آي تاهلل جنتي:

2

بسيج و ناجا
فريبخوردگان را
از توطئهگران
جدا کردند

سياسي
» نقدو نظر

ناميمون پسافلسف ه نظري و دوآليسم عملي؛
ديالکتيک
ِ

کژرفت و کژتابي
در روشنفکري نسل چهارم ايران

مصيب قرهبيگي
نابستگي «متن» و «محتوا» در تفسير و روششناسي نسل چهارم
ِ
روشنفکري ايران ،يک «گسست» معرفتشناختي[ ]1ديرين است .از
همان آغاز که روشنفکري در ايران ريشه دوانيد و بر آن شد که کاستيها
و تنگناهاي موجود در جامعه را «تشخيص» دهد و براي بهکرد آن،
نسخههايي را «تجويز» کند ،با «ناواقعگرايي» همراه و عجين شد.
در اين نوشتار برآنيم که «کژرفت»[ ]2و «کژتابي»[ ]3را در ميان
روشنفکران نسل چهارم ايراني نشان دهيم .اين کژرفت را بر پايه اعتقاد
انديشهايِ اين نسل که بيشين ه آنان را به «پسامدرنيته»[ ]4و فلسفههاي
فکري زاييده آن (همانند پساساختارگرايي ]5[،پسامارکسيسم]6[،
پسارفتارگرايي[ ]7و نظاير آن که در اينجا بدان عنوان «پسافلسفه»[]8
را اطالق کردهام) ارتباط ميدهد ،به سيخ نقد خواهم کشيد .روشنفکري
نسل چهارم ،گروهي از انديشمندان هستند که پس از انقالب و با تکيه
ِ
زيست فکري خود را آغاز کردند .در اين نوشتار ،به
بر «پسامدرنيته»،
کليت و جرياني به نام
بررسي فردي و مصداقي وارد نخواهم شد و تنها ّ
«نسل چهارم روشنفکري» و بنمايههاي فکري وعملي آنها را برخواهم
رسيد .جانمايه سخن در اين ُجستار اين است که روشنفکري نسل
چهارم ،خود را با يک «محتواي» چندگانه و ناهمسان رويارو ميبيند
که بيش از آنکه مصداق «عملي و برونگرايانه» داشته باشد ،در حوزه
«نظري و درونگرايانه» مصداق دارد .همين ناسازي ميان «محتوا» و
«متن» است که سبب ميشود گذار نظريه به عمل در جامعه ايران با
کژرفت و ناسازگاري همراه شود .به ديگر سخن ،اگر بخواهيم نگاهي
«واقعگرايانه» به جامعه ايران داشته باشيم و آن را با جوامع غربي (که
خاستگاه انديشههاي پسافلسفه به شمار ميآيند) بسنجيم ،خواهيم
ديد که در ايران عم ً
ال با رويهاي «دوآليستي» رويارو هستيم که داراي
ُمرده ِ
ريگ باستانشناختي و انديش ِه بس ژرفي است و دقيقاً از همين
فرزندان
جاست که واکاوي و تفسير امور در جامعه ما بر پايه پسامدرنيته و
ِ
بازپسين آن ،ره به کعبه مقصود نخواهد برد و هر آنچه «شناخت» و
«تجويز» که بر اين اساس صورت گيرد ،داراي اثري باژگون است و تا
ثريا کج خواهد رفت.
گرمي فکري به پسافلسفه در جامعه ايران
برآيند ديگري که از پُشت
ِ
پديدار ميشود ،به وجود آمدن نوعي ديالکتيک (بار معنايي واژه ديالکتيک
در اينجا اندکي و نه کام ً
ال با ايدهآليسم هگلي همخوان و همسوي
است .ديالکتيک در اينجا قصد «فراشدن» و رسيدن به سنت ِز ناب را
ندارد و تنها ميخواهد کشمکش دوسويه ،ناميمون و دلآزاري از دو
جريان متضاد را نشان دهد که انگار حلناشدني مينمايد و بروندا ِد
عملي آن ،جز «تثبيت همان ميراث دوآليسم»[ ]9چيز ديگري نيست)
کردن روشهاي پسافلسفه در
دل کاربردي
دوسويه نظري است که از ِ
ِ
جامعه ما برميرويد.
نابستگي «متن» و «محتوا» در تفسير و روششناسي نسل چهارم
ِ
روشنفکري ايران ،يک «گسست» معرفتشناختي[ ]10ديرين است .از
همان آغاز که روشنفکري در ايران ريشه دوانيد و بر آن شد که کاستيها
و تنگناهاي موجود در جامعه را «تشخيص» دهد و براي بهکرد آن،
نسخههايي را «تجويز» کند ،با «ناواقعگرايي» همراه و عجين شد .چنگ
در انداختن به يک بنياد فکري که داراي گوهري متغاير و ديگرگونه با
واقعيتهاي جامعه ايران است ،دليل اصلي گسست معرفتي و ناواقعگرايي
است .به سخني ژرفتر« ،محتواي فکري» همه نسلهاي روشنفکري
در ايران ،اغلب نوعي چنگ دراندازي به بنمايههاي معرفتشناختي
بود که پرورده و برآمده از «جامعه ديگر» و «شرايط ديگري» است.
اين «محتواي ناخودي» ،که بنيادهاي فکري و روششناختي بيشينه
روشنفکران ايران را برساخت ،عم ً
ال نتوانست نسخههايي را براي بهکرد
جامعه تجويز کند و اکثريت تجويزهاي آن يا با بيميلي مردم مواجه
شد يا پس از گذشت اندک زماني ،آنچنان کارکرد وارونه و باژگون
يافت که رفتهرفته موضوعيت خود را از دست داد.
«مدرنيته» و نسخه بهبوديافته آن ،يعني «پسامدرنيته» ،فرآورده «يک
جامعه معين» (غرب) در يک «شرايط معين» است .در پس و پشت اين
فراورده نظري و عملي ،تاريخي سترگ از «نقد» و «کارکرد» و اليههاي
ستبري از «واقعيت» و «موقعيت» قرار گرفته است که شرايط ورود
و گذار چنين تفکري را فراهم آورده است .همين بستگي و همخواني
«زمينه» و «زمانه» بود که هم «تشخيص» و هم «تجويز» را بر پايه
«مدرنيته» يا گذار از آن و رسيدن به «پسامدرنيته» ،در جامعه غرب
عملي ساخت .در اين سوي ،اما گسستي معرفتشناختي و کاستيهايي
از نوع «بنيادي» وجود دارد که همساخت[ ]11شدن سوژه و ابژه را به
گونهاي همسوي و همزيست ،ناممکن ميسازد .گريز زدن به فراورده
ناخودي ،سبب شده تا هيچگاه آنچنان که شايسته و بايسته است به
نقد « ُمردهريگهاي خودي» پرداخته نشود.
کشمکش ثنويت فکري و به پيرفت آن ،پيروزي يکي بر ديگري،
اليههاي باستانشناختي عميقي را بر ما تحميل کرده است تا همواره
به حذف آن و پاسداشت اين بينديشيم و عم ً
ال همزيستي «هم اين و
هم آن» را ناشدني و چه بسا ناروا بپنداريم.
روشنفکران ايراني تا کنون به نقد مباني فلسفي و ژرفاسنجي دوآليسم
در ايران و راههاي گذار از آن بر پايه «نقد خودي» با اتکا بر «خود»
نپرداختهاند .ناگفته نماند که در برههاي از زمان ،نوعي از «عقايد ديگر»
در کنار «عقيده مسلط» زيسته است ،اما در اندک زماني ،مورد قهر
و غضب سلطه يکهساالر قرار گرفت و يا آنچنان به حاشيه رانده شد
که «زيستن در سايه» به باور ذاتي آن تبديل شد .به گواهي تاريخ و با
حفاري اليههاي باستانشناختي تفکر در جامعه ايران ،ميتوان گفت
که در اکثريت مواقع (به جز يک مورد استثنايي) ،تنها حضور «دو
جريان ناهمساز» ،آن هم در فضاي فکري ،روا دانسته شده است و به
ناگزير از ميان اين دو ،تنها يکي که در کشمکش با ديگري به برتري
ِ
دست يافت ،خاصيت «کارکردي» خواهد يافت و
زيست آن ديگريِ
شکستخورده ،تنها در همان فضاي نظري جايز است.
به سخني بهتر ،از دل و از برآين ِد «دوآليسم» در تاريخ تفکر ايراني،
نوعي «مونيسم»[ ]13زاده ميشود که داراي سرشتي «تماميتخواه» و
«بُرونگذار»[ ]14است .چنين سرشتي ،يک برآيند ناخوشايند دارد و آن
بستن روزنههاي «نقد» است .روشنفکران ايراني ،خواسته يا ناآگاهانه ،از
ِ
ِ
کلفت ناخراشيده چشم پوشيدهاند و به جاي آن ،به ريسماني
پوست
اين
چنگ درانداختند که بيش از آنکه با جامعه ما همسو و همساز باشد ،برآمده
پيشين جامع ه ناخوديهاست .بدبختانه
از واکاوي و نقد ُمردهريگهاي
ِ
چنين رويهاي به «اکسيژن فکري» و «شرايط وجودي» روشنفکري در
ايران تبديل شده است و دو خويِ ناميمون را در ميان آنان پرورده است؛
يکي «مدپرستي» و ديگري «مونتاژ َگري» ]15[.دانسته نيست زماني که
يک جامعه ،هنوز «مدرنيته» را کام ً
ال درک نکرده و نازايا مانده است و
تنها شکلي از مدرنيزاسيون[ ]16را ميتوان در گوشه و کنار آن ديد ،چرا
بايد براي نقد و درمان آن به «پسامدرنيته» متوسل شد؟ پاسخ به اين
کژتابي ،تنها دو جنبه ميتواند داشته باشد که همان دو خويِ ناشايست
روشنفکري ايران است.
ادامه در صفحه 3

»

دبير شوراي نگهبان گفت که عملکرد بسيج و نيروي انتظامي در برخورد با حوادث اخير موجب
شد صف فريبخوردگان از توطئهگران جدا شود.به گزارش خبرگزاري فارس ،آيتاهلل جنتي دبير
شوراي نگهبان در ابتداي جلسه هفتگي اعضاي اين شورا ،اغتشاشات اخير را حادثهاي تأسفبار
برشمرد و گفت :اين حوادث با برنامهريزي قبلي و با هماهنگي دشمنان خارجي و بعضي عوامل
داخلي صورت گرفته است.دبير شوراي نگهبان با مقايسه اين حوادث با فتنه سال  88گفت:
اين فتنه ،از ابتدا با توهين و هتک حرمت به مقدسات و شعارهاي هنجارشکنانه مطرح شد
و تا جايي پيش رفت که به اماکن مذهبي مانند مساجد و حسينيهها حمله کردند و قرآن و
پرچم جمهوري اسالمي ايران را آتش زدند.آيتاهلل جنتي در ادامه به اقدامات برخي شبکهها
و کانالها در فضاي مجازي اشاره کرد ،افزود :دشمنان قسم خورده مردم ايران مانند آمريکا،
عربستان ،اسرائيل و انگليس به اين آشوبها اميد بسيار بسته بودند و به همين دليل حمايت

خود از اغتشاشگران را علناً اعالم کردند .دبير شوراي نگهبان سپس عملکرد همه نهادهاي
امنيتي و از جمله بسيج و نيروي انتظامي را در برخورد با اين اغتشاشات بسيار خوب توصيف
کرد که باعث شد صف کساني که تحت تأثير احساسات در اين آشوب حضور يافته بودند از صف
توطئهگراني که با برنامه قبلي به دنبال بر هم زدن امنيت کشور بودند جدا و توطئه دشمنان
خنثي شود.آيتاهلل جنتي همچنين به تأثير حضور غيرتمند ،با شکوه و به موقع مردم مسلمان
ايران در شکست فتنه اخير اشاره کرد و افزود :بايد از مردم تقدير شود که همواره نظام مقدس
جمهوري اسالمي را از خودشان ميدانند و براي حفظ آن در صحنه حضور دارند.وي به نقش
بسيار تأثيرگذار مقام معظم رهبري در خنثي شدن اين توطئه اشاره کرد و گفت :مقام معظم
رهبري در بياناتي که داشتند هم تذکرات کامل را به مسئوالن دادند ،هم به بصيرت افزايي در
سطح جامعه پرداختند و هم از موضع اقتدار ،دشمن را تهديد کردند.

اخبار برگزيده »

پورشه سواري آقازاد ه هاي مست!

»
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موسي حقاني مطرح کرد :

شباهتهاي کودتاي  ۲۸مرداد و اغتشاشات اخير
رئيس مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر در گفتگو
با خبرگزاري فارس گفت :در جنگ نرم دشمن
عليه ملي شدن صنعت نفت شاهد اقداماتي
نظير بياعتماد کردن مردم نسبت به مسئولين،
پراکندن بذر يأس در جامعه ،برنامهها و آينده
نهضت از طريق مطبوعات و تريبونهايي که به
افکار عمومي دسترسي داشتند بوديم.
موسي حقاني در اين خصوص تاکيد کرد :
اتفاقاتي که در چند روز اخير شاهد آن بوديم
با توجه به حمايت و مشارکت صريح دشمنان
ايران در اين ماجراها تشابه فراواني با عمليات
جنگ نرم آمريکا و انگليس در براندازي نهضت
ملي شدن نفت و دولت دکترمصدق داشت.
در جنگ نرم دشمن عليه ملي شدن صنعت
نفت شاهد اقداماتي نظير بي اعتماد کردن
مردم نسبت به مسئولين ،پراکندن بذر نا
اميدي و ياس در جامعه ،سياه نمايي نسبت
به اقدامات ،برنامهها و آينده نهضت از طريق
مطبوعات و تريبونهايي که به افکار عمومي
دسترسي داشتند و نيز ايجاد و تشديد اختالف
در بين دست اندرکاران نهضت و دولت بوديم.
اين اقدامات در پي محاصره دريايي ايران و
ممانعت از فروش نفت و تهديد نظامي و
تشديد مشکالت اقتصادي در کنار تنشهاي
سياسي بين مسئولين و احزاب و...توانست تاثير
سوء خود را بر جامعه ايراني بگذارد و نهايتا
دشمن با بسيج اراذل و فواحش و برخي فعاالن
سياسي همسو با خود در روز  28مرداد 1332
ميوه اقدامات شوم خود را به راحتي بچيند و
نهضت بزرگ ضداستعماري ملي شدن نفت
را با شکست و ناکامي مواجه نمايد".
وي افزود:دانستن نحوء اقدام دشمن و مکانيزم

عمليات جنگ نرم آنان و نقش آفريني آگاهانه
و ناآگاهانه برخي از شخصيتها و احزاب و
مطبوعات و...به ما کمک مي کند که از تکرار آن
اتفاقات تلخ و بازي خوردن از دشمن جلوگيري
نمائيم.در اين بررسي وروشنگريها بايد به
اين پرسشها پاسخ داد که دشمن چگونه با
سيا ه نمايي مردم را از نظام و مسئولين دور و آنها را
نسبت به ادامه مسير انقالب بي انگيزه يابي تفاوت
مي کند؟ چگونه قواي اداره کننده کشور را با
پخش شايعات بياعتبار و مردم را نسبت به نظام
اسالمي بياعتماد ميکند؟برخي رسانهها نظير
مطبوعات ،فضاي مجازي و شبکه هاي ماهواره اي
چه نقشي دراجراي برنامه هاي دشمن ايفامي
کنند.؟و از همه مهمتر مسئولين در برابرچنين
تحرکاتي چه عکس العملي نشان داده و چگونه
بايد برخورد کنند؟ بامرور اتفاقات  38سال گذشته
شاهد توطئه عظيم دشمن عليه ملت،کشور ،انقالب
اسالمي و اسالم هستيم.
موسيحقانيتاکيدکرد:تحميلجنگ،شورشهاي
داخلي و ترور مسئولين و مردم ،تحريم گسترده
اقتصاديوتحميلمشکالتمعيشتيوتکنولوژيک
به کشور و مردم ايران ،بهره برداري ازنهادهاي
بين المللي سياسي و اقتصادي عليه انقالب اسالمي
و هر از چندگاه محک زدن ظرفيت هاي کشور
با راه اندازي ياتشويق شورش هاي کور بخشي
از اقدامات سخت دشمن بر عليه مردم انقالبي و
عموم ايرانيان است.در اين بين جنگ نرم گسترده
و پيچيده دشمن به صورت شبانه روزي وحدت
جامعه ايراني را با انگشت گذاشتن بر برخي
سوء مديريت ها و اشکاالتي که بطور طبيعي
بواسطه فشارهاي گسترده دشمن و يا اقدامات
رژيم هاي وابسته سابق برجا مانده مورد تهاجم

مبلغ يارانه نبايد همان رقم هفت سال قبل باشد

قرارداده و با پخش گسترده شايعات پروژه بي
اعتمادسازي نسبت به مسئولين را در بين آحاد
جامعه ،ناکارآمد جلوه دادن ارکان نظام در حل
مشکالت و فراتر از آن زيرسوال بردن چرايي
وقوع انقالب ،ايجاد تنش در بين مسئولين و
سلب امنيت عمومي را دنبال مي کند.
رئيس موسسه مطالعات تاريخ معاصر تصريح
کرد :
در چنين فضاي غبارآلودي است که سوء استفاده
دشمن از برخي مشکالت و اظهارات مسئولين
سابق و فعلي در کنار سازماندهي اراذل و اوباش و
استفاده از عناصري که داراي انگيزه سياسي عليه
نظام بوده يا گروهکهاي محارب که در کشتار
مردم کشور سابقه دارند،و نيز فريبخوردگان و
برخي افرادکه مشکالت معيشتي و اشتغال و...
آنان را آزارمي دهد با اتحاد و صحنه گرداني
آمريکاي جنايتکار،صهيونيسم بين الملل ،وهابيسم
خون آشام ،بيوه پالسيده شاه سابق(،که به همراه
فرزند عياش خود هنوز از محل ثروت غارت شده
از بيت المال مردم ايران ارتزاق و خوشگذراني
مي کند) بيوه خون ريز مسعودرجوي و...به

منظورنابودي ايران و اسالم بزعم خود بار ديگر
وارد فاز نهايي توطئه هاي خود يعني ايجاد
شورش و درگيري در کشورمي شوند.
دراين بين افراد احساساتي و آسيب ديدگان از
مسائل معيشتي هم در صورت عدم هوشياري
ملعبه کساني مي شوند که يامسبب بخش عمده اي
ازگرفتاري هاي آنانند و اساسا محرومين و
آسيب ديدگان محلي ا زاعراب در انديشه و
رفتارهاي آنان نداشته و ندارند.ايجاد و تشديد
اختالف بين مسئولين ترفند ديگردشمن بود
که درملي شدن نفت لطمه اساسي به نهضت
مردم ايران زد.اين تجربه نشان مي دهدمسئولين
دراظهارات واقدامات خودبايدرعايت اين جنبه
راکه به اختالفات دامن نزنندرعايت کنند.
ايجاد اغتشاش ،نا آرامي ،ترور و شهيدسازي
بخش ديگري از اقدامات اغتشاشگران بود که
نظيرآن را در جريانات منجربه کودتاي 28
مرداد مشاهده و تجربه کرديم.حربه استفاده
از اغتشاش با بهرهبرداري از اراذل و اوباش
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فراهم شد.

آيت اهلل مکارم شيرازي:

مسئوالن با حضور در بين مردم مطالبات را بشنوند
حضرت آيت اهلل مکارم شيرازي با تأکيد بر اين که مسئوالن بايد
با حضور در بين مردم مشکالت و مطالبات را بشنوند ،از برخي
توجيه گري ها براي عدم رسيدگي به مشکالت و مطالبات انتقاد کرد.
به گزارش خبرگزاري رسا ،حضرت آيت اهلل ناصر مکارم شيرازي از
مراجع تقليد در درس خارج خود که در مسجد اعظم قم برگزار شد،
با اشاره به هوشياري مردم در مقابله با فتنه اخير گفت :خوشبختانه
آتش فتنه خاموش شد اما دشمنان از تالش باز نايستاده اند و
منتظر فرصت هستند تا ضربه ديگر بزنند.
وي افزود :خوشبختانه دشمنان هنوز مردم ايران را نشناخته اند،
خيال مي کردند که با روشن کردن آتش فتنه در گوشه اي
و به ميدان کشيدن عده اي کار تمام مي شود اما نمي دانند
که مردم پشتيبان نظام ،دين ،قرآن و کشورشان هستند.استاد
برجسته درس خارج حوزه علميه قم با بيان اين که چون
دشمن مردم نمي شناسد باز هم در صدد فتنه بر مي آيد ،اظهار
داشت :همانگونه که رهبر انقالب فرمودند سر دشمنان به سنگ
مي خورد ،با وجود اين مسئله بازهم به کار خود ادامه مي دهند
اما بايد اين ملت را بشناسند.
وي با اشاره به اقدام مضحک آمريکا براي کشاندن مسئله فتنه
در ايران به شوراي امنيت سازمان ملل ادامه داد :کشاندن اين
مسئله به سازمان ملل واقعا مضحک است اما به چه عنواني اين
کار صورت مي گيرد؟ هرچه که امنيت دنيا را به خطر بيندازد
قابل طرح در سازمان ملل است و فتنه اخير را جزو اموري قرار
دادند که امنيت و صلح جهاني را به خطر انداخته است ،مي
خواستند با مطرح کردن اين مسئله امتيازي بگيرند اما عقل

و درک آن ها بسيار کم است ،اگر ذره اي مي فهميدند دست
از اين ها بر مي داشتند.حضرت آيت اهلل مکارم شيرازي با بيان
اين که در گوشه و کنار مي بينيم که افرادي مي خواهند بعد
از خاموش شدن آتش فتنه ،نزاع هاي جناحي و انتخاباتي را راه
بيندازند ،ابراز داشت :امروز روز اين حرف ها نيست بلکه روز
وحدت و اتحاد است ،امروز تضعيف قوه مجريه ،قوه قضائيه و
قوه مقننه صحيح نيست.
وي عنوان کرد :ممکن است که اين قواي سه گانه اشکاالتي داشته
باشند که دارند و بايد به فکر اصالح باشند اما امروز تضعيف هر
کدوم از آن ها و نزاع هاي جناحي کار بسيار زشت و خطايي است،
حال که دشمن درصدد ضربه زدن است بايد همه دست به دست
هم دهيم و بدانيم اشکاالتي وجود دارد و آن ها را اصالح کنيم اما
اين که کسي قواي سه گانه را نفي کند قابل قبول نيست چرا که
عقل اجازه نمي دهد.اين مرجع تقليد خاطرنشان کرد :در شرايط
فعلي بايد قوا را تقويت کنيم البته اشکاالت هم بايد بيان شود
و اصالح نيز صورت گيرد ،اغتشاشات نبايد به دعواهاي جناحي
کشيده شود و هر کس ديگري را مقصر بداند ،بر اساس اعالم
مسئوالن اکثريت قاطع اغتشاش گران از فضاي مجازي الهام گرفته
اند و مقصر کردن يکديگر فايده ندارد ،امروز وقت اتحاد و انسجام
و تقويت قوا است ،امروز وقت انتقاد منطقي و پيشنهاد اصالح
است و غير از اين عقل و دين به ما اجازه نمي دهد.
وي اضافه کرد :بايد بدانيم تا فضاي مجازي اصالح نشود مشکالت
حل نخواهد شد ،در اخبار آمده که  15هزار شغل در فضاي
مجازي است آيا عاقالنه است اين شغل ها در فضايي که در اختيار

ديگران قرار دارد وجود داشته باشد؟ نمي گوييم که شبکه هاي
اجتماعي و فضاي مجازي نباشد اما بايد اين فضاها را سالم سازي
کرد که امکانپذير است ،بايد رسانه سالمي درست شود تا مردم
استفاده کنند ،اين مسئله نبايد به گذشت زمان فراموش شود که
در صورت فراموشي باز هم در دام خواهيم افتاد.
حضرت آيت اهلل مکارم شيرازي گفت :در اخبار ديدم که شهرداري
تهران محلي براي اعتراضات آماده کرده که خوب است اما مسئوالن
بايدحضور داشته باشند تا اعتراضات را بشنوند ،صرف اين که مردم
شعار دهند و بعد هم بروند چه فايده اي دارد؟ مسئوالن بايد حضور
داشته باشند ،هرگروهي بايد به نوبت اعتراضات و راه حل هايي
خود را به مسئوالن بگويند تا جمع بندي و حل مشکل شود.وي با
انتقاد از توجيه برخي در زمينه اغتشاشات افزود :متأسفانه برخي با
توجيه مي خواهند مسئله را از مشکالت معيشتي مردم دور کنند
و بگويند ربطي ندارد اما اينگونه نيست و از آنجا سرچشمه گرفته
است ،بايد واقعيت ها را پذيرفت نه اين که توجيه کنيم.
استاد برجسته درس خارج خود در ابتداي سخنان خود با اشاره
به رواياتي از ائمه طاهرين(ع) اظهار داشت :سعادت انسان در
آرامش ،ايمان و قناعت است ،انسان از سرمايه عمر ،استعداد،
عقل و هوش بايد در راه صحيح مصرف کند نه اين که به
گونه اي باشد که به جايي نرسد و دست خالي از دنيا برود.وي
ادامه داد :انسان نبايد تمام سرمايه هاي خود را در مسير دنيا و
کسب مال و مقام خرج کند چرا که شيطان بسياري از اعمال
را نزد انسان زينت داده و او را فريب مي دهد از اين رو بايد با
قناعت زندگي خود را به آرامش برساند.

حجت االسالم والمسلمين محمدي گلپايگاني:

بايد مراقب نفوذ دشمن باشيم

رئيس دفتر مقام معظم رهبري گفت :بايد مراقب نفوذ دشمن بود
چون از هر طرف بتواند نفوذ ميکند هرچند آمريکاييها سرشان
امروز به سنگ خورده است.
به گزارش خبرگزاري رسا ،حجتاالسالم والمسلمين محمد محمدي
گلپايگاني رئيس دفتر مقام معظم رهبري چهارشنبه بيستم دي ماه
در مراسم توديع و معارفه روساي قديم و جديد شوراي سياستگذاري
ائمه جمعه کشور اظهار داشت :ائمه جمعه همواره در صف اهداف
دشمن بودهاند و هستند و براي ائمه جمعه چه افتخاري بيش از
اينکه شخصيتهاي بزرگي نظير آيتاهلل دستغيب ،شهيد مدني و
شهيد صدوقي جزء آنها بودهاند.
وي افزود :آمريکا در چهل سال گذشته با تحريک اطرافيان ،به
راه انداختن جنگ ،کودتاي نوژه و فتنههاي متعدد يکلحظه از
دشمني با ما دست برنداشته و بهطور عريان با اين نظام مقدس
دشمني دارد.حجتاالسالم والمسلمين گلپايگاني ادامه داد :بايد
مراقب نفوذ دشمن بود چون از هر طرف بتوانند نفوذ ميکنند
هرچند آمريکاييها سرشان امروز به سنگ خورده است.
حجتاالسالم والمسلمين محمدي گلپايگاني با اشاره به حوادث اخير
گفت :اينها در فتنه اخير پيروزي را براي خود مسلم ميدانستند
و اين کشورهاي احمقي که به اينها کمک ميکردند ،براي خود
برنامههايي داشتند.وي ادامه داد :ائمه جمعه ،افسران بلندپايه خط
اول مقابله با آشوب گران و منافقين هستند .اين نشان ميدهد که

انقالب اسالمي آب در النه موش ريخته است و بيداري اسالمي در
کشورهاي مظلوم در حال رشد است.
حجتاالسالم والمسلمين گلپايگاني تأکيد کرد :اکثر کساني که
در اعتراضات حضور داشتند ،مشکل اقتصادي داشتند اما در اين
ميان اقليتي سوار بر موج شد که بنابر فرمايش رهبري حسابشان
از مردم جداست.رئيس دفتر مقام معظم رهبري با اشاره به «شعار
نه غزه نه لبنان» که در اغتشاشات اخير سر داده شد ،گفت :اگر
ما در سوريه و غزه نميجنگيديم ،مجبور بوديم در خيابانهاي
تهران بجنگيم.
حجتاالسالم والمسلمين گلپايگاني خطاب به امامان جمعه ادامه
داد :شما بهعنوان امامان جمعه در هر نقطهاي که قرار داريد ،لشکر
فرهنگي عظيمي هستيد که ميتوانيد بهکل کشور خط بدهيد و
مردم را به صالح ،درستي و تقوا راهنمايي و دعوت کنيد.
وي تصريح کرد :آقايان محترم خودتان را دستکم نگيريد؛ آنقدري
که دشمنان ما را اذيت ميکند ،آنها بهمراتب بيشتر از ما زجر
ميکشند و ميگويند اين انقالب پدر ما را درآورده است.
حجتاالسالم والمسلمين گلپايگاني تأکيد کرد :طبقه روحانيت و
ائمه جمعه از قشر محروم جامعه هستند؛ دفترشان مرکز مراجعه
بينوايان است و هرروز با مشکالت مردم مواجهاند.
وي خطاب به حجتاالسالم حاج علياکبري اظهار داشت :آن
زماني که اين ارزش فراموششده اسالم و تشيع يعني نماز جمعه

آغاز شد ،چيزي نبود اما امروز به آقاي حاج علياکبري ميگويم
که اسب زين شدهاي در اختيار شما قرار دارد.
حجتاالسالم والمسلمين گلپايگاني تصريح کرد :پيش از انقالب
وقتي در قم به نماز جمعه ميرفتيم ،تعداد مردها گاهي به 10
نفر هم نميرسيد و در بقيه شهرها هم اص ً
ال نماز جمعه برگزار
نميشد .محتواي خطبههاي نماز جمعه بايد کام ً
ال پرمحتوا باشد
و بايد بر معلومات کسي که به نماز جمعه آمده است اضافه کند
که وظيفه در اختيار گذاشتن اطالعات و معلومات به ائمه جمعه
به عهده شوراي سياستگذاري است.رئيس دفتر رهبر معظم انقالب
تأکيد کرد :شما ائمه جمعه سپاهيان امام زمان(عج) و افسران
عاليرتبه رهبري هستيد و رهبري براي تکتک شما دعا ميکند
و قدر خود را بدانيد.
همچنين حجتاالسالم والمسلمين تقوي در مراسم تکريم و معارفه
روساي قديم و جديد شوراي سياستگذاري ائمه جمعه افزود:هم
اکنون  900امام جمعه در کشور فعاليت مي کنند .هم اکنون
شهرهاي ديگري در سطح کشور متقاضي امام جمعه هستند که
هنوز فرصت نشده است که امام جمعه براي آنها تعيين شود.وي
با اشاره به اينکه استان اصفهان با داشتن امام جمعه در  ۹۰شهر
بيشترين ائمه جماعات را در کشور دارد ،گفت :استان قم نيز با
 ۸شهر کمترين امام جمعه را به علت مساحت کم جغرافيايي دارد.
حجت االسالم تقوي تاکيد کرد :فتنه خط قرمز ما بوده و هست.

حجت االسالم نبويان:

مدير اشرافي نميتواند مشکالت مردم را درک و حل کند

نماينده سابق مجلس با بيان اينکه مدير اشرافي نميتواند مشکل
ت درهاي باز در
مردم را درک و به حل آن اقدام کند ،گفت :سياس 
اين دولت سبب شد که به طور کامل توليدات داخلي کنار گذاشته
شده و کارخانهها يکي پس از ديگري تعطيل شوند.
حجت االسالم سيد محمودنبويان معاون فرهنگي مجمع جهاني
تقريب مذاهب اسالمي و نماينده سابق مجلس شوراي اسالمي در
گفتگو با خبرگزاري رسا ،با اشاره به نارضايتي ملت از مشکالت
اقتصادي و سوء استفاده برخي فرصت طلبان از اعتراضات به حق
مردم در رفع بيکاري و مشکالت معيشتي ،گفت :قدرت طلبي،
مقام خواهي ،پول و دنيا پرستي سبب ميشود انسان به سوي
فتنه انگيزي حرکت کند ،در سال  88عدهاي مقام پرست با رأي
نياوردن خودشان  8ماه آرامش کشور را به التهاب و آشوب کشاندند

ابراهيم فياض استاد دانشکده جامعه شناسي دانشگاه تهران که
براي مناظره با صادق زيباکالم مهمان خبرآنالين بود ،در بخشي
از سخنانش گفت :اينکه بعضي آقايان سي چهل تا شغل دارند ،آن
هم مشاغلي که هر يک از آنها را يکي از نخبگان کشور ميتواند
بر عهده بگيرد ،نشان ميدهد که برخي حاکمان در جايگاه اقليت
قرار گرفته و اکثريت هم از آنها ناراضي هستند .وي افزود :مردم
از آقازادهها و کارهايشان ناراضي اند .خود من شب ها از ترس
پورشه هاي آقازاده هاي مست ،مجبورم وسط اتوبان رانندگي کنم!
بارها شده که بعد از هشت ساعت جلسه فکري ،ساعت  4صبح
مي خواهم برگردم خانه ،آن هم با يک پرايد ،ولي يک پورشه
مي خواهد مرا در رانندگي اذيت کند!
***

و امنيت جامعه را به مخاطره انداختند؛ از اين رو مهمترين ويژگي
فتنه گران قانون شکني است که مردم اين مهم را سال  ۸۸به
عينه مشاهده کردند .اکنون نيز دولت بايد به مردم بگويد که از
فتنهگران سال  88دفاع ميکند يا نميکند چرا که دفاع از خائنان
خيانت به ملت است.
نماينده سابق مجلس با اشاره به اينکه فتنه چند روز اخير دنباله
فتنه  88است ،اظهار داشت :اعتراض مردم به مشکالت اقتصادي و
معيشتي حق بود اما بايد توجه داشت که صف معترضان با اغتشاش
گران و کارشکنان دو مسير جداي از هم هستند.
وي با اشاره به مشکالت اقتصادي و معيشتي مردم ،گفت :در حال
حاضر جامعه با رکودي وحشتناک روبه رو شده است و معامالتي
که در اقتصاد کشور تاثير مطلوب داشتند ديگر صورت نميپذيرد

و اين رکود شامل همه اصناف ميشود.براي مثال زماني که مسکن
مهر را تعطيل کردند به تناسب بسياري از مشاغل در کشور تعطيل
و چرخش زندگي مردم راکد و کارخانههاي بسياري در کشور
تعطيل شد؛ بنابراين افزايش بيکاري که نابود کننده بنياد خانواده
است بيانگر کاهش تورم نيست که امروز برخي شعار آن را سر
ميدهند.حجت االسالم نبويان درباره نقدينگي کشور گفت :چرا
تا اين حد پولهاي بدون پشتوانه چاپ ميشود ،در دولت قبل
نقدينگي  450هزار ميليارد تومان بود اما االن باالي يک تريليارد
و  200هزار ميليارد تومان است ،واردات گسترده و بيرويه سبب
شده که کارخانههاي کشور يکي پس از ديگري تعطيل شوند در
حاليکه بسياري از همين کاالهاي وارداتي را جوانان ما ميتوانند
در داخل کشور توليد کنند.

عزتاله ضرغامي رئيس اسبق سازمان صدا و سيما در کانال
تلگرامياش با انتشار تصويري از پرويز فتاح رئيس کميته امداد
امام خميني(ره) نوشت :آقاي مهندس فتاح رئيس کميته امداد
امام خميني است .کارآمد ،انقالبي و با اخالق است .اينکه
انقالبي گري را با تاکيد بر اخالق متذکر ميشوم به اين دليل
است که بعضي انقالبيون بداخالقند! آقاي فتاح معتقد است
که در کشور همه بايد با هم کار کنند و نبايد بين مسئوالن و
مديران کشور مرزبندي باشد .تعبير مهندسي "مالت" را از ايشان
خيلي پسنديدم .ميگفت آجر و سنگ و موزاييک خوب ،بايد
با مالت مناسب کار شود تا يکپارچه و کارآمد باشد ،و نتيجه
ميگرفت که بعضي آدمها بايد در نظام اجرايي کشور بيش از
ديگران نقش مالت را بازي کنند تا کارها پيشرفت کند .آقاي
فتاح تالش ميکند با دولت همکاري کند .رئيسجمهور هم در
جلسه اي از ايشان خيلي تعريف کرد .بخصوص در اوائل سال
همکاري مشترک آنان باعث شد تا سهميه خوبي در حدود
 4هزار ميليارد تومان براي طبقه نيازمند جامعه در نظر گرفته
شود.و اين خيلي خوب است .مدتي بعد در رسانهها اخباري
منتشر شد که آقاي فتاح معتقد است که بايد پرداخت يارانهها
از سوي دولت قطع شود و اعتبار آن فقط از طريق کميته
امداد به نيازمندان برسد .نميدانم چرا تکذيب اين خبر را در
رسانهها نديدم .چون ايشان کام ً
ال مخالف اين نظريه بودند!
البته معتقدند در شناسايي دهکهاي پايين مي توانند به
دولت کمک کنند .بر اين باورم که يارانهها حق مسلم مردم
است که در قبال افزايش قيمت حاملهاي انرژي بايد به آنان
پرداخت شود (با رعايت دهک هاي قانوني که شامل يارانه ها
مي شود) .معتقدم مبلغ يارانه به هيچ وجه نميتواند همان
رقم هفت سال قبل باشد و بايد متناسب با افزايش قيمتها
ترميم شود .ضمناً مسير پرداخت هم کميته امداد نيست ،آنان
تعريف خاص خود را دارند.
***

الريجاني بي گدار به آب نخواهد زد

محسن کوهکن ،نماينده مجلس گفت :آقاي الريجاني را
اصولگرايي مي دانم که استراتژي اش ،واليي و اصولگرايي
است .اما امکان دارد در تاکتيک ها ،مواردي را انتخاب کند
که دوستان اصولگرا نپذيرند؛ اشکالي هم ندارد .در همين
مجلس دهم کساني بودند با ايشان مشورت کردند و دنبال
آن بودند که حرکاتي ساختارشکنانه انجام دهند ،اما ايشان
آرام و بدون اينکه کسي متوجه شود ،با مشورت و با گفتگو،
آن دسته از افراد را متقاعد کرد که به آن سمت و سو حرکت
نکنند .به گزارش نامه نيوز ،وي در ادامه افزود :من در طول
مجلس هشتم ،نهم و دهم ،شاهد بودم که آقاي الريجاني هيچ
گاه نمي خواهند راهي را برود که مجلس درگير با قوه مجريه
يا قوه قضائيه بشود .آقاي الريجاني عمده وقت خود را صرف
شناسايي مشکالت عمده کشور مي کنند و تالش مي کنند تا
مجلس براي حل آن ها ،وقت بگذارد .بايد بپذيريم که هرکس
سکان قوه مقننه و مجلس را بر عهده گرفت ،وظيفه اوليه اش
اين است که راه تعامل با ساير قوا را دنبال کند .کوهکن در
خصوص عزم علي الريجاني براي تشکيل حزب و شرکت در
انتخابات رياست جمهوري  1400گفت :آقاي الريجاني دو دوره
و نيم رياست مجلس و پيش از آن دبير شوراي عالي امنيت
ملي را در کارنامه دارند .ايشان فردي پخته است و در امر
تشکيل حزب و يا حضور در انتخابات رياست جمهوري قطعاً
بي گدار به آب نخواهد زد.
***

دولت بخشي از پول ياران ه ها را
خرج سکه هنرمندان کرد

رئيس کميته تحقيقوتفحص از سازمان هدفمندي يارانهها با
بيان اينکه پروندههاي متعددي از اين سازمان به کميته تحقيق
و تفحص ارجاع شده است ،گفت :پروندهها از سال  1389که
سازمان هدفمندي يارانهها تاسيس شده بررسي ميشوند .جبار
ي نژاد در گفتگو با خبرنگار تسنيم ،با تاکيد براينکه در
کوچک 
کميته تحقيق و تفحص از سازمان هدفمندي يارانهها پروندههاي
موجود به صورت ساليانه تفکيک شده است ،ادامه داد :به طور
مثال در چند روز گذشته چند پرونده از سال  94در کميته بررسي
شد که تخلفاتي در آنها ديده شد .نماينده مردم رشت در مجلس
افزود :در يکي از تخلفاتي که در پروندههاي بررسي شده به چشم
ميخورد اين است که تعدادي سکه از سوي سازمان هدفمندي
يارانهها به تعدادي از هنرمندان داده شده که بايد بررسي شود به
چه دليلي بوده است .رئيس کميته تحقيق و تفحص از سازمان
هدفمندي يارانهها تصريح کرد :در موردي ديگر در سال  94حدود
 200تا  300ميليارد تومان در سازمان هدفمندي يارانهها در جايي
هزينه شده که نبايد اين اتفاق ميافتاده است.
***

تاثير بچه پولدارهاي تهران
در ناآرامي هاي اخير

وب سايت آمريکايي"بيزنس اينسايدر" با انتشار گزارشي با
اشاره به شکاف طبقاتي موجود در ايران و مشکالت اقتصادي
موجود در اين کشور ،نوشت؛ به نظر مي رسد که حداقل
بخشي از دليل ناآرامي هاي اخير در ايران به نمايش گذاشتن
امکانات بچه ثروتمندان در جامعه و شبکه هاي اجتماعي
بوده است .بر اساس اين گزارش رشد استفاده از شبکه هاي
اجتماعي در ايران ثروتمندان اين کشور را از نگه داشتن
اسرار ثروتمنديشان باز داشته است .روزنامه لس آنجلس
تايمز آمريکا اخيرا پس از اعتراضات در ايران در گزارشي به
اين موضوع پرداخت و نوشت :زماني که مازراتيها در خيابان
هاي شلوغ تهران از ميان جمعيت عبور مي کنند عابران
پياده گاه به آنها لعنت مي فرستند .بر اساس اين گزارش به
عنوان مثال در سال هاي گذشته صفحه اينستاگرامي "بچه
پولدارهاي تهران"  -که هم اينک  127هزار دنبال کننده
دارد  -هزاران تصوير و عکس از زندگي لوکس بچه پولدارهاي
تهران و امکانات آنها را منتشر کرده و در حالي که اين بچه
پولدارها در استخر خود در کاخ هاي شمال تهران عکس
گرفته و يا کفش هاي صندل برند "هرمس"  1000دالري
خود را در اين صفحه به نمايش مي گذارند ،در گوشه ديگري
از همين شهر هزاران شهروند فقير براي سير کردن شکم
خود و خانوادههايشان مجبور مي شوند کليه هاي خود را
براي فروش به حراج بگذارند.
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