
  گزارش

شعور و غيرت ايراني
 مهم ترين مانع مذاكره

رهبر معظم انقالب اسالمي در ضمن بيانات خود در جمع كارگزاران نظام در 
پاسخ كساني كه مرتباً از مذاكره دم مي زنند، فرمودند: »مذاكره يعني معامله؛ 
يعني يك چيزي بدهي، يك چيزي بگيري. آنچه در اين معامله مورد نظر او 
است، درست نقاط قّوت جمهوري اسالمي است؛ مذاكره را روي اين می برند. 
نمی گويند بياييد راجع به آب و هوا، راجع به منابع طبيعي، راجع به محيط 
 زيست مذاكره كنيم، مي گويند بياييد درباره سالح دفاعي شما مذاكره كنيم؛ 
شما چرا سالح دفاعي داريد؟ خب سالح دفاعي براي يك كشور ضروري است. 
اينها مي گويند بياييد روي اين مذاكره كنيم؛ مذاكره كنيم يعني چه؟ يعني 
شما اگر چنانچه فرض كنيد موشك می سازيد با فالن بُرد، با فالن دّقت، اين 
بُرد را كم كنيد به طوري كه به پايگاه ما كه امريكا هستيم نرسد كه اگر ما يك 
روز شما را زديم، شما نتوانيد جواب ما را بدهيد؛ خب اين مورد معامله است؛ 
شما قبول می كنيد اين را، يا قبول نمی كنيد؟ معلوم است كه قبول نمی كنيد، 
وقتي قبول نكرديد همين  آش است و همين كاسه، همين دعوا، همين سر و 
صدا؛ بحث دين و انقالب و مانند اينها نيست، هيچ ايراني غيرتمند و با شعوري 
نمی رود راجع  به نقاط قّوت خودش با طرف مقابل معامله كند؛ با طرفي كه 
می خواهد اين نقاط قّوت را از دست او بيرون بياورد، معامله نمی كند اينها را؛ 
اينها را ما الزم داريم. عمق راهبردي ما در منطقه خيلي مهم است؛ خب براي 
هر كشوري مهم است؛ عمق راهبردي سياسي و امنيتي، مؤلّفه  اساسي اي 
است براي حيات همه  دولت ها و ملّت ها و ما بحمداهلل عمق راهبردي مان در 
منطقه خيلي خوب است؛ اينها از اين ناراحتند، مي گويند بياييد روي مسائل 
منطقه صحبت كنيم يعني شما عمق راهبردي تان را از دست بدهيد؛ روي اينها 

مي گويند مذاكره كنيم. «
واقعيت آن است كه منازعه امروز نظام اسالمي و س��لطه گران وارد مرحله 
جديدي شده و آن تالش غرب براي تضعيف نقاط قوت و برچيدن مؤلفه هاي 

اقتدار ملي ايران اسالمي است. 
در يك سو دولت اياالت متحده امريكا قرار دارد كه برجام را پاره و عدم بازگشت 
تحريم ها را منوط به اقتدار زدايی تمام عيار از كشورمان مي كند و در ضلع ديگر 
اروپايي ها نيز حفظ برجام معيوب و ناقص فعلي را به محدودسازي ايران در 
موضوع نفوذ و قدرت منطقه اي جمهوري اسالمي ايران، توانمندي موشكي و 
بازدارندگي دفاعي ايران و ... مشروط مي كنند. البته منطقي نيست كه منتظر ما 
به ازاي اقتصادي در برابر اين قربانيان آتي برجام باشيم، چراكه برجام در بهارش 
ثمري نداشت، چه رسد به موسم خزانش. حتي اگر بر فرض محال تسليم شدن 
قرار بود »آب نبات« ي به همراه داشته باشد، بايد حواس مان باشد كه داريم چه 

مرواريد هايي را با آن معاوضه مي كنيم. 
عدول از نقاط قوت راهبردي و قرباني كردن امنيت ملي كشور و مردم پيش 
وعده های توخالي غرب به هيچ روي منطقي نيس��ت. مذاكره كردن بر س��ر 
مؤلفه هاي بازدارندگي دفاعي، همچون توانمندي موش��كي و س��الح هاي 
راهبردي بدان معناست كه به دس��ت خود وارد فرايند خلع سالحي شويم 
كه نه تنها هيچ مبناي متعارف بين المللي ندارد، بلكه خالف منطق عقلي نيز 
هست. حتي اگر مذاكره بر سر موشك ها به نتيجه هم نرسد، ورود به آن به هيچ 

عنوان به صالح نيست. 
ورود به اين نوع مذاكرات حداقل ضرر بزرگي كه دارد، باز شدن مشت بسته 
دفاعي در مقابل طرف مقابل است، امري كه سال هاي سال غربيان براي آن 
تالش كرده و ناموفق بوده اند. توانمندي موش��كي جمهوري اسالمي ايران 
از نوع متعارف بوده كه خالف هيچ معاهده بين المللي نيست و نبايد زير بار 
بدعت گفت وگو درباره آن رفت. حوزه ديگر چالش غرب با اقتدار ملي ايران، 
در حوزه قدرت منطقه اي و نفوذ ايران در عرصه غرب آسيا است. غربي ها امروز 
نمي توانند ايران را به عنوان بازيگر مهم و تعيين كننده منطقه اي ناديده بگيرند 
و ما نيز نبايد بر سر اصل بازيگري و نيز راهبرد ها و تاكتيك هاي خود در محيط 

منطقه با كسي مذاكره كنيم. 
قطعاً جمهوري اسالمي ايران همانند گذشته به عنوان يك بازيگر منطقه با 
ديگر اطراف تأثيرگذار در تحوالت منطقه به صورت دوجانبه بر سر راه حل هاي 
مفيد در خصوص بحران هاي منطقه مذاكره خواهد كرد، اما به هيچ عنوان 
زير بار مذاكره بر سر اقتدار منطقه اي خود و تصميمات راهبردي خود در اين 
منطقه نخواهد رفت. به همين ترتيب مذاكره به بهانه حقوق بشر، در حكم 
دخالت طرف غربي در شئون داخلي كشور و نفي استقالل و حاكميت ملي 
ايران تلقي شده و قابل قبول نيست. علي اي حال بايد گفت: الگوي مذاكره-

گشايش اقتصادي مدت هاست كه شكست خورده است. 
زنگ پايان خوش خيالي درباره رهاورد هاي به اصطالح تعامل گرايي و تكيه 
كردن به غرب مدت ها است به صدا درآمده و بيش از اين نمي توان فرصت هاي 
ملي را از دست داد. بايد خيلي زود راه چاره واقعي را برگزيد و آن مقاوم سازي 

اقتصاد و ايستادن روي پاي خود است. 

محمدجواد اخوان

در مراسم توديع و معارفه جانشين و معاون هماهنگ کننده سپاه 

سردار سالمي: دنبال جنگ نيستيم، از جنگ هم نمي هراسيم

روز گذشته مراس�م توديع و معارفه جانشين 
و مع�اون هماهنگ کننده س�پاه بود. س�ردار 
س�رتيپ پاس�دار عل�ي ف�دوي، جانش�ين 
فرمانده کل س�پاه و سردار س�رتيپ بسيجي 
محمدرضا نقدي، معاون هماهنگ کننده سپاه 
پاسداران انقالب اسالمي. همان ها که با اعالم 
خبر انتصاب شان از س�وي فرمانده معظم کل 
قوا، بی بی س�ی فارسي نتوانس�ت عصبانيت 
خود را از اين خبر پنهان کند. اين ش�بكه در 
گزارش هاي جداگانه به س�وابق سردار نقدي 
و سردار فدوي پرداخت و آنچه برايش بيش از 
همه اهميت داشت، مسئوليت سردار نقدي در 
پرونده غالمحس�ين کرباسچي شهردار وقت 
تهران بود و همچنين دس�تگيري س�ربازان 
امريكا در خلي�ج فارس در زم�ان فرماندهي 
س�ردار ف�دوي در ني�روي درياي�ي س�پاه. 
 سردار سرلشكر پاسدار حسين سالمي، فرمانده 
كل سپاه پاسداران انقالب اسالمي طي سخناني 
در اين مراس��م اظهار داش��ت: امروز انقالب ما 
در يكي از زيباتري��ن فراز هاي خ��ود قرار دارد 
و دشمن با شكست هاي س��نگين مواجه شده 
است. به گزارش فارس، وي با بيان اينكه فلسفه 
سياس��ي امريكا غ��ارت ملت ها، ايج��اد فضاي 
برده داری مدرن و سيطره يكجانبه بر سرنوشت 
انسان هاس��ت، افزود: اين فلسفه مولد جنگ ها 
و مداخالت ظالمانه اس��ت و هرگز مولد قدرت 
نيست، بلكه مولد دشمن است و به تعبير خود 
امريكايي ها منجر به ايجاد ريس��ك در سراسر 
جهان مي شود. چرا امريكا از حمالت گروه هاي 
جهادي در دنيا مي ترس��د، چون سرزمين هاي 
اسالمي سال ها توسط امريكا تحت سيطره قرار 
داشته است. سردار سالمي خاطرنشان كرد: اين 
نگراني موجب شده تا منطقه به يك ميدان آتش 
بالقوه براي امريكايي ها تبديل ش��ود و حوادث 
روزهاي اخير هم حجم واقعي قدرت دش��من 

را آشكار كرد. 
      امريكاي به ظاهر قدرتمند

 دچار پوکي استخوان شده است
فرمانده س��پاه گفت: امريكايي ها در انفعال قرار 
گرفتند و از تهديد لفظي در شكل منفعالنه خود 
استفاده كردند. ما با يك دشمن به ظاهر قدرتمند 
مواجه هستيم اما اين دشمن در حال فرسايش 
اس��ت و به عبارتي دچار پوكي استخوان شده و 

اين مسيري اس��ت كه همه قدرت هاي شيطاني 
سپري مي كنند. وي با بيان اينكه امروز در آستانه 
خوردگي تدريجي اين قدرت هس��تيم، عنوان 
كرد: در آينده نزديك ش��اهد شكست پايه هاي 
اين قدرت به ظاهر بزرگ خواهي��م بود چرا كه 
آنها خسته و نااميد و به دنبال راهي براي بازگشت 
هستند. سردار س��المي افزود: ما آموخته ايم كه 
تهديدات عامل رشد و قدرتمند شدن ما هستند. 
رشد س��پاه نيز گلخانه اي نبوده بلكه با دشمنان 
بزرگ دس��ت و پنجه نرم كرده اس��ت. فرمانده 
كل سپاه ادامه داد: داش��تن دشمن بزرگ براي 
قدرتمند ش��دن يك فرصت اس��ت و امروز كه 
دشمن به ما نزديك تر شده اين فرصت براي سپاه 
به وجود آمده و قواي سپاه در راهبرد، عمليات و 
تاكتيك به حركت در آمده است. وي تصريح كرد: 
دش��مني مانند امريكا هرگز از توجه و تمركز ما 
خارج نمي ش��ود و تا زماني كه دشمن قصد دارد 
خود را جهاني معرفي كند طبيعي اس��ت كه در 

برابر او بايستيم. 
 فرمانده كل سپاه با بيان اينكه ما به دنبال جنگ 
نيستيم اما از جنگ نمي هراس��يم، خاطرنشان 
كرد: تفاوت ما با آنها اين اس��ت كه آنها از جنگ 
مي ترسند و اراده آن را ندارند. سرلشكر سالمي 
در بخ��ش ديگري از س��خنان خود با اش��اره به 
انتصاب سردار فدوي و س��ردار نقدي به عنوان 
جانش��ين و معاون هماهنگ كننده سپاه گفت: 
افرادي كه امروز منصوب شدند از جنگ آمده اند 
و بزرگ شده در ميدان جهاد هستند. آقاي فدوي 
تمام تالشش شكست دادن امريكايي ها در دريا 
بود و با قدرت عظيم و عجيبي كه در دريا ساخت 
آنها را تحقير كرد. وقتي كه ايشان را خدمت مقام 
معظم رهبري پيشنهاد داديم، ايشان با بهجت و 
سرور قلبي قبول كردند و تعابير بسيار خوبي را 
در خصوص ايش��ان به كار بردند. وي ادامه داد: 
سپاه امروز دش��من را در همه جا متوقف كرده 
اس��ت. فرمانده كل س��پاه در پايان با اش��اره به 
انتصاب سردار نقدي به معاونت هماهنگ كننده 
سپاه، عنوان كرد: س��ردار نقدي نيز تمام دوران 
زندگی ش��ان را در جهاد چه در اي��ران و چه در 

سرزمين هاي دور دست بودند. 
      انتظ�ار رهب�ري پيش�رفت مقتدران�ه 

مأموريت های سپاه 
رئيس دفتر نظامي فرمانده معظم كل قوا از ديگر 

سخنرانان اين مراسم بود. سردار سرتيپ محمد 
شيرازي اظهار داشت: متن و كار سپاه جهادي و 
انقالبي است و ازآنجايی كه بر اساس مأموريت 
فرمانده كل س��پاه، نياز به فردي عملياتي بود، 
س��ردار فدوي كه س��وابق عملياتي زيادي در 
ني��روي دريايي س��پاه دارد، انتخاب ش��د. وي 
افزود: پيش��رفت مقتدرانه مأموريت های سپاه 
موضوع مورد انتظار رهبري است و در شرايطي 
كه دش��من در حال زوال اس��ت، كس��اني بايد 
فرماندهي را برعهده بگيرند كه دشمن را غافلگير 
كنند. چنانكه در انتصاب فرمانده كل سپاه نيز 

صداي دشمن درآمد. 
سردار شيرازي خاطرنش��ان كرد: در دوره هاي 
مختلف، تجارب خوبي در س��تاد س��پاه كسب 
كرديم كه امروز بايد كارهاي اين س��تاد را ارتقا 
دهيم. نقاط قوت در سپاه كم نداريم، توانمندي 
در بدنه سپاه وجود دارد و بايد كارآمدي مطلوب 
در سطح انتظارات رهبر معظم انقالب به وجود 

آيد.
 وي با بي��ان اينكه توج��ه به نخب��گان يكي از 
مطالبات خ��اص فرمانده معظم كل قوا اس��ت، 
اظهار داشت: اين كار تا به حال در سطح نيروهاي 
مسلح انجام ش��ده اما انتظار ايشان بيش از اين 
اس��ت چراكه اگر از اين ظرفيت استفاده نشود، 
مي تواند موجب نااميدي و دلسردي در رده های 
مختلف شود. رئيس دفتر نظامي فرمانده معظم 
كل قوا همچنين گفت: توان ما در سپاه و بسيج 
فراتر از توان نظامي است. استفاده از فكر نظامي 
فقط در عرصه سازماني نيس��ت. هر دولتي كه 
بر سر كار باشد عموماً از توانمندي هاي سپاه و 
بسيج استقبال مي كند، چنانكه امروز نيز اين را 

مطالبه مي كنند كه سپاه پاي كار بيايد. 

     مي تواني�م ق�درت بيش�تري از ام�روز 
عملياتي کنيم

سردار علي فدوي، جانشين فرمانده سپاه نيز در 
اين مراسم گفت: ما آنقدر قوي هستيم كه بيش 
از اقدامات عملي را كه هم اكنون انجام مي دهيم، 
بتوانيم عملياتي كنيم. وي افزود: چهل سال است 
كه پاس��داران پيماني را براي حراست از انقالب 
اسالمي با خدابسته اند و بر آن پايدارند. خيلي از 
آنها به فيض شهادت رسيدند  خيلي ها نيز هنوز 
منتظر ش��هادتند. وي افزود: غيراز مقطع حيات 
ائمه)ع(، هيچ نقطه تاريخي ديگري مانند انقالب 
اسالمي پيدا نمي كنيد كه ش��دت دشمني ها با 
جناح حق به اين اندازه بوده باشد. سردار فدوي 
تصريح كرد: م��ا آنقدر قوي هس��تيم كه بيش از 
اقدامات عملي را كه هم اكن��ون انجام مي دهيم 
بتوانيم عمليات��ي كنيم. جانش��ين فرمانده كل 
سپاه عنوان كرد: سپاه پاسداران به بركت اسالم 
و انقالب و امامي��ن انقالب تاكنون ب��راي انجام 
تكاليف��ي كه بر عه��ده اش بوده پ��اي كار بوده و 
وضعيت غرورانگيزی را در س��ال چهارم انقالب 

اسالمي كسب كرده است. 
       سردار نقدي: سپاه الگوي جهان اسالم 

است
سردار محمدرضا نقدي، معاون هماهنگ كننده 
جديد سپاه هم در اين مراسم با بيان اينكه امروز 
سپاه توانسته در جهان اسالم الگويي موفق باشد، 
گفت: كشورهاي ديگر امروز دوست دارند سازماني 

مانند سپاه را در كشورشان داشته باشند. 
به گزارش تسنيم، سردار نقدي گفت: خدا را شكر 
مي كنم كه يك بار ديگر مورد لطف و عنايت و اعتماد 
فرمانده معظم كل قوا قرار گرفت��م. امروز توفيقي 
باالتر از خدمت در سپاه نيس��ت چرا كه اين نهاد 
باالترين افتخارات را در دل خود جاي داده اس��ت. 
وي با بيان اينكه ستاد سپاه در اين شرايط حساس 
مسئوليت هاي سختي را بر دوش دارد، افزود: تحول 
و پيشرفت به جز با مشاركت همه حاصل نمي شود و 
آحاد سپاه بايد در اين تحول سهيم باشند و با انگيزه 
معنوي خود حركت كنند. ما نبايد به اين دلخوش 
باش��يم كه در واحد خودمان تالش ش��بانه روزي 
داريم، اين يك ركن كار است، ركن ديگر هماهنگي 
و هم افزايي است حركت هاي جزيره اي و جدا از هم 

ما را به اهدافمان نمي رساند. 
      بايد ميدان را براي کمك بسيج به کشور 

باز کرد
س��ردار نقدي با بيان اينكه ظرفيت هاي بس��يج 
متعلق ب��ه همه كش��ور از جمله س��پاه اس��ت 
خاطر نشان كرد: هيچ كس نبايد از توسعه بسيج 
نگران باشد. س��پاه پدر بسيج اس��ت و بسيج نيز 
فرزند رشيد سپاه است و بايد ميدان را براي كمك 

كردن بسيج به كل كشور فراهم كنيم. 
معاون هماهنگ كننده س��پاه تأكيد كرد: يكي از 
دغدغه ها و انتظارات رهبري در گام دوم انقالب 
تحقق دولت اس��المي اس��ت و مهم ترين كاري 
كه س��پاه براي تحقق دولت اس��المي مي تواند 
انجام دهد اين است كه يك سازمان الگو و معيار 
براي كش��ور درس��ت كند تا بتوانيم به ديگران 
آدرس بدهي��م. وي در پايان تأكيد ك��رد: امروز 
سپاه توانسته در جهان اسالم الگويي موفق باشد و 
كشورهاي ديگر امروز دوست دارند سازماني مانند 

سپاه را در كشورشان داشته باشند. 

      سپاه نيوز: حجت االس��الم حاجي صادقي در پيام هاي جداگانه اي 
انتصاب سردار فدوي به سمت جانشين فرمانده كل سپاه و سردار نقدي به 

سمت معاون هماهنگ كننده سپاه را تبريك گفت. 
      مهر: سيد محمود علوي، وزير اطالعات با صدور پيامي انتصاب سردار 
علي فدوي به عنوان جانشين فرمانده كل سپاه پاسداران را تبريك گفت. 

     فارس: مصطفي كواكبيان، عضو هيئت رئيسه فراكسيون اميد مجلس 
شوراي اسالمي از حضور قطعي محمدرضا عارف در انتخابات هيئت رئيسه 

مجلس خبر داد. 

ژه
وی

 دولتبيسخنگو،رئيسجمهور
بينشستخبري!

از آخرين نشس��ت خبري حس��ن روحاني با خبرن��گاران و 
پاسخگويي اش به سؤاالت نمايندگان رسانه ها 15 ماه مي گذرد. 
او در اين مدت گرچه چند گفت وگوي تلويزيوني با مردم داشته، 
اما نشس��ت خبري رئيس جمهور با اصحاب رسانه و پاسخ به 
سؤاالت خبرنگاران امر ديگري اس��ت كه گويا از برنامه كاري 
رئيس جمهور حذف شده اس��ت. در واقع در دولت دوازدهم 
يعني از 29 ارديبهشت 96 كه حس��ن روحاني براي دومين 
بار در انتخابات پيروز شد تاكنون فقط يك نشست خبري با 
خبرنگاران داشته است. اين در حالي است كه از خرداد 92 تا 
ارديبهشت 96 يعني پس از پيروزي بار اول در انتخابات رياست 
جمهوري او 13 بار نشست خبري با خبرنگاران برگزار كرد. اين 
را هم اضافه كنيد كه دولت از 9 ماه پيش تاكنون كه محمدباقر 
نوبخت استعفا كرد، سخنگو هم ندارد. به نظر مي رسد دولت 
حرفي در برابر سيل سؤاالت خبرنگاران كه الجرم در البه الي 
مطالب رسانه ها منعكس اس��ت، ندارد و ترجيح داده در برابر 
اصحاب رس��انه قرار نگيرد. اين در حالي است كه تكريم اهل 
رس��انه، پاس��خ به س��ؤاالت مردم و تعامل با افكار عمومي از 

شعارهاي هميشگی حسن روحاني بود. 

 قاتلجنایتپاسداراننهوصيتيداشت
ونهدرخواستبخششي!

مصاحبه روزنام��ه جام جم  ب��ا حجت االس��الم حميدرضا 
محم��دزاده، داراي ن��كات جالب توجه اس��ت. اين روحاني 
28 س��اله انتخاب كرده كه امر تبليغ ديني در زندان و براي 

زندانيان انجام دهد. جواني آرام كه دو سال است همنشين 
ش��ب هاي آخر زندانيان محكوم به اعدام ش��ده است. او در 
مورد حال اعدامي ها در ش��ب قبل اعدام مي گويد: »بعضي 
زندانيان آرام هس��تند و برخي ديگر استرس دارند. خيلي از 
آنها را مي بينم كه در حال مناجات و قرآن خواندن هستند. 
وقتي كنارشان مي روم با حالتي ملتمسانه از ما مي خواهند 
كه براي ش��ان دعا كنيم تا اولياي دم رضاي��ت دهند. « و در 
پاس��خ به اين س��ؤال كه »پيش آمده با قاتلي رو به رو شويد 
كه تا آخرين لحظه براي بخش��ش تالش نكند و خودش را 
مس��تحق مرگ بداند«، از محمد ثالث، قاتل جنايت محله 
پاسداران تهران مي گويد: »عامل جنايت خيابان پاسداران، 
دقيقاً همين شرايط را داش��ت. نه وصيتي داشت و نه طلب 
بخشش��ي. جرمش را قبول داش��ت و مي گف��ت بايد زودتر 
اعدامم مي كردي��د. « محمد ثالث اس��فند 96 و در جريان 
آشوب دراويش گنابادي در خيابان گلستان هفتم پاسداران 
س��وار بر اتوبوس به جمع نيروهاي امنيت��ي كه براي تأمين 
امنيت مردم از آشوب در آنجا حضور داشتند، حمله ور شد 
و آنان را زير گرفت كه منجر به ش��هادت سه تن از نيروهاي 
ناجا شد. عناصر ضدانقالب و هم فرقه اي هاي او تالش زيادي 
كردند تا با ساخت قصه هاي مجعول او را بي گناه جلوه دهند، 
اما ثالث پش��ت فرمان اتوبوس دستگير شده بود و از ساعت 

اول دستگيري به جرم خود اعتراف داشت. 
حجت االس��الم محمدزاده در بخش ديگري از مصاحبه اش 
مي گويد: »در زمان اجراي حكم سلطان سكه و همدستش 
بودم. خودم وصيت آنها را گرفتم. زماني كه آمدند براي اجراي 
حكم، نمازشان را خواندند و اعتراضي نداشتند و سر و صدايي 

نكردند. نكته جالب اين بود كه بعد از اجراي حكم من خودم 
در جامعه شنيدم كه سلطان سكه را فراري داده اند و حكمش 
اجرا نشده، در حالي كه خودم از ابتداي نوشتن وصيت تا پايان 
اجراي حكم آنجا بودم و نمي دانم هدف شايعه سازان از طرح 
اين شايعات بي اساس چيست. بعضي ها به شلوار جين آنها 
هنگام اجراي حكم خرده مي گرفتند، در حالي كه خودشان 
اين لباس ها را پوشيده بودند و ما محدوديتي نداريم. زندانيان 
فقط هنگام انتقال به خارج زندان بايد لباس زندان بپوشند. «

  توضيحوتصحيح
روز چهارشنبه 25 ارديبهشت 98 در همين ستون »ويژه« 
خبري منتشر كرديم با تيتر »نقش معاون فرهنگي دانشگاه 
تهران در غائله دوش��نبه« كه به بررس��ي غائله چند ساعته  
چپ ها در دانش��گاه تهران و كم كاري و نقش منفي معاون 
فرهنگي دانش��گاه در آن پرداخته بوديم. توئيت هايي هم از 
يكي از دانشجويان در مورد اين معاون )مجيد سرسنگي( و 
تغييرات مواضع سياسي در طول اين سال ها ذكر شده بود كه 
در يكي از آنها اشاره شده بود كه »بعد از تغيير دولت، او كه 
جايگاهش را از دست رفته مي ديد، با تغيير رويكرد توانست 
كرسي اي در خانه هنرمندان زيرمجموعه بسيج هنرمندان 
كسب كند. « روز گذشته سازمان بسيج هنرمندان توضيحي 
به دفتر روزنامه فرستاد كه در آن تصريح شده بود كه »خانه 
هنرمندان داراي هيئت مؤسس و زير نظر شهرداري تهران 
اداره مي گردد و هيچ ارتباطي با س��ازمان بسيج هنرمندان 
ندارد. « بدين وسيله، خبر روز چهارشنبه را كه نقل از توئيت 

يك دانشجوي دانشگاه تهران بوده، تصحيح مي نماييم. 

دبيرکل حزب مؤتلفه: 

مشکل اصلی اقتصاد
 توزيع صحيح  توليدات ملی است 

نبايد دول�ت در چاله مذاک�رات بي حاص�ل با اروپ�ا بيفتد. اين 
چاله نيس�ت، چاه ويل ديپلماس�ي غربزده بي حس�اب و کتاب 
مبتني بر اعتماد به طرف هايي اس�ت که قابل اعتماد نيس�تند. 
به گزارش فارس، اسداهلل بادامچيان، دبيركل حزب مؤتلفه اسالمي با اشاره 
به ش��ايعات و خبرهاي تو خالي درباره جنگ گفت: در جنگ ها اراده ها 
پيروزند و جمهوري اسالمي، پيروز جنگ اراده هاست. وي افزود: ملت ايران 
از سال۴1 به رهبري امام خميني)ره( اراده كرد و در برابر شرارت امريكا و 
همدستانش ايستاد و سختي ها را تحمل كرد و در همه جبهه ها نيز پيروز 
شد و امروز در برابر نقض برجام توسط امريكا و بدعهدي هاي اروپا باز هم 
سربلند و پيروز است. دبيركل حزب مؤتلفه اسالمي با بيان اينكه ترامپ به 
دنبال مذاكره قلدرانه است، اظهار كرد: مفهوم مذاكره مجدد اين است كه به 
كمتر از آنچه در برجام بوده رضايت بدهيم كه اين رويكرد ذلت و خفت آور 

براي ملت به هيچ وجه قابل قبول نيست. 
دبيركل حزب مؤتلفه اسالمي با اشاره به مشكالت معيشتي مردم تصريح 
كرد: ما در داخل، مشكالت توليد داريم اما مشكل بزرگ تر توزيع صحيح 
و علمي توليدات ملي كشور اس��ت. دولت در اين مورد كارآمدي ندارد 
و بايد اين كارآمدي را در مديريت اقتصاد كش��ور ك��ه در آن اختيارات 
ويژه و مطلقه دارد، نشان بدهد و بيش از اين سرمايه اجتماعي خود را 
به حراج نگذارد. بادامچيان تأكيد كرد: دولت بايد در توزيع اعتبارات و 
تسهيالت به ويژه در حوزه اشتغال، پاسخگو باشد و مجلس نيز دولت را 
در برداش��تن گام هاي عملي و جديد، ياري كند. بادامچيان با اشاره به 
گراني ها و نگراني هاي مردم از افزايش قيمت كاالها، تأكيد كرد: قيمت 
۷۰ درصد كاالها تغيير پيدا كرده است. گزارش بانك مركزي از تورم در 
مرز هشدار است. اقدامات دولت در توزيع، نبايد كشور را وارد چالش ها 
و چاله هاي پرخطر كند. با يك مديريت جهادي مي توان مشكل رفاه را 
واقعاً حل كرد. وي افزود: دولت بايد اعالم كند چه كس��اني ارز ۴2۰۰ 
توماني گرفته اند ولي هيچ كااليي وارد كشور نكرده اند و خبري از ورود 

ارز آنها به داخل هم نيست. 
دبيركل حزب مؤتلفه اسالمي نگاه راهبردي به شرق در وزارت خارجه را 
مورد تقدير قرار داد و گفت: وزارت خارجه بايد پايه هاي يك ارتباط راهبردي 
با شرق را روز به روز مستحكم كند و با كشورهايي كه تعاملي توأم با مودت 
با ايران دارند، روابط خود را گس��ترش دهد. بادامچيان تأكيد كرد: نبايد 
دولت در چاله مذاكرات بي حاصل با اروپا بيفتد. اين چاله نيست، چاه ويل 
ديپلماسي غربزده بي حساب و كتاب مبتني بر اعتماد به طرف هايي است 

كه قابل اعتماد نيستند. 

يك نماينده مجلس: 

كساني كه دم از مذاكره  مي زنند 
يا خائنند  يا   ترسو

مذاک�ره در ش�رايط فعل�ي س�م مهل�ك اس�ت و کس�اني 
هس�تند  ترس�و  ي�ا  خائ�ن  مي زنن�د  مذاک�ره  از  دم  ک�ه 
ک�ه هيچ ک�دام اينه�ا نمي توانن�د مش�اور امي�ن باش�ند. 
به گزارش مهر، حجت االسالم عليرضا سليمي، عضو فراكسيون نمايندگان 
واليي مجلس در جلسه علني ديروز مجلس شوراي اسالمي در نطق ميان 
دستور، گفت: از شگفتي هاي دوران اخير اين است كه برخي رؤساي جمهور 
زماني كه فهرست وعده های خود را بر زمين يافته مي بينند، به هر ابزاري 
براي توجيه سوءمديريت و يا تعلل در اقدامات تمسك مي جويند. وي ادامه 
داد: يكي از شگردهاي برخي از رؤساي جمهور، اعالم اختيار نداشتن آن هم 
در دوره دوم رياست جمهوري است كه اين ترفند به دليل تكراري شدن 

توان تحريك عواطف عمومي را ندارد. 
نماينده مردم محالت در مجلس با بيان اينكه در دوره اخير نيز اين بهانه از 
طرف عده اي اعالم شده است، تصريح كرد: در مورد رئيس جمهور فعلي 
اين شگفتي دو چندان اس��ت چرا كه اختيارات تفويض شده به وي فوق 
اختيارات ساير رؤس��اي جمهور و فراتر از چارچوب هاي مندرج در قانون 
اساسي است. سليمي تأكيد كرد: روحاني تنها رئيس جمهوري است كه 
در شوراي عالي س��ه نفره بدون نياز به مجلس، شوراي نگهبان و مجمع 
تشخيص مصلحت نظام، قدرت قانونگذاري را دارد. وي خطاب به روحاني، 
اظهار داشت: شما اختيار مذاكره در برجام را داشتيد، شما ذخاير اورانيوم، 
آب سنگين و سانتريفيوژها را محدود كرديد و يادتان هست كه ارز ۴2۰۰ 
توماني توسط دولت شما ايجاد شد و ذخاير كشور بر باد رفت؟ يادتان هست 
كه حدود 6۰ تن طالي كشور را بذل و بخشش كرديد؟ سليمي با بيان اينكه 
به شما اختيار برداشت از صندوق توسعه ملي داده شده است، تصريح كرد: 
فقط در بودجه امسال مجلس 12 درصد از سهم صندوق توسعه ملي به 
شما تفويض شده است و مابقي آن هم مورد عنايت گوشه چشم شماست. 
عضو فراكسيون نمايندگان واليي مجلس ادامه داد: آقاي روحاني! شما با 
اختيار تام خود ژنرال ها را بر مردم حاكم كرديد و مجلس نيز دربست به 
تمام فهرست شما رأي داد. وي تأكيد كرد: همه مديران را تغيير داديد و 
مجلس شوراي اسالمي نيز كامالً باد موافق به سمت شما گسيل داشت و 
اكثريت آن در اختيار شما بود و بهانه اي نداشتيد و هرچه آورديد مجلس 
تصويب كرد. سليمي گفت: آقاي رئيس جمهور، هر كسي را مايل بوديد 
انتصاب و هر كسي را كه خواستيد عزل كرديد، برادر شما رئيس دفتر بود، 
ماشين انتصابات در دولت شما به كار افتاد و چه خاله زاده ها، عموزاده ها و 
عمه زاده های حزبي نصب كرديد، در دور اول از اختيارات رئيس جمهور خبر 
نداشتيد، در دور دوم خبر داشتيد يا نه، اگر خبر داشتيد كه واي بر ما. وي 
تصريح كرد: يادتان هست كه بعد از خروج امريكا از برجام با اختيار تام چند 
هفته به اروپايي ها فرصت داديد، چند هفته يك سال شد و زلف مبارك را به 
اروپاييان گره زديد. وي خاطرنشان كرد: الزم است قوه قضائيه همان طور 
كه به عيب افراد رسيدگي مي كند، به عيب مسئوالن بي عرضه هم ورود پيدا 

كند چرا كه مسئوالن بايد در مقابل تصميمات غلط پاسخگو باشند. 

در  هم انديشي نخبگان دانشگاهي عنوان شد
مشکالت كنوني از بی توجهی 

به آرمان هاي انقالب است
اس�تادان ش�رکت کننده در هم انديش�ی اس�تادان و نخب�گان 
دانش�گاهي ب�ا عن�وان »گفتمان س�ازي بياني�ه گام انق�الب« 
با اش�اره به لزوم نقد درون گفتمان�ي اين بيانيه تأکي�د کردند: اگر 
گفتمان س�ازي مناس�بي درب�اره بياني�ه گام دوم ص�ورت بگيرد، 
آرمان هاي انقالب محقق و در نتيجه مشكالت کشور حل مي شود. 
هم انديشي استادان و نخبگان دانشگاهي باعنوان گفتمان سازي بيانيه گام 
دوم انقالب؛ ضرورت ها، الزامات و راهكارها روز يك شنبه به همت دفتر نهاد 
نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه عالمه طباطبايي برگزار شد. در 
اين نشست استادان جوان دانشگاه عالمه طباطبايي در رشته هاي مختلف 
علوم انساني و اجتماعي به بررس��ي و گفت وگوي تخصصي و تبادل نظر 

پيرامون بيانيه گام دوم انقالب اسالمي پرداختند. 
علي آدمي، دبير نشست گفتمان سازي بيانيه گام دوم انقالب؛ضرورت ها، 
الزامات و راهكارها گف��ت: رهبر معظم انقالب در ح��ال حاضر در دنيا 
كامل ترين و جامع ترين و عقالنی ترين رهبري است كه در حال هدايت 
امت خود است. وي ادامه داد: در خصوص بيانيه گام دوم انقالب هم يك 
نقد گفتماني از درون گفتمان انقالب در گام دوم صورت گرفته كه همين 

امر علت موفقيت آن بوده است. 
آدمي تصريح كرد: نقد درون گفتماني مهم ترين عامل حيات و تكامل 
گفتمان هاس��ت و گفتمان نقد انق��الب بايد از درون گفتمان باش��د، 
بنابراين ليبرال ها و سوس��يال ها خلع يد و سالح مي ش��وند. در واقع 
ما براي تقويت نقد مي كنيم نه تخريب. اين اس��تاد دانشگاه در ادامه 
با بيان اينكه مق��ام معظم رهبري اين انقالب را ي��ك موجود زنده در 
مسير تكامل مي دانند، اشاره اي به دوگانه هاي سخت روبه روي انقالب 
همچون دوگانه »استقالل و جهاني شدن« و »مقاومت و تسليم اسالم 
و استكبار« داشت. وي افزود: نكته ديگري كه از فرمايش هاي معظم له 
در بيانيه گام دوم وجود دارد اشاره به مرزبندي با متحجرين و دشمنان 
است. وي در خصوص مشكالت كش��ور هم گفت: اين مسائل ناشي از 
بي توجهي نس��بت به آرمان هاي انقالب است و به بايدها و واقعيت ها 
بايد توجه كرد. واقعيت هايي كه امروز وجود دارند نافي بايد ها نيستند، 
بنابراين بايد به آرمان ه��ا و بايدها و واقعيت ها توج��ه كرد. آدمي در 
خاتمه به لزوم پرداختن به بياني��ه گام دوم با رويكرد هاي اجتماعي و 

فرهنگي اشاره كرد. 
در ادامه اين نشست حجت االس��الم صادق اكبري اقدم، مسئول نهاد 
نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه عالمه طباطبايي هم گفت: 
اين نشس��ت در راس��تاي ضرورت پرداختن به بياني��ه گام دوم رهبر 
انقالب اس��المي تدارك ديده ش��ده و اين بيانيه ظرفيت بسيار بااليي 
براي گفتمان س��ازي دارد كه در اين بين، نقش اس��تادان علوم انساني 
در پرداختن به اين بيانيه و تبيين آن حائز اهميت است. وي ادامه داد: 
گفتمان سازي اين بيانيه در عرصه هاي مختلف اجتماع بركات فراواني 
هم در زمينه داخلي و هم در زمينه هاي روابط بين الملل خواهد داشت. 
مس��ئول نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه عالمه تصريح 
كرد: اين بيانيه همانند روحي است كه بايد در كالبد جامعه دميده شود، 
همانگونه كه گفتمان ها اغلب درون جوامع شكل گرفته و نهادينه شده 
و جاري گشته اند. حجت االسالم اكبري اقدم يادآور شد: آنچه مشخص 
است گام بزرگي اس��ت كه در مرحله اول برداشت ش��ده و وارد مرحله 
جديدي ش��ده ايم كه طبيعتاً اميد به آينده را در جامعه اي كه آرمانش 
آمادگي براي ظهور و تمدن سازي اس��ت و يكي از مهم ترين مؤلفه ها و 

داشته هاي اجتماعي اش است، زنده مي كند. 
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