سیاسی

iran-newspaper

سال بیستوسوم شماره  6660پنجشنبه  16آذر 1396

نشاط سیاسی در روزهای بهاری دانشگاه

خاتمی :از رأی به روحانی پشیمان نیستیم اما نقد را وظیفه خود میدانیم /ضرغامی :چه کسی گفته قوه قضائیه معادل کل نظام است؟

تسنیم

مراســم  16آذر امســال هــم بــه طــور
گسترده و با حضور تمام سالیق سیاسی
در دانشــگاههای مختلــف کشــور برگزار
شــد .شــاید مجموعــه مراســم امســال
را بتــوان کــم حاشــیهترین مراســم روز
دانشــجو در یــک دهــه اخیــر نامیــد که
نــه در جایی ســخنرانی و مراســمی لغو
شــد و نه اینکه در هیچ مراســمی تشنج
و درگیــری دیــده شــد .در همیــن حــال
بــه شــکل مشــهودی از تمــام عالیــق و
گرایشهای سیاسیی ،چهرهها و افرادی
در دانشــگاههای مختلف کشور به بیان
دیدگاههای خود پرداختند .در مجموع
ایــن ســخنرانیها طیفهــای هــوادار
دولت و اصالحطلبان بر لزوم باالبردن
قدرت تحمــل بیشــتر در جامعه تأکید
کردند و ســخنرانان جریان اصولگرا نیز
نســبت به تالش برای انحــراف انقالب
به ابراز نگرانی پرداختند.
ëëپزشکیان:دانشگاهیاناهل
گفت و گو باشند
نایــب رئیــس اول مجلــس گفــت:
ملتی میتواند ســرپا بایســتد کــه با هم
متحــد باشــد و نــگاه و زبــان مشــترک
ت و گو کند
داشــته باشــد و با منطق ،گف 
و اال دعــوا کــردن و هــو کــردن موجــب
پادگان درســت کــردن از ســوی افرادی
است که قدرت دارند.
بــه گــزارش ایســـــــــــــنا ،مســعود
پزشــکیان که روز سهشــنبه به مناسبت
 16آذر روز دانشــجو در دانشــگاه شــهید
بهشــتی حضور یافته بود ،بیشــتر وقت
جلســه پرســش و پاســخ خــود را بــه
ایــن اختصــاص داد تــا به دانشــجویان
ت و گــو و منطق
تفهیــم کنــد که بــا گفــ 
نظراتشــان را بیــان کننــد .وی در ایــن
برنامــه تأکید کــرد :وقتی بحــث دعوا و
هو کردن در میان باشد ،کسی که زورش
بیشتر است ،حرفش پیش میرود؛ چه
دانشــگاه باشــد ،چه خارج از دانشگاه و
اصــاً در جامعــه توســعه نیافته اســت
که طرفین به یکدیگر فحش میدهند.
شماها که خیلی سطح باال هستید ،شما
ت و گو باشــید نه هو کردن
بایــد اهل گف 
یــک نماینده در دانشــگاه .پزشــکیان با
انتقاد از اجرا نشدن برخی از مفاد قانون
اساسی گفت :در ابتدای انقالب اسالمی
سخنانی بیان شد که مواردی از آنها هنوز
اجرایی نشــده است .این در حالی است
که قرآن میفرماید چرا حرفی میزنید
کــه عمل نمیکنیــد؟ خداونــد ناراحت
میشــود که پایبند به حرفتان نباشید.
البته زورهایی میزنیــم تا یک کارهایی
انجــام دهیــم امــا موفــق نبودهایــم.
پزشــکیان در واکنش به شعار «مجلس
بــی کفایــت» تعــدادی از دانشــجویان
حاضــر در جلســه گفــت :اگــر مجلــس
بی کفایت است و نمایندگان بی کفایت
به آن راه پیدا کردهاند ،افرادی مثل شما
چنین مجلسی را به وجود آوردند ،پس
در حقیقت مشــکل خود شــما هستید.
نایــب رئیس مجلس شــورای اســامی
رفع حصــر را از دغدغههای نمایندگان
مجلس دانست و افزود :حصر دغدغه
نمایندگان اســت اما از جایگاه مجلس
نمیتوان آن را حل کرد.
ëëعلــی مطهــری :ســتارهدار کــردن
دانشجویانبایدمنتفیشود
دیگــر نایــب رئیــس مجلــس هــم
گفــت :ســتارهدار کــردن دانشــجویان
خ شــدهای اســت کــه باید
عمــل منســو 
در دانشــگاههای کشــور منتفــی شــود.
علــی مطهــری در همایــش جنبــش
دانشــجویی که به مناسبت روز دانشجو
در دانشــگاه محقق اردبیلــی در اردبیل
برگــزار شــد ،افــزود :مــا حتــی در ســیره
امیرالمؤمنین(ع) نیز مشاهده میکنیم
که ایشــان هیچگاه خــود را بینیاز از نقد
و هشــدار ندیدهانــد و همین امر جایگاه
نقد را در جامعه مشخص میکند.
مطهــری اجــازه دادن بــه ایجــاد
فضــای نقــد بویــژه در دانشــگاهها را
ســبب تشــکیل شــخصیت اجتماعــی
دانشــجویان دانســت و گفــت :برخورد

امیرالمؤمنیــن(ع) بــا خــوارج کــه یکی
از بزرگتریــن دشــمنان ایشــان بودند،
مبیــن ایــن حقیقــت اســت کــه انبیــا و
اولیــای مــا نیــز همــواره در برابــر نقــد
منعطــف بودهانــد ،حتی اگــر آن نقد از
ســر ســتیزهجویی باشــد .وی با تأکید بر
اینکــه «نقــد ســازنده و منصفانــه حــق
دانشجوســت و ســکوت دانشــجو در
فضای دانشــگاهی پســندیده نیست»،
اظهار کرد :وقتی فردی احساس میکند
هســته اصلی جامعه از بین رفته و تنها
پوسته و ظاهری نامناسب از آن جامعه
باقــی مانــده اســت ،وظیفــه دارد تــا بــا
اعتراض به وضعیــت حاکم بر جامعه
ظلمــت مطلــق را بزدایــد .مطهری در
ادامه گفت :دانشــجویی کــه قدرت نقد
و بحــث و جدل نداشــته باشــد عمالً به
موجــودی منفعــل در جامعــه تبدیــل
خواهد شــد و اســتادان وظیفــه دارند با
آموزش درست فرق میان نقد سازنده،
تملــق و چاپلوســی و تخریــب را بــه
درستی نشان دهند.
ëëعلیرضابهشتی:بایدباهمهتفاوتهایی
کهداریم،درکنارهمراهبرویم
یــک اســتاد دانشــگاه گفت :مــا باید
بتوانیــم با همــه تفاوتهایی کــه داریم

ایــن راهــش نیســت و قانون اساســی با
تمام مشــکالتی که دارد بستری فراهم
میکنــد کــه در آن میتوانیم بــه دنبال
همزیســتی مســالمتآمیز و متفــاوت
باشیم .وی خطاب به دانشجویان اظهار
کرد :دانشجویان باید با گفتوگو از خود
سؤال کنند که آیا جنبش دانشجویی قرار
است آرمانزدایی شود یا با عملگرایی
و حرکت به سوی حرکت مطلوب پیش
روند .من معتقدم آرمانگرایی ،تندروی
ط گرایــی نیســت چــون آرمانها
و افــرا 
میتوانــد دارای رنــگ و بــوی مختلــف
باشد.
ëëمحمدرضــا خاتمــی :دانشــگاهی که
برایش تعییــن تکلیف کنند ،پیشــرفت
نخواهدکرد
نایــب رئیــس مجلــس ششــم نیــز
گفت :دانشــگاهی پیشــرفت میکند که
برایــش مشــخص نکننــد اســتادش که
باشــد و کــدام دانشــجو در آن تحصیــل
کنــد ،دانشــگاهی کــه نیروهــای نظامی
بخواهنــد در آن نفــوذ کننــد و نهادهای
بیــرون از دانشــگاه بخواهنــد برایــش
تعیین تکلیف کنند ،دانشــگاه پیشرفته
نمیشود.
به گزارش ایلنا ،محمدرضا خاتمی

تضعیف دولت نمیدانیــم .وی درباره
موضــوع ســتارهدار شــدن دانشــجویان
گفت :بر اساس چه قانونی کدام دادگاه
اینها را محکوم کرده است ،کدام قانونی
وجــود دارد که اگر دانشــجویی فعالیت
سیاســی به نفــع جریانی یــا علیه جناح
دیگــر انجــام میدهــد بایــد ســتارهدار
شــود؟ وی با بیان اینکه «ممکن است
برخــی بگوینــد دانشــجویان ســتاره دار
قبــاً بیشــتر بــوده امــا االن کمتــر شــده
اســت» ،اظهار کــرد :در دولــت روحانی
حتی یک دانشجوی ستارهدار هم قابل
قبول نیست .اگر کسی جرمی کرده طبق
قانون او را محاکمه کنید.
ëëجلیلــی :تأکیــد امــام (ره) در آخریــن
ســال حیاتشــان هشــدار درباره اسالم
امریکاییبود
نماینــده مقــام معظــم رهبــری در
شورای عالی امنیت ملی نیز در مراسم
مشابهی گفت :علم مفید علمی است
که به وسیله آن بتوان مشکالت کشور را
حل کرد.
به گزارش ایســنا ،ســعید جلیلی در
آستانه روز دانشجو در جمع دانشجویان
دانشــگاه امــام صــادق (ع) با اشــاره به
تفاوتهــای بنیادیــن اندیشــه دینــی و

نکبت ،اســام پــول و زور ،اســام فریب
و ســازش و اســارت و اســام حاکمیــت
ســرمایه و ســرمایه داران بــر مظلومین
و پابرهنههــا» اســت .عضــو مجمــع
تشــخیص مصلحــت نظــام در پایان با
اشــاره به بخشهایی از پیام امام راحل
در سال  67به هنرمندان ،تشکیل بسیج
دانشــجو و طلبــه و همچنیــن ســاخت
مصالی تهــران ،گفت :ترجیعبند تمام
ایــن پیامهــا تأکیــد ایشــان بــر دوگانــه
اســام ناب و اســام امریکایی است که
ایــن نشــان میدهــد این مســأله چقدر
بــرای امــام (ره) اهمیــت داشــته و الزم
است شــما دانشجویان یک بار با دقت
پیامهای یک سال آخر امام را بخوانید.
ëëضرغامی :برخی انتقاد از قوهقضائیه
را انتقاد از کل نظام میدانند
همچنیــن یک عضــو شــورای عالی
انقالب فرهنگی گفــت :گاهی انتقادات
زیــادی بــه یــک مســئول وارد اســت اما
برخــی همــه این انتقــادات را به بوســه
زدن بــر تابوت هوگو چاوز یا بغل کردن
مادر وی خالصــه میکنند که این ظلم
بــه منتقــدان همان شــخص اســت .به
گــزارش ایســنا ،عــزتاهلل ضرغامی در
مراســم گرامیداشت ســالروز  ۱۶آذرماه

وزیر کشور :سالی  500مراسم دانشجویی در دولت تدبیر و امید برپا شده است

خبر

وزیر کشــور با اعالم اینکه در دولت تدبیر و امید به طور میانگین ســاالنه
 500مراســم دانشــجویی به مناســبت روز دانشجو در کشــور برگزار شده
اســت ،گفت :هیچ فرد یا گروهی حق ندارد از برگزاری مراســم مجوزدار
جلوگیــری کنــد .بــه گــزارش «ایــران» عبدالرضــا رحمانــی فضلــی روز
چهارشــنبه در یادداشــتی به مناســب فرارســیدن روز دانشــجو ،نوشت:
دانشــجو بایــد از تحلیلهــای جامــع و قــوی در عرصههــای سیاســی،
اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی برخوردار باشــد؛ دانشگاه و دانشجو باید
در عرصههــای امنیت سیاســی و اجتماعی و ...نقش جلودار و پیشــگام
ایفــا کنــد .وزیر کشــور با بیــان اینکــه تقویــت قانونگرایــی ،عقلگرایی و
حقیقتگرایــی و جلوگیــری از ســطحینگری و برخوردهــای عجوالنــه
و احساســی صــرف بایــد مورد توجه دانشــجویان باشــد ،گفــت :تقویت
بنیانهای اقتدار ملی و تأمین هرچه بیشتر منافع ملی با تکیه بر مردم و
امنیت پایدار سرلوحه کار دانشگاه باشد.
وی بــا تأکیــد بر اینکه دانشــجویان باید احســاس مســئولیت و تعهد
نســبت به تحوالت سیاســی داخلــی  -منطقــهای و بینالمللی داشــته
باشــند ،نوشــت :یکــی از شــاخصهای مهــم دانشــجو و دانشــگاه نقــد
اســت؛ دولت نیز از انتقاد ســازنده استقبال میکند و نقد را حق دانشجو
و دانشــگاه میدانــد البته انتظار اســت در کنــار نقد راه حل هم از ســوی
دانشجویان و دانشگاه مطرح شود .رئیس شورای امنیت کشور از افزایش

کنــار هــم راه برویــم و ایــران نســبت به
هــر زمــان دیگــری نیازمند همبســتگی
اســت .به گــزارش ایرنــا ،ســیدعلیرضا
بهشــتی عصــر سهشــنبه بــا حضــور در
دانشــگاه عالمــه طباطبایی در مراســم
روز دانشجوی این دانشگاه که به همت
انجمن اسالمی دانشجویان آزاداندیش
برگزار شــد ،طی ســخنانی بــا محوریت
«جنــش دانشــجویی ،آرمانگرایــی یــا
آرمانزدایــی؟» اظهــار کــرد :امــروزه
کســب علــم و دانــش اگــر در دانشــگاه
وجــود داشــته باشــد در اولویت ســوم و
چهــارم قــرار دارد و دانشــگاه تشــکیل
شده تا افراد مدرک تحصیلی بگیرند و
بعد از آن به دنبال رزق و روزی باشــند.
بهشــتی همچنین با بیان اینکه مســأله
اصلــی در هــر حکومــت ایــن اســت که
چگونــه بایــد بــا الگوهــای متعــدد کنار
آمــد ،افــزود :اگــر فکر شــود کســانی که
مثل مــا فکــر میکننــد خودی هســتند
و دیگــران ناخــودی محســوب شــوند

در مراســم  ۱۶آذرمــاه کــه بــه همــت
انجمن اسالمی دانشگاه تهران و علوم
پزشکی دانشــگاه تهران در محل سالن
فردوســی دانشــکده ادبیــات و علــوم
انســانی دانشــگاه تهــران برگــزار شــد،
گفــت دانشــگاه مســتقل یعنــی اینکه
دانشــگاهها سرنوشــت خــود را خــود به
دست گیرند ،اگر دانشگاهیان در کیفیت
آموزش و پژوهشی نقش داشته باشند.
مگر دانشــگاهی کــه افرادی بنشــینند و
برایــش کتابهــا و محتــوای کتابهــا را
مشــخص کند ،میتواند پیشرفت کند؟
این فعــال سیاســی اصالحطلب تأکید
کــرد :البتــه دانشــگاه بایــد از جناحهــا و
جریانهای سیاسی هم مستقل باشد.
وی بــا بیــان اینکــه «مــا از دولــت
روحانــی حمایــت کردهایــم و میکنیم
و از انتخــاب خــود پشــیمان نیســتیم و
نخواهیم شــد» ،گفت :امــا وظیفه خود
میدانیــم کــه انتقاد هــم بکنیم و حتی
بــا صدای بلند آن را بیــان کنیم و این را

فعالیت تشکلهای دانشــجویی در دولت تدبیر و امید خبر داد و افزود:
در طول  4ســال اخیر به طور میانگین حدود  3هزار و  500مورد مراســم
و تجمــع توســط تشــکلهای دانشــجویی ،گروههــا و احزاب در کشــور در
امنیت کامل برگزار شــده است .وی گفت :با اهتمام و نظارت کمیسیون
دانشجویی طی سالهای اخیر به مناسبت  16آذر ساالنه به طور میانگین
 500مراسم دانشجویی برگزار شده است.
وزیر کشور با اشاره به حضور فعال تشکلها در انتخابات دوازدهمین
دوره ریاســت جمهوری گفت :در راســتای بسترســازی برای شور ،نشاط
سیاسی و انتخاباتی در مقطع تبلیغات انتخابات  29اردیبهشت ماه 96
نیز بیش از  42هزار مراسم و برنامه از قبیل همایش ،سخنرانی ،مناظره،
جلسات با احزاب و فعاالن دانشگاهی و متنفذین قومی در سراسر کشور
برگزار شد .رحمانی فضلی تأکید کرد :با توجه به عملکرد دولت یازدهم،
دانشــجویان و دانشگاهیان شــاهد بودند که دولت به هیچ وجه بهدنبال
امنیتی کردن فضای دانشــگاهها نبوده و نیســت و سیاســت وزارت کشور
برگزاری تمامی مراسمهای دانشجویی مجوزدار به صورت قانونی است
و از آن هــم حمایت کرده و میکند .وی با بیان اینکه ســخنرانیهای روز
دانشجو باید در داخل دانشگاهها برگزار شود ،افزود :وزارت کشور حامی
برگزاری مراسمهای مجوزدار و قانونی است و از این بابت از هیچ کمک
و تالشی دریغ نخواهد کرد.

اندیشــه غــرب گفــت :در همین راســتا
اندیشــه دینــی چــه در مقــام توصیــف
واقعیــات و چــه تجویــز راه حــل بــرای
مشکالت ،با اندیشه دینی غرب تفاوت
دارد زیــرا طبق اندیشــه دینی ،حقیقتی
وجــود دارد کــه بایــد تمــام تجویزها در
نهایت ما را به آن حقایق رهنمون کند.
جلیلــی در بخــش دیگــری از
صحبتهایش اظهار کرد :البته اندیشه
دینــی صحیح نیز همان «اســام ناب»
اســت و حضرت امــام (ره) در پیامهای
یک سال آخر عمر شریفشان مکرر بر
مفهوم «اســام ناب» تکیــه و تمایز آن
را با «اســام امریکایی» بیان میکردند.
عضــو مجمــع تشــخیص مصلحــت
نظــام گفــت :در فرمایشهای حضرت
امــام(ره) «اســام امریکایــی» همــان
«اســام اشــرافیت ،اســام ابوســفیان،
اســام مالهــای کثیــف درباری ،اســام
مقدسنماهای بی شــعور حــوز ه های
علمــی و دانشــگاهی ،اســام ذلــت و

اهتمام وزارت دفاع به تولید تجهیزات دفاعی مورد نیاز

انتقال پیکر شهید مرزبان ایرانی به کشور
پیکر شهید اســتوار توحید ملکزاده ،مرزبان
کشــورمان کــه در حمله عناصر ضــد انقالب
در مرز زخمی شــده و پــس از انتقال به ترکیه
شهیدشد،تحویلمرزبانانجمهوریاسالمی
ایــران شــده و طــی تشــریفاتی بــه کشــورمان
منتقل شــد .به گزارش ایســنا پیکر این شهید
مرزبانــی ،پــس از ورود به خاک کشــورمان با
حضور گسترده مردم شهید پرور ،فرماندهان
نظامی ،انتظامی و مسئوالن شهرستان مرزی
ماکو تشییع و برای خاکسپاری به زادگاهش در
شهر ســلماس انتقال یافت .در اثر تیراندازی

تروریستها به مرزبانان و کارشناسان سازمان
آب در منطقه بوراالن ماکو دو نفر از مرزبانان
کشــورمان بــه همــراه دو نفــر از کارشناســان
ســازمان آب زخمــی و به بیمارســتان منتقل
شــدند امــا یکــی از مرزبانان به علت شــدت
جراحتهای وارد شــده به شهادت رسید .به
گفته بهرام قاســمی سخنگوی وزارت خارجه
تعداد مجروحان این حادثه چهار نفر بود که
توســط نیروهای ترکیه به بیمارســتان قارص
منتقل شــدند و تحت درمان قرار گرفتند .در
پی ایــن حادثه مولود چاووشاوغلو وزیر امور

که به همت بسیج دانشجویی دانشگاه
تهــران برگزار شــد ،گفت :متأســفانه در
کشور ما وقتی مسئولی بر سر کار میآید
کارنامــه ننگین و ســیاه از مســئول قبلی
خــود ارائه میدهــد که ایــن کار موجب
میشــود هــر کار خوبی که انجام شــده،
بــه حاشــیه بــرود .کســانی کــه کارنامــه
جمهــوری اســامی را ســیاه نشــان
میدهنــد ،قطعاً ضد انقالب هســتند و
کاری ضد انقالبی انجام میدهند.
وی معتقــد اســت :باندهــای بزرگ
قــدرت و ثــروت در حــال اداره کشــور
هســتند و آن وقــت افــرادی کــه دم از
آزادی میزننــد اگــر تعــدادی جــوان
بخواهند یک کار تولیدی انجام دهند به
آنهــا آزادی نمیدهند و در اولین جا که
بخواهنــد ورود کنند یکصد مانع جلوی
پایشــان ســبز میشــود .وی افزود :اگر
امــروز حرف از امــر به معروف میزنیم
الزمهاش نظارت عمومی است؛ چراکه
هزاران منکر بر زمین مانده و هیچ کس

راجــع بــه آنها حــرف نمیزنــد و برخی
نیز انتقاد از دســتگاه قضایــی را معادل
انتقاد از کل نظام میدانند در حالی که
اگر کســی حرفهای نامربــوط و خالف
زده بایــد بــه وی پاســخ داد .ضرغامــی
تأکیــد کــرد :مــا بــه کجــا میرویــم؟ اگر
دســتگاه قضایی ما مشکل دارد ،ضمن
احترام بــه همه قضات ،اگــر عدهای به
صراحت برخی آسیبها را میگویند و
انتقادات را مطرح میکنند نباید نگران
باشــند از این که فوراً احضاریه برایشان
مــیرود و تــا بــه خــود بیایند چند ســال
برایشــان زندان و حبــس بریدهاند .وی
تأکیــد کــرد :اگــر در دســتگاه قضایی ما
مشــکل وجود دارد ،باید راحت بتوانیم
آن را به زبان بیاوریم .کسانی که انتقاد از
قو ه قضائیه را معادل انتقاد از کل نظام
میدانند حتماً روش و کارشان نادرست
اســت .چه کســی گفتــه که قــوه قضائیه
معادل کل نظام است؟
ëëحاجــی بابایــی :تنهــا راه مقابلــه
بــا دشــمن ،تفکــر حججیهــا و
احمدیروشنهاست
رئیــس فراکســیون اصولگرایــان
مجلــس هم بــا بیــان اینکه «دشــمن
فقــط از دو نقطه ضعف عقبنشــینی
میکنــد» ،گفــت :ایــن دونقطه ضعف
یکــی تفکــر مقاومــت امثــال ســردار
سلیمانیها و شــهید حججیها و دیگر
تفکــر علمی احمدیروشنهاســت .به
گزارش ایرنــا ،حمیدرضا حاجی بابایی
در همایــش روز دانشــجو در دانشــگاه
قــم ،اظهار کــرد :دلیل قدرتمند شــدن
داعــش ،الگــو گرفتــن و اســتفاده از
فرهنگ شهادتطلبی موجود در تشیع
بــود اما چــون این الگو تقلیدی و ریشــه
نداشــت ،شکســت خورد .وی افزود :ما
در طول تاریخ انقالب اســامی همواره
بــا امریکا پنجــه در پنجــه بودهایم ،این
پیــکار عقبنشــینی نــدارد و عقایــد ما
همیشــه با امریکا در هماورد اســت ،در
ایــن چند ســاله همیشــه امریــکا در این
پیکار شکست خورده است؛ لذا به دنبال
این است که با ایجاد جنگ و التهاب در
منطقه به اهداف خود دســت پیدا کند.
وی در ادامــه صحبتهای خــود درباره
دشــمنی امریکا اظهــار داشــت :امریکا
فقــط از دو نقطه ضعف عقبنشــینی
میکند ،این دونقطه ضعف یکی تفکر
مقاومــت امثــال ســردار ســلیمانیها و
شهید حججیهاست که امریکا را از پای
یآورد.
درم 
ëëصفارهرنــدی :تجدیــد نظرطلبهــا
در دوران اصالحــات بــا روشــنگریهای
رهبریزمینگیرشدند
یــک عضــو مجمــع تشــخیص
مصلحــت نظــام نیــز گفــت :حاکمیت
دوگانــه و تجدیــد نظرطلــب در دوران
اصالحــات بــا روشــنگریهای رهبــر
معظم انقــاب زمینگیر شــد و از اواخر
دهــه  ۸۰موج بازگشــت بــه آرمانهای
انقالب به وجود آمد.
بــه گــزارش فــارس ،محمدحســین
صفــار هرنــدی در دانشــگاه امــام
صــادق (ع) گفــت :پیــش از انقــاب و
زمانی کــه رهبری امام خمینــی(ره) در
حال توسعه در میانههای مردم بود ،در
همان زمــان تالشهایی صورت گرفت
که انشــعابهایی را ایجاد کنند و ما نیز
در آن زمان این را احساس کردیم که در
این ارتباط دارد کارهایی انجام میشود.
صفار هرندی تأکید کرد :همواره یکی از
ترفندهای دشــمن این بوده که در برابر
رهبــری مقتدر رقیبتراشــی کند یعنی
کســی را به عنــوان رقیــب رهبر معرفی
نمایند .صفار هرندی با اشاره به اینکه
شــعبه زدن در کنــار امــام(ره) و ولــی
جامعه یک ترفند اســت ،اظهار کرد :در
زمان مرحوم منتظری دستاندرکاران
لیبرالها و عناصر داخلی کار را به جایی
رســاندند که امام(ره) تصمیم گرفت تا
پیش از پایان عمر خود تکلیف منتظری
کــه از او به عنــوان حاصل عمر خود نام
برده بود را روشن کند.

خارجه ترکیه در تماس تلفنی با محمدجواد
ظریف وزیــر امور خارجه کشــورمان ،با اظهار
همــدردی و تســلیت بــه مناســبت شــهادت
یکــی از مرزبانــان کشــورمان اعــام کــرد
تروریســتهای پ.ک.ک عامــل ایــن حادثه
بودهانــد و مأمــوران ترکیــه در حــال پیگیــری
مسأله هســتند و نتیجه را به اطالع مقامهای
ایرانی خواهند رساند .وزیر کشور ترکیه نیز در
تماس تلفنی به ســفیر جمهوری اسالمی در
آنکارا اطمینان داد موضوع با جدیت در حال
پیگیری است و نتیجه اعالم خواهد شد.

وزیر دفاع و پشــتیبانی نیروهای مســلح با بیان اینکه
«برای همه کشورها خواهان صلح ،دوستی و امنیت
هســتیم» ،گفــت :در عین حــال به تولیــد تجهیزات
دفاعی و غلبه بر تهدیدات ،اهتمام داریم .به گزارش
ایسنا ،امیر حاتمی وزیر دفاع در مراسم الحاق ناوچه
موشــکانداز ســپر بــه ناوگان شــمال نیــروی دریایی
ارتــش جمهوری اســامی ایران در انزلــی ،با تبریک
پیــروزی بر تکفیریهــا و گروهک تروریســتی داعش
بیان داشــت :اتفاق بســیار بزرگ و مهمی به دســت
مــردم و نیروهــای مســلح عــراق و ســوریه بــا کمک
نیروهــای کشــورهای منطقــه بویــژه روســیه و ایــران

افتــاد و این اضمحالل ،پیام مهمی برای پشــتیبانان
داعــش دارد و آن اینکــه؛ نمیتوانند با دروغ و فریب
برای ناامنی منطقه ،نقشه و برنامه طراحی کنند .وی
افزود :دزدان دریایی میخواســتند آبراههها را ناامن
کنند ولی با جهــاد و اخالص نیروی دریایی و نصرت
الهــی ،آنها متالشــی شــدند و امنیــت برقرار شــده و
ایــن امنیــت ،همــواره پایدار خواهــد بود .وزیــر دفاع
و پشــتیبانی نیروهــای مســلح تأکید کرد :بــرای همه
کشورها ،صلح ،دوستی و امنیت خواهانیم ولی برای
حفظ این صلح ،امنیت و دوستی؛ نیازمند تجهیزاتی
هستیم که بتواند بر همه تهدیدات ،غلبه کند.
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توگویمنتشرنشدهازآیتاهللحائریشیرازی
ëëگف 
مــا بایــد از این مســائل بــا مناظــره عبور کنیــم .این
دگرخوان
حکومت به وسیله مناظره به وجود آمده و به وسیله
مناظره میشــود آن را اصالح کــرد .اگر مناظره نبود
که آقای موســوی االن رئیس جمهورتان بود؛ یعنی
ایــن فردی که االن مقاومــت میکند ،اگر این رئیس
جمهــوری شــده بــود چــه کار میکردیــد؟ فکــرش
را بکنید! شــما االن میشناســید ایشان کیســت؛ این  ۱۳میلیون که رأی دادند
آدم بودند؛ اگر این مناظره نبود این  ۱۳میلیون شــده بود  ۲۰میلیون و آن ۲۶
میلیون شــده بود  ۱۶میلیون .مناظره اصالً تحول ایجاد کرد .ما باید اشکاالت
مناظره را برطرف کنیم ،ضابطهمند کنیم ،باید و نبایدهایش را مراعات کنیم،
حساب شده ،پاک ،تمیزو…آقای هاشمی که قبالً برای آقای کرباسچی مدال
داده بود بهعنوان ســازندگی ،وقتی رهبری این کار را کرد تمکین کرد ،تمکین
کرد ،ماندگار شــد و حذف نشــد .من گفتم در مصاحبه دیروز  -در ســایت من
هســت مصاحبه ام -در حد تمکین آقای هاشمی از رهبری ،اگر احمدینژاد
تمکین کند کافی است .اینکه آقای هاشمی را که میگفتند مثالً با این فتنهها
هست ،من گفتم آقای احمدینژاد به اندازه آقای هاشمی تمکین کند؛ گفتم
آقای هاشــمی چه کار کرد؟ نیروی برجســته او را که کرباســچی بود آوردند در
مناظــره ،او را لــه کردند .ایشــان یــک از گل نازک تری نگفــت .االن هم نوبت
احمدینــژاد اســت؛ اگــر احمدینــژاد وقتی که بــا این آقا یــا آن آقا یــا آن آقا
برخوردهایی میکند در حد آقای هاشــمی  -بیشــتر هم نه  -تمکین کند ،به
سالمت این دوره را تمام میکند و با آبرو هم تمام میکند.
ëëسرمقاله«قلمرومبهمیکجنگ»
در ماجرای جنگ یمن شاهد یک گرایش
برجســته هســتیم :تمایلــی غریــب بــه
کشــاندن درگیری به سمت خلیج فارس،
در حالی که جنگ یمن در کناره دریای عرب و دریای سرخ جریان
دارد .ظاهــراً هــم یمنیها و هم عربســتان از فارســی کردن جنگ
عربی بدشــان نمیآید.منطق آشکاری دارد .یمنیها که در مقابل
یک رژیم بی رحم تا دندان مســلح مورد حمایت کل جهان غرب
زیــر فشــارند ،از تبدیــل جنگ محلی بــه جنگ منطقــهای منتفع
میشوند ،زیرا متحدانی عملیاتی پیدا میکنند و عربستان هم در
ادامه ماجراجوییهای شــاهزاده پیوند خــورده با خانواده ترامپ و
اسرائیل ،مشتاق درگیری با ایران درجایی است که بتواند بمبی در
خاک ایران فرو افکند...هرچند دستگاه دیپلماسی ایران هوشیار به
نظر میرســد و تمایل نداشتن ایران به رویاروییهای منطقهای را
کامالً به نمایش گذاشــته ،اما نشانههایی هست که در داخل ایران
کســانی از کشانده شــدن زبانه جنگ یمن به خلیج فارس بدشان
نمیآید .شــرط عقل است ،که این گرایش به دقت توسط زعمای
خردمند کنترل شود.
«ëëپایانصالحورؤیاپردازیریاض»جعفرقنادباشی
مرگ علی عبداهلل صالح ،اکنون به صورت کوتاهمدت
باعث خشــنودی عربســتان خواهد شــد چــرا که تصور
میکنــد مرگ او باعث میشــود تا هــواداران صالح با انصاراهلل یمــن رودررو
شوند...عربســتان و امــارات متحده عربــی طی روزهای اخیــر تالش میکنند
کــه دو بــرگ برنده مهم انصــاراهلل در یمــن را از اختیار آنها خــارج کنند .این
دو بــرگ برنده ،یکی توان موشــکی ارتش وفادار به انصاراهلل اســت و دیگری
انسجام و ائتالف موجود در بین گروهها ،از جمله حزب کنگره ملی عام یمن
به رهبری علی عبداهلل صالح بود ....امروز قطعاً مردم یمن هم از کشته شدن
دیکتاتوری مانند علی عبداهلل صالح خشنودند و هم آمادگی این را دارند که
در برابر هر حملهای از سوی ائتالف تحت رهبری عربستان سعودی مقاومت
کنند .همه مهرههایی که عربســتان ســعودی تالش میکند در سیاست یمن
غالــب کند ،مهرههایی ســوخته هســتند ،حــزب کنگره ملی عــام ،یک حزب
کهنــه اســت کــه چه رهبــر مقتولــش علی عبــداهلل صالــح و چه رهبــر تحت
حمایت عربســتانش ،عبدالربه منصور هادی ،مشهور به فساد ،دیکتاتوری و
سوءاستفاده از قدرت هستند.
«ëëپهلوانهاونهروانها»محمدایمانی
فهرســــــــــــــت بلنــد فعالیتهــــــــای
دولت های نهم و دهم در خدمتگزاری
بهمردمبویژهطبقاتضعیفوتأکیدبر
اقتدار ملی در برابر جبهه استکبار ،آورده کلیت جریان حزباللهی و
حاصل یک جوشش عمومی برای پویش پیشرفت و عدالت  -ونه
صرفاً اقدامات یک شخص و باند -بود ،هر چند که شخص رئیس
جمهوری وقت ،سهم مهمی در ایجاد انگیزه و نشاط کار داشت .اما
از جایی که خودشــگفتی و حلق ه زدگی و خودرأیی در برابر نصوص
انقالب و قانون اساسی چاشنی کار شد ،انحرافاتی پدید آمد...
آقای احمدینژاد و حلقه انحرافی محیط بر وی ،مدتهاســت در
خدمــت فتنه (شــبههافکنی ،غبار آلــود کردن فضا ،آلــودن حق به
باطــل و دراز کردن زبــان جریان رویگــردان از حق) عمل میکنند.
حلقه انحرافــی که تا دیروز با فتنهگران و مدعیان تقلب  11میلیون
رأیــی! در انتخابات  88تقابل و تخاصم داشــت ،حاال به پارســنگ
کفه ترازوی آنها تبدیل شــده و برای سیاسیون و رسانههایش سوژه
تــدارک میکند؟ آیــا این رفتــار خودزنانــه ،عادی اســت؟...جریان
حزباللهــی باید بهعنوان یــک جریان اجتماعی و سیاســی دارای
تمایــزات و ترجیحــات رفتاری ،مجــدداً خود را ســازماندهی کند و
ضمــن اتخــاذ مواضع روشــن و صریح ،در ابعــاد مقوله پر زحمت
و کم مشــتری «بســیجگری برای خدمت به مردم و گر ه گشــایی از
مشکالت آنها» طراحی و اهتمام کند.

خبر

فرمانده کل سپاه :کودتا علیه
مبارزین یمنی در نطفه خفه شد

فرمانده کل سپاه پاســداران با اشاره به تحوالت اخیر
یمــن و پیروزیهای انصاراهلل یمــن اظهار کرد :اخیراً
شــاهد بودیم توطئههایی که دشــمنان در یمن علیه
مبارزین یمنی و انصاراهلل انجام میدادند در نطفه خفه شد.
بــه گزارش ایســنا ،سرلشــکر محمدعلی
جعفــری فرمانــده کل ســپاه پاســداران روز
سهشــنبه در مراســم افتتــاح  4150پــروژه
عمرانــی و محرومیتزدایی نیــروی زمینی
ســپاه با اشــاره بــه تــاش ســعودیها برای
ایجاد ناامنی در کشور اظهار کرد :امروز جای
تأســف دارد که یک کشــور مسلمان منطقه
یعنی عربســتان ســعودی خود را با دیگر کشــورهای مســلمان منطقه درگیر
کرده و بهدنبال ایجاد ناامنی در این کشــورها اســت.جعفری ادامه داد :جرم
ملتهای منطقه از جمله مردم سوریه ،یمن و بحرین این است که با عبرت
گرفتن از مقاومت مردم ایران ،با بهرهگیری از تجربیات آنها نمیخواهند زیر
بار ظلم و زور بروند و با ایادی استکبار در منطقه همراه شوند .به همین دلیل
نیز آل ســعود خائن به نمایندگی از امریکا و رژیم صهیونیســتی نقش بســیار
مهمی در ایجاد نا امنی در این کشورها دارد.

