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وقتی که اصالح طلبان خط امامي بودند

ادامه از صفحه اول
 پس از انتشار سخنان آقاي جهانگيري معاون اول رئيس جمهور در مراسم 
روز صادرات كه گفته بود: »برخي فكر مي كنند ما خودكار به دست بايد 
دنبال عزل مديراني باشيم كه ريسك پذير نيس��تند، در حالي كه تا اين 
لحظه، اجازه بركناري منشي خود را هم پيدا نكردم!« كه البته انعكاس اين 
سخنان منشأ بسياری از ضعف ها و ناكارآمدی های كنوني دستگاه اجرايي 
كشور را روش��ن كرد، اين بار س��خنان آقاي منتجب نيا عضو و قائم  مقام 
پيشين حزب اعتماد ملي در گفت وگو با خبرگزاري مهر ريشه برخي ديگر 

از چالش های سياسي كشور در سه دهه اخير را روشن كرد. 
رس��ول منتجب نيا در گفت وگو با »مهر« درباره شعار اصالحات گفت: از 
زماني كه عنوان اصالحات به كار برده شد، ما دچار چالش شديم؛ ما قباًل 
مي گفتيم كه جريان خط امامي هس��تيم؛ مي گفتيم جريان ما مبتني بر 
بيانيه ها، رهنمودها، سيره و خط و مشی امام است و روشن بود وقتي اين 
عنوان به اصالحات تبديل شد، هركسي از ظن خود، اصالحات را تعريف 
كرد. به نام اصالحات، مانيفست مي نوش��تند و اصاًل نامي از اسالم در آن 
نمي آوردند! فرد ديگري به برخي مباني ديني حمله مي كرد. افرادي كه تا 
ديروز معلوم نبود كجا بودند خود را داخل اين جريان كردند و حرف هايي 
زدند كه ما ناچار بوديم هم��ه روزه از حريم اصالحات دف��اع كنيم و اين 
اش��تباهات و كج انديش��ي ها را جواب بدهيم.  از منظر دوران شناسي و 
روند شكل گيری وفعاليت جريان های سياسي در كشور، دهه اول پس از 
پيروزي انقالب اسالمي يكي از ادوار سرنوشت ساز در تاريخ سياسي كشور 
اس��ت، چرا كه پس از مقابله وطرد گروهك ها و جريان های ضد انقالب، 
توسط نيروهاي انقالبي ، آنگاه كه كشور به رغم جنگ تحميلي دشمن به 
ثبات سياسي رسيد و وارد عرصه دولت س��ازي و اصالح ساختارها و رفع 
نابساماني ها ومشكالت ش��د، پيدايي دوجريان چپ و راست سياسي در 
كشوركه عمدتاً ريشه اقتصادي داشته ودامنه رقابت آنها در آغاز به ميزان 
ونحوه دخالت در اقتصاد باز مي گشت ، نقطه آغاز رقابت نيروهاي انقالبي 
براي حضور در عرصه قدرت بود واين درحالي بود كه هردو اين جريان براي 
اثبات پايبندي به اصول وآرمان هاي انقالب و خط امام)ره( كه ش��اخصه 
حركت آنها وهمه نيروهاي انقالبي بود با يكديگر رقابت داشتند وتمييز 
ميزان پايبندي بيشتر هريك از آنها به آن اصول و آرمان ها و خط امام براي 
يك ناظر بيروني دشوار مي نمود ، به گونه اي كه جريان چپ سياسي كشور 
به دليل حضور و نزديكي برخي افراد شاخص آن در بيت امام )ره( خود را 

خط امامي تر مي دانست . 
اما پس از ارتحال امام وتحوالت سياسي كشور كه با پايان جنگ و آغاز ورود 
كشور به عرصه بازسازي خسارت های ناشي از جنگ تحميلي واصالح قانون 
اساسي وپيدايي برخي حلقه هاي فكري و سياسي نظير حلقه كيان، حلقه 
آئين، حلقه س��الم و... همراه بود ، به ناگاه بسياري از معيارها تغيير كرد و 
سخن از دوران ختم انقالب وفرستادن امام به موزه تاريخ به ميان آمد كه 
اوج اين مواضع مغاير با اصول از زبان فعاالن چپ س��نتي گذشته شنيده 
مي شد كه البته در اين زمان رداي اصالح طلبی پوشيده بودند. براي اينكه 
كلی گويی نشده وابعاد آن چالش اساسي در كشور كه آقاي منتجب نيا به 
دليل حضور در جريان چپ سياسي دهه اول واصالحات دهه هاي بعدي ، 
به آن اشاره كردند، با دقت بيشتري مورد مقايسه قرار گيرد، به مصاديقي از 

آن تغيير مواضع اشاره مي شود. 
1-اعتقاد به واليت فقيه و واليت مطلقه آن : جريان چپ سياسي كشور در 
دوران اول بر اعتقاد به واليت مطلقه فقيه تأكيد داشت و جريان مقابل را 
معتقد به آن نمي دانست اما در دوران اصالحات مواضع آنها به يكباره تغيير 
و واليت مطلقه به واليت مقيد تعبير و متكي بودن مشروعيت واليت فقيه 
به قانون اساسي، مقيد بودن اختيارات واليت فقيه ، انتخابي بودن ولي فقيه 
در عصر غيبت، واليت انتخابي مقيده فقيه و وكالت فقيه و... از جمله مواضع 

عناصر متكثر جريان اصالحات است. 
2- رابطه ب��ا امريكا : تأكيد جريان چپ سياس��ي كش��ور در دهه اول در 
مورد »رابطه با امريكا« مبتني بر اصول وخط امام بر نفي رابطه و تأكيد بر 
مقاومت در برابر امريكا به عنوان دش��من اصلي و معرفي امريكا به عنوان 
مظهر ش��يطان و كانون پليدي متكي بود ام��ا در دوران اصالحات اين به 
طرفداري برقراری مذاكره و رابطه با امريكا تغيير كرد واين درحالي بود كه 

دشمني هاي امريكا عليه مردم ايران صريح تر و جدی تر شده است
3-صدور انقالب : مبتني بر اصول قانون اساسي وخط امام اين جريان در 
دهه اول بر غرب ستيزي و لزوم صدور انقالب اسالمي به عنوان يك آرمان 
تأكيد داشت، اما در دهه دوم به بعد اين آرمان بر همزيستي و گفت و گو 

ميان ملت ها و »گفت وگوي تمدن ها« تغيير كرد. 
4- سياست خارجي و نگرش به غرب : در نگاه جريان چپ سياسي غرب 
به عنوان كانون توطئه عليه انقالب اس��المي شناخته وبرنفي رابطه با آن 
تأكيد وحتي تالش مي شد جريان مقابل انگليسي معرفي شود ، اما در دهه 
دوم بر نقد تمدن غرب به جاي نفي آن ولزوم تعامل و رابطه با فرهنگ غرب 

تأكيد مي شد.
5-حمايت از جنبش هاي آزادی بخش : حمايت از جنبش هاي آزادی بخش 
به دليل تأكيد در قانون اساسي و مواضع حضرت امام يكي از راهبردهاي 
نظام اسالمي بوده وهس��ت ، اما نگاه جريان چپ از مدافع حمايت از اين 
جنبش ها در دهه اول به منتقد در دهه دوم تبديل وحتي ريشه مشكالت 
كش��ور به اين راهبرد نظام معطوف شده ومي ش��ود . نقد مواضع عناصر 
شاخص اين جريان به راهبرد نظام در شرايط كنوني به حمايت از نيروهاي 

مقاومت اين روزها بخشي از مواضع اين جريان را تشكيل مي دهد. 
6- مقدسات و ارزش هاي اس��المي و اخالقي : جريان چپ در دهه اول به 
»طرفداري جدي دين حداكثري وممزوج بودن و ع��دم انفكاك دين از 
سياست وضرورت حاكم بودن ارزش هاي اخالقي در اداره امور جامعه«كه 
در واقع از مباني اصلي نظام اس��ت، مانند ديگر نيروه��اي انقالبي تأكيد 
داشت اما اين مواضع به ناگاه تغيير يافت و» نگاه نسبي گرايانه و پلورالي به 
مقوله هاي ديني، اخالقي و ارزشي ، عرفي شدن دين، ترويج شعار نوگرايي 
ديني، تساهل و تسامح ديني، امكان پذيري قرائت هاي متعدد از دين و...« 

به مباني فكري اين جريان تبديل شد. 
7- دولت : اعتقاد به دولت حداكثري و تمركز امور به دست دولت از مباني 
اصلي اعتقاد اين جريان در مقايسه با جريان مقابل بود اما با تغيير يكصد 
وهش��تاد درجه ای، به مدافعان دولت حداقلي و واگذاري امور به دس��ت 

غيردولتي ها تبديل شدند. 
8-اقتصاد : جريان چپ متأثر از نام آن طرفدار جدي بخش دولتي و پرهيز 
از اقتصاد خصوصي بود اما در دوران اصالحات به ناگاه طرفدار اقتصاد بازار 

و مخالف با انحصارات دولتي شد.
9- هجمه به مرجعيت نيز از جمله مواضع دوران اصالحات بود ، زمانی كه 
هاشم آغاجري گفت كه »مگر مردم ميمونند كه از مراجع تقليد كنند«. ويا 
اينكه مدعي شد: »اگر ماركس مي گفت دين افيون توده هاست من مي گويم 
نه تنها افيون توده هاست بلكه افيون حكومت ها هم هست« نه تنها مواضع 
اورا نفي نكردند بلكه  كشور را در حمايت از او دچار آشوب كردند، اگرچه 

اين روز در پي يك مكاتبه عالمانه مدعي مرجعيت شده اند. 
در مورد رويگرداني اين جريان از امام وخط امام به رغم موج سواري كنوني 
، شايد موضع سعيد حجاريان از عناصر شاخص اين جريان در دوران چپ 
گرايي و اصالحات را بتوان مستندترين موضع دانست؛ آنگاه كه در روزنامه 
صبح امروز هشتم ارديبهشت سال 1378 در مخالفت با نامگذاري سال 78 
به نام حضرت امام )ره( ضمن اعتراف به رويگرداني گروه هاي خط امامي از 
حضرت امام در خصوص داليل اين اقدام مي نويسد: »علت اصلي برگشت 
از ديدگاه هاي حضرت امام اين بود كه اصاًل م��ردم و جوانان اين روش را 
نمي پذيرفتند. ثانياً امام طرفدار جامعه تك صدايي و تك حزبي بود كه با 
مواضع بعدي گروه هاي خط امام تطابق نداشت و ثالثاً ايده های امام فقط 
براي ايجاد انقالب مفيد بود و از آن ايده ها براي استمرار جمهوري اسالمي 

نمي شود استفاده كرد.

            عباس حاجي نجاري

روحاني: امريکا  مقابل ملت ايران 
به اجبارعقب  نشست

رئی�س جمه�ور با تأکی�د ب�ر اينكه امري�كا در 
توطئ�ه جديد علیه اي�ران پیروز نخواهد ش�د، 
گفت: آنه�ا قدم به ق�دم در حال عقب نش�یني 
هس�تند؛ اول گفتند ص�ادرات نف�ت را به صفر 
مي رس�انیم؛ بعد گفتند که در نوامبر نمي ش�ود 
که به صفر برس�انیم، چند ماه بعد ممكن اس�ت 
و بعد کم کم گفتند نمي ش�ود به صفر برس�انیم 
و مي خواهی�م ص�ادرات نف�ت را ک�م کنی�م. 
به گزارش پايگاه اطالع رس��اني رياست جمهوري، 
دكتر روحاني روز گذش��ته در جلسه هيئت دولت، 
با تأكيد بر اينكه مردم ب��ا قاطعيت بدانند كه دولت 
از اين تهديدات امريكا هراس��ي ندارد، يادآور شد: 
ممكن است، در چند ماه گذشته مقداري بر مردم ما 
سخت گذشته باشد و در چند ماه آينده هم سخت 
بگذرد،  اما دولت هم��ه توان خ��ود را براي كاهش 
مشكالت به كار خواهد بس��ت و به حول و قوه الهي 
و با كمك مردم، توليدكننده ها و صادركننده ها و به 
كمك همه فعاالن اقتصادي، نخواهيم گذاشت اين 

روند ادامه پيدا كند. 
  فشار امريكا موقت است، فريادي مي کنند 

و مي روند
رئيس جمهور با تأكيد بر اينكه در اين شرايط همه 
بايد دست به دست هم بدهيم و سه قوه در كنار هم 
باشيم تا از مش��كالت عبور كنيم، گفت: بسياري از 
كشورهاي بزرگ از جمله كشورهاي بزرگ در آسيا، 
اروپا و در قاره هاي ديگر در پيام هايش��ان در همين 
روزهاي اخير، اعالم كردند كه در كنار ايران خواهند 
ايس��تاد. رئيس جمهور با بيان اينك��ه امريكايي ها 
هيچ كدام از اين اقدامات را نمي توانند انجام دهند، 
خطاب به آنان، اظهار داشت: شما نه مي توانيد نفت 
ايران را قطع كنيد و نه مي توانيد به آن حدي كه مورد 
نظرتان است، برسانيد؛ شما مي خواهيد مردم ايران را 
عصباني كنيد؛ البته ملت ايران از امريكا و جنايت هاي 
امريكا عصباني هستند نه از دولت و نظام خودشان. 
روحاني با تأكيد بر اينكه مردم ايران به كشورش��ان 
عشق مي ورزند و ما مي توانيم از اين مشكالت عبور 
كنيم، خاطرنشان كرد: به طرف هاي تجاري ايران هم 
مي گوييم كه اين فشار امريكا، موقت است و روابط 
ما با شما، يك روابط دائمي است. امريكايي ها چند 
روزي فريادي مي كشند و داد و فريادي مي كنند و 
خواهند رفت. آنها نمي توانند براي منطقه و ملت هاي 

بزرگ در اين زمينه تصميم گيري كنند. 
  13 آب�ان روز جاني بودن امري�كا در تاريخ 

است
روحاني در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به 
نزديك شدن به 13 آبان روز جهاني مبارزه با استكبار 
جهاني، افزود: 13 آبان براي مردم ما خاطرات فراواني 
دارد؛ تبعيد حضرت امام)ره( كه در آن روز به دستور 
امريكايي ها انجام شد؛ در ماجراي زندان امام )ره(، 

در 15 خرداد ش��ايد دولت ايران تصميم گير بود و 
امريكايي ها تأييدكننده بودند، اما در ماجراي 13 آبان 
به عكس بود. تصميم گير اصلي امريكايي ها بودند و 
دولت ايران اجراكننده ب��ود. رئيس جمهوري ادامه 
داد: 13 آبان اساس��اً براي مبارزه با كاپيتوالسيون و 
مبارزه براي استقالل ملت ايران و عليه تجاوز امريكا 
بود. روحاني خاطرنش��ان كرد: در 13 آبان سال 57 
هم كش��تار مردم صورت گرفت و در ايامي بود كه 
امريكايي ها آمده بودند و مي خواستند نگذارند اين 
انقالب به پيروزي برسد. تالش امريكايي ها اين بود 
كه اين انقالب پيروز نشود و وقتي هم پيروز شد به 
صراحت گفتند كه اين انقالب  شش ماه بيشتر باقي 
نمي ماند؛ اين را يكي از مقامات بلندپايه انگليس در 
رس��انه ها اعالم كرد كه اين يك طوفاني بود كه ما 
نتوانس��تيم جلويش را بگيريم. حاال كه پيروز شده 
اينها شش ماه بيش��تر باقي نمي مانند. آرزوي آنها 
اين بود كه طي چند ماه اين انق��الب از بين برود و 
آنها دوباره با ج��الل و جبروت به اي��ران برگردند و 

دوباره سلطه خودشان را در اينجا حفظ كنند. رئيس 
جمهور با بيان اينكه در سال 58 هم امريكايي ها به 
خاطر توطئه ها و مداخالتشان دانشجويان را عصباني 
كردند و باعث ش��د كه آن حوادث پيش بيايد، بيان 
كرد: همواره 13 آبان روز مقصر بودن و جاني بودن 
امريكا در تاريخ بوده اس��ت و امسال هم 13 آبان به 
معناي يك ظلم جديد از طرف آمريكايی هاست، ولي 
ملت ايران در همه مواقع ايستادگي كرده و در اين 13 

آبان نيز ايستادگي خواهد كرد. 
  وزراي جديد بیشتر و فعال تر عمل کنند

رئيس جمهور با اشاره به اينكه يكي از داليل ترميم 
كابينه در اين ايام تالش بيش��تر در راس��تاي حل 
مشكالت مردم بوده اس��ت، ضمن تقدير مجدد از 
هيئت رئيسه و نمايندگان مجلس شوراي اسالمي، 
افزود: جلسه بسيار خوبي برگزار شد و با متانت،  طبق 
قانون، مخالفين، موافقين، وزيران، صحبت كردند و 
چهار وزير با رأي بسيار خوب بار مسئوليت را بردوش 
گرفتند و كار خودشان را آغاز كردند. روحاني اظهار 

داشت: هميشه وقتي نيروي جديد به تيمي كه در 
ميدان است، وارد مي ش��ود، تازه  نفس بوده و از آن 
توقع بيشتري است كه بيشتر بدود و فعال تر باشد؛ 
مردم چنين توقعي از تيم جدي��د دارند. مخصوصاً 
وزرايي كه در زمينه اقتصادي ب��ار اصلي اقتصاد بر 
دوش آنهاس��ت، از جمله وزراي اقتص��اد، صنعت، 
معدن، تجارت، راه و شهرسازي و كار، تعاون و رفاه 
اجتماعي، مسئوليت هاي بسيار سنگيني بر دوش 
دارند و ان شاء اهلل آثار حضور اين نيروهاي تازه نفس 
را مردم در هفته ها و ماه هاي آينده به خوبي مشاهده 
كنند. روحاني اظهار داش��ت: به حول و قوه الهي با 
كمك مردم مي توانيم در انتظار روزهاي بهتري براي 
زندگي مادي و معنوي ملت ايران باشيم، همانطور كه 
خدا براي زيارت اباعبداهلل الحسين)ع( به مردم توفيق 
داد، در مسير اجراي آرمان هاي امام حسين)ع( كه 
همان آزادگي، ايستادگي و استقالل و مبارزه قاطع 
با ظلم اس��ت نيز توفيق مي دهد و مي توانيم هفته 
به هفته به سمت سالروز انقالب اسالمي مان پيش 
برويم و جشن باشكوه عظيم و چهلمين سال انقالب 
و آغاز چهل و يكمين سال پيروزي انقالب را جشن 

بگيريم. 
  راهپیماي�ي اربعی�ن ق�درت نماي�ي برابر 

دشمنان اسالم
رئيس جمهور در ادامه حضور مردم در راهپيمايي 
اربعين حس��يني را ي��ك قدرت نماي��ي در برابر 
دشمنان اس��الم دانس��ت و گفت: فوايد معنوي، 
روحي، سياس��ي، منطقه اي و جهاني بسياري در 
كنار اربعين امام حسين)ع( است و همه بايد در اين 
راه فخر كرده و تالش كنيم. رئيس جمهوري گفت: 
اربعين يك اجتماع پرش��ور مردمي براي احترام 
به عدالت، صلح، آزادگي و مبارزه با ظلم و س��تم 
و ترور است و همه عاشقان آزادي و انسانيت بايد 
به دنبال اين پيام باشند. رئيس جمهور با اشاره به 
اينكه تالش هاي زيادي در سال هاي گذشته براي 
تسهيل ش��رايط در اين ايام انجام گرفته تا مردم 
راحت تر تردد كنند و امس��ال نيز تالش مضاعفي 
از سوي دولت انجام ش��د، افزود: اگر در اين مسير 
كمبودي بوده، اي��ن راه، راه زيارتي اس��ت و اين 
سختي ها هم در پيشگاه خداوند محاسبه مي شود، 
اما تالش  بر اين است كه اين راه را تسهيل كنيم و بر 
اين افتخار مي كنيم. روحاني با بيان اينكه هر كاري 
در اين زمينه انجام دهيم، افتخار ماس��ت، اضافه 
كرد: بعضي ها نگويند، چراغي كه به خانه رواست 
به مس��جد حرام اس��ت؛ اين تعبي��رات، تعبيرات 
ناصحيحي اس��ت؛ همه اش براي خانه است؛ براي 
مسجد نيست. همه اينها براي خانه خودمان است، 
براي خانه دنيا و آخرت و معنويت خودمان است و 
تأثيرات اين حضور مي تواند روحيه مردم و قدرت 

مقاومت و استقامت مردم را باال ببرد. 

محمداسماعيلي

13 آبان همچنان کابوس امريکايی ها
رفتار و مواضع مقام��ات اياالت متحده امريكا حداقل طي پنج س��ال 
اخير نشان مي دهد، برخالف آنچه ابراز مي شود، مناسبت تقويمي13 
آبان -به داليلي كه در ادام��ه خواهد آمد- ب��راي جمهوريخواهان و 
دموكرات ها بس��يار حائز اهميت اس��ت. اتفاقات مربوط به 13 آبان و 
حواشي ناشي از آن امريكايي ها را به اين باور رسانده كه وقايع مربوط 
به 13 آبان در طول سال های گذشته »وزانت و اقتدار« بين المللی آنها 
را تحت تأثير قرار داده و مفاهيم حاكم بر اين روز توانسته بسياري از 
اهداف و آرمان های اياالت متحده را با چالش روبه رو كند. بر اين اساس 
اهميت 13 آبان براي امريكايي ها را مي توان از دو منظر، الف- »تنزل 
وزانت اياالت متحده« و ب- »به بن بست كشاندن اهداف امريكا« مورد 

مداقه قرار داد.
1- به عنوان نمونه با تسخير النه جاسوسي امريكا به دست دانشجويان 
پيرو خط امام، وزانت و اقتدار امريكا در سطح افكارعمومي دنيا و چه 
در فضاي داخلي اين كشور به طرز قابل مالحظه ای تنزل پيدا مي كند. 
پير سالينجر در كتاب »امريكا در بند« گروگانگيري را تحقير امريكا 
به عنوان بزرگ ترين قدرت جهان زير منت كشوري كه دچار بي نظمي 
انقالبي است، توصيف مي كند: »چگونه امكان دارد كشوري كه از چنان 
قدرت فني برخوردار است كه مي تواند انسان ها را با فضاپيما به خارج 
از جو زمين بفرستد و دوباره بازگرداند، نتواند كسي را براي پاسخ گويي 

به تلفن در تهران بيابد؟...« 
س��ايروس ونس وزير امورخارجه جيمي كارتر اشغال سفارت امريكا 
در ايران را »آغاز يك داس��تان دردناك براي مل��ت امريكا« مي داند. 
روزنامه آلماني اش��پيگل نيز تنزل اقتدار امري��كا را اينگونه توصيف 
مي كند: زماني اياالت متحده مي توانست تصميم بگيرد كه چه كسي 
در ايران بر مسند قدرت بنش��يند، اما امروز در 1980، آيت اللهي در 
 تهران مي تواند سرنوشت انتخابات رياست  جمهوري اياالت متحده را 

تعيين كند.«
»نفس تس��خير س��فارت« آن هم در مقطعي كه اياالت متحده امور 
داخلي و كالن بسياري از كشورها را اداره مي كرد، احساس عزت نفس 
ملي را براي جامعه اي به همراه داشت كه امريكايي ها پيش از آن تالش 
مي كردند، روحيه خودكوچك بيني را بر آنها نهادينه كنند. حال بعد از 
گذشت يك سال از پيروزي انقالب، تسخير سفارت احساس حقارت را 
براي مسئوالن و جامعه امريكايي در مواجهه با ايران به همراه داشت.

2- قدرت اثرگذاري »ش��عار مرگ برامريكا« به عنوان يكي ازمفاهيم 
اصلي گفتمان »تسخير النه جاسوسي در13 آبان« تا حدي است كه 
روساي جمهور اياالت متحده بعد از يك دوره طوالني خويشتنداري 
سي و چند ساله نسبت به اين شعار، طي پنج سال اخير در تريبون هاي 
مهمي مانند مجمع عمومي س��ازمان ملل ضمن صحه گذاش��تن به 
اثرگذاري فراملي اين ش��عار، تالش مي كنند جامع��ه جوان ايراني را 
عليه سياست هاي حاكميت اس��المي تحريك و ترغيب كنند. ترامپ 
اهميت حذف شعار مرگ برامريكا را در ايران به عنوان يك روياي دست 
نيافتني اينگونه بيان مي كند: »آنها )ايراني ها( عادت داشتند كه فرياد 
»مرگ بر امريكا« سر دهند؛ اما االن اين شعار را ديگر سر نمي دهند.« 
امريكايي ها با انتخاب روز 13 آب��ان جهت اعمال دور دوم تحريم هاي 
ضدايراني، تالش مي كند ضمن تغييرباورهاي انقالبي مردم نس��بت 
به كارايي و توانمندي نظام اس��المي، جامعه ج��وان ايراني را به اين 
برآورد برساند كه گفتمان انقالب و رقم زدن وقايعي مانند تسخيرالنه 
جاسوسي تحريم ساز است! يا اينكه رئيس جمهور و وزيرامورخارجه 
فعلي امريكا در ماه هاي اخي��ر عالوه بر اتهام افكن��ي اقتصادي عليه 
مقامات و مس��ئوالن ارش��د ايران، هدف وضع تحريم هاي ضدايراني 
را مسئوالن و نه مردم! ذكر مي كنند نيز نمايانگر اين مسئله است كه 
دوگانه سازي مردم- حاكميت در همين جهت قابل تفسير است. حال 
اين تقارن سازي جهت »مفهوم زدايي از انقالب« و وقايع انقالبي مانند 
تسخيرالنه جاسوسي با هدف برداشتن موانع تحقق اهداف سياست 
خارجه در منطقه غرب آسيا است كه الزمه آن تغييرباور مردم ايران 
نسبت به نظام اس��المي و كارايي انقالب اس��ت كه نتيجه عيني آن 
حذف ش��عارهايی مانند ش��عارمرگ بر امريكاس��ت. رفتار و اقدامات 
مورد اشاره امريكايي اثبات مي كند ماهيت و شعارهاي روز 13 آبان و 
روحيه استكبارستيزي برآمده از آن براي آنها همچنان رعب آور است 
ومحور اقدامات اخيرامريكايي ها »ف��رار از تخفيف اقتدار و تحقير40 
ساله امريكا« است؛ علت تقارن سازي اعمال تحريم با 13 آبان نيز در 
گزاره هايي مانند »دوقطبي سازي مردم با حاكميت«، »تضعيف سازي 
كاركرد و توانمندي نظام در عبور از بحران های اقتصادي و معيشتي« 
و »بي هويت سازي وقايع انقالبي مانند تسخير النه جاسوسي« قابل 

درك است.

عباسعلي کدخدايي: 
  CFTنظر شوراي نگهبان درباره 

به زودی اعالم مي شود
س�خنگوي ش�وراي نگهب�ان در واکنش ب�ه خبري مبن�ي بر رد 
اليح�ه الح�اق اي�ران ب�ه کنوانس�یون بین الملل�ی مب�ارزه 
ب�ا تأمین مال�ي تروريس�م ) CFT ( در جلس�ه ديروز اين ش�ورا 
گف�ت: ش�وراي نگهبان ام�روز جلس�ه اي نداش�ت و جمع بندی 
نهاي�ي در م�ورد اليح�ه CFT ب�ه زودی اع�الم مي ش�ود. 
عباس��علي كدخدايي روز گذش��ته در گفت وگو با ايرنا اين مطلب را در 
پاسخ به سؤالی درباره اخبار منتشره برخي رسانه ها در خصوص اليحه 
CFT و رد آن در جلسه شوراي نگهبان بيان كرد. وي همچنين در پاسخ 
به اين سؤال كه آيا بررسي اين اليحه در شوراي نگهبان به پايان رسيده 
است، تأكيد كرد: جمع بندي نهايي اين شورا در مورد اين اليحه به زودی 
اعالم مي شود. اليحه الحاق دولت جمهوري اسالمي ايران به كنوانسيون 
بين المللی مقابله با تأمين مالي تروريس��م 15 مهر 1397 با 143 رأی 
موافق و 120 رأی مخالف به تصويب مجلس ش��وراي اسالمي رسيد و 
براي انطباق با قانون اساسي و شرع به ش��وراي نگهبان ارجاع شد. اين 
اليحه شامل يك مقدمه، 28 ماده و يك پيوست است كه بر اساس آن، 
جمهوري اسالمي ايران الحاق به كنوانسيون بين المللی مقابله با تأمين 

مالي تروريسم را با شروطي مي پذيرد. 
---------------------------------------------------

رئیس دفتر رئیس جمهور: 
 همه مشغول برنامه ريزی 

مقابله با امريکا هستیم
امري�كا  ب�ا  مقابل�ه  برنامه ري�زی  مش�غول  هم�ه 
افت�اد.  نخواه�د  اتفاق�ی  آب�ان   13 و  هس�تیم 
به گزارش تسنيم، محمود واعظي، روز گذشته در حاشيه جلسه هيئت 
دولت، با حضور در جمع خبرنگاران، در پاسخ به سؤالی درباره 13 آبان 
و فضاسازي امريكايي ها براي اعمال تحريم هاي بيشتر عليه ايران گفت: 
تالش امريكا فش��ار به مردم ايران و نظام اس��ت اما ب��راي مقابله با آن، 
كميته هاي مختلفي تشكيل شده و همه مشغول برنامه ريزي هستند. 
براي همين آقاي رئيس جمهور گفتند در 13 آبان هيچ اتفاقي نمي افتد. 
وي درباره موض��وع spv )مبادالت بانكي اي��ران و اروپا( نيز گفت: اين 
مسئله قطعاً هفته آينده انجام مي ش��ود. مذاكره ما با اروپا مسير خوبي 
را طي مي كند و مس��ائلي كه در چند ماه پيش رخ داده، بيش��تر رواني 

بوده است. 

ژه
وی

دستشرابوسیدم
چوناستادراهنمایمنبود!

نماينده آمل كه در روزهاي اخير پخش فيلمش در حالي كه دست 
حسن روحاني را مي بوسد، جنجالي ش��ده، اين دست بوسي را 
تكذيب كرد، اما تكذيبي كه چندان به درد نخواهد خورد. چه آنكه 
تكذيب او نشان داد كه مشكل در فعل نيست، بلكه در اعتقادي 
است كه از اساس بوسيدن دست رئيس جمهور توسط نماينده 
مجلس را بالاشكال مي داند! يوسفيان مال،  نماينده آمل در مورد 
اين فيلم جنجالي مي گويد: »آقاي روحاني استاد راهنماي من در 
دانشگاه بودند؛ ايشان رأی ملت را دارند؛ تنفيذ رهبري را دارند، 
بزرگ ترين اعتبارات را دارند. من دست ايشان را نبوسيدم، اگر هم 
دست ايشان را مي بوسيدم به آن افتخار مي كردم. « اين نماينده 
قرار است يكي از عصاره  فضائل ملت در مجلسي باشد كه در رأس 
امور است. نماينده مجلسي است كه قرار بوده ناظر بر دولت باشد و 
ريز به ريز اقدامات رئيس جمهور و دولتش را رصد كند و در صورت 
لزوم تذكر بدهد و سؤال بپرسد و توضيح بخواهد. وقتي قرار است 
فخر نماينده مجلس بوسيدن دست رئيس جمهور باشد، ديگر 
چه نظارتي! اگ��ر نمايندگان و رئيس مجلس قرار اس��ت جايي 
نگران شأن مجلس شوند، جايش همين جاست. جايگاه پارلمان 
در ساختار جمهوري اسالمي در رأس امور است، اما در هر دوره 
مجلس، اين نمايندگان هستند كه با رفتار خود تصميم مي گيرند 
كجاي امور باشند؛ ناظر بر دولت يا دس��ت بوس دولت! واكنش 
روزنامه آفتاب يزد به اين اتفاق جالب توجه است: »دراين مجلس 
گاه اتفاقاتي مي افتد كه كمتر كسي به خوابش مي بيند، يك زماني 
در آن نمايندگان با هم گالويز مي شوند و سينه مي درند، يك بار 
از پشت ميكروفون ناسزاهايي نثار هم مي كنند، نماينده اي بابت 

يك سؤال، خبرنگاري را به باد كتك مي گيرد، نمايندگاني هم با 
حالت هاي تحقيرآميز براي سلفي گرفتن و عكس با موگريني 
سرو دست مي شكنند. يكي گالبي در جيب كت و شلوار خود به 
همراه مي آورد و در صحن مي خورد، ديگري شوخي هاي فيزيكي 
با آن ديگري. اينها همه در همين چند ساله در مجلس ديده شده 
است. از همين روست كه ش��ايد امروز نبايد متعجب شويم اگر 
فيلم دست بوسي يكي از نمايندگان براي حسن روحاني؛ دست 

به دست مي شود. «

منب��عمال��ی»ای��راناینترنش��نال«
بهروایتگاردین

روزنامه انگليسي گاردين در مطلبي اختصاصي درباره منبع مالي 
شبكه فارس��ي زبان و معاند »ايران اينترنشنال« تصريح كرد كه 
تأمين مالي اين شبكه را ش��ركتي مرتبط با محمد بن سلمان، 
وليعهد سعودي انجام مي دهد. شبكه ايران اينترنشنال كه مركز آن 
در لندن قرار دارد، يك روز مانده به انتخابات رياست جمهوري 96 
پخش برنامه هاي خود را آغاز كرد. پخش مستقيم همايش منافقين 
در پاريس از اقدامات اين شبكه است. روزي هم كه مردم ايران در 
بهت اقدام تروريستی  اهواز بودند، در حالي كه هنوز تعداد شهداي 
حمله تروريستي هم روشن نش��ده بود، سخنگوي تروريست ها 
با حضور در شبكه ايران اينترنشنال مورد خوشامدگويی مجري 
ش��بكه قرار گرفت و از آن تريبون نه تنها مسئوليت حادثه اهواز 
را برعهده گرفت، بلكه به توجيه حمله تروريستي به مردم ايران 
پرداخت و در حالي كه تصاوير زنان و كودكان زخمي كه توسط 
نيروهاي نظامي ايران از حمله نجات داده شده بودند، پخش شده 
بود، ادعا كرد كه اين حمله تنها حمله به يگان نظامي ايران و در 

پاسخ به اقدامات ايران بوده است! يكي از كارمندان اين شبكه پس 
از موضع گيری اين شبكه در مورد حمله تروريستي اهواز همكاري 
خود را با اين ش��بكه قطع كرد. برخي از كارمندان سابق شبكه 
من وتو و بي بي سي فارسي و صداي امريكا يورونيوز در اين شبكه 
حضور دارند و بنا بر گفته يكي از كاركنان، حق��وق آنان دو برابر 
مبلغي است كه شبكه هاي رقيب )من وتو و بي بي سي( حاضرند 
بپردازند. گفته مي شود عربستان سعودي 250 ميليون دالر براي 
راه اندازي شبكه ايران اينترنشنال، تلويزيوني كه هيچ تبليغاتي 
پخش نمي كند، كمك كرده است. گاردين مي نويسد: سال گذشته 
ميالدي بود كه شبكه ايران اينترنشنال به طور ناگهاني در ميان 
رسانه هاي حاضر در لندن ظاهر شد و حقوق هاي سخاوتمندانه اي 
به كارمندان پيشنهاد كرد كه در بيشتر موارد دوبرابر آن چيزي 
اس��ت كه رس��انه هاي رقيب پرداخت مي كنند اما اين شبكه از 
صحبت درباره منبع مالي اش گريزان بود. سعود القحطاني، مشاور 
ولي عهد عربستان سعودي كه يكي از دو مقام ارشد عزل شده بعد 
از قتل خاشقجي است، در تأمين هزينه هاي مالي تلويزيون ايران 
اينترنشنال مشاركت داشته است. ووالنت ميديا نام شركتي است 
كه ايران اينترنش��نال را اداره مي كند و مدير اين شركت فردي 
اس��ت به نام »عادل عبدالكريم« كه تابعيت عربستان سعودي 
دارد. اين فرد روابط كاري طوالني مدتي با مس��ئوالن س��عودي 
شامل »عبدالرحمن راش��د« داشته است. راش��د كه مدير كل 
سابق شبكه سعودي العربيه بود، در تأمين هزينه هاي مالي ايران 
اينترنشنال نقش داشته است.  علي اصغر رمضان پور، سردبير خبر 
ايران اينترنشنال، در دوره وزارت احمد مسجدجامعي )در دولت 
اصالحات( معاون فرهنگي وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي ايران و 

رئيس نمايشگاه بين المللي كتاب تهران بود.

  گزارش خبری

يك کارشناس مسائل سیاسي و فرهنگي کشورمان 
با ارائه تحلیلي از حمالت اخیر يك جريان خاص 
به آي�ت اهلل ي�زدي گف�ت: مي خواهن�د اعتبار 
آيت اهلل شبیري را براي مطامع خود قرباني کنند.
حميدرضا مقدم فر، در گفت وگو با تس��نيم، درباره 
ماجراهاي اخير پيرو نامه آي��ت اهلل يزدي به آيت اهلل 
ش��بيري زنجاني، گفت: بصيرت آي��ت اهلل يزدي در 
تشخيص و شجاعت ايش��ان در اقدام، مورد توجه و 
در ميان خواص، همواره برجس��ته بوده اس��ت. وي 
با اش��اره به روش��نگري هاي آيت اهلل يزدي در فتنه 
88، خاطرنشان كرد: ايشان در سال 88 جزو اولين 
خواص بودند كه در فضاي غبارآلود آن زمان شجاعانه 
وارد ميدان شدند و با مايه گذاش��تن از آبرو و اعتبار 

خود از رأی مردم، دف��اع و از حيثيت نظام و جايگاه 
واليت دفاع كردن��د. نقش آفرينی تاريخي ايش��ان 
ماندگار خواهد بود. اين كارشناس مسائل سياسي و 
فرهنگي با اشاره به نامه اخير آيت اهلل يزدي نيز گفت: 
خيرخواهي ايش��ان در اين نامه درب��اره يك مرجع 
محترم، مثال زدني است. با اطالعي كه از شخصيت 
آقاي شبيري زنجاني داريم انتظار آن است كه شخص 
ايشان چنين نصايح دلس��وزانه اي را نه تنها مصداق 
جسارت به حريم شان نخواهد دانست، بلكه قاعدتاً از 
آن استقبال خواهند كرد. مقدم فر در پاسخ به سؤالی 
درباره حمالت پردامنه رسانه اي شخصيت هاي يك 
جناح سياسي به آيت اهلل يزدي نيز گفت: »رياكاري 
فرصت طلبانه«ي اين جريان سياسي حقيقتاً به يك 

ابتذال مداوم در عرصه سياس��ت تبديل شده است؛ 
نگاه ابزاري مش��مئزكننده اين گروه به همه چيز و 
همه كس، حاال به آيت اهلل شبيري زنجاني رسيده و 
آنها كه سال ها عليه فقه و فقاهت نوشته و گفته و حتي 
تقليد از مرجعيت را كار ميمون ها توصيف مي كردند، 
حاال رياكارانه و متظاهرانه س��ينه  چاك مرجعيت 
و استقالل مراجع ش��دند. مقدم فر با اشاره به سابقه 
تاريخي اين جريان در سوءاس��تفاده از شخصيت ها 
گفت: سرگذشت اينها چنان عجيب و پرتناقض است 
كه اگر يك جريان سياسي با وجدان و نجابت چنين 
تناقضاتي در كارنامه اش داشت، براي حفظ حيثيتش 
ميدان سياست را بوسيده و از صحنه كنار مي رفت اما 
آقايان پرمدعاتر از اينها هستند. اينها همان جرياني 

هستند كه يك روز با لودر به خانه آقاي منتظري در قم 
حمله كرده و سال ها بعد ظاهرسازانه و منافقانه مقلد 
سياسي اش شدند! زماني آيت اهلل هاشمي را عماًل به 
مشاركت در قتل دهها نويسنده و فعال سياسي متهم 
مي كردند و بعدها رياكارانه او را قافله ساالر دموكراسي 
خواندند. حاال پس از س��ال ها شوريدن و فحاشي به 
حوزه و مرجعيت، مدافع دروغين آيت اهلل ش��بيري 
ش��دند. اين كارشناس مسائل سياس��ي و فرهنگي 
خاطرنشان كرد: دغدغه و هدف واقعي اين جريان نه 
حمايت از آيت اهلل شبيري زنجاني، بلكه قرباني كردن 
اعتبار و حيثيت ايش��ان به پاي »محمد  خاتمي« از 
فتنه گران ارشد است. اين چنين، ناجوانمردي، در حق 

آقاي شبيري انصافاً تأسف برانگيز و محكوم است. 

مقدم فر:

مي خواهند اعتبار آيت اهلل شبیري را قرباني مطامع خود کنند
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