
اخبار كشور

هدیه به خوانندگان

حضرت آیت اهلل خوشوقت)ره(: رحمت خدا همه جا را پُر کرده 
است اما معاصی مانع می شوند. اگر ما معصیت نکنیم رحمت خدا 

از همه چیز به ما نزدیکتر است.

پای درس علی)ع(

پیروزی های دروغین
امام علی)ع(: پیروز نشد آن کس که گناه بر او چیرگی یافت، 

و آن کس که با بدی پیروز شد، شکست خورده است.
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اخبار ادبی و هنری
ترویج زندگی به سبک فرانسوی در تهران!

مراسمی تحت عنوان »جشن زیبایی بورژوا« )یکی از برندهای لوازم آرایش 
در فرانسه( با حضور عده ای از بازیگران سینما و تلویزیون در تهران برگزار شد! 

بنا به گزارش گالری برگزار کننده این مراسم که اصلی ترین برنامه آن، عرضه 
لوازم آرایش گران قیمت فرانسوی بود: 

»جای جای جشــن زیبایی بورژوا، با فعالیت ها و اتمســفری که جلوه  زنانه  
پاریســی را به ذهن متبادر می کرد، پر شــده بود؛ گویی پاریسی کوچک در دل 
تهران برای جمعی از مهمانان خلق شده تا با تمام وجود سبک پاریسی را احساس 
کنند!« این درحالی است که امروز یکی از آسیب های فضای فرهنگی و اجتماعی 
ما که دســتور کار اقتصاد مقاومتی را خدشــه دار می سازد، هجوم اقالم مصرفی، 
غیرضرور و  اشرافی گرایانه غربی به نظر می رسد که از آن جمله کاالهای آرایشی 
و به اصطالح زیبایی است. سال گذشته نیز کیهان طی گزارش کوتاهی نسبت به 
گشایش فروشگاه های برخی برندهای مد و لباس غربی مانند »بنتون«، »ورساچه« 
)یک برند صهیونیستی(، »مانگو«، »روبرتو کاوالی«، »اسکادا«، »گوچی«، »مونت 
بالنک« و... هشدار داده بود. این در حالی است که در برخی از کشورهای مستقل 
و حتی اروپایی، برای حضور برندهایی که با فرهنگ و سیاســت جامعه سازگاری 
ندارد، محدودیت هایی وضع شــده اما در کشــور ما و در جامعه انقالبی ایران که 
اساســاً با این نوع مارک ها و سبک زندگی مورد تبلیغ آنها، در تضاد است، حضور 
افسارگسیخته برندهای غربی و صهیونیستی، بسیار سؤال برانگیز به نظر می رسد. 
سؤال اینجاست چه کسی مجوز این گونه برنامه ها و مراسم و ایجاد نمایندگی های 

موسسات معلوم الحال غربی را در ایران صادر می کند؟ 
متاسفانه گروه خاصی از هنرپیشگان سینما و تلویزیون تبدیل به مهره های 
جریان هــای ضدفرهنگــی غربی در ایران شــده اند که بعضاً ارتبــاط خوبی با 
سفارتخانه های اروپایی در تهران دارند. این گروه تحت هدایت عناصر غربی نقش 
ویژه ای در ترویج سبک زندگی غربی و جایگزینی ارزش های بومی با ارزش های 

غربی در فضای فرهنگی کشور دارند که قابل بررسی است.
تعریف و تمجید از سریال استعماری 

در شبکه چهار!
پنج شــنبه و جمعه گذشته، برنامه سینما چهار سیما به بهانه نمایش یک 
فیلم، از سریال استعماری تولید شده در تلویزیون طاغوت تعریف و تمجید کرد!
در برنامه سینما چهار، پس از نمایش فیلم »ای ایران« ساخته ناصر تقوایی، 
متنی به شــدت ضعیف و غیرکارشناسی خوانده شد که در قالب آن سریال دایی 

جان ناپلئون هدف تعریف و تمجید قرار گرفت.
این سریال که تاکنون چندین بار از شبکه بهایی »من و تو« نیز به نمایش 
درآمده، بر اســاس کتابی به همین نام پیش از پیروزی انقالب اسالمی ساخته 
شــده و در کل، وجه استعماری و استکباری انگلیس و جنایات لندن نشینان را 
تنها یک توهم توصیف می کند! مدیر متعهد شــبکه چهار که مدت زمان زیادی 
نیز از انتصابش نمی گذرد باید نسبت به محتوای برنامه ها نظارتی دقیق تر اعمال 
کند. متاسفانه برنامه های سینمایی سیما در مسیری نادرست و مغایر با سینمای 
تراز جمهوری اســالمی قرار دارد.  بخش ادب و هنر بزودی یادداشــتی درباره 

برنامه های سینمایی سیما منتشر خواهد کرد. 
دبیر جایزه دولتی مخاطبانش را 

به قانون شکنی تشویق کرد
فردی که به رغــم اظهارات و مواضع ضدانقالبی خودش، دبیر علمی جایزه 
جالل شده، در تازه ترین اظهار نظر خود ضمن تشویق مخاطبانش به قانون شکنی 

از یک طرح استعماری در جهت کشف حجاب حمایت کرد!
شــهریار عباســی با اینکه هیچ نســبتی با راه و مرام جالل آل احمد ندارد 
و درخدمت انگاره های اســتعماری قرار دارد، این بار نیز از نسخه های فرهنگی 
بیگانگان برای ایران حمایت کرد و قانون شکنی تعداد محدودی از عناصر سازمان 
یافتــه در خیابان را احقاق حق دختران ایرانی لقــب داد! البته پیش از این نیز 
برخی از مســئوالن فرهنگی از این طرح های استعماری حمایت کرده بودند تا 
نشــان دهند که دستگاه های فرهنگی تا چه حد دچار اختالل هستند و افرادی 
که با قوانین کشــور و حدود شرعی مخالف هستند را در جایگاه های تأثیرگذار 
فرهنگی منصوب کرده اند. به طور طبیعی افرادی چون عباســی در حال ایفای 
نقش و مأموریت خود هســتند، اما مسئوالنی که چنین افرادی را به سمت های 

دولتی منصوب می کنند باید پاسخگو باشند.
کیهــان قبال به عقبه فکری دبیر جایزه جالل پرداخته و نســبت به جهت 
گیری ضد فرهنگی وی هشــدار داده بود. یادآور می شویم شهریار عباسی حکم 
دبیری جایزه جالل را از وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمی دریافت کرد. یک مدیر 

سازمان سینمایی نیز به حمایت از طرح نه به حجاب مبادرت کرد.
دسته گل جدید سازمان سینمایی 

به خاطر انفعال در برابر دالالن جشنواره ای 
انفعال وزارت ارشــاد و سازمان سینمایی در برابر واسطه های بین المللی در 
عرصه ســینما، باعث شــده که فیلمی که به عنوان نماینده سینمای ایران در 

جشنواره برلین حضور یافته در بخش »همجنس بازی« نامزد شود!
دالالن بین المللی ســینما که همچون همیشــه، حضور و کسب جایزه از 
جشنواره های غربی را بر منافع فرهنگی و ملی در اولویت قرار می دهند، این بار 
نیز طوری عمل کردند که نماینده ســینمای ایران در جشنواره فیلم برلین در 
بخش فیلم های همجنسبازانه نامزد جایزه شود. اما نکته قابل تأمل، انفعال وزارت 
ارشاد و سازمان ســینمایی در مقابل این دالالن است که به اسم »فعال پخش 
بین الملل« فیلم هایی با مضامین ضدملی را به عنوان نماینده سینمای کشورمان 
دراختیــار محافل بین المللی قرار می دهند و در مقابــل، از حضور فیلم هایی با 
درونمایه ملی و اســتراتژیک در سطح جهان خودداری می کنند. سال 87 و پس 
از تولید فیلم ضداسالمی »فتنه« در آمریکا، جمعی از اهالی سینما در کشورمان 
نامه ای را در اعتراض به ســاخت این فیلم و در ستایش از نبی مکرم اسالم)ص( 
امضا کردند و از یکی از فعاالن در حوزه پخش بین الملل خواسته شد که با توجه 
به ارتباط با محافل ســینمایی خارجی، این نامه را در سطح بین المللی منتشر 
کند، اما وی با این بهانه که این نامه جنبه سیاسی دارد، از انتشار آن خودداری 
کرد! گفتنی است، توجه جشــنواره های غربی به آثاری با مضامین ضداخالقی، 
ازجمله همجنس بازانه باعث شده که برخی از فیلمسازها در ایران داستان فیلم 
خود را طوری طراحی کنند که از آنها برداشت های انحرافی صورت گیرد. حتی 
یکی از فیلم های سی و ششمین جشنواره فیلم فجر هم که در بخش های مختلف 
نامزد کسب سیمرغ شده بود نیز به همین ترتیب ساخته شده است اما متأسفانه 
در نهادهای نظارتی ســازمان سینمایی هیچ اقدامی برای کنترل چنین رفتاری 

صورت نمی گیرد.

  رضا کرمی*
در طي بیانات گذشته با یادآوري ناکامي  هاي دولت ها در کالن 
پروژه هاي عمراني در طي ســه دهه اخیر، روند بازسازي بافت هاي 
فرســوده را از چهار منظر مورد بررسي قرار دادیم. اوال تلقي مردم 
و اظهارات مســئولین از بافت فرسوده با آنچه مدیران ارشد عمراني 
کشور در عمل دنبال مي کنند، مغایرت دارد. ثانیا طرح هاي سالمند 
و پرهزینه اي که براي کشــور سرنوشت ساز است، وظیفه پایش و 
نظارت را براي همگان، به خصوص کارشناسان در رشته هاي مربوطه 
ضروري مي نماید. ثالثا اثرات این طرح بر آینده شهرســازي ما که 
تاکنون موفق به ارائه سیماي شهري از دوران خود نشده ایم، بسیار 
مخرب و ناگوار خواهد بود. رابعا نگاه تکنوکرات و فارغ از پشتوانه هاي 
محتوایي و پیوست فرهنگي که ناظر بر رسالت عصر نظام جمهوري 
اسالمي اســت، حداقل این طرح را فاقد صالحیت دفاع نموده و با 
دقت بیشتر احتمال نفوذ تفکر برون مرزي را در مهندسي کالن آن 

تداعي مي نماید.
در بیانات اخیر نیز براي روشن تر شدن ابعاد موضوع، چهار مقوله 

اساسي پیرامون بافت فرسوده را مورد بررسي قرار مي دهیم:
اول: بایــد دانســت که در نظام شــهري که خود متشــکل از 
نظام هاي شهروندي، شهرداري و شهرسازي است، بافت فرسوده به 
چه معناست؟ یک نظر قابل قبول از سوي شهرسازان این است که 
بافت شــهري، فرسوده نمي شود بلکه مانند پیکر زنده فعال و دائما 
خود ترمیم شــونده و کارآمد است. این پیکر مرمت یابنده است و 
نواقص و کمبودهاي خود را در فرایندي ارگانیک جبران مي کند. در 
این منظر فرسودگي و ناکارآمدي بافت، کامال وابسته به ناکارآمدي 
نظام شهروندي و شهرداري است و ربطي به نظام شهرسازي ندارد. 
به این معني که این شــهروندان هستند که با وابستگي هاي محلي 
و منطقه اي، در یک فرآیند پویا نســبت به مرمت و اصالح محالت 
و مناطق، نقش مطالبه گر را ایفا مي کنند و از سوي دیگر این نظام 
مدیریت شــهري اســت که با حمایت )البته با باورمندي به هویت 
محالت شــهري( به این مطالبه پاسخ درست مي دهد. در این میان 
نظام شهرســازي، رابط و ترجماني في مابین دو نظام شهروندي و 
شهرداري بوده و نیاز مردمي و نیاز مدیریتي را با تخصص و تعهدي 
که دارد، بطور علمي پاسخ داده و برآورده مي نماید. براي توجه کساني 
که با مباني توسعه شهري غرب، ادبیات ساماندهي بافت هاي فرسوده 
را ترتیب داده و یا فهمیده اند، باید نمونه چنین رفتاري را در نظام 
شــهري شهرهاي اروپایي یادآور شد. ما شاهد هستیم که اساسا در 
شهرهاي اروپا، نه سرعت تغییر سیماي شهر، مانند شهرهاي ماست 
و نه تخریب و نوســازي با این حجم و وســعت که در شهرهاي ما 
جریان دارد، اساسا قابل قبول است. نمونه هاي متعددي سراغ داریم 
که به جهت احداث ساختماني ناهمگون بافت موجود در آن شهرها 
و نواحي، موجي از مخالفت ها میان مردم و مسئوالن و متخصصان 
شهرســازي آن کشــورها به راه افتاده و از سویي هم در آن شهرها 
سخني از حذف بافت شهري )تخریب- تجمیع- نوسازي( محالت 

قدیمي و فرسوده نمي شنویم.
ریشه یابي رفتار شهرسازي آنان و آسیب شناسي رفتار شهرسازي 
در کشورها در محافل علمي شهرسازي و معماري قابل بحث است 
و در حوصله مطالعات رسانه اي نیست. اما مي توان جامعه را از خطر 
کالن طرح هایي که کیان نظام شهرســازي و معماري ما را تهدید 
مي کند با خبر نمود و بلکه الزم است چنین کاري در رسانه صورت 
گیرد. چرا که امروز بي هویت کردن شهرهاي ما، بدیل و نظیر ازاله 
هویت ملي اســت که در دوران پهلــوي اول و دوم، تحت عناوینی 
چون کشف حجاب و لباس واحد و کاله فرنگي و امثال آن صورت 
بســت که البته به حول و قوه الهي این بار ســربازان فرهنگي نظام 
مقدس جمهوري اســالمي ایران بــا هزینه کرد خود، راه نفوذ را بر 

تکنوکرات هاي فارغ از دغدغه هاي بومي و دیني خواهند بست.
* کارشناس ارشد معماری و شهرسازی

تکمله ای بر آسیب شناسي سیاست هاي دولت 
در مقوله بافت فرسوده )5(

صفحه 3
یک شنبه ۶ اسفند ۱3۹۶ 

۸ جمادی الثانی ۱43۹ - شماره 2۱۸52

طبس- خبرنگار کیهان: 
صبح دیروز مراســم تشییع 
فقید شهرستان  امام جمعه  پیکر 
سیدابراهیم  حجت االسالم  طبس 
مهاجرین مقدم با حضور گسترده 
اقشار مختلف مردم منطقه و جمعی 
از مسئوالن استان خراسان جنوبی 

و شهرهای همجوار برگزار شد.
مراسم تشییع از محل مصالی نماز 
جمعه )مسجد جامع کبیر( این شهر به 
طرف آستان مبارک حضرت حسین بن 
موسی الکاظم)ع( برادر گرامی حضرت 
رضا)ع( به طــول 4 کیلومتر بر دوش 
مــردم والیتمدار طبس انجام شــد و 
سپس در این مکان مقدس نماز میت بر 
پیکر شادروان مهاجریان مقدم اقامه شد.
پیکر امام جمعه طبس براســاس 
وصیت وی به مشهد مقدس منتقل تا 
امروز در کنار آرامگاه مادرش در صحن 
و سرای حضرت امام رضا)ع( دفن شود.

گفتنی اســت امام جمعه طبس 
در سن 75 سالگی روز جمعه گذشته 
در پی ایســت قلبــی به دیــار باقی 
ســیدابراهیم  حجت االسالم  شتافت. 
مهاجریــان مقدم فرزند طبس بود که 

تشییع باشکوه پیکر امام جمعه شهرستان طبس

پس از پیروزی انقالب تا ســال 68 در 
قــوه قضائیه و از ســال 68 تاکنون به 
مدت 28 سال امامت جمعه طبس را 

عهده دار بود.
در مراسم تشــییع حجت االسالم 
ســیدابراهیم مهاجرین مقدم استاندار 
خراسان جنوبی، نماینده مردم طبس، 
بشرویه، فردوس و سرایان در مجلس، 

انصار الرضا)ع( و جمعی  فرمانده سپاه 
از مسئوالن اســتانی و محلی حضور 

داشتند.
در پــی رحلت امــام جمعه فقید 
این شهرستان از سوی فرمانداری ویژه 
طبس 2 روز عزای عمومی اعالم شد و 
روزهای شنبه و یکشنبه مجلس ترحیم 
و بزرگداشت حجت االسالم والمسلمین 

مهاجریان در محل هیئت ابوالفضلی)ع( 
شهرستان طبس برگزار می شود.

نماینــده ولی فقیه در خراســان 
جنوبی و امام جمعه بیرجند، استاندار، 
مجمع نمایندگان استان در مجلس و 
سایر مسئوالن، احزاب و نهادها با صدور 
پیام های جداگانه رحلت این عالم ربانی 

را تسلیت گفتند.

دادستان عمومی و انقالب تهران 
پیشینه حوادث خیابان پاسداران را 

تشریح کرد.
اطالع رســانی  پایگاه  گــزارش  به 
دادســرای عمومــی و انقــالب تهران، 
عباس جعفری دولت آبــادی در جمع 
حادثه  پیشینه  درخصوص  خبرنگاران، 
خیابان پاســداران اظهار داشــت: برای 
بررسی آشوب اخیر الزم است کمی به 
عقب و دی ماه سال جاری بازگردیم که 
در نهم و دهم این ماه اغتشاشــاتی در 
سراسر کشــور رخ داد و همزمان چند 
نفر از عوامل منتسب به یک فرقه، بدون 

ارتباط با آشــوب ها، به طور جداگانه و 
با کار اطالعاتی دســتگیر شدند و این 
دســتگیری، تجمع گروهی از این افراد 
بعضاً به همراه خانواده ها در جلوی زندان 

اوین را در پی داشت.
اتخــاذ  دولت آبــادی،  جعفــری 
سیاســت مداراگرانه و عــدم برخورد با 
تجمع کننــدگاِن مقابل زنــدان اوین را 
به رغم اخالل در نظم عمومی و با دادن 
شعار و بستن راه، ناشی از حوادث کشور 
دانست و افزود: این مدارا موجب شد که 
پلیس و دستگاه قضایی بر خالف میل 

خود با تجمع کنندگان مدارا کنند.

دادستان تهران خبر داد

درخواست قصاص برای عامل شهادت ماموران ناجا در پاسداران

سرویس سیاسی-
حجت االســالم روحانی رئیس جمهــور به عنوان 
عالی ترین مقام اجرایی کشــور کــه چندماه پیش با 
وعده های اقتصادی خود بار دیگر  بر کرســی ریاست 
جمهوری نشســت، برای چندمین بار با طرح مباحث 
حاشیه ساز و بی ارتباط با امور اجرایی کشور فرافکنی را 

به پاسخ گویی ترجیح داد.
 رئیس جمهور روز گذشــته در ســی و یکمین جشنواره 
بین المللی خوارزمی به صحبت هایی پرداخت که هیچ ارتباطی 
با مسئولیت مهم کنونی وی ندارد. او در اظهارات جدید خود 
با زیر ســؤال بردن تقسیم بندی علوم دینی و غیردینی گفت: 
» علم و دانــش و هنر مرزی را نمی شناســد. آنها دوره ای را 
می خواستند علم سوسیالیســتی درست کنند معلوم شد که 
ناموفق بودند. علم به نوع تفکر و ایدئولوژی وصل نمی شــود. 
در کشور جناح بندی داریم اما نمی توانیم بگوییم علم ریاضی 
اصولگرایان و علم ریاضی اصالح طلبان. علم مرز نمی شناســد 
عده ای در کشــور سال ها فیزیک و شــیمی اسالمی درست 
کردند، مقصود چیســت؟ پول های زیادی خرج شــده است و 
وقت زیادی صرف شــده اســت. جبر، جبر است. ریاضی هم 
ریاضی است. چه فرقی می کند مگر ایدئولوژی و تفکر اسالمی 

اثر می گذارد؟«
رئیس جمهور که پیش از این در اظهاراتی که هیچ حجت 
عقلی و شرعی نیز نداشــت با طرح مباحث انحرافی همچون 
اســالم رحمانی، درس مذاکره گرفتن از عاشورا و یا زیر سؤال 
بردن عصمت معصومین و مطرح کردن موضوع انتقاد کردن به 
معصوم و... را مطرح کرده بود، در ادامه با بیان اینکه ما اساساً 
به دنبال علم و دانش هســتیم و تقسیم بندی هایی که بعد از 
انقالب در جامعه رخ داده خیلی دقیق نیســت، افزود :»دانش  
و علمــی که در بخش های مختلف یــاد می گیرید نمی توانید 
بگویید یک اتومبیل اســالمی اســت و اتومبیل دیگر اسالمی 
نیســت، اینکه شما در داشبورد ماشین یک قرآن بگذارید که 
نمی شود خودروی اسالمی، اتومبیل اتومبیل است؛ اسالمی و 
غیراســالمی نداریم، درست استفاده کردن را داریم اینکه آدم 
با چه هدفی ماشین می خرد بله این وجود دارد، اینکه ما دقت 
کنیم که مردم چگونه از این ماشــین استفاده کنند بله؛ این 

درست است.«
رئیس جمهور خاطر نشــان کرد: »ایــن عده حتی تالش 
کردند، علوم را در دسته بندی های علوم مرتبط با دین و علوم 
ضددینی و یا علوم سنتی و جدید تقسیم بندی کنند و اصرار 
داشتند که نباید علوم جدید را بپذیریم و می گفتند ما هر چه 
از علم نیاز داریم می توانیم از حوزه های علمیه به دست بیاوریم 

و لذا نیازی به دانشگاه نداریم.«
روحانی با بیان اینکــه امروز دیگر این تفکرات در جامعه 
ما طرفداری ندارد، اضافه کرد: »عده دیگری بودند که ســعی 
داشتند ثابت کنند، آغاز و منشأ همه علوم از اسالم بوده است 
و برای ربط دادن هر شــاخه ای از علم به اسالم به دنبال آیه و 

روایت می گشتند.«
استقبال رسانه های غربی از حاشیه سازی روحانی 
این اولین بار نیست که روحانی با انحراف از وظیفه اصلی 
خود از مســائل اجرائی به مباحث نظری و اندیشه ای سعی در 
طــرح مباحث فرعی برای از یاد رفتــن مطالبات اصلی مردم 
می کنــد و هر بار با واکنش  اســاتید و کارشناســان رو به رو 

شــده است، اما نکته قابل تامل ماجرا آنجاست که این حاشیه 
سازی های رئیس جمهور هر بار با استقبال رسانه های غربی و 

ضد انقالب مواجه می شود. 
سایت شــبکه ســلطنتی بی بی ســی ضمن عالقمندی 
به فراموش شــدن اقتصاد و معیشــت مردم با حاشیه سازی 
رئیس جمهور برای اظهارات روحانــی در همایش دیروز تیتر 
»روحانی می گوید اسالمی کردن علوم در ایران شکست خورده 
است« را انتخاب کرد و نوشت : »حسن روحانی، رئیس جمهور 
ایــران چند دهه تالش برای اســالمی کردن علوم در ایران را 
ناموفق خوانده و گفته است که با وجود امکانات و پول زیادی 

که صرف این کار شده، نتیجه ای به دست نیامده است.«
دویچه وله فارسی نیز با تیتر »نه خودروی اسالمی داریم 
و نه فیزیک و شیمی اسالمی« به استقبال سخنان حاشیه ای 
و انحرافی روحانی رفت و نوشت : »حسن روحانی گفته است 
که تالش های مربوط به اســالمی کردن علوم شکست خورده 
اســت. به باور رئیس جمهور ایران، گذاشتن قرآن در داشبورد 
یک خودرو آن را اسالمی نمی کند. روحانی از تعامل علمی با 

جهان و آزادی پژوهش سخن گفته است.«
فرار از اقتصاد و معیشت به حاشیه سازی 

اما بخــش جالب توجه ســخنان روحانی در جشــنواره 
خوارزمــی آنجا بود که وی مشــکوک شــدن به اســاتید و 
پژوهشــگران را نادرســت خواند و افزود : »اگر دانشــجویی 
می خواهد در ســمیناری در خارج از کشور حضور پیدا کند، 
نباید قبل و بعد از حضور، او را مورد سؤال و جواب قرار دهیم 
چرا که در دنیای علم این حرف ها وجود ندارد و در رشته های 
تخصصی باید بتوانیم با دنیا تعامل کنیم؛ این بســیار نادرست 

است که به اساتید و پژوهشگران مشکوک باشیم.«
رئیس جمهور در حالی از نادرست بودن تشکیک به اساتید 
و پژوهشــگران سخن گفت که باید گفت همان گونه که سوء 
ظن بیجا غلط است خوش خیالی و حسن ظن بیجا -به ویژه 
به دشــمن و عناصر نفوذی- هم غلط در غلط است. فراموش 
نکرده ایم که موســاد رد برخی دانشمندان هسته ای ما نظیر 
شهید علی محمدی را در سمینار ها و پروژه های پوششی مانند 

سزامی زد.
روزنامه روســی کامرسنت در مقاله ای پس از ترور شهید 
علی محمــدی صراحتا تاکید کرد که حضور این دانشــمند 

کشــورمان در برنامه هســته ای ســزامی و حضــور همزمان 
جاسوســان اســرائیلی در این پروژه نقش مهمی در افشــای 

جایگاه وی و رهگیری علی محمدی برای ترور وی داشت.
همچنین از یاد نمی بریم که چگونه برخی عناصر نفوذی 
دو تابعیتی با پوشــش های علمی و فنــی در تیم مذاکرات و 
مراکز برنامه ریزی و تصمیم ســازی نفوذ کردند و حتی مدال 
هم گرفتند. اگر خوش خیالی در ذهن برخی مدیران ما نبود، 
برجامــی که »فتح الفتــوح بزرگ قرن« خوانده می شــد، به 

»خسارت محض« نمی انجامید.
جاسوس ها در بدنه مدیریتی کشور  

همچنین اظهارات فرافکنانه رئیس جمهور در حالی است 
که دولتی ها برای جاسوس هایی که هر روز با یک رنگ و لعاب 
و عمدتا در پوشــش های علمی سر از بدنه دولت در می آورند 

اقدامات دقیق پیشگیرانه ندارند.
سه ســال پیش زمزمه هایی از حضور یک خبرنگار ایرانی 
آمریکایی در بدنه دولت حســن روحانی نقل مجالس شــد، 
جیســون رضاییان خبرنگار ایرانی-آمریکایی واشنگتن پست 
در ایران ، که به اتهام جاسوســی و کســب اطالع از اوضاع و 
احوال ایران برای دولت آمریکا به همراه همســرش بازداشت 
شــد هرچند بعد از مدتی وجه المصالحه تقویت روابط ایران 
در راستای مصوبات شورای عالی امنیت ملی و قرار داد برجام 

قرار گرفت و آزاد شد.
پس از جیسون رضاییان، خبرهایی از دستگیری فردی با 
نام سیامک نمازی منتشر شد، فرزند محمد باقر نمازی که از 
وابستگان دربار پهلوی به شمار می رفت، که به اتهام همکاری 
با دولت آمریکا علیه ایران بازداشــت شد. از مهم ترین اقدامات 
نمازی می توان به تشــکیل ســازمان مردم نهــاد »همیاران 
غدا« اشاره کرد که از نقش این سازمان به ظاهر مردم نهاد در 
شبکه سازی و سازماندهی جریان آشوب انگلیسی ـ آمریکایی 

در ایران پرده برداری شده است.
سال 95 سر و صدای حضور یک جاسوس دیگر در دولت 
مســتقر ایران ،  این بار صدایش از معاونت امور زنان ریاســت 
جمهوری بلند شد، تبعه لبنانی آمریکایی که دولت آمریکا او را 

گنج پنهان خود می داند.
سردار سیاری جانشین اطالعات سپاه پاسداران در باره او 
گفته بود که نزار زاکا جاسوسی که با یک واسطه به اوباما وصل 

بود، بعد از دستگیری اعتراف کرد که ماموریت ویژه او پیگیری 
انحراف هدفمند در حوزه زنان و خانواده بود.

همچنیــن در کنار اخبار ضــد و نقیض و انــکار و اثبات 
دولتی ها برای بود و نبود افرادی با عناوین جاسوسی در دولت، 
اواخر مردادماه ســال 95 بود که جعفری دولت آبادی، دادستان 
تهران خبر از بازداشت یک متهم ایرانی دو تابعیتی و مرتبط با 
سرویس جاسوسی انگلیس داد. آنطور که گفته شده بود فردی 
که به اتهام جاسوسی دستگیر شده بود به عنوان نماینده بانک 
مرکزی ایران، در مذاکرات هســته ای کنار دســت آقای ظریف 
چانه زنی می کرده است.عبدالرســول دری اصفهانی که علیرغم 
ممنوع بودن اشــتغال دو تابعیتی ها در بدنــه دولت، در یکی از 
اصلی ترین نهادهای اقتصادی کشور مشغول به کار است و برای 
خدماتش چیزی حدود 7000 پوند )معادل 35 میلیون تومان( 
از برخی مؤسسات آمریکایی و انگلیسی پول دریافت کرده است.
خرداد 96 هم خبر دســتگیری یک نفر دیگر از نزدیکان 
دولت حســن روحانی به گوش رســید، گزارش هایی منتشر 
شــد مبنی بر اینکه مسئول دفترحســام الدین آشنا، مشاور 
رئیس جمهور ایران، به اتهام جاسوســی بازداشت شده است، 
هر چند آقای آشــنا خبر بازداشت را تکذیب نکرد اما در مورد 
صحت جاســوس بودن فرد بازداشت شــده از دفترش اظهار 

بی اطالعی کرد.
 و حاال روزهای پایانی ســال 96 کــه با خبرهای حیرت 
انگیزی همراه شــده است، خبر جدیدی که می گوید کاووس 
ســید امامی اســتاد دانشــگاه که به جرم جاسوســی برای 
سرویس های اطالعاتی آمریکا و اسرائیل در پوشش فعالیتهای 
پژوهشــی و محیط زیســتی، بازداشــت شــده بود در زندان 
خودکشــی کرد. اطالعاتی که گویا جابجا شــدنش آنقدر پر 
اهمیت بوده که ســید امامی حتی قدرت ریســک برای زنده 
ماندن و محاکمه شــدن هم برای خود متصور نبوده و ترجیح 
داده در دستشویی زندان خودکشی کند. کارشناسان گفته اند 
سید امامی و همکارانش تالش می کردند در غالب رصد حیات 
وحش و اکوسیســتم ایران با عنوان موسســه »حیات وحش 
میراث پارسیان« ، به کنترل و بررسی مراکز نظامی جمهوری 

اسالمی خاصه سایت های موشکی کشور بپردازند.
بــه واقــع فعالیت یک گروه جاسوســی تحت پوشــش 
محیط زیست یک تیر و دو نشان سازمان های جاسوسی غرب 
در ایران بود که با اشــراف سربازان گمنام امام زمان تا حدود 

زیادی خنثی شد.
مطالبه مردم معیشت است

از تعداد باالی اظهارات رئیس جمهور درخصوص مســائل 
تئوریک البته آن هم به صورت مبهم و محل اختالف شــاید 
بتوان عالقه ایشــان به فعالیت های نظــری را نتیجه گرفت، 
عالقه ای که نشــان می دهد روحانی بیــش از فعالیت اجرایی 

کشور به سخنرانی عالقه مند است.
چندی پیش یکی از نظریه پــردازان مطرح حوزه انقالب 
اســالمی در واکنش به این حاشــیه سازی های رئیس جمهور 
گفته بود : » این مسائل در حوزه و دانشگاه بحث می شود. شما 
اگر می خواســتید به اینها جواب دهید چرا مسئولیت اجرایی 
گرفتید؟ شما نباید سؤال طرح کنید بلکه باید پاسخگو باشید. 
در یکی دو ســال آینده هرچه نظر فلسفی، معرفت شناسی، 
تاریخ انقالب، فقه سیاســی گفتند باید بگوییم شــما درست 

می گویید اما جواب بدهید برای کشور چه کار کرده اید؟«

گزارش خبری تحلیلی کیهان

اساتید مورد احترامند
جلوی جوالن جاسوس ها را بگیرید

به گفته وی، مرحلــه دوم اقدامات 
مجرمانه از سوی افراد منتسب به آنان، 
مربوط به بهمن ماه بــود که تجمع در 
خیابان هفت پاسداران را در پی داشت.

دادستان تهران درخصوص علت مدارا 
با این تجمع کننــدگان گفت: تجمعات 
خیابان پاســداران منجر به ناامنی هایی 
از جمله ســد کردن راه مردم با چوب و 
چماق شــد، اما به رغم چنین وضعیتی، 
شورای امنیت کشور به لحاظ همزمانی 
با جشن های پیروزی انقالب، تصمیماتی 
اتخاذ کرد تا حادثه ای رخ ندهد؛ چرا که 
دشمن مترصد چنین اغتشاشاتی بود تا 
بتواند در پروژه کشته گیری، جشن های 
پیروزی انقالب اســالمی را تحت الشعاع 

قرار دهد.
جعفــری دولت آبادی با  اشــاره به 
انتقاد های وارد بر سیاســت مماشــات 
و مــدارا با تجمع کننــدگان در خیابان 
پاسداران، در توجیه اتخاذ چنین سیاستی 
اظهار داشــت: بدیهی اســت جمهوری 
اســالمی که توطئه های منافقین را در 
داخل کشــور ســرکوب نمود و صدام 
حســین را به بیرون مرز ها راند، توانایی 
خنثی نمودن توطئه عده معدودی تحت 
عنوان آشوبگر را دارد، اما شرایط کشور 
در 22 بهمن و برنامه ریزی دشمن برای 
به آشوب کشیدن جشن پیروزی انقالب، 

موجب شد با این افراد مدارا شود.
وی سومین مرحله اقدامات مجرمانه 
را مربوط به هفته گذشــته و دستگیری 
یکی از این افراد توسط پلیس اعالم کرد 
و افزود: با دســتگیری یکی از متهمان و 
حین انتقال وی بــا خودروی ناجا، پنج 
نفر از افراد منتســب بــه جریان فکری 
متهم در صدد رهاندن متهم از دســت 

ماموران بودند که یکی از آنها دستگیر و 
بازداشت شد و آنان با این تصور غلط که 
سیاست مدارا ادامه خواهد داشت، ضمن 
تجمع در جلوی کالنتری پاســداران، به 
این مرکز حمله نمودند و متاسفانه یکی 
از متهمان با اتوبوس به صف ماموران زد 
 که منتهی به شــهادت ســه نفر از آنان 

شد.
رویکرد مداراگرانه با اغتشاش گران

 از سر ضعف نبوده است
دادســتان تهران با  اشاره به اینکه 
اقدامــات مجرمانه این افــراد در حمله 
به حوزه انتظامی و به شهادت رساندن 
ماموران مظلوم ناجــا، راه را برای مدارا 
بست، ادامه داد: بدیهی است در چنین 
وضعیتی، صحنه مدیریت حادثه تغییر 
خواهــد یافــت؛ ضمن اینکــه رویکرد 
مداراگرانه سابق، از سر ضعف نبوده است 
بلکه به لحاظ رویکرد جمهوری اسالمی 
ایران برای اتمام حجت با افراد و برخی 

جریان های عقیدتی است.
جعفری دولت آبادی ضمن تقدیر از 
عملکرد پلیس در مقابله با آشــوب گران 
در خیابان پاســداران که ظرف یک ربع 
حادثه را جمع نمود، خطاب به جریانات 
سیاسی که تحت لوای گروه های عقیدتی 
و یا جریان های فکری فعالیت می نمایند، 
هشدار داد که با استناد به اصل نهم قانون 
اساسی که مرز آزادی و اخالل در امنیت 
را مشخص نموده است، اجازه نخواهیم 
داد بــا اقدامات افرادی کــه خود را به 
جریانی منتسب می نمایند، جان، مال و 

ناموس شهروندان تهدید شود.
وی بــه افــرادی کــه در اجــرای 
برنامه هــای برخــی گروهک ها در کف 
خیابان ظاهر می شــوند هشدار داد که 

هرگونه آشوب، شورش و آتش زدن اموال 
عمومی و اموال مردم جرم بوده و مطابق 
قانون با این اقدامات برخورد خواهد شد.

دادســتان تهران با  اشــاره به این 
احتمال که هنوز عوامــل اصلی حادثه 
تماماً دستگیر نشده اند، اظهار امیدواری 
کرد که نهاد های امنیتی کشــور پشت 
پرده این جریان را آشکار و عوامل اصلی 
آشوب اخیر را شناسایی کرده و به دادسرا 

معرفی نمایند.
تعیین تکلیف 

کلیه متهمان حادثه پاسداران
جعفــری دولت آبــادی درخصوص 
عملکــرد دادســتانی در رســیدگی به 
پرونده های آشوبگران، از حضور30 قاضی 
و 7 معاون دادسرای تهران برای تحقیق 
از متهمــان و تعیین تکلیف آنها در روز 
سه 0شنبه گذشــته خبر داد و با  اشاره 
بــه اینکه در حال حاضــر هیچ متهمی 
بالتکلیف نیســت، افزود: در عین حال 
تحقیقات ادامه دارد و در این راستا حفظ 
حقوق متهمان از جمله اطالع رسانی به 
خانواده هایشــان و ارائه مســاعدت های 
قانونی نصب العین قضات دادسرای تهران 
اســت؛ به گونه ای که تا به امروز قضات 
ناظر زندان بیش از سه بار با این متهمان 

مالقات نموده اند.
وی ظرفیت های جمهوری اسالمی 
در خنثی نمودن توطئه های دشــمن را 
بسیار باال ارزیابی نمود و گفت: در عین 
حال که با آشــوبگران به کشور برخورد 
جدی می نماییم، حقوق آنها را نیز رعایت 

خواهیم کرد.
صدور کیفرخواست 

برای قاتل شهدای ناجا
دادســتان تهران از صــدور اولین 

کیفرخواســت در ارتبــاط بــا متهمان 
تجمعات خیابان پاســداران خبر داد و 
ادامه داد: برای متهــم به قتل ماموران 
ناجا کیفرخواســت صادر و درخواســت 

قصاص شده است.
وی بر رویکرد دادستانی در تفکیک 
عوامل اصلی اغتشاش از تحریک شدگان 
و فریب خوردگان تاکید نمود و در توضیح 
اظهار داشــت: برخی ممکن است بر اثر 
تحریک احساسات در محل حاضر شده 
باشند؛ لذا تحقیقات دادستانی به سرعت 
در حال انجام اســت و سعی بر آن است 
که در مورد فریب خوردگان زودتر تعیین 
تکلیف شود، اما عوامل اصلی آزاد نخواهند 
شد و با تکمیل تحقیقات برای محاکمه 

به دادگاه معرفی می شوند.
تبدیل اتوبوس 

به مقر فرماندهی آشوبگران
همچنین به گزارش میزان، جعفری 
دولت آبادی گفت: برای کســانی که در 
اتوبوس و قبل از حادثه حضور داشــتند 
دستور قضایی صادر شده که تحقیقات 
انجام شود ولی راننده فردی بوده که به 
شهادت ماموران نیروی انتظامی اعتراف 
کرده اســت، اما تحقیقات قضایی ما در 
رابطه با سایر افرادی که احتماال حضور 

داشتند ادامه دارد.
افزود: صندلی های  تهران  دادستان 
اتوبوس برداشته شده بود و در واقع این 
اتوبوس به مقر فرماندهی آشوبگران تبدیل 
شده بود و از دســتگاه اطالعاتی کشور 
خواسته ایم روی این مسئله متمرکز شود.
وی خاطرنشان کرد: تمام کسانی که 
در این اتوبوس قبال حضور داشتند و اینکه 
چرا صندلی آن را برداشته اند در دستور 

کار تحقیقاتی قرار گرفته است.

اســتاد درس خارج حوزه با تأکید بر ضرورت برخورد سریع و قاطع با 
آشوبگران تهران، تأکید کرد: بارها گفته ایم عرفان های کاذب سر از مسائل 
خطرناک دینی، اجتماعی و اخالق در می آورد که یک نمونه آن حادثه تهران 

است.
به گزارش رسا، این مرجع تقلید در درس خارج در مسجد اعظم قم برگزار شد، 
با  اشاره به آشوبگری عده ای در خیاباk پاسداران تهران، گفت: حادثه ای که اتفاق افتاد 
و منجر به شهادت چند نفر از مأموران انتظامی و بسیجی و تخریب اموال مردم شد، 

موجب تأسف شدید است.
وی افزود: ما به روح همه این شــهدا درود می فرســتیم که در راه حفظ امنیت 
هموطنان جان خود را به وسیله عده ای از دراویش گمراه از دست داده اند، مسئله مهم 
اینجا است که بارها گفته ایم عرفان های کاذب سر از مسائل خطرناک دینی، اجتماعی 

و اخالقی در می آورد که یک نمونه آن حادثه اخیر تهران است.
آیت اهلل مکارم شــیرازی اظهار داشــت: تا کنون این جنایت در کشور ما سابقه 
نداشت که تبهکاری سوار اتوبوس شود و مردم بیگناه و مدافع امنیت را زیر گرفته و 
به شهادت برساند، این عارفان کاذب این بدعت را به نام خود در کشور ثبت کردند.

اســتاد درس خارج حوزه ادامه داد: کار آنها در واقع کار داعشی ها بود، داعشی ها 
وهابیان گمراهی هســتند که طرفداران توحید کاذب به شمار می روند و همه را غیر 
از خود کافر دانســته و خون آنها را مباح می دانند، طرفداران عرفان کاذب نیز غیر از 

خود را باطل می شمارند.
این مرجع تقلید تأکید کرد: امیدواریم مســئوالن وقتی می خواهند درباره آنها 
صحبت کنند، مراقب تعبیرات خود باشــند و سخنی نگویند که بر خالف آموزه های 
اســالمی باشــد و نتیجه معکوس دهد و نیز امیدواریم این تبهکاران هرچه زودتر به 

سزای اعمالشان برسند.

آیت اهلل مکارم شیرازی:

دراویش جنایتکار 
كار داعش را انجام دادند


