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از 16 آذر 1332 تا امروز

جنبش هاي دانشجويي براي اصالح وضعيت كشور و ايجاد تغيير در برخي 
سياست ها، از اموري است كه در قرن بيستم و با گسترش دانشگاه ها در جهان 
رشد و بسط يافت. در ايران نيز با گسترش دانشگاه ها در دهه  1330 ، اولين 
حركت هاي دانشجويي شكل گرفت. يكي از اولين حركت هاي دانشجويي 
سازمان يافته در كشور را در واقعه 16 آذر 1332 مشاهده مي كنيم. از اين 
رو 16 آذر يادآور يك واقعه  تاريخي است كه هر س��اله در اين روز به عنوان 
روز دانشجو، آرمان ها و خواسته هايي كه جريان هاي دانشجويي كشور در 
دهه هاي گذشته به دنبال آن بوده اند، مورد توجه قرار مي گيرد. 16 آذر در 
واقع حركتي از سوي دانشجويان براي مقابله با هر گونه انحراف و اقداماتي 
است كه بر خالف منافع و مصالح ملت و در راستاي اهداف نظام سلطه طي 
مي شود. حادثه 16 آذر در كمتر از چهار ماه بعد از كودتاي 28 مرداد 32 رخ 
داد كه در آن كودتا، دولت ملي مصدق س��رنگون و ش��اه به كمك كودتاي 
امريكايي – انگليسي بر سر كار بازگشت. در همين مدت چهار ماه اتفاقات 
مختلفي در كشور رخ داد كه هر يك باعث و زمينه ساز انحرافات فراواني بود. 
تسلط ديكتاتوري محمدرضا بر كشور، سلطه يافتن امريكا، از ميان رفتن 
استقالل ملي، بازگشت استعمار انگليس كه در طول چند سال قبل از آن با 
دولت ملي مصدق درگير بود، از بين رفتن واقعي صنعت ملي نفت و... تنها 
مصاديقي از اين اتفاقات است. در چنين شرايطي وقتي اعالم شد كه معاون 
رئيس جمهور كودتاگر امريكا قصد ورود به ايران را دارد تا نتايج كودتا را از 
نزديك مشاهده كند، جنبش دانشجويي براي مقابله با امريكاي كودتاگر و در 
جهت دفاع از استقالل به حركت در آمد و اعتراضات دانشجويي منجر به آن 
شد كه حكومت سركوبگر پهلوي جمع زيادي از دانشجويان را به خاك و خون 
بكشد كه در اين ميان سه دانشجو )مصطفي بزرگ نيا، احمد قندچي و مهدي 
شريعت رضوي (كشته و بسياري ديگر زخمي و دستگير شدند. اين واقعه هر 
چند قدري دير صورت گرفت اما ماهيت و رويكرد اصلي ضد اس��تعماري، 
استقالل طلبانه، ضد امريكايي، حق خواهانه و ضد استبدادي جنبش هاي 
دانشجويي در ايران را پايه گذاری كرد. دير بودن اين امر از اين رو بود كه اگر 
جريان دانشجويي مانند ساير جريان هاي سياسي كشور در آن زمان تلقي 
صحيحي از وضعيت كشور داشتند، عالج واقعه را قبل از وقوع مي كردند و مانع 
شكل گيری كودتايي مي شدند كه ربع قرن استبداد و دست نشاندگان امريكا 
را در ايران مسلط كردند. با توجه به اين سابقه درخشان از جنبش دانشجويي 
ايران، تالش جريان هاي رس��انه اي و فرهنگي امريكايي در خارج و داخل 
كشور بر اين اس��ت تا اين واقعه را به نفع جريان غربگرا و امريكايي مصادره 
كند. واقعه اي ضد امريكايي كه در آن دانشجويان به جرم مخالفت با سلطه  
امريكا كشته شدند و عامل اين كشتار نيز حكومت كودتاگري بوده است كه 
به دست امريكا بر سر كار آمده بود امروز به گونه ديگر روايت مي شود و جريان 
غربگرای رخنه كرده در ميان جنبش سالم دانشجويي تالش مي كند تا از 
اين مناسبت تاريخي ضد امريكايي با زدن نعل وارونه، براي حمايت از غرب و 
امريكا در دانشگاه های كشور استفاده كند. آنچه امروز بايد به آن توجه جدي 
شود تالش وقيحانه غربگرايان در ايران براي مصادره جنبش هاي دانشجويي 

و روز دانشجو به نفع امريكا و غرب است. 
اين در حالي است كه در طول چهار دهه گذشته جنبش واقعي دانشجويي 
همواره پرچمدار گفتمان انقالبيگري بوده و مبتني بر رهنمودهاي امامين 
انقالب اسالمي، رسالت ها و مأموريت های زير را بر دوش خود احساس و براي 
تحقق آن بي وقفه تالش مي كند كه از آن جمله مي توان به اين موارد اشاره 
كرد:  1- نقش آفريني در فراگيرسازي گفتمان انقالبي گري ؛2 - افزايش 
بصيرت و سطح آگاهي سياسي و ديني؛ 3- اعالم مواضع به هنگام و داشتن 
تحليل درست از شرايط كشور وتالش دشمن در جنگ نرم؛ 4- رسالت تبيين 
گري و آگاه سازي جامعه؛ 5- فساد ستيزي و مطالبه عدالت و 6- ميدان داري 

در جنبش نرم افزاری و ... 
در عين حال، جنبش دانشجويي در مسير انجام رسالت تاريخي و تمدن ساز 
خود با آف��ات و آس��يب هايي چون دور ش��دن از آرمان ه��ا، افراطي گري، 
سطحي نگري، شعارزدگي، جناحي شدن و نفوذ رو به رو است كه بايد براي 
جلوگيري از آلودگي به اين انحرافات نيز چاره انديش��ي كند. رهبر معظم 
انقالب اسالمي سال ها پيش در جمع دانشجويان دانشگاه شريف )78/9/1( 
به برخي از آفاتي كه جنبش دانشجويي ممكن است بدان مبتال گردد، اشاره 

كردند كه عبارتند از: 
نف�وذ و بهره ب�رداري از جنبش دانش�جويي. يك��ي از آفات حركت 
دانشجويي اين اس��ت كه عناصر و مجموعه هاي ناباب به آن طمع بورزند 
و بخواهند از آن سوءاستفاده كنند.  دور ش��دن و پشت كردن به آرمان ها و 
فراموش كردن آنها نگرش سطحي به پديده ها. آنجا كه مي فرمايند ؛ يكي 
ديگر از آفات مهم جنبش دانشجويي، سطحي شدن است. عزيزان من! از 
سطحي انديشي به شدت پرهيز كنيد. خصوصيت دانشجو، تعمق و تدقيق 

است. هر حرفي را كه مي شنويد، رويش فكر و دقت كنيد. 
افتادن در دام احزاب سياسي. يكي ديگر از آفات جنبش دانشجويي، به 
دام احزاب و گروه ها افتادن است. مواظب باشيد، اختاپوس خطرناك احزاب 
و گروه هاي مختلف به سراغتان نيايد و شما را به دام نيندازد. از آن مجموعه 
آزادانديش، اغل��ِب خصوصيات مثبت را خواهند گرفت؛ كه اگر اين ش��د، 
آن وقت انسان در خدمت دشمنان انقالب قرار مي گيرد و چيز خطرناكي 
مي شود و زندگي و سرمايه و آينده انسان حقيقتاً به باد مي رود و انسان دچار 

حسرت مي گردد. 
گم كردن اهداف. تشكل هاي دانشجويي مواظب باشند هدف هايشان را 
گم نكنند. هدف های اصلي تشكل هاي دانشجويي همان چيزهايی است 
كه روي طاق بلند جنبش دانشجويي نوشته شده: ضديت با استكبار، كمك 
به پيشرفت كش��ور، كمك به اتحاد ملي، كمك به پيشرفت علم، حضور و 
شركت در مبارزه و پيكار همگانِي ملت ايران براي غالب آمدن بر توطئه ها و بر 

دشمني ها؛ اينها هدف اصلي است؛ اين را بايد فراموش نكنند. )87/9/24(

حسن رشوند

ت�وان موش�كي جمه�وري اس�امي اي�ران اكن�ون ب�ه 
گون�ه اي بي بدي�ل در منطق�ه و حوزه ه�اي راهب�ردي و 
اس�تراتژيك به اي�ران ح�ق وت�و داده اس�ت و اي�ن موضوع 
را دش�منان جمه�وري اس�امي اي�ران ني�ز مي دانن�د. 
حشمت اهلل فالحت پيشه، رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست 
خارجي مجلس در گفت  و گو با فارس در تشريح نشست كميسيون 
متبوعش با حضور سردار حاجی زاده اظهار داشت: نشست كميسيون 
امنيت ملي در خصوص ارزيابي توان موش��كي جمهوري اس��المي 
ايران و برنامه هاي آينده اين حوزه بود كه مي توان آن را جلس��ه اي 
بسيار خوب در حوزه حمايت هاي بودجه اي مجلس ارزيابي كرد. وي 
افزود: حداقل حمايت هايي كه از توان موشكي، پدافندي و پهپادي 
جمهوري اس��المي ايران ص��ورت مي گيرد، به ص��ورت حداكثري 
مؤلفه های امني��ت، دفاع و پدافند ملي كش��ور را ارتقا داده اس��ت. 

وي افزود: توان موشكي جمهوري اس��المي ايران اكنون به گونه اي 
بي بديل در منطقه و حوزه هاي راهبردي و استراتژيك به ايران حق 
وتو داده است و اين موضوع را دشمنان جمهوري اسالمي ايران نيز 
مي دانند. فالحت پيشه با اش��اره به فعاليت و پيشرفت هاي ايران در 
حوزه پدافندي، ادام��ه داد: عالوه بر توان ب��االي پدافندي ايران در 
مقابل برخي از مدعي��ان منطقه اي، مي توان گف��ت كه حتي هيچ 
هواپيماي امريكايي نيز از گزند توان پدافندي جمهوري اسالمي ايران 
مصون نيست و اين يك دستاورد مهم و جدي است. وي با اشاره به 
توان جمهوري اسالمي ايران درحوزه پهپادي، گفت: عالوه بر اينكه 
جمهوري اسالمي ايران از لحاظ عملياتي، نظامي، امنيتي و اطالعاتي 
در زمره كشورهاي برتر دنيا است در حوزه پهپادي نيز به فناوري هاي 
تكنولوژيكي رسيده اس��ت. وي افزود: اكنون در مسائل توسعه اي، 
بارور كردن ابرها، اكتش��افات و به ويژه در حوزه امنيت و اطالعات و 

پوشش مرزي سپاه پاسداران انقالب اسالمي ايران از توان پهپادي 
استفاده های خوبي مي برد كه قابل توسعه و گسترش است.

فالحت پيش��ه اظهار داشت: اگر توان جمهوري اس��المي ايران را با 
كشورهاي منطقه مقايسه كنيم، خيلي از كش��ورهاي منطقه اعم 
از دوستان و دش��منان ما در منطقه فقط امسال، شش برابر بودجه 
عمراني ايران هزينه خريدها تسليحاتي آ نها بوده است. نماينده مردم 
اس��الم آباد غرب در مجلس بيان كرد: اين شرايط نشان مي دهد كه 
سرمايه گذاری جمهوري اسالمي ايران در حوزه هاي انساني، فناوري 
و تجهيزاتي توان موش��كي، پهپادي و پدافندي عالوه برصرفه هاي 
راهبردي سياس��ي و اس��تراتژيك، از صرفه اقتصادي بس��يار باال و 
غيرقابل انكاری هم برخوردار بوده اس��ت، به همين دليل معتقديم 
بايد در زمينه بودجه اي به توان موشكي، پهپادي و پدافندي توجه 

اساسي شود.  

رئيس كميسيون امنيت ملي:  توان موشكي در مسائل راهبردي به ايران حق وتو داده است

CFT به مصلحت سپرده شد
اليحه»دولت کلید« پشت درهای » قفل مجلس«  تصويب شد

روز گذشته مجلس ش�وراي اسامي با اندكی 
اصاح و اصرار  ب�ر مصوبه قبلي خ�ود اليحه 
الحاق ايران به كنوانسيون مقابله با تروريسم 
مالي را ب�ه مجمع تش�خيص مصلح�ت نظام 
فرس�تاد.  ت�ا اليح�ه »دول�ت كليد« پش�ت 
دره�ای »قف�ل مجل�س« تصوي�ب ش�ود!
داستان بررس��ي پذيرش كنوانسيون هاي مقابله 
با پولش��ويي دوباره به نقطه اول آن يعني مجلس 
شوراي اسالمي رسيد. پس از اينكه لوايح گوناگون 
مرتب��ط ب��ا اس��تانداردهاي مقابله با پولش��ويي 
توانس��ت به نقطه نهايي آن يعني بررسي اليحه 
پذيرش ايران در كنوانسيون CFT برسد، شدت 
اختالف نظرها و به خص��وص خروج دولت امريكا 
از برجام سبب ش��د تا اين اليحه نزديك به چهار 
ماه در مجلس شوراي اس��المي متوقف بماند. با 
وجود  شك و ش��بهه هايي كه  در خصوص امكان 
ايج��اد كانال مال��ي اتحاديه اروپا ب��راي مقابله با 
تحريم هاي امريكا  وجود دارد، با اين حال با اصرار 
دولت بررسي اين اليحه بار ديگر در مجلس آغاز 
شد تا اينكه در نهايت با تصويب مجلس اين اليحه 
به ش��وراي نگهبان قانون اساس��ي فرستاده شد. 
س��پس اين اليحه با چندين اشكال مهم از سوي 
شوراي نگهبان بازگردانده شد. در كنار اين مجمع 
تشخيص مصلحت نظام نيز در چند مورد مهم اين 
اليحه را بر خالف سياست هاي كلي ابالغي از سوي 
مقام معظم رهبري دانست. درنهايت كميسيوني 
متشكل از نمايندگان مجلس و چندين وزارتخانه با 
اصالح اشكاالت وارد شده از سوي شوراي نگهبان، 
اين اليحه را مجدداً به صحن علني مجلس شوراي 
اسالمي فرستادند؛ مصوبه اي كه در نهايت با رأی 
دوباره نمايندگان به تصويب رس��يد و به مجمع 

تشخيص مصلحت نظام رفت. 
   موافقان و مخالفان چه گفتند

 CFT روز گذش��ته به رغم اينكه اين ب��ار  اليحه
در مجلس به تصويب رسيد، صحن علني شاهد 

مجادالت نمايندگان موافق و مخالف بود. 
در ابتدا محمد دهق��ان نماينده م��ردم طرقبه، 
چن��اران و ش��انديز در مخالف��ت ب��ا اصالحات 
كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس 
نسبت به ايرادات ش��وراي نگهبان، اظهار داشت: 
زماني كه ط��رح يا اليحه اي ب��ه تصويب مجلس 
مي رسد و به ش��وراي نگهبان ارس��ال مي شود و 
اين شورا ايرادي به برخي بندهاي آن نمي گيرد، 
كميسيون تخصصي مجلس نمي تواند نسبت به 
موضوعاتي كه درباره آنها ايرادي گرفته نش��ده، 
وارد رسيدگي مجدد ش��ود. وي افزود: در تبصره 
م��اده واحده اين اليحه نوش��ته ش��ده كه دولت 
جمهوري اسالمي ايران صرفاً پس از خارج شدن 
از ليست س��ياه گروه ويژه مالي FATF مي تواند 
س��ند الحاق را توديع كند. شورا نس��بت به اين 
مصوبه اي��رادي نگرفته و فقط خواس��ته عبارت 
»ليس��ت س��ياه« از ابهام درآيد.  فقط در داخل 
كشور عبارت »ليست سياه« مطرح است كه بايد 
به »كشورهاي غيرهمكار« تغيير كند زيرا عبارت 

ليست سياه وجود ندارد. 
عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس تأكيد 
كرد: كميس��يون امنيت ملي و سياست خارجي 
مجلس برخالف آيين نامه، تبصره اي را كه مجلس 
تصويب ك��رده، حذف ك��رده و در ذيل آن متني 

180 درجه مخالف تبصره آورده است. 
در مقابل بهروز برزگر كلشاني عضو كميسيون 
امني��ت ملي و سياس��ت خارج��ي مجلس در 

موافقت با اصالحيه كميس��يون امنيت ملي و 
سياس��ت خارجي، گفت: تصوي��ب اين اليحه 
پاسخ قاطع به دش��مناني اس��ت كه به دنبال 
تحريم ايران هستند بنابراين ما نبايد بهانه اي 
به دست آنها دهيم و خودتحريمي را رقم بزنيم. 
وي با اش��اره به وضعيت اقتصادي و سياس��ي 
كنوني كش��ور، افزود: ما براي ف��روش نفت و 
كمك به دولت نياز به تصويب اين اليحه داريم 
بنابراين نبايد در مس��ير دش��من بازي كنيم، 
به ويژه آنكه در س��ال 98 با مشكالتي روبه رو 
خواهيم بود ك��ه مجلس نبايد مس��بب آن ها 

باشد. 
   نبايد شعار انتخاباتي بدهيم

اش��كاالت و ايرادات وارد ش��ده ب��ه اين اليحه 
تنها محدود به س��خنان نماين��دگان موافق و 
مخالف نبود و بس��ياري از نقدها در قالب تذكر 
در صحن علني مطرح ش��د. سيدحسين نقوي 
حس��يني، نماينده مردم ورامين در مجلس با 
اس��تناد به ماده 194 آيين نامه داخلي مجلس 
گفت: تصميم براي منافع ملي گرفته مي ش��ود 
بنابراي��ن ش��وراي نگهب��ان به عن��وان حافظ 
جمهوريت و مجمع تشخيص مصلحت نظر خود 
را درباره اليحه CFT ارائه كردند بنابراين نبايد 
ش��عار انتخاباتي بدهيم. نقوي تصريح كرد: در 
تصويب كاپيتوالسيون هم مقامات دولتي همين 
حرف ها و وعده ها را دادند و در جريان تصويب 

برجام نيز چنين وعده هايی به مردم داده شد. 
حشمت اهلل فالحت پيش��ه، رئيس كميسيون 
امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در تذكر 
ش��فاهي خود با اس��تناد به ماده 79 آئين نامه 
داخلي مجلس، در واكنش به اظهارات دهقان 

بيان ك��رد: آقاي دهق��ان بيان كردن��د به زعم 
شوراي نگهبان ايرادات CFT غيرقابل اصالح 
و خالف امنيت و منافع كش��ور است در حالي 
كه آقاي كدخدايي سخنگوي شوراي نگهبان 
در جلس��ه بررس��ي ايرادات CFT مطرح كرد 
در صورت عدم رفع ايرادات موجود، اين اليحه 
خالف منافع ملي است اگر ايرادات برطرف شود 
خالفي وجود ندارد. وي بيان كرد: اين ايرادات 
با اجماع افرادي از مجمع تش��خيص مصلحت 
نظام و شوراي نگهبان برطرف شد؛ جناب آقاي 
شاهرودي به آقاي الريجاني نامه اي نوشت كه 
دو نفر از مجمع تشخيص مصلحت در كارگروه 

بررسي ايرادات CFT حضور داشته باشند. 
   وقتي رئيس مجلس وارد دعوا مي شود!

ش��ديدترين دعوا بر س��ر تذكر نماينده مردم 
اروميه به وجود آمد. نادر قاضي پور طي اخطاري 
گفت: در روند اليحه الحاق ايران به كنوانسيون 
مبارزه با تأمين مالي تروريس��م )CFT( افراد 
ضعيف النفس مشخص شدند و ما برادران عزيز 
ضعيف النفس را ش��ناختيم، ما ه��ر چه داريم 
از اس��الم اس��ت. قاضي پور در ادامه گفت: ما با 
هرگونه اليحه اي كه مغاير با شرع نظام مقدس 
جمهوري اس��المي باش��د مخالفيم. مس��عود 
پزشكيان در واكنش��ي كه دور از شأن رياست 
مجلس بود،  نسبت به اين مسئله واكنش نشان 
داد و گفت: ترس��و كساني هس��تند كه در اين 
مملك��ت زندگي مي كنن��د، فق��ر و بدبختي و 
گرسنگي به وجود مي آيد و خود را به كوچه علي 
چپ مي زنند و پشت تريبون از فقر و گرسنگي 

دفاع مي كنند.
 عامل فقر و گرسنگي و بدبختي سياست غلط 
ماست كه بايد اصالح شود. پزشكيان يادآور شد: 
عامل اين موضوع كساني هستند كه ندانسته و 
ناآگاهانه فرياد مي كشند نه كساني كه بر اساس 
آگاهي مي خواهند از سرنوش��ت كش��ور دفاع 
كنند. اي��ن چه ربطي به كاپيتوالس��يون دارد. 
در آنجا س��گ امريكايي هم محترم است. ولي 
اينجا هم ما مي گوييم قان��ون تصويب كنيم و 
سرمايه گذار و تاجر تسليم نشود. ما در مجلس با 
قدرت ايستاده ايم و رأی مي دهيم تا مردم بدانند 
چه كسي اين وضع اقتصادي را برايشان به وجود 

آورده است. 
در نهايت نمايندگان ب��ا 125 رأي موافق، 59 
رأي مخالف و شش رأي ممتنع از مجموع 206 
نماينده حاضر در جلسه اين اليحه را به مجمع 

تشخيص مصلحت ارجاع دادند. 
    درهای بس�ته به روی آبستراكسيون 

نمايندگان 
از حواش��ی ديگ��ر جلس��ه ديروز خان��ه ملت، 
 CFT تصميم تعدادی از نماين��دگان مخالف
برای خ��روج از مجلس با ه��دف از حد نصاب 
انداختن )آبستراكسيون( مجلس  بود، تا مصوبه 
را از رس��ميت بيندازند، اما به گفته حسينعلی 
حاجی دليگانی، با دستور الريجانی كه رياست 
جلسه را به عهده داشت، گيت های ورودی بسته 
شد، تا نمايندگان نتوانند از صحن خارج شوند.

در بيانيه احزاب و تشكل هاي انقابي 
در سالگرد 16 آذر مطرح شد

ذلت ناپذيري
 پیام 65ساله مبارزه ملت ايران است

احزاب، گروه ها و تش�كل هاي انقاب�ي در بيانيه اي به مناس�بت 
16 آذر ، روز دانش�جو، تأكي�د كردن�د: جنب�ش دانش�جويي 
ام�روز ني�ز مث�ل 16 آذر ۳۲ در ت�داوم پوياي�ي خ�ود مظه�ر 
اس�تقال خواهي، استكبارس�تيزي و عدالت خواه�ي اس�ت. 
به گزارش جوان، در بخش��ي از اين بيانيه تصريح ش��ده اس��ت: خط 
مبارزه 65س��اله از 16آذر32 تا 16آذر97 يك پيام دارد و آن هم پيام 
ذلت ناپذيري ملتي بزرگ اس��ت. برخي امروز اگر ترامپ به ايران بيايد 
حاضرند دانش��جويان را هم زير پاي��ش ذبح كنند. اي��ن ميزان ارادت 
برخي به امريكا يا از سر جهل تاريخ است يا از سر وادادگي. استفاده از 
ديپلماسي متناسب با عزت و جايگاه تاريخي مردم ايران، با هدف توسعه 

روابط با هم پيمانان بايد بيش از پيش در دستور كار قرار گيرد. 
اين بيانيه مي افزايد: امروز به روشني می توان يك خط مبارزه 65 ساله از 16 
آذر 32 تا 16 آذر 97 ترس��يم كرد. 16 آذر نمادي است از حراست استقالل 
سياسي كشور، پرچمي بلند براي مبارزه با اس��تبداد و نشاني براي تحقير 
استعمار. دانشگاه و دانشگاهيان در طول ايام پس از پيروزي انقالب اسالمي نيز 
همچنان اين پيشتازي را با اشغال سفارت امريكا، مركز جاسوسي و براندازی 
نظام نوپاي اسالمي، حضور گسترده در دفاع مقدس و فعاليت در حوزه هاي 
سازندگي كشور و توليد علم و فناوري حفظ كردند. برخي امروز اگر ترامپ به 
ايران بيايد حاضرند دانشجويان را هم برپايشان ذبح كنند. اين ميزان ارادت 

برخي به امريكا يا از سر جهل تاريخ است يا از سر وادادگي. 
در بخش ديگري از اين بيانيه آمده است: سال 1397 هم در انتهاي اين 
دوره طوالني، نقطه عطفي در اين پيكار 65 ساله است كه شيطان بزرگ 
در حالي كه نشانه هاي بارز افولش، خواب را از چشمان رهبران فكري آن 
ربوده است، با تجميع همه امكانات، جنگ اقتصادي و جنگ رسانه اي 
و تكرار بدعهدي هاي هميشگي، و استفاده از تنبلي و سستي بريدگان، 
عافيت طلبان و برگشتگان از مسير اهداف انقالب اسالمي، در پي ضربه 
زدن به ملت ايران اس��ت. قدرت باالي دفاع��ي و منطقه اي جمهوري 
اسالمي، جرئت حتي انديشه به اعمال تجاوز و تعدي نظامي را از ذهن 
دشمنان خارج كرده اس��ت. در پايان اين بيانيه آمده است: ما، احزاب، 
گروه ها و تشكل هاي انقالبي، معتقديم كه امروز نيز جنبش دانشجويي 
در ت��داوم پويايي خ��ود مظهر اس��تقالل خواهی، استكبارس��تيزي و 
عدالت خواهی اس��ت. اين روز را نقطۀ اتكايي براي جامعه دانشگاهي، 
و الهام بخش در حيات سياس��ي و اجتماعي آن مي دانيم، و اطمينان 
داريم دلس��وزان دانش��گاهي با ايمان راس��خ، در پيش��اني حمايت از 
انقالب اس��المي وآرمان هاي بلند جامعه ايراني خواهد ايستاد و اجازه 
خودنمايي به غرب، امريكا، صهيونيست و ارتجاع منطقه در نااميدسازي 
مردم ايران از مس��ير عزتمند چهل س��اله نخواهد داد. از دستگاه هاي 
حاكميتي و دولتي هم انتظار داريم با باور عميق به بزرگي ملت ايران 
و بهره گيري از ظرفيت هاوقابليت هاي بي بديل اين كش��ور بزرگ و با 
ميدان دادن به نخبگان و جوانان دانش��گاهي براي ورود جهادگونه به 
عرصه حل مشكالت مردم، و استفاده از ديپلماسي متناسب با عزت و 
جايگاه تاريخي مردم ايران، با هدف توسعه روابط با هم پيمانان، بتوانند 
مأموريت اداره كشور را به نحو درستي پيش ببرند، و بدانند همه ما در 

صورت حركت در اين جهات، پشتيبان و حامي آنها خواهيم بود. 

مشايي در دادگاه تجديدنظر حاضر نشد
جلس�ه دادگاه تجديدنظ�ر اس�فنديار رحي�م مش�ايي ب�ا 
وجود اعام قبل�ي و اب�اغ وقت، ب�دون حضور وي برگزار ش�د. 
به گزارش فارس، جلس��ه دادگاه تجديدنظر اس��فنديار رحيم مشايي 
رئيس دفتر رئيس جمهور سابق روز گذشته در شعبه 36 تجديدنظر 
دادگاه انقالب به رياست قاضي زرگر و مستشاران شعبه برگزار شد. با 
وجود اعالم قبلي و ابالغ وقت دادگاه، متهم پرونده از حضور در جلسه 
محكمه خودداري كرد اما وكالي وي در اين جلسه حضور يافتند و به 

دفاع از اتهامات مشايي پرداختند. 

قاليباف در جمع دانشجويان:
وعده های پوچ و اشرافي گري

 با دوري  از مردم شروع مي شود
عضو مجم�ع تش�خيص مصلحت نظ�ام با بي�ان اينكه م�ردم در 
تنگناي معيش�تي، بيكاري، گراني و تورم هس�تند، گفت: توجه 
به آزادي هاي اجتماع�ي در چارچوب قانون حق مردم اس�ت، اما 
داشتن سفره  مناسب، داشتن كار و درآمد حقوق اساسی تری است. 
به گزارش ف��ارس، محمدباقر قاليب��اف در جمع دانش��جويان ضمن 
گراميداشت ياد شهداي 16 آذر، گفت: دانش��جوياني مانند بزرگ نيا، 
شريعت رضوي و قندچي شهيد شدند تا به ما ايستادن، استكبارستيزي، 
استقالل، مبارزه با استبداد، دست رد به سينه غرب گرايان زدن و روحيه 
جهادي را بياموزند. وي كه در جمع دانشجويان دانشگاه شهيد باهنر 
كرمان سخن مي گفت، افزود: دانشجويان در حركت هاي مختلف نقش 
آفرين و پيشگام هستند، چرا كه توان روحي و جسمي و پشتوانه علمي 
دارند، علم بدون عمل، وبال و زحمت است و عمل بدون علم هم گمراهي 
و انحراف در پي دارد. نايب رئيس كميسيون اقتصادي مجمع تشخيص 
مصلحت نظام ادامه داد: مشكل اصلي كش��ور و مردم چيست؟ بعد از 
گذشت چهار دهه از پيروزي انقالب، از ظرفيت استثنايي دانشجويان 
براي حل چه مشكلي بايد استفاده شود؟ همه ما آموخته ايم كه شناخت 
دقيق مسئله و سابقه آن و تحليل روند شكل گيري آن، مهم ترين قدم 

در حل مسئله است. 
قاليباف با بيان اينكه در حوزه كاركردي و ساختاري كه وظيفه دولتمردان 
بوده است، كارنامه متفاوتي داريم، تأكيد كرد: در برخي از بخش ها خوب 
و در بخشي ضعيف بوده ايم. به عبارتي در رشد كمي و كيفي علمي، حوزه 
دفاعي و صنايع وابسته به آن، در افزايش قدرت ملي و منطقه اي، مبارزه 
با ظلم و احياي عزت و وحدت امت اسالمي كارنامه قابل قبولي داريم. در 
گسترش بي رويه ابعاد دولت و فربه شدن آن، در اقتصاد و بخش هايي از 
حوزه هاي فرهنگي و اجتماعي، اما ضعف ها و ناكارآمدي هاي جدي داريم. 
وي در تشريح داليل عدم تحصيل كارنامه موفق در حوزه هاي مطروحه 
اظهار كرد: اين ناكارآمدي دو دليل دارد؛ اول ضعف مديريت و دوم تفكر 
غيرانقالبي و اميد به بيگانه . اين عوامل در سطح اداره كشور و تصميم گيري 
و سياستگذاري باعث ناكارآمدي مي شود. عضو مجمع تشخيص مصلحت 
نظام ادامه داد: حاال اگر كسي اين مشكالت را داشته باشد و بخواهد پيوسته 
در قدرت هم باقي بماند، نتيجه اش مي شود دوري از مردم. دوري از مردم 
يعني نزديكي به بيگانه، بي عدالتي، نفاق، دش��من را دوست پنداشتن، 
دروغ، وعده های پوچ، اش��رافي گري و در يك كالم، وضعيتي اس��ت كه 
اميرالمومنين)ع( در چرايي زوال دولت ها عنوان مي كنند: »تمس��ك به 
فروع، ضايع كردن اصول، تقدم اراذل و دور كردن افاضل« قاليباف افزود: 
اين جريان و تفكر بيش از سه دهه سكان اداره و مديريت كشور را در حوزه 
اقتصاد در دست داشته و اقتصاد دولتي و ش��به دولتي را گسترش داده 
است؛ اقتصادي كه در دست خود اين آدم هاست، يا اگر خصوصي كرده اند، 
در اختيار افراد محدود و همان چهاردرصدی هاس��ت. مردم در تنگناي 
معيشتي، بيكاري، گراني و تورم هستند و ارزش دارايي و سرمايه هاي آنان 
دست كم نصف شده است. قاليباف در پايان با تأكيد بر توان مردمي در حل 
مشكالت پيش رو، گفت: توجه به مسئله، داشتن برنامه و همدلي مي تواند 

ما را از اين گردنه عبور دهد. 

ژه
وی

 فرصتيبراياثباتادعايتقلب 
محمدرضا خاتمي اخيراً به دليل ادع��اي تقلب 8 ميليوني 
در انتخابات رياست جمهوري سال 88 به دادگاه فراخوانده 
شده اس��ت. ش��ايد اصالح طلبان ديگري همچون او باشند 
كه همچنان و به رغم اذعان امث��ال مصطفي تاج زاده به عدم 
امكان تقلب در انتخابات هاي ايران، باور به تقلب در انتخابات 
رياست جمهوري خرداد 88 داشته باشند. به نظر مي رسد اين 
احضار و الزام محمدرضا خاتمي به ارائه اسناد و مدارك تقلب 
فرصت خوبي باشد كه اصالح طلبان اگر همچنان بر ادعاي 
تقلب اصرار دارند، آن را اثبات كنند. خاتمي اخيراً در برنامه 
اينترنتي »رو در رو« و در پاسخ به سؤالي درباره انتخابات 88 
مدعي شده بود كه در ستاد انتخابات وزارت كشور و در زمان 
تجميع و اعالم آراي نهايي انتخابات، تعداد 8 ميليون رأي به 
آراي احمدي نژاد اضافه شده است تا انتخابات به مرحله دوم 
نرس��د. او البته اذعان دارد كه حتي بدون اين 8 ميليون رأي 
هم احمدي نژاد رأي بيشتري از موسوي داشت، اما انتخابات 
به دور دوم كشيده مي شد. به نظر مي رس��د سال به سال به 
تعداد قصه هايي كه اصالح طلبان در مورد افس��انه تقلب 88 
مي سازند، اضافه مي شود. حال محمدرضا خاتمي براي ارائه 
استنادات خود در مورد اين ادعا به دادستاني احضار شده است. 
طبق قاعده جديد قوه قضائيه مقرر شده است چنانچه افراد 

حقيقي يا حقوقي ادعاها يا اتهام زني هايي را متوجه سايرين 
كنند بايد ظرف مدت 10 روز، اس��ناد و مدارك خود را ارائه 
نمايند. آيا اين دادگاه فرصتي براي ارائه داليل و مس��تندات 

نيست؟ اگر دليل و سندي باشد!

 فرمانشورش
س��عيد حجاريان، تئوريس��ين اص��الح طلبان اخي��راً در 
گفت وگويي وضعيت كارگران، معلمان و بازنشس��تگان را 
بحراني توصيف كرده و س��پس گفته كه »ه��ر يك از اين 
اقشار مس��تعد اعتراض و حضور در خيابان هس��تند. زيرا 
امروزه الگوي غارت تغيير پيدا كرده و ديگر منحصر به يك 
مؤسسه مالي متخلف و گران  فروشي لوازم كاميون ها نيست 
و عموميت يافته است. شايد از اينها هم فراتر برويم و بحران 
دارو كشور را فرا بگيرد. به  نحوي كه سالمتي و حيات افراد 
به ش��دت تحت خطر قرار بگيرد... در شرايط »عام البلوي« 
امكان دارد مردم و نيروه��اي نظامي مقاب��ل يكديگر قرار 
بگيرند زيرا سياس��ت خياباني مي ش��ود. اين  نشانه ها به ما 

مي گويند، دورنماي روشني نخواهيم داشت... «
اين سخنان بيش��تر از آنكه رنگ تحليل داش��ته باشد، بوي 
تحريك مي ده��د. يك كارگر ي��ا معلم يا بازنشس��ته وقتي 
اين عب��ارات را بخواند فضاي ذهني او ح��س عقب افتادن از 

همكارانش خواهد بود كه به ادعاي حجاريان براي حضور در 
خيابان مستعد هستند. از طرفي او برخالف آنچه از دعوت به 
وحدت و آرامش فضا و دوري از سياه نمايي در سخنان روحاني 
ديده مي ش��ود، فضايي آش��وب خيز از جامعه ايران تصوير 
مي كند. آش��وبي كه در همين مصاحبه معلوم مي ش��ود كه 
اصالحات به آن نياز دارد، وقتي حجاريان در پاسخ به اين سؤال 
كه » استراتژي   هاي شما براي پيشبرد پروژه اصالح چيست« 
از نافرماني مي گويد: »تاكتيك  اصلي اصالحات، سازماندهي 
نيروها از پايين  است. اين روش در گسترش  احزاب، سازمان 
آهنين، بسيج  توده اي و انواع سازمان هاي مردم نهاد متجلي 
مي شود و حتي بعضي مواقع مي توان به نافرماني مدني فكر 
كرد. اساساً معتقدم فشار از پايين با انتخابات پديد نمي آيد. 
پس بايد گفت، پروژه اصالحات به انتخابات گره نخورده است. 
زيرا انتخابات به معن��اي كنوني آن، مص��داق گدايي قدرت 
است.« حال روشن است كه صحبت از تهديد نظام و تحريك 
مردم اس��ت، تئوري و تحليلي در كار نيس��ت و تئوري پرداز 
اصالحات آشوب طلب شده است. حجاريان سال 84 در پاسخ 
به عده اي كه او را جانباز اصالحات مي خواندند، گفته بود كه 
»كدام جانبازي؟! بايد اصالحات ديگري ساخت. اصالحات 
بعدي به خون بيش��تري احتي��اج دارد. « و چهار س��ال بعد 

آشوب هاي فتنه سبز راه افتاد. 

زاكاني در جمع دانشجويان: 
نگاه به بیگانه از اشتباهات برخي مسئوالن است

عدم خودباوري، توجه به خارج از كشور، نگاه به دست بيگانه و عدم 
اتكا به مردم از اشتباهاتي اس�ت كه در بين مسئوالن ما وجود دارد. 
به گزارش فارس، عليرضا زاكاني در جمع دانشجويان دانشگاه اميركبير با 
بيان اينكه ما نسبت به گذشته افتخار مي كنيم، اما نسبت به آنچه نشديم 
غبطه مي خوريم، گفت: ما اگر مي توانستيم در اين 40 سال 100 متر راه 
بياييم 10 متر راه آمده ايم كه بخشي از اين به دليل بلد نبودن طي كردن 
مسير بوده و بخشي هم به خاطر اين بوده كه مسئوالن كشور درك درستي 
از مكتب امام نداشته اند، محقق ش��دن مكتب امام را در دستور كار خود 

قرار ندادند. 
زاكاني در بخش ديگري از سخنان خود گفت: دولتي ها مي گويند براي 
اينكه سرمايه و تكنولوژي خارجي ها را بياوريم نيازمند اين هستيم كه با آ نها 
به تفاهم برسيم با اين وجود اين تفاهم يعني اينكه ما توانمندي هاي خود 
را به فروش بگذاريم مثل بحث هسته اي يا برجام يك منطقه اي يا برجام 
دو، دفاعي يا برجام سه و حقوق بشر يا برجام پنج تا بتوانيم خواست آن ها را 
تأمين كنيم در هر حال اين يك نگاه و راه طي شده غلط است كه تا به حال 
جواب نداده است. زاكاني تصريح كرد: يك نگاه ديگر هم در كشور وجود 
دارد كه مي گويد بايد به توانمندي هاي مردم و داشته هاي داخلي خود تكيه 
كنيم و اين ظرفيت ها ظرفيت هاي بي نظيري هستند كه مي توانند در كشور 
جهش به وجود بياورند، اما مسئوالن به اين ظرفيت ها توجه ندارند. وي 
گفت: عدم خودباوري، توجه به خارج از كشور، نگاه به دست بيگانه و عدم 

اتكا به مردم از اشتباهاتي است كه در بين مسئوالن ما وجود دارد. 
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