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اخبار كشور
رهبر انقالب در جمع کارگزاران نظام مطرح فرمودند

درمکتب امام

ایمان و استقامت رمز پیروزی

نهضت براى خدا ،ايمان به خدا ،پيروز كرد پيغمبر اكرم را .مأيوس نشــدن و
استقامت كردن در راه خدا ،پيروزى را نصيب پيغمبر كرد .اصحاب رسول اكرم در
صدر اسالم قدرت ايمان داشتند ،و با قدرت ايمان به پيش رفتند؛ به طورى كه با
جمعيت بسيار كم و با نداشتن ابزار جنگ ،بر دو امپراتورى بزرگ آن روز دنيا -روم
و ايران -غلبه كردند .نهضت كردند ،و براى خدا نهضت كردند ،و استقامت كردند.
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رایزنی ظریف در دهلینو
درباره انرژی و بندر چابهار

وزیر خارجه کشورمان گفت با همتای هندی خود درباره اقدامات اخیر
ایران در رابطه با برجام ،مباحث مربوط به انرژی ،بندر چابهار و اوضاع منطقه
از جمله افغانستان گفتوگو کرده است.
محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه در دومین مقصد سفرش پس از ترکمنستان،
دوشنبه شب وارد هندوستان شد.وزیر امور خارجه اظهار داشت :هند یکی از شرکای
نزدیک ایران است در حوزههای مختلف با این کشور ارتباطات بسیار گسترده داریم
و ارتباطات اقتصادی گســترده داشتیم ،سیستم مالی ویژهای بین ما و هندوستان
طراحی شده بود و این سیستم برای همکاریهای دوجانبه استفاده میشده و میشود.
دیدار با همتای هندی
وزیر امور خارجه پس از دیدار و گفتوگو با «سوشما سواراج» همتای هندی خود
در تشریح گفتوگوهای انجام شده ،عنوان کرد :جلسه بسیار خوبی بود و درباره آخرین
تحوالت در بحث برجام و اقدامات ایران توضیحات کافی داده و مواضع ایران تبیین شد.
وی افزود :درباره مسائل منطقه و خطراتی که سیاستهای افراد تندرو در داخل
حکومت آمریکا و در منطقه تالش دارند تحمیل کنند و نگرانیهایی که از اقدامات
و خرابکاریهای مشکوکی که در منطقه ما اتفاق میافتد و ما قبال پیشبینی کرده
بودیم که این گونه اقدامات را صورت خواهند داد که به تنش دامن بزنند ،بحث شد.
ظریف بیان کرد :درباره مباحث مربوط به انرژی ،استفاده از چابهار و روابط دوجانبه
بســیار خوب بین ایران و هند صحبت شــد و همچنین درباره میزان باالی تجارت
بین دو کشور و تالش ایران و هند برای تداوم این میزان صحبت و گفتوگو شد.

یادداشت روز

شلیک از پشت؛ بدون گلوله

بقیه از صفحه۲
 -10کدام مشورت باعث شد تا دولتمرد ما  22مهر  92در دانشگاه تهران
بگوید «خزانه خالی است» و بدین ترتیب تیم مذاکرهکننده را از قدرت چانه زنی
خلع کند؟ جنگ مذاکرات ،آغاز نشده مغلوبه شد اما بعدها معلوم شد مدیران
نجومی در همین دوره ،حقوق و پاداشهایی از  30تا  730میلیون میگرفتهاند!
دشمن شبیه این اظهارات را به احساس ضعف و ناتوانی حمل کرده؛ چنانکه
سایت رادیو فرانسه  19مهر  92نوشت «ارزیابی غرب از وضعیت دولت روحانی،
تعامل با فروشنده بدهکار و مشتاقی است که خود را ناگزیر از فروش حقوق
ملی میبیند .بر پایه این جمعبندی اگر خریدار صبور باشد ،شرایط فروشنده
را دشوارتر میکند و در همان حال قیمت فروش را کمتر خواهد کرد»!
ت و مشاور
 -11درست زمانی که توماس فریدمن (تحلیلگر ارشد دموکرا 
دولت اوباما ) به روزنامه ملیت ترکیه میگفت «آمریکا دیگر حتی به اندازه
یک بند انگشت توان مداخله نظامی در خاورمیانه ندارد؛ ما در عراق ضامن
نارنجک را کشیدیم و خود را روی آن انداختیم .همه ترکشهای جنگ به ما
اصابت کرد» ،مشورتهای غلط با محوریت «هراس از شبح جنگ» ،به برخی
مدیران و رسانههای ما تزریق شد .طبیعتا تصور مبتنی بر «خزانه خالی» و
«جنگ پیشرو» ،موجب کج چیده شدن بنای برجام شد .نکته قابل تامل اینکه
اوباما  21دی  95در نطق خداحافظی در شیکاگو گفت «اگر  8سال پیش به شما
گفته بودم میتوانیم برنامه هستهای ایران را بدون شلیک یک گلوله تعطیل
کنیم ،احتماال میگفتید بیش از حد بلندپروازانه است .اما با توافق توانستیم».
توماس فریدمن هم  12تیر ماه  10( 94روز قبل از اعالم توافق) در نیویورک
تایمز نوشت «توافق پیشرو یک توافق بدِ  -خوب است و به اوباما این امکان
را میدهد تا به کنگره و اسرائیل بگوید این بهترین توافقی است که با یک
غالف خالی از اسلحه میتوان به دست آورد» .متاسفانه قرائن نشان میدهد
همان مشورتها و اصرار مشکوک بر جنگ هراسی ادامه دارد.
 -12برخی مجموعههای اجرایی به دالیل مختلف ،مجال تحرک عناصر
معارض را در حوزههای مختلف فراهم میکنند ،اما وقتی عوارض و خسارات
آن پدیدار شد و دولت را در حوزه تدبیر و کفایت ناتوان کرد ،همان مدیران،
مســئولیت را متوجه فقدان اختیارات ،قانون اساسی و یا سایر دستگاهها
میکنند .و حال آنکه به اعتبارهــدر دادن فرصتها و جلب تهدیدها باید
غم برخی مدیران همچنان ،ادامه دوقطبیهای
هم و ّ
پاسخگو باشــند .گویا ّ
غفلت آفرین در داخل ،به جای تغییر گارد در مقابل دشــمن است .ادعای
«اختیارات نداریم» یا مسامحه در مقابل برخی تحرکات علیه احکام اسالمی،
و بستر سازی برای رفتارهای هنجار شکنانه و ساختارشکنانه ،از چنین اراده
معیوب حکایت میکند .مسئولیت دنیوی و اخروی این رویکردها هر جا که
باشــد ،بر دوش دولتمردانی سنگینی میکند که سوگند خوردهاند پاسدار
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مسئولیت بسیار سنگینی است؛ اگر حجابها و غفلتها بگذارند.

مذاکره با آمریکا سم است
هیچ ایرانی با شعوری دنبال مذاکره نیست

ده برابر شده است.
بقیه از صفحه۲
ایشــان «دســت نیافتنیتر شــدن منافع
ایشان با تأکید بر اینکه عالوه بر دولت ،مردم
نیز باید برای حل مسائل اقتصادی ،نقشآفرینی جمهوری اســامی»« ،افزایش همت جوانان» و
کنند ،گفتند :مردم با خرید محصوالت داخلی و «افزایش آمادگی نیروهای نظامی و امنیتی» را از
استمرار حمایت از کاالی ایرانی ،پرهیز از اسراف ،دیگر تغییرات در ایران برشمردند و تأکید کردند:
توجه نکردن به شــایعات در فضــای مجازی و سخنان مقامات آمریکایی نشانگر میزان دوری آنها
زیادهروی نکردن در خریــد ،میتوانند به رونق از واقعیات و محاسباتاشتباه و غلط آنها است.
رهبر انقالب اســامی ســخنان مقامهای
تولید کمک کنند.
حضرت آیتاهلل العظمی خامنهای در ادامه آمریکایی درباره ایران را نشــان دهنده حماقت
سخنان خود ،در تبیین طراحی آمریکاییها در باالی آنها دانستند و افزودند :رئیسجمهور آمریکا
شــرایط فعلی گفتند :آنها تمام تالش خود را به میگوید از وقتی که من آمدهام ،هر جمعه در ایران
کار گرفتهاند تا با فشارهای شدید اقتصادی ،اوالً راهپیمایی علیه نظام برگزار میشود باید به این
نظام محاسباتی مسئوالن را بهگونهای تغییر دهند فرد گفت ،اوالً روز جمعه نیست بلکه شنبه است
تا آنان مجبور به تســلیم شوند و ثانیاً مردم را در و ثانیاً تهران نیست بلکه پاریس است.
رهبر انقالب بااشــاره به مشکالت درونی و
مقابل نظام قرار دهند.
ایشــان با تأکید بر اینکه طراحی و محاسبه بزرگ آمریکا در زمینههای اجتماعی و اقتصادی
آمریکا همانند محاسبات چهل سال گذشته غلط افزودنــد :این نکته البته غالباً مــورد توجه قرار
اســت و به نتیجه هم نخواهند رسید ،افزودند :نمیگیرد اما مشکالت مهم اجتماعی و تناقض و
آمریکاییها این بار نیز قطعاً شکســت خواهند آشفتگی در دولت آمریکا ،واقعیتی است که وضع
ضعیف دشمن را نشان میدهد.
خورد و در این موضوع تردیدی نیست.
ایشان با استناد به گزارشهای رسمی مراکز
رهبر انقالب اســامی خاطرنشــان کردند:
دولتی آمریکا« ،وجود ۴۱
سردمداران آمریکا بهدلیل
بغــض و کینــهای که به * بایــد با قاچــاق ،داللیها ،میلیــون آمریکایی دچار
ه ارزاق گرسنگی و ناامنی غذایی»،
جمهوری اســامی ایران خریدهــای خیانتکاران 
دارنــد ،کور شــدهاند و عمومی و احتکار ،بدون هراس «نامشــروع بــودن چهل
درصد نوزادان»« ،وجود ۲
نمیتوانند درست محاسبه
از جنجالها ،برخورد قاطع شود میلیون و  ۲۰۰هزار زندانی
کنند.
حضــرت آیــتاهلل و همه باید از دولت در این عرصه (که باالترین میزان جهانی
به نسبت جمعیت است)»،
العظمی خامنهای بااشاره حمایت کنند.
به مخالفت بســیاری از * پاالیشگاه ستاره خلیجفارس «بیشترین آمار مصرف مواد
مخدر» و «وقوع  ۳۱درصد
صاحبنظــران در آمریکا
با شــیوه برخورد با ایران که بــه همت ســپاه احداث و تیراندازیهای جمعی دنیا
و گروههــای مقاومــت راهاندازی شد ،حدود یکسوم در آمریــکا» را از جملــه
گفتند :مسئوالن کنونی مصرف مسرفانه کنونی بنزین واقعیات این کشور خواندند
آمریکا واقعاً درک درستی را تأمین میکند که بسیار مهم و افزودند :برخیها ،آمریکا
را خیلی بزرگ و پرهیبت و
نسبت به مسائل گوناگون
و همچنیــن جمهــوری است.
خطرناک جلوه ندهند البته
دشــمنی دشمن
نباید از
اسالمی ندارند.
ِ
ایشــان با تأکید بر اینکه هیچکس نباید از غفلت بشود اما حقیقت آن است که آمریکا گرفتار
هیبت ظاهری ،تشرها و هیاهوهای آمریکا بترسد ،مشکالت مختلف است.
ایشــان افزودند :عالوه بر این گرفتاریهای
افزودند :ابرقدرتها معموالً کار خود را با تشــر و
هیاهو پیش میبرند و هرگونه جا زدن در مقابل درونی ،سیاستهای غلط آمریکا از لحاظ سیاسی
و امنیتی عموماً به ضرر این کشــور تمام شده و
این تهدیدها خطا است.
رهبر انقالب اسالمی خاطرنشان کردند :عالوه در منطقه ما ،اروپا و مواجهه با برخی قدرتهای
بر آمریکا ،از ثروت قارونهای منطقه خلیجفارس آسیایی ،آنها را دچار مشکالت بیشتر کرده است،
نیز نباید ترسید زیرا هیچ غلطی نمیتوانند بکنند .ضمن اینکه روند هزینههای  ۷هزار میلیارد دالری
حضرت آیتاهلل العظمی خامنهای خاطرنشان و بینتیجه آنهــا در منطقه ،همچنان ادامه دارد
کردند :آمریکا در ســال  ۱۳۵۷و قبل از پیروزی اگرچه دستشان در کیسه سعودیها نیز هست.
حضرت آیتاهلل العظمی خامنهای بااشــاره
انقالب اسالمی بسیار قدرتمندتر از شرایط فعلی
بود و کارتر رئیسجمهور آن زمان ،هم عقل و هم به هشدار برخی صاحبنظران آمریکایی مبنی بر
قدرت بیشــتری از رئیسجمهور کنونی آمریکا اینکه فشار بر جمهوری اسالمی به جهش اقتصادی
داشت و محمدرضا پهلوی نیز بهعنوان مأمور آنها ایران منجر خواهد شد ،گفتند :آمریکا در مواجهه
بر همه امور مسلط و کام ً
ال تابع بود اما ملت ایران با ملت ایران و استحکام روزافزون نظام اسالمی
توانســت با دست خالی همان آمریکا را شکست قطعاً شکست خواهد خورد.
ایشان بااشاره به برخی که میگویند مذاکره
دهــد ،ضمن آنکه جوانهای انقالبی امروز کمتر
از ســال  ۵۷نیستند و عمقاندیشه انقالبی آنها با آمریکا چه عیبی دارد ،تأکید کردند :مذاکره با
آمریکا تا وقتی به تعبیر حضرت امام آدم نشــده
نیز بیشتر است.
سم است ضمن اینکه مذاکره با دولت فعلی این
ایشــان با تأکید بر اینکه دشمنی آمریکا با
ّ
سم مضاعف است.
جمهوری اسالمی بیشــتر نشده بلکه نسبت به کشور ّ
رهبر انقالب در تبیین این واقعیت افزودند:
چهل ســال گذشته ،آشــکارتر و صریحتر شده
است افزودند :باید بدانیم ،کسی که با صدای بلند معنای حقیقی مذاکره ،معامله و بدهبستان است
تهدیــد میکند ،قدرت و توانایــی او بهاندازه آن و آنهــا دقیقاً در این معاملــه ،دنبال نقاط قوت
ایران هستند.
صدای بلند نیست.
ایشان افزودند :میگویند بیایید درباره موشک
رهبر انقالب اســامی خاطرنشــان کردند:
دولت فعلی آمریکا عالوه بر دشــمنی صریحتر با مذاکره کنیم ،معنای حقیقی این حرف این است
نظام اسالمی بیش از هر دولت دیگر این کشور ،که شما باید بُرد و دقت موشکهایتان را کم کنید
در خدمت مصالح رژیم صهیونیســتی است و به تا اگر روزی شما را هدف قراردادیم ،نتوانید جواب
عبارتی بسیاری از سیاستهای آمریکا در دست بدهید .اما بدیهی اســت که کسی در ایران این
حرف را نمیپذیرد؛ بنابراین همین سر و صداها
صهیونیستها است.
حضــرت آیــتاهلل العظمی خامنــهای با ادامه خواهد یافت.
حضرت آیتاهلل العظمــی خامنهای تاکید
اشــاره به ادعا و جنجال مقامات فعلی آمریکا از
جمله رئیسجمهور این کشــور مبنی بر اینکه کردند :این مسئله بحث دین و انقالب نیست ،بلکه
سیاستهای ما موجب تغییر در ایران شده است ،هیچ ایرانی غیرتمند و با شعوری حاضر نیست با
گفتند :بله ،تغییر در ایران ایجاد شده اما این تغییر طرفی که میخواهد نقاط قوت کشور را از دست
به این صورت بوده است که نفرت مردم از آمریکا ،او درآورد ،معامله کند.

رئیسجمهور با تاکید بــر نیاز به وحدت و
ایشان در مثال دیگری در زمینه اهداف واقعی
دشمن در بحث مذاکره افزودند :عمق راهبردی اتحاد در کشورگفت:کاری که ملت و مسئوالن در
سیاســی و امنیتی برای هر کشوری مسئلهای ماجرای سیل انجام دادند بینظیر بود و به وحدتی
حیاتی است ،برای ما نیز عمق راهبردی در منطقه شبیه آنچه که در ماجرای سیل شاهد بودیم نیاز
خیلی مهم اســت ،آنها از این مسئله ناراحتند و داریم چرا که آن اتحاد توانست یک تهدید را به
میخواهند بر سر عمق راهبردی بسیار خوب ایران یک فرصت بزرگ تبدیل کند.
آقای روحانی با بیان اینکه مردم در فشــار
با آنها معامله کنیم؛ آیا کسی میپذیرد؟
رهبر انقــاب تأکید کردند :براســاس این هســتند و باید به معیشت آنان توجه ویژه کرد،
واقعیات اصل مذاکره با آمریکا حتی با کسی که افــزود :اگر بتوانیم در کاالهــای وارداتی نظارت
آدم حسابی باشد غلط است و مذاکره با اینها که به بیشــتری کنیم میتوانیم مشکالت مردم را در
هیچ چیز از جمله اخالق و قانون و عرف بینالمللی زمینه معیشــت کمتر و بــر تحریم غلبه کنیم.
رئیسجمهور با بیان اینکه با متحد بودن میتوانیم
پایبند نیستند ،مسخره است و مطلقاً معنا ندارد.
حضرت آیتاهلل العظمی خامنهای افزودند :از معضالت عبور کنیم ،معیار دوســتی در درون
البته در عقالی ما کســی دنبال مذاکره نیست ،نظام را اعتقاد و التزام به قانون اساسی برشمرد و
مردم هم که دنبال مذاکره نیستند ،فقط برخی افزود :اگر هر کسی به قانون اساسی پایبند باشد
و همه ظرفیتهای قانون اساسی بکار گرفته شود
گوشه کنار حرفی میزنند.
رهبر انقالب بااشاره به نامههای رئیسجمهور میتوانیم از مشکالت عبور کنیم.
رئیسجمهور بااشــاره بــه تصمیم آمریکا
قبلی آمریکا به ایشان افزودند :اوباما که ظاهرش
خیلی اتو کشیدهتر از اینها بود یک نامه فدایتشوم بــرای متوقف کردن صادرات نفت ایران و اخالل
برای ما نوشــت و بنده بعد از مدتی جوابی به او در صادرات غیرنفتی ،و فشــار روانی و تبلیغی،
دادم ،بالفاصله نامه دوم را نوشــت ،میخواستم افــزود :با ایثار و وحدت مردم و با ســازماندهی،
برنامهریزی ،مدیریت بهتر
جواب بدهم که فتنه ۸۸
پیش آمد و او با فراموش * ما با اروپاییها ،مشــکل و و هماهنگی بیشتر و تمرکز
کردن همه آن حرفها و دعوایی نداشــتیم اما آنها به در اداره کشور میتوانیم از
ابراز ارادتها ،با خوشحالی هیچیک از تعهدات خود عمل این معضالت عبور کنیم.
رئیسجمهور با بیان
به حمایت و دفاع از فتنه
نکردنــد و نمیکنند و در عین
اینکه اداره کشــور بدون
و فتنهگرها شتافت.
رهبر انقالب با اشاره حال مدام ادعا میکنند که ما به تغییر در ســاختار بودجه
به اینکــه آمریکا مجبور برجام پایبند هستیم.
و اقتصاد امکانپذیر نیست
به عقبنشینی در مقابل * این مســئله بحــث دین و گفــت :ایــن کار تنها در
مقاومت ملت ایران خواهد انقالب نیست ،بلکه هیچ ایرانی اختیار دولت نیست ،باید
اختیارات متمرکز و درک
شد افزودند :بحث مقاومت،
غیرتمند و با شــعوری حاضر
مجلس و دولت از شرایط
بحــث برخــورد نظامی
نیســت و اینکه برخی در نیست با طرفی که میخواهد کشــور و منطقه و جهان
روزنامه یا فضای مجازی نقاط قوت کشور را از دست او یکسان شود.
آقای روحانی با اشاره
مســئله جنگ را مطرح درآورد ،معامله کند.
به اینکه میتوانیم به جای
میکنند ،حرف بیخود و
درآمد نفتی درآمد غیرنفتی
غلطی است.
ایشان تأکید کردند :بنا نیست جنگی انجام را جایگزین کنیم ،گفت :آمریکاییها با محاسبات
بگیرد و انجام هم نخواهد گرفت ،چرا که ما ابتدا اشــتباه و غلط فکر میکردند ظــرف چند ماه
به ساکن هیچگاه دنبال جنگ نیستیم و آنها هم میتوانند ملت بزرگ ایــران را به زانو درآورند و
تاریخهایی را برای این موضوع تعیین کردند اما
میدانند که جنگ به صرفهشان نیست.
رهبر انقالب در پایان سخنانشان خاطرنشان ملت ایران با استقامت ،ایستادگی و مقاومت روزها
کردند :رویارویی کنونی ،برخورد ارادههاست و چون و ســاعات زرینی را در تاریخ جمهوری اسالمی
ما ارادهای قویتر داریم و به خدا توکل میکنیم ،ایران خلق کرد.
وی با بیان اینکه ملت ،رهبری ،دولت و مجلس
انشاءاهلل آینده خوبی در انتظار ملت است.
ایشان تأکید کردند :جمهوری اسالمی ایران موجب ناکامی دشمن شدند ادامه داد :امروز هم
به فضل الهی ،در پرتو ایستادگی ،هوشیاری و اراده دشــمن در پی زور و تزویر است ،صبح ناوگانش
ملت و مدیریتها و تدابیر جدیدی که رئیسجمهور را میفرستد و شب شماره تلفن میدهد .البته ما
شماره تلفنهای زیادی از آنها داریم و هر تاریخی
محترماشاره کردند پیروز این میدان خواهد بود.
پیش از سخنان رهبر انقالب اسالمی ،آقای که آنها در آن روز جنایتی علیه ملت ایران انجام
روحانی رئیسجمهور گفت :سال  ۹۷سال سختی دادهاند شماره تلفن واقعی آنهاست.
رئیسجمهور ادامه داد :اختالف ما و شما در
برای مردم کشورمان بویژه از لحاظ فشار بر معیشت
ظلم و تجاوز نسبت به ملتها و ملت ایران است،
و زندگی مردم و کاهش درآمدهای دولت بود.
رئیسجمهور به افتتاح طرحهای بزرگ در توبه کنید و برگردید ،راه باز است شاید مردم ایران
ســالهای گذشته از جمله افتتاح  ۱۵فاز پارس از ظلم و جنایت تاریخی شما بگذرند.
آقای روحانی با بیان اینکه دنیا به بردباری ملت
جنوبیاشاره کرد و گفت :در این مدت بزرگترین
پاالیشگاه میعانات گازی که در خاورمیانه بینظیر ایران پی برده است ،افزود :بعد از تخلف آمریکا از
است ،افتتاح شــد که موجب تولید دو برابری و توافق هستهای به دوستانمان و اتحادیه اروپا که
هر دو از ما مهلت خواسته بودند تا به وظایفشان
خودکفایی در تولید بنزین شد.
آقای روحانی از افتتاح بزرگترین طرحهای عمل کنند بهاندازه کافی فرصت دادیم.
رئیسجمهور با بیان اینکه امروز باید از مسیر
مربــوط به ارتباطــات ،راه و راهآهن و همچنین
اتصال چهار استان به راهآهن سراسری خبر داد و حقوقی اســتفاده کنیم و این را دولت و شورای
با یادآوری بهبود تراز تجاری محصوالت کشاورزی عالی امنیت و نظام با رهنمود رهبری آغاز کرده،
به بارش بارانهای بیسابقه اخیراشاره کرد و گفت :گفت :این مسیری است که اقدام و اعالم کردیم.
وی افزود :برخی بهاشتباه میگویند که ۶۰
عــاوه بر افزایش خرید تضمینی گندم ،افزایش
تولید دانههای روغنی و خودکفایی در تولید گندم ،روز مهلــت دادیم تا  ۶۰روز دیگر عمل کنند در
در زمینه کشت گلخانهای از  ۸هزار و  ۸۰۰هکتار حالی که ما از روز  ۱۸اردیبهشت عمل کردیم و
به  ۱۵هزار هکتار رسیدهایم و در آینده به  ۲۰هزار  ۲تعهد را کنار گذاشــتیم و  ۲تعهد دیگر را نیز
بعد از  ۶۰روز کنار خواهیم گذاشت.
هکتار خواهیم رسید.
رئیسجمهور با تاکید بر اینکه با مشــارکت
آقای روحانی به افزایش ســه تا پنج برابری
پرداختی مستمری بگیران کمیته امداد و بهزیستی مردم ،مدارا با یکدیگــر و مقاومت میتوانیم به
اشاره کرد و افزود :در زلزله کرمانشاه در مدت  ۱۴پیروزی برســیم ،گفت :امــروز در یک آزمایش
ماه ،سه و نیم میلیون متر مربع ساختمانسازی بزرگ الهی قرار گرفتهایم و بیتردید با ایستادگی
و مقاومت از این مرحله عبور خواهیم کرد.
شده که این کاری بسیار بزرگ است.

نگاهی به دیروزنامههای زنجیرهای

کلید واژه «اختیارات محدود»
ترفندی برای فرار از پاسخگویی

سرویس سیاسی-
روزنامه آرمان با اشــاره به اظهارات اخیر روحانی درباره اختیارات محدود دولت در مطلبی نوشــت« :آقای روحانی به
نکتهای اقرار کرده که میشد در همان ماههای اول کار به آن اشاره کرد ،نه اینکه بعد از  6سال مطرح شود .آیا طرح این
مسئله با چنین کلمات و چنین سیاقی به معنای آن نیست که مردم خیالشان از پاسخ به وعدهها آسوده باشد؟ نکته نهایی
اینکه ،طرح چنین سخنانی قبل از اینکه راهی به دهی باشد ،میتواند بهآسانی برهم زننده ساختارهایی باشد که از قضا
ریاست جمهوری هم در آن تعریف میشود».
در سال  92و در جریان رقابتهای انتخابات ریاست جمهوری ،روحانی قسم جالله خورد که «اگر مشکالت این کشور
راهحل نداشت من کاندیدا نمیشدم» .اما حاال علیرغم سپری شدن  6سال از عمر دولت ،روحانی در اظهارنظری تأمل برانگیز
گفته است که اختیارات دولت در حوزههای مختلف از جمله اقتصاد و سیاست خارجی محدود است.
متاسفانه دولت در زنگ حساب و موسم پاسخگویی ،با ادعاهایی همچون «اختیارات محدود» و «کارشکنی در روند
اقدامات دولت» ،از ارائه گزارش عملکرد شانه خالی میکند .گفتنی است طبق بودجه مصوب سال  ،1397رقم کل بودجه
کشور حدود  1200هزار میلیارد تومان است که جدول مشهور به  17که مؤسسات خاص غیر دولتی را شامل میشود طبیعتاً
سهمی از این بودجه دارند .گرچه جریان اصالحطلب و حامیان دولت این نهاد ها را به دریافت بخش قابلتوجهی از این
بودجه متهم میکنند ،اما همه ارگانهای نظامی تحت عنوان نیروهای مسلح تنها حدود  4درصد از میزان بودجه هر سال
را به خود اختصاص میدهند .عالوهبر این ،باید به این نکته نیز اشاره شود که از  1200هزار میلیارد تومان بودجه مصوب
سال جاری ،سهم نهادها و شرکتهای زیر نظر و وابسته به دولت ،بیش از  800هزار میلیارد تومان میباشد.

آمریکا تسلیم شد و به اینستکس رضایت داد!

روزنامه شرق دیروز در یادداشتی نوشت« :فضای این روزها که هر لحظه خبری جدید از اعالم شماره تلفن تا عبور ناو
آمریکایی از کانال سوئز و استقرار بمب افکن  B52در قطر روی تلکس خبرگزاریها میرود ...شاید بهواسطه وجود همین
فضای مهآلود بروز آثاری از نوعی تغییر موضع آمریکای ترامپ[!] در قبال ایران مغفول واقع شد».
سپس نویسنده ،رضایت آمریکا به اینستکس و شماره تلفن دادن ترامپ را سیگنال مثبت آمریکا میداند .وی ،آنچه
را تغییر رویه آمریکا نامیده به فال نیک میگیرد و می نویسد« :این تغییر زیرپوستی را میتوان در جایگزینی دیپلماسی
قدرت اجبار با دیپلماسی اجبار در همین آشفتهبازار اخبار نگرانکننده سراغ گرفت ».سوال آنکه چرا عدهای قلم به دست
و سرسپرده غرب به بزک آمریکا مشغول هستند؟ چنانکه در این یادداشت نیز خواندید نویسنده مدعی شده ترامپ تغییر
مســیر داده و در ادامه ،این تغییر «زیرپوســتی» را امکانی میداند که ترامپ برای برون رفت از بحران فراهم کرده است:
«توضیح آنکه ابزار قدرت اجبار صرفاً تنبیهی است ،در حالی که دیپلماسی اجبار تشویق و تنبیه را در هم میآمیزد و راه
را برای برون رفت از شرایط حاد و بحران باز میگذارد و به سیاسیون این امکان را میدهد که وجههشان حفظ شود و به
کلی از آثار و تبعات سوءتسلیم و سرافکندگی رهایی یابند ».نخست آنکه اگر نویسنده اندکی هم به اخبار مراجعه میکرد
حتماً میدید که در این اواخر حتی پمپئو و بولتون هم صریحاً گفتهاند که اقدام سخت یا نبرد نظامی (نه به صورت محدود
و نه گســترده) در برنامه آنها نیســت .این نکته گویای آن است که تغییر روشی از سوی آمریکا رخ نداده است .دوم آنکه
آنجا که نویسنده یادداشت و به تبع آن روزنامه شرق مدعی شدهاند «از تبعات سوءتسلیم رهایی یابند» اگر مقصود آمریکا
باشد که یعنی نویسنده این تغییر زیرپوستی را تسلیم شدن آمریکا میداند ،تنها میتوان به این حد از ساده لوحی تأسف
خورد .اروپا و آمریکا در نقشــهای دقیق چنان پیش میروند که اوالً با زمان خریدن از طرفی و فشــارهای اقتصادی آمریکا
از سویی دیگر اقتصاد ایران را ضعیف کنند و همچنین کار را به جایی برسانند که اگر اینستکس روزی شروع به کار کرد
در داخل ایران (به سبب بسترسازی کسانی از قبیل نویسنده این یادداشت و رسانههایی مانند شرق) همه دست و جیغ و
هورا بکشیم که بله آمریکا تسلیم شد.

تا دیروز میگفتند «اختیار» نداریم حاال «خبر» هم ندارند!

روزنامه ایران ،گفتوگویی را با دبیر کل کارگزاران منتشر کرده است .ارگان دولت در این مصاحبه از کرباسچی درباره
واکنش انتقادی رسانههای انقالبی به تیتر و عکس روی جلد نشریه صدا پرسیده است .برآیند پاسخی که وی داده ،تأیید و
اعتراف به دو قطبیسازی مدعیان اصالحطلبی است؛ کرباسچی گفته است« :ممکن است که کسی اطالعاتی داشته باشد
که ما اصالحطلبان آن را نداشته باشیم و براساس این اطالعات ،اعتماد بهنفس فوقالعادهای در آنان باشد و مطمئن باشند
که آب از آب تکان نمیخورد و یا اینکه امکان دارد از شرایط زندگی مردم و مشکالتی که آنان دارند ،خبر نداشته باشند.
اما اصالحطلبان و یا سیاسیونی که با مردم سروکار دارند میدانند که آنان گرفتار هستند و نگرانیشان هم بابت معیشت
آنان اســت .آقایان تندرو اگر اشــتراک مساعی کنند و آن اطالعات اعتماد بهنفسآور را هم در اختیار مردم بگذارند شاید
نگرانیهای ما هم رفع شــود ».حتی اندیشــکدههای خارجی به دست برتر و موقعیت فتح جمهوری اسالمی و توخالی و
تئاتری بودن تهدیدات آمریکا تصریح دارند .امروز ثابت شد که خروج دولت از روند انفعال ،دشمن را به عقب نشینی بیشتر
میدارد .ترامپ قب ًال سیگنال مذاکره میفرستاد و ژست دیپلماسی میگرفت ،به تازگی شماره تلفن هم داده است .فهم اینکه
ترامپ جز مذاکره در برابر اقتدار مثلزدنی ایران اسالمی راهی ندارد ،موضوعی نیست که فهم آن سخت باشد .آن هم در
شرایطی که هزینهکرد هفت تریلیون دالریاش در غرب آسیا دود هوا شده و مجبور است در تاریکی به منطقه بیاید .آنچه
آقای کرباسچی میگوید ممکن است اصالحطلبان از آن خبر نداشته باشند ،همین مطالب روشن و آشکار است .تا دیروز
میگفتند اختیار نداریم ،حاال خبر هم ندارند! نمیدانند یا میدانند و باز دو قطبی مذاکره ـ جنگ را با اسم رمز معیشت
مردم میسازند؟ بازی در زمین دشمن از روی سادهلوحی است یا خیانت؟ همین طیف دنبال گفتوگوی ملی هم هست!

بنزین به خاطر انتخابات گران نشد؛ بماند بعد از اسفند !98

روزنامه مردمساالری در سرمقاله خود با عنوان «راه دشوار واقعی کردن قیمت سوخت» نوشته است« :این بار هم اگرچه
نمایندگان محترم مجلس با هدف جلوگیری از افزایش فشار بیشتر به اقشار آسیبپذیر و جلوگیری از التهاب جامعه چنین
تصمیمی را با هماهنگی دولت تصویب کردند ...هرچند که تاریخ انقضای این تصمیم حاکی از رفع مسئولیت مجلسیان و
واگذاری تصمیم به دوره بعدی نمایندگان مجلس است اما باید گفت عالج کار در این نیست و»...
در ادامه این مطلب آمده است« :سؤال قابل طرح این است که آیا تا ب ه حال شرکتهای ایرانخودرو یا سایپا پیشاپیش
اعالم کردهاند که از یک تاریخ مشخص در آینده قیمت خودروهای تولیدی خود را افزایش خواهند داد؟ آیا هرگز از قصابیها
یا دیگر صنایع غذایی و مصرفی چنین مطلبی شنیده شده که از تاریخ مشخصی در آینده قیمت مواد و محصوالت خود را
افزایش خواهند داد؟ آنچه تاکنون مردم شاهد آن بودهاند این است که در موارد فوقالذکر همیشه در برابر کار انجامشده
قرارگرفتهاند .بدینصورت که بهطور مثال وقتی برای خرید یا ثبتنام خودروی جدید میخواستند اقدام کنند یا وقتی به
مغازهها برای خرید مایحتاج ازجمله گوشت مراجعه میکردند از موضوع افزایش قیمت اجناس یا کاالی مورد درخواست
خود مطلع میشدهاند .در رابطه با قیمت بنزین و دیگر فرآوردههای نفتی هم یک راهحل پیشنهادی برای تغییر نرخ این
است که افزایش قیمت بهصورت پلکانی و طی برنامهریزی مشخص (مث ًال در چند دوره سهماهه هر بار  10درصد به نرخ
افزوده شود) اعالم شود».
در بخش دیگری نیز آمده است« :در پایان باید گفت که همانگونه که دولت و مجلس خیال مردم را از عدم افزایش
نرخ فرآوردهها تا پایان انتخابات مجلس (اسفند  )98دلگرم کردند ،جا دارد برنامههای الزم برای همگامی این ثروت ملی
بــا نرخهــای جهانی را نیز با همکاری وزارت نفت تدوین و اعالم کنند تا مردم از هماکنون آمادگی الزم جهت همراهی با
تصمیمهای درست دولت را داشته و اجرای برنامههای منطقی و ضروری آزادسازی نرخ فرآوردهها با درک صحیح و منطقی
و همراهی رسانهها به نتیجه مطلوب برسد ».ذکر این نکته ضروری است که انتخابات مجلس یازدهم در اسفند سال جاری
برگزار خواهد شد .ازاینرو بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران سیاسی معتقدند ،تعلل دولت روحانی برای اصالح قیمت و
اجرای سهمیهبندی بنزین در هماهنگی کامل با طیف مدعیان اصالحات بوده و صرفاً به دلیل مسائل «انتخاباتی» است نه به
خاطر کارشناسی اقتصادی و امنیتی و جلوگیری از قاچاق و هدر رفت مقادیر زیادی از ثروت کشور و ...؛ آنها به این تحلیل
رسیدهاند که گرانی بنزین در شرایط کنونی ،شانس پیروزی در انتخابات مجلس شورای اسالمی (اسفند  )98را از آنها میگیرد.

رد پای چپهای آمریکایی از اغتشاش در نیشکر هفت تپه تا تجمع ضد حجاب

سرویس سیاسی-
تحــرکات اخیر ضددینی برخی جریانــات مدعی چپگرایی در
دانشگاه که با سکوت مسئوالن وزارت علوم همراه است ،پرسشهایی
را درباره ماهیت و اهداف این جریانات مشکوک پیش میکشد.
فعالیتهای جنبش دانشــجویی در فضای دانشگاهی کشورمان
که ســابقهای دیرین و طوالنی دارد هرازگاهی بنا به شرایط سیاسی-
اجتماعی و یا با نزدیک شــدن به حوادث و رویدادهای سیاسی ،رنگ
و بویی دیگر میگیرد؛ گاهی دانشــجویان در حمایت از حقوق مسلم
هستهای این مرز و بوم در نطنز و فردو دیوار انسانی تشکیل میدهند و
گاهی هم با حضور جهادی در مناطق سیلزده در صحنههای اجتماعی
نقشآفرینی میکنند .البته و متأســفانه گاهی هم عدهای دانشــجو
ناخواسته و یا نادانسته در دام دشمنان و یا احزاب و جریانات سیاسی
داخلی قرار گرفته و دست به اعتراض و اعتصاب میزدند.
ظهر روز دوشنبه ،دانشگاه تهران فضایی پرالتهاب و ناآرام را تجربه
کرد .جمعی از دانشــجویان (که البته اغلب آنها دانشجو نما بودند) با
ادعای مخالفت با اجرای قانون حجاب در فضای علمی دانشگاه دست
به اغتشــاش و التهاب زدند .البته دانشجویان انقالبی نیز در برابر این
حرمتشکنی آنان در ماه مبارک رمضان ساکت ننشستند و با خواندن
اذان جمعی و شعارهای ضدآمریکایی ،خواستار بیرون رفتن دانشجونماها
و برخورد مسئوالن با هنجارشکنان شدند .همچنین روز گذشته ،جمعی
از دانشــجویان دانشگاه عالمه طباطبایی ،با برگزاری تجمعی در این
دانشگاه خواستار مقابله با عوامل اغتشاش سازمانیافته شدند.
اکنون و فارغ از حواشــی ادامهدار التهابات دیروز دانشگاه تهران،
جنس شــعارها و تیپ تحــرکات اعتراضی در ایــن ماجرا ،ضرورت
تبارشناســی این حرمتشــکنی و بررسی ابعاد و پشــت پرده آن را
دوچندان میکند.
عدم فضای امنیتی و نظارتی
در دانشگاه تهران
قبل از هر چیز ذکر این نکته ضروری است که دانشگاه تهران در
مقایسه با سایر دانشگاهها که ضوابط معین و قانونمندتری را برای مسائل
فرهنگی و انضباطی تعریف میکنند ،در این رابطه و بهویژه در مورد
پوشش ،استعمال دخانیات و یا در کنترل و ورود افراد به دانشگاه ،به
حدی بدون دستورالعمل و بدون ضوابط قانونی بوده است که در آغاز
سال تحصیلی (مهرماه  ،)97حدود  118نفر از اساتید دانشگاه تهران
در نامهای به محمود نیلی احمدآبادی رئیسدانشگاه ،نسبت به شیوع
بدحجابی ،مصرف سیگار و دخانیات و عدم رعایت احکام اسالمی در
این دانشگاه اعتراض میکنند!
اکنون پس از گذشــت چند ماه از اعتراض اساتید ،چندهفتهای
میشود که دانشگاه تهران آنهم به بهانه ماه مبارک رمضان ،برنامهریزی
جدیدی را آغاز کرده اســت؛ البته آنطور که مجید سرسنگی ،معاون

فرهنگی دانشگاه تهران گفته است« :هرساله به مناسبت ماه مبارک
رمضــان و با هــدف حفظ حرمت این ماه و براســاس مطالبه بخش
عظیمی از دانشجویان ،اعضای هیئتعلمی و کارکنان دانشگاه سعی
میشــود بهگونهای برنامهریزی شود که مظاهر روزهخواری در سطح
دانشگاه دیده نشود».
جالبتوجه آنکه معاون فرهنگی دانشــگاه تهران هم بر این نکته
صحه گذاشته و گفته است« :هیچ آئیننامه و یا بخشنامه جدیدی در
حوزه برخورد با نوع پوشش و یا روزهخواری در سال جاری به دانشگاه
اعالم نشده است و دانشگاهها کماکان براساس مصوبات قبلی آموزش
عالی و شورای عالی انقالب فرهنگی انجام وظیفه میکنند».
شاید از همین رو بود که نصراهلل پژمان فر ،نماینده مردم مشهد در
مجلس روز گذشته در گفتوگو با فارس با بیان
اینکه «مسئوالن دانشگاه تهران در بیحرمتی به
ارزشهای اسالمی مقصر هستند» گفت« :باید با
کسانی که این پردهدری را انجام دادند برخورد
قاطع و جدی صورت گیرد ضمن اینکه باید در
ارتباط با این مسائل شورای عالی انقالب فرهنگی
که مدتی است تعطیل است تشکیل جلسه دهد
و به این مشکل رسیدگی کند».
دانشــگاه هاروارد :پوشش شلوار جین
در همه انواع آن در مح ّوطه دانشــگاه
ممنوع است
واقعیت امر این است که هر دانشگاهی برای
حفظ آرامش فضای دانشــجویان جهت کسب
تحصیل و دانش ،قوانین و قواعدی را براســاس
سیستم آموزشی کشور خود تدوین میکند.
خبرگزاری تســنیم درخصوص «قوانین
انضباطی دانشگاههای معتبر جهان» گزارشی را منتشر کرده و نوشته
که «پوشش نامتعارف در دانشگاههای معتبر دنیا چه مجازاتی دارد؟»
گزارشی از خط و مشی و ضوابط مراکز علمی و آکادمیک کشورهای
انگلیس و آمریکا از دانشــگاههای آکســفورد ،بریســتول ،آلورنیا تا
دانشــگاههای تگزاس و هاروارد که با خواندن آن متوجه خواهید شد
داعیهداران آزادی و حقوق بشر ،چقدر با رویکردی کام ًال قانونی و شدید
به وضع قوانین پرداختهاند.
مث ًال در قوانین انضباط دانشگاه تگزاس آمده« :استفاده از زیورآالت
ناخن و ناخن مصنوعی ممنوع اســت» یا آنکه «طول دامن نباید از 3
اینچ باالی زانو کوتاهتر بوده و نباید بیشازحد تنگ باشد /پاشنه کفش
نباید از سه اینچ بلندتر باشند» در قوانین انضباطی دانشگاه آکسفورد
هم آمده است« :مو باید رنگ طبیعی داشته باشد ،همچنین خالکوبی
مجاز نیســت» یا «لباس زنان نباید پشت باز یا بدون آستین ،تنگ و

آزادی برخی زندانیان سیاسی نیز به تجمع باز شد .این گروه درحالیکه اینستاگرام و توییتر از سوی کاربران واکنشهای بسیاری را به همراه
باالی زانو باشد.».
مورد جالبتر آنکه در قوانین دانشگاه هاروارد آمده است« :پوشش تصاویری بدون حجاب از برخی زندانیان سیاســی و بهویژه خبرنگار داشت.
تصاویر دیگری هم بود که چهره واقعی معترضان را نشان میداد؛
مجرم روزنامه اصالحطلب را در دست داشتند ،دانشگاه تهران را متهم
شلوار جین در همه انواع آن در مح ّوطه دانشگاه ممنوع است».
و این موارد در حالی است که خیلی از دانشجویان ما نمیدانند در بــه پولگردانی ،بیکاری و بیگاری میکردند .جالبتوجه آنکه همین دخترانی با صورتهای پوشیده که علیه قانون! و دانشجویان انقالبی
مقایسه با دانشگاههای برجسته آمریکا و انگلستان ،دانشگاههای ایران طیف موســوم به چپ ،هفته گذشته به بهانه حمایت از این خبرنگار جیغ میزدند و درواقع ماســک قانونگرایی و انساندوستی و حقوق
بازداشتی ،برنامه انجمن علمی-دانشجویی ارتباطات دانشکده دانشگاه بشری خود را برداشته بودند!
درخصوص قوانین انضباطی آزادانهتر رفتار میکنند.
ذکر این نکته ضروری است که اخبار موثق رسیده به کیهان حاکی
تهران را به اغتشاش کشاندند.
«شیطنت سیاسی»
 -3نکته دیگر شــعارهای رادیکالی و سیاسی تجمعکنندگان و از آن است که عدهای از خشونتطلبان و دختران ماسکزده که دانشجو
با تابلوی اعتراض اجتماعی به حجاب
گزارشهای خبری حاکی از آن اســت گرچه ناآرامیهای اخیر تیپ حضور آنها (دستنوشــتههای قرمزرنگ) است که حاکی از رد نبودهاند از بیرون دانشگاه و بهصورت سازمانیافته و هدایتشده خود را
دانشــگاه تهران در پی فراخوان دانشجویان دانشــکده هنر بوده اما پای چپنماهای بهظاهر مارکسیست مسلک است نه صرفاً معترضان به دانشگاه رسانده بودند؛ واقعیتی که بایستی فراروی متولیان دستگاه
دانشجویانی که خود را منتسب به طیف موسوم به چپ! میدانند و با صنفی! .تحریک و تشویق کانال اطالعرسانی جریان چپ مارکسیستی امنیتی قرار گیرد.
 .2از سوی دیگر ،نکته جالبتوجه حمایت
مهرهها و شبکههای آمریکایی از «چپ»ها بود!
بســیاری از کاربران شبکههای اجتماعی این
سؤال را پرسیده بودند که نسبت آمریکاییها
با چپهایی که خود را نماد مبارزه با آمریکا و
امپریالیسم میدانستند ،چیست؟
گفتنی اســت «چپ» در ادبیات سیاسی
معاصــر معموالً به معنی سوســیال لیبرال یا
سوسیالیست و در برابر امپریالیسم آمریکایی به
کار میرود حالآنکه در این ماجرا گروهی که
خود را «چپ» میخواندند از سوی چهرهها و
رسانههای آمریکایی حمایت شدند.
یکــی از کاربران ســؤال جالبی را مطرح
کرده و نوشته بود« :نمیدانم آن خانم فراری و
ضدانقالبی که اخیرا ً با پمپئو هم دیدار داشته چرا
روز گذشته ،جمعی از دانشجویان دانشگاه عالمه طباطبایی ،با برگزاری تجمعی در این دانشگاه ،خواستار مقابله با عوامل اغتشاش سازمانیافته شدند.
یدانند چپ
از چپها حمایت کرده است؟ اص ًال م 
دستنوشتههای قرمزرنگ (نماد اعتراضی چپ مارکسیستی) خواستار دانشــجویان دانشگاه تهران به اغتشــاش و همچنین کانال تلگرامی چیست؟ اینها چپکی هم نیستند!» یا یکی دیگر نوشته بود «چپهای
عدم اجرای هرگونه قانون درخصوص وضعیت پوشــش در دانشــگاه منتسب به فعاالن شــورای صنفی و بیانیه انجمن اسالمی دانشکده الکــی! چپهای آمریکایی!» یا دیگــری که توییت کرده بود« :از کی
شدهاند ،در ابتدا با توزیع شبنامه و بیانیه ،مسائل صنفی و دانشجویی فنی دانشــگاه تهران در اعتراض به اقدامات اخیر مسئوالن دانشگاه ،تابهحال عناصر آمریکایی از چپها حمایت میکند؟»
از اغتشاش «هفتتپه»
شائبه آغاز اغتشاشات دانشگاهی و شیطنت سیاسی را تقویت میکند.
را بهانه قرار داده ولی درنهایت درصدد شیطنت سیاسی بودهاند.
درواقع مسئله آنها بههیچوجه حجاب نبوده بلکه انگیزه آنها صرفاً
تا التهابآفرینی در دانشگاه تهران
 -4و درنهایت حمایت چهرههای رادیکالی جریانات مدعی اصالحات
باید یادآور شــویم در جریان اعتراضات کارگران کشت و صنعت
ایجاد غائله ،فتنهگری و بهرهبرداری سیاسی بوده است چه آنکه توجه از دانشجویان معترض و پوشش خبری و همنوایی اپوزیسیون و معاندین
نیشــکر هفتتپه که بخشی از آن معلول سیاستهای دولت برجامی
با آنهاست که نباید ازنظر دور داشت.
به نکات زیر گواه بر ادعاست:
بود ،همین چپنماها و شــبه مارکسیســتها با موجسواری بر روی
ادعای «چپ» بودن و  2پارادوکس!
 -1بنا به اظهارات فعالین دانشجویی و گزارشهای خبری مربوطه،
نارضایتیهای صنفی به پوشــش اخبار مربوطــه پرداختند و برخی
خشونتطلبی معترضان و حمایت آمریکاییها از چپها!
فضای دانشــگاه تهران حداقل در طول حدود  5ســال ریاست نیلی
 .1از میان تصاویر مربوط به وقایع روز دوشنبه دانشگاه تهران که معترضــان فریبخــورده را قهرمان و اســطوره معرفــی کردند و با
احمدآبادی که نوعی سیاست فرهنگی رهاشده را در دستور کار خود
داشــته بههیچوجه امنیتی و پلیسی (فضایی که بهانه اغلب تجمعات همچنان در شــبکههای اجتماعی دستبهدست میشود تصویری از شــیطنتهای رسانهای ،جمهوری اســامی را به سرکوب معترضان
صنفی جریانات طیف مدرن تحکیم وحدت در گذشته بود) نبوده است .لگدپراکنی یکی از معترضان منتسب به طیف چپ به یک دانشجوی متهم کردند.
دیماه سال پیش بود که صداوسیما با پخش گزارشی تحت عنوان
 -2در ناآرامیهای دانشگاه تهران ،پای موضوعات دیگری همچون محجبــه بود که بیــش از همه خودنمایی میکرد بــه حدی که در

«طراحی سوخته» به انتشار اوراق بازجویی تعدادی از دستگیرشدگان
اعتراضات کارگری خوزستان و «اعترافات» آنها علیه خودشان پرداخت
و از وابستگی برخی اغتشاشگران به گروههای کمونیستی و برانداز خارج
از کشور و سیاسی بودن ماجرا پرده برداشت.
اکنون نیز رد پای همان ماجرا در ناآرامیهای دانشگاه تهران دیده
میشــود .تالش کور مدعیان چپنما و شبکههای شبهمارکسیست
برای «صنفی» جلوه دادن ناآرامیها و پاســکاری رسانههای خارجی
با معترضان در هر دو ماجرای اغتشاش هفتتپه و تجمع ضدحجاب
دانشگاه تهران نشان از رد پای جریانی دارد که قصد تولید نارضایتیهای
اجتماعی و دانشــجویی در داخل کشور و بهرهبرداری سیاسی از آن
اعتراضات دارد.
پای «مدعیان اصالحات» هم در میان است!
چندی است که رسانههای اصالحطلب در یادداشتها و گزارشهای
خود به موضوع حجاب و عفاف پرداخته (بهطور مثال؛ احضار پیامکی
عامالن کشف حجاب) و در همنوایی با شبکههای اپوزیسیون در مورد
پنجه کشــیدن بر صورت آموزههای دینی مخدوشسازی حجاب و
امربهمعروف و نهی از منکر را در دستور کار خود قرار دادهاند .از طرفی
نوع واکنش برخی چهرههای اصالحطلب و حمایت آنان از دانشجویان
معترض گویای این واقعیت است که آنها نیز بدشان نمیآید دانشگاه
به باشگاه سیاسی احزاب سیاسی تبدیل شود تا آنکه بتوانند دانشجویان
را بلندگوی حرفها و مواضع خود کنند.
اسحاق جهانگیری بیآنکه به حرمتشکنی در ماه مبارک رمضان
واکنشی نشان دهد ،توییت کرده است که« :دو هفته پيش  ...با جمعی
از دانشجويان عزيز دومين نشست صميمانه را داشتم ،سخنان صريح
و انتقادیشان را شنيديم .به همه مديران ،استادان و دانشجويان توصيه
میکنم كه از اين ضرورت در هيچ موردی غفلت نكنند .به دانشجو در
هر سطحی بايد حرمت گذاشت و حرف و اعتراضش را شنيد»
علی شکوری راد ،دبیرکل حزب اتحاد ملت ایران بهجای محکوم
کردن اعتراضات در توییتر خود نوشت« :دانشجو ،دانشجوست .میبیند،
نظر میدهد ،دورهم جمع میشوند ،شعار میدهند ،اعتراض میکنند
و بعد پراکنده میشــوند و میروند ...اگر دانشجویان دیگری مخالف
آنها باشــند آنها هم در زمان یا جای دیگری میتوانند همین کار را
بکنند .حمله و درگیری کار دانشجو نیست .دانشگاه تهران جای این
کارها نیست».
از طرفــی هم برخی از تحلیلگران معتقدند در ناآرامی دانشــگاه
تهران ردپای مشــارکتیها و افراطیهای اصالحطلب دیده میشود.
صادق کوشکی ،عضو هیئتعلمی دانشگاه تهران در رابطه با ماجرای
روز گذشته این دانشگاه در گفتوگو با فارس گفت :این سناریو از سوی
اعضای جبهه منحله مشارکت و بخش افراطی اصالحات چیده شد ،آنها
میخواهند با این اقدامات احساسات طرف مقابل خود را تحریک کنند.

