
  گزارش

انقالب اسالمی 
و فاصله بین باید ها و واقعیت ها 

كالبدشكافي و مقايسه انقالب اسالمي ايران با تمامي انقالب هاي جهان در چند 
سده  اخير، ترديدي باقي نمي گذارد كه بر خالف همه انقالب ها كه در يك بازه 
زماني كوتاه از ريل و مسير اهداف خود خارج و در اغلب موارد به بيراهه رفته اند، 
انقالب اسالمي به رغم همه توطئه ها، دست اندازي ها، فشارها، تهديدها و موانع 
دشمنان بيروني و همراهي عوامل دشمن در داخل، مصمم و استوار به تعقيب 
اهداف و آرمان هاي خود پرداخته است. نگاهي سطحي و گذرا به علل و عوامل 

شكل گيري انقالب اسالمي صحت اين مدعا را نشان مي دهد: 
۱ - وابستگي تمام عيار حكومت پهلوي به امريكا و غرب و بي اختياري مطلق در 
تصميم گيري هاي ملي به گونه اي كه ايران به عنوان مستعمره امريكا و زير نظر 
هزاران مستشار امريكايي، در نقش ژاندارم منطقه موظف به حفاظت از منافع 
امريكا در منطقه عمل مي كرد.  ۲ - تالش گسترده حكومت پهلوي براي ترويج 
بي بند و باري فساد اخالقي و نهادينه سازي سبك زندگي بي ثبات و خانواده 
گريز و دين ستيز غربي.  ۳ - فساد و دين ستيزي علني حاكمان طاغوت پهلوي 
و درباريان و خاندان سلطنت و از بين بردن حريم شخصي و خانوادگي مردم 
براي ترويج مظاهر دين ستيز كه مبارزه با حجاب تنها يك نمونه از آنها است.  
٤ - زدن چوب حراج به ثروت ملي و تبديل كش��ور به بازار مصرف كاالهاي 
خارجي.  ۵ - نابود كردن عزم و اراده م��ردم براي توليد ملي و عقب ماندگي 
كشور در علوم و صنايع مختلف. ۶ - محروم نگاه داشتن مردم از بديهيات اوليه 
رفاهي. ۷ - تخريب و نابود كردن فرهنگ و آداب و رسوم ملي كشور. ۸ - تالش 
هدف مند براي ضايع ساختن و از بين بردن سرمايه جواني كشور و منحرف 
كردن جوانان از مسائل اصلي كشور. ۹ - ظلم و بي عدالتي گسترده و فراگير با 
حمايت علني حكومت طاغوت پهلوي. ۱۰ - اختناق و بي اعتنايي به نظر و رأي 

مردم و مقابله با هر گونه آزادانديشي.
اين ها تنها بخشي از علل انقالب ملت ايران عليه طاغوت پهلوي است. كافي 
است براي پي بردن به عمق فجايع و مفاسد دوره طاغوت به كتاب هايي كه 
توسط عوامل و كارگزاران پهلوي و برخي مستشاران امريكايي و انگليسي و... 
در اين باره نوشته شده مراجعه ش��ود. پرداختن به تمامي علل ظهور و بروز 
انقالب ۱۳۵۷ از هدف و حوصله اين وجيزه خارج بوده و مثنوي ۷۰ من كاغذ 
خواهد بود. مهم اين اس��ت كه ملت پرافتخار و سربلند ايران طي چهار دهه 
گذشته توانسته با اقتدار بر تمامي موانع، تهديدها و فشارهاي خارجي فائق 
آمده و تصويري روشن از كشوري انقالبي را به جهانيان نشان داده كه ابعاد 

اين تصوير چنين است: 
۱ - رشد شگفت انگيز و معجزه آساي علمي و صنعتي و رسيدن به قله هاي علم 
و دانش در بسياری از شاخه ها و حوزه هاي علمي نظير صنايع نظامي، هوافضا، 
نانو، سلول هاي بنيادي، سدسازي، پااليشگاه سازي، تونل سازي و...  ۲ - ايجاد 
قدرت و توان بازدارندگي و ايس��تادگي در برابر نظام س��لطه. ۳ - گسترش 
آزادي ه��اي عمومي.  ٤ - توزيع عموم��ي ثروت و منابع كش��ور.  ۵ - توزيع 
عادالنه خدمات در سراسر كشور.  ۶ - حفظ تماميت ارضي و استقالل كشور.  
۷ - استقالل سياسي و تصميم گيري مستقل از بيگانگان.  ۸ - گسترش عدالت 
اجتماعي.  ۹ - تأمين امنيت كشور.  ۱۰ - اهتمام به استقالل اقتصادي كشور 

و نظام مستقل توليد. 
۱۱ - اداره كشور بر اساس رأي مستقيم و اراده ملت ايران.  با اين وصف ترديدي 
نيست كه انقالب اسالمي در بسياري از بايدهاي انقالب و اهداف كوچك و 
بزرگ خود نظير  »مبارزه با اشرافي گري و كاخ نشيني دولتي«، »مبارزه با قانون 
شكني، رانت خواري، قاچاق و... «، »فقرزدايي عمومي«، »رفع بيكاري و توليد 
اشتغال«، »تحكيم بنيان خانواده«، »رشد فضائل اخالقي و تحكيم فرهنگ 
عمومي«، »ترويج سبك زندگي ايراني اسالمي«، »ايجاد الگوي مديران تراز 
انقالب«، »تشكيل دولت تراز انقالب«، »ايجاد دانشگاه تراز انقالب«، »ايجاد 
دستگاه ديپلماسي تراز انقالب«، »ايجاد جهش در نظام توليد«، »استقرار 
نظام كارآمد نظارت و بازرسي« و... يا موفق نبوده و يا كم توفيق بوده و رضايت 
حق تعالي و مردم را به دست نياورده است.  از اين حقيقت مسلم نبايد غافل 
شد كه عدم توفيق نظام اسالمي در دستيابي به اهداف و بايدهاي مذكور اوالً به 
دليل وجود صدها مانع بزرگ و كوچك به عنوان واقعيت هاي ملموس و عيني 
در داخل و خارج از كشور است كه غلبه بر آنها هم شدني است و هم چشم انداز 
روشني براي تحقق آنها در دسترس است و ثانياً عدم تحقق اين اهداف و بايدها 
به هيچ وجه از عظمت و بزرگي راهي كه پيموده ايم نمي كاهد كه خوانندگان 

عزيز را به كتاب توصيه شده در باال داللت مي دهم. 
در باره علل عدم توفيق در تحقق اهداف نظام اسالمي بايد به دو نكته كليدي 
توجه شود: اوالً دشمنان انقالب اسالمي ناجوانمردانه با استفاده حداكثري 
از تمام ظرفيت هاي رسانه اي خود اعم از رس��انه هاي مجازي و شبكه هاي 
ماهواره اي و... به كوچك نمايي دستاوردهاي نظام مقدس جمهوري اسالمي 
مي پردازند. ثانياً عدم تحقق برخي اهداف نظام به وجود برخي موانع داخلي 

برمي گردد كه عمده آنها از اين قرار است: 
۱ - راحت طلبي كارگزاران و مديران نظام و دور ش��دن از مش��ي انقالبي و 
جهادي. ۲ - زمان بر بودن تحقق برخي اهداف به دليل فقدان زيرساخت هاي 
الزم. ۳ - انتخاب روش غلط، پرفس��اد و پرهزينه ليبرال سرمايه داري غربي 
توسط دولت هاي پس از جنگ تحميلي.  ٤ - باور غلط و مواضع و موانع غلط 
برخي احزاب سياسي.  ۵ - ناكارآمدي و سوءمديريت احزاب سياسي كه با رأي 
مردم بر مصادر امور گماشته شده و از اهداف انقالب فاصله گرفته اند ۶ - ظهور 
و تقابل تفكر غيرانقالبي با تفكر انقالبي در كشور. ناگفته پيداست كه تقريباً 
تمامي دستاوردهاي ٤۲ سال گذشته محصول تفكر انقالبي بوده و تفكر   بزدالنه 
هنر مردم ايران را توليد آبگوشت و فسنجان مي داند و به مانند بازي فوتبال 
در به در به دنبال واردات مدير خارجي و باز كردن پاي مستشاران بيگانه به 
كشور است.  ضمن باليدن به راه پيموده شده با جرئت و قاطعيت مي گوييم كه 
راه برون رفت و غلبه بر مشكالت كشور و تحقق اهداف بر زمين مانده  انقالب، 
اهتمام در تحقق بيانيه گام دوم انقالب با حضور حداكثري پاي صندوق هاي 
رأي در انتخابات سيزدهمين دوره رياست جمهوري در خرداد ماه ۱٤۰۰ و 

تشكيل دولت جوان حزب اللهي است. 

سيد عبداهلل متوليان 

روحاني: وزير ما وقت ندارد كه بين 3 قوه راه برود

این كابینه  هم خط قرمز اعالم شد!

در حالي كه مش�كالت ناشي از سوء مديريت 
در دولت و دس�تگاه هاي اجرايي ش�هره عام 
و خاص ش�ده و دول�ت تدبير و امي�د به رغم 
هش�ت س�ال ش�عار و وعده هاي رنگارنگ، 
به نم�اد ي�ك دول�ت ناكارآمد خصوص�ًا در 
ح�وزه حل مش�كالت اقتصادي و معيش�تي 
تبديل ش�ده اس�ت، روز گذش�ته داد رئيس 
جمهور از اي�ن بلند ش�د كه چرا وزي�ران او 
به مجل�س و ق�وه قضائيه احضار مي ش�وند. 
»وزراي من را احضار نكنيد، بگذاريد اين ماه هاي 
پاياني وزرا به كارشان برسند. وزير بين قوا نداريم. 
وزير ما وقت ندارد كه بين سه قوه راه برود. يكي 
در يك قوه و ديگري در قوه ديگر باش��د. « زبان 
حال اين عبارت ها يك چيز بيشتر نيست؛ دولت 
خط قرمز ماست و كس��ي حق احضار، پرسش و 
پاسخ از وزرا را ندارد.  سابقه اين خط كشي ها به 
گذشته بر مي گردد، جايي كه رئيس دولت هاي 
نه��م و دهم در مواجه��ه با خبرن��گاري كه از او 
پرس��يده بود چرا در برابر احضار اعضاي دولت 
به مراجع قضايي سكوت كرده است، گفت: » ما 
موضع مان سكوت است، اما باالخره اگر بخواهند 
ادامه بدهند و به بهانه هاي گوناگون همكاران ما 
را در كابينه متهم كنند. وظيفه  اخالقي، قانوني 
و ملي دارم كه بايس��تم و از همكاران خودم در 
كابينه دفاع كنم. در واق��ع كابينه خط قرمزي 
است كه اگر بخواهند به آن دست اندازي كنند، 
ديگر من بايد وظيفه  قانوني خود را انجام دهم.«

ديروز هم ادبيات رئي��س دولت هاي نهم و دهم 
به گونه ديگري از زبان رئي��س دولت دوازدهم 
بازتوليد ش��د. بهانه اعتراض روحاني هم احضار 
وزير ارتباطات و فناوري اطالعات بود كه چندي 
پيش از سوي دادستاني كل كشور براي پاسخ به 

»اتهامات متعدد« صورت گرفت. 
چنان كه پيشتر در خبرها آمده بود، علت احضار 
وزير ارتباطات به دادسرا، عدم اجراي مصوبات 
ش��وراي عالي فضاي مجازي با رياس��ت رئيس 
جمهور و اس��تنكاف از اج��راي چندين مصوبّه 
اين شورا است. پرونده تشكيل شده درخصوص 
آذري جهرمي بر اس��اس گزارش ه��اي متعدد 
واصله به قوه قضائيه، از طرف ضابطان و نهاد هاي 

مردمي و ارگان هاي مختلف مبني بر عدم انجام 
وظاي��ف قانون��ي و تخلفات متعدد بوده اس��ت. 
يكي از عناوين اتهامي وي گزارش واصله مبني 
بر تخلف صورت گرفته از س��وي ش��ركت هاي 
ارائه دهنده اينترنت و درياف��ت هزينه اضافي از 

مردم بالغ بر ۶۰۰ ميليارد تومان است. 
رئيس جمهور كه در جلسه هيئت دولت سخن 
مي گفت، در حمايت از وزير ارتباطات، افزايش 
پهناي باند كشور را دستور خود خوانده و تأكيد 
كرد: »كس��ي را براي پهناي باند نبايد محاكمه 
كنند. اين مس��ئله دس��تور من بوده است. اگر 
مي خواهيد كس��ي را محاكمه كني��د، بايد مرا 

محاكمه كنيد. «
فارغ از اينكه آي��ا به عنوان ي��ك تصميم كالن 
حاكميتي رئيس جمهور ش��خصاً اي��ن اختيار 
را دارد كه دس��تور دهد پهناي باند را كاهش يا 
افزايش دهند، يا بايد اين تصمي��م در تعامل با 
ساير قوا اجرايي شود، در اين ادعا نوعي فرافكني، 
آدرس غلط و فريب افكار عمومي ديده مي شود. 
رئيس جمه��ور محترم البت��ه توضيح نمي دهد 
ك��ه آن ۶۰۰ ميلي��ارد تومان هزين��ه اضافه اي 
كه ش��ركت هاي ارائه دهنده اينترن��ت از مردم 
گرفته اند، كجا رفته اس��ت؟ بلكه فق��ط به اين 
گزاره ناقص اكتفا مي كند كه چرا وزير ارتباطات 
براي افزاي��ش پهناي باند به دادس��تاني احضار 

شده است!
احساس مس��ئوليت و صراحت روحاني در دفاع 
از وزيرانش البته س��تودني اس��ت، خصوصاً اگر 
همراه با صداقت باش��د، ليكن اين سؤال مطرح 
مي ش��ود كه آيا در ماه هاي پاياني دولت »تدبير 
و اميد« كس��ي پيدا خواهد شد، مسئوليت همه 
بي تدبيري هاي هشت سال گذشته را بپذيرد و 
بخواهد كه مثاًل براي قيمت هاي افسار گسيخته 
كاال و خدمات، دالر ۲۵ هزار توماني، پرايد يكصد 
ميليون توماني، سكه ۱۵ ميليوني، ريزش هاي 
پرنوس��ان بازار بوس، ران��ت ۱۸ ميليارد دالري 
ناش��ي از دالر ٤۲۰۰ تومان��ي و ه��زاران نمونه 
ديگري از اين س��وء مديريت ها م��ورد محاكمه 

قرار گيرد؟
روحان��ي در بخش ديگ��ري از س��خنان خود با 

بيان اينكه انتقاد سرجاي خود خيلي هم خوب 
اس��ت ولي گاهي اوقات روح مردم آزار مي بيند، 
مدعي شده: »در اين كش��ور آنهايي كه نسبت 
به دولت با لحن نادرست صحبت مي كنند، هم 
آزادي بيان براي آنها در رسانه ها لحاظ مي شود 
و هم مصونيت براي آنها تضمين شده است. مهر 
مصونيت بر آنها زده شده كه هرچه مي خواهند 
بگويند،  آزاد هس��تند و حتي پشت پرده گاهي 
تشويق هم مي شوند كه عالي گفتيد. اگر كسي 
بخواهد به نفع دولت حرف بزند، براي فردي كه 
حامي دولت است هم آزادي بيان و هم مصونيت 
آن معلوم نيست. ولي از اين مي ترسم كه روزي 
فردي كه به عنوان حامي دولت است حرف بزند 
و بعضي ها براي حمايت از دولت او را تحت فشار 

قرار بدهند. « 
رئيس جمهور با تش��كر از وزير ارتباطات و وزير 
سابق بيان كرد: »آنها كار بزرگي كردند. پهناي 
باند كار عظيم و بزرگي براي كشور است. كسي 
را براي پهناي بان��د نبايد محاكم��ه كنند. اين 
مس��ئله دس��تور من بوده اس��ت. اگر كسي را 
مي خواهي��د محاكمه كنيد، بايد م��را محاكمه 
كنيد.   پهناي باند يعني مبارزه با فس��اد. كسي 

نمي تواند با مبارزه با فس��اد مخالف باش��د. اگر 
كسي را مي خواهيد براي مبارزه با فساد احضار 
كنيد، بايد مرا احضار كنيد، ن��ه اينكه وزير مرا 

احضار كنيد. «
رئيس جمه��ور البته اذعان مي كن��د كه فضاي 
مج��ازي داراي مخاطراتي هم هس��ت، اما اين 
مخاطرات به وزي��رش برنمي گردد. او س��پس 
براي اثبات بي گناهي وزي��ر ارتباطات به مثالي 
متوس��ل مي ش��ود و مي گويد: »فضاي مجازي 
البته مش��كالتي ه��م دارد كه كس��ي منكر آن 
نيست. اگر وزير راه ما جاده و اتوبان درست كرد 
و در آن تصادف شد، بايد وزير راه را احضار كرد؟ 
بايد متخلف را دستگير كرد. بايد پليس مراقبت 
كند. ش��ما مي خواهيد وظايف پليس و دوربين 
را به گردن وزير راه بيندازي��د. وظايف راننده را 

برعهده وزير راه بيندازيد.«
رئيس دولت تدبي��ر و اميد اما به اين پرس��ش 
پاسخ نمي دهد، كدام دس��تگاه در دولت متولي 
مراقبت از اين مخاطرات فضاي مجازي اس��ت؟ 
او مي گويد،  جاده و اتوبان بايد باش��د، اتومبيل 
هم باشد. نمي شود گفت چون مركب هاي ديگر 
هس��تند، اتومبيل نباش��د. وقتي ماشين، ريل، 
هواپيم��ا، قطار و اتومبي��ل مي آوريم، تصادف و 
تخلف هم ممكن اس��ت. بايد جل��وي تخلف را 
گرفت. بايد فرهنگ سازي كرد. كسي كه پشت 
فرمان مي نش��يند، بايد آموزش ديده باش��د و 
سواد رانندگي داشته باش��د، بايد مراقبت كرد. 
اما نمي گويد چه كسي و دستگاهي بايد جلوي 
تخلف فضاي مجازي را بگيرد؟ كدام دس��تگاه 
فرهنگ سازي كند و چرا تاكنون در اين زمينه 

كم كاري شده است؟ 
روحاني با بيان اينكه در فضاي مجازي هم ممكن 
است مانند فضاي حقيقي تخلف و دزدي كنند، 
گفته: »ممكن اس��ت ايمان جوان��ان ما را هدف 
بگيرند. ره��ا كردن فضاي مجازي غلط اس��ت، 
بستن آن هم اشتباه اس��ت. اگر فضاي مجازي 
نبود چگونه بيماران كرونايي را كنترل كنيم؟ اگر 
فضاي مجازي نبود، چگونه جلوي شيوع كرونا 
را بگيريم؟ فضاي مجازي در س��المت آموزش 
نش��اط مردم كمك كرده است.« رئيس جمهور 
محترم براي اثبات ادعاي خ��ود مرتب مواهب 
نسبي فضاي مجازي را به رخ مي كشد، اما درباره 
عوارض افسار گسيخته فضاي مجازي يا سكوت 
مي كند و يا از دولت درمقابل��ه با اين مخاطرات 

سلب مسئوليت مي كند.
 رئيس جمهور س��پس چهره معصومانه به خود 
مي گيرد و از تمام قوا، نيروهاي مس��لح، مردم و 
از آنهايي كه با دولت خوب نيستند يا در رقابت 
يا قهر هس��تند مي خواهد كه در اين ش��ش ماه 
باقي مانده كار دولت، بگذارند كه دولت كارش 
را بكن��د. روحاني بازهم تأكي��د مي كند: » وزير 
ما وقت ندارد كه بين س��ه قوه راه برود. يكي در 
يك قوه و ديگري در قوه ديگر باشد. كميسيون 
احضارش مي كند و يا از آن سؤال دارند. وزير بين 
قوا نداريم. وزير براي قوه مجريه است. وزير براي 
قوه مقننه و مجري��ه و قضائيه همه باهم نداريم. 
يك وزير است و مسئوليت اجرايي دارد بايد به 
كارش برس��د. بگذاريد در اين شش ماه آخر ما 
كارهاي نيمه تمام را انجام دهيم و به س��رانجام 

برسانيم. « 
عمر اين دولت هم مانند س��اير دولت ها به س��ر 
خواهد آمد، اما م��ردم درباره عملك��رد دولتي 
كه قرار بود تدبير كن��د و اميد بيافريند، قضاوت 
خواهند كرد. انتخابات رياست جمهوري ۱٤۰۰ 

مي تواند بزنگاه اين قضاوت باشد. 

ژه
وی

 رأيمانازسراستيصالنبود   
اكبر تركان، فعال اصالح طلب و عضو شوراي حزب اعتدال 
و توس��عه در گفت وگوي��ي با روزنام��ه فرهيخت��گان بر به 
هم آميختگي اصالح طلبان و دولت روحاني صحه گذاش��ته 
است: »آن چيزي كه مسلم اس��ت و در سال ۹۲ و همچنين 
س��ال ۹۶ اتفاق افتاد، حمايت قاطع جريان اصالح طلبي از 

اصلي ترين عوامل موفقيت  روحاني بود. «
او ادامه مي ده��د: »من از اي��ن موضوع اطالع��ي ندارم كه 
)اصالح طلبان و روحاني( با هم توافقي كرده باشند يا توافقي 
را به ثمر نشانده باش��ند. به نظرم چنين توافقي نبوده است. 
آنها تصميم گرفتند از ايش��ان حمايت كنند. در س��ال ۹۲ 
انتخاب همه ما روحاني بود، نه اينكه چاره اي نداش��تيم و از 
روي استيصال انتخاب كرده باشيم. بهترين انتخاب آن زمان 
روحاني بود. آنچه به خير و صالح ب��ود، اين بود كه  روحاني 
رئيس جمهور ش��ود. « در ماه هاي اخير، ه��ر از چندگاهي 
ميان برخي اصالح طلبان و دولتمردان روحاني بر سر ميزان 
نقش اصالح طلبان در پيروزي روحاني و مسئوليت آنان در 
قبال عملك��رد او بحث هاي تندي درمي گي��رد. از جمله در 
روزهاي اخير و پس از آنكه ص��ادق خرازي در مورد حمايت 
اصالح طلبان از روحاني تصريح كرد كه »ما اشتباه كرديم«، 
محمود واعظي، رئيس دفتر رئيس جمهور با اشاره به پايين 
بودن رأي عارف در نظرسنجي هاي قبل از انتخابات سال ۹۲ 
و كناره گيري اجباري او گفت��ه بود: »اصالح طلبان با نگاهي 
به گذش��ته ببينند قبل از اين دولت چه ش��رايطي داشتند 
و فعاليت هاي آنه��ا در چه حدي بود. اي��ن دولت همفكران 
آنها را در استانداري ها و سمت معاونت وزير به كار گرفت و 
امروز به جاي تش��كر، طلبكار هم شدند و حرف هاي بي ربط 

مي زنند. «

 استفادهازادبيات»روحاني«جرماست! 
خبرگزاري ايسنا، از خبرگزاري هاي دولتي، در مورد علت 
غيبت رئيس سازمان صداوسيما در جلسه ديروز هيئت 
دولت نوش��ته: »علت اين غيبت عدم ارسال دعوتنامه از 
س��وي دفتر هيئت دولت براي علي عسگري عنوان شده 
است. « ايس��نا به منبع خبر خود اش��اره نكرده و صرفاً از 
عبارت »ايسنا اطالع يافت« براي اشاره به مرجع خبر بهره 
برده است. با اين حال، با غيبت عبدالعلي علي عسگري در 
جلسه هيئت دولت، تقريباً همه دريافتند كه علت آن بي 
ارتباط با ماجراي توهين به حسن روحاني از سوي يكي 
از مهمانان برنامه اي زنده در شبكه ٤ سيما نيست. گرچه 
ديروز صبح محمود واعظي، رئيس دفتر رئيس جمهور در 
پاسخ به سؤال خبرنگاران، بدون تأييد يا رد اين گمانه زني، 
در مورد دعوت يا عدم دع��وت او گفت »نمي دانم« و بعد 
توضيح داد كه ايش��ان»در آن اتاقي ك��ه ما بوديم حضور 

نداشت.«
واعظي البته از دعوت منتقدان دولت به صداوس��يما هم 
گاليه كرد و تلويحاً صداوسيما را فقط براي حاميان دولت 
دانست: »صداوسيما در برخي از برنامه هايي كه دارد چه 
زنده و چه ضبط شده، به نوعي كساني را انتخاب مي كند 
كه مخالف دولتند، در حالي كه ما بيش از هر زمان ديگري 
نيازمند انسجام و هماهنگي هستيم تا از جنگ تحميلي 

اقتصادي عبور كنيم. «
هفته گذشته در برنامه تلويزيوني »زاويه«، احمد جهان  
بزرگي عضو هيئت  علمي پژوهش��گاه فرهنگ و انديشه 
اس��المي كه به عنوان مهمان در اين برنامه حضور يافته 
بود، در اظهاراتي گفت: »مس��ئولي كه در خانه نشسته و 
شايد پاي منقل هم باشد، جايي س��ر نمي زند و وزرايش 

نمي توانند با او تماس بگيرند، اين مسئوله؟« اين اظهارات 
توهين آميز با واكنش تند دولتي ها مواجه ش��د و بيانيه 
توضيحي ش��بكه ٤ را در پي داش��ت. با اين حال، رئيس 
سازمان صداوسيما هم رسماً از رئيس جمهور عذرخواهي 
كرد. هرچند برنامه زنده و توهين هم از سوي »مهمان« 

انجام گرفته بود. 
پس از آن، حبيب رحيم پور ازغدي مجري و سردبير برنامه 
»زاويه« در گفت وگويي تأكيد كرد كه »اخراج شده ام«. 
او معتقد بود كه براي اخ��راج او گويا به دنبال »بهانه اي« 
مي گش��تند، به دليل آنكه برنامه »انتقادي« بوده و البته 
»اس��تقالل« رأي هم داشته اس��ت. رحيم پور با اشاره به 
اينكه به او ايراد گرفته شده كه چرا »تذكر قاطع« نداده، 
توضيح داده كه چنين تذكري بايد مانع »تكرار« ش��ود و 
تذكر من هم مانع تكرار شده است. او مي گويد كه عالوه بر 

اين، در پايان برنامه هم »مجدد« تذكر داده است. 
پيش از اين هم، در دولت س��يد محمد خاتمي نس��بت به 
محمود احمدي نژاد، شهردار وقت تهران و نيز علي الريجاني 
رئيس وقت س��ازمان صداوس��يما و نيز محمدباقر قاليباف، 
ش��هردار تهران در دولت  اول حس��ن روحاني همين رفتار 
انجام ش��ده بود و به دليل اختالف نظرات ب��ه هيئت دولت 

دعوت نشدند. 
برخي كارب��ران توئيتر، ضم��ن تأييد توهين ب��ودن چنين 
اظهاراتي پيرامون مقام رياس��ت جمهوري، يادآوري كردند 
كه متأسفانه اس��تفاده از »منقل« در ادبيات سياسي را اول 
بار خود حس��ن روحاني باب كرد، وقتي گفت: »برخي فكر 
مي كردند منقلي هس��ت و مي توانند قطعنامه ها را در آتش 
بيندازند. « و حال استفاده از همان ادبيات، حتي براي كساني 

كه آن را نگفته اند هم جرم تلقي مي شود!

نظر مجمع تشخیص 
درباره لوایح FATF تغییر نكرده است

جانشين دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام با بيان اينكه تغييري در 
نگرش اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره لوايح مرتبط با 
FATF ايجاد نشده است، گفت: كنوانسيون پالرمو، مشكالت و موانع 
كمتري در برابر كشور مي گذارد، بنابراين با تصويب آن مي توانيم منتظر 
اقدام متقابل FATF باشيم و پس از آن نسبت به CFT تصميم بگيريم. 
علي احمدي در گفت و گو با ميزان، با اشاره به روند بررسي لوايح مرتبط 
با FATF يعني كنوانسيون هاي »مبارزه با جرايم سازمان يافته فرا ملي« 
موسوم به پالرمو و »مبارزه با منابع مالي تروريسم« موسوم به CFT گفت: 
بررسي اين كنوانسيون ها حدود يك سال در مجمع تشخيص مصلحت 
نظام صورت گرفت اما به نتيجه نرسيد. مطابق قانون آيين نامه داخلي مجمع 
تشخيص مصلحت نظام، با توجه به اينكه رسيدگي به اين دو كنوانسيون در 

زمان معين آن انجام نشد، نظر شوراي نگهبان مبنا قرار مي گيرد. 
جانشين دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام خاطر نشان كرد: پس از اينكه 
بررسي اين دو كنوانسيون، از مهلت قانوني دستور كار مجمع خارج شد، 
رئيس جمهور نامه اي در اين باره به رهبر معظم انقالب نوشتند؛ ايشان هم 
از بين درخواست هايي كه رئيس جمهور ارائه كرده بود، صرفاً تمديد زمان 
براي بررسي كنوانسيون ها در مجمع تشخيص مصلحت نظام را پذيرفتند. 
وي خاطر نشان كرد: بنابر اين توصيه خاصي و يا نكته اي كه براي اعضاي 
مجمع چه درتصويب و چه در اين كنوانسيون ها به صورت الزام آور يا مورد 

تأكيد قرار گرفته باشد، وجود ندارد. 

رئيس قوه قضائيه: 
روابط بین ملت و دولت را 

منافع ملي رقم مي زند
رابط�ه دولت ب�ا مل�ت رابط�ه تعريف 
ش�ده اس�ت و آنچه روابط بي�ن ملت و 
دولت را رقم مي زند منافع ملي اس�ت.

 به گزارش ايسنا، سيد ابراهيم رئيسي در 
دوازدهمين گردهمايي مجازي نمايندگان 
ولي فقيه و ائمه جمعه كشور، اظهار كرد: 
رابطه دولت ب��ا ملت رابطه تعريف ش��ده 

اس��ت، آنچه روابط بين ملت و دولت را رقم مي زند منافع ملي است و 
بايد براي حفظ منافع ملي تالش كرد. منافع مل��ي تنها به مرز و بوم و 
جغرافيا مربوط نمي شود و مي تواند منافع غيراز سرزمين هم جزو منافع 

محسوب شود. 
رئيس قوه قضائيه تصريح كرد: امام )ره( منافع ملي و مصالح انسان را 
با هم پيوند زد و تركيبي بين مليت و اسالميت را رقم زد و نگاه علماي 
بزرگ و در رأس آن امام اين بود كه تقابلي بين اسالميت و مليت نيست 
بلكه پيوند اين دو مي تواند نجات بخش جامعه باش��د و حفظ دفاع از 
وطن را در جامعه افزايش دهد. امام بزرگوار به نحوي عمل كردند كه 
جمهوريت و اسالميت، مليت و اسالميت، مصالح انسان معاصر با منافع 

ملي با هم پيوند خورد و سازوكار اين پيوند ايجاد شد. 

سرلشكر صفوي: 
پیگیري پرونده ترور حاج قاسم 

یك مطالبه حقوقي است
دس�تيار و مش�اور عالي فرمانده معظم 
كل قوا گف�ت: پيگي�ري پرون�ده ترور 
حاج قاس�م يك مطالبه حقوقي اس�ت 
و اين به غي�راز آنچه اس�ت ك�ه ايران 
به عن�وان انتق�ام س�خت از نظامي�ان 
تروريس�ت امريكايي خواه�د گرفت. 
به گزارش دفاع پرس، س��ردار سرلش��كر 

پاسدار سيديحيي صفوي، دستيار و مش��اور عالي فرمانده معظم كل 
قوا در حاش��يه امضاي تفاهم نامه همكاري علمي- پژوهشي في مابين 
پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس شهيد سپهبد پاسدار حاج قاسم 
سليماني و بنياد حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع مقدس كه صبح ديروز 
برگزار شد، در جمع خبرنگاران با اشاره به برگزاري همايش بين المللي 
مطالبات حقوق ملت ايران از حاميان رژيم بعث عراق در پنجم و ششم 
اسفند در موزه انقالب اس��المي و دفاع مقدس اظهار داشت: در هشت 
سال تجاوز رژيم بعث عراق به ملت ايران و انقالب اسالمي حمايت هاي 
اروپايي ها، امريكايي ها و برخي كش��ورهاي عربي خسارت هاي بسيار 
زيادي به ملت اي��ران وارد كردند. وي ادامه داد: اين اولين همايش��ي 
بين المللي از نظر حقوقي اس��ت كه جنايت هاي ضد بشري كه تأكيد 
در به كارگيري انواع سال ح هاي شيميايي و كشتار مردم بي دفاع ما در 
شهرهاي بزرگ ايران همچون سردشت، شهرهاي مركزي و جبهه ها به 

كارگيري كردند مورد بررسي قرار مي گيرد. 
سردار صفوي گفت: يكي از سالح هاي غيرممنوعه سيا نور بود كه در يك 
روز در حلبچه عراق ۵ هزار نفر را به شهادت رساند. دستيار و مشاور عالي 
فرمانده معظم كل قوا افزود: از ۳۰۰ هزار جانبازي كه در كشور داريم 
بيش از ۵۰ هزار نفر جانباز شيميايي با درجات مختلف دارند؛ همچنين 
بمباران هاي ناش��ي از حمله رژيم بعث عراق خس��ارت هاي زيادي بر 
جاي گذاش��ت به عنوان مثال در ش��هر دزفول بيش از صد موشك به 
اين شهر زدند. وي خاطرنشان كرد: پيگيري حقوقي ترور شهيد سردار 
سپهبد حاج قاسم س��ليماني يكي از محورهاي اين همايش است؛ در 
تاريخ حقوق بين الملل تاكنون سابقه نداشته است كه رئيس جمهور 
يك كشور كه مدعي دموكراس��ي و حقوق بشر است، دستور قتل يك  
فرمانده بزرگ را در يك كش��ور ثالث دهد؛ ترور سردار سليماني حتي 

خالف قوانين امريكا است. 
سردار صفوي تأكيد كرد: پيگيري پرونده ترور حاج قاسم يك مطالبه 
حقوقي است و اين به غيراز آنچه است كه ايران به عنوان انتقام سخت 

از نظاميان تروريست امريكايي خواهد گرفت. 

دبير شوراي ائتالف نيروهاي انقالب:
بي اعتماد كردن مردم  
ویژگي اصالح طلبان است

دبير ش�وراي ائتالف نيروه�اي انقالب اس�المي ضم�ن تأكيد بر 
اينك�ه بي اعتماد ك�ردن مردم مهم تري�ن ويژگ�ي اصالح طلبان 
اس�ت كه هر بار ك�ه قدرت دس�ت آنه�ا ب�وده بي اعتم�ادي در 
مردم به اوج خود رس�يده اس�ت، گفت:  اي�ن بي اعتمادي موجب 
كاه�ش مش�اركت و افزاي�ش بي اعتم�ادي م�ردم مي ش�ود. 
پرويز سروري در گفت وگو با فارس، در پاسخ به آن دسته از اصالح طلبان 
كه مي گويند جريان انقالبي به دنبال مشاركت حداقلي براي پيروزي در 
انتخابات ۱٤۰۰ است، تصريح كرد: اين از آن لطيفه هاي سياسي است 
كه اصالح طلبان مي گويند و تالش دارند با افكار عمومي بازي كنند. وي 
با اشاره به اكثريت مطلق اصالح طلبان در شوراي شهر اول تهران گفت: 
در شوراي اول، اصالح طلبان سر كار بودند و باليي بر سر اين ملت آوردند 
كه در نتيجه نفرات اول با حداقل رأي ممكن روي كار آمدند و ميانگين 
رأي حدود ۹۰ يا ۱۰۰ هزار رأي در تهران بود كه به معناي ضعيف ترين 

و كمترين مشاركت در تاريخ انقالب است. 
سروري با تأكيد بر اينكه هر زماني كه اصالح طلبان سر كار بودند باليي 
بر سر مردم آوردند كه انتخابات به شدت افت كرد، بيان داشت: دقيقاً در 
شوراي سوم كه دست نيروهاي انقالبي قرار مي گيرد، شاهد يك رشد 
بسيار بااليي در مشاركت مردم هستيم و اين مشاركت هر دوره افزايش 
پيدا كرد، به گونه اي كه نفر اول تهران يك ميليون و ۷۰۰هزار رأي آورد. 
وي با تأكيد بر اينكه اين نشان دهنده اين است كه هر موقع قدرت دست 
اصالح طلبان بوده شاهد كاهش مشاركت بوده ايم، اظهار داشت:  اينكه 
اينها مدعي مشاركت حداكثري هس��تند، خيلي عجيب است و قول 
مي دهم كه ش��اهد خواهيد بود كه در دوره بعدي مجلس مشاركت به 

شدت افزايش پيدا مي كند، چون مجلس دست اصالح طلبان نيست. 
سروري افزود: اينها به علت عملكرد ضعيفي است كه دارند و چون نگاه 
به داخل ندارند، ظرفيت هاي داخلي را نمي بينند، استعدادهاي داخلي 
را كشف نمي كنند و توان ملي را باور ندارند باعث مي شوند كه مردم از 
نظام مأيوس شوند. دبير شوراي ائتالف نيروهاي انقالب اسالمي ضمن 
تأكيد بر اينكه بي اعتماد كردن م��ردم مهم ترين ويژگي اصالح طلبان 
است كه هر بار كه قدرت دس��ت آنها بوده بي اعتمادي در مردم به اوج 
خود رسيده اس��ت، گفت:  اين بي اعتمادي موجب كاهش مشاركت و 
افزايش بي اعتمادي مردم مي شود. سروري با تأكيد بر اينكه يقين دارد 
كه نيروهاي انقالب اين مشاركت را افزايش خواهند داد، اظهار داشت: 
جريان انقالب همين طور كه توانسته كارآمدي خود را در عرصه سيستم 
قضايي نشان دهد و ما شاهد گره گشايي از مشكالت مردم هستيم در 
مجلس يازدهم هم تمام قد براي حل مش��كالت مردم قدم برمي دارد 
در عين حال مشاهده مي كنيم كه دولت مظهر ناكارآمدي و بي ثباتي 
در همه عرصه ها است. دبير ش��وراي ائتالف نيروهاي انقالب اسالمي 
تأكيد كرد: چيزي كه مشاركت در انتخابات را كاهش مي دهد عملكرد 

اصالح طلبان است و به نظرم نبايد آدرس غلط به مردم بدهند.

88498443سرويس  سياسي
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ف�ارغ از اينك�ه آيا به عن�وان يك 
تصمي�م كالن حاكميت�ي رئي�س 
جمهور ش�خصًا اين اختيار را دارد 
كه دستور دهد پهناي باند را كاهش 
يا افزايش دهند، يا بايد اين تصميم 
در تعامل با س�اير قوا اجرايي شود، 
در اين ادعا نوعي فرافكني، آدرس 
غل�ط و فريب اف�كار عمومي ديده 
مي ش�ود. رئي�س جمه�ور محترم 
البته توضيح نمي ده�د كه  آن 600 
ميليارد توم�ان هزينه اضافه اي كه 
ش�ركت هاي ارائه دهنده اينترنت 
از مردم گرفته اند، كجا رفته است؟ 


