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رهبري پرچمدار  حمايت از توليد علم و فناوري 
 جمله تاريخي و معنادار مق��ام معظم رهبري در  م��ورخ 95/7/28 در 
ديدار  استعدادهاي برتر علمي، جوانان نخبه با ايشان، آنجا که با اشاره به 
دستاوردهاي علمي کشور در سال هاي اخير از کاهش روند رشد علمي 
کشور گاليه کرده، اما تأکيد مي کنند که »بنده در دفاع از جامعه نخبگان 
و از حرکت علمي کشور تا نفس دارم ذره اي کوتاه نخواهم آمد و مي دانم 
که اين حرکت حرکت با برکتي اس��ت. ان شاء اهلل عاقبت به خير است« 
واجد پيام هاي روشني است که در عين اهتمام رهبري به اين نياز اساسي 
کشور، حفظ استقالل و ثبات ايران اسالمي و ارتقاي جايگاه منطقه اي و 

بين المللي آن تا حدود زيادي به آن ارتباط مستقيم دارد. 
هشدار مقام معظم رهبري نشانگر اين است که پيشرفت علمي ايران و 
دستيابي به اهداف مورد انتظار در سند چشم انداز آنگاه که ايران 1404 را 
به لحاظ علمي اينگونه تعريف مي کند: »ايران کشوري است توسعه يافته 
با جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه« با چالش هايي 
اساسي نه تنها از بيرون و ناشي از فشارها و تحريم هاي قدرت هاي سلطه، 

بلکه با مقاومت هايي نيز در داخل مواجه است. 
واقعيت اين است که پيشرفت ها و دس��تاوردهاي ايران پس از انقالب 
اسالمي با هيچ کشور ديگري قابل مقايسه نيست، چراکه اگر برخي از 
کشورها نظير کشورهاي شرق آسيا در سه دهه گذشته در مقايسه با ايران 
از رشد علمي و صنعتي بيشتري برخوردار بودند، آن پيشرفت ها ناشي 
از سرمايه گذاري کشورهاي غربي و انتقال تکنولوژي با هدف دستيابي 
به بازار مصرف و همچنين نيروي کار آنها بود. اگرچه از آن طريق سلطه 
خود را بر آن کش��ورها تثبيت مي کردند و در صورت لزوم هم آنها را با 
بحران هايي نظير بحران اقتصادي )بحران س��ال 1997 شرق آسيا( به 
چالش مي کشاندند، اما ايران اسالمي نه تنها از سرمايه گذاري و انتقال 
تکنولوژي آنها محروم بود بلکه با تحريم هاي مضاعفي در اين عرصه ها 
مواجه بود و دانشمندان جوان ايراني براي دسترسي به برخي از ابزارها 
يا يافته هاي علمي به ناچار بايد از گردنه هاي س��ختي عبور مي کردند 
که بعضاً به دس��تگيري و محاکمه آنها مي انجاميد يا اينکه با اخراج يا 

محروميت از تحصيل در رشته هاي خاص مواجه بودند. 
آنچه عامل نگراني قدرت هاي سلطه از پيشرفت هاي علمي و صنعتي 
ايران است تنها دستيابي ايران به برخي از پيشرفت هاي هاي هسته اي 
و نظامي نيست، بلکه مهم ترين نگراني آن تبديل ايران به کشوري الگو 
در ميان ملل مسلمان مستضعف جهان اس��ت که همين الگو بخشي 

تهديد مضاعفي را براي آنها در پي دارد. 
تضادي را که اکنون امريکايي ها و اروپايي ها در پسابرجام دچار آن شده اند 
محصول همين نگاه است، چراکه اگر برجام حداقل هاي مورد انتظار براي 
مردم ايران را در پي نداشته باشد و عمالً به شکست بينجامد، اين امر براي 
آنها که به زعم خود براي »تغيير« در ايران از طريق تحقق »روح برجام« 
اميد بسته اند شکس��تي راهبردي در کالن تحوالت منطقه است، اگر 
گشايش هاي جدي هم ايجاد شود به دليل اينکه بر نظام اسالمي سلطه 
ندارند، طبعاً نمي توانند کنترل خود را بر ايران اعمال کننند و به همين 
دليل است که تالش دارند با گشايش هاي قطره چکاني هم ابزار تبليغي و 
رواني در اختيار مدافعان برجام در داخل قرار دهند. مانند آنکه ورود چند 
هواپيماي پهن پيکر به مصداق »عظمت« ايران تعبير شود و هم بستري 
براي حفظ جريان حاکم در دولت در انتخابات آينده تبديل شود و هم در 

نقطه مقابل به فرصتي براي پيشرفت هاي علمي ايران تبديل نشود. 
اما در سطح کالن توقف، انحراف و آلوده سازي حرکت علمي ايران هدف 
اصلي دشمنان است. مقام معظم رهبري در تبيين اين راهبرد در ديدار 
نخبگان فرمودند: »اگر دشمنان در تحقق اين هدف ناکام بمانند براي به 
انحراف کشاندن آن تالش مي کنند و اگر نشد روي بد نام کردن و آلوده 
کردن آن سرمايه گذاري خواهند کرد، بنابراين همه بايد مراقب باشيم با 

ناشي گري هاي خود به تحقق اين اهداف کمک نکنيم.«
اما در داخل نيز اين حرکت و رشد علمي با چند چالش روبه روست :

عدم اعتقاد و باور برخي مسئوالن و دس��ت اندرکاران به توان و قابليت 
علمي نخبگان و دانشمندان ايراني، به گونه اي که مشاور رئيس جمهور 
تنها عرصه اي که ايراني ها توان خودکفايي و مزيت نسبي در آن را دارند 

آبگوشت بزباش و قورمه سبزي مي داند. 
نگراني از خودکفايي در عرصه هاي توليدات صنعتي که به طور طبيعي 
منافع برخي را از مزاياي واردات کاهش مي دهد، س��بب مي ش��ود که 

حرکت هاي محدودکننده داخلي کمتر از فشارهاي بيروني نباشد.
پيشرفت هاي علمي و رشد صنايع و توليدات داخلي، عاملي اساسي در 
کاهش روند خروج نخبگان از کشور خواهد بود و اين نکته اي است که 

مطلوب قدرت هاي سلطه نيست. 
وجود نگاهي در داخل مبني بر اينکه پيش��رفت هاي علمي دستوري 
نخواهد بود سبب مي شود که تدابير رهبري بعضاً حتي در مراکز علمي 
هم به برنامه هاي عملياتي تبديل نش��ود و اين در حالي اس��ت که در 
همه نظام هاي سياسي مشوق اصلي طرح ها و پروژه هاي بزرگ علمي 
مديران جامعه هستند که با هدايت برنامه ها و اختصاص بودجه هاي 
مناسب براي تحقق و پژوهش عماًل راهگشا و مشوق طرح هاي علمي 

هستند. 
تنها راه تحقق ش��عار ما مي توانيم و حفظ و تثبيت اس��تقالل کشور، 
تقويت بنيه هاي علمي و صنعتي کشور اس��ت، در اين اصل ترديدي 
نمي توان داشت که تأثيرگذاري تحريم ها در عرصه هايي بود که ايران 
به لحاظ نرم افزاري و س��خت افزاري ضعف داشت و به همين دليل در 
برخي از عرصه هاي مهم نظير هس��ته اي يا صنايع نظامي که ايران با 
اتکا به توان و انديشه ايراني بسترهاي الزم را فراهم کرده بود، تحريم ها 

تأثير نداشت. 
کند ش��دن يا توقف طرح هاي کالن تحقيقاتي در عرصه هاي مهمي 
همچ��ون هوافضا، ماه��واره، هس��ته اي و برخي زمينه ه��اي ديگر از 
چالش هاي اساس��ي در روند پيش��رفت هاي علمي است. مقام معظم 
رهبري در اين زمينه در ديدار نخبگان اين امر را باعث خسارات علمي 
و يأس دانش��جويان جوان دانسته و يادآور ش��دند: »مسئوالن توجه 
کامل کنند که اين گونه طرح هاي مهم مطلقاً نبايد کند، نيمه تعطيل يا 
متوقف شود، اينها با ايجاد خسارت علمي، دانشمندان جوان را مأيوس 

مي کنند و اين خطر بزرگي است.«
نگاه ابزاري دولت ها به عرصه دانش��گاه ها و نخب��گان و بهره گيري از 
آن براي تحرکات سياسي نظير آنجا که در فتنه 78 و بعد از آن اتفاق 
افتاد، از آفات اصلي حرکت علمي کشور اس��ت که فراز و نشيب هاي 
ادوار گذشته ناشي از آن است و به همين دليل است که نقش رهبري 
در هدايت و حمايت از حرکت علمي کشور به دليل نگاه ملي ايشان به 
اين عرصه، کاماًل برجسته است و جمله تاريخي ايشان در اين زمينه 
»تا نفس دارم ذره اي کوتاه نخواهم آمد«، بيانگر اهتمام ايشان و البته 

فرصتي طاليي براي جامعه نخبگي و جوان کشور است. 
 

رهبر معظم انقالب در دیدار هزاران نفر از دانش آموزان و دانشجویان: 

سازش با امريکا، نسخه پشيمان شده ها و از نفس  افتاده هاست

ادامه از صفحه یک 
    پيوند حل مشکالت به سازش با امریکا

 غلط و خطرناک است
ايشان با اشاره به توطئه هاي مختلف امريکا در اوايل 
پيروزي انقالب و حمايت همه جانبه از صدام در هشت 
سال جنگ تحميلي و همچنين عملکرد امريکا بعد از 
جنگ تا به امروز و به ويژه در موضوع برجام و بعد از آن 
افزودند: همين چند روز پيش مذاکره کننده امريکا در 
مذاکرات هسته اي صراحتاً گفت که »ما بعد از برجام 
هم ايران را تحريم کرديم«، لذا واقعيت اين است که 
ما با چنين دولتي طرف هستيم. رهبر انقالب اسالمي 
تأکيد کردند: اگر ملت ايران در دوران امام در مقابل 
امريکا ايستاد و اگر امروز نيز همچنان بر ضد امريکا 
شعار مي دهد و در مقابل او مي ايستد، بر اساس يک 

منطق محکم و مستدل است. 
حضرت آيت اهلل خامنه اي در ادامه به يک تفکر غلط 
ديگر که امريکايي ها و برخي ها به دنبال تزريق آن در 
جامعه هستند، اشاره کردند و گفتند: در اين تفکر 
که بس��يار خطرناک است، گفته مي ش��ود اگر ما با 
امريکا سازش کنيم همه مشکالت کشور حل خواهد 
شد! ايش��ان با تأکيد بر اينکه استدالل هاي دقيقي 
براي اثبات دروغ، غلط و فريب بودن اين س��خن و 
تفکر وجود دارد، افزودند: يک نمونه بارز براي اثبات 
نادرس��ت بودن اين تفکر، موضوع برجام و عملکرد 

امريکايي ها پس از آن است. 
رهبر انقالب اسالمي با اشاره به سخنان مکرر خود 
از ابتداي مذاکرات هسته اي در خصوص بدعهدي 
و دروغگوي��ي امريکايي ه��ا، خاطرنش��ان کردند: 

اکنون ديگر اين من نيستم که مي گويم آنها بدعهد 
هستند، بلکه مسئوالن محترم کشور و حتي خود 
مذاکره کنندگان که زحمت بسياري را نيز متحمل 
شدند، سخن از بدعهدي امريکا مي گويند. حضرت 
آيت اهلل خامنه اي افزودند: در حاشيه نشست اخير 
مجمع عمومي س��ازمان ملل متحد در نيويورک، 
وزير امور خارجه کشورمان در جلس��ه وزراي امور 
خارجه طرف هاي مقابل، يک کيفرخواست طوالني 
از بدعهدي امريکايي ها در برجام بيان کرد، که البته 
آنها جوابي نداش��تند. ايش��ان گفتند: اين واقعيت 
امريکاست و عده اي مي گويند برويم با همين امريکا 
بر سر سوريه، حزب اهلل لبنان، عراق، افغانستان، يمن 
و حتي مسائل داخلي کشور مذاکره و سازش کنيم! 
رهبر انقالب اسالمي افزودند: آيا دولتي که لحظه اي 
از دشمني با ملت ايران فروگذار نمي کند، مشکالت 

کشور را حل خواهد کرد؟
    امریکایي ها بدعهد و فریبکارند

حضرت آيت اهلل خامنه اي خاطرنشان کردند: هدف 
اصلي امريکا، جلوگيري از رش��د و پيشرفت ايران 
است. آيا مذاکره با اين کش��ور مشکالت اقتصادي 
ما را حل خواهد کرد؟ ايشان تأکيد کردند: مذاکره 
با امريکايي ها مشکالت ما را حل نخواهد کرد؛ زيرا 
اوالً، آنها دروغگو، بدعهد، فريبکار و از پشت خنجر 
زن هستند و ثانياً، امريکا خودش دچار بحران است و 
کشور بحران زده چگونه مي تواند مشکالت يک کشور 

ديگر را حل کند؟ 
رهبر انقالب اسالمي با اش��اره به اذعان مراکز مهم 
بين المللي و حتي خود امريکايي ها به وجود بحران 

اقتصادي، سياسي، بين المللي و اخالقي در امريکا 
افزودند: اکنون بدهي ه��اي امريکا نزديک به توليد 
ناخالص ملي اين کش��ور ش��ده اس��ت و براساس 
ش��اخص هاي جهاني، اين، نش��انه بحران اس��ت. 
حضرت آيت اهلل خامنه اي گفتند: آيا چنين کشور 
بحران زده اي، به دنبال حل مشکالت اقتصادي ايران 
است؟ يا اينکه به دنبال استفاده از منابع و ثروت ايران 

براي رهايي خود از بحران؟
     سخنان نامزدهاي انتخاباتي براي نابودي 

امریکا کافي است
ايشان در تبيين بحران سياسي در امريکا نيز افزودند: 
امروز در هر نقطه اي از دنيا هر ملتي که بر ضد يک 
دولت يا حکومت مستبد قيام مي کند، اولين شعارش 
»مرگ بر امريکا«ست. آيا بحران از اين باالتر وجود 
دارد؟ رهبر انقالب اسالمي با اشاره به طراحي امريکا 
براي خاورميانه بزرگ با محوريت رژيم صهيونيستي 
در زمان جن��گ 33 روزه لبنان گفتند: اکنون وضع 
امريکايي ها به گونه اي است که در قضاياي سوريه، 
عراق، لبنان، يمن و ش��مال آفريقا درمانده شده اند. 
آيا اي��ن وضعيت، بحران نيس��ت؟ حضرت آيت اهلل 
خامنه اي موقعيت جمهوري اسالمي ايران در منطقه 
را نقطه مقابل امريکا دانستند و خاطرنشان کردند: 
به لطف خداوند ملت ايران به واس��طه ش��جاعت، 
بصيرت و استقامت خود، مشکالت را تحمل کرد و 
اکنون در منطقه غرب آس��يا و منطقه خليج فارس 
يک چهره درخشان است. ايشان بحران اخالقي را 
يکي ديگر از مشکالت جامعه امريکا، به ويژه در ميان 
سياستمداران و دولتمردان اين کشور برشمردند و 

افزودند: سخناني که اين دو نامزد انتخابات رياست 
جمهوري امريکا در هفته هاي اخير درباره مس��ائل 
غيراخالقي بيان کردند که احتماالً حرف بي حساب 

هم نيست، براي نابودي آبروي امريکا کافي است. 
    مذاکره با امریکا مشکالت را حل نمي کند، 

افزایش مي دهد
رهبر انقالب اس��المي با انتقاد شديد از تالش براي 
ترويج گذاره غلط »حل مش��کالت کش��ور در گرو 
س��ازش با امريکا اس��ت«، تأکيد کردند: مذاکره با 
امريکا نه تنها مشکالت را حل نمي کند بلکه افزايش 

هم مي دهد. 
حضرت آيت اهلل خامنه اي گفتند: مشکالت را بايد 
خودمان و با اتکا بر توانايي ه��ا و نيروهاي جوان در 
داخل حل کنيم. ايشان جوانان را اميدهاي ملت و 
آينده سازان و اداره کنندگان کشور در آينده نه چندان 
دور خواندند و خطاب به جوانان گفتند: عزيزان من، 
عالج مشکالت کشور در گرو توکل به خداوند متعال 
و جوشيدن اراده و استقامت از درون ملت، عزم راسخ، 
ايس��تادگي، بصيرت، اعتماد به نفس قوي و ترويج 

روحيه انقالبي گري است.
رهبر انقالب اس��المي خاطرنش��ان کردند: روحيه 
انقالبي گري به معناي داشتن ش��جاعت در اقدام و 
عمل، ابتکارورزي براي بن بست شکني، نترسيدن 
از دشمن و تسليم نشدن در برابر او، اميد به آينده و 

ايمان به وعده الهي است. 
    انتقاد از القاکنندگان س�ازش با دشمن به 

نام عقالنيت 
حضرت آيت اهلل خامنه اي گفتند: متأسفانه برخي ها 
به جاي ترويج روحيه انقالبي گري، به گونه اي سخن 
مي گويند و مديريت مي کنند که نسل جوان به آينده 
و انقالب بي اعتماد و از راه امام دور مي شود و سپس 
همين افراد از زمانه شکوه و گاليه مي کنند. ايشان 
افزودند: زمانه را ما مي سازيم و اگر مي گوييد زمانه 
بد است بايد ببينيم چگونه عمل کرده ايم که تصور 
مي کنيم زمانه بد شده است؟ ايشان تأکيد کردند: 
هنگامي که م��ا گام هايمان را محکم ب��ر نداريم، به 
توصيه هاي امام عزيز در وصيتنامه عمل نکنيم و به 
نام آزادي گري، مردم و جوانان را به سمت الابالي گري 
سوق دهيم و به اسم نگاه عقالني، سازش و تسليم را 
در برابر دش��من القا کنيم، معلوم است که زمانه بد 
مي شود.  رهبر انقالب اس��المي با اشاره به حديثي 
از حضرت اميرالمؤمنين علي عليه السالم، افزودند: 
آن حضرت علت واژگوني برخي دل ها را که روزي در 
مسير درست و مستقيم بودند، آلوده شدن به دنيا و 
محبت هاي بي جا، جاه طلبي، رفيق بازي و جناح بازي 
بيان مي کنند. حضرت آي��ت اهلل خامنه اي جوانان 
را به بصيرت روزافزون توصي��ه و خطاب به جوانان 
خاطرنشان کردند: مراقب باشيد هر سخني را از هر 
گوينده اي نپذيريد و آنچه که اصل و مهم است انقالب 
و راه امام عزيز است و بايد حرف او را حجت بدانيد. 
ايشان در پايان تأکيد کردند: اگر امام بزرگوار امروز 
حضور داشت همان نداي ابراهيمي بت شکن خود را 

که زمينه ساز بيداري ملت شد، فرياد مي کشيد. 

تقصير جمهوري اسالمي است!
 وقتي با يک وزير پيشنهادي به دليل حضورش در تجمعات فتنه 88 
مخالفت مي شود، اصالح طلبان و حاميان دولت يک استداللي دارند 
که مي گويند اگر فالني فعال فتنه بوده، چرا به دادگاه احضار نش��ده 
است و عدم محکوميت در دادگاه را دليل بر بي گناهي فرد دانسته اند. 
روز سه شنبه و در جلسه رأي اعتماد به س��ه وزير پيشنهادي دولت، 
غالمعلي جعفرزاده در دفاع از فخرالدين دانش آشتياني همين را گفت 
که اگر او فتنه گر است، چرا محاکمه نشده است؟ سال 92 و در جريان 
رأي اعتماد به کابينه حس��ن روحاني هم همين ح��رف را مي زدند 
)متأسفانه روحاني چه سال 92 و چه امسال گويا چنان با قحط الرجال 
مواجه بوده که نتوانست همه کابينه اش را از افرادي با پرونده سفيد در 
مورد فتنه 88 انتخاب کند! البته سهم خواهي حاميان اصالح طلبش 

چنين اختياري را هم براي او نمي گذاشت(. 
اين مثاًل استدالل حاميان دولت، پاس��خ روشن و البته ساده اي دارد. 
سال 88 گرچه بس��ياري از فتنه گران دس��تگير و ليدرهاي آنان هم 
محاکمه شدند، اما دس��تگاه قضايي در برخورد با بسياري ديگر، راه 
اغماض را در پيش گرفت و آنان احضار و دادگاهي نشدند. حال سؤال 
ساده اي وجود دارد؛ اگر دستگاه قضايي جمهوري اسالمي از بسياري 
از فتنه گران و فعاالن فتنه با اغماض گذشت کرده، آيا دليل مي شود 
که س��مت و منصب هم به او بدهد؟! مثال س��اده اي هم مي توان زد؛ 
شما اگر از سر رأفت و گذشت، دزدي را که در خانه تان گرفته ايد، به 
نيروي انتظامي معرفي نکرديد، آيا ديگران بايد متوقع باشند نگهباني 
از گاوصندوق منزلتان را هم دس��ت او بس��پاريد؟ و اگر گفتيد او به 
دليل سابقه س��رقت، صالحيت اين کار را ندارد، بگويند اگر دزد بود 
چرا از او شکايت نکردي؟! اگر شما از کسي که با ماشين به شما زده، 
گذشت کرده و او را ببخشيد، آيا دليل مي شود ديگران متوقع باشند 
به او اعتماد کنيد و رانندگي س��رويس مدرسه فرزندتان را هم دست 
او بسپاريد؟ و اگر گفتيد سابقه رانندگي خطرناک دارد، بگويند پس 
چرا از او شکايت نکردي؟! ما بخشيده ايم، اما بخشيدن امري است و 

اعتماد دوباره، امري ديگر. 
اصالح طلبان عادت کرده اند هميشه از نظام طلبکار باشند؛ خط قرمزها 
را جابه جا کنند و البته همزمان خ��ود را هم به وقت منفعت در درون 
نظام تعريف کنند. افراد مي توانند مخالف نظام باشد. اين البته براي 
ما حاميان نظام خوشايند نيس��ت، اما حتماً اويي که صراحتاً مخالف 
نظام اس��ت، از اويي که در اوج مخالفت با مباني نظام و خط قرمزي 
همچون فتنه که ولي فقيه صراحتاً و به دفعات )از جمله تيرماه همين 
امسال( فرموده اند نسبت به آن حساس هستند، ژست واليتمداري 
مي گيرد و همزمان با دفاعش از فتنه گران 88، نظام و رهبر از دهانش 
نمي افتد، برتر است؛ حداقل آنکه آن اولي خود را آلوده به دروغ و نفاق 
نمي کند. جالب آنکه همزمان با نسبت دادن فتنه به افراد ديگر، حتي 
کالمي هم در تبري از آنچه با هدايت سران فتنه در کف خيابان هاي 
تهران روي داد، نمي گويند و توضيحي در مورد فيلم حضورش��ان در 
تجمع فتنه گران هم نمي دهند.  اذعان تلخي است، اما هميشه وقتي 
کسي در قبال گذش��ت و خوبي، نه سپاسگزار که از قضا جلو مي افتد 
که عقب نماند و اعتماد به نفسش باالتر مي رود، آن را که خوبي کرده، 
پشيمان مي کند و حاال هم شايد بايد بگوييم تقصير جمهوري اسالمي 
اس��ت که از حق مردم گذشت کرده اس��ت. گويا الزم بوده که حتماً 
دستگيري هاي 88 به شيوه اردوغان – الگوي توسعه اي اصالح طلبان- 
بعد از کودتاي ارتش ترکيه انجام شود و سيل عظيم اخراج ها هم اضافه 
ش��ود تا امروز صداي برخي ها بلند نش��ود که اگر فتنه گر است، پس 

محکوميت قضايي اش کو!
از سويي نمي توان اين قصور را هم ناديده گرفت که از 88 تاکنون بايد 
خأل قانوني در م��ورد به کارگيري فعاالن فتن��ه در مناصب حکومتي 
برطرف مي شد. بايد اين مورد به شکل قانون درمي آمد که فعاالن فتنه 
88 نمي توانند در رده هاي اول قواي سه گانه و مراکز ديگر قرار گيرند. 
جمهوري اسالمي زياده با برخي ها تساهل و تسامح به خرج داده است، 
چه قوه قضائيه اش و چه شوراي نگهبانش در تأييد صالحيت حاميان 

فتنه. ما امروز چوب رأفت نظام را مي خوريم انگار!

 حجت االسالم سعيدي:
برخي دستشان برسد

واژه » فتنه «  را    از قرآن هم  حذف مي کنند
امروز عده اي انقالبي گ�ري را متعلق 
ب�ه ده�ه اول انق�الب مي دانن�د و 
آن را ام�روز مع�ادل افراطي گ�ري 
مي کنن�د.  تعبي�ر  تن�دروي  و 
به گزارش تسنيم، حجت االسالم علي 
س��عيدي، نماينده ولي فقيه در س��پاه 
پاس��داران انقالب اسالمي صبح ديروز 

در همايش »نفوذ و نظام سلطه« در دانشگاه امام حسين)ع(، با اشاره 
به دو موضوع انقالبي گري و انقالبي زدايي و رابطه آن با انقالب، گفت: 
نفوذ صدها مرحله مي تواند داش��ته باشد. وي با اشاره به اينکه يکي 
از تبعات پديده نفوذ انقالبي زدايي از انقالب است و دشمن روي آن 
بسيار کار مي کند، افزود:  انقالبي زدايي از مفاهيم، انقالبي زدايي از 
مقدسات، انقالبي زدايي از شخصيت ها و انقالبي زدايي از نهادها چهار 
مؤلفه دشمن در موضوع نفوذ است.  حجت االسالم سعيدي با تأکيد 
بر اينکه تعبير انسان به تندرو و تندگرايي و افراطي گري از نمونه هاي 
انقالب ارتجاعي اس��ت، اظهار داش��ت: بايد انقالبي زدايي از مفهوم 
اعتدال را مورد توجه قرار داد و گفت که اعتدال معنايش مش��خص 
است، اگر در آن مفهوم تصرف شده و تعبير تازه اي شود و به جامعه 
انتقال دهيد انقالب زدايي از مفهوم انقالب ش��ده است. وي با ابراز 
اينکه »بين حرام و حالل مگر مي شود اعتدال پيدا کرد؛ بين کفر و 
ايمان مگر مي شود اعتدال برقرار کرد؟ آيا بين خدا و شيطان مي شود 
اعتدال برقرار کرد؟«، گفت: بين هابيل و قابيل مگر مي توان اعتدال 
برقرار کرد؟ يا پيامبر بايد تسليم ابوسفيان شود يا ابوسفيان تسليم 
پيامبر شود؟ اين اعتدال دارد؟ آيا مي توان بين اسالم و ليبرال اعتدال 
برقرار کرد؟ واژه اس��تقالل هم همين طور مانند واژه اعتدال در اين 
بين مظلوم واقع شده است. حجت االسالم سعيدي خاطرنشان کرد: 
در مناصب کليدي نمي توان از افرادي که هيچ اعتقادي به حکومت 
ديني ندارند، استفاده کرد. امام)ره( فرمودند »من زنده باشم با نباشم 

اجازه ندهيد انقالب به دست نااهالن و نامحرمان بيفتد.«
حجت االسالم سعيدي در بخش ديگري از سخنانش به اين مسئله 
تصريح کرد که دين حداقلي و دين حداکثري يا اس��الم رحماني از 
مفاهيم انقالبي زدايي از خود اس��الم اس��ت. وي با طرح اين سؤال 
که »دولت انقالبي چه دولتي اس��ت؟ مجلس انقالبي چه مجلسي 
است؟«، اظهار داشت: ديروز در مجلس شاهد بوديد که يک نماينده 
مي گفت »ت��ا کي از فتن��ه مي خواهيد حرف بزني��د؟«، اين آقا اگر 
دستش هم به قرآن مي رسيد تمام واژه هايي را که درباره فتنه گفته 
شده حذف مي کرد. اينها را از زبان يک نماينده مي شنويم که جاي 
تعجب دارد! نماينده ولي فقيه در سپاه پاسداران ادامه داد: اين حرف 
به اين معني اس��ت که تا کي از فتنه جمل، نهروان و عاشورا حرف 
مي زنيد؟ و هزار و 500 سال اس��ت که از عاشورا مي گذرد و چرا در 
روز عاشورا عزاداري مي کنيد؟ چرا س��ينه مي زنيد؟! چرا از انقالب 

دفاع مي کنيد؟  

عباس حاجي نجاري

    خبر یک     

 خيال روحانی از رأی اعتماد به وزرای پيشنهادی آسوده بود     

 آن 45 دقیقه خارج از دستور 
سه هفته اي مي شود که فضاي حاکم بر دولت 
یازدهم فضاي حاش�يه اي منبعث از تغييرات 
صورت گرفته در کابينه اس�ت که طي آن سه 
تن از وزراي دولت برکنار و گزینه هاي تکراري 
که در مجلس نهم به عنوان وزیر پيش�نهادي 
معرفي ش�ده بودند ب�ار دیگر ب�ه خانه ملت 
معرفي ش�دند و در اقدامي شاید غيرمنتظره 
هر س�ه تن آنها از مجلس ده�م رأي آوردند. 
به نظر مي رس��د »برکناري وزراي گذش��ته« و 
سپس »معرفي وزراي پيشنهادي« و »رأي اعتماد 
مجلس به آنها« و حواشي ناشي از آن همچنان به 
يکي از موضوعات اصلي کشور تبديل شده است، 
چراکه اتفاقات و موضع گيري هاي روز رأي اعتماد 
در مجلس ش��وراي اس��المي اين فرصت را براي 
برخي از رسانه ها و جريانات سياسي فراهم کرده 
که از يک اتفاق کاماًل عادي و مرسوم در روابط بين 

دو قوه اهداف جناحي را بهره برداري کنند. 
به هر روي »برکناري«، »معرفي« و »رأي اعتماد« 
وزراي دولت حاوي نکات مهمي است که نبايد از 

آن غفلت شود. 
   دفاع از برجام به دفاع از وزرا اولویت داشت 
نخس��تين موضوعي ک��ه بايد در اين ب��اره مورد 
توجه قرار بگيرد آن اس��ت که دولت و ش��خص 
رئيس جمهور اق��دام خاصي را ب��راي رأي آوري 
وزيران معرفي ش��ده به مجلس صورت نداده تا 
جايي که رئيس جمهور از تريبون يک ساعته اي 
که در مجلس ش��وراي در اختيار داش��ت، تنها 
به دفاع کلي و مروروار از وزراي پيش��نهاد شده، 
پرداخت و اکث��ر وقت خود را ب��ه مباحثي غير از 

موضوع جلسه علني مجلس اختصاص داد. 
آنگونه که تنها چند پاراگراف مختصر از سخنراني 
يک س��اعته وي ب��ه بازخوان��ي کارنام��ه وزراي 
پيش��نهادي آموزش و پرورش، ورزش و جوانان 
و فرهنگ و ارش��اد اختصاص پيدا ک��رد، گويي 
که خيال رئيس جمهور و کابين��ه يازدهم از رأي 
آوري اين سه تن به قدري راحت است که ترجيح 
مي دهد وقت را براي يک نتيجه قابل پيش بيني به 
هدر نداده و روبه سوي سخناني بياورد که مي تواند 

دولت را در جهت موفقيت در انتخابات96 کمک 
کند.  اين رويکرد ک��ه مورد انتقاد منتخبان ملت 
در مجلس نيز قرار گرفت ت��ا آنجايي پيش رفت 
که روحاني با فراغ بال منتقدان دلس��وز دولت را 
»انقالبي نماي نفهم« خطاب و به تطهير تخلفات 
برخي از مديران دولتي ني��ز پرداخت و اختالس 
را تعبير به معوقات و از ب��روز هرگونه تخلفي در 
صندوق فرهنگيان با اختالس 8 ميلياردي اظهار 

بي اطالعي کرد. 
    فتنه خط قرمز نيست؟

اتفاق ديگري که به واس��طه عزل و نصب صورت 
گرفته در کابينه يازدهم روي داد و موجب ايجاد 
نگراني در جامعه انقالبي کشور شد، مباحثي بود 
که غالمعلي جعفرزاده، نماينده رش��ت اينگونه 
مطرح کرد: »دين ما دين دفاع از مظلوم اس��ت و 
دين اخالق مداري است؟ داستان فتنه تا کي بايد 
زنده نگهداشته باشد؟ اگر فردي فتنه گر است که 
بايد محاکمه شود، ساکتين فتنه هم که به دليل 
منافع شان، ساکت بودند و کاس��ب فتنه هم که 

براي اين پست نامزد نمي شود.«
سخناني که يادآور مواضع رهبران و نظريه پردازان 
جريان تجديدنظرطلب از سال 89 تاکنون است، 
مبني براينکه فتنه 88 يک س��وء تفاهم سياسي 
بوده و بايد براي هميشه آن را به فراموشي سپرد. 
حال اگرچه س��خنان جعفرزاده در رابطه با فتنه 
و حصر سران آن جاي نقد بسيار داشته، اما بيان 
دو نکته در اين باره ضروري اس��ت، نخست آنکه 
مقام معظم رهبري از 9 دي سال 88 تاکنون بارها 
تأکيد کرده اند که فتنه خط قرمز است و از حسن 
روحاني نيز در هم��ان ماه ه��اي ابتدايي پس از 
انتخابات 92 مطالبه مي کنند که در انتخاب وزراي 
کابينه فتنه خط قرمز باشد و از جمله آنکه در 12 
تيرماه امسال بيان مي کنند: »اما روي مسئله  فتنه 
حساسم... يک عده اي سردمداري مي کردند، يک 
عده هم سوءاستفاده کردند و گفتند »انتخابات 

بهانه است، اصل نظام نشانه است.«
دوم آنکه عبارت گفته ش��ده توس��ط جعفرزاده 
مبني بر »اگر فردي فتنه گر اس��ت، چرا محاکمه 

نمي شود«، پاسخ س��اده حقوقي دارد؛ حاکميت 
براي تأمين امنيت جامعه دو وظيفه را مورد توجه 
قرار داده »اعمال مجازات« و  »اقدامات تأميني« 
که در حالت نخست قانونگذار براي مجرم مجازاتي 
از قبيل حبس، اعدام و حد را مورد توجه قرار داده و 
در حالت دوم قانون مقرراتي را جهت تأمين امنيت 
جامعه تدوين کرده است.  بر اين اساس بايد گفت 
در مورد مجازات سران فتنه شکل نخست محقق 
نشده – بنا به داليلي که بايد در جاي خود به آن 
پرداخت- و عماًل مجازاتي براي آنها تعيين و اجرا 
نشده به اين دليل که نه دادگاهي تشکيل شده و 
تنها به اعمال اقدامات تأميني با هدف تأمين امنيت 
جامعه بس��نده ش��ده و اين به معناي عدم مجرم 
بودن اين افراد نيس��ت. به اين دليل که چنانچه 
شوراي عالي امنيت ملي در همان برهه زماني بنا بر 
مصالحي حکم به حصر نمي داد اکنون بايد مجازات 
الزم و تصريح ش��ده در قانون مجازات اسالمي- 
مانند مواد مربوط به بعضي يا مفسدفي االرض- در 
مورد اين افراد وضع مي شد.  بنابراين حصر اساساً 
يک مجازات کيفري نيست، چراکه بازداشت حکم 
دادگاه صالحه را مي خواه��د و فتنه گران به خاطر 
مصالح عمومي فعاًل در حصر به سر برده و از اعمال 

اشد مجازات برحذر مانده اند. 
    اولویت معيشت نيست اهداف انتخاباتي- 

جناحي است
نکته سوم آن است که معيش��ت همچنان مورد 
بي توجهي دولتمردان يازدهم است و رسانه هاي 
حامي دولت نيز معرفي و رأي اعتماد وزراي کابينه 
دولت را دستاويزي براي پيشبرد اهداف سياسي و 
فرافکني نسبت به عدم تحقق وعده هاي انتخاباتي 

دولت قرار داده اند. 
رس��انه هاي حامي دولت به گونه اي رأي مثبت 
خانه ملت به س��ه وزير پيشنهادي را در صفحات 
نخست خود برجس��ته کرده اند که انگار جامعه 
ايراني دغدغه اي جز رأي آوري اين سه نفر نداشته 
و مشکالتي نظير بيکاري، گراني و رکود سايه خود 

را روي تمام اقشار جامعه نگسترانده است. 
البته بي توجهي به معيش��ت و مطالبات عمومي 

تنها مختص فض��اي پس از جلس��ه رأي اعتماد 
روز سه شنبه مجلس نيس��ت به گونه اي که طي 
س��ه س��ال گذش��ته بارها دولتمردان نسبت به 
دغدغه ه��اي اصل��ي جامع��ه بي تفاوت ب��وده و 
حتي کمترين گام��ي جهت تحق��ق وعده هاي 
انتخاباتي خ��ود نيز برنداش��ته اند؛ وعده هايي از 
جمله »گشايش 100روزه در معيشت مردم« و 
»گشايش اقتصادي آني پس از توافق هسته اي«. 
حال در ش��رايطي که پيگيري مطالبات مردمي 
و تحق��ق وعده ه��اي انتخابات��ي- تبليغاتي در 
دولت جاي خود را به فرافکني و انکار فسادهاي 
اقتصادي مانند 8 ميليارد صندوق فرهنگيان داده، 
بايد انتظار داشت که فساد در کشور عادي سازي 
شده چراکه از سويي حصار قضايي براي مفسدان 
ش��کل گرفته و آنها را ذخاير نظام مي ناميم و از 
سوي ديگر با به کارگيري افراد متهم در پست هاي 
محوري دولتي شکبه و دامنه فسادها را گسترش 
مي دهيم.  به راستي چگونه مي توان انتظار داشت 
مردم بار ديگر رو به سوي کانديدايي بياورند که 
در دوران مديريتش حقوق ها و وام هاي نجومي، 
فس��اد مالي رئيس بانک ملت، اخت��الس هزار و 
700 ميلي��ارد توماني در بانک مل��ي و ملت و 8 
هزار ميليارد توماني در صندوق ذخيره فرهنگيان 
شکل گرفته و عمالً هيچ گونه برخوردي با اين افراد 

از سوي دولت صورت نگرفته است. 
به بيان بهتر به کارگي��ري افراد متهم به تخلفات 
گس��ترده در مراکز مختلف دولتي و تقليل جرم 
صورت گرفته در صندوق فرهنگيان در روز رأي 
اعتماد تصريح مي کند که دولت اراده و دغدغه اي 
براي مبارزه با فساد نداشته و استمرار حضور اين 
افراد در دولت نش��ان مي دهد اين دولت نه تنها 
هيچ همتي در مبارزه با فس��اد ن��دارد، بلکه با به 
کارگيري افراد مسئله دار به شيوه قبيله اي زمينه 

ايجاد فساد را فراهم کرده است. 
با توجه به آنگه گفته شد، بي توجهي به معيشت 
مردم و تالش براي تقلي��ل جرائم صورت گرفته 
در دولت نمي تواند موفقي��ت دولت در انتخابات 

پيش رو را تضمين کند.  

كبري آسوپار     تس�نيم: س��تادکل نيروهاي مس��لح در بيانيه اي با گراميداشت 
13 آبان ماه تأکيد کرد: شعار راهبردي مرگ بر امريکا تابلوي وحدت و 

اراده ملي ايرانيان استکبارستيز و سلطه گريز است. 
    مهر: آيت اهلل موحدي کرماني، نماز عبادي سياسي جمعه اين هفته 
تهران را اقامه مي کند. همچنين قرار است سيدعزت اهلل ضرغامي، عضو 
شوراي عالي انقالب فرهنگي به مناسبت سيزدهم آبان، روز ملي مبارزه 

با استکبار جهاني پيش از خطبه ها سخنراني کند. 
    خبرگزاري صداوسيما: 210 نماينده مجلس در بيانيه اي از اجراي 
مقتدرانه رزمايش فدائيان حريم والي��ت با تالش نيروي هوايي ارتش 

جمهوري اسالمي ايران تقدير و تشکر کردند. 

 محمد اسماعیلی
   گزارش 


