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یکی از دغدغه های سیاس��تگذاران فرهنگی دولت اعتدال 
خصوصی س��ازی بخش فرهنگ می باش��د اولوی��ت اصلی این 
سیاس��ت را می توان به مس��ائل اقتصادی مانند تولید و عرضه 
محصوالت فرهنگی توس��ط بخش خصوص��ی و پدید آوردن 
بس��ترهای تجاری در میان مردم دانس��ت. اینکه سینما با اتکا 
به بخش خصوصی وابس��تگی خود را ب��ه دولت از بین ببرد و 
به اصطالح س��خنان مدیر سازمان سینمایی »سینما خودش 
پ��ول خودش را دربیاورد«. از طرفی در بازار نش��ر و همچنین 
عرصه تئاتر و نمایش با الگو قرار دادن افکار عمومی، اصالحات 
محتوایی برعهده شخص صاحب اثر باشد و این تنها با از میان 
برداش��تن حمایت بخش دولتی و در پی آن نظارت این بخش 

ممکن خواهد بود.
ظاهرا مقصود مدیران فرهنگی از خصوصی س��ازی در این 
عرصه س��بک نم��ودن بار مالی دول��ت از تولیدات بعضا کالن 
فرهنگی و سپردن آن به اشخاص تولیدکننده می باشد. اما باید 
دانست که این تنها یک محور این سیاست است هدف اصلی در 
روند این خصوصی سازی ادامه مسیر جریان نئولیبرال فرهنگی 
در استمرار سیاست گذاری های وزارت ارشاد از اواخر دهه شصت 
خواهد ب��ود با این تفاوت که چهره فرهنگی دولت یازدهم در 
بخش خصوصی ش��دیدا مبتنی بر فرهنگ بورژوایی مسلکانه، 
اپیکوری و ابس��ورد روش��نفکران می باش��د این را می توان در 
تولیدات سینمایی و نمایشی یک ساله اخیر کامال ادراک نمود.
سپردن عرصه فرهنگ به مناسبات بخش خصوصی، هنری 
مردمی به بار نخواهد آورد زیرا جریان نئولیبرال و سکوالر که 
خصوصی س��ازی را در عرصه فرهنگ مدیریت می کند صورت 
مثال��ی م��ردم را در طبقه بورژوا و مدرن س��رمایه دار و خرده 
س��رمایه دار می بیند و اساس��ا هدفش برای تولیدات فرهنگی 
مخاطب قرار دادن این اقلیت از جامعه می باش��د. لذا چنانچه 
هم اکن��ون در تولیدات تبلیغاتی و س��ینمایی و همچنین آثار 
منتش��ره از سوی ناش��ران سکوالر کش��ور و اجرای تئاترهای 
کارگردانان غرب زده و روشنفکر مشاهده می کنیم در جملگی 
ظهوراتش بی توجهی به آرمان های عدالت طلبانه انقالب است 
که غایتی تماما بورژوایی دارد هدف بخش خصوصی در تولیدات 
فرهنگ��ی تنها اغوای اذهان عمومی و س��رگرم نمودن آنان با 
مضامین پیش پا افتاده و عمدتا مبتذل در جهت منفعت طلبی 

و سودمحوری اقتصادی ا ست.
سیاس��ت فرهنگ��ی ب��ا ه��دف خصوصی س��ازی ادع��ای 
سیاس��ت زدایی از عرصه فرهنگ را دارد اما این سیاست زدایی 
در جهت سیاست های جهانی نئولیبرالیسم تنها فریبی بزرگ 
است که با شعار مبهم هنر برای هنر و از بین بردن مرزبندی های 
هنر ارزشی و غیرارزشی سعی در ورود کاالیسم به عرصه های 
غیر کاالیی را دارد. این همان اقتصاد فرهنگی سرمایه داری ا ست 
که در تعبیر بسیاری از نظریه پردازان غربی چون لوکزامبورگ 
یا جیمسون ظاهر شدن بخشی پنهان از ظرفیت های سیستم 

سرمایه  داری در عرصه فرهنگی می باشد.
متاسفانه در ایران کانون های تولیدات فرهنگی و بصری که 
هیچ مبنای متعهدانه و دینی ندارند در مرکزی ترین جبهه های 
فرهنگ انقالب نفوذ یافته اند و با ناتوان نمودن مالی ارگان های 
دولت��ی فرهنگ عنان تولید را در دس��ت گرفته اند و می تازند. 
آنچه که در تولیدات سینمایی اخیر یکی از همین کانون های 
تبلیغاتی پیداست رشد خزنده جریان سکوالر، اشاعه فرهنگ 
مصرف گرا، ظاهرپرستی و پوچ انگاری به درون جامعه می باشد. 
این امر تص��رف نمودن کانون های فرهنگی برای از بین بردن 
هرگونه آرمان گرایی و تعهد انقالبی اسالمی و ایجاد پیش زمینه 

برای مقاصد سیاسی است.
این س��وال وجود دارد که آیا آنچه که امروزه اعتدال نامیده 
می ش��ود افراطی دانستن هرگونه آرمان گرایی و تعهد به باوری 
استوار است؟ اعتدال در عرصه فرهنگ یعنی زدودن هرگونه تعهد 
با هدف اشاعه نهیلیسم، ابسوردیسم در جهت رشد سکوالریسم؟

 ب��ا ف��رض حل اختالف فرهنگ  های گوناگون و با ص��رف نظر از بحث درباره 
شاخه  هاي گوناگون فرهنگ در ادیان ابراهیمي، ادیان شرقي، و ... در درون همین 
فرهنگ شیعي و انقالبي خودمان گرایش هاي مختلفي وجود دارد. چگونه باید با 
آنها برخورد کرد؟ س��ه گرایش کلي در میان همین بچه هاي مس��لمان و انقالبي 

قابل مشاهده است:
الف( دین، امری مفید، اما حاشیه  ای و غیرضروری

اینکه برخی با نوش��تار، گفتار یا رفتارش��ان نشان داده  اند که انسان باید برای 
دس��تیابی به لذت، آن هم لذت دنیایی زندگي کند درس��ت است، اما غیر از اینها 
باالخره امور دیگری نیز در حاش��یه زندگي قابل توجه اس��ت. برای مثال، برخی 
کار ها در زندگي انس��ان ضرورت دارد؛ براي درم��ان بیماری  ها، تهیه خوراک، و... 
باید کش��اورزی، نانوایي، قصابي، پزش��کی، و... وجود داشته باشد، اما نقاشي، شعر 
و هنرهاي دیگر چنین ضرورتی ندارد، اگر اصال ش��اعر نمي داش��تیم به جایي بر 
نمی  خورد؛ نه مؤمني کافر مي شد و نه کافري مؤمن، اما باالخره شعر، هنری بسیار 
زیبا است؛ هنری بسیار بزرگ که جایگاه بلندی دارد و انسان در زندگي نمی  تواند 
آن را نادیده بگیرد. هر چند ش��عر، نقاش��ی، هنر، موسیقی و .... در حد کشاورزي، 
صنعت و انرژي اتمي نیس��ت، ولي باید برای آنها در حاش��یه زندگي جایي در نظر 
گرفت. این تبیین درباره دین هم جاری اس��ت. این گرایش، نمي گوید دین دروغ 
اس��ت و باید با دین مبارزه کرد یا به قول برخی جامعه  شناسان باید کنار گذاشته 

شود، بلکه برای دین هم واقعیتي قائل است.
لذت هنر برای انسان انکارناپذیر است. گاهي شعرا از خواندن یا شنیدن شعر 
چنان لذت مي برند که نمونه  اش را در میان لذت هاي مادي سراغ ندارند، اما اینگونه 
امور اصالت و ضرورت ندارند. طبق این نگرش، دین هم مانند نقاشی و شعر براي 
انس��ان خوب اس��ت. انسان گاه دوست دارد در گوش��ه اي خلوت کرده و با خدای 
خویش راز و نیاز کند. همانگونه که برخی شعرا شب هاي چهاردهم مي خواهند با 
ماه صحبت کرده، یا با مهتاب راز و نیاز کنند، انسان مي خواهد در گوشه اي با خدا 
راز و نیاز کند و از این عبادت لذت مي برد. این نوع لذت را نمی  توان نادیده گرفت.

بر اس��اس این گرایش، دین، مورد قبول و امری مقدس اس��ت که باید به آن 
احترام گذاشته شود، اما ضرورتي هم ندارد و اگر دین هم در کار نبود مشکلی پیش 
نمی  آمد. بسیاري از جوان   ها یا حتی برخی سیاستمداران و کهنه کاران هم اینگونه 
فکر می  کنند که واقعیت زندگي همین است که همه – از جمله کفار- دارند، اما 
ما در حاشیه زندگي مان امتیازي به نام دین داریم که آنها ندارند. طبیعی است که 
اگر جایي بین این امتیاز و آن واقعیت زندگی تضاد پیدا ش��د، اصل همان زندگي 
عیني اس��ت؛ اصل را باید بر این گذاش��ت که لذت هاي مادي را تا جایی که برای 
انس��ان ضرر ندارد تأمین کند. البته دین هم محترم است، اما اگر با مسائل جدی 
زندگی تزاحم داشت باید کنار گذاشته شود، چرا که دین و مراسم اعیاد و عزاداري 

و مانند اینها، حاشیه هاي زندگي است و بود و نبودش تفاوتی ندارد.
ب( تفکیک عرصه دین و غیر دین

برخی گرایش بیشتری به دین دارند. به اعتقاد آنها دین با بعد روحي و معنوي 
انس��ان س��ر و کار دارد؛ روح انس��ان را تقویت کرده و تعالي مي بخشد، او را با خدا 
آش��نا مي کند، در قیامت هم برای او س��ودمند است، اما عرصه دین غیر از عرصه 
مسائل جدي زندگي است؛ ما چه مسلمان باشیم، چه کافر، باید کشاورزي کنیم. 
کش��اورزی و کسب درآمد ربطی به دین ندارد. ازدواج کردن، تولید نسل، تشکیل 
حکومت و ... مختص مس��لمان یا کافر نیس��ت، بلکه در هر دو صورت الزم است. 
براي هر جامعه اي حکومتي الزم است. باید یک شکل حکومتي را تعریف کرد که 
منفعتش بیش��تر و ضررش کمتر باش��د. صنایع، علم، و تکنولوژي هم از واقعیات 
زندگي مشترک است و ربطي به دین ندارد. بله، ارتباط با خدا، اخالق، معنویات و 
مانند اینها مربوط به دین است و خیلي هم خوب است. ارزشش هم از آنها کمتر 
نیس��ت، اما این دو عرصه ربطي به هم ندارند. باید حس��اب دین را از حساب دنیا 
جدا کرد. دین را باید براي دینداران، ارباب دین، رجال دین، ارباب کلیسا، آخوند ها 
و کسانی که کارشان با دین است گذاشت، اما مسائل زندگي ربطي به آنها ندارد.

رفتن به کلیسا و مسجد، شرکت در عزاداري سیدالشهدا )ع( و اموری از این 
قبیل اختیاری اس��ت؛ اگر انس��ان دوست داشت، شرکت می  کند و در صورتی که 
تمایل نداش��ت ترک می  کند، اما برخی مس��ائل اینگونه نیست؛ همه باید قانون را 
رعایت کنند، باید کس��ب و کار و زندگي کنند، مقررات راهنمایي و رانندگی باید 
رعایت ش��ود و امثال این امور ربطي به دین ندارند. پس، ما دو عرصه در زندگي 
داریم. انسان سکه دوروست که یک رویش معنویات و روی دیگرش مادیات است. 
مادیات را باید با علم، صنعت، تکنولوژي، هنر و مانند اینها تأمین کرد. پرداختن 
به بُعد دیگر زندگی انس��ان که آن هم خیلي مهم اس��ت با دین و توس��ط علما و 
روحانیون اس��ت. این دو بُعد زندگی از یکدیگر جدا هس��تند و نباید هیچکدام در 

عرصه دیگری وارد شود وگرنه از بین خواهند رفت.
بعضي از مسئولین در سال  های گذشته اینگونه تعبیر می  کردند که اگر دین 
بخواهد در مقوالت دیگر – مانند آزادی- وارد ش��ود گور خودش را کنده اس��ت، 
چرا که دو عرصه متفاوت هس��تند. نماز، روزه، س��ینه زني و مانند اینها مربوط به 
دین است، اما سیاست و اقتصاد ربطي به دین ندارد و دین نباید در این عرصه   ها 
دخالت کند. این هم یک نوع گرایش است که هرچند دین را بد نمی  داند، اما آن 
را غیر مرتبط با عرصه مادی زندگی می  داند. همانگونه که گفته شد بحث درباره 
گرایش  های جامعه خودمان اس��ت وگرنه کساني هستند که دین را افیون جامعه 

و مانع پیشرفت می  دانند!
ج( حاکمیت ارزش  های دینی در همه عرصه  ها

برخی دیگر معتقدند که دین باید در امور یاد شده دخالت کند.
 پس سه نوع گرایش داریم: یکي اینکه دین امري حاشیه  ای و در حد هنرهایي 
مانند نقاش��ي و موس��یقي اهمیت دارد، به گونه  ای که اگر ه��م دین در کار نبود 
اتفاقی نمی  افتد. دوم آنکه دین، خوب اس��ت، اما عرصه ای جدا از علم و صنعت و 
مانن��د آن دارد. از ای��ن رو، دین نباید در اموری که مربوط به آن نیس��ت، دخالت 
کند. س��وم آنکه اصال همه اینها در سایه دین و فرهنگ دیني ارزش و مشروعیت 
پیدا مي کند، زیرا خدایي که انسان را آفریده است هدفی داشته و برنامه اش را در 
دین تعیین کرده اس��ت. اگر انس��ان این برنامه را رعایت نکند به سعادت مطلوب 
نمي رسد. اصل، دین است و دین بر همه چیز حاکم است. از این رو، همه چیز را 
باید بر اساس ارزش  ها و محک ارزش دیني سنجید و حالل و حرام، یا خوب و بد 

بودن کار ها را مشخص کرد.
تزاحم گرایش  ها

 هر س��ه گرایش در متن جامعه ما و حتی در عالي ترین سطح مدیران کشور 
وجود دارد. گرایش غالب، گرایش دوم است که سکوالریزم نام دارد. در این گرایش، 
دین نفي نمي ش��ود، اما دین غیر از سیاست تلقی می  شود. این گرایش هرچند به 
زبان آورده نشود، اما گرایش غالب است. طبعا خود این  گرایش   ها در عمل با یکدیگر 
اصطکاک پیدا مي کنند. یک عده حزب اللهي و طرفدار گرایش سوم هستند که به 
فرمایش امام، رهبري، آیه قرآن و مانند آنها استناد می  کنند. در مقابل، برخی سخن 
از حقوق بش��ر، آزادي، دموکراس��ي، علم و صنعت، پیشرفت، و مانند آن می  زنند. 
اینها به راحتي با هم آش��تي نمي کنند. این اختالفات باعث ش��ده از اول انقالب تا 
به حال، مسئولین اجرایي، قانونگذاري و قضایي با هم اختالفاتي داشته باشند. اگر 
این اختالف   ها بخواهد حل شود، ابتدا باید جایگاه دین، مسجد، حسینیه، مدرسه، 

دانشگاه، بازار، جبهه، و ... مشخص شود.
سخنرانی آیت اهلل مصباح یزدی)دامت برکاته( در جمع تعدادي از 
بانوان شرکت کننده در دوره هاي آموزشي مباني اسالمي ـ 1393/2/4

زالل بصیرت روزهای پنج شنبه منتشر می شود.

درمکتب امام

کسی تصور نکند که ما راه سازش با جهانخواران را نمی دانیم. ولی هیهات 
که خادمان اسالم به ملت خود خیانت کنند!]...[ که اگر بندبند استخوان هایمان 
را جدا سازند، اگر سرمان را باالی  دار برند، اگر زنده زنده در شعله های آتشمان 
بسوزانند، اگر زن و فرزندان و هستی مان را در جلوی دیدگانمان به اسارت و 

غارت برند هرگز امان نامه کفر و شرک را امضا نمی کنیم.
صحیفه امام؛ ج21؛ ص9۸ | 29 تیر 13۶۷؛ 
پیام سالگرد کشتار خونین مکه 

هرگز امان نامه کفر و شرک را امضا نمی کنیم

نگاه

اخبار دانشگاه

چیستی فرهنگ و جایگاه آن  در زندگی انسان)4(

گرایشهایسهگانهدرفرهنگما

گزارش دیروز روزنامه کیهان در مورد  نشست 
حزب اعتماد ملی که در پوشش آن ته مانده های 
فتنه ۸۸ به عرض اندام و مرثیه سرایی برای سران 
و اصحاب فتنـه ۸۸ پرداختند با واکنش توام با 

عصبانیت فتنه گران مواجه شد. 
در حالی ک��ه احزاب و جریانات فتنه گر در طول 
چند سال گذشته و بخصوص در فتنه 88 از مرزهای 
قانون عبور کرده و در مسیر براندازی جمهوری اسالمی 
قرار گرفتند قائم مقام حزب اعتماد ملی در اظهار نظری 
قابل تامل از لزوم تمکین به قانون سخن گفت و اظهار 

داشت: نشست حزب اعتماد ملی قانونی بوده است !
بر اساس این گزارش رسول منتجب نیا در گفت وگو 
با ایلنا، در خصوص انتش��ار اخباری از سوی برخی از 
رسانه  ها علیه همایش حزب اعتماد ملی گفت: کشور 

دارای قانون است و باید بر اساس قانون رفتار کرد!
وی با این ادعا که به نظر می رسد اقتدارگرایان از 
همایش حزب اعتماد ملی احس��اس ترس و وحشت 
می کنند، ادام��ه داد: اقتدارگرایان از تحرک و وحدت 

اصالح طلبان می ترسند!
در این راستا یک سایت خبری که عنوان »پایگاه 
خبری-تحلیلی مستقل ایران« را یدک می کشد و در 
عین حال اخبار مرتبط با فتنه گران را پوشش می دهد 
به گزارش دیروز کیهان پرداخته و با عصبانیت شدید 
نوشت: به نظر مي رسد مسئوالن این حزب، دچار یک 
اشتباه بزرگ شده]اند[ زیرا به جاي وزارت کشور براي 
اخذ مج��وز برگزاري این همایش، بای��د به نزد مدیر 
کیهان رفته و مجوز جلس��ه حزبي خود را از ایش��ان 

اخذ مي کردند!

یک سایت دیگر اصالح طلب نیز با انتشار بخش هایی 
از گ��زارش دیروز کیهان نتوانس��ت عصبانیت خود را 
پنهان کرده و ضمن هتاکی آن چه شایسته و بایسته 
پادوهای مثلث آمریکا - انگلیس و رژیم صهیونیستی 

است را نثار کیهان کرد .
این س��ایت ب��دون این که پاس��خی به اس��تناد 
دقی��ق کیهان به س��خنان مایکل لدین بدهد که طی 
اظهارنظری در مجله آمریکایی »فرانت پیج مگزین« 
گفته است »اسرائیل هنوز گنجایش حمایت از نیروهای 
اپوزیس��یون ایرانی را دارد و قادر است برای سرنگونی 
نظام ایران از آنها حمایت کند« نوش��ت: »کیهان که 
سال ها در داستان های زنجیره ای درباره اصالح طلبان، 
از شخصیتی به نام »جورج سوروس« برای چسباندن به 
اصالح طلبان استفاده می کرد، گویا در سناریوی جدید، 

»مایکل لدین« را جایگزین سوروس کرده است.«
سخن گفتن اصحاب فتنه از قانون و قانون گرایی با 
توجه به سوابق این افراد و تشکل  ها در فتنه 88 خنده 
دار است، از سوی دیگر کسی منکر مجوز قانونی نشست 
حزب اعتماد ملی نبوده بلکه روی سخن آن جا است 
که اصحاب فتنه در پوش��ش نشس��ت اعتماد ملی به 
ت��الش برای احیای فتنه 88 پرداخته و خطوط قرمز 

جمهوری اسالمی را زیر پا گذاشته اند.
از یاد ها نرفته اس��ت ک��ه قانون گرایان مصلحتی 
امروز، در روزهای فتنه 88 و در خیابان  ها همه اصول 
جمهوری اس��المی و قانون اساسی را زیر پا گذاشته و 
ضمن هتاکی به امام خمینی در روز عاشورا و در یک 
خودکش��ی آشکار به عزای سرور و ساالر شهیدان بی 

احترامی کردند.

پس از افشاگری کیهان درباره میتینگ فتنه گران انجام شد

توصیهقانونشکنانبهرعایتقانون!

تنها آرزوی کاندیدای انصرافی 
اصالح طلبان

محمدرضا عارف عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در نشست 
دانش��جویان دانشگاه صنعتی شریف، با بیان اینکه دانشگاه ها وارد 
عرصه سیاسی و جناحی نشوند، گفت: در هر مقطعی از انقالب یک 

برچسب ایجاد شده است و با چماق همدیگر را زده ایم.
وی افزود: اگر می خواهیم ارزش های انقالب حاکم شود باید در 

دانشگاه ها تولید علم کنیم تا به ثروت برسیم.
عارف اضافه کرد: تقس��یم فرد نباید جایگاهی در نظام ارزشی 

ما داشته باشد.
 وی گفت: تنها پستی که آرزو دارم دوباره داشته باشم ریاست 

دانشگاه تهران است.
عضو مجمع تش��خیص مصلحت نظام با بیان اینکه هیچ جای 
دنیا به اندازه ایران تغییر مدیریت نداریم، اظهار داشت: باثبات ترین 
نهادها در ایران دانشگاه ها هستند که متوسط مدیریت در آنها سه 

و هفت دهم سال است.
ادعای کاندیدای انصرافی اصالح طلبان مبنی بر ثبات در مدیریت 
روس��ای دانش��گاه های کشور در حالی مطرح می ش��ود که وزارت 
علوم دولت تدبیر و امید، در طول یک سال از عمر خویش، رکورد 
بی سابقه »هر 100 ساعت یک تغییر رئیس دانشگاه« را به نام خود 

به ثبت رسانیده بود!
متقاضیان عمره دانشجویی 

گوش به زنگ باشند
رئیس س��تاد عمره و عتبات دانشگاهیان با بیان اینکه سهمیه 
امس��ال عمره دانشجویی 17 هزار و 500 نفر است، گفت: ثبت نام 
عمره دانشجویان از 27 مهر آغاز و تا 10 آبان ادامه خواهد داشت و 
پس از تاسوعا و عاشورای حسینی قرعه کشی آن انجام خواهد شد.
حجت االس��الم والمسلمین فقیهی در تش��ریح جزئیات اعزام 
دانشجویان به سرزمین وحی گفت: اساتید دانشگاه ها، دانشجویان 
پسر مجرد و دانش��جویان متاهل می توانند برای عمره دانشجویی 
ثبت نام کنند که اولویت امس��ال نیز با دانش��جویان متاهل است و 

خصوصا کسانی که اخیرا ازدواج کرده اند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: ما درخواست افزایش سهمیه عمره 
دانشجویی را داشتیم اما از آنجا که 6 میلیون نفر از مردم در نوبت 
عمره هس��تند، سهمیه عمره دانشجویی افزایش پیدا نکرده است. 
البته این را هم اضافه کنم از سهمیه عمره دانشجویی در تمام مقاطع 
تحصیلی فقط یک بار می شود استفاده کرد و دانشجویان مجرد که 
به عمره دانشجویی مشرف شدند دیگر نمی توانند به صورت متاهلی 

به عمره دانشجویی اعزام شوند.

به دنبال نشسـت وحدت اصولگرایان که با حضور 
اقشار مختلف اصولگرا برگزار شـد در ادامه این روند 
آیـات مصباح یزدی، موحدی کرمانی و محمد یزدی با 

هم دیدار می کنند.
حجت االسالم سیدرضا تقوی عضو شورای مرکزی جامعه 
روحانیت  مبارز در گفت وگو با تس��نیم، با اش��اره به نشست 
مشترک آیات مصباح یزدی، موحدی کرمانی و محمد یزدی، 
گفت: بنده برای برگزاری این نشست ابتدا با آیت اهلل مصباح 
یزدی و محمد یزدی  گفت وگو کردم که هر دوی این بزرگواران 
به ش��دت اس��تقبال کردند. وی افزود: فعال زمان و مکان این 
نشست مشخص نشده، اما قاعدتا جلسات علما شرایط خاص 
خودش را دارد. حجت االسالم تقوی با تاکید بر اینکه آیت اهلل 
مصباح و آیت اهلل یزدی به یکدیگر عالقه دارند، گفت: عالقه 
و محبتی که حضرات آیات یزدی و مصباح به یکدیگر دارند، 

بس��یار قابل تامل است؛ آیت اهلل مصباح و آیت اهلل یزدی برای 
اینکه با یکدیگر دیدار داشته باشند به شدت ابراز عالقه کردند.
عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز گفت: آیت اهلل 
مصباح و آیت اهلل یزدی هیچ اختالفی با یکدیگر ندارند و هر دو 

از اساتید برجسته اخالق در حوزه علمیه قم هستند.
آیت اهلل مصباح یکی از محورهای وحدت اصولگرایان

رئیس کمیس��یون فرهنگی مجلس نیز با اشاره به اینکه 
حجت االس��الم آقاتهرانی دبیرکل جبهه پایداری منشور 12 
ماده ای اصول گرایان را پذیرفته اس��ت، گفت: آیت اهلل مصباح 

یکی از محورهای وحدت اصول گرایان است.
به گزارش تسنیم حجت االسالم احمد سالک ظهر دیروز 
در حاش��یه برگزاری نخستین همایش شبکه مسجد یاوران 
منتظر در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: جلسه 19 مهر امسال 
در ته��ران با س��خنرانی آیت اهلل مصباح در راس��تای وحدت 

اصول گرایان تشکیل شد.
رئیس کمیس��یون فرهنگی مجلس تصریح کرد: اصل و 
ماهیت این نشست باید برای مردم بازگو شود، این موضوع باید 
تکرار شود وقتی این نشست شکل گرفت ابهامات و مشکالت 
اصول گرایان پاسخ داده شد و چه بسا ابهامات بین تشکالت 
اصول گرایی نیز از بین رفت. وی خاطر نشان کرد: این جلسه 
با یک گفتمان فرهنگی و علمی و با سیاست شکل گرفت به 
طور قطع این موضوع از منویات مقام معظم رهبری بوده است، 
در این زمینه یک خطر بسیار بزرگ و یک نقطه مثبت وجود 
دارد. س��الک تصریح کرد: خطر این است که با برگزاری این 
جلسات دشمنان بیدار می شوند و تالش می کنند اختالف ها 
را افزایش دهند، در حالی که هوشیاری اصول گرایان برای این 
همایش وجه مثبت این قضیه است. ارزیابی ما از این جلسه 

بسیار مثبت است.

وی با اشاره به اینکه حجت االسالم آقا تهرانی منشور 12 
ماده ای اصول گرایی را که جامعه روحانیت مبارز تهیه کرده بود، 
پذیرفته است، تاکید کرد: فرمایشات آیت اهلل موحدی کرمانی 
این مس��ائل را نیز تقویت کرد، ما نبای��د بر نظریه های افراد 
انگشت بگذاریم بلکه باید این نظریه ها را تبیین و ارزیابی کنیم.
وی در پاس��خ به این سوال که آیا آیت اهلل مصباح یزدی 
رهبری معنوی اصول گرایان است؟ عنوان کرد: آیت اهلل مصباح 
یزدی رهبری معنوی اصولگرایان نیست بلکه یکی از محورهای 
وحدت اصولگرایان است، اما چه اشکال دارد تمام علما همواره 

در صحنه حضور داشته باشند.
از سوی دیگر علی نیکزاد وزیر راه و شهرسازی دولت دهم 
نیز در مورد نشست وحدت اصولگرایان گفت: هدف از برگزاری 
جلسه این بود که دوستان اصولگرا کنار یکدیگر جمع شوند و 

یک همگرایی میان گروه های اصولگرا صورت بگیرد.

جریاننئولیبرالفرهنگی
درچشماندازخصوصیسازیفرهنگ

مسعود قدیمی

رئیس قوه قضائیه هجمه های حقوق بشری علیه 
جمهوری اسالمی را جنگی روانی دانست که به نحو 
سخیف و مفتضحانه از سوی کشورهای غربی به راه 
افتاده است و هر روز بیش از گذشته غیر مستند بودن 

آن آشکار می شود.
آیت اهلل صادق آملی الریجانی در جلسه دیروز مسئوالن 
عالی قضای��ی، افزایش میزان دروغ  پردازی در هجمه های 
حقوق بش��ری علیه جمهوری اسالمی را عجیب توصیف 
کرد و گفت: غربی  ها این روز ها با به کارگیری همه ابزار ها 
و رسانه هایی که در اختیار دارند احکام صادره در دستگاه 
قضایی، همچنین تعامالت سیاسی و اجتماعی مردم و نظام 
را م��ورد هجمه قرار می دهند، اما آن قدر دروغ های بزرگ 
در این هجمه  ها وجود دارد که هر کس��ی آنها را بش��نود، 
متوجه می شود یک جنگ روانی سخیف و خالی از استناد 

برپا کرده اند.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به نحوه اطالع رسانی یک 
شبکه تلویزیونی وابسته به آمریکا درباره نحوه صدور حکم 
اعدام یک نفر در کش��ور اظهار کرد: در آن برنامه مجری و 
یک به اصطالح حقوقدان که از عناصر ضد انقالب و وابسته 
بوده و از ابتدای انقالب اسالمی هم به مسیر دیگری رفته 

اس��ت، مدعی شده  که دلیل اعدام، عقیده شخص محکوم 
بوده و این حکم برخالف نظر دیوان عالی و با دستور شخص 
رئیس قوه قضائیه صادر شده که این یک دروغ مسلم است.
آیت اهلل آملی الریجان��ی افزود: اگر معاندان ومخالفان 
جمهوری اسالمی کوچکترین اطالعی از قوانین موضوعه 
در جمهوری اسالمی داشته باشند می دانند که رئیس قوه 
قضائیه هرگز رأی ماهوی صادر نمی کند و مراحل تحقیقات، 
رسیدگی و صدور حکم و قطعیت آن در قوانین مصرح تعریف 
قانونی خود را دارد. رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: کسانی که 
می خواهند علیه جمهوری اسالمی دروغ پردازی کنند الاقل 
چیزی بگویند که قابل باور باش��د، مگر رئیس قوه قضائیه 
دادگاه و محکمه دارد که رأی صادر کند؟ صدور آرای قضایی 
جزو وظایف محاکم است، البته دروغ پردازان سالهاست که 
می خواهند القا کنند در قوه قضائیه قانون حاکم نیست و 
یک شخص است که رأی صادر می کند که این دروغ محض 
توهین به قضات ش��ریف دادگستری و همان جنگ روانی 

برای تخریب نظام قضایی ایران است.
آیت اهلل آملی الریجانی در ادامه با تأکید بر اینکه با وجود 
انواع محاکم در نظام قضایی کش��ور، صدور رأی ماهوی از 
سوی رئیس قوه قضائیه معنا ندارد، تأکید کرد: حتی در متن 

ماده 18 قانون اصالح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و 
انقالب آمده است که اگر رئیس قوه قضائیه رأیی را خالف 
بّین شرع تشخیص داد، این از طرق اعاده دادرسی است و 

معنای اعاده دادرسی روشن است.
رئیس دس��تگاه قضایی ادعای رسانه های غربی درباره 
پرونده اعدام اخیر مبنی بر اجرای حکم با وجود نقض حکم 
در دیوان عالی را جنگ روانی علیه نظام جمهوری اسالمی 
دانست که بسیار ناشیانه و مفتضحانه تنظیم شده و گفت: 
اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور و یا تجدیدنظر نسبت 
به آرای محاکم کیفری اس��تان نیز دارای روندی طبیعی 
است، موارد بسیاری وجود دارد که یک شعبه دیوان رأیی 
را نقض می کند و به مرجع صدور رأی بدوی ارجاع می دهد 
اما در دادگاه بدوی بر آن اصرار می شود و دوباره به دیوان 

باز می گردد.
آیت اهلل آملی الریجانی اکثر هجمه های حقوق بشری 
علیه جمهوری اسالمی را بیان ادعاهای غیر مستند ارزیابی 
کرد و افزود: در برخی موارد نیز که مستنداتی وجود دارد، 
به اختالف مبنایی ما با غربی  ها باز می گردد. به عنوان نمونه 
در گزارش دبیرکل سازمان ملل پذیرفته شده است که حق 
قصاص در قوانین ایران از حقوق اولیاء دم است اما خواستار 

توقف صدور احکام قصاص از ناحیه دولت یا حکومت شده اند 
که به آن ها باید گفت این موضوع چه ربطی به شما دارد؟ 
حتی بر اساس اسناد بین المللی حقوق بشری، قوانین داخلی، 
به جز چند مورد استثنایی، باید از سوی مراجع بین المللی 
محترم ش��مرده ش��ود و این در حالی است که 98 درصد 
مردم ایران به قانون اساسی جمهوری اسالمی رأی دادند و 
این قانون به صراحت اجرای احکام اسالمی را خواستار شده 
است. آیت اهلل آملی الریجانی با تأکید بر اینکه هجمه های 
حقوق بشری، دستگاه قضایی را از عمل به قانون باز نخواهد 
داشت اظهار کرد: هر چه هجمه  ها و دروغ پردازی  ها بیشتر 
شود افکار عمومی نیز بیش از پیش بی اعتباری این ادعا ها 
را در می یابن��د و همچنی��ن قضات متعهد و قاطع ما را در 

مسیر اجرای عدالت مصمم تر می کند.
به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضائیه، درجلسه 
دیروز مس��ئوالن عالی قضایی رئیس سازمان بازرسی کل 
کشور گزارشی از فعالیت های صورت گرفته در این سازمان 
را ارائه کرد. همچنین چگونگی تدوین برنامه قضایی در الیحه 
برنامه ششم توسعه کشور و نیز الیحه وکالت مورد بحث و 
بررسی قرار گرفت و معاون فرهنگی قوه قضائیه نیز گزارشی 
از همایش روسای کل دادگستری در مشهد را ارائه کرد. 

رئیس قوه قضائیه

هجمههایحقوقبشریجنگروانیسخیفغربیهاست

ارزیابیایرانو1+5ازگفتوگوهایوین
توافقهستهاییاتمدیدمذاکرات

دومین روز مذاکرات هسته ای وین در حالی سپری 
شـد که اظهارات طرفین از احتمال توافق و یا تمدید 

مذاکرات خبر می دهد.
محمدجواد ظریف شامگاه سه شنبه پس از دیدار با کاترین 
اشتون با حضور در جمع خبرنگاران حاضر در محل نمایندگی 
دائم ایران با بیان اینکه در گفت وگوهای طوالنی که با خانم 
اشتون داشتم و هم گفت وگویی که بین معاونان برگزار شد، 
درباره موضوعات باقیمانده و راه های متفاوتی که برای حل و 
فصل این موضوعات مطرح شده بودند بحث و تبادل نظر شد، 
افزود: در این دور از مذاکرات در حال بررسی راه حل های ارائه 
شده برای پایان دادن به اختالفات هستیم. همانطور که بارها 
گفته ش��ده است، اختالفات قابل توجهی وجود دارد، اما این 
بدان معنا نیست که این اختالفات غیرقابل حل و فصل است.
وزی��ر خارجه کش��ورمان گف��ت: ضروری اس��ت درباره 
روش هایی که هم جدی و هم با مقداری نوآوری برای حل و 
فصل این اختالفات مطرح می شود بحث شود، اما این بحث ها 
زمان بر هس��تند و ممکن است این راه حل ها به گفت وگوی 

بیشتر نیاز داشته باشد.
وی گفت: البته این به آن معنا نیست که هنوز به راه حلی 
که مورد توافق همه باش��د رس��یده باش��یم. به این معنا هم 
نیست که راه حل غیرقابل دسترسی باشد. همه معتقدند که 
این موضوع قابل حل است، زیرا به واقع، برنامه هسته ای ایران 
یک برنامه صلح آمیز و یک واقعیت روی زمین اس��ت، به این 
معنا که دانش دانشمندان ما و فناوری که ما به دست آوردیم 
یک فناوری بومی اس��ت و همگان به این باور رس��یده اند که 

نمی شود آرزو کرد این فناوری نباشد.
ظریف افزود: از این رو ضروری است بر روی راه حل ها کار 
شود و در مذاکرات سه شنبه درباره راه حل های متفاوتی که هر 
یک از کشورها مطرح می کردند بحث های جدی صورت گرفت، 
البته تاکنون به یک جمع بندی مشترک نرسیده ایم، اما معتقدم 

در صورت وجود اراده سیاسی دستیابی به آن ممکن است.
وزیر خارجه ایران خاطرنش��ان کرد: روز پنج ش��نبه هم 
جلسه ای با مجموعه کشورهای 1+5 در حد مدیران سیاسی 
خواهیم داش��ت، زی��را معتقدیم حضور هم��ه اعضای 5+1 
برای رس��یدن به راه حل ضروری اس��ت و بسیار خوب است 
که پنج ش��نبه از این فرصت برای رسیدن به نقطه مشترک 

استفاده کنیم.
ظریف افزود: این خواست جمهوری اسالمی ایران بود که 
عالوه بر مذاکرات با کاترین اشتون و آمریکا، یک بار هم مذاکره 
با کل 1+5 باش��د و به این دلیل است که روز پنج شنبه هم 
به مدت مذاکرات افزوده شد و این نشان دهنده اراده سیاسی 

در همه طرف ها است.
وزیر خارجه کشورمان در بخش دیگری از سخنان خود 
افزود: جمهوری اسالمی از ابتدا با توجه به سیاست های کلی 
نظام و نقطه نظرات مقام معظم رهبری که داش��تن هرگونه 
سالح های کشتار جمعی را از نظر شرعی حرام اعالم کردند، 
نیازی به سالح های هسته ای ندارد و بر همین اساس احساس 

می کند که رسیدن به یک راه حل مفید است.

وی با بیان اینکه از ابتدا با اراده سیاسی و آمادگی کامل 
برای دس��تیابی به نتیجه ب��ه مذاکرات وارد ش��دیم، گفت: 
امیدواریم که چنین وضعیتی هم در طرف مقابل وجود داشته 
باشد بنابراین جلسه روز پنج شنبه فرصتی برای مرور موضوعات 
مختلف با همه اعضای 1+5 است، اما الزاما به معنای آن نیست 

که یک وضعیت جدید، مثبت و یا منفی پیدا شده است.
باید در همه موضوعات به نتیجه برسیم

ظریف افزود: بارها گفته ام مذاکرات تا زمانی که به نتیجه 
نرسد، هیچ اختالفی حل نشده است، زیرا مجموعه ای به هم 
پیوسته از موضوعات است و ضروری است در همه موضوعات 

به نتیجه برسیم.
ظری��ف گفت: فکر می کنم زمانی که در نیویورک صرف 
ش��د و مذاکرات بسیار گسترده ای که در نیویورک انجام شد 
و پنج ش��نبه هم گذاشته خواهد شد قادر است راه حل های 
مطرح ش��ده را بررسی کند و البته به هیچ وجه بحث توافق 
نیست و تا زمانی که روی همه موضوعات توافق نشود، روی 

هیچ موضوعی توافق نخواهد شد.
وزیر خارجه کشورمان با بیان اینکه زمان برای رسیدن به 
توافق وجود دارد، گفت: بیش از 40 روز دیگر فرصت داریم و 
همانطور که گفتم درباره همه موضوعات راه حل هایی از سوی 
طرف های مختلف ارائه شده است، اما تنها الزم است که در 
م��ورد ای��ن راه حل ها به جمع بندی برس��یم و در قالب یک 

مجموعه و یک بسته با آن برخورد کنیم.
همچنین محمد جواد ظریف روز گذشته با »سباستین 
کورتس« همتای اتریش��ی خود دیدار و در خصوص مسائل 
دوجانب��ه بحث و تبادل نظر کرد. وزیر امور خارجه اتریش با 
حضور در محل اقامت وزیر امور خارجه کشورمان با وی دیدار و 
گفت وگو کرد. دو طرف در این دیدار در خصوص اوضاع منطقه 

و عرصه بین الملل به بحث و تبادل نظر پرداختند.
وزیر امور خارجه کش��ورمان همچنی��ن در این دیدار از 
میزبانی دولت اتریش قدردانی کرد و وزیر امور خارجه اتریش 
با ابراز خرسندی از میزبانی مذاکرات هسته ای ایران با شش 
کش��ور در وین، ابراز امیدواری کرد این مذاکرات به راه حلی 

مورد قبول برای دو طرف منجر شود.
کری: توافق، غیر قابل دسترس نیست

»جان کری« وزیر خارجه آمریکا، پیش از سفر به وین، با 
حضور در نشست خبری مشترک با »سرگئی الوروف« وزیر 
خارجه روسیه در شهر پاریس،در مورد موضوعات مختلف از 

جمله برنامه هسته ای ایران صحبت کرد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا می توان تا ضرب االجل 
24 نوامبر )سوم آذر( به توافق جامع دست یافت یا نه، گفت: 
»نمی توانم در این مورد چیزی بگویم. االن که اینجا هستم، 
پاسخ این سوال را نمی دانم و نمی خواهم پیش بینی هم کنم«.
وزیر خارجه آمریکا افزود: »تصور نمی کنم که این )توافق( 
غیرقابل دس��ترس باشد. اما در عین حال موضوعات سختی 
وجود دارد که باید حل ش��وند، به همین خاطر نمی خواهم 
پیش گوی��ی کنم. باید با جدیت ب��ه مذاکرات ادامه دهیم. ما 
همین کار را انجام می دهیم تا ببینم به کجا می رس��یم. فکر 

می کنم باید بگذارم فعال خود مذاکرات نتایج را مشخص کند. 
فکر نمی کنم گمانه زنی کردن های بیش از حد در حال حاضر 

کمکی کند«.
24 نوامبر، مهلت مقدس نیست

همچنین »سرگئی الوروف« وزیر امور خارجه روسیه  پس 
از دیدار با همتای آمریکایی خود گفت که رسیدن به توافق 
هسته ای در این دور از مذاکرات هسته ای در وین امکان پذیر 
اس��ت. وی گفت: رس��یدن به توافق محتمل اس��ت ولی من 
نمی توان��م تضمین کنم که این تواف��ق تا 24 نوامبر )3 آذر( 
حاصل شود، مهلت 24 نوامبر یک مهلت مقدس )وغیرقابل 

تغییر( نیست.
در ادامه رایزنی های روز گذشته در وین در راستای راه حل 
جامع هسته ای نشست سه جانبه وزرای خارجه ایران، آمریکا 
و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برگزار 
ش��د. این دیدار با این هدف برگزار ش��د تا اختالفات درباره 
موضوعات اساسی حل و فصل گردند و مسیر پیش رو برای 
نیل به توافق هسته ای جامع تا پایان ضرب االجل 24 نوامبر 
)3 آذر( هم��وار گردد.پیش از این دیدار، جان کری و کاترین 

اشتون در دیداری دو جانبه به تبادل نظر پرداخته بودند.
»سرگئی ریابکوف« معاون وزیر امور خارجه و رئیس هیئت 
نمایندگی روس��یه در مذاکرات هسته ای نیز معتقد است که 
دور کنونی مذاکرات نمایندگان ایران و کشورهای عضو گروه 
»1+5« در وین می تواند نتیجه بخش باشد، ولی این مسئله به 
این بستگی دارد که همه طرفین شرکت کننده در مذاکرات 
اراده سیاس��ی الزم برای رسیدن به توافق جامع هسته ای را 

از خود نشان دهند.
ریابکوف با اعالم این مطلب یادآور شد که در حال حاضر 
اطمینان از »تضمین صددرصد« در خصوص رسیدن به توافق 
وجود ندارد و به همین دلیل باید همه طرفین حداکثر تالش 

خود را برای پیشرفت در مذاکرات انجام دهند.
وی در عین حال برگزاری مذاکرات ایران و گروه 1+5 در 
سطح وزرای امور خارجه در ماه نوامبر را بعید ندانست و این 
مسئله را منوط به پیشرفت مذاکرات کنونی در وین دانست.

معاون وزیر خارجه روسیه در پاسخ به سؤالی در این رابطه 
افزود: »من این مس��ئله را امکان پذیر می دانم. اگر مذاکرات 
کنونی نتیجه بخش بوده و چنین توافقی صورت بگیرد، هنوز 
فرصت باقی است تا قبل از 24 نوامبر وزرای امور خارجه نیز 

با یکدیگر نشست داشته باشند«.
وی افزود: »من نمی خواهم بگویم که اختالفات اصلی در 
حال حاضر بین ایران و آمریکا وجود دارد. همه شرکت کنندگان 
خط قرمزهایی برای خود دارند که از آنها عبور نخواهند کرد. 
البته مسلما در این بین بسیاری از مسائل به مواضع ایران و 

آمریکا بستگی دارد.
 امیدواری چین

همچنین »هونگ لی« س��خنگوی وزارت خارجه چین 
تاکید کرد که این کشور امیدوار است که نشست اعضای دائمی 
شورای امنیت و آلمان در خصوص ایران، سازنده خواهد بود.

وی افزود: روند مذاکرات در خصوص برنامه هسته ای ایران 

وارد مرحله کلیدی شده است. علی رغم این واقعیت که طرف ها 
با چالش های مختلفی روبرو هستند ما نباید نتایج حاصل شده 

را دست کم بگیریم.
س��خنگوی وزارت خارجه چین گف��ت: ما امیدواریم که 
مذاکره کنندگان��ی که با یکدیگر دی��دار می کنند مذاکرات و 
گفت وگوهای سازنده ای داشته باشند و به دنبال یافتن راهکار 

مشکل باشند و نگرانی های مشترک را در نظر بگیرند.
»ماری هارف« س��خنگوی وزارت ام��ور خارجه آمریکا 
نیز گفت که این دور از مذاکرات هس��ته ای ایران و 1+5 که 
بناست امروز در شهر وین برگزار شود، تنها یک روز به طول 

خواهد انجامید.
 مداخله وزیر جنگ رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری ها، با وجود اینکه طرفین مذاکره از 
احتمال توافق و یا تمدید مذاکرات سخن گفته اند، وزیر جنگ 
رژیم صهیونیستی در مصاحبه با پایگاه المانیتور گفت از روند 
مذاکرات هسته ای با ایران، نگران است، چراکه این گفت وگوها 

نهایتا به یک »توافق بد« منجر می شود.
»موشه یعلون« با متهم کردن تهران به تالش برای ایجاد 
ناآرامی در منطقه و تقویت نفوذ خود در دیگر کشورها، مدعی 
شد که تحریم ها و فشار اقتصادی بود که موجب شد تا تهران 
پای میز مذاکرات حاضر شود. وی با این حال گفت: »متاسفانه، 
می بینیم که غرب در حال کوتاه آمدن است و روند بحث های 
کنونی نشان می دهد که قرار است به توافقی منجر شود که 

یک توافق خوب نخواهد بود«. 
یعلون نیز در همین راس��تا در توضیح اینکه چه توافقی 
از دید تل آویو، یک »توافق خوب« اس��ت،  مدعی شد: »یک 
توافق خوب، تمام ظرفیت های محوری برنامه هسته ای ایران 
را از این کشور می گیرد. نباید هیچ گونه غنی سازی اورانیوم یا 
پلوتونیومی وجود داشته باشد. چنین توافقنامه ای است که به 
جهان اجازه خواب راحت را می دهد... االن بحث بر س��ر این 
اس��ت که چند سانتریفیوژ باید در ایران بماند. اصال چرا باید 
سانتریفیوژی در ایران بماند؟ برای چه؟ آنها ادعا می کنند که 
برنامه هسته ای شان صلح آمیز است. کشورهای زیادی هستند 
که برنامه هس��ته ای غیرنظامی دارند،  اما س��انتریفیوژی هم 
ندارند. خود این که ایران بر داش��تن این توانمندی ها اصرار 
دارد و قدرت های جهانی هم در برابر آن کوتاه آمده اند، خیلی 
چیزها به شما می گوید. به همین دلیل هم هست که یک توافق 

)اگر به دست بیاید(، توافق خوبی نخواهد بود«.
جمهوری اس��المی ایران و گروه 1+5 تاکنون هفت دور 
درباره راه حل جامع هسته ای به گفت وگو پرداخته اند که شش 
دور آن در وی��ن و هفتمین دور نیز حدود دو هفته پیش در 
نیویورک برگزار شد اما کماکان اختالفات عمده در خصوص 
میزان غنی سازی، رآکتور آب سنگین اراک،  تاسیسات فردو، 
تحریم ه��ا و بازه زمانی لغ��و آن و بازه زمانی اجرای توافقنامه 

جامع محل اختالف است.
قرار اس��ت هشتمین دور مذاکرات جامع هسته ای امروز 
به ریاست ظریف و اشتون و با حضور هیئت های ایران و 5+1 

در وین برگزار شود.


