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منتظرید که آمریکا برای تان کار بکند!؟
تا مجتمع نشــوید، تا دستتان را به هم ندهید، تا اخوت اسالمی 
را حفظ نکنید، نمی توانید درمقابل این قدرت ها بایستید. تمام شیره 
جان شما را می کشند و می برند و ملت شما را آن طور ضعیف و زبون 
و بیچاره می کنند و همه نشسته اید هی منتظرید که آمریکا برایتان 

کار بکند!
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نگاهیبهدیروزنامههایزنجیرهای

با افزایش قیمت حامل های انرژی
نمی توان شغل ایجاد کرد

سرویس سیاسی ـ
روزنامه ایران دیروز گفت وگویی را با فرشاد مؤمنی، اقتصاددان حامی دولت منتشر کرد. وی در این مصاحبه گرچه 
تالش کرد ریشــه وقایع اخیر کشــور را عالوه بر مطالبات اقتصادی و مشکالت معیشتی مردم، به حوز ه های سیاسی و 
اجتماعی نیز تعمیم دهد، اما در عین حال موارد مهمی از سوء مدیریت و تصمیمات غلط اقتصادی دولت را مطرح کرد 

و آنها را مورد بررسی و انتقاد قرار داد.
ارگان دولت از قول مؤمنی نوشت: »از نظر اصولی این نارضایتی همان اندازه که جنبه اقتصادی دارد به صورت همتراز 
ســایر جنبه ها را هم در بر می گیرد... به نظر من بزرگ ترین خطای راهبردی این اســت که اعتراض مردم را فقط به یک 
جنبه خالصه کنیم.« در همین حال، اقتصاد دان حامی دولت به ایران گفت: »نمی شود فشار مالیاتی بر عامه مردم به 
اندازه صددرصد تحمیل شود چون آنها صادق تر و شفاف تر عمل می کنند اما برخورد گشاده دستانه با طیف غیرمولدها 
صورت گیرد. با کمال تأســف در دوره ریاســت جمهوری آقای دکتر روحانی هم این روند نه تنها بهبود پیدا نکرده است 
بلکه این سهل انگاری و غفلت ها در برخی از جهات شدت هم پیدا کرده است... از نظر اصولی، ساختار نهاد ضد توسعه ای 
که از گذشته وجود داشت، از کانال شیوه بودجه ریزی دولت همچنان استمرار دارد.« در بخش دیگری از این گفت وگو 
آمده اســت: »همه آن خطاهای راهبردی بحران ســاز که در دوران احمدی نژاد وجود داشت، همچنان استمرار دارد و 
در این دولت تنها شیب آن اندکی کاهش یافته است. در حالی که رئیس جمهوری وعده داده بود که اصل جهت گیری 
نامناســب را متوقف کند. ما حتی درســند بودجه 97، هم می بینیم که هیچ اراده ای برای تغییر این مناسبات مشاهده 

نمی شود. بنابراین نباید مسئله نارضایتی های عمومی را سطحی و ناقص ببینیم.«
مدعیان اصالحات و حامیان دولت برای سرپوش گذاشتن بر ناکارآمدی دولت در حل نابسامانی ها، با وجود گذشت 
5 سال از مدیریت طیف اصالحاتـ  اعتدال، ترفند حواله دادن مشکالت به دولت های نهم و دهم را به کار می بندند. این 
بدان معناست که مدعیان اصالحات اقدامات دولت های نهم و دهم در عرصه اقتصاد را نامطلوب می پندارند در حالیکه 
در این گفت وگو بر استمرار سیاست های غلط گذشته)از دیدگاه حامیان دولت( در دولت روحانی تصریح شده است. این 

موضوع بیش از پیش بر ترفند بودن این رویکرد صحه می گذارد.
بی مبنا بودن گرانی حامل های انرژی برای ایجاد  اشتغال

مؤمنی گفت: »می گویند برای ایجاد اشتغال باید جهش در قیمت حامل های انرژی ایجاد کنیم که این امر بی مبنا است.« 
اقتصاددان حامی دولت اظهار داشت: »بزرگ ترین خطایی که دولت انجام داده این است که در برنامه ششم محوریت 
را به توسعه عادالنه اختصاص نداده است و ما هر روز که از »برخورد برنامه ریزی شده با کیفیت« برای حرکت به سمت 
»توسعه عادالنه« )آنطور که قانون اساسی به عنوان میثاق ملی خواسته بود( فاصله بگیریم می تواند واگرایی، بحران سازی 
و تنش ها را افزایش دهد و در این ماجرا هیچ کس ســود نخواهد برد. بارها این مســئله را به زبان کارشناســی گوشزد 
کردیم که »ساختارنهاد کج کارکرد« که باالترین فشارهای معیشتی را به فرودستان و تولید کنندگان تحمیل می کند و 
غیر عادالنه ترین امتیازها را به غیرمولدها می دهد، همان اندازه که بحران اجتماعی ایجاد می کند، بحران اقتصادی هم 

ایجاد می کند و کشور را به سمت ناپایداری های پرخسارت و احیانا غیر قابل بازگشت می کشاند«.
مسیر  اشتغالزایی در بودجه 97 نادرست و غیرمطابق با موازین کارشناسی

در بخش دیگری از این مصاحبه آمده است: »در مورد بودجه 97 شیوه برخورد با مهم ترین نکته ای که روحانی در 
نطق بودجه خود مطرح کرد یعنی اشتغالزایی به کلی نادرست و غیرمطابق با موازین کارشناسی است. از نظر تبلیغاتی 
درست مانند شیوه ای است که اینها در مورد رشد اقتصادی استفاده کردند. ما در طرز برخورد دولت تناقض های جدی 
می بینیم. سخنگوی دولت اظهار کرد: مطالعات کارشناسی در سازمان برنامه می گوید برای تحقق رشد 8 درصدی حداقل 
باید ســالی 200 میلیارد دالر سرمایه گذاری شود.این مسئله در شرایطی مطرح شده است که میزان سرمایه گذاری در 
دولت روحانی به غیر از یک الی دو ســال همواره منفی بوده اســت لذا وقتی ادعای رشد گزاف می کنند باید حواسشان 

باشد که ابتدا بنیه خود را به جهت کارشناسی به چالش می کشند.«
تحول خواهی به سبک روحانی؛ ابهام آفرینی مصلحتی!

روزنامه بهار در یادداشتی به بررسی نوع سیاست ورزی روحانی پرداخت و نوشت: »تحول خواهی به سبک روحانی با 
تحول خواهی اصالح طلبی تفاوت های کلیدی دارد. او با عبرت از تجربه جریان اصالح طلبی و اصالحات عقیم و اجرایی 
نشــده دهه 70، تحول خواهی خود را به ســبکی متفاوت به پیش می برد... روحانی برای طرح مســایل کلیدی و ایجاد 
تحوالت مورد نیاز کشور در فرصتی مناسب به »فضایی مبهم« نیازمند بود. فضایی که پیش بینی رفتارهای سیاسی او 
را بسیار دشوار کند. او این فضای مبهم را با توسل به موارد زیر خلق نموده است: امتیازدهی به منتقدان و پشت کردن 
مصلحتی به حامیان خود، ایفای نقش »مطالبه گری و انتقادی« به جای »پاسخگویی« و بیان اظهارنظرهایی که با اظهار 

نظرهای پیشین او همخوانی ندارد.«
این روزنامه همچنین در ادامه نوشت: »نباید فراموش کنیم که او برای پیشبرد اهداف سیاسی خود، بازهم در آینده 
به استراتژی ابهام آفرینی مصلحتی متوسل خواهد شد. ابهامی که ارزیابی های متناقضی از او به تصویر خواهد کشید!؟«
متاسفانه طی سال های اخیر به عوض اینکه دولت ها به دنبال ثبات، آرامش و سطح پایین تنش و مناقشه باشند، با 
ابهام آفرینی در پی ایجاد بحران هایی مدیریت شده و کانالیزه هستند تا اهدافی جدای از کارویژه های معمول دولت ها 
)بهبود وضع معیشت، اشتغال، مسکن، تولید و....( را دنبال کنند. صد البته همیشه ابعاد این بحران تحت مدیریت دولت 
باقی نمی ماند و منجر به آشوب فراتر از کنترل آن می شود؛ هدفی مانند بقاء و استمرار برای مدتی طوالنی و به هر قیمت 
در شــرایطی که پایه های محبوبیت و مقبولیت اجتماعی به دلیل عدم کارآمدی در حال سست شدن است. البته ذیل 
این هدِف کلِی راهبردی، بسته به شرایط و زمان، اهدافی تاکتیکی هم تعریف می شوند که اهّم آنها می تواند به این قرار 
باشد: مظلوم نمایی، متهم کردن رقبا برای تضعیف جایگاه، انحراف افکار عمومی از مسائل مبتالبه دولت در یک مقطع 
خاص، کاستن از فشار مطالبات عمومی)عمدتا اقتصادی(، امتیازگیری از رقیبان، توجیه ضعف ها )در فرهنگ عاّمه، »ماله 
کشی« نیز خوانده می شود(، بر هم زدن تمرکز جناح های رقیب و مشغول داشتن آنها به امور حاشیه ای، و در شرایط 
حاد، پیشبرد برنامه های تغییرات بنیادین در نظام سیاسی به قصد تغییر ماهیت و هویت آن عمدتا از طریق بسیج افکار 
عمومی و اصطالحا »فشار از پایین«. بحران های دولت ساخته با استراتژی ابهام آفرینی نیز همواره برای از بین بردن رقبا 
و منتقدین، ســرگرم کردن مردم به حواشی غیرضروری و غیرمهم برای کشور، اختالف افکنی بین مسئوالن، حمله به 
نهادهای انقالبی و امنیتی، خلع ســالح کردن نهادهای اطالعاتی از مقابله با عناصر ضدامنیتی، حمله و لکه دار کردن 

عناصر انقالبی، فتنه گری برای کودتاهای نرم و... استفاده شده است.
دولت نمی تواند معجزه کند!

روزنامه آرمان دیروز در مطلبی نوشت: »اقتصاد در مرحله خطرناکی قرار گرفته که امکان ایجاد باالنس بین هزینه و 
فایده وجود ندارد. می توان بین هزینه و درآمد باالنس ایجاد کرد. باید به صورت ریشه ای و آرام تر به دنبال چاره گشایی 
بود. دولت نمی تواند معجزه کند.« با گذشت بیش از پنج ماه از آغاز به کار دولت دوازدهم، بررسی کارنامه دولت روحانی، 

دست خالی در عمل و اقدام به وعده ها و مطالبات مردم را نشان می دهد.
در دولت یازدهم، برخی دولتمردان در کنار مدعیان اصالحات و نشریات زنجیره ای تمام امور را به برجام گره زده و 
مدعی شدند که با امضای برجام، تمامی مشکالت حتی مشکل آب خوردن مردم نیز رفع می شود. حال با گذشت حدود 
24 ماه از اجرای برجام و همچنین 30 ماه از امضای برجام، بدون توجه به این وعده و وعیدها، آیه یأس خوانده و مدعی 
هستند که نباید از دولت انتظار معجزه داشت. مرتبط کردن همه امور به برجام و معطل و بالتکلیف نگه داشتن مدیریت 
و اقتصاد کشور، همان خسارت بزرگی است که دشمن می پسندد. اکنون تعلیق و انتظاری که به جان فعاالن اقتصادی 

و تولیدکنندگان و مدیران ما افتاده، مجال حرکت و خالقیت را از آنان گرفته است.
حسین راغفر کارشناس اقتصادی حامی دولت پیش از این گفته بود: »دولت دوازدهم دولت جدیدی نیست ادامه 
دولت 4 ســال قبل اســت. سؤال این است که چطور همه برنامه های آقای روحانی موکول است به آینده. دستاوردهای 
سال گذشته دولت روحانی قرار است کجا خودش را نشان دهد؟ به نظر می رسد اتکای بیشتر دولت به حافظه بلندمدت 
مردم است تا حافظه کوتاه مدت آنها. تصور بر این است که مردم امیدوارند که در آینده اتفاقی بیفتد و وعده ها به آینده 
برمی گردد...دستاوردهایی که دولت مدعی آنهاست آنگونه که باید و شاید برای مردم ملموس نیست. همه وعده های دولت 
هم معطوف به آینده اســت و هر ســال وعده ها به سال بعد موکول می شود«. پیش از این روزنامه زنجیره ای آفتاب یزد 
نوشته بود:»برخورداری از نتیجه ملموس برای دولت دوم روحانی بسیار حیاتی است و دیگر نمی شود با مردم گفتار درمانی 

کرد و با بیان توجیهات و اینکه ما می خواستیم آنها نگذاشتند، اعتماد آنها را مجددا کسب کرد«.
بنزین باید گران شود چرا نخبگان مقاومت می کنند؟!

روزنامه زنجیره ای شرق، دیروز در یادداشتی به احتمال گران شدن بنزین پرداخت و با انتقاد از تالش های صورت 
گرفته برای گران نشدن حامل های انرژی، آن را خالف مصلحت جامعه دانست!

در بخشــی از این یادداشت آمده است: »نخبگان و روشنفکران این دیار همه گونه تحلیل عرضه می کنند تا قیمت 
بنزین گران نشــود؛ برای مثال گفته می شــود اگر بنزین گران شود فالن قدر  اشتغال از بین می رود و دیگری می گوید 
اگر بنزین گران شود به دلیل تشدید کسری بودجه و دامن زدن به انتظارات تورمی یا باالبردن هزینه تمام شده به همان 
درصد تورم اضافه خواهد شد.« در ادامه این یادداشت آمده است: »نقش برخی مدعیان با این به ظاهر استدالل هایی که 
علیه افزایش بنزین عرضه می کنند، فقط موجب می شود مقاومت اجتماعی در برابر این اصالح اقتصادی بیشتر شود و 
سیاست گذاران را به تردید افکنند. همه می دانیم سیاستمداران به اندازه کافی انگیزه دارند که منافع کوتاه مدت را به منافع 
بلندمدت ترجیح دهند. فقط کافی است جامعه با مقاومت در برابر سیاست های اصالحی و روشنفکران با تئوریزه کردن 
تداوم سیاست های غلط گذشته آنها را به تداوم وضع موجود سوق دهند. البته اگر این روند ادامه یابد، دود آن به شکل 
آلودگی هوا، ترافیک و هرز منابع کشــور به چشــم خود جامعه و همان روشنفکران خواهد رفت و تأخیر در اصالحات 
اقتصادی فقط هزینه اصالح را بیشتر می کند اما ضرورت آن را منتفی نخواهد کرد.« بازی نویسنده با کلمات در حالی 
است که انتقادها به افزایش قیمت بنزین نبوده و منتقدین می گویند در حالی که دولت مجوز افزایش سالیانه ده درصدی 
قیمت بنزین را داشته است، به دالیل انتخاباتی در 4 سال نخست، این کار را نکرده و همه آنچه که به صورت تدریجی 
باید انجام می شد، پس از انتخابات و در سال آینده قرار است به ناگهانی و به صورت افزایش 50 درصدی اعمال کند و 

جامعه تحمل چنین فشار سنگینی را ندارد.
اندر فواید برجام

روزنامه اعتماد در یادداشــتی با عنوان »سنگ مستحکم بنای برجام« به موضوع توافق هسته ای و رفتار طرف های 
این توافق پرداخت. در این نوشــتار آمده است:»در همین مسئله برجام منفعت بسیار جدي ما، رفع تحریم ها، ضرورت 
رشد اقتصادي، حل مشکالت اقتصادي داخل کشور، اشتغال و سرمایه گذاري خارجي بود؛ همه این ضرورت ها باعث شد 
تا ما راهي را انتخاب کنیم که از ورطه هولناك دولت هاي نهم و دهم خارج شویم و به اقتصاد کشور و چرخ اداره کشور 
روغني بزنیم و رونقي ایجاد کنیم.« به واقع مشخص نیست، آنان که در مدح برجام می نویسند منظورشان از رفع تحریم ها 
چیست؟ با گذشت تقریبا 2سال از اجرای برجام همچنان کشور در موضوع تبادالت بانکی دچار مشکل است. اساسا اگر 

مشکل مبادالت بانکی حل نشود، حتی برداشته شدن تحریم های دیگر هم کمکی نخواهد کرد.
نویسنده مدعی شده که هدف از برجام »رشد اقتصادي، حل مشکالت اقتصادي داخل کشور، اشتغال و سرمایه گذاري 
خارجي« بوده است. حال پس از گذشت 2سال که زمان کمی هم نیست، این اهداف چقدر محقق شده است؟ روزنامه 
شرق هفته گذشته مصاحبه ای را با سفیر اتریش در تهران انجام داد. وی گفت: »یکي از همکاران من مي گفت کوهي 
از یادداشت تفاهم امضا شده، ولي جز چند مورد انگشت شمار منجر به قرارداد نشده است.« آیا هدف برجام فقط ایجاد 

شرایط برای رفت و آمد و دید و بازدیدها بوده است؟
نویسنده در یادداشت خود نوشته است که منافع مشترك میان ایران و اروپایی ها موجب شده که آنها در برابر آمریکا 
بایستند و در ادامه آورده است: »باید بپذیریم که در برجام اکنون با  اشتراك منافع واضح و جدي با روس ها از یک طرف 
و با اروپا از طرف دیگر مواجه شده ایم. به همین منافع مشترك است که این کشورها محکم جلوي آمریکا ایستاده اند.«!

موضوع این است که برجام شرایط را برای اروپای دچار بحران های اقتصادی فراهم کرد. این توافق درهای بازار مصرف 
بزرگی به نام ایران را بر آنها گشود چنانکه شرکت های بزرگی نظیر توتال یا پژو یا شرکت هواپیماسازی ایرباس به مدد 
قراردادهای فروش با ایران شرایط ویژه ای برای خود تدارك دیدند. آیا هدف برجام سرازیر کردن محصوالت کشورهای 
اروپایی به ایران بود؟ ضمن آنکه باید یادآور شویم که سرمایه گذاری خارجی پس از برجام نیز وضعیتی بسیار بد دارد.

الزم به ذکر اســت که چندی قبل خبری منتشــر شد مبنی بر اینکه شرکت توتال که قراردادهای بزرگی را پس از 
برجام با ایران انعقاد کرده است، در واشنگتن دفتری تاسیس کرده برای هماهنگی بیشتر با تصمیم های آمریکا در مورد 

ایران. مدیرعامل این شرکت به صراحت گفته بود که از تصمیم هایی که آمریکا می گیرد تبعیت می کنیم.

 ذات اقدس اله رسول خود را به ادب الهي مؤّدب کرد که حضرت فرمود: »أّدبني 
ربّي فأحسن تأدیبي«)1(، قبل از اینکه وجود مبارك حضرت به مقام شامخ نبّوت بار 
یابد، هنوز پیغمبر نشده بود که صدر و ساقه رفتار و گفتار او ادب بود، آن روز برده داري 
یک نظام رســمي بود، تعبیر غالم، تعبیر عبد، تعبیر اَمه و کنیز یک تعبیر روزانه در 
همــه خانواده ها بود، قبل از نبّوت، حضرت هرگز کلمه غالم، کلمه امه، کلمه عبد را 
به کار نمي برد، حرف ابن  ابي الحدید این اســت که حضرت در دوران قبل از نبّوت از 
»عبد« تعبیر مي کرد به »فتی«، از »أمه« تعبیر مي کرد به »فتاهًْ«؛ یعني پسر جوان، 

دختر جوان. فتّوت را طرح مي کرد، جوان را هم شاب نمي گفت، نمي فرمود جوان!
ادب پیامبر )ص(عامل گرایش مردم به اسالم

اصرار قرآن کریم این است که این واژه هاي معنادار را در اصول زندگي راه اندازي 
کند، »فتی«؛ یعني کسي که داراي فتّوت و جوانمردي است، نمي گوید، بگویید: جوان! 
بلکه بگویید: جوانمرد،حضرت این تعبیر را چه درباره »أمه« چه درباره »عبد« به کار 
مي برد تا جامعه را به این فضل روشن کند، به این جامعه بها دهد، همین جامعه وقتي 
مؤّدب شد، مّتحد شد، توانست این دو امپراطوري را رام کند، هم امپراطوري ایران را 
بگیرد،هم امپراطوري روم را بگیرد؛ مگر حجاز چقدر سالح داشت؟ مگر این اعراب با 
آن وضعي که داشتند که حیات خلوت هرکدام از این دو امپراطوري بودند، مي توانستند 
در برابر ایران و روم بجنگند؟ اما هر دو کشــور طولي نکشــید که تابع اســالم شدند. 
مردم تشنه عدل، ادب و احسان هستند. در درون همه ما این حس را ذات اقدس اله 
به ودیعت نهاده، ما همان طوري که با این چشــم ظاهر از ُگل لّذت مي بریم، با چشم 
درون خود از ادب لّذت مي بریم، از عاطفه لّذت مي بریم، اسالم با این هنر آمده ایران 
را گرفته وگرنه مگر ایران فتح کردني بود، مخصوصاً بخش هاي طبرســتان که قدم به 
قدم شــیارهاي سنگالخ و جنگلی دارد، مگر طبرستان قابل فتح بود؟ مگر بخش هاي 
زاگرس قابل فتح بود، آن منطقه هایي که یا جنگل دارد یا کوه دارد یا دّره دارد، قدم 
به قدم شیار است، مگر مي شد ایران را فتح کرد، اینها منتظر عدل بودند، دیدند عدل 
آمد, منتظر ادب بودند، دیدند ادب آمد،به اسالم گرویدند. این باید بماند این سرمایه 

دیني و سرمایه ملّي ماست، فرمود پیغمبر آمد با این وضع مردم را اصالح کرد.
مادر؛ مجرای فیض خالقیت

وجود مبارك پیغمبر)صلی اهلل علیه و آله( از همان زمان جاهلّیت به این فکر بود 
که خانواده را ســامان دهد. خواهرها، مادرها، خانم ها عنایت کنند، بدانند که بهترین 
فضیلت براي زن،مادر شدن است، این کودك که در َرِحم مادر تربیت مي شود؛ نظیر 
آن دســتگاه شیشه اي یا غیر شیشه اي سلول هاي بنیادي نیست که در آنجا بّره اي را 
به بار مي آورند. در دوران بارداري همه فضایلي که مادر دارد به بچه مي رســد و همه 
فیض هایي که ذات اقدس اله به کودك در َرحم عطا مي کند از راه نْفس مادر اســت؛ 
مادر مجراي فیض خالقّیت است.اگر مادر، کارِ مادري بکند ما دیگر جوان معتاد نخواهیم 
داشت، عاطفه است که جوان را از منزل جدا نمي کند، عاطفه است که جوان را پایبند 
منزل مي کند.این عاطفه است که اگر مادر پیر شود، پدر پیر شود؛ هرگز فرزند حاضر 
ا یَْبُلَغَنّ ِعْنَدَك  نیســت او را به خانه سالمندان بفرستد، او شاگرد این آیه است که )إَِمّ
؛ اگر یکی از آن دو یا هر دو در کنار تو به  الِْکَبــَر أََحُدُهمــا أَْو ِکالُهما َفال تَُقْل لَُهما أٍُفّ
سالخوردگی رسیدند به آنها ]حتی[ اوف مگوی)2(. یک سّید بزرگواري خدمات فراواني 
در شهر ما کرد، مسجد ساخت، حسینیه ساخت، حمام ساخت، خواست خانه سالمندان 
بسازد، هر چه کرد موفق نشد، یک روز آمد نزد من ِگله کرد که اینها حاضر نیستند به 
من پول بدهند، گفتم شما از این مردم قدرداني کن که به تو پول نمي دهند و حاضر 
نیســتند خانه سالمندان بســازند، هر کسي مادر خود را در خانه خود حفظ مي کند، 
جاي شکر است، اینها تربیت شده عالمان دین هستند. آدم مادر و پدر خود را به خانه 
ســالمندان مي دهد؟ کســي که در مهدکودك تربیت شده، عاطفه را نچشیده است، 
عاطفه که سفارشــي نیست، عاطفه چیزي نیســت که آدم پاي سخنراني یاد بگیرد، 
عاطفه چشیدني است نه شنیدني، عاطفه چشیدني است نه خواندني، عاطفه یافتني 
است نه فهمیدني، عاطفه را کودك باید در دانشگاه هفت ساله خود دریابد؛ این عاطفه 

مي شود مالت، وقتي مالت شد، جامعه را با این عاطفه مي شود حفظ کرد.
علم دینی؛ عامل وحدت حوزه و دانشگاه

خدا آیت اهلل شــهید محمد مفّتح را غریق رحمت کند! او از شــاگردان خوب 
مرحوم محّقق داماد بود، شــاگرد امام بود، در بخشي از درس هاي خصوصي عالمه 
طباطبایي شرکت مي کرد و موفق شد که حوزه و دانشگاه را مّتحد کند؛ اما اتحاد 
حوزه و دانشگاه در سایه علم است؛ یعني حوزه مي گوید، خدا چنین گفت، دانشگاه 
مي گوید، خدا چنین کرد. دانشگاه ما غرق در دین است؛ منتها خیال مي کند علم، 
سکوالر است، مثل اینکه یک ماهي از سایر ماهي ها سؤال کند، اینکه مي گویند دریا، 
اینکه مي گویند آب، آب چیست؟ به او می گویند تو غرق در آب هستی، نمي داني 
آب چیســت؛ مگر مي شود دانشجو، دانشگاه، اســتاد دانشگاه حرفشان غیر دیني 
باشــد؟! کّل این نظام با یک تثلیث اداره مي شــود و آن جهان بیني و جهان داري و 
جهان آرایي است، این سه کار، وظیفه همه است. جهان را بفهمیم، جهان را حفظ 
کنیــم، جهان را بیاراییم، آلوده نکنیم. اگر کســي در حوزه قم بحث کند که امام 
صادق)ع( یا امیرمؤمنان چه کارهایي کردند، این مي شــود علم دیني؛ ولي اســتاد 
دانشگاه که در دانشگاه مي گوید خدا چنین کرد، این دیني نیست؟! این غرق دین 
است وما چیزي در عالَم نداریم که فعل خدا نباشد خدا و خدا، خدا و اسماي خدا، 
خدا و اوصاف خدا، خدا و اقوال خدا، خدا و افعال خدا، خدا و آثار خدا هر کدام از اینها 
موضوع علم قرار بگیرد، این علم، علم دیني است؛ منتهاـ  متأسفانهـ  الشه دانش در 
دانشگاه ها مطرح است، چه کسي این عالَم را خلق کرد؟ براي چه چیزي خلق کرد، 
این أبتر اول اســت و أبتر آخر؛ یعني هم »منقطع األول« است هم »منقطع اآلخر«، 
الشــه دانش در کتاب هاي درســي است، یک فیزیکدان و شیمیدان الشه تدریس 
مي کند، یک طبیب الشه تدریس مي کند، این حادثه این طور »است«، قباًل این طور 
»بوده اســت«، بعداً این چنین »مي شود«؛ اّما چه کسي کرد، چه کسي به بار آورد، 
این زمین و موجودات زمیني را چه کســي به بار آورد، این هوا و فضا و احکام آن 
را چه کسي به بار آورد، این نظام سپهري و عواقب آن را چه کسي خلق کرد؟ این 
»هو األول« را گذاشتند کنار، این »هو اآلخر« را گذاشتند کنار، چون )ُهَو األَْوُّل َو 
اآْلِخُر(؛)3( یعني مبدأ و غایت را کنار گذاشتند، نظام داخلي هم که قوام آنهاست، ماده 
و صورت اینهاست، جنس و فصل اینهاست یا به تعبیِر روز ذّرات دروني اینهاست، 
این ذّرات را چه کسي سامان داد، چه کسي آفرید؟ چون این دانش در دروس اینها 
نیست، اینها خیال مي کنند علم، سکوالر است، علم ممکن نیست که سکوالر باشد. 
اگر کســيـ  خداي ناکردهـ  جهان بیني او الحادي اســت؛ یعنيـ  معاذ اهللـ  خدا و 
قیامت و وحي و نبّوت را قبول ندارد، بله چنین کسي خود سرگردان است، علوم او 
هم ســرگردان، هیچ نظمي هم در جهان نیست، براي اینکه ناظمي در کار نیست؛ 
اّما وقتيـ  به لطف الهيـ  ما در کشوري نفس مي کشیم که اساس آن قرآن است و 
عترت، معلوم مي شود که هر موجودي که در نظام هستي ثبت  نام کرده است، فعل 
خداست. بعضي از علوم است که موضوع آن فعل انسان است، مثل هنر، خوانندگي، 
نوازندگي، ریسندگي، بافندگي، اینها مي تواند دیني یا غیر دیني باشد، اینها را باید با 
دین هماهنگ کرد؛ اّما فیزیک، شیمي، طّب، ریاضي ، علوم پایه و علوم تجربي همه 
اینها دیني اســت، چون بحث از موجود خارجي است، بحث درباره عوارض چیزي 
است که خدا تنظیم کرده است، بحث درباره فعل خداست، فرض ندارد که انسان 
درباره فعل خدا بحث کند و دیني نباشد؛ اّما بازیگري سینما، هنرنمایي هنرمندان، 
نوازندگي، خوانندگي اینها مي تواند دو گونه باشد، حالل و حرام، دیني و غیر دیني؛ 
اّما فیزیک دو گونه باشــد؛ یعني چه؟ شیمي دو گونه باشد؛ یعني چه؟ نظامي که 
مســتقیماً کار خداســت این نمي تواند غیر دیني باشد ما که در قم مي گوییم خدا 
چنین گفت، علم ما مي شود دیني، آن وقت استاد دانشگاه که مي گوید خدا چنین 
کرد، این علم دیني نیســت؟! مهم ترین عاملي که حوزه و دانشگاه را یکي مي کند 
همان علم دیني است و اگر سخنان نوراني امام که فرمود: ما عاطفه آوردیم، ما ِمهر 
و وفا و صفا آوردیم، ما مالت آوردیم، ضمیمه این شود، هم حوزه و دانشگاه متحد 
مي شود، هم نظام متحد مي شود، هم دولت و ملت با هم متحد مي شوند و هم این 
نظام، سرافراز مي تواند تا زمان ظهور صاحب اصلي  او از هر گزندي محفوظ بماند.

 بیانات حضرت آیت اهلل جوادي آملي )دام ظله( در جلسه درس 
اخالق در دیدار با جمعی از دانشجویان و طالب، قم؛ 93/9/27 
مرکز اطالع رسانی اسرا 
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خوان حکمت روزهای یکشنبه منتشر می شود.

صفحه10
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۲۶ربیعالثانی1۴۳۹-شماره۲1۸1۸

راهکاراتحادحوزهودانشگاه

نمایندگان مجلس شورای اسالمی با  اشاره 
به شروط جدید رئیس جمهور آمریکا برای بقای 
برجام تاکید کردند قدرت دفاعی ایران ربطی به 

هیچ کس نداشته و قابل مذاکره نیست.
ســخنگوی کمیســیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس شــروط آمریکا بــرای ادامه اجرای 
برجام را نشــان دهنده بهانه جویی این کشور برای 
نجات از پارادوکس دچار شده دانست و تاکید کرد: 
اگر آمریکا از برجام خارج شــود و سایر طرفین نیز 
موضع ســکوت اتخاذ کنند قطعا جمهوری اسالمی 
ایران برنامــه مفصلی برای مقابله بــا این اقدامات 

خصمانه خواهد داشت.
سیدحسین نقوی حسینی در گفت وگو با ایسنا در 
واکنش به تصمیمات آمریکا برای ادامه اجرای برجام، 
گفت: آمریکایی ها علیرغم تمامی اظهارنظرهایشان 
این بار نیز مجبور به تمدید لغو تحریم های برجامی 
علیه ایران شــده منتهی اظهارات و شروطی در این 
اعالم موافقت بیان کردند، شروطی که مضحک بوده 
و تنها نشــان دهنده پارادوکس و تناقضی است که 

در رفتارهای آمریکایی ها دیده می شود.
وی شروط ترامپ درباره حوزه دفاعی کشورمان 
را مضحک و بیــراه خوانده و گفــت: حوزه دفاعی 
موضوعی داخلی است و هیچ ارتباطی به هیچ کشور 

دیگری ندارد.
نقوی حسینی افزود: ما برای دفاع از کشورمان هر 
کاری بتوانیــم انجام می دهیم و در آینده نیز همین 
راه را ادامــه خواهیــم داد و به هیچ کشــور و هیچ 

دولتی ارتباطی ندارد که ما برای دفاع از کشــورمان 
چه می کنیم لذا این بحث موضوعی مضحک اســت 

و مصداق دخالت در امور داخلی کشورمان است.
 ایران بر اساس منافع ملی  خود درباره برجام 

تصمیم گیری می کند
یک عضو دیگر هیئت رئیسه کمیسیون امنیت 
ملی و سیاست خارجی مجلس نیز تاکید کرد ایران 
در راستای منافع ملی خود به برجام عمل می کند؛ 
لذا نباید خویشــتن داری ایران در مقابل نقض مکرر 
برجام از سوی آمریکا باعث سوء برداشت در طرف های 
دیگر شود. آنها بدانند که ما ظرفیت های زیادی در 

مقابله با این اقدامات داریم.
محمد جواد جمالــی در واکنش به تصمیمات 
اخیر ترامپ و دولــت آمریکا علیه ایران اظهار کرد:  
متاســفانه آمریکا چه در دولت اوباما و چه در دولت 
ترامپ به روح برجام پایبند نبود و آن چنانکه در این 
توافق بین المللی آمده است اقداماتی همچون افزایش 
سرمایه گذاری های اقتصادی را در پی نداشته است. 
ما از برخی از حقوق خود مثل غنی سازی 20 درصد 
و تاسیســات اراك و فردو گذشت کردیم. در مقابل 
قرار بود فضایی و گشایش هایی در ابعاد اقتصادی و 

سیاسی ایجاد شود که این اتفاق رخ نداد.
وی افــزود: ما به تمامی تعهدات پایبند بودیم و 
تکالیف مان را انجام دادیم که این موضوع را می توان 
در گزارش های شــورای امنیت دید اما متاســفانه 
آمریکا با ترساندن بانک ها و سرمایه گذاران اروپایی 
اجازه نداده که آنها بر اســاس برجام به ایران رفت و 

آمد داشته مسائلی همچون صدور ویزا برای آن دسته 
از اروپاییــان که به ایران می آیند را مطرح کرده و یا 
این که تحریم های جدیدی علیه افراد و شرکت ها و 

نهادهای مختلف اعمال نموده است.
وی با بیان این که »مشــکالتی بر سر راه فروش 
نفت وجود دارد« گفت: با توجه به این شرایط تصورم 
این اســت که آمریکا عمال از برجام خارج شــده و 
اروپا هم به صورت شکلی در برجام مانده تا به قول 
خودشان تهدیدات از سوی ایران را رفع کنند چون 
اروپا بر اساس منافع هر گاه کفه ترازو از سمت آمریکا 

سنگین تر شود به آن سمت می رود.
این عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و 
سیاست خارجی مجلس با بیان این که »ادامه مذاکرات 
وقت تلف کردن است« افزود: پیشنهاد ما این است که 
کم کم ایران خود را برای اقدامات بعد از خروج رسمی 
آمریکا از برجام آماده کند چون تکیه کردن به حمایت 
اروپا به دلیل ارتباطات اقتصادی اروپا با آمریکا درست 
نیست. آمریکا در تمام کشورهای اروپایی سهام دارد و 

اروپا نیز بر اساس منافع اش عمل می کند.
تسلیم سلطه طلبی آمریکا نمی شویم

نائب رئیس کمیســیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس نیز با تاکید بر این که ایران در مقابل 
هرگونه موضع گیری آمریکا سناریو دارد« گفت:  ایران 
در راستای منافع ملی  خود به برجام عمل می کند؛ 
لذا اگر منافع ملی ما مورد تهدید قرارگیرد اقداماتی 

مناسب و متقابل انجام خواهد گرفت.
کمال دهقانــی با بیان این که »ایران هموراه به 

قابل اعتماد نبودن آمریکا تاکید داشته است« گفت: 
با وجود این که برجام تعهدی بین المللی و نه تعهدی 
یکجانبه اســت آمریکا با عملکردش نشان داد که به 
تعهدات بین المللی پایبند نیســت و هیچ کشوری 

نمی تواند به آمریکا اعتماد کند.
موضوع دفاعی قابل مذاکره نیست

یک عضو دیگر هیئت رئیسه کمیسیون امنیت 
ملی و سیاســت خارجی مجلس نیــز با بیان اینکه 
آمریکایی ها به دنبال عملیات روانی برای کشــاندن 
ایران به پای میز مذاکره هستند، گفت: آمریکایی ها 
بداننــد که ایــران در هیچ موضوع دیگــری با آنها 
مذاکــره نخواهند کرد و موضــوع دفاعی نیز قابل 

مذاکره نخواهد بود.
محمدابراهیم رضایی در واکنش به شروط آمریکا 
برای ادامه اجرای برجــام، گفت: تاکنون آمریکا به 
صورت مستمر برجام را نقض کرده و رفتارهایی نشان 
داده است که همگان به این موضوع پی برده اند که 
نمی توان به آمریکا اعتماد کرد. اکنون نیز آمریکایی ها 
به دنبال عملیات روانی و بازی هستند تا ایران را از 
مزایــای برجام محروم کرده و از طرف دیگر با ایجاد 
رعب و وحشــت و عملیات روانــی ایران را پای میز 

مذاکره بکشانند.
وی ادامه داد: آمریکا می خواهد با عملیات روانی 
وارد مذاکره در موضوع برنامه موشکی ایران و سایر 
اهدافش شود حال اینکه ایران در هیچ موضوع دیگری 
با آمریکا مذاکره نمی کند و موضوع دفاعی نیز قابل 

مذاکره نیست.

نمایندگان مجلس با  اشاره به شروط جدید آمریکا برای ادامه برجام:

قدرت دفاعی ایران به هیچ كس ربطی ندارد
 و قابل مذاكره نیست 

گزارش خبری تحلیلی کیهان

جشن با جنازه برجام یا تدبیر برای مقابله با مشکالت اقتصادی؟!
بقیه از صفحه2

ترامــپ در ایــن بیانیه بار دیگر بــه حمایت از 
آشوب گران در ایران پرداخته و از همه ملت ها خواست 

روال مشابهی پیش بگیرند.
وی گفــت: هر طرح قانونی که من درباره برجام 
امضا می کنم بایســتی شامل چهار مؤلفه باشد: اوالً، 
بایستی از ایران بخواهد اجازه بازرسی های نظامی در 
همه سایت های مورد درخواست بازرسان بین المللی 
را بدهد. دوم، بایستی ضمانت کند ایران هرگز حتی 
به تملک سالح هسته ای نزدیک هم نمی شود. سوم، 
برخالف این توافق هسته ای مفاد آن طرح نبایستی 
تاریخ انقضا داشته باشند. سیاست من این است که 
تمامی مســیرهای ایران برای دستیابی به بمب، نه 
برای ده سال بلکه برای همیشه بسته شوند. چهارم، 
ایــن طرح بایســتی به صراحت بــرای اولین بار در 
قوانیــن آمریکا ذکر کند که موشــک های دوربرد و 

برنامه های تســلیحات اتمی، جدانشــدنی هستند و 
ساخت و آزمایش موشک  توسط ایران بایستی مشمول 
تحریم های شدید شود. ترامپ همچنین تصریح کرد 
با کشــورهای اروپایی برای رسیدن به توافقی که به 

گفته وی »مکمل برجام« است تعامل کرده است.
تحریم های جدید

آمریکا 14 شــخصیت حقیقــی و حقوقی را در 
ارتباط با ایران تحریم کرد. وزارت خزانه داری آمریکا 
با صدور بیانیه ای این 14 شــخص و نهاد را به بهانه 
ارتباط با برنامه های موشکی و تسلیحاتی و همچنین 

نقض ادعایی حقوق بشر تحریم کرد.
در این بیانیه نام آیت اهلل »صادق آملی الریجانی« 
رئیس قــوه قضائیه و »غالمرضا ضیائی« رئیس زندان 
رجائی شهر به عنوان افراد تحریم شده دیده می شود.

اســامی 14 فرد و شــرکت  مرتبط با ایران که 
خزانه داری آمریکا آنها را به بهانه های ادعایی »نقض 

حقوق بشــر، سانســور و حمایت از افراد دخیل در 
 اشاعه تســلیحاتی« در فهرســت تحریم های خود 
قرار داده به شرح زیر هســتند:آیت اهلل صادق آملی 
الریجانی رئیس قوه قضائیه ایران، زندان رجایی شهر 
و غالمرضا ضیایی )رئیس زندان رجایی شهر(، سازمان 
نبرد الکترونیک و دفاع سایبری سپاه پاسداران انقالب 
اســالمی، شــورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی 
فضای مجازی، شرکت مخابراتی موج سبز و )واقع در 
مالزی( مرتضی رضوی )تبعه ایران(، شرکت پشتیبانی 
و نوسازی بالگردهای ایران )پنها( و صنایع هواپیمایی 
ایران )صها(، شــی یوهاوا )تبعه چین(، شبکه خرید 
مستقر در ایران و چین، شامل پردازان سیستم نماد 
آرمان )پســنا الکترونیک(،شرکت بوچانگ سرامیک 
)مســتقر در چین(، ژو یوگون )تبعه چین و نماینده 

شرکت بوچانگ سرامیک(
اعالم این تحریم های جدید در حالی اســت که 

همزمان »دونالد ترامپ« تعلیق تحریم های مرتبط با 
برنامه هسته ای و ذیل برجام را تمدید کرده  اما تاکید 
کرد در صورت اجرای تغییرات مورد نظر او در توافق 

هسته ای، این آخرین تمدید خواهد بود.
استقبال البی صهیونیستی

کمیته امور عمومی آمریکا-اسرائیل )البی آیپک( 
از تحریم های جدیــدی که دولت آمریکا علیه ایران 
اعمال کرد،اســتقبال کرد. آیپک با صدور بیانیه ای 
ضمن تقدیر از دولت »دونالد ترامپ« به خاطر اعمال 
تحریم های بیشــتر علیه ایــران، از بیانیه وی درباره 

نقایص ادعایی برجام حمایت کرد.
به گزارش فارس، این البی صهیونیستی با انتقاد 
از اینکه محدودیت های برجام بر برنامه هسته ای ایران، 
8 سال دیگر به پایان می رسد، از واشنگتن خواست تا 
متحدان خود را درباره آینده بندهای منقضی شونده 
برجام یا »بندهای غروب آفتاب« تحت فشار قرار دهد.

مجلس شورای  اقتصادی  کمیسیون  عضو 
از  برای حمایت  اسالمی گفت: قوانین گمرکی 
صادرکنندگان در مجلس شــورای اسالمی در 

حال اصالح است. 
به گزارش خبرگزاری تسنیم از رشت، سید کاظم 
دلخوش در سومین جلسه کارگروه توسعه صادرات 
غیرنفتی اســتان گیالن با اشاره به اختالفات فراوان 
موجود میان دولت و بازرگانان خاطرنشان کرد: چنین 
اختالفاتی در کمیســیون ماده 12 قابل حل است و 
از طرفی نیز اصل 44 اجرای فعالیت های بازرگانی را 

کاماًل به بخش خصوصی واگذار کرده است.
دلخوش با اشــاره به نقش صــادرات در اقتصاد 
کشور ابراز داشت: در قوانین ما ضعف هایی در حوزه 

صادرات وجود دارد که الزم است اصالح شود و افراد 
صاحب نظر در این حوزه می توانند در اصالح این قانون 

به ما کمک کنند. 
وی با تاکید بر لزوم حل مشــکل ارائه اظهارنامه 
به بازرگانان تصریح کرد: قوانین گمرکی برای حمایت 
از صادرکنندگان در مجلس شورای اسالمی در حال 
اصالح اســت و هر قانون دیگــری نیز نیاز به اصالح 

داشته باشد ما همکاری می کنیم.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی 
با اعالم اینکه قوانین بانکداری نیز در حال اصالح است 
تاکید کرد: نمایندگان مجلس شورای اسالمی از تمام 
ظرفیت دانشگاهیان و صاحب نظران در راستای اصالح 

قوانین استفاده می کنند.

عضــو هیئت  رئیســه مجلس شــورای 
اسالمی گفت: حقوق کارکنان دولت نسبت به 
دریافتی شان یک تا 18 درصد افزایش می یابد. 
به گزارش ایرنا، احمد امیرآبادی فراهانی پنجشنبه 
شــب در آیین اختتامیه دومین جشنواره ملی دفاع 
مقدس با نام »هشــت بهشــت« در قم با  اشــاره به 
طرح هــای مجلس در تنظیــم حقوق های دریافتی 
کارمندان، افزود: در نظر است حقوق وزیران، وکیالن، 
اســتانداران و مسئوالن ارشد کشور نسبت به حقوق 

امسال 10 درصد کم شود.
وی با  اشــاره به اینکه این طرح ها از هفته آینده 
به مجلس ارائه می شــود، ادامه داد: اضافه شدن 10 
درصد حقوق برای تمام کارمندان قابل قبول نیست 

و فاصله طبقاتی را افزایش می دهد.
وی گفت: بخش عمده ای از بودجه کشور صرف 

حقوق و مزایای کارمندان و بازنشســتگان می شود، 
به طوری کــه 101 هزار میلیارد تومان برای حقوق 
کارمنــدان دولــت و 98 هزار میلیــارد تومان برای 
بازنشســته ها در بودجه ســال آینده در نظر گرفته 

شده است.
نماینده قم در مجلس اضافه کرد: هر چه کشور از 
محل مالیات و نفت درآمد دارد صرف حقوق کارمندان 
و بازنشســتگان می شود که این رویه باید در بودجه 
اصالح شود؛ البته امسال پیشنهادهایی دادیم تا برای 

جامعه از نظر برقراری عدالت التیام بخش باشد.
وی در ادامه گفت: روزانه 70 میلیون لیتر بنزین 
در کشور مصرف می شود، در حالی که 100 میلیون 
لیتر بنزین به فروش می رسد، یعنی 30 میلیون لیتر 

بنزین از کشور قاچاق می شود.
امیرآبــادی ابراز امیدواری کرد: در ســال آینده 

اقدامات موثری صورت بگیرد تا جلوی قاچاق سوخت 
و خروج سرمایه از کشور گرفته شود. 

وی خاطرنشان کرد: با وجود اینکه قیمت بنزین 
در کشورهای همســایه مانند ترکیه 60 هزار ریال، 
افغانســتان 48 هزار ریال و پاکستان 42 هزار ریال 
است، بر اساس مصلحت اندیشی قیمت این سوخت 
برای سال 97 همان 10 هزار ریال در نظر گرفته شده 
است.  وی با انتقاد از پرداخت کم به موضوع های دفاع 
مقدس، تصریح کرد: یادمان های دفاع مقدس را خوب 
نساخته ایم، موزه های دفاع مقدس را هنوز خوب توجه 
نکرده ایم و فرهنگ دفاع مقدس که فرهنگی غنی است 
و می تواند مقابل  اشرافیگری و تجمل گرایی را بگیرد، 

خوب تبیین نکرده ایم.
وی ادامه داد: اگر به فرهنگ دفاع مقدس توجه و 
ترویج می شد، امروز با مشکالتی از جمله نوکیسه ها و 

افراد اختالس گر مواجه نبودیم و مشکالت در کشور 
خیلی کمتر بود. وی گفت: باید هنرمندان بخش دفاع 
مقدس حمایت شوند و دولت و مجلس هر چه در این 
مسیر سرمایه گذاری نمایند نتایج بسیار ارزشمندی 

به دست می آید.
آییــن اختتامیــه دومیــن جشــنواره ملــی 
فیلمنامه نویسی دفاع مقدس با نام »هشت بهشت« 
در تاالر مرکزی شهر قم برگزار شد. این جشنواره با 
حمایت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان قم 
و انجمن ســینمای جوانان ایران برگزار شد که 300 
اثر به دبیرخانه این جشنواره رسید و هشت تن موفق 

به کسب رتبه های برتر شدند.
تجلیــل از 2 خانــواده شــهدای مدافع حرم و 
اجرای برنامه تلفیقی از موزیک و دمامه زنی از دیگر 

برنامه های این آیین بود.

عضو هیئت  رئیسه مجلس شورای اسالمی: 

حقوق كارمندان دولت از یک تا 18درصد افزایش می یابد

اسالمی  انقالب  پاسداران  سخنگوی سپاه 
گفت: خانواده صــدام جنایتکار و معدوم هم 
در این حوادث نقش داشــتند، این اطالعات 
نشــان می دهد که آنها نیز ســعی داشتند با 
کمک گروه های معاند به نظام اســالمی ایران 

ضربه بزنند. 
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان، سردار 
رمضان شریف اظهار داشت: بین دشمنان جمهوری 
اسالمی دشمنان شناخته  شده ای وجود دارند. وی با 
اشاره به دشمنی منافقین، سلطنت طلبان، آل سعود 
به نیابــت از آمریکایی ها، حزب بعث و غیره افزود: در 
این بحث کــه بقایای خاندان صدام در جنایت علیه 
امت اسالمی و به ویژه ملت ایران هرآنچه از دستشان 

برمی آمده انجام داده اند شکی وجود ندارد.در جریان 
اغتشاشــات اخیر هــم ملت ایران نشــان داد که از 
منافقین به دلیل 17 هزار شــهید ترور و جنایت های 
متعدد، آل سعود و سلطنت طلبان به دالیل اینکه در 
طول تاریخ همواره دشــمنی های خود علیه انقالب 
اسالمی را آشکار کرده اند نفرت دارد. وی خاطرنشان 
کرد: طبیعی اســت که هرگاه فرصتی پیش بیاید و 
گروه های ضدانقالب دشمنان ایران اسالمی فرصتی 

برای ضربه زدن پیدا کنند. 
شریف بیان داشــت: خانواده صدام جنایتکار و 
معدوم هم در این حوادث نقش داشــتند، اطالعات 
نشــان می دهد که آنها نیز ســعی داشتند با کمک 

گروه های معاند به نظام اسالمی ایران ضربه بزنند.

سردار رمضان شریف:

 خانواده صدام در اغتشاشات ایران نقش داشتند
نماینده مجلس:

قوانین گمركی اصالح می شود 

دبیرکل چهارمین همایش ملی مدیریت 
جهادی از برگزاری ایــن همایش در تاریخ 
2۵ دی خبــر داد و گفت: تنها راه بازکردن 
گره ها و عبور از مخالفت های دشمن مدیریت 

جهادی است.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، سردار 
محمد حسین سپهر در نشست خبری چهارمین 
همایش ملی مدیریت جهادی اظهار داشت: پیرو 
انتظــارات مقام معظم رهبری از ســال 92 که بر 
موضوع مدیریت جهادی تاکید داشــتند از سال 
93 جمعی از نخبگان با تشــکیل انجمنی در این 
زمینه در 4 ســال گذشــته کارهای زیادی را از 
جمله برگزاری 4 همایش برنامه ریزی کردند. وی 
از برگزاری چهارمین همایش مدیریت جهادی در 
تاریــخ 25 دی با شــعار »مدیریت جهادی الزمه 
تحقــق اقتصاد مقاومتی و پیشــرفت« خبر داد و 
گفت: از مســئولین دولتی و قوه مقننه و مدیران 
موفــق جهادی دعوت شــده تا در این مراســم 

سخنرانی کنند. 

ســردار ســپهر تصریح کرد: البتــه در حوزه 
مدیریــت جهادی در 4 دهه اخیر مشــکالتی را 
داشــتیم، اما نباید از یاد ببریم که امروز تنها راه 
بازکــردن گره ها و عبور از مخالفت های دشــمن 
مدیریت جهادی است. دبیرکل چهارمین همایش 
ملی مدیریت جهادی با بیان اینکه تا امروز 10 هزار 
مدیر جهادی را شناسایی کردیم، افزود: تبیین نقش 

مدیریت جهادی در تصمیم گیری های کالن کشور، 
ایجاد پایگاه های دائمی مدیریت جهادی، شناسایی 
و انتخاب مدیران برتر جهــادی و مواردی از این 
دست از اهداف دیگر انجمن مدیریت جهادی است.
وی درباره مشکالت و موانع مدیریت جهادی، 
اظهار داشت: اولین مشکل عدم درك الزم از ابعاد 
و ماهیــت مدیریت جهادی بــه خصوص در دهه 

چهارم انقالب است؛ مدیریت جهادی یک راهبرد 
برای عبور از بن بست هاست و مسئولین و ملت باید 
باور کنند کلید عبور از مشــکالت تحقق مدیریت 
جهادی است. سردار سپهر ادامه داد: مشکل دوم 
این است که امروز برخی افراد که تفکر غربی دارند 
بین مسئولین هستند و می گویند برای موفقیت باید 
مولفه های مدیریت غربی را در کشور اعمال کرد.

دبیر چهارمین همایش ملی مدیریت جهادی 
گفت: در چند روز گذشــته رئیس جمهور آمریکا 
درباره فناوری موشکی و پهپادی جمهوری اسالمی 
ایران صحبت کرد و آن را هدف قرار داده که این 
نشان می دهد در این حوزه ما توانسته ایم با مدیریت 

جهادی کار را پیش ببریم.
وی با  اشاره به این موضوع که همه دولت ها در 
چارچوب مدیریت جهادی اقداماتی را انجام داده اند، 
خاطرنشــان کرد: گاه شده برخی دولت ها در این 
زمینه کوتاهی کننــد؛ در حوزه مدیریت جهادی 
بخش خصوصی توجه بیشتر و بهتری را نسبت به 

بخش دولتی داشتند.

سردار سپهر:

تنها راه عبور از مخالفت های دشمنان مدیریت جهادی است

عضو فقهای شورای نگهبان در واکنش به 
اظهار نظر عجیب برخی مسئوالن گفت: معلوم 
نخوانده اید.  می شود در حوزه، درست درس 
اینکه به طــالب می گوئیم درســت درس 
بخوانید، کالم و فلسفه را درست یاد بگیرید، 
فقه و اصول و تفســیر را درست یاد بگیرید 
برای همین است که فردا روزی چنین مطالبی 

نگویید.
به گزارش خبرگزاری حــوزه، آیت اهلل محمد 
مهدی شــب زنــده دار در ابتدای درس خارج فقه 
بــا بیان اینکه گاهی در ســخنان بعضی از بزرگان 
حکومت ما، کلماتی گفته می شود که قابل تحمل 
برای جامعه شیعه به  ویژه حوزه های علمیه نیست، 
تصریح کرد: ما نســبت به عقاید شیعه با هیچکس 

رودربایســتی نداریم و انقالب ما برای قوام یافتن و 
گسترش این ارزش ها است.

وی گفت: اینکه گفته بشود معصوم و امام)ع( 
و پیامبر)ص( نیز قابل نقد اند ]قابل قبول نیست[، 
اگرچه ممکن اســت مقصود گوینده آن باشد که، 
ائمه)ع( و رسول خدا)ص( در برابر نقد برخی افراد 
مدارا می کردند، امر به سکوت نمی کردند و به آنها 
نمی گفتند حق نقد نداری. عضو فقهای شــورای 
نگهبــان ادامــه داد: در آن دوران افرادی مقامات 
ائمه) ع( و عصمت ایشــان را نمی دانســتند و نقد 
می کردند، اما امروز نقد کردن به معنای آن اســت 
که در کار افراد  اشــکالی اســت و دیگران متذکر 
می شوند و نقدپذیری یعنی اینکه اشکال را بپذیرد. 
آیت اهلل شب زنده دار بیان داشت: افراد غیرمعصوم 

قابل نقداند؛ یعنی ممکن است خطا و  اشتباه و سهو 
کنند و نقد پذیری آن است که اگر کسی اشتباهش 
را به او گفت، بپذیرد. وی افزود: اما نقد معصوم)ع( 
از ناحیه کسانی بوده که به مقامات معصومین)ع( 
آشــنا نبودند یا اگر آشــنا بودند ریگی در کفش 
داشــتند. ائمه)ع( و پیامبر)ص( معصوم اند، اشتباه 

ندارند که نقد شوند.
استاد درس خارج حوزه گفت: این درست نیست 
که عقاید شیعه را مورد هجمه و مناقشه قرار بدهیم؛ 
ما نسبت به عقاید مسلم شیعه با احدی رودربایستی 
نداریم و اگر بنا باشد این مطالب تکرار بشود، چنانکه 
پیشتر شبیه آن درباره امیرالمومنین)ع( گفته شد، 

بدانند که حوزه در برابر آنها برخواهد خاست.
عضو فقهای شورای نگهبان خاطرنشان کرد: باید 

خدا را شکرگزار باشید که فرصت خدمت گزاری در 
حکومت اسالمی و الهی به شما ]مسئوالن[ داده شده 
است. بر طبق عقاید شیعه و والیت فقیه شما به این 
مقام رســیده اید، وگرنه شما چه جایگاهی داشتید 
که به این مقامات برســید. آیت اهلل شــب زنده دار 
گفت: حاال هر روز در یکی از عقاید شیعه، مناقشه 
می کنید؟! معلوم می شــود در حوزه درست درس 
نخوانده اید. اینکه به طالب می گوئیم درست درس 
بخوانید، کالم و فلســفه را درست یاد بگیرید، فقه 
و اصول و تفسیر را درست یاد بگیرید برای همین 
است که فردا روزی چنین مطالبی نگویید. وی اظهار 
داشت: آدم با سواد این حرفها را نمی زند، مگر از عقاید 
شیعه اطالع ندارید؟! ما ]حوزویان[ جان مان را برای 

ائمه )ع(کف دست می گذاریم.

آیت اهلل شب  زنده دار در واکنش به اظهار نظر عجیب برخی مسئوالن:

نسبت به عقاید شیعه با احدی رودربایستی نداریم


