خود فضاي
سياس��ي جامعه را ملته��ب و هزينههاي زيادي
بر دوش دولت تحمي��ل كردهاند ،همانهايي كه
دولت روحاني را س��كوي پرتابي براي به قدرت
رسيدن جريان متبوع خود تلقي ميكنند و براي
رسيدن به آن از هيچ كوششي فرو گذار نميكنند.
نوع مواضع و تحركات فزاين��ده اين جريان طي
هفتههاي گذش��ته به ش��كلي بوده كه سؤاالت
فراواني را در افكار عمومي جامعه بهوجود آورده
است ،چه عواملي باعث شده تا برخي از منسوبين
به دولت با اظهارات شاذ و پرمسئله دولت روحاني
را با چالشهاي جديد و گاه بديع دست به گريبان
كنند ،آنگونه كه ش��خص رئيسجمهور دائم در
مقام توجيه و دف��اع از برخي مواض��ع راديكالي
قرار بگيرد؟
آيا ميتوان آن را سناريويي جهت «عبور
مردم از دولت يازدهم» قلمداد كرد؟
چقدر محتمل اس��ت تا اين تحركات تالشهاي
هدفمند عدهاي باشد جهت آنكه دولت از شعارها
و اه��داف اصلياش دور و در مس��ير پرپيچ و خم
«انحراف» سرگردان شود؟
مبادا اين جريان ،دولت اعتدال را هم به آفتهايي
شبيه آنچه دولتهاي گذشته با آن دست و پنجه
نرم كردند ،گرفتار كند؟
يونسي ،پيشقراول مواضع ساختارشكنانه
هر چند كه ميتوان مصادي��ق فراواني از مواضع
چالشبرانگيز حلقه اط��راف رئيسجمهور طي
ماههاي گذش��ته ذكر كرد اما مهمتري��ن آن را
ميتوان در موارد زير عنوان كرد :در طي دو روز
گذشته مواضع يونسي ،دس��تيار رئيسجمهور
در امور اقوام و اقليتهاي مذهبي باعث واكنش
بسياري از دلسوزان انقالب شد.
وي در بخشي از سخنانش در كنيسه يهوديان
شيراز گفته است« :اگر من آخوند و آن خاخام
بگذاري��م ،همه م��ردم خ��وب با ه��م زندگي
ميكنند ،»...عدهاي خيال ميكردند نماد شير و
خورشيد در ميان پرچم ايران يك نماد سلطنتي
اس��ت اما اينگونه نيس��ت .ش��ير نماد حضرت
علي(ع) و خورش��يد نماد حضرت محمد(ص)
اس��ت و تنها تاجش مربوط به ش��اه بود .اگر به
من باش��د ،هالل احمر را تغيير ميدهم و شير
و خورش��يد را جايگزين آن ميكنم؛ البته براي

هالل احمر هم احترام قائلم».
اين اظهارات در حالي مطرح ميشود كه مشخص
نيست منظور اصلي يونسي از بيان اينكه « اگر
من آخوند و آن خاخام بگذاريم » ،چيست و آيا
تاكنون روحانيت يا خاخامهاي يهودي در ايران
مانع زندگي خوب مردم با هم شدهاند؟
مگر نه اين اس��ت كه حضرت ام��ام به صراحت
فرموده ان��د ...« :آرمهاي اي��ران نبايد آرمهاي
شاهنشاهي باش��د؛ بايد آرمهاي اسالمي باشد.
از هم��ه وزارتخانهها ،از هم��ه ادارات ،بايد اين
«شير و خورش��يد» منحوس قطع بشود؛ َعلَم
اسالم بايد باشد .آثار طاغوت بايد برود .اينها آثار
طاغوت اس��ت؛ اين تاج آثار طاغوت است؛ آثار
اسالم بايد باشد».
وزيراطالعات دولت اصالحات در بخش ديگري
از اظهاراتش  -بدون آنك��ه ارتباطي به موضوع
جلسه داش��ته باش��د -به هيئات عزاداري هم
اينگونه ميگويد« :فرهن��گ ايران عرفان طلب
است و بيشتر روح دين و مذهب را طلب ميكند
تا ظواهر مناسك را ،اما ميبينيم كه گاه سينه
زني را تا پاسي از شب انجام ميدهند ولي زمان
اندكي براي نماز اختصاص ميدهند».
يونس��ي قبل از اين هم با جمالتي مس��ئله دار
مبني بر «هنوز وزارت اطالعات به تسخير دولت
جديد در نيامده است» يا «مهمترين برنامهاي
كه اكنون بايد آن را پي گيريم انتخابات مجلس
شوراي اسالمي اس��ت كه بايد همانگونه كه در
انتخابات رياست جمهوري با شعار اعتدال مردم
به پ��اي صندوقهاي رأي آمدن��د در انتخابات
مجلس نيز بايد چنين اتفاقي بيفتد» ،انتقادات
بس��ياري از خيرخواهان نظ��ام را متوجه خود
كرد.
انصاري ،ي�ادآور تندرويهاي اعضاي
مجمع روحانيون
مجيد انصاري عض��و مجمع روحاني��ون مبارز
هم به مانند هم حزبي خود يونس��ي با ادبياتي
تند و تفرقهافكنانه به حمايت از اقدامات دولت
ميپردازد و به ش��كلي پازل جري��ان خاص در
دول��ت را تكمي��ل ميكن��د .وي در يك��ي از
پربحثتري��ن مواضع خود اع�لام ميكند :من
در اينجا ن��ه به عنوان مع��اون پارلماني بلكه به
عنوان يك ش��هروند از كس��اني كه دانس��ته يا
ندانس��ته ،همگام با رس��انههاي صهيونيستي
از تالش پرثمر دولت و اقدامات��ي كه براي رفع
مش��كل تحريم توس��ط دولت انجام ميشود،
ابراز نگراني ميكنند و درخصوص تضعيف تيم
مذاكرهكننده مشغول به كارشكني هستند و اگر
زورشان برسد ،چوب الي چرخ دولت ميگذارند،
ميپرسم آيا اين كارها با آموزههاي امام و رهبري
و پيامبر اكرم(ص) سازگار است؟
در حالي انصاري منتقدان دلسوز توافقنامه ژنو را به
همراهيبارژيمصهيونيستيمتهمميكندكهخود
و همفكرانش هشت ماه همراه و همگام با سران نظام
سلطه كشور را به بحران كشيدند و درصدد براندازي
نظام جمهوري اسالمي ايران بودند.

سريعالقلم ،حركت در مسير هزينهتراشي
اظهارات محمود سريعالقلم ،مشاور رئيسجمهور
كه افكار و ايدههايش ش��باهت بسياري به طيف
تجديدنظرطلب��ان دارد ،در س��خناني ،حمايت
عموم مردم ايران از برنامه هس��تهاي كشورمان
را نش��انه ع��دم تربيت صحي��ح جامعه و رش��د
پوپوليسم دانس��ته و ضمن اهانت به مردمي كه
داراي ش��غلهاي با اعتبار پايين هستند ،اظهار
ميكند« :تربيت عقلي در خانواده و مدرسه بسيار
ضعيف اس��ت .در نتيجه ما احساس��ي ،غريزي و
پوپوليستي تربيت ميش��ويم .صدا و سيماي ما
هم متأسفانه به اين جريان كمك ميكند .از يك
لبوفروش يا راننده تاكسي كه تمام روز را سرگرم
حل مشكالت معيشتياش است ،درباره جريان
هستهاي نظرخواهي ميكند .بنابراين صدا و سيما
اصالتاً يك نهاد پوپوليستي است و به جلوگيري از
رشد عقلي و استداللي جامعه كمك ميكند».
تركان ،هم گام با تجديدنظرطلبان
پيش از اين هم «اكبر تركان» ،مشاور روحاني در
تابستان گذش��ته در يادداشتي كه روزنامه شرق
منتش��ر كرد ،در ظاهر خطاب به م��ردم ولي در
اصل خطاب به نمايندگان با ادبيات تهديدكننده
اعالم ميكند كه در صورت نزديك نبودن نظرات
نمايندگان به آقاي روحاني ،دور بعد مردم به آنها
رأي نخواهند داد« :اما اگر نظ��رات و حرفهاي
برخي نمايندگان ،حرف دل مردمي نيس��ت كه
به آنها رأي دادهاند در دور بعد ،در رأي دادنشان
تجديدنظر كنند ،حق اين اس��ت كه نمايندگان
محترم مردم در مجلس شوراي اسالمي با وجدان
بيدار و ظرفيتهاي علمي و تجربي خودشان در
مس��ير عدالت و خواس��ت مردم نظر داده و رأي
بدهند ».وي پس از اين هم در توهيني آش��كار
 49/5درصدي را كه ب��ه روحان��ي رأي ندادند،
حام��ي بيقانونيدانس��ت و گف��ت ...« :اين يك
جريان مشخص بود كه ميگفتند ما قانون را قبول
نداريم .اكنون  49/5درصد آرا را شامل ميشوند.
اي��ن  49/5درصد كس��اني بودند ك��ه در مقابل
جرياني كه مقابل قانون ايس��تاد ،سكوت كردند.
اين  49/5درصد س��كوت كردند و نگفتند كه تو
بيجهت فكر كردي ك��ه ميتواني قانون را قبول
نداشته باشي».
اظه�ارات جنجالبرانگي�ز
و هزين�هزا در حالي در طي
9ماه گذشته از زبان برخي
منس�وبين ب�ه دول�ت بيان
ميش�ود كه مردم جامعه از
مشكالت فراوان معيشتي و
اقتصادي رنج برده و همچنان
منتظ�ر تحق�ق ش�عارهاي
انتخابات�ي رئي�س دول�ت
تدبير و اميد بوده و اميد آن
دارن�د تا حداقل بخش�ي از
مطالباتشانپاسخدادهشود

البته س��خنان ت��ركان به همين م��وارد محدود
نميشود ،به گونهاي كه وي در گفتوگو با يكي از
روزنامههاي زنجيرهاي بيان ميكند« :ما بايد اين
دو سال مجلس را تحمل كنيم ،ما از مردم استدعا
ميكنيم كه فعاليت آنها را به خوبي رصد كنند و
اگر ديدند كه اين رفتار درست و منطقي نيست در
انتخابات مجلس آينده تجديدنظر كنند».
مردم�ي ك�ه همچن�ان نادي�ده گرفته
ميشوند
اظهارات جنجالبرانگيز و هزين��هزا در حالي در
طي 9ماه گذشته از زبان برخي منسوبين به دولت
بيان ميشود كه مردم جامعه از مشكالت فراوان
معيشتي و اقتصادي رنج برده و همچنان منتظر
تحقق ش��عارهاي انتخاباتي رئيس دولت تدبير
و اميد بوده و اميد آن دارند تا حداقل بخش��ي از
مطالباتشان پاسخ داده شود.
اين در ش��رايطي اس��ت كه يكي از خواستههاي
اكثري��ت مردم در آس��تانه انتخاب��ات « 92جدا
شدن دولتمردان از بحثهاي غيراصلي جامعه و
تمركز بر مشكالت اصلي جامعه » بود چراكه طي
سه دوره هشت س��اله دولتهاي «سازندگي»،
«دوم خ��رداد» و «مهرورزي» ش��اهد آن بودند
ك��ه جماعت��ي در قالب «ح��زب كارگ��زاران»،
«احزاب مشاركت و مجاهدين انقالب» و« حلقه
انحرافي» اثرگذارترين انحرافات و كجرويهاي
سه رئيسجمهور مذكور را بهوجود آورده و سبب
رنجش خاطر بسياري از وفاداران به انقالب و نظام
شدند .مالزمان دولت يازدهم بايد به خاطر داشته
باش��ند كه افكار عمومي بهوج��ود آمدن چنين
حلقههاي��ي را در گرداگرد رئيسجمهور ،س��م
مهلكي براي پيش��رفت و توسعه كشور ميدانند
و انتظار دارند رئيس دول��ت يازدهم با مديريت
مناسب اين افراد ،جامعه را از نگرانيهاي ناشي از
رفتار اين افراد رها كند.
اه�داف تئوريزه ش�ده حلق�ه انحرافي
دولت يازدهم
اهداف حلقه جنجالساز دولت در سناريوي مورد
اشاره را ميتوان متفاوت و گاه همسو و هم جهت
ارزيابي كرد كه مهمترين آنها عبارتند از:
 -1مهمترين ه��دف اين حلق��ه را بايد «تالش
براي عبور مردم» از دول��ت روحاني عنوان كرد
با اين توضيح كه :آفتها وآس��يبهاي برآمده از
عملكرد حلقههاي پيراموني دولتهاي گذشته
نش��ان ميدهد كه آنها نه تنها در شعارها ،اصول
و گفتمان دولتهاي متبوع خ��ود انحراف ايجاد
كردهان��د بلكه كارك��رد دول��ت را دربخشهاي
مختلف اقتص��ادي ،فرهنگي و سياس��يهم به
يغما بردهاند به صورتي كه پس از پايان هر كدام
از دولت ها ،حجم عظيمي از كارهاي اقتصادي،
سياسي و فرهنگي بر زمين مانده يا اصال در دستور
كار قرار نگرفته بود.
تضاد طبقاتي خيرهكنن��ده و تورم۴۸درصدي
دولت هاش��مي ،ش��كلگيري فتنههاي دس��ت
ساز و بحران در س��طوح مديريتي نظام در دولت
خاتمي و خانهنشيني در دولت احمدينژاد تنها
بخشي از نتايج حاصل آمده از سيطره انحرافيون
بر دولتهاي پيشين است.
بنابراين «تمركززدايي از اهداف كالن و اساسي
مدون شده تيم تصميمگير وتصميم ساز دولت»
و همچنين «انح��راف در كاركردهاي دولتهاي
حاكم» با هدف «رويگرداني مردم از دولت يازدهم
و گردش به سمت تجديدنظرطلبان» مهمترين
ن انحرافي ياد شده است ،هرچند كه
تئوري جريا 
ميتوان گفت بخشي از افراد دخيل در اين سناريو
هم ناآگاهانه در اين طرح نقش آفريني ميكنند.
« -2پروژه انح��راف افكار عمومي از مش��كالت
اصلي كش��ور» را هم ميت��وان از جمله اهداف
دانست .به گونهاي كه مالزمان رئيسجمهور با
اظهارات شاذ و حساسيت زا افكار عمومي جامعه
را از موضوعاتي كه دولت در آن «بيم نقد منتقدان
» را دارد منحرف كرده و به مسائل دسته چندم
درگير كند .برخورد پرحجم و خش��ن رسانهها
و ش��خصيتهاي حامي دولت به «مس��تند من
روحاني هستم» و «همايش دلواپسيم» در كنار
آن «اظهارات غير مس��ئوالنه يونس��ي در جمع
اقليتهاي ديني در شيراز» طي يك هفته اخير
به خوبي نش��ان ميدهد كه «غافلسازي افكار
عمومي» از آنچ��ه در توافقات تيم هس��تهاي با
 5+1ميگذرد هم ميتواند در اين سناريو پيش
بيني شده باشد.

ناي�ب رئي�س فراكس�يون روحاني�ون مجل�س از تأكي�د مراج�ع
عظ�ام تقلي�د ب�ر وح�دت روي�ه جامع�ه اصولگراي�ي خب�ر داد.

حجتاالسالم احمد سالك ،نماينده مردم اصفهان در مجلس شوراي اسالمي
در گفـتوگو با فارس ،با اش��اره به ديدار اعضاي هيئت رئيس��ه فراكسيون
روحانيون مجلس با مراجع تقليد گفت :حدود يك ماه پيش هيئت رئيس��ه
فراكسيون روحانيون مجلس مصوب كرد اعضاي هيئت رئيسه اين فراكسيون
ديدارهايي را با مراجع عظام تقليد در قم داشته باشندكه درهمين راستا اعضاي
هيئت رئيسه فراكس��يون روحانيون مجلس ديدارهايي را با آيتاهلل مكارم
شيرازي ،آيتاهلل نوري همداني و عالمه مصباح يزدي داشتند .وي افزود :در اين
ديدارها مسائلي در ارتباط با اوضاع و احوال داخل كشور مورد بحث و بررسي
قرار گرفت و نقطهنظرات مراجع عظام تقليد در ارتباط با اين موضوعات اخذ
شد .نايبرئيس فراكسيون روحانيون مجلس اظهار داشت :از جمله مباحث
مورد بحث در اين ديدارها ميتوان به ضرورت جامعه اصولگرايي براي تعقيب
حركتي جديد بر اساس محورهاي مشترك اشاره كرد كه مراجع عظام تقليد
نيز در اين ديدارها بر اين وحدت رويه بر اساس بررسي مسائل مشترك توافق
داشتند و نقطهنظرات خود را در اين باره ارائه كردند .سالك خاطرنشان كرد :ما
بنا داريم تا ديدارهاي ديگري را با علما و مراجع ديني در قم و در صورت وجود
فرصت در شهرها و استانهاي ديگر داشته باشيم و پيرامون مسائل مطروحه
نقطهنظرات را مطرح كنيم كه و بررسيهاي الزم را صورت دهيم.

روايت مصلحي از ديدار نوروزي خود با احمدينژاد
احمدينژاد:مشايييعنيمن،منيعنيمشايي

حجتاالسالمحيدرمصلحي،وزيراطالعاتدولتدهمدربارهديدارخصوصي
خود با احمدينژاد گفت :يكي از حرفهايم به احمدينژاد اين بود كه مريد و
مريدبازي هم حدي دارد و مشايي را هر مقامي دارد بايد در پستو بگذاريد.
به گزارش فارس ،بع��د از تعطيالت نوروز ،حجتاالس�لام حيدر مصلحي،
وزير سابق اطالعات و محمود احمدينژاد رئيسجمهور سابق كشورمان در
ساختمان ولنجك با يكديگر ديدار و گفتوگو كردند .در اين ديدار ،مصلحي
ضمن انتقاد از رويه رئيسجمهور در حمايت از رحيم مشايي صحبتهاي
صريحي در اين باره با احمدينژاد مطرح كرده است .وزير سابق اطالعات ضمن
تأييد اين خبر درباره بخش��ي از جزئيات مالقاتش با احمدينژاد گفت« :ما
باالخره با احمدينژاد رفيق بوديم و من قبل و بعد از عيد به او سر زدم و با وي
صحبت كردم؛ يكي از حرفهايم اين بود كه مريد و مريدبازي هم حدي دارد
و مشايي هر مقام معنوي هم كه دارد وي را در پستو بگذاريد اما احمدينژاد
همان حرف هميشگي كه مشايي يعني من و من يعني مشايي را تحويلم داد.
وزير سابق اطالعات همچنين در پاسخ به اين سؤال كه آيا احمدينژاد براي
انتخابات آينده برنامهاي دارد يا خير گفت :اطالعي ندارم.

امام «شيروخورشيد» را نماد طاغوت ميدانست آقاي دستيار!
در پي اظهارات قابلتامل يونسي دستيار ارشد رئيسجمهور
درباره بازگرداندن نماد شير و خورشيد به جاي هالل احمر ،كه
همچنان با سكوت مسئوالن دولتي از يكسو و انتقادهاي مردمي
همراه است ،انتشار متني از امام در ارتباط با برچيدن نمادهاي
طاغوتي ،مدعيان اين نگاه انحرافي را به توجيه واداشته است.
يونسي دستيار ارشد رئيسجمهور در امور اقوام و اقليتهاي ديني و مذهبي
چند روز پيش در جمع يهوديان شيراز ضمن ابراز عالقه نسبت به بازگشت
نشان شير و خورشيد مدعي شده بود « :شير نماد حضرت علي(ع) و خورشيد
نماد حضرت محمد(ص) است و تنها تاجش مربوط به شاه بود واگر به من
باشد ،هالل احمر را تغيير ميدهم و شير و خورشيد را جايگزين آن ميكنم؛
البته براي هالل احمر هم احترام قائلم».
سايت خبري مشرق روز گذش��ته درمطلبي با انتقاد از اين نگاه قابلتامل
نوشت :اگرچه هيچ يك از مقامهاي مسئول دولتي درباره اين اظهارات شاذ
و غيرمربوط توضيحي ارائه ندادهاند و عم ً
ال با سكوت خود به دنبال گذشتن
از كنار اين تناقض آشكار با اصول انقالبي هستند ،اما مردم انقالبي نسبت
به آن واكنش نشان داده و خواهند داد .از سوي ديگر ،امام خميني (ره) نيز
به زعم يونسي جزو آن عدهاي بودهاند كه نماد شير و خورشيد را يك نماد
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 57/12در مدرس��ه فيضيه قم و در جواب به افرادي كه خواهان ماندگاري
نمادهاي سلطنتي در كشور هستند ،ميفرمايند :ما مبارزه با فساد را با دايره
امر به معروف و نهي از منكر كه يك وزارتخانه مستقل بدون پيوستگي به
شاءالل مبارزه با
هّ
دولت ،با يك همچو وزارتخانهاي كه تأسيس خواهد شد ان
فساد ميكنيم؛ فحشا را قطع ميكنيم؛ مطبوعات را اصالح ميكنيم؛ راديو
را اصالح ميكنيم؛ تلويزيون را اصالح ميكنيم؛ سينماها را اصالح ميكنيم.
تمام اينها به فرم اسالم بايد باشد .تبليغات ،تبليغات اسالمي ،وزارتخانهها،
وزارتخانههاي اسالمي ،احكام ،احكام اسالم .حدود اسالم را جاري ميكنيم؛
خوف از اينكه غرب نميپس��ندد نميكنيم .غرب ما را خ��وار كرد؛ غرب
روحيات ما را از بين برد .ما را غربزده كردند؛ ما اين غربزدگي را ميزداييم .ما
با ملت ايران ،با همراهي ملت ايران ،با پشتيباني ملت ايران ،تمام آثار غرب
را ـ تمام آثار فاسده ،نه آثاري كه تمدن است ـ تمام اخالق فاسده غربي را،
ِ
«مملكت محمدي» ايجاد
تمام نَغَمات باطله غربي را خواهيم زداييد .ما يك
ميكنيم .بيرق ايران نبايد بيرق شاهنشاهي باش��د ،آرمهاي ايران نبايد
آرمهاي شاهنشاهي باشد؛ بايد آرمهاي اسالمي باشد .از همه وزارتخانهها،
از همه ادارات ،بايد اين «شير و خورشيد» منحوس قطع بشود؛ َعلَم اسالم
بايد باشد .آثار طاغوت بايد برود .اينها آثار طاغوت است؛ اين تاج آثار طاغوت
است؛ آثار اسالم بايد باشد».
اما اين پايان ماجرا نبود ،چراكه يك سايت خبري نزديك به اصالحطلبان
در مطلبي در حمايت از پيشنهاد يونسي در مقام تبيين (بخوانيد تحريف
) مواضع امام نوش��ت :اش��اره امام به «بيرق و علم و آرم» نشان ميدهد كه
منظور آرم مندرج در سر برگها و پرچم اس��ت و طبعاً اگر احياي عبارت
شير و خورشيد سرخ در دستور كار باشد و به فرض فعاليت دوباره تحت آرم
« جمهوري اسالمي ايران» خواهد بود .اما به هر حال حساسيت اصلي بر روي
تاج بوده .اين سايت در ادامه توجيهات خود آورده است :اول اينكه دستيار
رئيسجمهور تنها (و تنها) درباره نام جمعيت هالل احمر و بازگشت آن به نام
سابق سخن گفته و موضوع آرم و پرچم رسمي كشور مطلقاً مطرح نيست و
نميتواند باشد .دوم اينكه به فرض تحقق اين پيشنهاد ،نام تازه باز « جمعيت
شير و خورشيد سرخ جمهوري اس�لامي ايران» خواهد بود كه با «شير و
خورشيد سرخ» دوران محمد رضا شاه كام ً
ال متفاوت است!
دولتيها دست به دامن ناطق نوري ديگر
درادامهانتصاباتفاميليدرنهادرياستجمهوري،
وزارت علوم و ساير دستگاههاي دولتي كه از اقوام
نزديك حسن روحاني و مس��ئوالن ارشد دولت
يازدهم هستند بستگان علي اكبر ناطق نوري ،فرد جديدي را وارد دولت
كردند .بعد از سفر ناكام محمدجوادظريف به قم و ناتواني وي در اقناع مراجع
و علما نسبت به توافقنامه هستهاي ژنو ،برخي مشاورين دولت يازدهم حميد
ناطق نوري برادرزاده علي اكبر ناطق نوري را براي ارتباط اين وزارتخانه با
مراجع و علماي قم ،معرفي كردهاند .حميد ناطق نوري فرزند احمد ناطق
نوري نماينده پيشين نور و محمودآباد و برادرزاده علي اكبر ناطق نوري است.
وي ارتباطاتي با برخي علماي قم دارد.
در جريان انتخاب اس��تاندار مازندران ،احمد ناطق نوري اصرار فراواني بر
انتصاب وي داشت كه اين اصرار و پيشنهاد ،مورد قبول تيم رحماني فضلي،
حسين مرعشي و اس��حاق جهانگيري قرار نگرفت .گفته ميشود دولت
يازدهم تالش دارد از بين علي اكبر ناطق نوري ،علي الريجاني و محمدرضا
عارف يكي را به عنوان رياست مجلس دهم ،معرفي كند كه حسن روحاني
بيشتر به ناطق نوري تمايل دارد.

