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 بر »طوفان قاطع اراده ها«

در اولين دقايق بامداد پنج شنبه ششم فروردين ۱۳۹٤ محمد بن سلمان 
وزير دفاع جوان، بي تجربه، بلندپرواز و سركش وقت رژيم سعودي حاكم 
بر حجاز با موافقت ضمني شوراي امنيت و هماهنگي تلفني باراك اوباما و 
ديويد كامرون با ملك سلمان )دو روز پس از سفر فيليپ هامون وزير خارجه 
انگليس به رياض( با تشكيل ائتالف ۱۱ كشور عضو شوراي همكاري خليج 
فارس )به جز عمان( و تركيه، اردن، مصر، الجزاير و سودان با بمباران صنعا 
پايتخت يمن به وسيله ۱۷۰ فروند هواپيماي اف ۱۵ امريكايي و تورنادوي 
انگليس��ي، از آغاز عمليات »طوفان قاطع اراده ها« براي تجاوز نظامي به 
يمن خبر داد.  در اين تجاوز ضد بش��ري و قرون وسطايي كه قرار بود سه 
روزه نتيجه داده و كار يمن يكسره شود! محور عبري، غربي، عربي به هيچ 
وجه گمان نمي كردند با ظهور و مقاومت سرسختانه و شجاعانه حوثي ها 
)انصاراهلل( و بخشي از ارتش يمن روبه رو شوند. جنگي كه قرار بود سه روزه 
تمام شود اينك ۱۳۶۵ روز است كه ادامه يافته و انصاراهلل يمن رفته رفته 
در حال تحميل اراده خود بر ائتالف )متالشي شده( بوده و بر ۱۹ استان از 
۲۱ استان يمن تس��لط يافته اند و رژيم سعودي نيز نه تنها به هيچ كدام از 
اهدافش نرسيده كه با متالشي شدن ائتالف بزرگ! وضعيت برايش به مراتب 
اسفبارتر، مرگ بارتر و خسارت بارتر هم شده و به فرمايش مقام معظم رهبري 
در جمع خانواده شهداي دفاع از حرم حضرت زينب سالم اهلل عليها و جنگ 
تحميلي »اين جنايتي كه آل سعود براي اشغالگري يمن انجام مي دهد، به 
ضرر خودش تمام مي شود؛ نزديك چهار سال است كه اينها در يمن جنايت 
مي كنند؛ تصور مي كردند در چند روز يا چند هفته مسلط بشوند، اما هرچه 

جلوتر بروند سقوط شان سخت تر و ضربه  وارد به آنها مؤثرتر خواهد شد. «
امروز سعودي هاي اش��داء علي اليمن والبحرين كه دون كيشوت وار و با 
خيال پردازي قرار بود كار يمن را سه روزه يكسره كنند خود در تله مقاومت 
يمني ها گرفتار شده و با بر انگيخته شدن خش��م الهي نظاره گر نابودي و 
يكسره شدن كار خود هس��تند و غربي ها نيز به اين باور قطعي رسيده اند 
كه چاره اي جز تسليم در برابر اراده يمني ها و پذيرش شكست مفتضحانه 
نداشته و براي حل مسئله به مراجع بين المللي متوسل شده اند و سازمان ملل 
نيز نه تنها كوچك ترين گامي در جهت كمك به حل مسئله و جلوگيري از 
تحريم هاي ظالمانه دارويي و غذايي، قحطي و بيماري مردم يمن بر نداشته 
بلكه به عنوان ميانجي همواره به صورت آش��كارا از متجاوزان »سعودي ، 
اماراتي« حمايت كرده است. اين سازمان برخالف رسالت و وظيفه خود، در 
زمان »اسماعيل ولد الشيخ« فرستاده ويژه سابق خود در يمن، بارها و در 
مناسبت هاي مختلف طرح های گوناگوني را براي پايان دادن به جنگ يمن 
ارائه داد اما تمامي اين طرح ها يك جانبه و براي حمايت از منافع عربستان 
سعودي ارائه شد تا جايي كه انقالبيون يمني صراحتاً فرستاده سازمان ملل 
را نه به عنوان عامل حل مسئله بلكه به عنوان جزئي از مشكل در يمن دانسته 
و جانبداري سازمان ملل از سعودي ها را بزرگ ترين مانع براي رسيدن به 
راه حل بحران اعالم نمودند.  اينك نيز شواهد و قرائن نشان مي دهد كه به 
ميانجي گري فعلي س��ازمان ملل نيز اميدي نبوده و طرح اخير »مارتين 
گريفيتس« فرستاده اين سازمان در يمن، يك طرح ظالمانه، يك سويه، 
برخالف منافع و استقالل مردم يمن و مبتني بر تأمين منافع نظام سلطه و 
سعودي ها است. سازمان ملل )از ترس تغيير اوضاع به نفع محور مقاومت( 
آشكارا از يمني ها مي خواهد بخشي از كشورشان را به سازمان ملل متحد 
واگذار كرده و آن را تحت قيموميت اين سازمان قرار دهند تا به اين ترتيب 
مانند كمپ ديويد و ساير قرارداد هاي مشابه، حضور دائمي و دخالت نظام 
س��لطه و غرب در امور يمني ها و جلوگيري از پي��روزي محور مقاومت را 
قانوني كنند. مواضع جانبدارانه سازمان ملل تعجب افكار عمومي جهاني را 
برانگيخته كه اين سازمان چرا بايد به رژيم قبيله اي سعودي اجازه بدهد تا 
تحت حمايت آن سازمان با راه انداختن جنگي تمام عيار عليه يك ملت فقير 

و مظلوم، آنها را به خاك و خون بكشد؟
حقيقت اين است كه نظام سلطه غرب كه سازمان ملل را براي تحقق اهداف 
استعماري خود بنيان گذاشته اند، عالوه بر مشاهده پيروزي مردم يمن، 
نابودي كامل رژيم سعودي را قريب الوقوع مي بينند، به همين دليل تالش 
مي كنند در پناه سناريوي خاشقجي و حذف بن سلمان و آرام سازي اوضاع 
بحراني در داخل سلسله وهابيون سعودي از يك سو و راه اندازي گفت وگو هاي 
صلح زير نظر سازمان ملل از سوي ديگر، راهي براي حفظ رژيم سعودي و 
خروج از باتالق يمن و جلوگيري از تغيير وضعيت استراتژيك منطقه به نفع 
ايران و محور مقاومت پيدا كنند اما ترديدي نيست كه امروز در اين دنياي 
طوفاني كه طوفان آن به اروپا و فرانسه نيز رسيده است، غربي ها نيز مانند 
سعودي ها بازنده اصلي اين توحش قرون وسطايي خود در معركه يمن بوده 
و در آينده اي نه چندان دور، شاهد پيروزي قطعي بندگان خدا و ساكنان 
كشتي امن اهل بيت عليهم السالم و سرعت گرفتن اضمحالل نظام سلطه و 

آزادي ملت هاي اسالمي از چنگال قارون هاي منطقه اي خواهيم بود. 

شکاف »اصالحات بر حاکميت«
با  »اصالحات در حاکميت«

ادامه از صفحه یک 
 از قضا خروج تجديدنظرطلبان از جريان اصالحات هم هزينه جريان را 
كاهش خواهد داد و هم هزينه خود آنان را زيرا ديگر از آنان توقع »جريان 
درون نظام« نمي رود و مي توانند با پوس��تين روش��نفكري كار تئوريك 
كنند و هيچ نسبتي با حاكميت نداشته باشند، همانند امثال زيبا كالم، 
حاتم قادري، محمدرضا تاجيك و... عمل كنند و نسبت به حاكميت به 
شكل طولي مشاهده شوند. در مقابل بخش��ی از جريان كه معتقد است 
پس از اعتمادسازي مجدد مي توان با اركان حاكميت به تعامل رسيد و با 
حفظ اشتراكات در مسائل اصولي و بنيادين با نظام به گفت وگو نشست، 

ميدان دار خواهند شد.
برخي معتقدند بخش تجديدنظر طلب جري��ان اصالحات را مي توان 
با »قدرت مال��ي« به اصالح مس��ير ترغيب كرد. ورود آن��ان به قدرت 
باب نمك خوردگي و مصلحت انديش��ي را به روي ش��ان باز مي كند و 
نمي توانند بر شاخه نشس��ته و بن را ببرند. اما به قول حجاريان ما اهل 
گدايي قدرت و پاستوريزه ش��دن براي ورود به پاستور نيستيم. عالوه 
بر آن با رجوع به سال هاي ۱۳۷۷ تا ۱۳8۰ مي توان اين تحليل را فاقد 
اعتبار دانست، چراكه اگر اين بود چپ هاي سابق پس از ورود به قدرت 
و شكست هاشمي و دوستانش به اداره امور كش��ور مي پرداختند. در 
صورتي كه آنان وارد قدرت شدند تا تغييرات ماهوي و استحاله تدريجي 
را به روش هايي همچون قانونگذاري، فشار دانشجويي و مطبوعاتي و 
گفتمان سازي دنبال نمايند. آنان هم در قدرت بودند هم اپوزيسيون، 
جناح راست را در تراز صهيونيس��ت ها مي ديدند اما با اعضاي نهضت 
آزادي پالوده می خوردند و... بنابراين  تجديدنظرطلبي در سطح معرفت 
در نخبگان اصالحات متأثر از نظريه هاي پسا ساختارگرايي و قرارداد 
اجتماعي اتفاق افتاده است. آنان ابايي ندارند كه كم كم حضرت امام را 
به دليل اشتباهات راهبردي در تشكيل نظام ديني به مسلخ ببرند. اما 
مي دانند كه تاريخ آيندگان آنان را در ت��راز لوتر و كالوند ثبت نخواهد 
كرد. عباس ميرزا و اميركبير هم نخواهند ش��د زي��را جز حرف و  ادعا 
هنري ندارند. در بهترين حالت در تراز ميرزا ملكم  خان، ميرزافتحعلي 
آخوندزاده و ميرزآقاخان كرماني ثبت خواهند شد و اگر پوزيشن علمي 
را داشته باشند از فروغي و سپهساالر ليبرال برجسته تر نخواهند شد. 
آنچه مهم است اينكه ظلم به جريان اصالحات بايد از درون پايان يابد تا 
حاكميت نيز بداند »اصالح طلبان در حاكميت« چه مي گويند و چگونه 

مي توان مطالبات آنان را در عين حفظ اصول پاسخ داد.

سيدعبداهلل متوليان

مديراني که وعده   دروغ دادند
نه صداقت  داشتند و نه مسئوليت پذيري

رحیم پور ازغدي:  نماز جمعه تریبون پاسخگو كردن سران سه قوه و معاونان شان است

سخنران پيش از خطبه هاي نماز جمعه ابتدا فلسفه و 
جايگاه نماز جمعه را مورد يادآوري قرار داد و با بيان 
اينكه دو قرائت از نماز جمعه وجود دارد، گفت: نماز 
جمعه محمدی و علوي و نماز جمعه انقالب، با بقيه 
نمازجمعه ها متفاوت است. نماز جمعه تريبوني است 
كه بايد هم خدمات حكومتي ها را توضيح دهد تا مردم 
سوءظن پيدا نكنند، هم مسئوالن به جاي پاسخگويي 
به برخي مفاسد كه چهار نفر دزد يا بي عرضه كاري 
نكنند به كل سيستم تعميم داده شود و ولي نعمت ها را 

متهم به تشويش اذهان و ضدانقالبي گري نكنند. 
    نماز جمع�ه نباید تریبون تك�رار مكررات 

باشد
وي با بيان اينكه رهبري را پاسخگوي چند ميليون 
كارمند در س��ه قوه نكنيم، تصريح كرد: آنها را اينجا 
بياوريم تا پاس��خگوي عملكرد خود باشند؛ رهبري 
هم بايد پاس��خگوي وظايف خود باشد نه وظايف بر 
زمين مانده صدها هزار مسئول در حوزه های مختلف. 
رحيم پور ادام��ه داد: نمازجمعه اي ك��ه دهه به دهه 
نتواند مخاطبان خود را به شكل كمي و كيفي تجديد 
كند و نمازجمعه اي كه با بطن جامعه ارتباط نگيرد، 
نمازجمعه  انقالب نيست. وي با بيان اينكه نبايد تريبون 
نماز جمعه را تبديل به تريبون تكرار مكررات كم فايده 
و بي فايده كنيم، اظهار داشت: برخي از نمازجمعه هاي 

ما اينطور هستند و برخي نيز اينطور نيستند. 
عضو ش��وراي عالي انقالب فرهنگي ادام��ه داد: بين 
دو قرائ��ت از نم��از جمعه ايد، مواظب باش��يم كدام 
طرف مي رويم. نبايد گذاش��ت كارگ��ري كه قرباني 
اقتصاد برجامي ش��ده، بي جواب بماند. هم خدمات 
حوزه و دانش��گاه را بگوييم و هم صدماتي كه زده اند 
با كوتاهي هاي شان بايد شفاف در نماز جمعه مطرح 
ش��ود. حوزه و دانش��گاه و مديريت ها، همگي بايد 

شجاعانه پاسخگو باشند و مسئوليت ها را بپذيرند. 
    رهبري نباید پاسخگوي قصور ما باشد

رحيم پور با اش��اره به تأكيدات اخير رهبر انقالب در 
درس خارج فقه خود مبني بر لزوم پاس��خگو بودن 
مسئوالن و شفاف سازي نسبت به مسئوليت هاي خود 
گفت: همه نهادها بايد پاسخگو باشند؛ اينكه چقدر 
امكانات گرفته اند و چه كرده اند. يكي از نهادهايي كه 
بايد پاسخگو باشد، شوراي عالي انقالب فرهنگي و در 
رأس آن رئيس جمهور و دبيرخانه شوراست. همچنين 
اعضاي حقوقي بايد پاسخگو باشند. اعضاي حقيقي 
نيز بايد پاسخگوي مواضعي كه گرفته اند و نگرفته اند 
باش��ند. وي با بيان اينكه بايد پاسخگو باشيم كه به 
خودمان رسيديم يا محرومان، تصريح كرد: رهبري 
هم بايد پاسخگوي وظايف خود باشد كه پاسخگوست. 
اما نبايد كاري كرد كه رهبري مجبور باشد پاسخگوي 
كوتاهي هاي ما و از جمله قصوري باشد كه از سوي سه 

قوه و مخصوصاً رئيس جمهور صورت مي گيرد. 
رحيم پور ادامه داد: نم��از جمعه انقالبي نماز جمعه 
اميرالمؤمنين است كه خانمي به نام »سوده« از ديار 
خود مي آيد و نزد حضرت مي رود و مي گويد قبل از 
اينكه نماز را بخواني، پاسخ مرا بده. مسئول شما در 
شهر ما آدم خشن و بي ادبي است و حق الناس را رعايت 
نمي كند. اميرالمؤمنين همانجا از برخي مسئوالن 
توضيح مي خواهند و وقتي كه سخنان آن خانم تأييد 
مي شود، همانجا نامه عزل آن مسئول را به آن خانم 
مي دهد تا به دست او برساند؛ اين مي شود مديريت 
علوي. وي، نماز جمعه بدون امر به معروف و نهي از 
منكر را به نماز شب با حالت جنابت تشبيه كرد و گفت: 
بايد به اين روح مقدسي كه در نسل سوم و جمهوري 

مظلوم جوانه مي زند س��الم بگوييم. امر به معروف 
حكم اهلل و نياز قطعي است. هزار سال غربت شيعه را از 
ياد نبريم. با شتاب و بي فكر حرف نزنيم اما حتماً حرف 
بزنيم. نماز جمعه زنده، جري��ان خون را در رگ هاي 
جامعه حفظ مي كند. »بار س��نگيني از دهه ۵۰ بر 
دوش ما قرار دارد، استخوان هاي مان درد مي كند و اين 
بار سنگين را بايد به دوش فرزندان مان بسپاريم. همه 
ما رفتني هستيم و مي رويم و اسالم مي ماند. انقالب 
بايد بماند و ما بايد فداي انقالب شويم. نگذاريم كساني 
از مسئوليت ها آويزان شوند و اسالم را فداي خودشان 

كنند؛ اگرچه در شوراي عالي انقالب فرهنگي.«
عضو شوراي عالي انقالب فرهنگي با بيان اينكه مراقب 
باشيم نماز جمعه عقيم نباش��د، تصريح كرد: نماز 
جمعه بايد تريبون دوطرفه باشد؛ اينجا دادگاه اخالقي 
و حق الناس است. نماز جمعه جاي الاليي خواندن 
و تكرار مكررات بي اثر نيس��ت؛ جاي طرح مس��ائل 
جديد است. تريبون پاس��خگو كردن سران سه قوه 
و معاونان شان است و شفاف سازي درباره اينكه چه 
كس��ي چقدر از بيت المال گرفت��ه و در قبال آن چه 
 كار كرده اس��ت. نماز جمعه تريبون پاسخگو كردن 
دانشگاه ها و حوزه هاس��ت؛ مديريت هاي حوزه هاي 
علميه، مدرسين تا مراجع تقليد همه بايد پاسخگو 

باشند؛ پاسخگوي مسئوليت هاي معرفتي خود. 
    تمایل به اش�رافیت خیانت ب�ه روحانیت 

شیعه است
رحيم پور ادامه داد: دوره كليات و مكررات گذش��ت؛ 
عبور كنيم از اين عصر؛ در متن جامعه باشيد؛ جامعه 
رفت و ش��ما جا مانديد. دوره استثنايي تشيع است 
و ش��ما در دنيا و آخرت مسئول هس��تيد كه چرا از 
دشمنان ملّت عقب مانديد. بس��ياري از سنگرهاي 
معرفتي و فقهي خالي مانده است. فيضيه مظلوم بايد 
پرچمدار آگاهي و عدالت و فقاهت زنده باش��د. امام 
گفت مراقب خطر نفوذ در حوزه تا حد مرجع سازي 
باشيد؛ هم در وصيت نامه اين را گفت و هم بارها قبل 
از آن؛ از قم تا نج��ف و از نجف تا قم. وي با بيان اينكه 
امام گفت كه مرجع، پاپ نيست و مرجعيت نمايشي و 
ارثي نيست، تصريح كرد: حوزه محافظه كار و روحانيت 
بي درد، روحانيت ش��يعه علوي نيس��ت؛ تمايل به 
اشرافي گري خيانت به روحانيت شيعه است. امام به 

برخي ها گفت ضعيفيد آقا!
رحيم پور با بيان اينكه عده اي معدود به جاي كل حوزه 
و روحانيت پاسخ سؤاالت و شبهات را مي دهند و از 
چهار طرف مي جنگند و از دو طرف فحش مي خورند، 
افزود: شماها كجاييد؟ در صحنه هاي خطر نيستيد. 
آنجا كه شفاف و منطقي بايد سخن بگوييد، تعدادتان 
خيلي كم است. وي، نماز جمعه را قلب تپنده جامعه 
دانس��ت كه بايد به مردم اميد بدهد و دش��منان را 
مأيوس كند؛ نمازجمعه اي كه مغز بيدار جامعه باشد 
و براي مشكالت مادي و معنوي و اخالقي مردم مدام 

راه حل بدهد. 
    مسئوالن دزد و  فاسد  را شالق بزنید

عضو شوراي عالي انقالب فرهنگي ادامه داد: امام جمعه 
بايد در كنار كارگر محرومي كه قرباني اقتصاد برجامي 
يا قرباني خصوصي س��ازي هاي بي حساب و كتاب و 
بي نظارت شد بايستد. هيچ امام جمعه اي حق ندارد 
به كارگري كه در اقتصاد برجامي بيكار شده است و 
خانواده اش به خاطر نظارت غلط حكومت در مسئله 
خصوصي سازي گرسنه مانده است بگويد اينها به نماز 
جمعه چه ربطي دارد برويد جاهاي ديگر حرف تان را 
بزنيد؛ ربط دارد آقا! عين ربط است. رحيم پور با بيان 

اينكه تشريفات در نماز جمعه حرام است و صف اول 
نماز جمعه؛ مقابل دوربين نشستن فضيلت نيست، 
تصريح كرد: امنيت ۹۰ درصد مس��ئوالن در خطر 
نيست؛ احتياجي به محافظ و تشريفات ندارند؛ امنيت 
اسالم در خطر است. وي آي پي نشيني ها در سراسر 
كشور مضر به حال جمهوري اس��المي است. براي 
دفاع از حيثيت جمهوري اسالمي چند مسئول دزد و 
فاسد و حقوق نجومي بگير را به صف اّول بياوريد و مثل 
اميرالمؤمنين شالق بزنيد تا ببينيد نماز جمعه چگونه 
هم جوان تر مي شود و هم جمعيت آن هزاربرابر. وي 
ادامه داد: مسئوالن صالح و خدمتگزار هم بايد بيايند 
و به سؤاالت پاسخ دهند و تش��ويق بشوند تا قرباني 
چند مسئول فاسد نشوند. مديراني كه دروغ گفتند 
و وعده دروغ دادن��د و اميده��اي دروغ و ترس هاي 
دروغ در دل ملّت پروراندند، نه صداقت داش��تند نه 
شفافيت و نه مس��ئوليت پذيري، بايد در اين محفل 
مقدس به صراحت مورد خطاب و نهي از منكر قرار 
بگيرند. نهضت امر به معروف و نهي از منكر را سركوب 
نكنيد؛ نه در فيضيه قم، نه در دانشگاه و جامعه و نه 
در نماز جمع��ه. عزل و نصب ها بايد در س��ه قوه زير 

ذره بين برود. 
   منادي مظلومیت شورا هستم

عضو شوراي عالي  انقالب فرهنگي به حضور مجدد 
خود در نماز جمعه اشاره كرد و گفت: به عنوان عضو 
حقيقي ش��وراي عالي انقالب فرهنگي در س��الروز 
تشكيل اين شورا دعوت دوس��تان را پذيرفتم تا به 
عنوان فردي كه در شورا تنها صاحب يك رأي است و 
اختيارات بيشتري ندارد، پاسخگو باشم و سخنگوي 

شورا هم نيستم. 
رحيم پور با اش��اره به س��ؤاالت متعددي كه درباره 
تعطيلي سخنراني هاي وي در نماز جمعه پرسيده 
مي شود اشاره كرد و گفت: خود من هم نفهميدم چه 
شد. يك شخصي مسئول ستاد نماز جمعه بود كه عزل 
شد و پيش من هم آمد و شفاف حرف نزد؛ متناقض 

حرف مي زد. يك جا مي گفت تحت فش��ار هستم و 
وقتي مي گفتم از طرف چه كسي و چرا، شفاف جواب 
نمي داد و يك بار ديگر مي گفت تقصير خودم بوده و 
حرف هايي از اين قبيل. اين بار هم به خاطر مسئله 
مهم شوراي عالي انقالب فرهنگي كه بايد آن را شوراي 
مظلوم ناميد، نه به عنوان منتقد بلكه به عنوان منادي 
مظلوميت شورا آمده ام و به دوستان گفتم من نماز 
جمعه نخواهم آمد؛ اگر خواستيد آن  مباحث يا مباحث 
ديگري ادامه پيدا كند من همان آدم هستم و به همان 
سبك حرف مي زنم و فعالً  قبول كرده اند و آمده ام تا 

ببينيم بعد چه مي شود. 
    سران قوا در جلسات شورا 

شركت نمي كنند
رحيم پور به ارائه توضيحاتي درباره شوراي عالي انقالب 
فرهنگي پرداخت و گفت: اوالً اين را بدانيد كه دو نفر 
از سران سه قوه، كاًل در جلسات شوراي عالي انقالب 
فرهنگي ش��ركت نمي كنند؛ راحت! آقايان برادران 
دو قوه، كاًل در جلسات شورا شركت نمي كنند و اين 
خالف قانون است. رئيس شورا، هميشه رئيس جمهور 
است و رئيس جمهور فعلي، بسياري از جلسات شورا 
را لغو مي كند و برگزار نمي كن��د. وي با بيان اينكه 
تعداد جلسات و مصوبات شورا در پايين ترين سطح 
خود در ٤۰ سال اخير قرار دارد، اظهار داشت: ركورد 
پايين ترين مصوبات ش��ورا مربوط به سه سال اخير 
است. جلس��اتي كه بايد ماهي دو بار تشكيل شود و 
هفته اي يك بار هم كم است، ماهي يك بار و گاهي دو 
ماه يكبار تشكيل مي شود؛ نيم ساعت تا يك ساعت را 

هم سخنراني مي كنند. 
   رئیس جمهور مصوبات شورا را 

اجرا نمي كند
عضو ش��وراي عالي انقالب فرهنگي گفت: ما اسناد 
تصويب شده اي در شورا داشته ايم كه برخي از آنها 
۳۰،٤۰ جلس��ه و نزديك به يك سال طول كشيده 
تا تصويب بش��وند، اما به مق��ام اجرا كه مي رس��د 
رئيس جمهور آنها را امضا و اب��الغ نمي كند و حتي 
يك جلسه اجرايي براي آن تشكيل نمي دهند. وي 
با بيان اينكه دوستان دبيرخانه شوراي عالي انقالب 
فرهنگي به من گفتند بيش از ۱۵ مصوبه مهم  شورا به 
دفتر رئيس جمهور رفته كه ايشان نه جواب مي دهد 
نه رد، تصريح كرد: اين هم خالف قانون است. هيچ 
رئيس جمهوري در هيچ دوره اي حق ندارد مصوبات 
شورا را امضا و ابالغ و اجرا نكند. نبايد به بهانه اينكه 
داده ايم به مشاوران تا نظر بدهند، مصوبات را معطل 
بگذارند. اصاًل بعد از تصويب مصوبه در ش��ورا، هيچ 
كسي حق ندارد نظر بدهد؛ بايد برود براي اجرا. اگر 
كسي حرفي دارد؛ رؤساي سه قوه، معاونان آنها ، وزرا 
و وكال و مهم ترين افراد در ش��ورا هستند و همان جا 
حرف هايش��ان را بزنند و چكش  كاري كنند؛ وقتي 
تصويب شد ديگر ارائه به مشاور، معنا ندارد. رحيم پور 
ادامه داد: كنوانسيون حقوق كودك سازمان ملل را 
دولت اجرا مي كند و براي اجراي آن، بودجه تخصيص 
داده و تقس��يم كار شده اس��ت؛ در حالي كه شوراي 
نگهبان سال ها قبل چند اشكال به آن وارد كرد. با اين 
حال، سند ملي كودك و نوجوان كه سال گذشته در 
شوراي عالي انقالب فرهنگي و با حضور رئيس جمهور 
تصويب شده، ماه هاست كه در دفتر رئيس جمهور قرار 
دارد. ايشان مي گويند در دفتر خودم نيست؛ در دفتر 
بغلي است. نه امضا مي شود نه ابالغ و اجرا. سندي كه 
خودمان تصويب كرده ايم و ايشان هم رئيس  جلسه 
بوده ابالغ نمي شود و آن چيزي كه سازمان ملل داده 
دارد اجرا مي شود؛ اين است مظلوميت شوراي عالي 

انقالب فرهنگي.
   برخي اعضاي شورا 

شخصیت و رفتار دوگانه دارند
رحيم پور ادامه داد: برخي اعضاي شورا و كساني كه 
دوستان ما هم هستند كاماًل  شخصيت و رفتار دوگانه 
دارند و مالحظات شخصي شان بر مسئوليت شرعي 
و تكليف قانوني ش��ان مي چربد. افكار اعضاي شورا 
هم جهت و قرارگاهي نيس��ت؛ همه شفاف نيستند. 
برخي عضويت در ش��ورا را يك موقعيت ش��خصي 
مي بينند نه يك رس��الت انقالبي و س��نگر مكتبي. 
در اظهارنظر كردن يا نكردن، مالحظات ش��خصي  
برخي ها غالب است. در شوراي عالي انقالب فرهنگي، 
از ليبراِل مذهبي داريم تا محافظه كارِ بله قربان گو، تا 
كساني كه مكتب و خط انقالب و امام را شناخته اند 
و مي خواهند اجرا كنن��د، اما عرض��ه ندارند. عضو 
ش��وراي عالي انقالب فرهنگي ادامه داد: ما اعضاي 
ش��ورا از هيچ جا بازخواست نمي شويم و كسي به ما 
نمي گويد شما كه ۱۰ س��ال يا ۲۰ سال هست آنجا 
نشسته ايد، داريد چه مي كنيد. در شورا مصوبات بسيار 
خوبي داشته ايم كه آرشيو شده اند و برنامه عمل قرار 
نمي گيرند. سه قّوه خودشان شريك تصميم گيري و 
تصويب مصوبات شوراي عالي انقالب فرهنگي هستند 
ولي كار خودشان را مي كنند. رؤساي سه قوه، وزيران 
مديران، تقريباً در هيچ يك از بودجه بندي ها و عزل و 

نصب ها پاسخگوي مصوبات شورا نيستند. 
رحيم پور ب��ا طرح اين س��ؤال ك��ه آيا م��ا اعضاي 
شوراي عالي انقالب فرهنگي، مشاور فرهنگي رئيس 
شورا و منصوب او هس��تيم، گفت: نه! ما هم رديف او 
هستيم. رئيس  ش��ورا، رئيس  جلسه است و از طرف 
ش��ورا مأمور مي ش��ود كه اجرا كند. رؤساي سه قوه 
هم اينطور است. چرا گفته اند س��ران هر سه قوه در 
شورا حضور داشته باش��ند؟ براي اينكه هر سه قوه 

مصوبات را عمل كنند چون خودشان در جريان تصويب بوده اند. وي ادامه 
داد: ش��وراي عالي انقالب فرهنگي اگر مي خواهد قرارگاه فرهنگي كشور 
باشد بايد يك دادگاه عالي تشكيل بشود تا كل كساني كه مصوبات شورا را 
در نهادهاي حكومتي رعايت نمي كنند در آن دادگاه بازخواست بشوند. در 
اين سال ها هرچه فكر كردم مي بينم راه ديگري وجود ندارد. بايد هر كس در 
اين شوراي سياستگذاري و تصميم گيري و استراتژيست فرهنگ و علم در 
كشور كوتاهي كند در اين دادگاه پاسخ بدهد؛ بايد بودجه اش را كم يا قطع 

كنند؛ بايد عزل بشود. 
»ما قرارگاه عالي مديريت، نظارت و سياستگذاري و ضامن اجراي آن در كشور 
هستيم. اما تفنگ بي گلوله. مصوبات خوب اما در آرشيو. اسناد باالدستي بدون 
اسناد پايين دستي. اسناد پايين دستي كه بر اساس آن عزل و نصب مي شود 
و بودجه ها تقسيم مي شود دست جاهاي ديگر و كسان ديگري است و آنها 

پاسخگو نيستند. «
     تفكر میرزا ملكم خاني همچنان ادامه دارد

رحيم پور ادامه داد: چند روز پيش در جلسه شوراي عالي انقالب فرهنگي 
همين دعوا و جر و بحث ش��د كه چ��را مصوبات ش��ورا را مي بريد در دفتر 
رئيس جمهور معطل مي گذاريد و چرا دستورات سازمان ملل را يكي يكي؛ 
بي صدا و با صدا اجرا مي كنيد و بعد مي گوييد قباًل رونوشت داديم به شما؟ 
نه سند ۲۰۳۰ به ش��ورا آمد و نه موارد متعدد ديگر. كنوانسيون كودك را 
اجرا مي كنند و نمي گويند بار مالي دارد. س��ند شوراي انقالب فرهنگي در 
همين باب را از سال گذشته نگه داشته اند. اين موارد يكي دوتا نيست. اين 
تفكر غرب زده و غرب پرست؛ اين تفكر ما نمي توانيم آنها مي توانند؛ اين تفكر 
»به آنها بهانه ندهيم« و رعيت شان باشيم، از »ميرزا ملكم خان« تا امروز با 
شّدت و ضعف وجود دارد ولي ما باور نمي كرديم در چهلمين سال جمهوري 
اسالمي در حكومت جمهوري اسالمي كساني را در سه قوه داشته باشيم كه 

اينطوري فكر مي كنند. 
سخنران پيش از خطبه هاي نماز جمعه تهران با بيان اينكه رئيس جمهور در 
قبال شوراي عالي انقالب فرهنگي و اقدامات آن، پاسخگو نيست و سران دو قوه 
ديگر، كالً صورت مسئله را پاك كرده اند و در جلسات شركت نمي كنند، گفت: 
از دبير شورا خواستم گزارشي را در اختيار من قرار بدهد تا در نماز جمعه ارائه 
كنم و كتابچه  مهمي به من دادند كه فرصت نمي كنم محتواي آن را مطرح 

كنم و اگر دوستان مايل بودند، در فرصتي ديگر آن را شرح خواهم داد. 
      دولت مقید به مصوبات شورا نیست

وي با بيان اينكه دولت ها غالباً مقيد نيستند در چارچوب سياست هاي مصوب 
شورا عمل كنند، تصريح كرد: ما ابزار تش��ويق و تنبيه؛ مخصوصاً به لحاظ 
اختصاص بودجه به دستگاه ها نداريم. نظام برنامه ريزي كشور، در موارد زيادي 
از مصوبات شورا تبعيت نمي كند و محل نمي گذارد و فقط تأييد مي كنند. 
همه مي گويند اسناد باالدستي انشاهاي خيلي قشنگ و اهداف عالي و نوراني 
هستند، اما حلقه وصل آنها با اسناد پايين دستي در بسياري موارد، وجود 
ندارد. عضو شوراي عالي انقالب فرهنگي ادامه داد: بسياري از اسناد از جمله 
الگوي پيشرفت پنجاه ساله كه اخيراً رهبر انقالب ابالغ كردند، همه اينها از 
دل قانون اساسي است. ما بهترين اسناد باالدستي در جهان را داريم اما اسناد 
پايين دستي اش كجاست؛ در نظام برنامه ريزي كشور كجاست و تصميمات 
و سياستگذاري و در برنامه ها جاست؛ به خصوص در حوزه فرهنگي؛ حاال در 

حوزه آموزش و علم و فناوري گاهي هست. 
»در حوزه فرهنگي، سند مهندسي فرهنگي كه نزديك به يك سال وقت 
شورا ي انقالب فرهنگي را گرفت، هنوز يك جلسه از سوي سه قوه براي اجراي 
آن برگزار نشده است؛ باور مي كنيد؟ هنوز جلسه نخست را براي اجراي اين 

سند برگزار نكردند؛ فقط گفتند به به؛ خيلي سند خوبي است!«
   برخي حرف های بازرگان و بني صدر را تكرار مي كنند

رحيم پور با بيان اينكه برخي مي گويند ش��وراي عالي انقالب فرهنگي 
بحران مشروعيت يا قانوني دارد و جايگاهش كجاست، خاطرنشان كرد: 
از همان اول سال ۵۹ كه امام دستور داد ستاد انقالب فرهنگي تشكيل 
بشود آنجا گفت كه ضرورت انقالب فرهنگي اوالً امر مستمري است و اين 
انقالب تا هميشه است؛ اصالحات انقالبي. البته انقالبي بودن به معناي 
دستپاچه بودن نيست. هرچيزي در سطح خودش اما با اراده انقالبي؛ نه 
شك در انقالب و اصول انقالب و نه اينكه بعد از ٤۰ سال كساني را در سه 
قوه ببينيم كه دارند حرف های ابتداي دهه ۶۰ امثال بازرگان و بني صدر و 
ليبرال هاي مذهبي را در سياست خارجه، فرهنگ، عدالت اقتصادي تكرار 
مي كنند و دوباره همان دعوا ها مطرح مي شود و فقط آدم هايش عوض 
شده اند. اين ارتجاع و بازگشت به عقب است. وي ادامه داد: مگر هر ٤۰ 
سال يك بار بايد از صفر شروع كرد و دوباره در قانون اساسي ترديد كرد؟ 
آن هم توسط كساني كه ۳۰،٤۰ سال پيش خودشان آدم هاي درجه دو و 
سه جبهه انقالب بودند و همين حرف ها را زدند كه مشهور شدند و حاال 
كه به جايي رسيدند و وقتي قدرت را در دست  گرفته اند در همان حرف ها 

تشكيك كنند. 
»امام همان موقع گفت اين انقالب فرهنگي خواست اين ملّت و يك ضرورت 
اسالمي است؛ ملّت و دانشجويان و خانواده های شهدا نگرانند. پايبندها به 
اسالم خوف دارند فرصت از دست برود و كار مثبتي نكنيد و فرهنگ رژيم 
شاه و فرهنگ غرب پرست دوباره تجديد صورت كند با ظواهر مذهبي. امام 
مي گويد دانشگاه در خدمت استعمار نبايد در خدمت آنها بماند. امام صريحاً 
مي گفتند اگر در انقالب فرهنگي تس��امح كنيد، خيانت بزرگ به اسالم و 

انقالب است. «
عضو شوراي عالي انقالب فرهنگي افزود: من به شما بگويم كه اين تسامح 
سال هاست كه دارد صورت مي گيرد. در دهه هاي قبل هم كم و بيش داشته ايم. 
رحيم پور ياد آور شد: ش��وراي عالي انقالب فرهنگي سال ۶۳ تشكيل شد و 
امام گفت وظيفه شورا اين است كه انقالب بارور بشود. اگر اين شورا نباشد و 
درست عمل نكند اين انقالب بارور نخواهد شد. رهبر انقالب سال ۹۲ مي گويد 
فرهنگ حاشيه و ذيل اقتصاد و سياست نيست؛ اقتصاد و سياست حاشيه و 
ذيل فرهنگ هستند. ايشان گفتند شوراي عالي انقالب فرهنگي، قرارگاه 
مركزي فرهنگ كشور است و بايد سياس��تگذاري كند. صريح گفتند كار 
شما فقط سياستگذاري هم نيست؛ بايد دنبال ضمانت اجرا باشيد؛ از طريق 
رؤساي سه قوه و به خصوص رئيس جمهور و رئيس مجلس. وي خطاب به 
مسئوالن سه قّوه گفت: مشروعيت نداريد اگر در راستاي قانون اساسي عمل 
نكنيد. رحيم پور با اشاره به سخنان سال ۹۰ رهبر انقالب مبني بر اينكه دايره 
وظايف شوراي عالي انقالب فرهنگي خيلي وس��يع تر از دانشگاه و آموزش 
و پرورش اس��ت و در حوزه فرهنگ كل جامعه و در همه ابعاد بايد پاسخگو 
باشيد، تصريح كرد: خيلي خب؛ پاسخگو باشيم. به نظر من تك تك اعضاي 
شوراي عالي انقالب فرهنگي را بياوريد و بگوييد در اين سال ها چه اختياراتي 

داشتيد و چكار كرديد. 
رحيم پور سخنان خود را اينطور پايان داد: از شما، رسانه ها و خواص حوزه و 
دانشگاه خواهش مي كنم از همه كساني كه در شوراي عالي انقالب فرهنگي 
مس��ئوليت حقيقي و حقوقي دارند، بخواهيد كه چه چيزهايي را تصويب 
كرده اند و بر سر مصوبات چه آمده و مديريت هاي اجرايي چه چيزهايي را اجرا 
كردند و چه مصوباتي را اجرا نكردند و چرا. آماده هستم فحش هاي جديد را 

بشنوم و تحمل كنم. 

 حسن رحیم پور ازغدي را به صراحت لهجه و نقدهاي صریح از كانون هاي 
قدرت مي شناس�ند؛ صراحتي كه البته بارها هزینه اش را هم پرداخته 
اس�ت اما بنا ندارد از مواضع و رویكرد اصالح گري خود عقب نش�یني 
كند. عضو ش�وراي عالي انقالب فرهنگي است و از خرداد 93 به دعوت 
ستاد نماز جمعه تهران س�خنران پیش از خطبه ها ش�د. او در سلسله 
سخنراني هایي تبیین »خطر خروج از خط امام« را آغاز كرده بود كه به 
مذاق عده اي خوش نیامده بود؛ از این رو پس از نماز جمعه 22 آبان 94 به 

یكباره سخنرانی هایش متوقف شد. گرچه حجت االسالم سید رضا تقوي، 
رئیس وقت شوراي سیاستگذاری ائمه جمعه درباره علت این توقف اظهار 
بي اطالعي كرد، اما گفته شد، فشار مقامات اجرایي در این زمینه مؤثر 
بوده است. رحیم پور ازغدي اما پس از سه س�ال، به تریبون نماز جمعه 
تهران بازگشت و با همان شور و حرارتي كه از او سراغ مي رود، بار دیگر 
نقدهاي خود را متوجه كانون هاي قدرت در حوزه هاي مختلف كرد و البته 
در سخنان خود تمركز بیشتري روي شوراي عالي انقالب فرهنگي كرد. 

باید ب�ه ای�ن روح مقدس�ي كه در 
نس�ل س�وم و جمه�وري مظل�وم 
جوانه مي زند س�الم بگویی�م. امر 
به معروف حك�م اهلل و نی�از قطعي 
است. هزار س�ال غربت ش�یعه را 
از ی�اد نبریم. ب�ا ش�تاب و بي فكر 
حرف نزنیم اما حتم�ًا حرف بزنیم. 
نماز جمع�ه زنده، جری�ان خون را 
در رگ ه�اي جامعه حف�ظ مي كند

 مدیران�ي ك�ه دروغ گفتن�د و وع�ده دروغ 
دادن�د و امیده�اي دروغ و ترس ه�اي دروغ 
در دل مّل�ت پروراندن�د، ن�ه صداقت داش�تند نه 
ش�فافیت و ن�ه مس�ئولیت پذیري، بای�د در ای�ن 
محف�ل مقدس ب�ه صراحت م�ورد خط�اب و نهي 
از منك�ر ق�رار بگیرن�د. نهض�ت ام�ر ب�ه معروف 
و نهي از منك�ر را س�ركوب نكنید؛ ن�ه در فیضیه 
قم، نه در دانش�گاه و جامع�ه و نه در نم�از جمعه. 
عزل و نصب ها باید در س�ه قوه زی�ر ذره بین برود 
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ب�راي دف�اع از حیثی�ت جمهوري 
اسالمي چند مس�ئول دزد و فاسد 
و حق�وق نجومي بگی�ر را ب�ه صف 
اّول بیاورید و مث�ل امیرالمؤمنین 
ش�الق بزنید تا ببینی�د نماز جمعه 
چگون�ه ه�م جوان ت�ر مي ش�ود 
هزاربراب�ر آن  و ه�م جمعی�ت 


