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   فيل ليبرال ها؛ كاسه و كوزه دموكراسي
محمد ايماني تحليلگر مسائل سياسي و فعال رسانه اي طي يادداشتي نوشت: 
تيتر و سرمقاله روزنامه سازندگي )ارگان مطبوعاتي حزب اشرافي كارگزاران( 
نشان مي دهد اين حزب اعتقادي به مردم و مردم ساالري ندارد. اين همان سنت 
ليبرالي غرب توتاليتر )تماميت خواه( است كه هر جا مهار مردم از دستش در 
رفت، برچسب پوپوليس��م )عوام زدگي و عوام گرايي( بر پيشاني اراده مردم و 
دموكراسي بچس��باند. فرقي هم نمي كند اين عدم تمكين مردم از ليبرال هاي 
اقتدارگرا و تماميت خواه، در ميان كشورهاي مستقل شرقي اتفاق بيفتد يا در 
فرانسه عليه دولت ماكرون يا در انتخابات امريكا. در همين امريكا وقتي هيالري 
كلينتون مشهور به »دروغگويي« و ترامپ معروف به »ديوانگي« ته سبد انتخابات 
ماندند و مردم در اعتراض به دموكرات ها و برخي جمهوريخواهان، مجبور شدند به 
ترامپ رأي دادند، آنجا هم ادعا شد پوپوليسم پيروز شده، حال آنكه نوع تبليغات 
طرفين هر دو پوپوليستي بود. تبليغات 10سال قبل درباره سياهپوست متفاوتي 
به نام اوباما نيز بر مبناي عوام فريبي و پوپوليسم بود و بسياري از وعده هاي وي يا 

تصويري كه از وي براي آرزوانديشي ساخته شد، وارونه از آب درآمد. 
طيف مدعي ليبراليسم در ايران، بيش از آنكه رنگ و بوي دموكراسي داشته 
باشند، ميل به خودكامگي و اشرافيت سياسي )اليگارشي( دارند و معتقد 
به دموكراسي مديريت شده هستند. آنها )مهاجراني، عبداهلل نوري و...( در 
سال 75 دنبال دستكاري قانون اساسي و ابقاي هاشمي براي سومين بار در 
رياست جمهوري بودند كه با مخالفت رهبر انقالب روبه رو شدند، سپس در 
محافل خصوصي خواستار محدود كردن انتخابات و كاهش مشاركت مردم 
براي تضمين نتيجه صندوق شدند اما باز هم به ديوار محكم مخالفت رهبر 
انقالب خوردند. همين ها سال 88 با حمايت غرب، شورش اشرافيت عليه 
جمهوريت را ترتيب دادند كه با حماسه و بصيرت خود مردم به شكست 
و سرشكستگي اش��رافيت انجاميد. حاال روزنامه همان اشرافيت، جنبش 
مردم در فرانسه را »پوپوليسم« مي نامد و تخطئه مي كند. آنها دو سال قبل، 
ماكرون را اوباماي فرانسوي ناميده بودند. آنان نه تنها يانكو فيل و انگلوفيل 
بلكه فرانكوفيل هم هس��تند و حاال كه فرانس��ه )قبله ليبرال دموكراسي 
مدعايي شان( به دست خود مردم فرانسه به هم ريخته، احساس مي كنند 

كاسه و كوزه خودشان به هم ريخته است. 
در بزرگي جنبش چند هفته گذش��ته فرانس��ه همين بس كه سايت 
راديو فرانسه نوشت: »پاريس، روزهاي سياهي را مي گذراند. ماكرون، 
با بزرگ ترين بحران دوران رياست جمهوري خود مواجه شده. بنجامين 
گريوو سخنگوي دولت، تظاهرات خشن پاريس را بدترين تظاهرات دهه 
اخير اين كشور ارزيابي كرد. بسياري، اين شرايط را مانند شرايط انقالب 
توصيف كرده اند. روزنامه ليبراسيون فرانس��ه در گزارشي مي نويسد، 
ش��ايد بتوان جنبش جليقه زردها را قيامي غيرمس��لحانه خواند كه از 

حمايت بيشتر از 80 درصد ملت فرانسه برخوردار است.« 
........................................................................................................................
   واكنش كرباسچي به دوچرخه سواري شهردار جديد تهران

غالمحس��ين كرباسچي ش��هردار اس��بق تهران در 
اينستاگرام خود درباره دوچرخه سواري حناچي در 
روز سه ش��نبه هاي بدون خودرو واكنش نشان داد. 
كرباسچي نوش��ت:  اي كاش آقاي حناچي به جاي 
دوچرخه صبح زود بدون ترافيك با ماش��ين مي رفت در دفتركارش و 
پيگيري و تالش مي كرد كه زودتر صده��ا واگن معطل مانده مترو به 
خطوط مترو ملحق شوند كه صدها هزار مسافر مترو راحت تر و سريع تر 

برسند و ده ها هزار اتومبيل كمتر بيرون بيايند.

عضو هيئت رئيسه مجلس خبر داد
استيضاح ظريف از حد نصاب افتاد

15 نفر از امضاكنندگان طرح استيضاح محمدجواد ظريف وزير امور 
خارجه امضاهاي خود را پس گرفتند و اين استيضاح از حد نصاب افتاد. 
»عليرضا رحيمي« عضو هيئت رئيسه مجلس ش��وراي اسالمي عصر ديروز در 
گفت وگو با ايرنا، افزود: اين استيضاح هم اكنون داراي 9 امضاي نمايندگان است 
و ديگر قابل طرح در مجلس نيست. وي يادآور شد: پس گرفتن امضاي نمايندگان 
هنوز به طور رسمي به هيئت رئيسه مجلس اعالم نشده است. طرح استيضاح 
وزير امور خارجه با امضاي 24 نماينده و در 11 محور سه ش��نبه هفته گذشته 
تقديم هيئت رئيسه مجلس شد. هيئت رئيسه مجلس اين طرح استيضاح را براي 
بررسي به كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجس ارجاع داد كه اعضاي 
اين كميسيون در جلسه يك شنبه اين هفته كه با حضور ظريف برگزار شد، مقرر 
كردند در مورد استيضاح وزير امور خارجه تا دو هفته ديگر بررسي هاي بيشتري 
انجام شود. حسينعلي حاجي دليگاني عضو شوراي مركزي فراكسيون نمايندگان 
واليي مجلس دهم طراح اين استيضاح است كه اين استيضاح به دليل اينكه تنها 
9 امضا دارد ديگر قابل بررسي نيست چراكه يك امضا از نصاب قانوني كم دارد. 
براساس آيين نامه داخلي مجلس طرح استيضاح وزيران بايد حداقل به امضاي 
10 نفر از نمايندگان مجلس برس��د. پيش از اين »محمدجواد ابطحي« عضو 
فراكسيون نمايندگان واليي مجلس، به ايرنا گفته بود: مجتبي ذوالنور رئيس 
كميته هسته اي و عضو فراكسيون نمايندگان واليي مجلس در حال رايزني براي 

پس گرفتن امضاي استيضاح كنندگان وزير امور خارجه است. 
........................................................................................................................

در اعتراض به بودجه آب استان
نمايندگان اصفهان استعفا كردند

يك عضو مجم�ع نماين�دگان اصفه�ان از اس�تعفاي نمايندگان 
اين اس�تان خب�ر داد و گفت كه اين اق�دام در اعت�راض به حذف 
بودج�ه مرب�وط ب�ه آب اس�تان اصفه�ان انج�ام ش�ده اس�ت. 
حجت االسالم سيدناصر موسوی الرگاني در گفت وگو با ايسنا اظهار 
كرد: نمايندگان اس��تان اصفهان در نامه اي به صورت دسته جمعي 
به آقاي الريجاني داليل استعفاي خود را مطرح كردند. وي توضيح 
داد: دليل استعفا وعده هاي آقاي روحاني به مردم استان اصفهان و 
تبليغات انتخاباتي در س��ال هاي 92 و 9۶ براي جاري شدن آب بود 
كه هيچ قدمي براي آب استان اصفهان و احياي زاينده رود برداشته 
نشده اس��ت. از آن طرف پروژه هايي كه از قبل در دستور كار بوده و 
رديف در بودجه داش��تند را حذف كردند. نماينده فالورجان يادآور 
ش��د: اين آبي بوده كه صرفاً براي آش��اميدن مردم اس��تان اصفهان 
صرف مي شده و هيچ ارتباطي با كش��اورزي و مسائل ساير صنايع و 
كارهاي توليدي ندارد. موسوي الرگاني مجدداً تأكيد كرد: ما به دليل 
وعده هاي رئيس جمهور به مردم اصفهان و حذف رديف هاي بودجه اي 

مربوط به استان اصفهان استعفا كرديم. 
  نامه نمايندگان به معناي كناره گيري نيست

نماينده ارامنه اصفهان و جنوب ايران در مجلس شوراي اسالمي گفت: 
نامه اي كه به رئيس مجلس توسط نمايندگان اين استان نوشته شده و 
امضاي من نيز پاي آن است، به معناي اعالم كناره گيري نيست. ژرژيك 
آبراميان در گفت وگو با ايرنا تصريح كرد: اين نامه به رياس��ت مجلس 
نوشته شده و اصل موضوع اين است كه معضل اصلي استان اصفهان 
يعني تأمين آب تا به حال حل نشده است. وي افزود: در بودجه سال 
آينده كه به مجلس خواهد آمد بار ديگر براي احياي رودخانه زاينده رود 
اعتبارات ملي در نظر گرفته نش��ده و اين اعتبار در رديف هاي مرتبط 
لحاظ شده است. نماينده ارامنه اصفهان و جنوب ايران اضافه كرد: ما 
براي اينكه بتوانيم از حداقل حقوق شهروندان دفاع كنيم با وزير نيرو 
و مسئوالن برنامه و بودجه صحبت هايي انجام داديم. آبراميان با بيان 
اينكه تاكنون نمايندگان اصفهان در مجلس كناره گيري خود را اعالم 
نكرده اند، توضيح داد: اين يك نامه اي است كه خطاب به رئيس مجلس 
نوشته شده كه اگر به اين پيش��نهادها به صورت مؤثر ترتيب اثر داده 

نشود نمايندگان اصفهان مجبور به كناره گيري هستند.

رئيس جمهور در اجالس سراسري نماز:

امروز در سطح جهان ظهور و بروز دين با حجاب و نماز است
   گزارش  یک

دكتر حسن روحاني صبح ديروز در بيست و هفتمين 
اجالس سراس��ري نم��از كه ب��ا عنوان »ش��يوه ها و 
مهارت هاي دعوت به نماز« در دانشگاه سمنان برگزار 
شد، با تأكيد بر اينكه »نماز، يك عبادت صرف يا يك 
فرع دين مثل ساير فروع نيست، بلكه نماز تمامي چهره 
اسالم است«، اظهارداش��ت: نماز صورت اسالم است. 
ايمان به خدا، اعتقاد به حق و عمل به دستورات الهي 
جوهر دين است، اما نماز پرچم دين به شمار مي رود 
و همانگونه كه كشورهاي جهان با پرچم شان شناخته 
مي شوند، دين بدون نماز قابل شناخته شدن نيست. 

وي با تجليل از تالش ها و خدمات ارزنده حجت االسالم 
والمسلمين قرائتي در س��تاد اقامه نماز و در راستاي 
ترويج فرهنگ نماز در كشور، گفت: ايشان با بيان شيوا 
و ساده خود گاهي مسائل بسيار سنگين عقيدتي را با 
مثال هاي ساده براي مردم بيان مي كنند و اين توفيقي 

است كه خداوند نصيب وي كرده است. 
رئيس جمهور اف��زود: از ديني كه پي��روان آن در 24 
ساعت شبانه روز بارها خداوند را با رحمت و رحمانيتش 
ياد مي كنند، خش��ونت، بداخالق��ي و تهمت بيرون 
نمي آيد. اگر اخالق ما با نماز تناسب ندارد، مطمئناً در 

جايي مشكل داريم و بايد آن را برطرف كنيم. 
رئيس جمهور با اش��اره به اينكه قرآن ب��راي آرامش 
ما بيان كرده كه در مش��كالت جزع و فزع نكرده و به 
واسطه راحتي ها و دس��تاوردها دچار حرص نشويم، 
تأكيد كرد: هيچ چي��زي جز نماز و تكي��ه به لطف و 
رحمت خداوند نمي تواند يك مل��ت بزرگ را در برابر 

قدرت ها و ابرقدرت ها حفظ كند. 
   نماز در دوران قبل انقالب ن

شانه ايستادگي بود
روحاني با اش��اره به اينكه در دوران پيش از انقالب، 
نماز جماعت با جوانان، معناي انقالبي بودن، مذهبي 
بودن و روشنفكر معتقد بودن را داشت، گفت: پيش از 
انقالب جو خاصي در دانشگاه ها حاكم بود به گونه اي 

كه در كل دانش��گاه تهران تنها ي��ك دختر خانم با 
روسري در محيط دانشگاه بود، اما در همان شرايط 
هنگام نماز بس��ياري از دختران دانشجو مي آمدند 
و ب��ا اس��تفاده از چادرهايي كه وجود داش��ت، نماز 
مي خواندند. نماز عالمت ايمان و اسالم و البته در آن 

دوران نشانه ايستادگي و مذهبي بودن بود. 
روحاني با اشاره به اينكه در آن دوران افرادي مانند 

بازرگان و س��حابي كه در اروپا درس خوانده بودند، 
وقتي به كش��ور آمدند ب��ه واس��طه مذهبي بودن 
احساس كردند كه بايد نماز ظهور و بروز پيدا كند، 
گفت: اينها انسان هاي متديني بودند كه بعضاً نماز 
شب شان ترك نمي شد و در دانشگاه تهران با وجود 
اينكه مسجد وجود داشت در دانشكده فني نمازخانه 
درس��ت كردند تا افراد بتوانند نماز اول وقت را بجا 

آورند. رئيس جمهور نماز را نشان دهنده قدرت دين 
دانست و اظهار داشت: نمايش و شعائر دين در بعضي 
مواقع ضروري است و بايد علني باشد. نماز را مي شود 
خصوصي خواند، اما اصل نماز بر مبناي جمعي بنا 
شده است. نماز مظهر دين و قدرت ماست و امروز در 
سطح جهان ظهور و بروز دين با حجاب و نماز است. 
خصلت ها و ارزش هايي مانند اداي امانت، راستگويي 

و خدمت به مردم همه جزو رفتارهاي انساني به شمار 
مي رود، اما عالمت دين در جهان حجاب و نماز است. 
وي خاطر نشان كرد: افراد فراواني در پيروزي انقالب 
نقش داشتند، اما كس��اني پاي انقالب ايستادند و 
فداكاري كرده و برنگش��تند كه اهل نم��از بودند و 

اتكای آنها به نماز بود.  
   دين عامل حركت، جنبش، انقالب، استقالل، 

آزادي و عزت كشور است
روحاني تالش ها و اقدامات ستاد اقامه نماز را مهم و 
ارزشمند دانست و افزود: نماز بايد از كانون خانواده 
و درون خانه ها آغاز ش��ود، چراكه اس��اس و بنيان 
تربيت نماز در خانواده است و رفتار و عمل والدين، 
فرزندان را دعوت به نماز مي كند. در دوران انقالب 
بس��ياري از زنان و دختران خودش��ان داوطلبانه 
حجاب را انتخاب كردند به واسطه آنكه در آن جاذبه 
مي ديدند و مي فهميدند كه دي��ن عامل حركت، 
جنبش، انقالب، اس��تقالل، آزادي و عزت كش��ور 
است. وي با بيان اينكه ابزار شدن نماز براي گزينش 
و استخدام و پست، تأسف آور است چراكه نماز نشانه 
عظمت انسان است، اظهار داشت: ناراحتم از اينكه 
در گزينش ها سؤاالتي از جوانان مي كنند كه گاهي 
آنها را مجبور به دورويي خواهد كرد و اين در حالي 
است كه دين ما اينگونه نيست و شكل ديگري آن را 
معرفي كرديم. نماز وظيفه، افتخار و عظمت انسان 
و نيايش و استعانت از خداوند است و نبايد آن را در 

مسائل ريز و جزئي ببريم. 
روحاني افزود: اگر مي خواهيم نماز را ترويج كنيم 
كه البته تاكنون در اين راستا اقدامات و تالش هاي 
خوبي انجام شده اس��ت، بايد از خانواده و مدرسه 
ش��روع كنيم. به جاي ص��رف هزينه هاي مختلف 
در بخش هاي گوناگون بايد هم��ه اين هزينه ها را 
در دبستان انجام دهيم چراكه در دبستان شاكله و 

شخصيت ها ساخته مي شود. 

رياست جمهوري 

»سانس�ور« وقاي�ع تاريخ�ي ب�ا ماهي�ت استكبارس�تيزي يك�ي از مهم تري�ن 
روش ه�اي جماع�ت تجديدنظرطلب جه�ت مخالفت ب�ا اصل انقالب اس�المي 
و ت�الش ب�راي دگرگون ش�دن گفتم�ان آن اس�ت تا نس�ل هاي ج�وان انقالب 
اس�المي ارتباط عاطفي- اعتق�ادي خود با انقالب اس�المي را از دس�ت بدهند. 
برجسته كردن مناسبت هاي غير انقالبي مانند روز ممانعت از خشونت عليه زنان كه يك 
نامگذاري كاماًل فمنيسم و غربي اس��ت از جمله مصاديق رفتار اين جماعت مي باشد، در 
مقابل تئوريسين ها و رس��انه  های اين جناح واقعه اي مذهبي- انقالبي را كاماًل در محاق 
برده تا به صورت نرم اصالت اينگونه رخدادها را كه بزرگداشت آنها مي تواند به زنده ماندن 
آنها كمك كند دچار خدشه كنند، البته »روايت انحرافي« و برجسته كردن بخش هايي 
از يك واقعه تاريخي نيز يكي ديگر از تاكتيك هاي مرس��وم اين جناح براي تقويت اهداف 
خود نظير »عادي سازي روابط ميان ايران و غرب« است كه بايد از آن تحت عنوان تالش 
براي »تغيير ماهيت رخدادهاي مذهبي – انقالبي«ياد كرد. به عنوان نمونه روز بزرگداشت 
شهيد مدرس رسانه هاي پرشمار اين جريان مهم ترين خصيصه شهيد مدرس را كه همان 
مخالفت با سياست هاي ضدمنافع ملي رضاخان است سانسور می كنند و به روايت جهت 
دار از زندگي مدرس مي پردازند يا وقايع با محتواي استكبارس��تيزي مانند شهادت ميرزا 
كوچك خان جنگلي را به شكل فزاينده اي سانسور مي كنند. روز 1۶ آذر هر سال از جمله 
مناسبت هايی است كه جريان تجديدنظرطلب بنا به داليلي نمي تواند آن را سانسور كند و 
در مقابل تالش مي كند چنين روزي را به بستري براي آشوب آفريني و غائله سازي در مراكز 
علمي و آموزش��ي تبديل كند. در واقع شخصيت ها و رسانه هاي طيف تجديدنظرطلب نه 
تنها روايت صحيح از 1۶ آذر 1332 را انعكاس نمي دهند بلكه با حجم انبوهي از مطالب و 
سخنراني ها تالش مي كنند آشوب آفريني در دانشگاه هاي كشور را به عنوان يك اصل به 
قشر جوان امروزي آموزش دهند. بيان سخنان راديكالي و ساختارشكنانه توسط مدعوين 
دانشگاه هاي كشور در طول سال هاي پس از پيروزي جريان اصالحات در سال 7۶ تاكنون 

به همين دليل به عنوان يك روش ويژه مورد توجه رهبران اين جريان بوده است. 
   مروري كوتاه بر واقعه 16آذر

چند صباحي بعد از كودتاي 28 مرداد س��ال 1332 كه با طراحي س��رويس هاي جاسوسي 
امريكا و انگليس دولت قانوني مصدق سقوط كرد، نيكسون معاون رئيس جمهور وقت امريكا 
از طرف آيزنهاور قرار شد به ايران سفر كند و فضل اهلل زاهدي نخست وزير كودتا، طرح بهبود 
روابط با انگليس را كه به دليل تنش ها بر سر موضوع ملي كردن صنعت نفت متوقف شده بود، 

اجرايي كرد. اين دو موضوع، گاليه هاي قشر دانشجوی كشور را به شدت افزايش داده بود و به 
همين دليل در روز 14 آذر 1332 با ورود دنيس رايت، كاردار جديد سفارت انگليس به ايران 
دانشجويان دانشكده هاي حقوق و علوم سياسي، دندانپزشكي، فني، پزشكي و داروسازي در 
دانشكده هاي خود تظاهرات برپا كردند و فرداي اين روز، تظاهرات اعتراضي دانشجويان به 
خارج از دانشگاه كشيده شد كه همين مسئله منجر به درگيري شديدي ميان مأموران انتظامي 
رژيم پهلوي و دانشجويان شد. رفتارهاي غيرانساني مأموران رژيم پهلوي عليه دانشجويان و 
سپس دستگيري بسياري از دانشجويان، بر گستره درگيري ها افزود و به همين دليل رژيم 
تصميم گرفت تا با استقرار دائمي گروهي از نظاميان در محوطه دانشگاه آرامش از دست رفته 
را به دانشگاه برگرداند. فضاي امنيتي حاكم در دانشگاه باعث شد روز 1۶ آذر 1332، نيروهاي 
لشكر 2 رزمي به دانشگاه تهران اعزام شوند و در نهايت تنش ميان دانشجويان و نظاميان افزايش 
يافت و نيروهاي نظامي به سمت دانشجويان تيراندازي كردند. شهادت احمد قندچي، مهدي 
شريعت رضوي و مصطفي بزرگ نيا حاصل فضاي امنيتي رژيم در دانشگاه بود و جالب است 
دو روز بعد نيكسون در همان دانشگاه دكتراي افتخاري حقوق دريافت كرد! در واكنش به اين 
اتفاق تلخ يكي از روزنامه ها در سرمقاله خود تحت عنوان »سه قطره خون« نامه سرگشاده اي 
به نيكسون نوشت. در اين نامه سرگشاده ابتدا به سنت قديم ايراني ها اشاره شده بود كه »هرگاه 
دوستي از سفر مي آيد يا كسي از زيارت بازمي گردد يا شخصيتي بزرگ وارد مي شود، ما ايرانيان 

به فراخور حال در قدم او گاوي، گوسفندي قرباني مي كنيم«، سپس خطاب به نيكسون گفته 
شده بود كه »آقاي نيكسون، وجود ش��ما آنقدر گرامي و عزيز بود كه در قدوم شما سه نفر از 

بهترين جوانان اين كشور يعني دانشجويان دانشگاه را قرباني كردند.«
   تطهير دوگانه

از بدو پيروزي انقالب اسالمي به ويژه بعد از روي كارآمدن دولت اصالحات تاكنون جناح 
خوش بين به غرب كه پ��روژه تطهير همزمان رژيم پهلوي و نظام س��لطه را مورد توجه 
قرار داده اند به صورت منسجم تالش كرده اند تا روز استكبارستيزي درج شده در تقويم 
رسمي كشور كه به مناسبت 1۶ آذر 1332 رقم خورده را به بستري براي دوقطبي سازي 
دانشجو – انقالب تبديل كنند، كمااينكه با مرور سخنان چهره هاي سياسي اين جناح كه با 
دعوت تشكل هاي دانشجويي وابسته صورت گرفته عموماً سخنان هنجارشكنانه به چشم 
مي خورد، به عنوان نمونه شكوري راد همانند بسياري ديگر از همفكران خود به جاي آنكه 
سخناني متناسب با ماهيت 1۶آذر) استكبارستيزي( عنوان كند، اهداف و خواسته هاي 
جناحي را كه مي تواند منتهي به رويارويي قشر جوان در برابر نظام اسالمي شود به زبان 
مي آورد. وي در سخناني در س��ال 93 در دانشگاه تهران مي گويد: »اين جمعيت دل در 
گرو كساني دارند كه امروز در زندان هس��تند و براي آزادي آنها لحظه شماري مي كنند. 
حال كساني كه يوس��ف ما را در بند و حصر كردند بدانند كه اگر يوسف زندان كشيد، به 
عيارش افزوده شد. او توبه نخواهد كرد و پيغام داده است كه نگران من نباشيد. من نگران 
وي هستم و به عنوان يك پزشك بايد بگويم كه آنها از نظر وضعيت جسمي اوضاع خوبي 
ندارند. آنها نياز به مراقبت پزشكي و درمان و نور آفتاب دارند. آيا كساني كه افراد را بدون 

قاضي به زندان مي برند، مسلمان هستند؟«
تالش براي تبديل كردن محيط هاي علمي و آموزشي به باشگاه هاي سياسي در حالي است 
كه با روي كارآمدن دولت يازدهم در س��ال 92 بارها رهبرمعظم انقالب اس��المي نسبت به 
سوءاستفاده هاي جناح هاي سياسي از قشر جوان كشور هشدار داده اند؛ معظم له بزرگ ترين 
آفت فضاي علمي كشور- طي سخنراني خود در سال 93- را اينگونه بيان مي فرمايند: »آرامش 
دانشگاه ها، زمينه ساز و شتاب بخش حركت علمي كشور است و اگر خداي ناكرده اين آرامش 
ضربه بخورد، حركت علمي متوقف مي شود و ايران به عقب بازمي گردد.« معظم له در ادامه 
مي فرمايند: »... مسئوالن ذيربط و مديران دانش��گاه ها بايد با جديت از تبديل مراكز علمي 
به محل جوالن و فعاليت هاي جريان هاي سياس��ي جلوگيري كنند... تبديل دانشگاه ها به 

باشگاه هاي سياسي سم مهلك حركت علمي كشور است.«

»سانسور« مناسبت های استكبارستيزانه روش ثابت تجديدنظرطلبان

تبديل روز استکبارستيزی به آشوب آفرينی در دانشگاه ها

گزارش  2 |  امیرعباس رسولی

حضرت آي�ت اهلل خامن�ه اي در     خبر
پيامی به بيست و هفتمين اجالس 
سراسري نماز، اين اجالس ساالنه را نشانه حق گزاري در برابر 
فريضه نماز خواندند و درباره اهميت نماز افزودند: نماز آنجا 
كه با خشوع و حضور گزارده شود جامعه را به صالح و سداد در 
مي بخش�د.  اعت�ال  و  مي كش�اند  عم�ل  و  زب�ان 
متن پيام رهبر انقالب اسالمي به اجالس سراسري نماز كه صبح 
ديروز در استان سمنان برگزار شد و آيت اهلل شاهچراغي نماينده 

ولي فقيه در سمنان آن را قرائت كرد به شرح زير است. 

بسم اهلل الرحمن الرحيم
و صلي اهلل علي محمد و آله الطاهرين

اجالس ساالنه نماز از سوئي نش��انه حق گزاري در برابر فريضه  اي 
اس��ت كه مي تواند بر همه اعمال و فرايض ديگر، روح بدمد و آنها 
را كارآمد كند: »إن ُقِبلَت ُقِبَل ماِس��واها« و از سوي ديگر خدمت 

بزرگي اس��ت به آنان كه حقِّ اين هديه الهي را ندانس��ته و در آن 
س��هل انگاري مي كنند. نماز آنگاه كه با خش��وع و حضور گزارده 
شود جامعه را به صالح و س��داد در زبان و عمل مي كشاند و اعتال 
مي بخش��د. بخش مهمي از گرفتاري ها و آلودگي ه��اي ما براثر 
نپرداختن به اين حقيقت هشدار دهنده است. از اين رو ترويج نماز 

با همه شيوه هاي اثرگذار، در ش��مار وظايف بزرگي است كه همه 
بايد بدان اهتمام ورزيم و شما دست اندركاران اين اجالس به ويژه 
عالم مجاهد جناب حجت االسالم آقاي قرائتي بحمداهلل در اين راه 

از توفيق الهي بهره مند شده ايد. 
آموزش و پرورش مي تواند در اين عرصه از اثرگذارترين ها باش��د. 
مدارس را مزين كنيد به نمازخواني نوجوانان، اين برترين تضمين 

براي سالمتي آينده جامعه است. 
والسالم عليكم و رحمه اهلل و بركاته
سيدعلي خامنه اي/ 1۳ آذر 1۳۹۷ 

رهبر انقالب در پيامي به اجالس سراسري نماز:

مدارس را به نمازخواني نوجوانان مزين كنيد

دكتر روحاني در جمع همشهريانش در حسينيه شهداي سرخه:
انقالب در ايران از سمنان شروع شد!

حسن روحاني در سفرهاي اس�تاني معموالً در مركز استان و 
به ندرت در برخي شهرهاي بزرگ اس�تان حضور مي يابد اما 
در سفر به استان سمنان او در زادگاه خود يعني شهر سرخه 
حضور يافت، ب�ه زيارت مزار پ�در و مادرش رف�ت و در جمع 
همشهريانش س�خنراني كرد. اغراق هاي او در سخنراني اش 
براي مدح سرخه و استان سمنان تا جايي پيش رفت كه شروع 
انقالب در ايران را از اين سرزمين دانست! و حتي در مورد زبان 
محلي شهرش گفت: »زبان زيباي محلي سرخه از افتخارات 
ماست.« سخنان روز سه شنبه روحاني در جمع مردم شاهرود 
مبني بر انتقال آب خزر به استان سمنان با اعتراض تند نماينده 
رشت مواجه ش�د كه به روحاني يادآور شد رئيس جمهور كل 
ايران است و نه فقط رئيس جمهور سمنان. نمايندگان استان 

اصفهان هم فرداي سخنان روحاني در شاهرود جملگي به دليل 
عملي نشدن وعده هاي انتخاباتي روحاني در مورد آب استان 
اصفهان استعفا كردند. با اين حال او در سرخه هم وعده داد كه 
»وعده به مردم سرخه آب سالم و پايدار تا تابستان ۹۹ است.«

حجت االسالم والمسلمين دكتر حس��ن روحاني روز چهارشنبه 
در جمع همش��هريان خود در حسينيه ش��هداي سرخه، توسعه 
زيرساخت هاي گردشگري استان سمنان و سرخه را ضروري خواند 
و اظهار داشت: سرزمين پربركت سرخه پرورشگاه انسان هاي عالم، 
عارف و مجاهد همچون آيت اهلل فيض و حجت االسالم والمسلمين 
نطنزي است. هر چند همه استان ها و همه ايران انقالبي بوده اند، 
اما اين واقعيت است كه انقالب در ايران از اين سرزمين شروع شد. 
مردم سرخه معروف به ايمان بودند و يكپارچه پاي انقالب بوده اند 

و امروز هم هستند. روحاني كه سخنانش با تشويق پي درپي مردم 
حاضر در محل سخنراني همراه بود، گفت كه هر لحظه به وطن و 
ديارم عشق ورزيده ام و در برابر لطف و محبت شما كلمه اي ندارم و 
با لهجه سرخه اي گفت كه »خيلي دوست تان دارم«،»من هميشه 
به سرزمين و وطن و زادگاهم عش��ق مي ورزم. اگر صدها روز در 
محله هاي مختلف س��رخه قدم بزنم، نمي توان��م خاطرات دوران 

كودكي را بيان كنم.« 
وي در ادامه با بيان اينكه ديار كوير، ديار تشنه است و مردم حداقل 
يك آب آشاميدني سالم و پايدار از مسئوالن مي خواهند، با اشاره 
به حضور آقاي اردكانيان وزير نيرو در اين سخنراني، گفت: وعده 
آقاي اردكانيان به مردم سرخه اين است كه تابستان 99، ان شاء اهلل 
آب سالم و پايدار به س��رخه خواهد آمد و اين آب پايدار براي 30 

سال آينده سرخه را تضمين مي كند. 
دكتر روحاني در ادامه به زبان س��رخه اي اشاره كرد و گفت: زبان 
زيباي محلي سرخه از افتخارات ماست. در دوران جنگ همواره 
بي س��يم چي ها از اين زبان اس��تفاده مي كردند و در اين اواخر در 
مذاكرات هس��ته اي نيز ما از اين زبان اس��تفاده كردي��م. از زبان 
س��رخه اي زيباتر اخالق، ايمان، محبت و فداكاري مردم سرخه 
اس��ت. افتخار مي كنم كه در اين ديار به دنيا آم��دم و در كودكي 

اينجا بزرگ شدم. 
در ديدار رئيس جمهور با مردم سرخه تعدادي از همكالسي هاي 
دوران كودكي رئيس جمهور در جمع مردم حضور داش��تند كه 
يك به يك به رئيس جمهور معرفي و رئيس جمهور با آنها ديدار و 

خاطرات گذشته را زنده كرد.

   خبر


