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سرویس سیاسی-
روزنامه شــرق در شــماره دیروز خود گفت وگویی را با علی مطهری، نماینده مجلس دهم که از جانب همه گروه های 
سیاسی به عنوان ضعیف ترین مجلس پس از انقالب لقب گرفت منتشر کرد. در این مصاحبه مطهری گفته است: » شرایطی 
که در قانون اساسی برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری ذکر شده، بسیار سهل و آسان است و همین امر سبب شده 
شاهد حضور چند هزار نفری برای ثبت نام در انتخابات باشیم که برای وزارت کشور و شورای نگهبان مشکل ایجاد کرده 

است، به همین دلیل تعیین شروطی که بتواند مانع از تکرار این موضوع شود الزم است...«
در بخش دیگری از این مصاحبه آمده اســت: »در تعریف و تفســیر رجل سیاسی به روشنی مشخص است که منظور 
»مردبودن« نیست. فردی که دارای شخصیت سیاسی در حد رئیس جمهوری است، خواه زن باشد یا مرد می تواند نامزد 
انتخابات باشد. تاکنون هیچ نامزد خانمی برای انتخابات ریاست جمهوری تأیید صالحیت نشده است، اما شورای نگهبان 

مطابق سخنان آقای کدخدایی باید صالحیت زنی را که تعریف رجل سیاسی بر او صدق می کند، تأیید کند.«
این ســخنان در حالی از ســوی مطهری بیان شده که وی در ماجرای قتل میترا استاد به دست یکی از اصالح طلبان 
یعنی محمدعلی نجفی در سخنانی که رنگ و بوی توهین به جامعه زنان را داشت اظهار کرد: »اخبار رسیده و صحبت های 
آقای نجفی نشان می دهد در کشور پرستوهایی وجود دارند که گرد سیاسیونی که منتقد یا مخالف به شمار می روند، به 
پرواز در می آیند و فیلم و عکس تهیه می کنند برای بستن دهان او. حال اینکه این روش ها برای یک مسلمان حرام است.«
مطهری در حالی به سخنان نجفی ارجاع می دهد که خود نجفی پس از آن در دادگاه به صراحت گفت مرحوم میترا 

استاد »پرستو« نبوده است.
اصالح  طلبان و شعارهای ویترینی!

روزنامــه اصالح طلب اعتماد رو گذشــته در گــزارش تیتر یک خود با عنوان »زنان رییس جمهور؟« نوشــت: »خانم 
رییس جمهوري، تعبیر دور از ذهني است، به خصوص اگر ساکن خاورمیانه و جهان سوم باشیم. این تعبیر در حکومت هاي 
دیني، قومي و قبیله اي یا توتالیتر آسیایي احتماال آرماِن کنشگران حقوق زنان و سیاست مداران پیشرو اما به نظر نشدني 
است. از برداشت هاي متفاوت فقهي تا فرهنگ مردساالرانه حاکم بر جوامع سنتي بعضا شرقي، همگي در دست نیافتني 
شدن ریاست جمهوري براي زنان سهیم هستند. اگرچه شاید آمادگي پذیرش و انتخاب رییس جمهوري زن به واسطه عقبه 
فرهنگي، سیاســي و آییني و... در برخي کشــورهاي جهان اول و غربي نیز امروز وجود نداشته باشد، دست کم معضل حق 
انتخاب یک زن به عنوان رییس جمهوري در چارچوب قوانین اغلب کشورها موضوعي حل شده است و کمتر کشوري در 
جهان اســت که در قوانین آن یک زن صالحیت کاندیدا شــدن براي انتخابات ریاست جمهوري یا انتخاب شدن به عنوان 
نخست وزیر و عالي ترین مقام اجرایي را نداشته  باشد. اما این چالش در جمهوري اسالمي، عقبه اي 41 ساله و به اندازه عمر 

حکومت مستقر پس از انقالب دارد. «
گفتنی است اصالح طلبان به بسیاری از قشرها به عنوان ابزار انتخاباتی و تبلیغاتی برای وجهه دادن به خود نگاه می کنند. 
اگر کمی به سطح شعارها و دغدغه هایی که این جریان سیاسی درباره اقشار و صنوف مختلف سر داده اند توجه کنیم به 
خوبی جنس جعلی و انحرافی بودن این شــعارها را درمی یابیم. این جریان سیاسی خصوصا در حوزه زنان به شکل کامال 
ابزاری برای رای آوری و پر کردن ســبد رای خود نگاه می کند. در همین باب حتی خود زنان اصالح طلب که کنش های 
سیاسی تند و تیزی از خود در برخی از مواقع نشان می دهند هم معترف استفاده ابزاری از رای 50 درصد جامعه شده اند.

این جریان پیشتر نیز برای فریب افکار عمومی به شعار حضور زنان در پست های حساس پیله کرده بودند. شعاری نخ 
نما شده و بی نتیجه در این جریان که با شکست و تحقیر همیشگی رو به رو بوده است. درواقع در این برهه حساس برای 
اصالح طلبان که همه شعارهایشان در دولت و مجلس بر زمین مانده است و عملکرد ضعیفی از آنان شاهد بوده ایم این بار 
متوسل به شعار »رئیس جمهور زن« شده اند. این درحالی است که ادعای قبلی شان درباره » وزیر زن« که پیشتر در اوائل 
دولت دوازدهم هم مطرح شده بود پوچ از آب درآمد و این مدعیان هرچه به این در و آن در زدند که الاقل یکی از وزرای 

کابینه روحانی زن باشد این موضوع با بهانه های جالب توجهی انجام نشد.
چندی پیش »زهرا شجاعی« رئیس مرکز امور مشارکت زنان در دولت اصالحات با افشاگری درخصوص استفاده ابزاری 

اصالح طلبان از زنان گفته بود: » اصالح طلبان موقع انتخابات از زنان استفاده ابزاری می کنند«.
راه حل مشکالت، تبعیت از مدرنیسم است!

روزنامه اینترنتی همدلی در سرمقاله خود با عنوان »جمهوری اسالمی و طوفان مدرنیسم« نوشت: اکنون زمان تغییرات 
اساسی در نظام حکمرانی جمهوری اسالمی فرارسیده است و حکومت باید گزاره  ها  ی علمی و قانونی را بر همه چیز ارجح 
بدارد. حکومت باید بپذیرد که خرده سیســتم  ها  ی اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی مبتنی بر ارزش  ها  ی مدرنیسم حرکت 
کرده و طالب عقالنیت)علم( و قانون)منافع عمومی( هستند و اگر نظام سیاسی به دنبال مشروعیت و تبعیت مردم است، 

راه گریزی جز بر صدر نهادن عقل و قانون وجود ندارد.
در این مطلب آمده است: بر مبنای علم و قانون واضح است که آب در 100درجه سانتی گراد و در فشار مشخص به 
جوش می آید، بر همان مبنا واضح است فشارهای )خواسته و یا ناخواسته( مداوم و بی   امان بر مردم از جهات مختلف باعث 
جوش آمدن جامعه و ظهور جنبش  ها  ی براندازانه مدنی می  شود. علم اثبات کرده است اقتصاد دولتی ناکارآمد بوده و دولت 
نمی   تواند با دستور قیمت  ها   را کنترل کند. همانگونه که اثبات کرده، قیمت نقطه تعادلی عرضه و تقاضا است و همان گونه که 
اثبات کرده زمین گرد است. علم اثبات کرده است E=MC2 بر اساس همین قاعده اثبات کرده است اختیار و مسئولیت باید با 
هم برابر باشند و افراد به میزانی که دارای اختیار هستند به همان میزان باید پاسخگو باشند. علم اثبات کرده است که معده 
وظیفه هضم غذا و قلب وسیله پمپاژ خون را در سیستم بدن به عهده دارند و هیچ یک نمی   تواند کار دیگری را انجام دهد؛ 
بر مبنای همین منطق یعنی علم سیستم  ها  ، نظامیان باید به کار نظامی برگردند و در سایر امور کشور را به سایرین بسپارند

این روزنامه مدعی اصالح طلب نوشت: برادرانه باید گفت زبان عقل و قانون این گونه است و این گونه دیالوگ می کند. 
طوفان مدرنیسم همه جهان را در نوردیده و در کشور ما خرده نظام  ها  ی اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی را تغییر داده است و 
اکنون نوبت فرانظام سیاست است. دوران عقل و قانون مدینه فاضله و خواسته مشروع جامعه است، اگر به این الزامات تن 

ندهیم از بهشت آرمانی به زمین ناکامی فرو می  غلتیم.!
الزم به ذکر است که مدعیان اصالحات باید پاسخگوی مشکالت امروزی کشور باشند و نتیجه عملکرد منطبق با علم و 
عقلی که از آن دم میزنند! را در ترازوی نقد افکار عمومی قرار دهند. عالوه بر این به نظر می رسد آنها در تز و پز روشنفکری 
هم عقب مانده و بی خبرند که تئوریسین های غربی بارها و بارها بر مرگ و زوال مدرنیسم و آثار سوء آن از انزواگرایی، بحران 

مرجعیت، مصرف گرایی، بحران هویت، تکثرگرایی و... اعتراف کرده اند. 
توهین به شعور مردم با ژست انتقاد از وضع موجود!

مصطفی هاشمی طبا از فعالین مدعی اصالحات در یادداشتی در روزنامه آرمان نوشت: »بعد از گذشت زمان از عملکرد 
مجلس یازدهمي ها امروز کم و بیش مشــخص اســت که این مجلس نمي  تواند کاري را از پیش ببرد و بیشــتر به دنبال 
سیاسي کاري است، درنهایت آنچه مشخص است این است که این مجلس کار خاصي نمي تواند انجام دهد و برنامه و حرفي 
براي گفتن ندارد. همینطور برخورد سیاسي درون مجلس تا حداقل انتخابات آتي ادامه دارد و فکر مي کنند که خودشان 
مي توانند دولت و ریاست جمهوري را نیز در دست بگیرند. هر چند که اگر هم موفق شوند و دولت را در اختیار بگیرند هیچ 
برنامه اي براي اداره کشور ندارند و شعارهاي پوپولیستي ادامه بیدا مي کند و روزبه روز هم مشکالت کشور عمیق تر خواهد شد«.
اکنون تنها حدود چهار ماه از آغاز به کار مجلس یازدهم سپری شده است. اما مدعیان اصالحات از همان هفته شروع 
به کار مجلس ادعا کردند که این مجلس کار خاصی انجام نداده است! مدعیان اصالحات در اقدامی تأمل برانگیز حتی گرانی 

دالر را نیز نتیجه عملکرد مجلس یازدهم جا زدند.
نکته قابل تأمل اینجاست که مدعیان اصالحات در پاسخ به عملکرد بیش از هفت ساله دولت با فرافکنی و البته با توهین 

به شعور مردم ادعا می کنند که دولت همچنان مشغول آواربرداری است یا اختیارات دولت محدود است و...
مدعیان اصالحات بانی وضع موجود هســتند اما با فرافکنی، خود را در جایگاه منتقد می نشــانند. اما به هر روی این 
سخنان و اتهام نداشتن برنامه به مجلس یازدهم از جانب کسانی که خود از فرط بی برنامگی چشم شان به انتخابات آمریکا 

دوخته شده مضحک می نماید. 
اجرای یکطرفه برجام دیپلماسی هوشمندانه؟!

علی ربیعی دیروز در روزنامه دولتی ایران نوشت: ما از آنچه ممکن است در روزهای آینده و حتی فعال شدن مکانیسم 
ماشه در پیش باشد نگران نیستیم اما نگران ماشه ای هستیم که به هر دلیل اعم از ناآگاهی یا بی دقتی در کشورمان چکانده 
شود؛ آنها که هنوز مشت آمریکا برایشان باز نشده و منطق بازی کنونی آمریکا را نمی دانند. این روزها و هفته های تعیین کننده، 
جایی برای رفتارها و گفتارهای احساسی و هیجانی و امتیازگیری در سیاست داخلی نیست. باال بردن تب برجام ستیزی 
نتیجه ای جز تغییر زمین بازی به نفع دولت درمانده آمریکا نخواهد داشت. کار شایسته این روزها ایجاد مقاومت فزاینده و 
اجتماعی کردن بیشتر آن و نیز انسجام سیاسی و سیاستی بر محور بازدارندگی دیپلماتیک برآمده از برجام، انزوای دیپلماتیک 
تحمیل شده بر دولت کنونی آمریکا در پرونده هسته ای ایران و به تماشا نشستن دست و پا زدن های دولت آمریکا در باتالقی 

است که خود ساخته است. طمانینه و ظرفیت صبوری کردن گاه موثرین اقدام برای مقابله با دشمن است.
سخنگوی دولت افزود: انزوای دیپلماتیک امروز آمریکا محصول شکیبایی ما در همان روزی است که دونالد ترامپ 
تصمیم گرفت از برجام خارج شــود. شــاید اگر آن روز تصمیم به تالفی زودهنگام می گرفتیم تا احساس خشم خود را 
نشان دهیم یا در عرصه سیاست داخلی به امتیازی دست یابیم، امروز از انزوای آمریکا و حمایت اکثریت اعضای شورای 
امنیت از ایران خبری نبود. اســتراتژی دوگانه افزایش مقاومت در داخل و دیپلماســی هوشــمندانه زیربنای همه این 

دستاوردهای سیاسی و دیپلماتیک است.
اوال، سخنگوی دولت محصول شکیبایی دولت پس از خروج آمریکا از برجام را انزوای این رژیم می داند در حالی که 
دولت و مدعیان اصالحات باید پاســخ دهند چرا بدون برجام 1/5 میلیون بشــکه نفت می فروختیم اما با برجام به زیر 
300 هزار بشــکه رســید؟ ثانیا، اینکه مقامات دولت پس از اعتماد و نگاه خوشبینانه به دشمن و وعده  رفع تحریم ها با 
برجام، امروز به ملت می گویند آمریکا را منزوی کردیم! در حالیکه تحریم ها دامنه دارتر شده و دشمن وقیح تر، توهین به 
ادراک مردم و فرار از مسئولیت و پاسخگویی است. ثالثا، اجرای یکطرفه برجام، دیپلماسی هوشمندانه نیست، دیپلماسی 
خســارت آور، منفعالنه و ناکارآمد اســت و عامل گستاخی فزاینده آمریکا و اروپا. دیپلماسی هوشمندانه این نیست که 
اروپا با گســتاخی در کمیسیون  مشــترک برجام روی حفظ توافق هسته ای و اجرای آن از سوی ایران لفاظی کند، در 
عین حال برجام را پایمال کند، همکار آمریکا در تحریم ها باشد، دولت هم بگوید آمریکا را منزوی کردیم! و امیدوار به 

انتخابات این رژیم باشد.
وظایف ساده اما برزمین مانده دولت برای کشاورزی

امراهلل امینی، عضو هیئت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی دیروز طی یادداشتی در روزنامه ایران نوشت: یکی از دالیلی 
که اقتصاد ما نتوانســته رشــد و جهش پیدا کند، ضعیف بودن بخش خدمات بوده است. خدمات، امکانات، انبار، سوله و 
سردخانه می خواهد. در کشاورزی بیشترین محصوالت گرمسیری را داریم و در زمستان هیچ وقت محصوالت صیفی ما تمام 
نمی شود. در زمستان و تابستان خیار و بادمجان داریم. در زمستان نیز محصوالت گرمسیری داریم. اینها نیاز به سازماندهی و 
برنامه ریزی دارد تا بتواند این محصوالت را صادر کند. کشور همسایه ما در زمستان ها نیاز به محصوالت گرمسیری ما دارند 
ولی ایران نمی تواند در این زمینه کمک کند چون صادرات خیلی ضعیف است. از سوی دیگر خدمات رسانی در خدمات 
تبدیلی در کشاورزی ضعیف است. یکی از وظایف دولت این است که مواد اولیه را به قیمت مناسب به دست تولیدکننده 

برساند. دولت در انجام این کار خیلی ضعیف است. 
وی افزود: برخی از محصوالت سم یا کود که مورد نیاز است از پارسال تا امسال چند برابر قیمت آن افزایش پیدا کرده 
است. از وظایف دولت خدمت رسانی است پس چرا در این زمینه ضعیف هستیم؟ و کار  به دست یک سری دالل افتاده 
اســت. یک ســری از این دالل ها ارز را به قیمت دولتی گرفتند و به کشاورز به قیمت آزاد می فروشند. کشاورز محصوالت 
تولید می کند و به قیمت خیلی ارزان به دست دالالن می رسد و اینها به قیمت باال در میادین می فروشند. اینها از وظایف 
خیلی ساده دولت است که این کار را انجام نمی دهد. در کشورهای دیگر همه محصوالت کشاورزی را تضمین می کنند. 
محصوالت را از کشــاورز می خرند که ضرر نکند. ما باید کاری کنیم که ســرمایه گذاری در کشــاورزی، صنعت و معدن و 
خدمات یکسان شود و همه به سمت داللی نروند. داللی سود بیشتری دارد. کسی که زحمت می کشد سود کم دارد ولی 

داللی که زحمت نمی کشد سود بیشتری دارد.

ویژگی علم نافذ
 ذات اقدس اله به وجود مبارک رســول گرامــي)ص( فرمود؛ کارهایي که به عهده 
شماست و من به عهده شما واگذار کرده ام، برخي از اینها در درون عقل مردم به صورت 
ضعیف هســت، تو باید اینها را شــکوفا کني. برخي از این امور اصاًل در درون عقل اینها 
نیست، اینها توان اینکه آن را ادراک بکنند از خود ندارند، تو باید اینها را کم و بیش آشنا 
کني و علمي هم که من در این دو بخش به تو آموختم و تو به جامعه منتقل مي کني 
یک علم نافذ است. در دعاهاي سحرهاي ماه مبارک رمضان، ما از خدا هر علمي را طلب 
نمي کنیم، علمي که فقط صورت حصولي و ذهني باشد و در گوشه  ذهن تعبیه شده باشد 
این کارآیي ندارد. ما از خدا علم نافذ مي طلبیم، علمي که بتواند در حوزهِ کاري انسان نفوذ 
داشته باشد، مي گوییم: »اللَُّهَمّ إِنِّي أَْسأَلَُک ِمْن ِعلِْمَک بِأَنَْفِذهِ َو ُکُلّ ِعلِْمَک نَافِذ«؛ خدایا از تو 
درخواست می کنم به حق نافذترین مرتبه از مراتب علمت و همه مراتب علمت نافذ است،.
]1[ مي بینید بعضي ها چه در حوزه چه در دانشگاه علمي فراهم مي کنند، ولي گاهي به آن 

علم عمل نمي شود، این علِم نافذ نیست، این علمي معزول است؛ یعني جهل، آن را معزول 
کرده است و منظور از این جهل، آن جهالت عملي است، نه ندانستن. وقتي جهالت عملي، 
علم را معزول مي کند، این شخص مي شود عالِم بي عمل؛ اما علم الهي، هیچ عاملي آن را 
معزول نمي کند، مي شود علم نافذ. اگر کسي از آن علم سهمي بُرد، یقیناً عمل مي کند. 

علم مفید و علم غیر مفید
وجود مبارک رسول گرامي و همچنین امام صادق و سایر ائمه)علیهم السالم( از علم 
الهي برخوردار بودند. وقتي خدا مي فرماید: »َو َعلََّمَک ما لَْم تَُکْن تَْعلَُم«]2[ علمي را خداي 
سبحان به حضرتش آموخت که او از جاي دیگر نمي توانست فرا بگیرد، این علم مي شود 
علم نافذ. به ما هم دستور دادند، چه در نماز، چه بعد از نماز از ذات اقدس اله یک چیز را 
بخواهیم و از چیز دیگر نجات پیدا کنیم؛ از خدا علم نافع طلب بکنیم: »اللهم إنّا نسئلک 
علماً نافعاً«، علم نافع گاهي به لحاظ معلوم اســت، گاهي به لحاظ اثرگذاري خود علم. 
گاهي انسان چیزهایي را یاد مي گیرد که فقط اطالع است، نه علم؛ موضوعي داشته باشد، 
محمولي داشــته باشد، نسبتي داشته باشد،اما کارآیي ندارد. این همان است که مرحوم 
کلیني نقل کرد که وجود مبارک حضرت وقتي وارد محفلي شد دید عده اي دور کسي 
جمع شدند، حضرت فرمود چه خبر است؟ عرض کردند این عالمه است. فرمود علم او 
چیست؟ گفتند:نّسابه است؛ آبا و اجداد جاهلیت را مي شناسد، قبایل را مي شناسد.داناترین 
مردمان است به نسب های عرب و جنگ هایی که در میان ایشان وقوع یافته و روزهایی 
که در جاهلیت معروف بوده و شعرهای ایشان و عربیت را خوب می داند حضرت فرمود: 
»َذاَک ِعلٌْم اَل یَُضُرّ َمْن َجِهلَُه َو اَل یَْنَفُع َمْن َعلَِمه «، این علمی است که ندانستن آن زیانی 

ندارد و دانستنش سودی ندهد؛]3[
برخي از علومند که جزء اطالعات هســتند، برهان در آن نیست؛ این چنین نیست 
که موضوعي باشد، محمولي باشد ،این محمول عرِض ذاتي موضوع باشد ،اثبات بخواهد 
، بلکه ِصرف اطالعات است که چه کسي راهزني کرده، چه کسي بُرده، چه کسي داده و 
مانند آن.پس گاهي نافع بودن علم به لحاظ معلوم است که انسان باید چیزهاي خوبي را 

فرا بگیرد. ِسحر و شعبده و جادو و این گونه از علوم، علوم نافع نیست.
بخش دیگر علمي اســت نافع، ولي در اثر اینکه جهالت، فرمانرواي درون است، این 
علم را به منزله حاکم معزول قرار مي دهد. این علم دارد، فقط در گوشه ذهن او بایگاني 
شده است؛ لذا به ما گفتند که از خدا بخواهید:»أَُعوُذ بَِک ِمْن ِعلٍْم اَل یَْنَفُع«،]4[ علم غیر 
نافع یا در اثر آن است که معلومش سودآور نیست، یا در اثر این است که خود علم کارآیي 
ندارد. اما علم الهي هر دو کمال را دارد؛ یعني هم معلوم آن سودآور است و هم خود علم، 
کارآیي دارد؛ لذا در سحرهاي ماه مبارک رمضان ما علمي را مي خواهیم که علم الهي باشد، 
»اللَُّهَمّ إِنِّي أَْسأَلَُک ِمْن ِعلِْمَک بِأَنَْفِذهِ َو ُکُلّ ِعلِْمَک نَافِذ« این علم یقیناً با عمل همراه است.
ذات اقدس اله به رسولش فرمود: من سه علم به تو مي دهم که همه این علوم  نافذ 
است؛ برخي از آن علوم زمینه اش در دل هاي افراد عادي هم هست:  »َو یَُعلُِّمُکُم الِْکتاَب«، 
یک؛ »َو الِْحْکَمهًْ«، دو؛ »َو یَُعلُِّمُکْم ما لَْم تَُکونُوا تَْعلَُمون«،]5[ این سه. فرمود ما مسائلي را 
در قرآن گفتیم؛ به عنوان حکمت گفتیم، تربیت گفتیم، تعلیم گفتیم، این زمینه اش در 
بسیاري از افراد هست، براي اینکه ما به اینها آموختیم: »َفأَلَْهَمها ُفُجوَرها َو تَْقواها«]6[ ما 
این زمینه ها و مواد خام و اّولیه را به اینها دادیم. اما بخشي از علوم است که در دسترس 

عقل بشر نیست.
بیانات حضرت آیت اهلل جوادي آملي )دام ظله( در جلسه درس اخالق؛ 95/9/25 

مرکز اطالع رسانی اسرا 
 ________________________

 ]1[. اإلقبــال باالعمال الحســنة)طـ  الحدیثة(، ج1، ص176.   ]2[. نســاء، 113.
]3[. الکافــي)طـ  اإلســالمیة(،ج1، ص32.   ]4[. کنز الفوائد، ج1، ص385.   ]5[. 

بقره، 151.   ]6[. شمس، 8.
خوان حکمت روزهای یک شنبه منتشر می شود. 

درمکتب امام

از هیاهوی خارجی ها نترسید
هیــچ وقت از ایــن  های و هوي ها و از این تبلیغــات خارجي ها خوف به 
خودتان راه ندهید، آن خوفی که باید باشد از خدای تبارک و تعالی باید باشد. 
از دیگر قدرت ها خوف نداشــته باشید، برای اینکه، قدرتی در کار نیست غیر 
قدرت حق تعالی. قدرت حق تعالی است که جلوه اش، جلوه ضعیفش در سرتاسر 
عالم طبیعت پیدا شده است. و شما هیچ وقت نترسید. و مستقیم و پای برجا 

بایستید و در مقابل همه قدرت ها استقامت کنید
صحیفه امام؛ ج19؛ ص436 | جماران؛ 9 آذر 1364

روحانی در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا:

كاهش آمار میزان مراعات مردم 
از 82 درصد به 62 درصد بسیار نگران كننده است

رئیس جمهور ضمن ابراز نگرانی از کاهش 
بهداشتی  رعایت شیوه نامه های  میزان  آمار 
تاکید کرد: اگر مردم به هشدارها و آموزش های 
عمومی توجه نکنند در ماه های پیش رو با یک 

مشکل بزرگی مواجه می شویم.
حجت االسالم روحانی دیروز )شنبه( در جلسه 
ستاد ملی مقابله با کرونا، کاهش آمار میزان رعایت 
دســتورالعمل های بهداشتی را بسیار نگران کننده 
خواند و گفت: آماری که امروز در جلسه ستاد ارائه 
شد نشــان می دهد که میزان مراعات مردم از 82 
درصد به 62 درصد در هفته گذشته رسیده که این 
بسیار نگران کننده است چرا که اگر مردم به هشدارها 
و آموزش های عمومی توجه نکنند در ماه های پیش 

رو با یک مشکل بزرگی مواجه می شویم.
رئیس جمهور از وزارت بهداشت و صدا و سیما 
و ســایر رسانه ها خواست آموزش ملموس تری را با 
شــیوه های مختلف برای مقابله با کرونا، به مردم 

ارائه کنند.
روحانی رعایت دقیق اصول و دستورالعمل های 
بهداشــتی را یک ضرورت برشمرد و بار دیگر با رد 
دوگانه انگاری هایی که در جامعه مطرح می شــود، 
گفت: این دوگانه انگاری های نادرست »سالمت یا 
نان، دیانت، فعالیت اجتماعی و آموزش و مهارت« 
را باید کنار بگذاریم و فکر نکنیم اگر نوجوانی مدرسه 
رفت مبتال می شود اما در میهمانی های خانوادگی و 
بازی در کوچه مبتال نمی شود! این ویروس همه جا 

هست و باید اصول بهداشتی دقیقا رعایت شوند.
وی افزود: در آزمون سراسری هم برخی نگران 
بودند و بدون توجه به عواقب آن برای نسل جوان 
ما، درخواست داشتند که امسال کنکور برگزار نشود 
اما ما این دوگانه سالمت یا کنکور را هم نپذیرفتیم 
و غربالگری های قبل و بعد از کنکور نشان داد همه 

کنکوری ها به سالمت آزمون دادند و برگشتند.
رئیس جمهور با بیان اینکه ســبک زندگی در 
روند مقابله با کرونا باید برای میان مدت و بلندمدت 
تغییر کند، اظهار داشــت:کرونا بحثی نیســت که 
یک ماه دیگر تمام بشــود و باید حتی اگر واکسن 
هــم در دســترس قرار گیرد، زندگی را با ســبک 
جدید بنیانگذاری کنیــم چرا که اکنون در برخی 
اســتان ها افرادی که چند ماه قبل در بیمارستان 
بستری بوده اند بار دیگر به کرونا مبتال شده و راهی 

بیمارستان شده اند و این نکات حتی موضوع واکسن 
را هم زیر عالمت سؤال قرار می دهد.

روحانی در بخش دیگری از ســخنان خود به 
موضوع ســرمایه گذاری در دوران کرونا و پساکرونا 
 اشــاره کرد و گفــت: ســرمایه گذاری ها از برخی 
امــور باید به امور ضروری تر هدایت شــوند. امروز 
سرمایه گذاری در بخش سالمت، بهداشت، اقتصاد 
دانش بنیان، اقتصاد دیجیتالی و دولت الکترونیک را 

باید تشدید کنیم.
رئیس جمهــور در ادامه به موضوع قاچاق کاال 
درکشــور  اشاره کرد و گفت: متاسفانه در کشور ما 
قاچاق کاال وجود دارد و در شرایط فعلی و با توجه 
به شیوع ویروس کرونا با قاچاق دارو و واکسن مواجه 
هستیم که همه ما مسئولیم در این زمینه مراقبت و 

دقت بیشتری داشته باشیم.

روحانی تاکید کرد: از مرزبانی گرفته تا نیروهای 
مسلح و گمرکات همه در شرایط فعلی باید مراقبت 
بیشــتری در رابطه با قاچاق دارو و واکسن داشته 
باشیم. ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز دقت بیشتری 
کند و وزیر کشور هم به همه مسئوالن ذیربط ابالغ 
کند که مبارزه با قاچاق دارو و واکســن در شرایط 

حساس فعلی را تشدید کنند.
رئیس جمهور همچنین به موضوع ورود برخی 
گردشگران خارجی که به عنوان زائر وارد شهرهای 
زیارتی کشــور می شوند  اشــاره کرد و با توجه به 
شــیوع ویروس کرونــا از طریق این گردشــگران 
گفت: این موضوع جای نگرانی دارد و باید مراقبت 

بیشتری بکنیم.
روحانــی همچنین بر ضرورت انجــام امور و 
خدمات عمومــی از طریق الکترونیکی تاکید کرد 
و گفت: هر کاری را می توانیم از طریق الکترونیکی 
انجام دهیــم باید همین کار را بکنیم و از مراجعه 

حضوری جلوگیری شود.
رئیس جمهور گفت: از جمله این امور دریافت 
عــوارض بین راهی اســت که آلودگــی را منتقل 
می کند و ضروری است که دریافت عوارض از طریق 

الکترونیکی انجام شود.
روحانی تاکید کرد: همه ما باید تالش کنیم تا با 
کاستن از مراجعات حضوری غیرضرور و انجام امور 
از طریق الکترونیکی با مشکالت کمتری از این ایام 

سخت عبور کنیم.

بقیه از صفحه 2
کما اینکه در مقطعی که جبهه راکد گردید، همین طور هم شد و صدام 
حسین چهار سال پس از زمانی که در وضعیت شکست خورده قرار داشت، 
دوباره تهاجم را آغاز کرد و به دفاعی دوباره نیاز شد. همین االن هم اگر اقتدار 
نظامی ایران از سوی دشمن درک نشود، امکان تهاجم به ایران وجود خواهد 
داشت. به این دلیل، قوای نظامی ایران با برگزاری ساالنه چندین مانور، درصدد 
اثبات این نکته می باشندکه ایران قدرتمند است و باز دقیقاً به دلیل اعمال 
قدرت ایران است که آمریکایی ها به سقوط پرنده پر قدرت خود، گلوبال در 
تنگه هرمز، واکنش نشان ندادند و انگلیسی ها توقیف چند هفته ای نفتکش 

خود از سوی نیروی دریایی ایران را نادیده گرفتند. 
پس جنگ رابطه مستقیمی با »قدرت« دارد و دیپلماسی در میانه این 
راه معنای متفاوتی پیدا می کند، اگر در مقایسه با طرف مقابل ضعیف باشی 
یا ضعیف دیده شوی، دیپلماسی یعنی اعطای امتیاز و اگر قوی باشی و یا قوی 
دیده شوی، دیپلماسی یعنی گرفتن امتیاز. و وای به زمانی که قوی باشی ولی 
ضعیف دیده شوی؛ آن وقت دیپلماسی یعنی دادن امتیاز علی رغم داشتن 
قوت، و بدتر از آن اینکه قوی باشی و قوی هم دیده شوی ولی دیپلماسی، خود 
را در موقعیت ضعف بپندارد؛ آن وقت در شرایط قدرت و اعتراف به قدرت از 
سوی دشمن، دیپلماسی، امتیازات بزرگ می دهد و کشور را درگیر مشکالتی 

طوالنی مدت می کند. نمونه ای از این را در سال های اخیر تجربه کرده ایم. 
اینک در چهلمین سالگرد آغاز جنگ علیه ایران قرار گرفته ایم. خدا 
رحمت کند شهید بزرگوار سردار سلیمانی که پس از شکست برنامه تهاجم 
نظامی آمریکا در سال 1383 و تشکیل اولین دولت مستقل در عراق گفت: 
»خداوند نخواست عراق با خفت شکست به جبهه اسالم متصل شود، اینک 
عراق و ایران هم آغوشند و عراق و حتی ارتش آن ایران را نجات دهنده و نه 
تسخیرکننده خود می داند و این پیمانی پایدار است که در گذر زمان و بروز 
تحوالت گسسته نمی شود« و خداوند متعال حق بزرگ امام راحل عظیم الشأن 
را بر ما ببخشد که در پاسخ ساده لوحان و یا مغرضانی که دفاع مقدس ما در 
برابر تجاوز دشــمن را ناچیز می شمردند، فرمودند: »ما در جنگ برای یک 
لحظه هم نادم و پشیمان از عملکرد خود نیستیم... ما انقالبمان را در جنگ 
به جهان صادر کردیم... ما در جنگ پرده از چهره تزویر جهان خواران کنار 
زدیم... جنگ ما فتح فلسطین را به دنبال خواهد داشت« )صحیفه امام، ج 
21 ص 283(. هم اینک دفاع مقدس ما یک درسنامه برای هر ملتی است که 

می خواهد در شرایط نابرابر بر دشمن پیروز شود.

جمعی از علمــا و طالب حوزه های 
سران  برخی  ســازش  همدان  علمیه 
رژیم  با  بحرین  و  امارات  کشــورهای 
صهیونیســتی را  اقدامی ننگ آور  و 

محکوم کردند. 
طالب همدانی اقدام امارات متحده عربی 
و بحرین برای عادی سازی روابط با اسرائیل 
را ننگ آور توصیف کرده و افزودند: سازش با 
صهیونیست ها خوش  خدمتی علنی اعراب به 
آمریکا و  اشــغالگران است که در تاریخ ثبت 

خواهد شد.
آنان نســبت به توطئه هــای آمریکایی 
صهیونیستی برای هجمه علیه جهان اسالم و 
آغاز طرح شوم سازش و فشار بر سایر کشورها 

برای پذیرفتن این طرح هشدار دادند.
موهن  اقدام  شرکت کنندگان همچنین 

نشــریه فرانسوی شــارلی  ابدو در اهانت به 
ساحت مقدس پیامبر گرامی  اسالم حضرت 
محمــد مصطفــی)ص( و کتاب آســمانی 

مسلمانان در کشورهای اروپایی را به شدت 
محکوم کردند.

آنان تأکید داشــتند: اهانت به مقدسات 

اسالمی و موج جدید اسالم هراسی در غرب 
هدفی جز تحریک احساســات مسلمین و 
همزمان انحراف افکار عمومی جهان از مسائل 
مهم مانند فلســطین، یمــن و به خصوص 

سازش با رژیم  اشغالگر قدس ندارد.
برافروختن آتش اختالفات فرقه ای میان 
مسلمانان بخش مهمی  از توطئه برای انحراف 
از ماجرای اخیر ســازش با صهیونیست ها و 
راه فرار خیانت کاران از ســرزنش و مخالفت 

مسلمانان است.
آنــان افزودنــد: احترام بــه ادیان الهی 
به ویژه معتقدان به اســالم جزو آموزه هایی 
است که اهل  تشیع به آن پایبند هستند و 
هرگز اجازه نمی دهند عده ای به نام دفاع از 
مقدسات و احساسات، به دوستی و برادری 

میان مسلمانان ضربه بزنند.

تجمع طالب همدانی در محکومیت سازش امارات و بحرین با اسرائیل

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی ایران گفت: عناصر عادی سازی روابط 
با رژیم  اشــغالگر قدس از جبهه حق انقالب 

اسالمی »تو دهنی سختی« می خورند. 
سرتیپ علی فدوی در گفت  وگو با تسنیم درباره 
صلح برخی کشــورهای منطقه با اســرائیل اظهار 
داشــت: عناصر حزب شــیطان هــرکاری انجام 
می دهند به دلیل قرارگرفتن شــان در جبهه باطل 

شکست خورده اند.
وی با بیان اینکه »خداوند به صراحت فرموده 
که در همه مواقع حزب خدا پیروز اســت« افزود: 
کسانی که شیاطین عالم، بچه کش و خانه خراب کن 
هســتند همه این ها در جبهه باطل و شیطان قرار 

دارند و اقداماتشان نگران کننده نیست.
وی با  اشــاره به عناصر دخیل در عادی سازی 
روابط با رژیم  اشــغالگر قدس گفت: کشــورهای 
ضعیف و فشــل منطقه که به این روند پیوستند، 
ذات خود را نشــان دادند؛ این کشورها همیشه در 
خفا به همین شــکل عمل می کردند که در حال 
حاضر ماهیت اصلی خود را نشان دادند؛ این عناصر 
قطعاً از جبهه حق انقالب اســالمی و حزب خدا تو 

دهنی سختی می خورند.

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران گفت: خفت 
دادن به آمریکا از سال 66 آغاز شد، در آن سال رهبر 
کبیر انقالب در این رابطه گفتند: »ما آمریکا را در 
خلیج فارس به مذلت می کشــانیم« و این راهبرد 
سربازان اسالم براساس فرامین حضرت امام)ره( در 

تمام این سال ها بوده است. 
سردار فدوی، در بیست و سومین گردهمایی 
یادگاران دفاع مقدس که در مجموعه سپاه پاسداران 
استان البرز برگزار شد، گفت: شهدا در مرتبه ای قرار 
دارند که اگر کل مردم جهان در یک جا جمع بشوند 

نمی توانند مرتبه ای به شهدا اضافه کنند.

وی افزود: بدا به حال کسانی که خانواده شهدا 
را خشمگین کردند و خوشا به حال افرادی که برای 

شادی خانواده شهدا قدمی برداشتند. 
فدوی یادآور شد: از لحظه تحقق انقالب اسالمی 
دشمنان تنها 24 ساعت سازمان یافته به ما حمله 
نکردند و پس از آن 41 سال و 7 ماه است در وجه 
باطل خود در تالش هستند تا ما را زمین گیر کنند.
جانشــین فرمانــده کل ســپاه با  اشــاره به 
پیروزی های مداوم یمن در نبرد حق و باطل، گفت: 
طبق بررسی های انجام شده یمن یکی از فقیرترین 
کشورهای دنیاست، و در حال حاضر هم در محاصره 

کامل به سر می برد تقریبا رفت و آمد به آن غیرممکن 
است اما یمنی ها هر روز در حال رونمایی از دستاورد 
هستند و با آنکه تمام دنیا علیه آنها در جبهه باطل 
بسیج شــده اند، ولی نتوانستند از عهده این کشور 
فقیر بر بیایند، حاال این موضوع عصبانیت شــیوخ 
سعودی را به دنبال داشته است و این همان تحقق 

وعده الهی است.
وی گفت: سخت ترین کار در دنیا کاری است 
که به خاطر آن باید جان را فدا کرد، در این کارهای 
سخت به گواه تاریخ جمهوری اسالمی همیشه و در 

همه نبردها پیروز بوده است.

سردار فدوی:

عناصر توافق با رژیم صهیونیستی »تودهنی سختی« می خورند

وزیر آموزش و پرورش گفت: برگزاری 
اجرای  بــه  مشــروط  حضوری  کالس  
دستورالعمل  بهداشتی شد و برای اینکه 
خانواده  و معلمان دغدغه سالمت نداشته 

باشند به مدرسه تفویض اختیار شد.
به گزارش تسنیم، محسن حاجی میرزایی 
در پیامی  اعالم کــرد: »برگزاری کالس های 
حضوری را مشــروط به فراهم بــودن امکان 
و  بهداشتی کرده ایم  اجرای دستورالعمل های 
برای اینکه خانواده ها و معلمان دغدغه سالمت 
خود و دانش آموزان را نداشته باشند به مدارس 
تفویض اختیار داده شــده است تا با مشارکت 
و همفکری ذی نفعان یعنی خانواده ها، معلمان 

و مدیریت مدرسه که در قالب شورای مدرسه 
فعالیت می کنند، متناسب با شرایط مدرسه و 
منطقه، تقویم آموزشی را تنظیم و مطابق آن 

برنامه درسی مصوب را اجرا کنند.
در روش غیرحضوری، شــبکه آموزشــی 
دانش آموز )شــاد( را راه اندازی کردیم که پس 
از چند ماه تجربه و ارزیابی و نظرسنجی از شما 
والدین گرامی، بسیاری از ایرادات فنی آن رفع 
شد و اکنون نسخه ارتقا یافته  آن در دسترس 
معلمــان و دانش آموزان قرار دارد. در نســخه 
جدید شــاد، امکان برقراری ارتباط تصویری، 
مدیریت کالس درس، بررسی تکالیف درسی، 
آموزش معکــوس و ارزیابــی از آموخته های 

فراگیران فراهم  شده است.
با همه محدودیت های موجود به علت اثرات 
غیرقابل انکار روش حضوری بر سالمت جسمی، 
روانی، عاطفی و شناختی کودکان و نوجوانان 
که ممکن اســت چشم پوشی از آن پیامدهای 
تربیتــی نامطلوبی بــر رفتار دانــش آموزان 
برجــای بگذارد به همه مدارس تأکید شــده 
اســت که با تقسیم ساعات درسی به وقت های 
کوتاه، فراگیــران را از این فرصت های طالیی 

محروم نکنند.
در هرصورت شــرط برگزاری کالس های 
حضــوری امــکان رعایت دســتورالعمل های 
بهداشتی اســت. با این وضعیت اکنون بخش 

قابل توجهــی از مدیریت و نظارت بر تحصیل 
دانش آمــوزان بر عهــده خانواده هاســت و 
همکاری و تعامل بــدون وقفه اولیا و مربیان، 
فرزندانمان  برای موفقیت  پشــتوانه محکمی 

محسوب می شود.
از اعضای محترم شــورای انجمن اولیا و 
مربیان مدارس درخواســت می کنم در تعامل 
مستمر با خانواده های دانش آموزان نظرات آنان 
را به شورای مدرسه منعکس نمایند و از آنچه 
باعث نگرانی والدین عزیز می شــود پیشگیری 
کنند. از مدیران محترم مدارس خواســته ام با 
تشــکیل مستمر جلسات شــورای مدرسه در 

اجرای مصوبات آن اهتمام نمایند.«

وزیر آموزش و پرورش:

برگزاری كالس های حضوری مشروط به اجرای دستورالعمل های بهداشتی است

نماینده مردم تهران در مجلس گفت: ما 
مدعی خروج از برجام نیستیم بلکه تنها قائل 
به توقف اجرای همه تعهدات ایران به حکم 
خود برجام، قطعنامه 2231 شورای امنیت، 
قوانین بین المللی و قوانین داخلی هستیم. 
حجت االســالم سید محمود نبویان نماینده 
مردم تهران و عضو کمیســیون اصل نود مجلس 
شورای اســالمی در همایش مردمی دانشجویی 
اقدام متقابل ایران در مقابل مکانیســم ماشــه 
اظهار داشت: اعضای تیم مذاکره کننده کشورمان 
در برجام حتی یک بار هم با دقت این توافق نامه 

را نخوانده و آن را امضا کرده اند.
نبویان افــزود: در بند 36 و 37 برجام آمده 
است که اگر یکی از اطراف برجام به طرف دیگر 
اعتراض کند که چرا تعهداتتان را در برجام انجام 
نمی دهید، این موضوع به کمیسیون وزرای خارجه 
برجام رفته و ســپس به شــورای امنیت ارجاع 
می شــود که این احتمال در شرایط بسیار زیاد 
است، البته معنایش این است که چه ما اعتراض 

کنیم و چه آنها اعتراض کنند بازهم تحریم های 
ایران بازمی گردد.

وی در ادامه گفت: ما مدعی خروج از برجام 
نیســتیم بلکه تنها قائل به توقــف اجرای همه 
تعهدات ایــران به حکم خود برجــام، قطعنامه 
2231 شورای امنیت، قوانین بین المللی و قوانین 

داخلی هستیم.
نماینده مردم تهران در مجلس خاطرنشان 
کــرد: طبق برجام باید از روز اجرا یعنی 27 دی 
۹4 کلیات تحریم ها اعم از بانکی و غیربانکی و... 
لغو شــود، در حالی که در بند 26 تصریح شده و 
قول داده اند که اگر تحریم ها برداشته نشود، عمل 

کلی یا جزئی اجرای برجام باید متوقف شود.
نبویان تصریح کرد: مطابق قوانین بین المللی 
و به حکم اجرای برجام باید با فعال سازی مکانیسم 
ماشه جلوی همه تعهدات برجام را بگیریم. ضمن 
این که طبق مصوبه مجلس که در شــهریور ۹4 
تصویب شده است در صورت بازگشت تحریم ها 
باید جلوی اجرای برجام گرفته شــود ضمن این 

که این مصوبه تصریح دارد که باید جلوی اجرای 
پروتکل الحاقی و دسترسی دادن به مراکز نظامی 

هم گرفته شود.
وظیفه قانونی مجلس

روح اهلل ایزدخواه نماینــده مردم تهران در 
مجلس یازدهــم همایش مردمی-دانشــجوئی 
»بررســی اقدام متقابل ایران در قبال مکانیسم 
ماشــه« گفت: از دو ماه پیــش طرح دوفوریتی 
توقف یا خروج از برجام داده شــد چون دیدیم با 
توجه به زیاد بودن طرح های دوفوریتی آن طرح 
پیش نمی رود اخیرا طرح 3 فوریتی را دادیم تا اگر 
تحریم ها برگردد این طرح اجرا شود که در قبال 
این طرح نظرات مختلفی هم وجود داشت مانند 
اینکه ممکن است دولت بگوید مجلس نگذاشت ما 

کار کنیم یا ممکن است بازار بهم بریزد.
ایزدخواه افــزود: مجلس باید وظیفه قانونی 
خودش را در قبال برجام کامل انجام دهد. بحث 
ما توقف برجام است و امیدواریم هیات رئیسه هم 

با نمایندگان همراهی کنند.

خروج از ان پی تی 
محمدصادق کوشــکی کارشــناس مسائل 
سیاسی و استاد دانشگاه با بیان اینکه یگانه راهکار 
جلوگیری از فعال شدن مکانیسم ماشه خروج از 
ان پی تی است، گفت: خروج از ان پی تی ضمانت 
بزرگی است که باید در برجام از آن استفاده کنیم 
زیرا آمریکایی ها از این موضوع به شدت می ترسند.
همچنین حمید رسایی نماینده اسبق مردم 
در مجلــس در همایش مردمی - دانشــجویی 
»بررســی اقدام متقابل ایران در قبال مکانیسم 
ماشه« گفت: مکانیسم ماشه خیلی وقت است که 
فعال شده، وضع هسته ای را ببینید. این مکانیسم 

7 سال قبل فعال شده است. 
کامران غضنفری نویســنده و پژوهشگر نیز 
در این همایش گفت: برجام هیچ تحریمی را که 
لغو نکرد و کاری نکرد جز اینکه دالر را از 3 هزار 
تومان به 27 هزار تومان؛ ســکه طال را از نزدیک 
یک میلیون تومان به 14 میلیون تومان و پراید 7 

میلیونی را به 100 میلیون تومان رساند.

در همایش مردمی دانشجویی اقدام متقابل ایران در مقابل مکانیسم ماشه

حجت االسالم نبویان: در صورت فعال سازی مکانیسم ماشه
باید اجرای همه تعهدات برجامی ایران متوقف شود

یادداشت روز

بر ساحل 8 سال دفاع مقدس 
در چهلمین سالگرد


