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چرا اصالح طلبان تالش مى کنند 
بزرگان اصولگرا را مصادره کنند؟

تحوالت بنیادى در دانشگاه آزاد از جنس اقتصاد، فرهنگ و سیاست

فروش امالك ، ساخت سریال و 
تاسیس رسانه هاى جدید!

اعتبـــــار 
چـپ از راست فلسفه جشن طالق، بدترین حالل خداوند؛

آنها یى که براى انتخاب اشتباهشان جشن مى گیرند!!

آخرین تالش هاى جان کرى براى تاثیر گذارى بر مذاکرات هسته اى
تصمیم آخر هسته اى بر عهده کیست ؟ ایران یا آمریکا ؟

چچنى معروف و فرمانده نظامى داعش در سوریه و عراق کیست ؟
شیطان خاورمیانه با موهاى قرمز 
تاریخ سازى والیبال ایران در لیگ جهانى؛

بلند قامتان ایران در اندیشه فتح فلورانس

نگاهى به دالیل امضاکنندگان استیضاح وزیر علوم
استیضاحى براى بازگشت به مسیر علمى دانشگاه ها

رجبى دوانى: خصوصى سازى در چنین شرایطى خطاى محض و حتى خیانت است
خصوصى سازى در عرصه فرهنگ؛ چرا و با چه هدفى؟!
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اوج ناگفته هــاى کارلوس کى روش درباره 
پشــت پرده  و ناگفته هاى تیــم ملى ماجراى 
جدایى امید نمــازى از جمع کادرفنى تیم ملى 
و پیوســتن او به تیم فوتبال زنــان آمریکا بود. 
کى روش در این باره گفت:»من ســه سال و سه 
ماه این مربى ایرانى را درکنار خودم داشــتم و 
ســعى کردم تمام تجربیات و دانش خودم را به 
او منتقل کنم تا بتواند ســرمایه اى براى آینده 
مربیگرى تیم ملى ایران باشــد ولى درناباورى 
محض او درفاصله ســه ماه مانده به جام جهانى 
بــدون هیچگونه احســاس تعهــدى تیم ملى 
ایران را رها کرد و به عنوان مربى با فدراســیون 
فوتبال آمریکا وارد مذاکره شــد و در نهایت هم 
پیشــنهاد مربیگرى تیم آمریکا را پذیرفت. کى 
روش ادامــه داد: چالش بزرگ مــن این بود که 
چرا فدراســیون فوتبال آمریکا این مربى ایرانى 

را که با فدراسیون فوتبال ایران قرارداد داشت را از تیم ملى گرفت و کسى در داخل ایران به 
این اقدام اعتراضى نکرد. براى من جاى تعجب داشــت که چرا فدراسیون فوتبال هیچگونه 

واکنش و اعتراضى به این اتفاق انجام نداد .» 
اینکه یک مربى خارجى اینگونه به مســئوالن و متولیان فوتبال کشــور در مورد اقدام 
نامتعارف آمریکایى ها تلنگر مى زند و غفلت ناشــیانه ما را گوشزد مى کند و از سهل انگارى 
هاى فدراسیون انتقاد دارد موضوعى اســت که حساسیت و دقت نظر بیشترى را مى طلبد 
و اینکه چرا مســئوالن فدراسیون در آن مقطع زمانى نســبت به این اقدام واکنش قانونى و 
درخورى نداشــتند. اینکه چرا فدراسیون از شــانیت جایگاه مربى تیم ملى و نه فرد خاصى 
دفاع نکرد و اجازه داد تا این رفتار توهین آمیز نسبت به تیم ملى فوتبال ایران صورت بگیرد. 
دشــمنى و کینه توزى تاریخى آمریکایى ها نســبت به ایران برکسى پوشیده نیست و 
تاریخ 35 ســاله انقالب و حتى پیش از آن سرشار حوادثى اســت که از خصومت هاى پیدا 
و پنهان سیاسیون و اتاق فکر این کشــورعلیه جمهورى اسالمى حکایت دارد. تحریم هاى 
ظالمانه و سنگ اندازى در مسیر مذاکرات هســته اى و حذف دانشمندان هسته اى کشور 
آخرین نمونه هاى دشــمنى علنى آمریکایى ها علیه ملت ایران اســت که حاضر نیست تن 
به زیاده خواهى هاى نظام ســلطه بدهد. در این میان سرقت سرمایه هاى انسانى در ورزش 
به هر بهانه اى که باشــد خارج از عرف و قواعــد ورزش حرفه اى بوده که بازهم آمریکایى ها 
مرتکب چنین خطایى شــدند. هر چند ضعف مدیران فوتبال هرگز اجازه نداد تا با این اقدام 
غیرحرفه اى برخوردى مناسب و همســنگ داشته باشیم و حداقل از منافع ملى خود دفاع 
کنیم اما هرگز رفتار غیــر حرفه اى آمریکایى ها در قبال تیم ملــى فوتبال ایران از حافظه 

تاریخى ایرانى ها پاك نخواهد شد.
امیــد نمازى از همان روزهاى اولى که کى روش او را به عنوان دســتیار اول خود به تیم 
ملى دعوت کرد و در نهایت هم بدون کمترین عرقى به ایران و فوتبال ملى، در آســتانه جام 
جهانى به تیم ملى پشــت کرد و تیم فوتبال زنان آمریکا را برگزید تا علقه هاى درونى اش را 
نشان دهد ، همواره مورد انتقاد اهالى فن بود و جامعه فوتبال ایران چنین جایگاهى را براى 

او نپذیرفت و اتفاقات آینده به خوبى نشان داد که این پس زدن بى جهت هم نبوده است . 
فوتبال و ورزش ایران بواســطه بى تفاوتى مدیران و تصمیم گیرانش در برخورد با این اتفاق 
ملى در مقابل کشــورى که خود را در دنیا سمبل دموکراسى مى داند هرچند در موقع خودش  
واکنش جدى نداشت ولى حساس کردن ما ایرانى ها به این موضوع از سوى کى روش، نکته قابل 
تاملى است که گویاى ناگفته هاى بسیارى است. واقعیتى که نشان مى دهد آمریکایى ها در هیچ 
نقطه اى از ضربه زدن به منافع ملى ایران دریغ نمى کنند و در راستاى سیاست هاى قلدرمآبانه 
خود همواره مترصد به ضعف کشیدن و تاراج سرمایه هاى ایران هستند و ذره اى در خوى سلطه 

گرى خود تغییرى نکرده اند.  
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اقدام غیرحرفه اى یانکى ها در جذب امید نمازى؛
کى روش کارشکنى آمریکایى ها در تیم ملى را فاش کرد 

 ناصر تقى پور  

آمریکا در دوراهى عجیبى گرفتار آمده است . از یک 
ســو در برابر عراق و اتفاقاتى که در این کشــور مى افتد 
مسئول است و باید به هر نحو ممکن ژست رهبرى خود در 
پیشبرد مســئله مبارزه با تروریسم را حفظ کند و از دیگر 
ســو اقداماتى انجام داده که براى بسیارى از تحلیلگران و 
خبرنگاران منطقه اى جاى سوال و شبهه دارد . آمریکا از 
یک ســو اعالم مى کند که از هر گونه همکارى منطقه اى 
براى از بین بردن تروریسم در عراق استقبال مى کند و از 
دیگر سو تحریم هایى که براى ایران از سالها پیش در نظر 
گرفته باعث شده که روند کمک رســانى به عراق بسیار 

کند پیش رود . 
به گــزارش خط خبر ، به نقــل از وزارت امور خارجه 
آمریکا ، مارى هارف سخنگوى وزارت امور خارجه آمریکا 
روز چهارشنبه دربرابر این سواالت قرار گرفت و نتوانست 
پاسخ قانع کننده اى براى آن داشته باشد . خبرنگاران از 
سه هفته پیش تاکنون شاهد وضعیت بحرانى عراق بوده 
و بارها از مقام هاى دولتى در کاخ ســفید خواسته بودند 
کــه موضع خود در قبال این تحوالت را به روشــنى بیان 
کنند اما تاکنون مشــخص نبود که هــدف اصلى آمریکا 
در به تاخیر انداختن پروســه کمک به عراق چیست . روز 
چهارشــنبه با این حال این هدف به صورت کامال واضح 
و آشکارى توسط ســخنگوى وزارت امور خارجه آمریکا 

بیان شد . 
در این جلســه مطبوعاتى ،خبرنگارى از مارى هارف 
در خصوص دالیل تاخیر و کند بودن روند کمک به عراق 
سوال پرســید که وى پاســخ داد برخى از مشکالت در 
روند تامین منابع مالى و مســایل اقتصادى این مســئله 
توسط عراق وجود داشته که باید به صورت جزیى توسط 

کارشناسان مورد بررسى قرار گیرد. 
خبرنگاران از این مســئله تعجب کــرده بودند و هر 

کدام به نحوى سعى کردند جزییات بیشتر این مشکالت 
مالى را از مارى هارف ســوال بپرسند. یکى از خبرنگاران 
بیان کرد چرا که در حالیکه یک ماه اســت گفته مى شود 
جنگنده هــاى F16  آمریکایى در راه بغداد اســت هنوز 
به دســت نیروهاى ارتش این کشور نرسیده ، در حالیکه 
جنگنده هاى سوخوى روسیه بالفاصله به دست عراقیها 
رسیده اســت ؟ مارى هارف در پاسخ بیان کرده است : در 
 F16 وهله اول باید بگویم که ما سعى داریم جنگنده هاى
را در ســریعترین مدت زمانى ممکن به دست نیروهاى 
عراقى برســانیم . تحویل دو جنگنده اولیه از مدتها پیش 
یعنى در پاییز ســال گذشته برنامه ریزى شده بود اما این 
مســئله به دالیل به تاخیر افتاد. دالیل این مســئله هم 
وعده دولت عراق براى تامین مســکن و همچنین امنیت 
خلبانان آمرکیایى بــود که قرار بود بــه خلبانان عراقى 
آموزش بدهند . در عین حال مسایل مالى و اقتصادى این 
قرار داد نیز یکى دیگر از دالیل تاخیر در ارسال آن به عراق 
بود . ما مى خواســتیم به سرعت این کارها به انجام برسد 
اما طرف عراقى روند کندى را در مسئله تهیه منابع مالى 
اقتصادى براى این کار در پیش گرفت و به همین دلیل تا 
به حال این جنگنده ها به عراق نرســیده است . بنابراین 
تعدادى گام اولیه است که باید طى شود تا بتوان قرار داد 

نهایى در این زمینه را اجرایى کرد . 
هارف در ادامه افزود : حاال که این تهدیدها و خشونت 
ها در عراق جدى تر شــده به نظر مى رســد این عراقیها 
باشند که باید شرایط الزم براى تهیه منابع مالى را فراهم 
کنند و در اجراى قرار داد سرعت بیشترى داشته باشند ! 

خبرنــگاران اما به ایــن گفته ها راضى نشــدند و باز 
پرســیدند : اگر این رویکرد به نظر شــما از طرف عراق با 
تاخیر رو به رو شــده چرا قرار داد آموزش داده به خلبانان 
عراقى اینقدر طوالنى شــده اســت ؟ یکى از خبرنگاران 

در ادامه گفت : من شــخصا چند مورد از خلبانان عراقى 
را دیــده ام که گفته اند از ســال 2005 تاکنون قرار بوده 
آموزش هاى الزم در این خصوص را ببینند اما آمریکاییها 
هر بار به یک بهانه اى این روند را با تاخیر رو به رو ســاخته 

اند. 
سخنگوى وزارت امور خارجه آمریکا در پاسخ به این 
سوال گفت :« خوب ! تنها مسئله آموزش نظامى خلبانان 
نبوده و مســایل اقتصادى همانطور که گفتم در جزییات 
با دشــواریهاى زیادى رو به رو بوده اســت . مسئله تهیه 
مسکن و حقوق مناسب براى خلبانان امریکایى در میان 
است و همچنین تضمین دادن در مورد تامین امنیت آنها 

که هنوز از طرف عراق نهایى نشده است . 
خبرنگاران از هارف در مورد چگونگى مشکالت مالى 
پرســیده اند و بیان کرده اند آیا درخواســت کمک عراق 
باید با قرار دادهاى تجارى  نظامى آمریکایى مواجه شود 
و یا اینکه آمریکا به دلیل بحرانى بودن شرایط باید توجه 
کمترى به مسایل اقتصادى داشته و به درخواست کمک 
آنها پاسخ دهد ؟ آنهم پس از ده سال حضور نظامى در این 
شکور آیا احساس مســئولیتى در این خصوص از طرف 

امریکا احساس نمى شود ؟ 
وى در پاسخ بیان کرده است: در هر صورت مسایل اقتصادى 
براى آمریکا مهم است و بحث خانه و امنیت خلبانان نیز باید حتما 
مرتفع شــود وگرنه قرار داد نظامى اجرایى نخواهد شد ! وى در 
ادامه بیان کرده است : این قرار داد باید در پاییز اجرایى مى شد 
اما عراق نتوانست شرایط آمریکا را فراهم کند و به همین دلیل اگر 
بخواهد مى تواند از کمک سایر کشورها استفاده کند ما مخالفتى 

در این زمینه نداریم ! 
وى در ادامه شــروطى را نیز براى کشورهایى که مى 
خواهند به عراق کمک نظامى کنند ، مطرح کرد و گفت : 
این کشورها باید در شرایطى کمک نظامى را انجام دهند 
که مطمئن باشــند کمک هایشان مســتقیما به دست 
نیروهاى ارتش رســیده و باعث حمایت از دولت و مردم 
این کشور مى شــود و نه دست گروههاى شبه نظامى در 

اینصورت آمریکا نیز با این مسئله مشکلى ندارد . 
یکى از خبرنگاران در همین حین از تحریم هاى ایران 
پرسید و گفت در صورتى که ایران بخواهد به عراق کمک 
نظامى کند، آیا فروش سالح به این کشور مخالف تحریم 

هایى که آمریکا علیه ایران تصویب کرده نخواهد بود ؟ 
ســخنگوى وزارت خارجه ایاالت متحده در پاســخ 
گفت : من باید به صورت جزیى ترى به این مسئله بپردازم 
و اســناد را مطالعه کنم اما اگر این کمک ها و یا مشــاوره 
هاى نظامى براى حفظ وحــدت و یکپارچگى عراق و در 
جهت حفظ این کشــور از خشــونت هاى بعدى باشد از 
نظر ما اشــکالى ندارد . وى همچنین در مورد کمک هاى 
مالى عربستان به پناهجویان عراقى نیز گفت : ما از کمک 
هاى مالى عربستان استقبال مى کنیم اما اعتقاد داریم که 
عراق به این پولها نیازى ندارد و به اندازه کافى منابع مالى 

در اختیار دارد ! 

بحران عراق و ماهى گرفتن دولت اوباما از آب گل آلود 
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مقام آمریکایى تهدید کرد که ممکن است مذاکرات هسته اى را قطع کنند
یک مقام ارشــد آمریکایى نزدیک به مذاکرات هسته اى در وین مدعى شد که قدرتهاى غربى ممکن است در ماه جارى مذاکرات هسته اى را قطع 
کنند مگر اینکه ایران از مواضع خود عقب نشینى کند. به گزارش فارس به نقل از پایگاه وزارت خارجه آمریکا، یک مقام ارشد آمریکایى نزدیک به 

مذاکرات هسته اى در وین هشدار داد که قدرت هاى غربى ممکن است در ماه جارى مذاکرات هسته اى را قطع کنند.

قائم مقام وزارت امور خارجه با اشاره به مذاکرات جارى در وین گفت:  اگر چند کشور غربى زیاده خواهى 
نکنند و حقوق ملت ایران و چارچوب هاى بین المللى را محترم بشــمارند، امکان حصول توافق جامع 
فراهم است.«برى رابینسون» معاون سیاســى وزارت خارجه ایرلند که به منظور دیدار و گفت وگو با 
مقامات کشورمان به تهران سفر کرده، روز چهارشنبه با مرتضى سرمدى قائم مقام وزارت امور خارجه 
کشورمان دیدار و گفت وگو کرد.ســرمدى با اشاره به شروع مجدد مذاکرات هســته اى در وین اظهار 
داشت: اگر چند کشور غربى زیاده خواهى نکنند و حقوق ملت ایران و چارچوب هاى بین المللى را محترم 
بشمارند، امکان حصول توافق جامع فراهم است.ســرمدى حل و فصل این مشکالت را نیازمند درك 

صحیح وضعیت منطقه و بازیگران آن و همکارى و مشارکت همه کشورها دانست .

سخنگوى کمیسیون امنیت ملى و سیاســت خارجى گفت: به اعتقاد ما آمریکایى ها به دنبال 
این هســتند که مذاکرات را به هر شکل ممکن به بن بست برسانند. سیدحسین نقوى حسینى 
در گفت وگو با  تسنیم، با اشــاره به مواضع دیپلمات هاى آمریکایى در آستانه مذاکرات ایران 
و 1+5 و زیاده خواهى آنان در میز مذاکره، گفت: برداشت ما از اقدامات کارشنانه آمریکایى ها 
این اســت که آنها به دنبــال بهانه براى ترك میز مذاکره هســتند.وى ادامــه داد: مطالبات 
زیاده خواهانــه اى که آمریکایى ها مطــرح مى کنند، از جمله طرح موضوعات غیرهســته اى 
و یا ایجاد محدودیت هاى خالف .N.P.T علیه فعالیت هاى هســته اى ما نشــان مى دهد که 

غربى ها و خصوصاً آمریکایى ها نشــان مى دهد که آنها به دنبال توافق نیستند.

اگر زیاده خواهى نکنند، امکان حصول توافق جامع فراهم است آمریکایى ها مى خواهند مذاکرات هسته اى  به بن بست برسد

 هفته گذشــته جان کرى وزیر امور خارجه امریکا در یادداشتى در روزنامه 
واشنگتن پست با اشاره به گفت و گوهاى هسته اى ایران و کشورهاى عضو گروه 
1+5 مطرح کرد که زمان براى رسیدن به توافق هسته اى بسیار کم است و ایران باید 
تصمیم نهایى خود درباره برنامه هسته اى اش را بگیرد . این یادداشت دقیقا در آستانه برگزارى دور آخر 
گفت و گوهاى هسته اى منتشر شد و نشان داد که آمریکا تالش دارد حتى از احتمال تمدید مدت قرار 
داد اولیه هسته اى با ایران نیز استفاده کرده و به جو سازیهاى خود براى فشار دیپلماتیک بر ایران اضافه 
کند. اما منظور اصلى جان کرى از نوشتن این یادداشت را مارى هارف سخنگوى وزارت امور خارجه 
آمریکا بیان کرد. وى در کنفرانس مطبوعاتى خود با خبرنگاران ضمن اشاره به این یادداشت و اهمیت 
آن گفت : توافق با ایرانیان برسر مسئله هسته اى هنوز هم امکان پذیر است . به این دلیل از واژه « 
هنوز» استفاده مى کنم که بیان کنم همانطور که وزیر امور خارجه در یادداشت خود بیان کرده 
بود ، زمان به ســرعت در حال گذر است و ما زمان کمى براى رسیدن به توافق با ایران داریم . به 
گزارش وزارت امور خارجه آمریکا، خبرنگارى از مارى هارف پرسید : اگر زمان همانطور که جان 
کرى گفته کم است ، این نشان مى دهد که برنامه گفت و گوها طبق برنامه زمانبندى شده پیش 

نرفته ، این مسئله درست است و دالیل آن چیست ؟ 
سخنگوى وزارت امور خارجه آمریکا در این باره گفت : «زمان از این لحاظ کوتاه است 
که ما هنوز اختالف آشــکارى با ایران در مورد نحوه توافق داریم و نمیدانیم که ایران چه 
تصمیمى میگیرد . اگرآنها راست بگویند و به دنبال سالح هسته اى نباشند ، راه ساده اى 
براى اثبات این مســئله وجود دارد . چیزى که ما از آنها درخواست داریم بسیار منطقى و 
قابل اثبات بوده و با معیار هاى قابل لمس و درست قابل سنجش خواهد بود . اما هنوز نمى 

دانیم که ایرانیان چه چیزى را انتخاب مى کنند .» 
این صحبتهاى مارى هارف نشان داد که برنامه اصلى آمریکا براى دور جدید گفت و گوها 
با ایران چیست . مى توان از هم اینک پیش بینى کرد که در این دور از گفت و گوها که به نوعى 
مى توان گفت احتمال دارد آخرین دور از گفت و گوها نیز باشــد ، آمریکا قصد دارد با انداختن 
توپ به زمین ایران نشان دهد اگر توافقى هم به دست نیاید ، این ایران است که مسئول به بن 
بســت رسیدن مذاکرات اســت . از نظر آمریکایى ها و با بیانى که وزیر امور خارجه این کشور 
در یادداشتش داشــته ، ایران بر اثر تحریم هاى بین المللى به زانو در آمده و حاضر شده بود با 
آمریکا بر ســر برنامه هسته اى اش به توافق برسد . این به معنى کنار گذاشتن تمام فعالیت ها 
و ظرفیتهاى هســته اى ایران بوده اما مسئوالن ایرانى در آخرین دقایق مى بینند که متوقف 
کردن فعالیت هاى هســته اى با وجود تمام هزینه هایى که کشورمان براى پیشرفت در این 
زمینه پرداخته ممکن نیســت و تصمیم آخر این است : از پاى میز مذاکره بلند مى شوند. این 
سناریو مدتها پیش توسط مشاوران اوباما در کاخ سفید نوشته شده بود . یعنى درست زمانى 
که توافق اولیه با ایــران در ژنو به وجود آمد. کنگره ایاالت متحده بارها اعالم کرده که هرگونه 
توافق هسته اى با ایران باید به تایید اعضاى کنگره نیز برسد و از سوى دیگر بنیامین نتانیاهو 
نخست وزیر رژیم صهیونیستى نیز هر روز بر طبل مخالفت با این توافق کوبیده و بیان مى کند 
که این توافق ، توافق بدى است و هرگونه توافق با ایران باید ضامن از بین رفتن تمامى فعالیت 
هاى هسته اى و موشکى ایران باشــد . اوباما مى داند در صورت رسیدن به توافق با ایران باز 
هم نمى تواند به بســیارى از وعده هایش مبنى بر برداشته شدن تحریم ها عمل کند و به 
همین دلیل به دنبال مقصر جلوه دادن ایران در این دور از گفت و گوها اســت . البته تیم 
مذاکره ایرانى هم بیکار ننشســته و در روز قبل از مذاکرات محمد جواد ظریف وزیر امور 
خارجه کشورمان در فیلمى خدودا 5 دقیقه اى ظاهر شده و به زبانهاى مختلف انگلیسى ، 

عربى ، آلمانى ، فرانسوى و چینى بیان مى کند که ایران خواستار رسیدن به توافق هسته 
اى است اما کشورهاى غربى هم باید از خواسته هاى نابه جاى خود در از بین بردن تمامى 
فعالیت ها و دانش هســته اى ایران کوتاه بیایند و گمــان نکنند در دقیقه 90 مذاکرات با 

افزایش فشارها مى توانند امتیاز خاصى از ایران بگیرند. 
نحوه این امتیازگیرى ها یکى از ســواالتى بود که از ســخنگوى وزارت امور خارجه 
آمریکا هم پرسیده شــد . مارى هارف در پاسخ به این ســوال درباره تصمیمى که ایران 
باید در20 روز آتى بگیرد ، گفت : « یکى از مســایلى که باید مورد توجه باشد این است که 
در یادداشت وزیر امور خارجه در روزنامه واشــنگتن پست ، حرفى از تصمیم خاصى که 
ایران باید بگیرد زده نشــده است واین مسئله یک مســئله کلى است . جان کرى تنها به 
این مسئله اشــاره کرده که اختالفى اساسى همچنان بین ایران و آمریکا در این خصوص 
وجود دارد اما او به جزییات اشاره اى نکرده است . به همین دلیل مى توان گفت که ایاالت 
متحده هنوز امیدوار است در طى این چند روز باقى مانده تا زمان 20 ژوئیه (30 تیر) این 
تصمیم گرفته شود و هر دو طرف به توافق نهایى در این زمینه برسند .این نشان مى دهد 
که مى توان از پشت درهاى بسته مذاکرات، سیگنال مثبت از گفت و گوها را دریافت کرد 
و درباره به نتیجه رســیدن آنها خوشبین بود . پس یکبار دیگر مى گویم ؛ ما در مورد همه 
مسایل تکنیکى با ایران صحبت کرده ایم اما تاکنون سیگنالى مبنى براینکه تصمیمى از 
سوى ایران گرفته شده باشد مشاهده نکرده ایم . ایران باید تصمیمات سختى بگیرد و ما 

منتظریم ببینیم این فرآیند چه زمانى به تصمیم قطعى ایران ختم مى شود .» 
خبرنگار در اینجا بیان مى کند که منظور آمریکا از تصمیمات ســخت قبول کردن از 
بین رفتن برنامه هســته اى ایران و از بین بردن ســانتریفیوژها و از بین بردن کلیه موارد 
مربوط به غنى سازى در درصد باال اســت ؟ و این چه نوع تصمیمى است که ایران باید به 

این سختى به آن رسیده و آن را براى رسیدن به توافق با امریکا و 1+5 اخذ کند؟ 
ســخنگوى وزارت امور خارجه آمریکا در پاسخ به این ســوال گفته است :« من نمى 
خواهــم در اینجا به جزییــات تصمیمى که ایران بایــد بگیرد اشــاره اى بکنم و بگویم 
اختالفات اساســى ایران و امریکا بر سر چه مواردى اســت اما تمام این شرایطى یک بار 
در توافق اولیه یعنى توافق ژنو نوشــته شده است : سانتریفیوژها ، راکتور اراك ،تاسیسات 
فردو ، غنى سازى ؛ همه و همه در توافق اولیه آمده است . در هر صورت هدف اصلى از گفت 
و گو این است که مطمئن باشیم آنها به سالح هسته اى نمى رسند. راههاى مختلفى براى 
رســیدن به این نتیجه نهایى وجود دارد و در گفت و گوها تمام این راهها مد نظر قرار مى 
گیرد اما در هر صورت تصمیمات ســخت هم در راه است و ما از ایرانیان چنان خوشبینى 

که ازآنها در مجامع عمومى مى بینیم، در پشت درهاى بسته ندیده ایم.» 
دور تازه گفت و گوهاى هســته اى ایران و 1+5 از روز چهارشــنبه دروین آغاز شده و 
احتمال مى رود طى 20 روز آینده نیز ادامه داشته باشد برخى منابع غربى به خبرنگاران 
گفته اند که تیم ایرانى بیان کرده شــاید جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران مجبور باشد 
چند بار براى مشورت گرفتن به ایران بازگردد اما این مسئله قابل پیش بینى است که این 
توافق ممکن است در طى مهلت مقرر قابل دســتیابى نباشد و نیاز به تمدید مدت توافق 
اولیه هسته اى با غرب وجود داشته باشد . اگر به مدت توافق اولیه اضافه شود ، بیشتر مى 
توان فشــار افکار عمومى و کنگره را بر اوباما حس کــرد و در آنصورت مى توان به وضوح 
دید که آمریکا براى رســیدن به توافق با ایران از بسیارى از خواسته هاى نا به جاى خود و 

متحدانش در منطقه کوتاه مى آید یا نه. 

آخرین تالش هاى جان کرى براى تاثیر گذارى بر مذاکرات هسته اى 

تصمیم آخر هسته اى بر عهده کیست ؟ ایران یا آمریکا ؟

نقش آقازاده متهم در انتخابات 84 و فتنه 88 
به روایت دوستانش

 نقش مهدى هاشــمى در هدایت جریان هاى مخالف و معانــد با نظام تنها به فته 88 
بازنمى گردد بلکه این خط از انتخابات سال 1384 آغاز شده بود.

به گزارش فرهنگ نیوز، انتخابات ســال 1388 و حوادث پــس از آن فرصتى بود تا 
بســیارى از افرادى که دم از قانون و لزوم اجراى آن مى زنند در ترازوى قضاوت مردم قرار 

گیرند تا عیار صداقت ایشان نمایان شود.
از جمله این افراد «مهدى هاشــمى رفســنجانى» یکى از اعضــاى خانواده حجت 
االسالم هاشمى رفسنجانى است که در کنار سایر اعضا نقشى اساسى در فتنه 88 داشت و 

گزارش هاى رسمى و غیر رسمى از عملکرد وى، گواهى بر این مدعاست.
اتهامات مهدى هاشمى در دادگاه هاى جمهورى اسالمى ایران داراى دو وجه امنیتى 

و اقتصادى است که در این نوشتار به اتهامات امنیتى وى پرداخته مى شود.
* از نقش آفرینى در انتخابات 84 تا هدایت رسانه ها در فتنه 88

از مهدى هاشــمى به عنوان یکى از تاثیرگذارترین افراد بر شــخص حجت االسالم 
هاشمى یاد مى شود که محســن مخملباف در مصاحبه با رادیو فردا در این باره مى گوید: 
«من اطالع دقیق دارم که خاندان آقاى هاشمى در یک ماه اخیر بسیار مؤثر بوده و هر وقت 
آقاى هاشمى خواسته کمى متمایل به راست شود، با خشم فرزندان خود روبرو شده است 
و آن ها توانســته اند مواضع متعادل ترى را به او تحمیل کننــد. نباید نقش خاندان آقاى 

هاشمى را در این میان نادیده گرفت.»
نکته جالب توجه اینجاست که نقش مهدى هاشمى در هدایت جریان هاى مخالف و 
معاند با نظام تنها به فته 88 بازنمى گردد بلکه این خط از انتخابات سال 1384 آغاز شده 
بود.قدیرى ابیانه (مشــاور اطالع رسانى و ارتباطات هاشمى رفسنجانى در انتخابات سال 

84) در همین رابطه مى گوید:
«پیش از دور دوم انتخابات ریاســت جمهورى نهم نیز نتایج نظرســنجى یک مرکز 
مخالــف احمدى نژاد حاکى از پیــروزى وى با اختالف بیــش از 5 میلیون رأى در مقابل 
احمدى نژاد بود اما برخى نزدیکان هاشــمى با نپذیرفتن این واقعیت، آماده بیان ادعاى 
تقلب در انتخابات بودند، همانطور که امروز نیز موســوى با رفتار خود نشــان مى دهد یا 

بى اطالع است یا مصالح ملت را فداى وجهه خود کرده است.
مشاور سابق هاشمى خاطرنشان کرد: «مطمئن شدم که ایشان در انتخابات شکست 
فاحشــى خواهند خورد. گروهى پیشــنهاد مى کردند که آقاى هاشــمى براى جبران 
اختالف آرا دســت به هنجار شــکنى بزند. از اینکه چنین افرادى خــود را طرفدار آقاى 
هاشمى مى دانند و در ســتاد ایشان جمع شده اند، به شــدت متأثر بودم. از آمارها کپى 
گرفتم و وقتى مهدى هاشــمى از جلســه بیرون آمد آن را به وى دادم تا در جلسه تحویل 
آقاى هاشــمى دهد و گفتم ایشان چند میلیون رأى از احمدى نژاد عقب است. وى گفت: 

«من این آمار را قبول ندارم و بابا برنده است!»
مهدى هاشــمى حتى به این هم بســنده نکرد و براى پیروزى پــدرش در انتخابات 
ریاســت جمهورى ســال 1384 مبالغ هنگفتى را از بیت المال هزینــه کرد تا جایى که 
«حمزه کرمى» از نویســندگان ســایت ضد انقالب جمهوریت نیز در دفاعیات خود در 

دادگاه در جمع خبرنگاران گفت:
«مهدى هاشمى رفسنجانى اعتقادى به هزینه شخصى براى انتخابات نداشت. بنده 
با وى صحبت کردم و گوشــزد کردم که استفاده از پول بیت المال در انتخابات جرم است 

ولى مهدى هاشمى نمى پذیرفت.
به عنوان مثال، شرکت نشــر ذره 500 میلیون تومان پوستر مربوط به آقاى هاشمى 
را سال 84 چاپ کرد اما پولش را از ســازمان بهینه سازى گرفت، به این صورت که آقاى 
مهدى هاشــمى با توافق نشــر ذره فاکتورى صورى صادر کرد، مبنى بر چاپ 200  هزار 
نســخه از کتاب  5  جلدى کودك؛ یعنى یــک میلیون جلد کتاب و ایــن فاکتور صورى 
به عنوان ســند اصلى تلقى شــد و پولش را از سازمان بهینه ســازى پرداخت نمودم و در 

اختیار نشر ذره قرار گرفت در حالى که فقط تعداد  25  هزار از این کتاب چاپ شد.»
به ترتیب تمام فعالیت هاى مهدى هاشــمى در سال 84 به همین جا ختم شد تا نقش 

محورى وى در انتخابات سال 88 درك شود.
* هدایت رسانه هاى ضد انقالب؛ کارویژه آقا مهدى در فتنه 88

محورى ترین نقش مهدى هاشــمى در فتنه 88، به جایگاه او در هدایت رسانه ها باز 
مى گردد. در گزارش کمیسیون اصل نود مجلس (ذیل زمینه ها و عوامل خارجى فتنه) در 

رابطه با فتنه سال 88 مى خوانیم:
«و آخرین عامــل پیام هایى بود که غربى ها مســتقیماً از داخل ایران دریافت کردند 
و این پیام ها منجر به شکل گیرى این اشتباه محاســباتى در ذهن آن ها شد که سال 88 
زمانى مناســب براى کلید زدن پروژه کودتاست، اطالعات موجود در اسناد اطالعاتى که 
به هنگام نگارش این گزارش به آن ها مراجعه شــده نشان مى دهد  مهدى هاشمى  نقشى 
عمده در ارســال این پیام ها به بیرون داشته و از جمله پیام هاى مستقیم وى براى آمریکا 
در واخر ســال 1387 موجب شد آمریکا پروژه مذاکرات هســته اى با ایران را که اهمیت 
حیاتى براى آن داشت تعطیل کرده و انرژى خود را به پیروزى اصالح طلبان در انتخابات 

1388 متمرکز نماید.»
مهدى هاشــمى در این مقطع از دو طریق رســانه هاى خبرى را هدایت مى کرد؛ 1- 
پشتیبانى مالى 2- خبرسازى یکى از اقدامات قابل توجه مهدى هاشمى، پشتیبانى مالى 
از رســانه هاى حامى فتنه بود که «مهرداد حیدرپور» از عناصــر ضدانقالب در مصاحبه 
با تلویزیون ضدانقالب میهن با افشــاگرى پشــت پرده منابع مالى سایت هاى موسوم به 

«سبز» و مأموریت مخفیانه «مهدى هاشمى» در خارج از کشور مدعى شد:
«مهدى هاشمى» در ســال 2011 از لندن به پاریس رفته و 40 هزار یورو پول خرج 
سایت هاى موســوم به «سبز» کرده اســت و از جمله ســایت هایى که مهدى هاشمى 

هزینه هایشان را داده است سایت «کلمه»، «جرس» و «روز آنالین» است.
عالوه بر این مهدى هاشمى به طور مشکوکى با خبرنگاران حامى فتنه ارتباط داشته 
است و پس از خروج از کشــور (در شهریور 1388) این ارتباط استحکام بیشترى به خود 
دید.21 شــهریور 88 خبرنامه دانشجویان ایران نوشت: «ابوالفضل فاتح (مسئول کمیته 
رســانه و تبلیغات ســتاد انتخاباتى میرحسین موســوى در انتخابات ریاست جمهورى 
1388) شامگاه سه شنبه ( 17 شــهریور) با مهدى هاشمى رفسنجانى در هتل النکاستر 

لندن یکى از  4  مکان اقامتى مهدى هاشمى در لندن دیدار و گفت و گو کرده است.»
«نیک آهنگ کوثر»(کاریکاتوریســت و خبرنگار ســایت هاى ضد انقالب) از دیگر 
رابطان مهدى هاشــمى بوده اســت که پس از به وجود آمدن اختالف میان وى و مهدى 

هاشمى با انتشار فایلى صوتى، نقش مهدى هاشمى در فتنه 88 را بسیار نمایان ساخت.
نیک آهنگ بعدها در توضیح روابطش با هاشمى گفت:«ماجرا بر سر این بود که خبرهایى 
بدون ارائه مســتندات و شواهدى در سایت هاى سبز (فتنه) منتشر مى کردند که عمًال وجود 
خارجى نداشته و وقتى از آدم ها و ســایت هاى مختلف مى پرسیدم آخر سر کارها به مهدى 
هاشمى ختم مى شد. من به مهدى هاشمى مى گفتم شما خبر را جعل مى کنید و خبرسازى 
مى کنید. گاهى مهدى هاشــمى اطالعات مختلفى به ما مى داد کــه منبع دوم خبرى هم با 
وى هماهنگ بود و برخى از خبرســازى هایش براى تحت تأثیر قــرار دادن حکومت انجام 

مى گرفت».

خبـــــــر

در سالروز حمله ناو آمریکایى به هواپیماى مســافربرى ایران، کاربران ایرانى فیسبوك 
خواســتار عذرخواهى آمریکا از این اقدام خود شدند.به گزارش نســیم، آلن ایر، سخنگوى 
فارســى زبان وزارت خارجه آمریکا که بعنوان یکى از اعضاى هیأت آمریکایى براى مذاکرات 
1+5 با ایران در وین حضور دارد، طى مطلبى در صفحه فیســبوك خود با اشاره به بخشى از 
پیام ویدئویى روز گذشــته ظریف مبنى بر اینکه  بازى شاهین-ُقمرى، به امید گرفتن امتیاز 
در لحظه آخر، نتیجه اى بهتر از ســال 1384 ندارد، از مخاطبان خود این سوال را پرسیده که 
«اصطالح شاهین» قمرى به چه معناست و آیا این اصطالح در زبان فارسى رایج است یا نه ؟ در 
همین راستا بسیارى از کاربران ایرانى این شبکه اجتماعى به جاى ارائه پاسخ به این سوال وى، 
به مناسبت امروز که مصادف با حمله ناو آمریکایى به هواپیماى مسافربرى ایرانى در تاریخ 12 
تیرماه سال 1367 است، اشاره کرده اند.برخى از پاسخ هایى که کاربران ایرانى به آلن ایر داده اند 
بدین شرح است:* آقاى ایر نمى خواهید به نمایندگى از دولت آمریکا بابت شلیک عمدى به 

هواپیماى مسافربرى ایران,عذر خواهى کنید؟
* امروز سالروز شــلیک موشک آمریکایى به هواپیماى شــماره 655 ایران و شهید 
شــدن 290 ایرانیه. چرا هیچ وقت عذر خواهى نکردید؟ چرا به ویل راجرز فرمانده اون ناو 

جنگى مدال شجاعت دادین؟
* آقاى ایر امروز سالروز کشته شدن 290 نفر انسان بی گناه در هواپیماي مسافربري 
توسط هموطنان شما هم هست. کاش دولت شما دستکم عذرخواهی می کرد.. اگر دنبال 

دالیل تنفر از امریکا در ایران هستید اینم یکی از دلیل هاش.
* امروز سالگرد شلیک به هواپیماى مسافربرى ماست اقاى آلن ، حرفى براى گفتن دارید؟

* این همون بازى هســت که نتیجه اش میشه شهید شدن 290 نفر به صورت کامال 
ناعادالنه . شاهین 290 تا قمرى رو میکشه
* مثل بازى شما با منطقه خاورمیانه.
* همان داستان چماق و هویج است.

IR655# یعنى هواپیماى مسافربرى و موشک نظامى *
* امروز سالروز شهادت 300 انسان بى دفاع توسط دولت شماست. چطور به خودتان 
حق مى دهید در مورد حقوق بشر صحبت کنید؟ شرم بر شما. هیچگاه حتى عذرخواهى 
هم نکردیــد. به آن قاتل نامرد هم مــدال افتخار دادید. بى صبرانــه منتظر دادگاه الهى 

هستیم که هیچ کسى نمى تواند از آن فرار کند. حتى شما...

کاربران ایرانى پاسخ سخنگوى وزارت خارجه آمریکا را دادند

حمید خرسنـــــد
سیاســـى
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هاشمى رفسنجانى تشکیل ائتالف با خاتمى و ناطق نورى را تکذیب کرد
رئیس مجمع تشــخیص مصلحت نظام ائتالف خــود با خاتمى و ناطق نورى در انتخابات مجلس شــوراى اســالمى را تکذیــب کرد.آیت اهللا 
هاشمى رفسنجانى ، خبر منتشر شده از سوى یکى از رسانه ها مبنى بر ائتالف هاشمى رفسنجانى، سیدمحمد خاتمى و اکبر ناطق نورى را تکذیب 

کرد.وى در گفت وگویى با روزنامه جمهورى اسالمى، گفت: چند ماه است که آقاى خاتمى را ندیده ام و با آقاى ناطق نورى هم  صحبتى نداشتم.

 ابراهیــم انصاریان رئیس دفتر رئیس مجلس خبرگان رهبــرى در گفت وگو با فارس درباره 
آخرین جزئیات روند درمانى آیــت اهللا مهدوى کنى رئیس مجلس خبرگان اظهار داشــت: 
با توجه به حادثه پیش آمده در 14 خرداد براى آیت اهللا مشــکالت زیادى را براى ایشــان به 
وجود آورد که خوشبختانه طى چهار هفته گذشــته با تالش پزشکان و متخصصین وضعیت 
بســیار خوب و مطلوبى را پیدا کردند.انصاریان با اشــاره به عفونت ریه آیت اهللا مهدوى کنى 
گفت: بیمارى که در بخش هاى مراقبت ویژه بســترى مى شــود مشــکالت خاص خود را به 
همراه دارد که یکى از مشــکالتى که طى 10 روز گذشته براى آیت اهللا مهدوى کنى به وجود 

آمده بحث عفونت ریه ایشان بود.

ریه آیت اهللا مهدوى رو به بهبود است
استاندار قم گفت: مجلس بودجه اى را براى قطارشهرى قم اختصاص داده که دولت آن را به قم 
خواهد داد ولى واقع امر آن اســت که ما توقع بیشترى داریم؛ دیروز دیدارى با رئیس جمهورى 
داشــتم و دکتر روحانى گفت علت به تعویق انداختن ســفر به قم آن است که مسئوالن استان 
به جمع بندى در مورد پروژه هایى که باید تمام شــوند برسند و این جمع بندى هم در دو یا سه 
مورد باشد تا دولت بتواند بودجه الزم را اختصاص دهد.صالحى منش پنجشنبه شب در حاشیه 
برگزارى نمایشــگاه قرآن کریم قم جمع خبرنگاران با بیان اینکه یک ســرى کارهاى زیربنایى 
و یک ســرى امور روبنایى در هر شهر و اســتان وجود دارند اظهار کرد: در حال حاضر کارهاى 

زیربنایى در قم مانند احداث برخى پل ها و خیابان هاى جدید در حال انجام هســتند.

علت تعویق سفر روحانى به قم

اخبـــــار

عضو جمعیت ایثارگران انقالب اســالمى با بیــان اینکه احزاب باید 
منشــور مدونى را در زمینه عملکــرد خود تدوین کننــد، گفت: نفس 
عنوان حــزب براى مقبولیت رفتارها کفایــت نمى کند بلکه احزاب باید 

رفتار خود را در داخل نظام تعریف کنند.
 مجتبى شــاکرى عضــو جمعیــت ایثارگران انقالب اســالمى در 
گفت وگو با  فارس، به بررســى جایگاه احزاب در نظام اسالمى پرداخت 
و گفــت: احزاب باید جایگاه خود را در نظام اســالمى بــر مبناى قانون 
اساسى بشناسند که در این صورت احزاب مى توانند در راستاى تقویت 

نظام اسالمى حرکت مى کنند و گام بردارند.
وى ادامه داد:  احزابى که بخواهند برخالف دایره نظام فعالیت کنند 
با مقاومت مردم و منع قوانین روبرو خواهند شــد و منجر به حرکات تند 
و افراطى در ســال هاى گذشــته مانند جریان 18 تیر یا وقایع سال 88 
خواهد شــد، بنابراین نفس عنوان حزب براى مقبولیت رفتارها کفایت 

نمى کنــد بلکه احزاب باید رفتار خود را در داخل نظام تعریف کنند.
عضو جمعیت ایثارگران انقالب اســالمى با اشاره به نخستین جلسه 
وزارت کشور با احزاب در دولت یازدهم تصریح کرد: من در دیدار وزارت 
کشــور با احزاب همین بحث به همین نکته اشــاره کردم که اگر احزاب 
بر اساس منشــور تعریف شــده اى عمل کنند هیچ گاه نظام با حرکات 
هنجارشکنى مانند 18 تیر یا وقایع خرداد 88 مواجه نخواهد شد و همه 
در صدد این خواهند بود که به تقویت نظام اســالمى بپردازند بنابراین 
احزاب باید منشــور مدونــى را در این زمینه تدوین کننــد تا احزاب و 

گروه هاى مختلف چارچوب فعالیت خود را به درســتى بشناسند.
شــاکرى با بیان اینکه دولت باید منشــور مشــترك احــزاب را به 
رسمیت بشناســد، تصریح کرد:  دولت باید این منشور مشترك احزاب 
را به رسمیت بشناسد و سعه صدر سیاسى داشته باشد تا احزاب بتوانند 
عملکرد آزادانــه اى را انجام دهند و انتقادات احــزاب موجب مخالفت 
دولت نشــود. عضو جمعیت ایثارگران انقالب اســالمى بــا بیان اینکه 
چشــم انداز احزاب باید به رسمیت شــناختن چارچوب نظام اسالمى و 
جایگاه رهبرى و والیت فقیه باشــد، خاطرنشــان کرد: همه نخبگان بر 
ضــرورى بودن وجود احزاب تأکید دارند چرا کــه اگر احزاب در جامعه 
وجود نداشــته باشــند جامعه با خأل مواجه مى شــود و فعالیت احزاب 

مى تواند تأثیرات بیشــمارى را در جامعه به همراه داشته باشد.
وى بــا بیان اینکه احزاب باید کارکرد حزبى خود را تقویت کنند و به 
تربیت نیروهاى قــوى بپردازند، تصریح کرد: احزاب مى توانند به عنوان 
مشــاور مردم و ناظرى در امور به دولت کمک کننــد و با معرفى کردن 
کاندیداهاى اصلح مى توانند نیروهاى کارآمدى را بر ســر کار بیاورند اما 
در غیر این صورت اگر بخواهند در نقطه آغــاز خود باقى بمانند این امر 

فایده اى نخواهد داشت.

 جزئیات دیدار نمایندگان اصولگرا با رئیس جمهور
عضو حزب موتلفه اســالمى با اشــاره بــه دیــدار رئیس جمهور با 
شــخصیت ها و نمایندگان اصولگــرا گفت: اصولگرایــان در این دیدار 

نگرانى هاى خود را نســبت به مسائل اقتصادى کشور بیان کردند.
حمیدرضــا ترقى عضو حزب موتلفه اســالمى  به تشــریح جزئیات 
دیدار رئیس جمهور با شــخصیت ها و نمایندگان اصولگرا که 12 تیرماه 
در باشگاه ریاســت جمهورى برگزار شد، پرداخت و گفت: رئیس جمهور 
در این دیدار از شــخصیت ها و نمایندگان اصولگــرا براى ضیافت افطار 
دعوت کرده بود که جلسه بســیار صمیمى اى بود و نمایندگان اصولگرا 
نیز نقطه نظرات خود را درباره مســائل کشــور با رئیس جمهور مطرح 
کردند.عضو حــزب موتلفه اســالمى ادامه داد: در ایــن دیدار احزاب، 
نمایندگان و شخصیت هاى اصولگرا مانند حزب موتلفه اسالمى، کانون 
نماینــدگان ادوار مجلس حضور داشــتند که آقایــان حبیبى، فدایى و 
چند نفر از شــخصیت هاى اصولگرا صحبت کردند.ترقــى با بیان اینکه 
مشــکالت اقتصادى مردم و نگرانــى از نفوذ عوامل فتنــه در دولت از 
جمله مســائلى بود که در این دیدار از ســوى اصولگرایان مطرح شــد، 
تصریــح کرد: اصولگرایــان در این دیدار نگرانى هاى خود را نســبت به 
مشکالت مسائل کالن کشور و فشــار گرانى بر روى مردم مطرح کردند 
که رئیس جمهور نیــز پس از ســخنان نمایندگان اصولگرا خواســتار 
وحدت و انســجام همه نیروهاى کشــور براى مقابله با مشکالت اصلى 

کشور شدند.

 بنیان گذار اعتدال، رفسنجانى است
وزیر فرهنگ و ارشاد اســالمى گفت: بحث اعتدال از سال 68 شروع 
شده اســت و آقاى هاشمى رفســنجانى بدون اینکه اعالم کند شعارش 
اعتدال بوده و بنیان گذار اعتدال ایشــان بوده اســت. على جنتى وزیر 
فرهنگ و ارشــاد اســالمى در حاشــیه همایش « دل آرامیم»   که روز 
پنجشنبه از سوى حزب مردم ســاالرى در هتل المپیک برگزار شد، در 
پاســخ به ســوالى  مبنى بر اینکه آیا شــما معتقدید که مکتب اعتدال 
از نیاوران آغاز شــده اســت؟ اظهار داشــت: خیر مکتب اعتدال از آنجا 
آغاز نشــده اســت. فکر مى کنم بحث اعتدال از ســال 68 شروع شده و 
آقاى هاشــمى رفســنجانى در آن زمان بدون اینکه اعالم کنند اصوال 
شعارشــان اعتدال بود و همیشه بحث شان این بود که نه به چپ و راست 
برویم و نه به ســمت افراط و تفریط حرکت کنیم بلکه راه میانه را برویم 

و بنیان گذار اعتدال وى بوده است.
وى در پاســخ به ســوال دیگر ى درباره اینکه شــما گفتید برخى 
حــرکات یک خانم بازیگر به وزیر مربوط نیســت و آیا این بازیگر متعلق 
به همین ســینما نیست و شما مسئول هســتید؟ گفت: کارى که ایشان 
انجام داده است، خطا نیســت اما قابل دفاع هم نیست و من این مطلب 
را به وى گفتم اما اگر یک پزشــک جایى خطا کند آیا به وزیر بهداشــت 

مربوط مى شود؟!
جنتى همچنین تصریح کرد: شــبکه هاى اجتماعى فیلتر نخواهند 

شد و دیدید که دولت جلوى این کار را گرفت.

ضرورت تدوین منشور 
مشترك احزاب

 البته آنها سال قبل نیز رفتار مشابهى نشان دادند.
چه کســى باور مى کرد مجمع روحانیون مبارز، یعنى تشــکیالت مشــروعیت بخش به 
فرزندان کت و شــلوارى اصالحات تمام قد از حســن روحانى، یک راســت سنتى و از اعضاى 
شــوراى مرکزى جامعه روحانیت مبارز، یعنى تشکیالت روحانى جریان راست اعالم حمایت 
کند؟ مگر اصالح طلبان مدعى نیســتند روحانى تنها یک میلیون راى داشت و مابقى راى ها از 
آن اصالحات بوده است؟ خب سوال اساسى این است که چرا اصالح طلبان آراء خود را به سبد 
یک روحانى دست راستى آن هم از نوع راست سنتى ریختند؟ اصالح طلبان از سال گذشته تا 

کنون نشان داده اند براى بازگشت به قدرت، زعامت جریان راست را پذیرفته اند.
مصادره چهره هاى اصولگرا از سوى جریان اصالح طلب موارد چشمگیر دیگرى هم دارد. 
مرحوم حبیب اهللا عســگر اوالدى از چهره هاى بانفوذ و دیرین جریان اصولگرایى بوده اســت. 
او از ریش ســفیدان حزب موتلفه اسالمى بود که مختصات عقیدتى سیاسى این حزب و تقابل 
آن با جریان اصالح طلبى آشــکار اســت. مرحوم عســگراوالدى در روزهاى پایانى عمر خود 
تالش گســترده اى کرد تا موسوى و کروبى، 2 تن از سران داخلى فتنه 88 را وادار به توبه کند. 
وى اظهارنظرهاى صریح و آشــکارى در نقد جریان اصالحات داشت و اساسا از ریش سفیدان 
اصولگرا بود که تقریبا نقش ریش سفیدى او در هنگامه هاى تصمیم گیرى در جریان اصولگرا 
تثبیت شده بود. با این حال پس از رحلت این سیاستمدار متدین، جریان اصالح طلبى بار دیگر 
ماشین مصادره خود را به راه انداخت و در قالب مطالب و اظهارنظرهاى عجیب و مضحک ، این 
چهره سرشناس اصولگرا را در قالب «اعتدال» بازتعریف و شخصیتى خیالى از وى ارائه کردند!

رفتــار آنها در قبال آیت اهللا مهدوى کنى نیز همینگونه بوده اســت. آیت اهللا مهدوى کنى 
رئیس ســنتى ترین تشــکل روحانى جریان راست و اصولگرایى اســت. این روحانى باسابقه 
همواره مواضعى علیه ساختارشــکنى و تندروى هاى اصالح طلبان داشته است و حتى بیانیه 
جامعه مدیریت در هشدار به محمد خاتمى در ســال 1378 هنوز در خاطره ها مانده است. با 
این حال این روزها اظهارنظرها و مقاالت متعددى از اصالح طلبان دیده مى شود که هر ناآشنا 
و ناآگاهى تصور مى برد آیت اهللا مهدوى کنى یکى از بزرگان و بنییانگذاران جریان دوم خرداد 

بوده است.
اینکه اصــالح طلبان تندرو اکنون چگونه به پاى چهره هاى سرشــناس جامعه روحانیت 
مبارز افتاده اند پیام هاى متعددى و قابل تاملى دارد. شاید مهمترین پیام آن، هویت نامشخص 
و بنیان ضعیف عقیدتى این جریان سیاسى باشد. اصالح طلبان پشتوانه عقیدتى دارند اما این 
پشتوانه عارى از عقاید و باورهاى ثابت دینى است. به همین دلیل است که مهمترین مخالفان 

جریان اصالح طلبى در ایران، همان قشر متدین و روحانیت است.
آنهــا البته تالش مى کنند این حفره بزرگ را با اقدامات نمایشــى و یا همان مصادره هاى 
مضحک جبران کنند. کمترین آشــنایى با دیدگاه هاى و اندیشــه هاى شــهیدان مطهرى و 
بهشــتى به خوبى نشــان مى دهد از نگاه این بزرگواران، جریان دوم خرداد دچار یک انحراف 
عمیق عقیدتى شــده اســت اما این روزها روزنامه هاى اصالح طلب سرشــار از تفســیرهاى 
دلبخواهانه از شــهید مطهرى و شهید بهشتى اســت. حیرت انگیز آنکه آنها مدعى شدند اند 
شهید بهشــتى دیدگاه هاى اصالح طلبانه داشــته است و این درحالى اســت که بسیارى از 
شخصیت ها و نمادهاى اصالح طلبى جزو همان هایى بودند که بدترین توهین ها و تهمت ها را 
علیه آن شهید مظلوم مطرح کرده اند. درباره شهید مطهرى نیز اخیرا محسن آرمین ادعا کرده 
این شهید دانشمند دیدگاه اصالح طلبى داشته اند که الحمدهللا متون و عقاید این شهید فرزانه 

موجود است و به خوبى ماهیت عقیدتى و سیاسى شهید مطهرى را نشان مى دهد.
مناســبات آنها با هاشمى رفســنجانى نیز همینگونه اســت. این اصالح طلبان بودند که 
اولین بار پس از منافقین، هاشــمى رفسنجانى را ترور شــخصیت کردند. آنها زمانى هاشمى 
را عالیجناب ســرخپوش مى نامیدند و صفات و خصایص نادرســتى علیه او مطرح مى کردند 
اما امروز همان ها زیر عباى آقاى هاشمى رفســنجانى فعالیت سیاسى مى کنند. این رفتارها 
حقیقتا به دور از منطق و نشــان دهنده بنیان هاى سســت یک جریان سیاســى و عدم ثبات 

رفتارى آنها است.
نگاهى گذرا به وضعیت اصالح طلبان نشــان مى دهد آنها به شــدت نیازمند بازتعریف 
خود در تعریف دلبخواهانه از بزرگان کشــور هستند. اصالحات بى اعتبار شده است. دلیل 
این بى اعتبارى نیز مشــخص است. آنها رفتارهایى متناقض ازخود نشان دادند و این رفتار 
ها را مردم مشــاهده کردند. آنها خود جزئى از حاکمیت بودند اما ســال 88 نظام را متهم 
بــه تقلب کردند. اما همان ها هم در انتخابات مجلس و هم در انتخابات ریاســت جمهورى 
شــرکت کردند. جشن پیروزى 25 خرداد 1392 یک رســوایى بزرگ براى اصالح طلبان 
بــود. همان دولتى که انتخابات 1388 رابرگزار کرده بود؛ همان دولت، انتخابات ریاســت 
جمهــورى یازدهم را در 24 خرداد 1392 نیز برگزار کرد. اصالح طلبان هنگام اعالم نتایج 
هر 2 انتخابات بــه خیابان آمدند. یکى را بــراى فتنه و یکى را بــراى پایکوبى. این چنین 
رفتارهایى منجــر به تولید جایگاه و اعتبار نمى شــود. این از عجایب سیاســت ورزى در 
کشور ماست که  این روزها این جریان راســت است که گویى وظیفه اعتبار بخشى به چپ 

را بر عهده دارد.

چرا اصالح طلبان تالش مى کنند بزرگان اصولگرا را مصادره کنند؟

اعتبار چـپ از راست

عبور چپ از راست 
اصالح طلبان با مصادره چهره هاى برجسته اصولگرا دنبال ترمیم وجهه خود هستند و 
البته با قرار گرفتن زیر عباى هاشــمى رفسنجانى و حمایت از حسن روحانى دنبال بازیابى 
مجارى فعالیت هاى سیاســى خود هستند. این یک واقعیت است که اصالح طلبان به هیچ 

کس وفادار نیســتند. آنها نه به هاشمى ، نه به ناطق نورى و نه 
به حسن روحانى وفادار نخواهند بود ؛ از 25 خرداد 92 دنبال 
فرصتى هستند تا تشکیالت متالشــى شده خود را بار دیگر 
منسجم کنند . آنها قطعا از حسن روحانى عبور خواهند کرد 
. اگر چه هاشمى رفسنجانى به واســطه تخریب هاى دوران 
اصالحات حاضر بــه تحویل قدرت به آنها نخواهد شــد ، اما 
آنها در سر ســوداى تحویل گرفتن قدرت از حسن روحانى را 
دارند . اصالح طلبان این هدف را البته پنهان نگذاشــته اند ؛ 
آنها در همه ســطوح این موضوع را مطرح و یا اعالم کرده اند 
. اصالح طلبان دولت روحانــى را یک دولت گذار مى دانند و 

بارها تحت همین عنوان درباره این دولت اظهار نظر کرده اند .ابراهیم اصغر زاده در این باره 
صراحتا اظهار نظر کرده است . اصغر زاده که از اســاتید دانشگاه و از اصالح طلبان با سابقه 
اســت ، درباره دولت حسن روحانى و مناسبات اصالح طلبان با این دولت تصریح کرد که « 
دولت روحانى رحم اجاره ایست ». این اظهار نظر اصغر زاده به وضوح نشان مى دهد از نگاه 
جریان اصالحات حســن روحانى باید مقدمات تولد دوباره دولت اصالحات را فراهم کند 
.اصالح طلبان حقیقتا چنین دیدگاهى درباره دولت یازدهم دارند و به همین دلیل محمد 
خاتمى بارها حمایت خود را از دولت روحانى اعالم کــرده و از کلیت جریان اصالحات نیز 
خواســته از دولت یازدهم حمایت کنند. البته این مانع اظهار نظرهاى صریح اصالح طلبان 
مبنى بر مدیون بودن دولت روحانى به آنها نیست . اصالح طلبان اعالم مى کنند که روحانى 
را آنها رییس جمهور کرده اند. صادق زیبا کالم در این باره صراحتا اظهار نظر کرده است. او 
اخیــرا گفت روحانى تنها یک میلیون راى دارد . وى صریح ادعا مى کند مابقى راى روحانى 

از آن اصالح طلبان اســت . در واقع این اظهار نظر مدعى است دولت روحانى برآمده از اراده 
اصالحات اســت . این اظهار نظر البته روحانى را تهدید به ســلب حمایت نیز مى کند . به 
عبارتى آنها روحانى را تهدید مى کنند و با این تهدید خواســتار وامدار بودن آقاى روحانى 
به خود هســتند . البته این تهدید از ناحیه ســعید حجاریان نیز به نوعى دیگر مطرح شده 
اســت . حجاریان اخیرا در گفت و گو با یک نشریه وابسته به 
جریان اصالح طلبى تصریح کرد، اصالح طلبان ستون فقرات 
دولت روحانى هستند . این اظهار نظر حجاریان نیز به وضوح 
یک تهدیدى به حســاب مى آید. معنى صریح این اظهار نظر 
حجاریان این است که روحانى براى بقاى خود نیازمند حفظ 
و تقویت اصالح طلبان اســت و در غیر اینصورت دولت او مى 

شکند و سقوط خواهد کرد .  
اظهار نظرهاى دیگــرى نیز از ناحیه اصالح طلبان مطرح 
شده که ادعا مى کند حسن روحانى باید دولت خود را مدیون 
جریان اصالحات بداند . به هر حال این رفتار نشــان مى دهد 
اصالح طلبان مترصد تشــکیل دولت خود از دل دولت حســن روحانى هستند آنان براى 
رســیدن به این هدف عجله نیز دارند همزمان با شــروع به کار دولت روحانى آنان اقدام به 
برجسته سازى برخى اعضاى اصالح طلب کابینه کرده اند . به عنوان مثال از زمان تشکیل 
دولت روحانى بارها محمد جواد ظریف را به گونه اى برجسته و تبلیغ کرده اند . حتى برخى 
رسانه هاى آنها در مقام مقایســه با دولت احمدى نژاد ، جواد ظریف را مقابل احمدى نژاد 
نشــانده اند که این مسئله نشــاندهنده نوع نگاه آنان به دولت یازدهم و برنامه هاى آنها در 
سالهاى آتى است . به هر ترتیب اصالح طلبان قطعا به دنبال عبور از حسن روحانى و به تبع 
آن هاشمى رفســنجانى هستند . سابقه این جریان و بررســى رفتار آنها در حوزه سیاست 

نشان مى دهد آنها به هیچ کس وفادار نخواهند بود . 
باید دید آیا حســن روحانى و به ویژه هاشمى رفسنجانى با تدابیرى ویژه مانع این عبور 

خواهد شد ؟

بخش عمده اى از اصالح طلبان به واســطه بنیان عقدیتى شان نمى توانند ثبات ماهیتى داشــته باشند. جریان اصالحات به دلیل مختصات سیاسى عقیدتى که براى خود 
برگزیده به حفره هاى فراوان سیاســى و چالش هاى عقیدتى دچار شــده و مى شود. بخش قابل توجه اصالح طلبان قدرت طلبند و چون به شدت به ذات قدرت معتقدند به 
مرور تقید خود به ماکیاولیســم را تحکیم کرده و علنى کرده اند. ماکیاولیسم را درفضاى سیاســى باید در تکرر رفتارهاى متناقض مشاهده کرد و از این حیث اصالح طلبان 
کارنامه پر موردى دارند. یکى از مهمترین رفتارهاى متناقض اصالح طلبان، نوع برخورد آنها با چهره ها و شــخصیت هاى برجسته و اثرگذار جریان اصولگرایى بوده است. در واقع به فراخور زمان 
و مقتضیات قدرت اصالح طلبان ،آنان رفتارهاى متناقضى با اصولگرایان داشــته اند.مصادره چهره هاى اصولگرا از سوى اصالح طلبان یکى از رفتار هاى ثابت این جریان سیاسى است.به عنوان 
نمونه مى توان افراد زیادى از اصولگرایان، آن هم از نوع اصولگرایان ســنتى را نام برد که اصالح طلبان تالش گســترده اى را براى مصادره آنها انجام داده اند.اصالح طلبان یک زمانى در رقابت با 
حجت االســالم على اکبر ناطق نورى ماهیت سیاســى خود را تعریف و ارائه کردند. آنها سال 76 در انتخابات ریاست جمهورى در رقابت با ناطق نورى پیروز شدند و اساسا هر آنچه فضیلت بود به 
نام کاندیداى خود و هر آنچه رضیلت بود به نام کاندیداى رقیب نوشــتند. آیا آنها این روزها بر همان مرام هستند؟ خیر. این روزها، روزهاى تالش گسترده اصالح طلبان براى راضى کردن حجت 
االســالم ناطق نورى است تا به عنوان سر لیســت اصالحات و به عنوان ریاست احتمالى مجلس آینده وارد انتخابات مجلس دهم شود! شاید اگر 17 سال قبل و در اوج انتخابات ریاست جمهورى 
هفتم کســى چنین خبرى را مى گفت و چنین احتمالى را مى داد؛ غیر قابل باور مى نمود اما در جریان اصالحات هیچ چیزى غیر ممکن نیســت. اصالح طلبان آماده اند پشت سر على اکبر ناطق 

نورى، رقیب اصلى محمد خاتمى در انتخابات 76 و یکى از چهره هاى شاخص جریان راست سنتى وارد انتخابات مجلس شوند.

مهدى هدایتى 
سیاســـى
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هاشمى رفسنجانى تشکیل ائتالف با خاتمى و ناطق نورى را تکذیب کرد
رئیس مجمع تشــخیص مصلحت نظام ائتالف خــود با خاتمى و ناطق نورى در انتخابات مجلس شــوراى اســالمى را تکذیــب کرد.آیت اهللا 
هاشمى رفسنجانى ، خبر منتشر شده از سوى یکى از رسانه ها مبنى بر ائتالف هاشمى رفسنجانى، سیدمحمد خاتمى و اکبر ناطق نورى را تکذیب 

کرد.وى در گفت وگویى با روزنامه جمهورى اسالمى، گفت: چند ماه است که آقاى خاتمى را ندیده ام و با آقاى ناطق نورى هم  صحبتى نداشتم.

 ابراهیــم انصاریان رئیس دفتر رئیس مجلس خبرگان رهبــرى در گفت وگو با فارس درباره 
آخرین جزئیات روند درمانى آیــت اهللا مهدوى کنى رئیس مجلس خبرگان اظهار داشــت: 
با توجه به حادثه پیش آمده در 14 خرداد براى آیت اهللا مشــکالت زیادى را براى ایشــان به 
وجود آورد که خوشبختانه طى چهار هفته گذشــته با تالش پزشکان و متخصصین وضعیت 
بســیار خوب و مطلوبى را پیدا کردند.انصاریان با اشــاره به عفونت ریه آیت اهللا مهدوى کنى 
گفت: بیمارى که در بخش هاى مراقبت ویژه بســترى مى شــود مشــکالت خاص خود را به 
همراه دارد که یکى از مشــکالتى که طى 10 روز گذشته براى آیت اهللا مهدوى کنى به وجود 

آمده بحث عفونت ریه ایشان بود.

ریه آیت اهللا مهدوى رو به بهبود است
استاندار قم گفت: مجلس بودجه اى را براى قطارشهرى قم اختصاص داده که دولت آن را به قم 
خواهد داد ولى واقع امر آن اســت که ما توقع بیشترى داریم؛ دیروز دیدارى با رئیس جمهورى 
داشــتم و دکتر روحانى گفت علت به تعویق انداختن ســفر به قم آن است که مسئوالن استان 
به جمع بندى در مورد پروژه هایى که باید تمام شــوند برسند و این جمع بندى هم در دو یا سه 
مورد باشد تا دولت بتواند بودجه الزم را اختصاص دهد.صالحى منش پنجشنبه شب در حاشیه 
برگزارى نمایشــگاه قرآن کریم قم جمع خبرنگاران با بیان اینکه یک ســرى کارهاى زیربنایى 
و یک ســرى امور روبنایى در هر شهر و اســتان وجود دارند اظهار کرد: در حال حاضر کارهاى 

زیربنایى در قم مانند احداث برخى پل ها و خیابان هاى جدید در حال انجام هســتند.

علت تعویق سفر روحانى به قم

اخبـــــار

عضو جمعیت ایثارگران انقالب اســالمى با بیــان اینکه احزاب باید 
منشــور مدونى را در زمینه عملکــرد خود تدوین کننــد، گفت: نفس 
عنوان حــزب براى مقبولیت رفتارها کفایــت نمى کند بلکه احزاب باید 

رفتار خود را در داخل نظام تعریف کنند.
 مجتبى شــاکرى عضــو جمعیــت ایثارگران انقالب اســالمى در 
گفت وگو با  فارس، به بررســى جایگاه احزاب در نظام اسالمى پرداخت 
و گفــت: احزاب باید جایگاه خود را در نظام اســالمى بــر مبناى قانون 
اساسى بشناسند که در این صورت احزاب مى توانند در راستاى تقویت 

نظام اسالمى حرکت مى کنند و گام بردارند.
وى ادامه داد:  احزابى که بخواهند برخالف دایره نظام فعالیت کنند 
با مقاومت مردم و منع قوانین روبرو خواهند شــد و منجر به حرکات تند 
و افراطى در ســال هاى گذشــته مانند جریان 18 تیر یا وقایع سال 88 
خواهد شــد، بنابراین نفس عنوان حزب براى مقبولیت رفتارها کفایت 

نمى کنــد بلکه احزاب باید رفتار خود را در داخل نظام تعریف کنند.
عضو جمعیت ایثارگران انقالب اســالمى با اشاره به نخستین جلسه 
وزارت کشور با احزاب در دولت یازدهم تصریح کرد: من در دیدار وزارت 
کشــور با احزاب همین بحث به همین نکته اشــاره کردم که اگر احزاب 
بر اساس منشــور تعریف شــده اى عمل کنند هیچ گاه نظام با حرکات 
هنجارشکنى مانند 18 تیر یا وقایع خرداد 88 مواجه نخواهد شد و همه 
در صدد این خواهند بود که به تقویت نظام اســالمى بپردازند بنابراین 
احزاب باید منشــور مدونــى را در این زمینه تدوین کننــد تا احزاب و 

گروه هاى مختلف چارچوب فعالیت خود را به درســتى بشناسند.
شــاکرى با بیان اینکه دولت باید منشــور مشــترك احــزاب را به 
رسمیت بشناســد، تصریح کرد:  دولت باید این منشور مشترك احزاب 
را به رسمیت بشناسد و سعه صدر سیاسى داشته باشد تا احزاب بتوانند 
عملکرد آزادانــه اى را انجام دهند و انتقادات احــزاب موجب مخالفت 
دولت نشــود. عضو جمعیت ایثارگران انقالب اســالمى بــا بیان اینکه 
چشــم انداز احزاب باید به رسمیت شــناختن چارچوب نظام اسالمى و 
جایگاه رهبرى و والیت فقیه باشــد، خاطرنشــان کرد: همه نخبگان بر 
ضــرورى بودن وجود احزاب تأکید دارند چرا کــه اگر احزاب در جامعه 
وجود نداشــته باشــند جامعه با خأل مواجه مى شــود و فعالیت احزاب 

مى تواند تأثیرات بیشــمارى را در جامعه به همراه داشته باشد.
وى بــا بیان اینکه احزاب باید کارکرد حزبى خود را تقویت کنند و به 
تربیت نیروهاى قــوى بپردازند، تصریح کرد: احزاب مى توانند به عنوان 
مشــاور مردم و ناظرى در امور به دولت کمک کننــد و با معرفى کردن 
کاندیداهاى اصلح مى توانند نیروهاى کارآمدى را بر ســر کار بیاورند اما 
در غیر این صورت اگر بخواهند در نقطه آغــاز خود باقى بمانند این امر 

فایده اى نخواهد داشت.

 جزئیات دیدار نمایندگان اصولگرا با رئیس جمهور
عضو حزب موتلفه اســالمى با اشــاره بــه دیــدار رئیس جمهور با 
شــخصیت ها و نمایندگان اصولگــرا گفت: اصولگرایــان در این دیدار 

نگرانى هاى خود را نســبت به مسائل اقتصادى کشور بیان کردند.
حمیدرضــا ترقى عضو حزب موتلفه اســالمى  به تشــریح جزئیات 
دیدار رئیس جمهور با شــخصیت ها و نمایندگان اصولگرا که 12 تیرماه 
در باشگاه ریاســت جمهورى برگزار شد، پرداخت و گفت: رئیس جمهور 
در این دیدار از شــخصیت ها و نمایندگان اصولگــرا براى ضیافت افطار 
دعوت کرده بود که جلسه بســیار صمیمى اى بود و نمایندگان اصولگرا 
نیز نقطه نظرات خود را درباره مســائل کشــور با رئیس جمهور مطرح 
کردند.عضو حــزب موتلفه اســالمى ادامه داد: در ایــن دیدار احزاب، 
نمایندگان و شخصیت هاى اصولگرا مانند حزب موتلفه اسالمى، کانون 
نماینــدگان ادوار مجلس حضور داشــتند که آقایــان حبیبى، فدایى و 
چند نفر از شــخصیت هاى اصولگرا صحبت کردند.ترقــى با بیان اینکه 
مشــکالت اقتصادى مردم و نگرانــى از نفوذ عوامل فتنــه در دولت از 
جمله مســائلى بود که در این دیدار از ســوى اصولگرایان مطرح شــد، 
تصریــح کرد: اصولگرایــان در این دیدار نگرانى هاى خود را نســبت به 
مشکالت مسائل کالن کشور و فشــار گرانى بر روى مردم مطرح کردند 
که رئیس جمهور نیــز پس از ســخنان نمایندگان اصولگرا خواســتار 
وحدت و انســجام همه نیروهاى کشــور براى مقابله با مشکالت اصلى 

کشور شدند.

 بنیان گذار اعتدال، رفسنجانى است
وزیر فرهنگ و ارشاد اســالمى گفت: بحث اعتدال از سال 68 شروع 
شده اســت و آقاى هاشمى رفســنجانى بدون اینکه اعالم کند شعارش 
اعتدال بوده و بنیان گذار اعتدال ایشــان بوده اســت. على جنتى وزیر 
فرهنگ و ارشــاد اســالمى در حاشــیه همایش « دل آرامیم»   که روز 
پنجشنبه از سوى حزب مردم ســاالرى در هتل المپیک برگزار شد، در 
پاســخ به ســوالى  مبنى بر اینکه آیا شــما معتقدید که مکتب اعتدال 
از نیاوران آغاز شــده اســت؟ اظهار داشــت: خیر مکتب اعتدال از آنجا 
آغاز نشــده اســت. فکر مى کنم بحث اعتدال از ســال 68 شروع شده و 
آقاى هاشــمى رفســنجانى در آن زمان بدون اینکه اعالم کنند اصوال 
شعارشــان اعتدال بود و همیشه بحث شان این بود که نه به چپ و راست 
برویم و نه به ســمت افراط و تفریط حرکت کنیم بلکه راه میانه را برویم 

و بنیان گذار اعتدال وى بوده است.
وى در پاســخ به ســوال دیگر ى درباره اینکه شــما گفتید برخى 
حــرکات یک خانم بازیگر به وزیر مربوط نیســت و آیا این بازیگر متعلق 
به همین ســینما نیست و شما مسئول هســتید؟ گفت: کارى که ایشان 
انجام داده است، خطا نیســت اما قابل دفاع هم نیست و من این مطلب 
را به وى گفتم اما اگر یک پزشــک جایى خطا کند آیا به وزیر بهداشــت 

مربوط مى شود؟!
جنتى همچنین تصریح کرد: شــبکه هاى اجتماعى فیلتر نخواهند 

شد و دیدید که دولت جلوى این کار را گرفت.

ضرورت تدوین منشور 
مشترك احزاب

 البته آنها سال قبل نیز رفتار مشابهى نشان دادند.
چه کســى باور مى کرد مجمع روحانیون مبارز، یعنى تشــکیالت مشــروعیت بخش به 
فرزندان کت و شــلوارى اصالحات تمام قد از حســن روحانى، یک راســت سنتى و از اعضاى 
شــوراى مرکزى جامعه روحانیت مبارز، یعنى تشکیالت روحانى جریان راست اعالم حمایت 
کند؟ مگر اصالح طلبان مدعى نیســتند روحانى تنها یک میلیون راى داشت و مابقى راى ها از 
آن اصالحات بوده است؟ خب سوال اساسى این است که چرا اصالح طلبان آراء خود را به سبد 
یک روحانى دست راستى آن هم از نوع راست سنتى ریختند؟ اصالح طلبان از سال گذشته تا 

کنون نشان داده اند براى بازگشت به قدرت، زعامت جریان راست را پذیرفته اند.
مصادره چهره هاى اصولگرا از سوى جریان اصالح طلب موارد چشمگیر دیگرى هم دارد. 
مرحوم حبیب اهللا عســگر اوالدى از چهره هاى بانفوذ و دیرین جریان اصولگرایى بوده اســت. 
او از ریش ســفیدان حزب موتلفه اسالمى بود که مختصات عقیدتى سیاسى این حزب و تقابل 
آن با جریان اصالح طلبى آشــکار اســت. مرحوم عســگراوالدى در روزهاى پایانى عمر خود 
تالش گســترده اى کرد تا موسوى و کروبى، 2 تن از سران داخلى فتنه 88 را وادار به توبه کند. 
وى اظهارنظرهاى صریح و آشــکارى در نقد جریان اصالحات داشت و اساسا از ریش سفیدان 
اصولگرا بود که تقریبا نقش ریش سفیدى او در هنگامه هاى تصمیم گیرى در جریان اصولگرا 
تثبیت شده بود. با این حال پس از رحلت این سیاستمدار متدین، جریان اصالح طلبى بار دیگر 
ماشین مصادره خود را به راه انداخت و در قالب مطالب و اظهارنظرهاى عجیب و مضحک ، این 
چهره سرشناس اصولگرا را در قالب «اعتدال» بازتعریف و شخصیتى خیالى از وى ارائه کردند!

رفتــار آنها در قبال آیت اهللا مهدوى کنى نیز همینگونه بوده اســت. آیت اهللا مهدوى کنى 
رئیس ســنتى ترین تشــکل روحانى جریان راست و اصولگرایى اســت. این روحانى باسابقه 
همواره مواضعى علیه ساختارشــکنى و تندروى هاى اصالح طلبان داشته است و حتى بیانیه 
جامعه مدیریت در هشدار به محمد خاتمى در ســال 1378 هنوز در خاطره ها مانده است. با 
این حال این روزها اظهارنظرها و مقاالت متعددى از اصالح طلبان دیده مى شود که هر ناآشنا 
و ناآگاهى تصور مى برد آیت اهللا مهدوى کنى یکى از بزرگان و بنییانگذاران جریان دوم خرداد 

بوده است.
اینکه اصــالح طلبان تندرو اکنون چگونه به پاى چهره هاى سرشــناس جامعه روحانیت 
مبارز افتاده اند پیام هاى متعددى و قابل تاملى دارد. شاید مهمترین پیام آن، هویت نامشخص 
و بنیان ضعیف عقیدتى این جریان سیاسى باشد. اصالح طلبان پشتوانه عقیدتى دارند اما این 
پشتوانه عارى از عقاید و باورهاى ثابت دینى است. به همین دلیل است که مهمترین مخالفان 

جریان اصالح طلبى در ایران، همان قشر متدین و روحانیت است.
آنهــا البته تالش مى کنند این حفره بزرگ را با اقدامات نمایشــى و یا همان مصادره هاى 
مضحک جبران کنند. کمترین آشــنایى با دیدگاه هاى و اندیشــه هاى شــهیدان مطهرى و 
بهشــتى به خوبى نشــان مى دهد از نگاه این بزرگواران، جریان دوم خرداد دچار یک انحراف 
عمیق عقیدتى شــده اســت اما این روزها روزنامه هاى اصالح طلب سرشــار از تفســیرهاى 
دلبخواهانه از شــهید مطهرى و شهید بهشتى اســت. حیرت انگیز آنکه آنها مدعى شدند اند 
شهید بهشــتى دیدگاه هاى اصالح طلبانه داشــته است و این درحالى اســت که بسیارى از 
شخصیت ها و نمادهاى اصالح طلبى جزو همان هایى بودند که بدترین توهین ها و تهمت ها را 
علیه آن شهید مظلوم مطرح کرده اند. درباره شهید مطهرى نیز اخیرا محسن آرمین ادعا کرده 
این شهید دانشمند دیدگاه اصالح طلبى داشته اند که الحمدهللا متون و عقاید این شهید فرزانه 

موجود است و به خوبى ماهیت عقیدتى و سیاسى شهید مطهرى را نشان مى دهد.
مناســبات آنها با هاشمى رفســنجانى نیز همینگونه اســت. این اصالح طلبان بودند که 
اولین بار پس از منافقین، هاشــمى رفسنجانى را ترور شــخصیت کردند. آنها زمانى هاشمى 
را عالیجناب ســرخپوش مى نامیدند و صفات و خصایص نادرســتى علیه او مطرح مى کردند 
اما امروز همان ها زیر عباى آقاى هاشمى رفســنجانى فعالیت سیاسى مى کنند. این رفتارها 
حقیقتا به دور از منطق و نشــان دهنده بنیان هاى سســت یک جریان سیاســى و عدم ثبات 

رفتارى آنها است.
نگاهى گذرا به وضعیت اصالح طلبان نشــان مى دهد آنها به شــدت نیازمند بازتعریف 
خود در تعریف دلبخواهانه از بزرگان کشــور هستند. اصالحات بى اعتبار شده است. دلیل 
این بى اعتبارى نیز مشــخص است. آنها رفتارهایى متناقض ازخود نشان دادند و این رفتار 
ها را مردم مشــاهده کردند. آنها خود جزئى از حاکمیت بودند اما ســال 88 نظام را متهم 
بــه تقلب کردند. اما همان ها هم در انتخابات مجلس و هم در انتخابات ریاســت جمهورى 
شــرکت کردند. جشن پیروزى 25 خرداد 1392 یک رســوایى بزرگ براى اصالح طلبان 
بــود. همان دولتى که انتخابات 1388 رابرگزار کرده بود؛ همان دولت، انتخابات ریاســت 
جمهــورى یازدهم را در 24 خرداد 1392 نیز برگزار کرد. اصالح طلبان هنگام اعالم نتایج 
هر 2 انتخابات بــه خیابان آمدند. یکى را بــراى فتنه و یکى را بــراى پایکوبى. این چنین 
رفتارهایى منجــر به تولید جایگاه و اعتبار نمى شــود. این از عجایب سیاســت ورزى در 
کشور ماست که  این روزها این جریان راســت است که گویى وظیفه اعتبار بخشى به چپ 

را بر عهده دارد.

چرا اصالح طلبان تالش مى کنند بزرگان اصولگرا را مصادره کنند؟

اعتبار چـپ از راست

عبور چپ از راست 
اصالح طلبان با مصادره چهره هاى برجسته اصولگرا دنبال ترمیم وجهه خود هستند و 
البته با قرار گرفتن زیر عباى هاشــمى رفسنجانى و حمایت از حسن روحانى دنبال بازیابى 
مجارى فعالیت هاى سیاســى خود هستند. این یک واقعیت است که اصالح طلبان به هیچ 

کس وفادار نیســتند. آنها نه به هاشمى ، نه به ناطق نورى و نه 
به حسن روحانى وفادار نخواهند بود ؛ از 25 خرداد 92 دنبال 
فرصتى هستند تا تشکیالت متالشــى شده خود را بار دیگر 
منسجم کنند . آنها قطعا از حسن روحانى عبور خواهند کرد 
. اگر چه هاشمى رفسنجانى به واســطه تخریب هاى دوران 
اصالحات حاضر بــه تحویل قدرت به آنها نخواهد شــد ، اما 
آنها در سر ســوداى تحویل گرفتن قدرت از حسن روحانى را 
دارند . اصالح طلبان این هدف را البته پنهان نگذاشــته اند ؛ 
آنها در همه ســطوح این موضوع را مطرح و یا اعالم کرده اند 
. اصالح طلبان دولت روحانــى را یک دولت گذار مى دانند و 

بارها تحت همین عنوان درباره این دولت اظهار نظر کرده اند .ابراهیم اصغر زاده در این باره 
صراحتا اظهار نظر کرده است . اصغر زاده که از اســاتید دانشگاه و از اصالح طلبان با سابقه 
اســت ، درباره دولت حسن روحانى و مناسبات اصالح طلبان با این دولت تصریح کرد که « 
دولت روحانى رحم اجاره ایست ». این اظهار نظر اصغر زاده به وضوح نشان مى دهد از نگاه 
جریان اصالحات حســن روحانى باید مقدمات تولد دوباره دولت اصالحات را فراهم کند 
.اصالح طلبان حقیقتا چنین دیدگاهى درباره دولت یازدهم دارند و به همین دلیل محمد 
خاتمى بارها حمایت خود را از دولت روحانى اعالم کــرده و از کلیت جریان اصالحات نیز 
خواســته از دولت یازدهم حمایت کنند. البته این مانع اظهار نظرهاى صریح اصالح طلبان 
مبنى بر مدیون بودن دولت روحانى به آنها نیست . اصالح طلبان اعالم مى کنند که روحانى 
را آنها رییس جمهور کرده اند. صادق زیبا کالم در این باره صراحتا اظهار نظر کرده است. او 
اخیــرا گفت روحانى تنها یک میلیون راى دارد . وى صریح ادعا مى کند مابقى راى روحانى 

از آن اصالح طلبان اســت . در واقع این اظهار نظر مدعى است دولت روحانى برآمده از اراده 
اصالحات اســت . این اظهار نظر البته روحانى را تهدید به ســلب حمایت نیز مى کند . به 
عبارتى آنها روحانى را تهدید مى کنند و با این تهدید خواســتار وامدار بودن آقاى روحانى 
به خود هســتند . البته این تهدید از ناحیه ســعید حجاریان نیز به نوعى دیگر مطرح شده 
اســت . حجاریان اخیرا در گفت و گو با یک نشریه وابسته به 
جریان اصالح طلبى تصریح کرد، اصالح طلبان ستون فقرات 
دولت روحانى هستند . این اظهار نظر حجاریان نیز به وضوح 
یک تهدیدى به حســاب مى آید. معنى صریح این اظهار نظر 
حجاریان این است که روحانى براى بقاى خود نیازمند حفظ 
و تقویت اصالح طلبان اســت و در غیر اینصورت دولت او مى 

شکند و سقوط خواهد کرد .  
اظهار نظرهاى دیگــرى نیز از ناحیه اصالح طلبان مطرح 
شده که ادعا مى کند حسن روحانى باید دولت خود را مدیون 
جریان اصالحات بداند . به هر حال این رفتار نشــان مى دهد 
اصالح طلبان مترصد تشــکیل دولت خود از دل دولت حســن روحانى هستند آنان براى 
رســیدن به این هدف عجله نیز دارند همزمان با شــروع به کار دولت روحانى آنان اقدام به 
برجسته سازى برخى اعضاى اصالح طلب کابینه کرده اند . به عنوان مثال از زمان تشکیل 
دولت روحانى بارها محمد جواد ظریف را به گونه اى برجسته و تبلیغ کرده اند . حتى برخى 
رسانه هاى آنها در مقام مقایســه با دولت احمدى نژاد ، جواد ظریف را مقابل احمدى نژاد 
نشــانده اند که این مسئله نشــاندهنده نوع نگاه آنان به دولت یازدهم و برنامه هاى آنها در 
سالهاى آتى است . به هر ترتیب اصالح طلبان قطعا به دنبال عبور از حسن روحانى و به تبع 
آن هاشمى رفســنجانى هستند . سابقه این جریان و بررســى رفتار آنها در حوزه سیاست 

نشان مى دهد آنها به هیچ کس وفادار نخواهند بود . 
باید دید آیا حســن روحانى و به ویژه هاشمى رفسنجانى با تدابیرى ویژه مانع این عبور 

خواهد شد ؟

بخش عمده اى از اصالح طلبان به واســطه بنیان عقدیتى شان نمى توانند ثبات ماهیتى داشــته باشند. جریان اصالحات به دلیل مختصات سیاسى عقیدتى که براى خود 
برگزیده به حفره هاى فراوان سیاســى و چالش هاى عقیدتى دچار شــده و مى شود. بخش قابل توجه اصالح طلبان قدرت طلبند و چون به شدت به ذات قدرت معتقدند به 
مرور تقید خود به ماکیاولیســم را تحکیم کرده و علنى کرده اند. ماکیاولیسم را درفضاى سیاســى باید در تکرر رفتارهاى متناقض مشاهده کرد و از این حیث اصالح طلبان 
کارنامه پر موردى دارند. یکى از مهمترین رفتارهاى متناقض اصالح طلبان، نوع برخورد آنها با چهره ها و شــخصیت هاى برجسته و اثرگذار جریان اصولگرایى بوده است. در واقع به فراخور زمان 
و مقتضیات قدرت اصالح طلبان ،آنان رفتارهاى متناقضى با اصولگرایان داشــته اند.مصادره چهره هاى اصولگرا از سوى اصالح طلبان یکى از رفتار هاى ثابت این جریان سیاسى است.به عنوان 
نمونه مى توان افراد زیادى از اصولگرایان، آن هم از نوع اصولگرایان ســنتى را نام برد که اصالح طلبان تالش گســترده اى را براى مصادره آنها انجام داده اند.اصالح طلبان یک زمانى در رقابت با 
حجت االســالم على اکبر ناطق نورى ماهیت سیاســى خود را تعریف و ارائه کردند. آنها سال 76 در انتخابات ریاست جمهورى در رقابت با ناطق نورى پیروز شدند و اساسا هر آنچه فضیلت بود به 
نام کاندیداى خود و هر آنچه رضیلت بود به نام کاندیداى رقیب نوشــتند. آیا آنها این روزها بر همان مرام هستند؟ خیر. این روزها، روزهاى تالش گسترده اصالح طلبان براى راضى کردن حجت 
االســالم ناطق نورى است تا به عنوان سر لیســت اصالحات و به عنوان ریاست احتمالى مجلس آینده وارد انتخابات مجلس دهم شود! شاید اگر 17 سال قبل و در اوج انتخابات ریاست جمهورى 
هفتم کســى چنین خبرى را مى گفت و چنین احتمالى را مى داد؛ غیر قابل باور مى نمود اما در جریان اصالحات هیچ چیزى غیر ممکن نیســت. اصالح طلبان آماده اند پشت سر على اکبر ناطق 

نورى، رقیب اصلى محمد خاتمى در انتخابات 76 و یکى از چهره هاى شاخص جریان راست سنتى وارد انتخابات مجلس شوند.

مهدى هدایتى 
سیاســـى



هفته نــــامه بین المللى خبرى ، تحـــلیلى   شــــماره23  14 تیــــــــر مــاه 1393

اختصاص 7,5 میلیارد تومان اعتبار براى آموزش ترافیک در پایتخت
معاون آموزش سازمان حمل و نقل و ترافیک شهردارى تهران گفت: امسال 7,5 میلیارد تومان اعتبار براى معاونت آموزش سازمان حمل و نقل و 
ترافیک اعتبار در نظر گرفته شده که این اعتبارات به طور کامل صرف آموزش و نهادینه کردن فرهنگ ترافیک در شهر است. جبارى زادگان افزود:  

مقرر شده که تمامى سازمان ها و شرکت هاى حوزه حمل و نقل 3 درصد از بودجه ساالنه خود را به موضوعات فرهنگى  اختصاص دهند.

رئیس سازمان حج و زیارت گفت: در حال حاضر یک میلیون و 500 هزار نفر در نوبت حج تمتع و 6 میلیون 
و 800 هزار نفر نیز در صف انتظار عمره مفرده هستند و براین اساس اعزام تمامى متقاضیان پشت نوبت 
تمتع 18 ســال زمان مى برد. وى تاکید کرد: در تمتع ســال جارى حدود 61 هزار زائر به سرزمین وحى 
اعزام مى شــوند و اولویت اعزام نیز در خصوص افرادى است که تا تاریخ 20 بهمن ماه سال 1384 نسبت 
به ثبت نام و سپرده گذارى خود اقدام کرده اند. سعید اوحدى گفت: در عمره سال جارى نیز بیش از 800 
هزار نفر به عمره اعزام شدند و به طور حتم طى چند سال آینده به هیچ وجه ثبت نام جدیدى براى عمره و 
تمتع نخواهیم داشت.وى  از تشکیل کمیته نظارت بر نقل و انتقاالت فیشهاى حج و عمره خبر داد و گفت: 

متقاضیان براى خرید و فروش فیشهاى خود به کارگزاریهاى مجاز سازمان حج مراجعه کنند. 

اعزام پشت نوبتى هاى حج 18 سال زمان مى برد محل زندگى شهردار تهران به محدوده بازار منتقل شد
عضو کمیسیون فرهنگى شوراى شهر تهران گفت: شهردار تهران در حال حاضر در منطقه 12 زندگى 
مى کند تاچالش هاى اجتماعى تهران را در این محدوده از نزدیک بررسى و حل کند. فاطمه دانشور در 
حاشیه نشست مشترك اتاق بارزگانى ، صنایع، معادن و کشاورزى ایران با شهردارى تهران که منجر 
به عقد قرارداد بین این دو ســازمان شد، اظهار داشت:  اخیراً قالیباف، شهردار تهران کارى انجام داده 
اســت که مى توان همه کار هاى 8 سال قبلش را در یک کفه ترازو و کار جدیدش را در کفه دیگر ترازو 
قرار داد. عضو کمیسیون فرهنگى شوراى شهر تهران ادامه داد: شهردار تهران در حال حاضر در منطقه 
12 زندگى مى کند تا چالش هاى اجتماعى تهران را در این محدوده که بخش قابل توجهى از مشکالت 

تهران را شامل مى شود از نزدیک بررسى و حل کند.

خبــــــر

وزیر بهداشــت گفت: ما بارها اعالم کرده ایم آمار مبتالیان به ایدز در کشور 27 
هزار ضربدر 4 نفر اســت و این آمار هیچ وقت مخفى و سرى نبوده و به اطالع مردم 

رسیده است.
 سیدحســن قاضى زاده هاشمى در حاشیه جلسه مشــترك با دبیرکل ستاد 
مبارزه با موادمخدر در جمع خبرنگاران در پاســخ به سوال خبرنگارى که پرسید 
چرا آمار مبتالیان به ایدز از مردم پنهان مى شود، گفت: بارها از طریق رسانه ها آمار 

دقیق مبتالیان به ایدز را اعالم کرده ایم.
وى افــزود: آمار دقیق مبتالیان به ایدز 27 هزار نفر اســت که معموال این عدد 
ضربدر 4 مى شود تا تعداد کلى مبتالیان مشخص شود چرا که بسیارى از مبتالیان 

با پنهان کارى خود را به مراکز درمانى معرفى نمى کنند.
وزیر بهداشــت در مورد جلسه مشترك نیز، گفت: مقرر شد راهکارهاى تدوین 
شــده در عرصه درمان و پیشــگیرى طى دو هفته آینده مشخص شده و به صورت 

تفاهم نامه میان وزارت بهداشت و ستاد مبارزه با موادمخدر به امضا برسد.
وى مهمترین مشکل وزارت بهداشــت را مربوط به آسیب هاى روحى و روانى 
ناشــى از اعتیاد عنوان کرد و گفت: این آسیب ها بســیار مخرب هستند و به دلیل 

مصرف مواد مخدر صنعتى درمان آنها بسیار پیچیده است.
قاضى زاده هاشــمى بــا انتقاد از عملکــرد معتادان و خانــواده آنها گفت: این 

پیچیدگى بیشتر معلول بد رفتارى معتاد و گاهى خانواده هاى آنهاست.
وى همچنین تأکید کرد: مبناى جلســه امروز بیشــتر مربوط به پیشگیرى از 
شیوع ایدز در نقاط کشور بود و طبق بررسى ها مشخص شد کمپ هاى ترك اعتیاد 
یکى از مراکزى اســت که به علت تجمع معتادان بستر مناسبى براى شیوع ایدز به 
شمار مى  رود.وزیر بهداشــت ابراز امیدوارى کرد راهکارهاى مبارزه با شیوع ایدز تا 

دو هفته دیگر مشخص شود.
وى همچنین نسبت به افزایش انتقال ایدز از طریق رابطه جنسى هشدار داد و 
گفت: مبارزه با ایدز نیازمند همکارى تمام قوا و دستگاه هاى نظام است چرا که یک 

برنامه کلى براى نظام به شمار مى  رود.

 ریزگردهــا محصول تخلیه نخاله هاى ســاختمانى و بهره بردارى از 
معادن در حاشیه  تهران است

رئیس پژوهشــکده علوم محیطى دانشــگاه شــهید بهشــتى با بیان اینکه 
ریزگردهاى محلى محصول بى احتیاطى هاى حاشــیه کالن شــهر تهران است، 
گفت: تخلیه نخاله هاى ســاختمانى در جنوب غرب تهران و همچنین بهره بردارى 
بى رویه از معادن شن و ماسه در اطراف این کالن شهر، از عوامل مؤثر تشدید پدیده 
ریزگردهاست.هومان لیاقتى در گفت وگو با  فارس، با اشاره به بروز پى درپى پدیده 
گرد و غبار در کالن شهر تهران، اظهارداشت: شرایط موجود مى تواند ناشى از عوامل 

متعددى باشد.
رئیس پژوهشــکده علوم محیطى دانشــگاه شــهید بهشــتى افزود: نشست 

سفره هاى آب زیرزمینى از جمله علل بروز پدیده ریزگرد در این کالن شهر است.
وى ادامه داد: البته در این میان عوامــل دیگرى از جمله بهره بردارى از معادن 
شن و ماسه اطراف تهران و همچنین فعالیت صنایع آالینده موثر بوده است که باید 

در این زمینه اقدامات الزم به منظور ساماندهى این صنایع و معادن صورت گیرد.
لیاقتــى با اعالم اینکه مهمتریــن عامل در بروز پدیده ریزگردها ناشــى از 
عوامل خارجى از کشــور عراق و عربســتان اســت، گفت: البتــه طى روزهاى 
اخیر ما شــاهد ریزگردهاى محلى در پایتخت بودیم.رئیس پژوهشــکده علوم 
محیطى دانشــگاه شــهید بهشــتى در ادامه با بیان اینکه ریزگردها محصول 
بى احتیاطى هاى حاشــیه تهران بوده اســت، ادامه داد: در این میان ســاخت 
و ســازهاى بى رویــه در پایتخت نیز یکــى دیگر از عوامل تشــدید این پدیده 
اســت.لیاقتى خاطرنشــان کرد: با توجه به جهت وزش باد و تخلیه نخاله هاى 
ســاختمانى در جنوب غرب تهران، نخاله هاى ســاختمانى نیــز از دیگر عوامل 

موثر در افزایش ریزگردها در کالن شهر تهران است.

 دالیل طرح استیضاح وزیر آموزش و پرورش  
نماینده مردم دشتســتان در مجلــس گفت: طرح اســتیضاح وزیر آموزش و 
پرورش شامل 6 محور است که در حال حاضر به امضاى 15 نماینده مجلس رسیده 
است.حجت االســالم سید مهدى موسوى نژاد در گفت وگو با  فارس در پاسخ به این 
پرســش که «دالیل طرح اســتیضاح وزیر آموزش و پرورش در مجلس چیست؟» 
 اظهار داشــت: این اســتیضاح 6 محور دارد که شــامل انتصاب مدیران آموزش و 
پرورش مبتنى بر گرایشات و رفتار هاى سیاسى، عدم پرداخت حقوق بازنشستگان 
و یا به تعویق افتادن حقوق آنها، برنامه ریزى و مدیریت نامناســب در ســاماندهى 
نیروى انســانى مانند تعیین  محل خدمت معلمان دور از محل ســکونت همسر و 
خانواده، اســت.وى ادامه داد: عدم توجه به امور تربیتى و پرورشى در مدارس، عدم 
اجراى قانون مصوب مجلس مبنى بر اســتخدام مربیان پیش دبستانى ، نیروهاى 
شــرکتى و حق التدریســى و عدم اجراى مصوبه مجلس مبنى بر افزایش مرخصى 
زایمان و شیردهى به 9 ماه و استفاده از نیروهاى ناکارآمد و بازنشسته در آموزش و 

پرورش از جمله موارد استیضاح است.
حجت االسالم موســوى نژاد افزود: در حال حاضر 15 نماینده طرح استیضاح 

وزیر آموزش و پرورش را امضا کرده اند.

وزیر بهداشت اعالم کرد
وجود 108 هزار بیمار مبتال به ایدز در کشور

کمپ هاى ترك اعتیاد؛ محلى براى انتقال ایدز

 جشن طالق چطور برگزار مى شود؟!
جشن طالق مراسمى است که براى اعالم پایان یافتن یک ازدواج برپا مى شود و بیان 
کننده مجرد شدن دوباره  افراد است.  این مراسم به طرق گوناگون برگزار مى شود، یک یا 
هر دو طرف مى توانند در مراســم حضور داشته باشند. در این مراسم کیک طالق، تابوت 
حلقه ازدواج، و حلقه هاى طالق بریده، یا شکسته شده وجود دارد. جالب است بدانید که 
سى ان ان در گزارشى که درباره جشــن طالق تهیه کرده است به این نکته اشاره دارد که 
تعداد برگزارى مراســم هاى این چنینى رو به ازدیاد است و به کاهش رنج ناشى از طالق 

کمک مى کند!!! 
جالب اســت بدانید که به جز ایران در کشــورهاى دیگر هم جشن طالق برگزار مى 

شود. در ژاپن زن با پوشــیدن لباس ویژه جشن طالق به 
همراه همسرش با شکســتن حلقه ازدواج خود، به پیوند 
زناشویى خاتمه مى دهد. در پایان مراسم نیز از میهمانان 

پذیرایى مى شود.
 

 کارت جشن طالق کجا توزیع مى شود؟!
کارت جشــن عروسیتان را از کجا تهیه مى کنید؟! بى 
تردید همه پایتخت نشــینان براى انتخاب کارت عروسى 
ســرى به مرکز معــروف این کارت ها درمیانه شــهر مى 
زنند....خب حاال اگر خدایى نکرده خواستید کارت طالق 
بخرید باز هم مــى توانید به همین مغازه ها مراجعه کنید.

یادم مى آمد روزى افراد بــراى عقد کردن دفاتر عقدى را 
انتخــاب مى کردند که در آنجا فقط عقد انجام مى شــد و 
خبرى از جارى شدن صیغه طالق نبود، اما آیا شما دوست 

دارید براى خرید کارت عروســى به مغازه اى بروید که تحت هیچ شرایطى کارت طالق 
نفروشــد؟؟؟ خرافاتى نیستم اما شاید این هم راه حلى باشــد براى قانع کردن برخى ها، 
براى جمع شدن اسباب این اتفاقات و ناهنجارى هاى این چنینى .هر چند که با باال رفتن 

آمار طالق بعید نیست کارت ازدواجها کم شود و کارت طالقها همچنان باقى بماند!
«جات هم اصال خالى نیست»  این عنوان کارتى شکیل است با عکسى زیبا از یک زن 

و مرد که از هم فاصله گرفته اند و لبخند مى زنند! در داخل این کارت نوشته شده است:
دیگه پشت دســتمو داغ مى کنم / که تا زندم عاشق هیشکى نشم/ عاشق هرکى بشم 

خیالى نیست/ الاقل اسیر تو یکى نشم
همین مى شــود ســرآغاز دعوت به مراســم طالق.. باور ندارید مى توانید سرى به 

بهارستان بزنید تا این کارت را از نزدیک ببینید.
در ادامه هم در این کارتها نوشــته شده که : «بدینوسیله از شما دعوت مى شود که  به 

جشن آزادى» و «پا بگذارید»

 فروشنده کارت طالق
ویترین مغازه ها هم دیگر ننگى از نشــان دادن کارت طــالق ندارد اما ما ننگمان مى 
آید که این کارتها را به تصویر بکشــیم انگار دوربین هم نمى خواهد این واقعه تلخ که دارد 

عمومى مى شود را به تصویر بکشاند.

با یکى از فروشــندگان کارت طالق هم کالم مى شــویم. وى در ایــن باره مى گوید: 
متاســفانه مراجعات زیادى داریم که زوج هاى جوان با خوشحالى به سراغ ما مى آیند و 
کارتهاى جشن طالق خود را ســفارش مى دهند. نمى دانم از افزایش مشتریان باید شاد 

باشیم یا از جشن پاشیدگى زندگیشان ناراحت! 
او مى گوید: مدت زیادى بود که ســفارش کارت عروســى کم شده بود حاال با آوردن 
کارت طالق مراجعانمان افزایش یافته اما این اصال جاى خوشحالى ندارد وقتى مى بینى 
دو نفر آنقدر راحت با خوشــحالى مى آیند و آشیانشان را ویران کرده و براى آن جشن مى 

گیرند!!
 وقتى سوالم را از او مى پرســم که چرا راضى به چاپ این کارتها شدید ابتدا مى گوید 
اگر ما چاپ نکنیم از جاى دیگر مى خرند چون سرتاســر 
اینجا از این کارتها یافت مى شــود و اما درباره راضى شدن 
به چاپ کارت طالق مى گوید: اوایل این امر باعث تعجب 
ما مى شــد و حتى چند بار از گرفتن ســفارش براى این 
کارت ها ســر باز زدیم اما وقتى از همکاران سوال کردیم 
دیدیم آنها این سفارشــات را مى پذیرند و براى آنها عادى 

است.
این فروشنده نکته قابل تامل دیگرى مى گوید: بیشتر 
کارتهــاى فانتزى با متن هاى خنــد ه دار مورد توجه این 
متقاضیان است و در بســیارى از موارد هم زن و مرد با هم 
براى ســفارش دادن کارت میهمانى طالق خود مراجعه 
مى کنند! که این یکى واقعا تعجب برانگیز اســت و بعد از 

این همه مراجعه هنوز براى من عادى نشده است.
 

 عقده گشایى یا غرب زدگى!!
آنچه مســلم است این اســت که هیچ زوجى با نیت طالق با هم ازدواج نمى کنند 
و براى زوجها شــنیدن واژه طالق در بدو ازدواج ناراحت کننده اســت. اما چرا همین 
افراد بعد از یکى دو سال زندگى کردن و شــاید کمتر راضى مى شوند همان کارى را 
انجام دهند که در بدو ازدواج حتى نمى خواســتند نامش را بشنوند. همین ها جشنى 
با شــکوه تر از جشــن ازدواج را براى طالقشــان مى گیرند!! آنها که طالق مى گیرند 
روزى با ذوق و شــوق فراوان جشن ازدواج گرفته اند و از آینده مشترك و فرزند سخن 
مــى گفتند...نه مثل غربیها به راحتى به هم رســیدند و دوتایــى تصمیم گرفتند ونه 
مثل آنها ســرد برخورد کردند، اینها هم روزى شرطهاى خانواده یکدیگر را پذیرفتند 
و براى ســاختن زندگى مشــترك  زحمت کشیدند. امروز مشــکل مالى هم دلیل بر 
برپایى جشن طالقشان نیســت...با کنار هم قرار دادن این واژه ها شاید تنها بتوان به 
یک نتیجه رسید...ما لجباز شــده ایم و مى خواهیم به زور نشان دهیم که شادیم. حتى 
در صورت نبود یک انسانى که چند سال همه جا در حساس ترین شرایط زندگى کنارمان 
بوده....برخى از ما به شــدت قد و یک دنده شده ایم .نمى خواهیم نشان دهیم که ناراحت 
مى شــویم و اصرار داریم که در هر شرایطى نشان دهیم که شــاد هستیم. اما واقعا براى 
چه شادى مى کنند؟! براى روزهاى از دست رفته شان؟ براى انتخاب اشتباهشان؟ براى 

تحقیق کم و انتخاب نادرست ؟ 

فلسفه جشن طالق، بدترین حالل خداوند؛
آنها یى که براى انتخاب اشتباهشان جشن مى گیرند!!

به یک باغ مجلل و یک مهمانى شــام به جشــن و پایکوبى دعوت شده اید. همه مى خندند و شادى مى کنند. مهمان ها با گل و شیرینى یکى پس از دیگرى وارد باغ مى 
شوند. وقتى از مناسبت مى پرســید، جواب مى دهند جشن طالقه! چه احساسى به شما دست مى دهد؟! آیا باز هم دلتان مى آید شادى کنید؟ آیا براى بدترین حالل 

خداوند پایکوبى باید کرد؟
انگار این روزها دیگر «طالق» زشــت ترین و بدترین کار حالل نیســت چرا که اگر سرى به دادگاه هاى خانواده بزنیم به خوبى مى توانیم شاهد از بین رفتن قبح واژه طالق بین زوج هاى 
جوان باشیم.  به جز این ناهنجارى جدیدى که در شهرهاى بزرگ و پایتخت بروز کرده ناهنجارى هاى دیگر نیز هر روز اضافه مى شوند...انگار نه انگار که بزرگان دین ما طالق را بدترین 
حالل خداوند نامیده اند. انگار گذشــت زمان توانسته است معانى برخى واژه ها را تغییر دهد یا از قبح آن نزد افکار عمومى کم کند.به تازگى ناهنجارى عجیبى در بین پایتخت نشینان 
بروز کرده.  ناهنجارى اى که حتى از ماشین بازى در ساعات خلوت نیمه شب و آمار باالى طالق در شهرهاى بزرگ هم قابل تامل تر است. این ناهنجارى چیزى نیست جز گرفتن  جشن 
طالق .این موضوع به قدرى حیرت انگیز اســت که حتى سایتهاى خارج از ایران هم درباره آن مطالبى را منتشر کرده اند و حتى اگر اسم فارسى این وازه ترکیبى را سرچ کنى مى بینى 

که ویکى پدیا صفحه اى را به این موضوع اختصاص داده است!
ایران با فرهنگى 2500 ســاله با داشــتن غناى تاریخى و فرهنگى و مذهبى، کشورى که بنیان خانواده در آن به قدرى حرمت داشــته که روزى پدران ما براى حفظ زندگیشان راضى 
مى شــدند شبانه روز با مزد کم کار کنند، به جایى رسیده که عالوه بر باال رفتن سن ازدواج و آمار وحشتناك طالق، این بار عده اى براى انجام دادن ننگین ترین حالل خداوند جشن و 

پایکوبى مى کنند!!!

مائده شیرپـــــور
اجتماعـــى
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حتى رئیس جمهور هم به شیوه انتخاب رؤساى دانشگاه ها «معترض» است
عضو کمیســیون آموزش مجلس با انتقاد از شیوه انتخاب رؤساى دانشگاه هاى کشور، گفت: درخصوص انتخاب رؤساى دانشگاه ها، وزیر علوم به 
گونه اى عمل کرد که مورد اعتراض رئیس جمهور قرار گرفت.جبار کوچکى نژاد در خصوص استیضاح وزیر علوم اظهار داشت: متأسفانه وزیر علوم در 

بحث انتصابات نتوانسته است بدون گرایشات تند سیاسى در مدت مدیریت خود به تعهداتش عمل کند.

نماینــده مردم تهران در مجلس گفــت: فضاى موجود در وزارت علوم به آرامش مورد نیاز کشــور 
کمکى نمى کند.حســین نجابت در گفت وگو با  تسنیم، با اشــاره به رشد علمى کشور در سال هاى 
اخیر، گفت: کشــور در سال هاى اخیر پیشــرفت هاى خوبى در عرصه علم و فناورى کسب کرد که 
نمى توان این موضوع را منکر شــد. البتــه باید این موضوع را ارزیابى کرد تا متوجه شــویم که این 
پیشرفت ها معلول چه عواملى اســت.نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره روى کارآمدن دولت 
جدید افزود: هم اکنون با روى کار آمدن دولت جدید در وزارت آموزش عالى و محیط دانشــگاه ها، 
افرادى به کار گرفته مى شــوند که سابقه روشنى ندارند و برخى از آنها در جریان فتنه 88 فعال بوده 

که این باعث مى شود محیط آرام دانشگاه ها دستخوش برخى تحرکات غیرضرورى شود.

کامران دانشجو وزیر علوم دولت دهم معتقد است: فرمایشات رهبر معظم انقالب، نباید در حد شعار 
بماند و شعارى برخورد کردن با فرمایشات آقا، جفا به ایشان است. برخورد با فرمایشات ایشان باید توام 
با عمل باشد؛ یعنى شعار براى این که زمینه را آماده کند، خوب است. زمینه سازى کند، شعار بدهیم و 
دیگران را به فضاى گفتمانى بیاوریم. دانشجو خاطرنشان کرد: زمانى که ما شروع کردیم در یک جهش 
قرار داشتیم و اگر با همان فرمان جلو مى رفت، حتما مى توانستیم در 4سال اخیر، رتبه خود را تک رقمى 
کنیم. همه شواهد این را نشان مى داد و همه هم همین را اعالم مى کردند. دنیا اعالم کرده بود که اگر 
ایران با این رشد علمى که جلو مى رود ادامه دهد، در 4-5 سال آینده به رتبه تک رقمى مى رسد و همین 

باعث وحشت آنها شده بود. 

وزارت علوم به آرامش دانشگاه ها کمکى نمى کند اگر رشد علمى ادامه مى یافت «تک رقمى» بودیم

وزیر علوم به قولش عمل نکرد
یادداشت

خبـــــــر

از زمانى که آقاى فرجى دانا سکان مدیریت 
وزارت علوم را در دســت گرفتند ، نمایندگان 
هشدار ها و توصیه هاى زیادى به ایشان کردند 
کــه در دام فتنه گران نیفتــاده و در خصوص 
عزل و نصب ها دقت بیشترى کنند. همچنین 
در خصوص موارد مختلف به دلیل اینکه قبال 

هم سوالى از ایشــان در مجلس مطرح شده بود ، نکاتى از جانب نمایندگان 
مطرح شــد . وزیر علوم قول داده بود به وضعیت دانشجویان بورسیه شده 
توجه کرده و آنها را در بالتکلیفى نگذارد ، از ســوى دیگر ایشــان قول داده 
بود که از به کار گرفتن افراد مســئله و حاشــیه دار و همچنین افرادمرتبط 
با فتنه 88 خوددارى کند . ایشــان در جلســه با نمایندگان همچنین قول 
داد که در مورد عزل و نصب هاى خود و همچنین دانشــجویان ستاره دار به 
گزارشهاى وزارت اطالعات توجه بیشترى کند اما به هیچ کدام از این موارد 
عمل نکردند . مجلس قبل از این نیز از توضیحات ایشــان در مورد اقدامات 
خالف قانون در عزل و نصب روســاى دانشــگاهها و همچنین بازگرداندن 
دانشــجویان ســتاره دار و مدیران دخیل در فتنه 88 ، به دانشگاهها قانع 
نشده بود . مجلس انتظار داشــت بعد از آن سوال، تغییرى در رویه برخورد 

وزارت علوم با مجلس ببیند اما چنین مسئله اى هرگز مشاهده نشد . 
یکى دیگر از موارد مطرح شده در متن طرح نمایندگان براى استیضاح 
وزیر علوم کمک وى به راه اندازى انجمن هایى در دانشــگاه است که نقش 
پررنگى در جریان فتنه 88 داشتند. یکى از این انجمن ها ، انجمن اسالمى 
طیف عالمه اســت که در جریان فتنه 88 نقــش پررنگى در تبدیل کردن 
دانشگاهها به فضاى آشوب داشت .  وزیر در جلسات گفت و گو بانمایندگان 
در این مورد هم پاسخى براى ارائه نداشــت . در عین حال پر و بال دادن به 
اســاتید مســئله دار یکى دیگر از اقدامات غیرقابل قبول وزیر علوم است، 
به گونه اى که برخى اســاتید مشخص در دانشــگاه ها، در فضاى مجازى 
به مقدسات نظام و مقام معظم رهبرى، ســپاه پاسداران انقالب اسالمى و 
بسیج توهین مى کنند و هیچ گونه اقدامى از سوى وزارت علوم در قبال این 

اهانت ها انجام نمى شود . 
در عین حال تشــکیل تیم تحقیقاتــى براى بهانه گیرى از روســاى 
دانشــگاهها جهت عزل آنها و همچنین رو در رو قــرار دادن اعضاى هیات 
علمى دانشگاههاى کشور با شــوراى عالى انقالب فرهنگى که اخیرا مورد 
اعتراض رییس جمهور هم واقع شــده یکى دیگــر از رویه هاى غیر قانونى 

است که در طرح سوال مورد توجه قرارگرفته است . 
مقام معظم رهبرى بارها به رشــد علمى کشــور اشــاره کرده و تاکید 
داشــته اند که نباید با بحث هاى سیاســى وتبدیل کردن دانشــگاهها به 
پادگان احزاب و جناحها، مانع از رشــد علمى کشور شد . با وجود اینکه در 
چند سال اخیر رشد علمى کشور زبانزد همه کشورهاى اروپایى و امریکایى 
بوده و در تمام آمار هاى مربوط به مجامع بین المللى به آن اشاره شده است 
، وزیر علوم چنان درگیر حاشــیه ها و عزل و نصب هاى خود است که کمتر 
توجهى به سطح علمى دانشــگاهها مى کند و بر اساس آمار موجود، سطح 

علمى دانشگاهها در همین چند ماه اخیر به شدت افت داشته است . 
در مورد بورســیه ها هم با وجود خبرســازیها و جو سازیهایى که شده 
بود ، وزیر حاضر به ارائه اســناد خود از ادعاهاى مطرح شده توسط رسانه ها 
نشد . ماجرا از این قرار است که دولت قبل به سه هزار دانشجو تعهد بورسیه 
داده بود که طبیعى اســت این مســأله باید در دولت بعد پیگیرى شود. اما 
وزارت علوم معتقد است در اعطاى این بورسیه ها رانت وجود داشته و حاضر 
به پذیریش اجراى آن نیســت. نمایندگان اعالم کرده انــد که موارد رانت 
اعالم شــود اما با عدم اعالم از سوى وزارت علوم این بحث هم به محورهاى 

استیضاح اضافه شده است. 
در مورد تک تک موارد ذکر شده با شــخص وزیر صحبت شده و حتی 
جلســات میانجیگري در این خصوص برگزار شده اســت اما جناب آقاى 
فرجى دانا به اینگونه جلسات هیچ گونه توجهی نداشته است و نمایندگان 

ادامه این روند را به مصلحت نظام نمى دانند.

••• زهره طبیب زاده
 عضو کمیسیون آموزش مجلس

 دانشگاه باشگاه سیاسى نیست 
بر خــالف نظر رهبر معظــم انقالب که 
اعتقاد دارند دانشــگاهها باید مراکز توسعه 
و گســترش علم باشند ، بســیارى از اصالح 
طلبان با مرور خاطــرات خود از تیرماه 78 و 
سالگرد آن و بسیج کردن گروههاى سیاسى 
در دانشگاهها براى پیشــبرد خواسته هاى 
سیاســى خود در ســطح کالن، امید دارند 
دوباره بتوانند پس از 8 ســال چنین فضایى 
را دوبــاره در دانشــگاهها ایجــاد کنند . به 
همیــن دلیل هم دانشــجویانى که طى این 
ســالها به دلیل فعالیت هاى سیاسى خارج 
از چارچــوب دانشــگاه و موازین جمهورى 
اسالمى از ادامه تحصیل بازداشته شده بودند 
با طرح «بازگرداندن دانشــجویان ستاره دار 
به تحصیل» دوباره روانه دانشگاهها میشوند 
. ایــن کار البته تنها براى یک دلیل انجام مى 
شود و آن هم مراجعه دوباره به شعار « فشار 
از پایین ، چانه زنى از باال» اســت که اصالح 
طلبان گمان مى کنند مى توانند با توسل به 
آن دوباره به فضاى سیاسى کشور برگردند و 

پیروز انتخابات باشند . 
در طرح اســتیضاح نمایندگان دقیقا به 
همین موضوع اشــاره شــده و در عین حال 
نمایندگان بیان کرده اند که بارها هشــدار 
و توصیه هاى مجلســى ها بــه فرجى دانا در 
این خصوص کارگر نیفتاده اســت . مجلس 
به دلیل نگرانى در مورد به آشــوب کشیده 
شدن فضاى دانشگاهها به جعفر میلى منفرد 
، یکى از اســاتید دانشگاهى که در زمان فتنه 
88 همراهى زیادى با فتنه گران از خود نشان 
داده و به نشــانه اعتراض امتحانات درسى را 
نیز برگــزار نکرد ، راى نــداد . بعد از او جعفر 
توفیقــى از یــاران نزدیک محمــد خاتمى 
سرپرســتى وزارت علوم را بــر عهده گرفت 
و در طــول ســه ماهى که ســکان مدیریت 
این وزارتخانه را در دســت داشت اقداماتى 
در ایــن وزارتخانه انجــام داد و برخى عزل 
و نصبهایــى را صورت داد که باعث شــد راه 
براى عزل روســاى دانشــگاهها و همچنین 
ورود اصــالح طلبــان به عرصــه مدیریتى 
دانشگاهها باز شــود . سخنرانى وى در جمع 
اساتید متحصن دانشگاه تهران آشکارترین 
موضع وى در خصوص فتنه 88 بود. توفیقى 

در این سخنرانى که فیلم آن هم در رسانه ها 
پخش شــد علنا نظام را به تقلب متهم کرده 
بــود. نمایندگان مجلــس در مصاحبه هاى 
مختلفى به دولــت پیام دادند کــه به هیچ 
عنوان به توفیقــى راى نخواهند داد، پیامى 
که توسط دولت شــنیده و نهایتا فرجى دانا 
براى تصــدى وزارت علوم به مجلس معرفى 

شد. 

 آغاز کمیته بازى ها
فرجــى دانا بعد از چنــد عزل و نصب و 
با راهکارهاى جدید که براى عزل مدیران 
و روســاى دولت قبل انتخــاب  کرده بود ، 
بالفاصلــه مورد توجه مجلــس قرار گرفت 
و به همین دلیل اولیــن کارت زرد خود را 
از نماینــدگان دریافت کــرد . براى اولین 
بــار او کمیتــه اى را طراحى کــرد که به 
بهانه بررســى اوضاع دانشــگاهها ، از تمام 
دانشــگاههاى بزرگ کشــور بازدید کرده 
و دالیــل الزم براى عزل روســاى قبلى را 
ارائه کننــد . بعداز آن کمیتــه اى دیگر از 
جانب اساتید دانشــگاهى با پیشینه حزبى 
و سیاســى معلوم در هر دانشــگاه تشکیل 
شــده و براى اولین بــار بــا راى گیرى از 
ایــن افراد « بــه جاى مشــورت گرفتن « 
روســاى جدید انتخاب شــدند . این اقدام 
که بر خــالف آیین نامه انتخاب روســاى 
دانشــگاهى بود در جلسه شــوراى عالى 

انقالب فرهنگى بــا اعتراض رییس جمهور 
نیز مواجه شــد . حجت االسالم روحانى در 
این جلســه عنوان کرد که انتخاب روساى 
دانشــگاه با سیســتم راى گیرى باعث مى 
شــود که شــوراى عالى انقالب فرهنگى 
نتوانــد در مورد روســاى انتخاب شــده 
به راحتى نظــر دهد و ایــن کار به معناى 

محدود کردن این شورا است . 
در عیــن حال بــراى سیســتم ادارى و 
مدیریتى وزارت علوم نیــز عرل و نصبهایى 
صورت گرفت که چنــدان با نظر نمایندگان 
در مورد به کار گرفته نشــدن افراد مرتبط با 
فتنه منطبق نبــود. فرجى دانا تنها چند روز 
پس از حضــورش در وزارت علوم توفیقى و 
میلى منفرد را على رغم انتقادات نمایندگان 
به عنوان مشــاور عالى و معاون آموزشــى 
وزارت علــوم انتخــاب کــرد. انتخابى که 
اعتراضــات فراوانى را به همراه داشــت، اما 
مســئله انتصاب ها در وزارت علوم به همین 
جا ختم نشد و چندى بعد پاى وزیر اطالعات 
براى پاســخ گویى به انتصابات مسئله دار به 
کمیســیون آموزش و تحقیقات مجلس باز 

شد.
طبق گفته وزیر اطالعــات، وزیر علوم از 
وزارت اطالعات دربــاره برخى از انتصاب ها 
اســتعالم گرفته، اما على رغم جواب منفى 
برخى از ایــن اســتعالم ها، انتصاباتى را در 

وزارت علوم صورت داده بود.

 باز هم پاى احمدى نژاد در میان است ! 
مســئله دعوت به مصاحبه مجدد برخى 
دانشجویان دکترى که در دولت قبل مراحل 
بورس خــود را طى کرده بودند و اعالم وجود 
به اصطالح 3 هزار بورسیه غیرقانونى از دولت 
قبل در دانشگاه ها نیز از جمله مواردى بود که 
براى مدتى روابــط وزارت علوم و نمایندگان 
مجلس را تیره کرد. مســئوالن وزارت علوم 
که زیر بار فشــار مجلس براى تعیین روساى 
دانشگاهى غیر مرتبط با فتنه 88 بودند ، این 
بار براى گریز از این فشار، رو به پرونده سازى 
براى دولت قبل آوردند؛ مسئله  اى که باعث 
واکنــش وزیر علوم دولت قبل و مســئوالن 
ســازمان امور دانشجویان وزارت علوم سابق 
شــد. منتقدان نحوه اطالع رســانى سازمان 
امور دانشــجویان را در این بــاره اغراق آمیز 
اعالم کردند و در نهایت قرار شد در جلسه اى 
این موضوع توسط مســئوالن سازمان امور 
دانشــجویان دولــت قبل و فعلى بررســى 
شود و تصمیم نهایى درباره سرنوشت تعداد 
معدودى از دانشــجویان در این زمینه اتخاذ 
شــود. رســانه هاى اصالح طلب حاال از این 
اتهام زنى به عنوان افشاى فساد نام مى برند 
و معتقدند استیضاح براى انتقام از این اقدام 
وزارت علوم شــکل گرفته است . البته هنوز 
وزارت علوم اسناد و مدارك متقن این اقدام به 
قول اصالح طلبان فساد انگیز را ارائه نداده اند 
و آنطور که نمایندگان مجلس در بررسیهاى 
خود یافته اند ، این مسئله به هیچ وجه فساد 
نبوده و به صورت قانونى انجام شــده و بعد از 
صحبتهایى که نماینــدگان با فرجى دانا در 
این خصوص داشــته اند ، قرار بر این بوده که 
تکلیف دانشــجویان بورس شده به سرعت 
مشخص شود اما وزیر از اجراى تعهداتى که 
در قبال این افراد داشــته ، شانه خالى کرده 
است . اصالح طلبان هم اینک براى به تاخیر 
انداختن و یا لغو کردن استیضاخ وزیر به على 
الریحانى رییس مجلس توســل جسته اند و 
انتظار دارنــد او به هر طریق ممکن این طرح 
را از صحن مجلس خارج ســازد . با این حال 
در حدود 60 نماینده طرح استیضاح را امضا 
کرده انــد وبه نظر مى رســد تعیین تکلیف 
جلسه استیضاح وزیر دراولین جلسه مجلس 

در هفته جارى صورت گیرد . 

نگاهى به دالیل امضاکنندگان استیضاح وزیر علوم
استیضاحى براى بازگشت به مسیر علمى دانشگاه ها

با پایان یافتن آخرین روز کارى نمایندگان در هفته گذشــته ، اظهار نظرهاى نمایندگان عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات و همچنین طراحان طرح استیضاح فرجى 
دانا، وزیر علوم نشان داد این طرح وارد فاز اجرایى شده و احتمال استیضاح و برکنارى وزیر بسیار باالست . مدت زیادى است که نمایندگان به فرجى دانا در خصوص برخى 
مسایل و حاشیه هاى وزارت علوم و همچنین عزل و نصب هاى انجام شده در این وزارتخانه تذکر مى دهند اما اصالح طلبان تالش دارند به هر ترتیب ممکن منویات خود 
در مورد یکى از وزارتخانه هایى که به زعمشان مهمترین وزارتخانه براى ادامه فعالیت و حیات این گروه است را اجرایى سازند. از زمانى که بحث استیضاح وزیر علوم در مجلس مطرح شده، هجمه 
رسانه هاى اصالح طلب به 50 نماینده اى که این طرح را امضا کرده اند نیز افزایش یافته است . رسانه هاى اصالح طلب هر تذکر و اعتراضى از سوى نمایندگان به دولت را کار عده اى از نمایندگان 
تندروى مجلس مى دانند ، اما با این حال در مورد مفاد استیضاح پاسخ قانع کننده اى نداشته اند . در مقابل صحبت هاى هفته گذشته مقام معظم رهبرى در دیدار با جمعى از اساتید دانشگاهى 
نشان داد ایشان نیز نقدهایى را به شیوه جدید مدیریت دانشگاهى داشته و دغدغه هایى در خصوص مسایل علمى دارند که تاکنون مورد توجه دولت قرار نگرفته است . یکى از مهمترین مسایل در 
این خصوص ضرورت توجه به مباحث علمى و دورى از سیاسى کارى و ایجاد فضاى حزبى و جناحى در دانشگاهها است که بارها مورد تاکید ایشان قرار گرفته اما هدف اصلى برخى اصالح طلبان 
از چنبره زدن بر روى این وزارتخانه تنها ایجاد همین فضاى سیاســى و استفاده از فضاى دانشگاهها براى ایجاد بحران آفرینى در کشور است یعنى دقیقا کارى که در تیرماه سال 78 انجام دادند . 
رهبر معظم انقالب در سخنرانى خود در جمع اساتید دانشگاهى دقیقا به همین موضوع اشاره کرده و فرمودند : مسئوالن ذیربط و مدیران دانشگاهها باید با جدیت از تبدیل مراکز علمى به محل 
جوالن و فعالیتهاى جریان هاى سیاســى جلوگیرى کنند.ایشان تبدیل دانشگاهها به باشگاههاى سیاسى را سهم مهلک حرکت علمى کشور خواندند و خاطرنشان کردند: متأسفانه در دوره اى 
شاهد این پدیده زیان بار بودیم.ایشان در عین حال به یک دغدغه مهم درخصوص پیشرفت هاى علمى کشور نیز اشاره کرده و گفتند: مهمترین نگرانى این است که نهضت علمى کشور که پس 
از سالها زحمت و مجاهدت و حرکت در مسیرى سخت، به نیمه راه رسیده است، دچار وقفه یا توقف شود.ایشان افزودند: اگر این نهضت و حرکت علمى متوقف شود، بازگرداندن آن، بسیار مشکل 
خواهد بود بنابراین همه باید با تمام توان، به پیشــرفت علمى کشور کمک کنند.هشدار رهبر معظم انقالب در مورد ضرورت تبدیل نشدن دانشگاهها به محل جوالن احزاب و گروههاى سیاسى 
دقیقا یکى از موارد مطرح در طرح اســتیضاح وزیر علوم است . اما محورهاى اصلى این استیضاح و نگرانى نمایندگان در مورد مدیریت جدید علمى کشور چیست که این همه با هشدار هاى رهبر 

انقالب و در عین حال انتقادات روزنامه ها و رسانه هاى اصالح طلب همراه شده است ؟
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رونمایى از شیوه جدید وزیر علوم در انتصاب رؤساى دانشگاه

یک سرپرست براى 2 دانشگاه
مسعود شــفیعى سرپرست دانشگاه فنى  
و حرفه اى با حفظ سمت به عنوان سرپرست 
دانشگاه جامع علمى و کاربردى منصوب شد 
تا این نکته به ذهن دانشگاهیان متبادر شود 
که در آمــوزش عالى قحط  الرجــال رخ داده 
اســت.رضا فرجى دانا وزیر علوم، تحقیقات و 
فناورى ع مسعود شفیعى سرپرست دانشگاه 
فنى  و حرفــه اى را با حفظ ســمت به عنوان 
سرپرست دانشــگاه جامع علمى و کاربردى 
منصوب کرد تا این نکته به ذهن دانشگاهیان 
متبادر شود که در آموزش عالى قحط الرجال 

رخ داده است.
در حالیکه نمایندگان مجلس و جامعه دانشــگاهیان اعم از دانشــجویان و اعضاى هیات 
علمى دانشــگاه ها به شیوه انتخاب روساى دانشگاه ها از ســوى وزیر علوم معترض هستند و 
حتى اعضاى شورایعالى انقالب فرهنگى چندین بار در رابطه با این مسئله به وزیر علوم تذکر 
دادند وزیر علوم یک سرپرست را بر دو دانشگاه منصوب مى کند، گویى قحط الرجال آموزشى 

در کشور وجود دارد.
البته این مســئله پیش از این هــم رخ داده 
اســت به طوریکه محمدحســین امیــد معاون 
ادارى مالى وزارت علوم پس از برکنارى غالمرضا 
خواجه ســروى معاون فرهنگى اجتماعى وزیر 
علوم با حفظ ســمت به عنوان سرپرست معاونت 
فرهنگــى انتخاب شــد.امید همچنیــن پس از 
برکنارى فرهاد رهبر رئیس دانشــگاه تهران نیز 
به مدت حدود 4 ماه در هر دو سمت معاون ادارى 
مالى وزارت علوم و سرپرســت دانشــگاه تهران 
فعالیت کرد.و حاال مسعود شــفیعى سرپرست 
دانشگاه فنى و حرفه اى با حفظ سمت سرپرست 
دانشــگاه جامع علمى و کاربردى شده است تا این دو دانشــگاه بزرگ توسط یک سرپرست 
مدیریت شود.برخى کارشناسان بر این عقیده اند که در این موارد برکنارى براى وزیر علوم از 
انتصاب اهمیت بیشترى دارد و به همین دلیل وزیر فرد را برکنار مى کند تا در آینده در رابطه 

با انتصاب تصمیم گیرى کند.

ســخنگوى کمیســیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: برداشــتم 
از فضــاى مجلس این اســت که اســتیضاح وزیر علوم با توجــه به دغدغه 
نمایندگان نسبت به کند شدن روند رشد علمى و حاشیه هاى دیگرى که در 
این وزارتخانه ایجاد شده، راى مى آورد.قاسم جعفرى سخنگوى کمیسیون 
آموزش و تحقیقات مجلس شــوراى اســالمى در گفت وگو با  تســنیم، در 
خصوص محورهاى استیضاح رضا فرجى دانا وزیر علوم، تحقیقات و فناورى، 
گفت: کندن شــدن روند رشد علمى اصلى ترین نگرانى استیضاح کنندگان 
اســت و به نظر ما در این زمینه حاشــیه بر متن غلبه کرده ضمن اینکه در 
هیمن راســتا باید به ســناریوهاى دیگرى همچون بازگشت دانشجویان 
ستاره دار و بحث بورسیه ها اشاره کرد.وى نحوه انتخاب روساى دانشگاه ها را 
یکى دیگر از محورهاى اســتیضاح وزیر علوم عنوان کرد و با بیان اینکه براى 
انتخاب روســاى دانشگاه شوراى حکمیت تشکیل شــده است، افزود: این 

شورا روسا را معرفى مى کنند و ما در این حوزه نگرانى هایى داریم.
سخنگوى کمیســیون آموزش و تحقیقات مجلس استیضاح فرجى دانا را 
فرصتى مناسب براى پاسخگوى وى به نمایندگان دانست و تصریح کرد: وزیر 
باید از این اقدام نمایندگان تشکر کند که فرصتى را براى پاسخگویى او در مجلس 
فراهم کردند، مگر نمى گویند کارهاى خوبــى را در این وزارتخانه انجام دادیم 
بنابراین درخصوص این کارها و اقدامات به نمایندگان توضیح دهد.جعفرى با 
اشاره به اینکه استیضاح وزیر سیاسى نیست و تنها دلیل علمى دارد، تاکیدکرد: 
جاى نگرانى وجود ندارد پس نگویند سیاسى بازى شده، وزیر در صحن حضور 
پیدا مى کند و پیرامون کارها و اقداماتى که مورد سوال استیضاح کنندگان است 
پاســخ مى دهد.وى درخصوص فضاى مجلس در زمان اســتیضاح وزیر علوم، 
تصریح کرد: فشــار زیاد و فراوان اســت اما در حال حاضر برداشت من از فضاى 
مجلس این است که استیضاح با توجه به دغدغه نمایندگان نسبت به روند رشد 

علمى و حاشیه هاى دیگرى که در این وزارتخانه ایجاد شده است راى مى آورد.

نگرانى از کند شــدن ســرعت علمــى موجب راى 
مجلس به استیضاح فرجى دانامى شود

سپیده اسمى خانى
دانشـــگاه



هفته نــــامه بین المللى خبرى ، تحـــلیلى   شــــماره23  14 تیــــــــر مــاه 1393

حتى رئیس جمهور هم به شیوه انتخاب رؤساى دانشگاه ها «معترض» است
عضو کمیســیون آموزش مجلس با انتقاد از شیوه انتخاب رؤساى دانشگاه هاى کشور، گفت: درخصوص انتخاب رؤساى دانشگاه ها، وزیر علوم به 
گونه اى عمل کرد که مورد اعتراض رئیس جمهور قرار گرفت.جبار کوچکى نژاد در خصوص استیضاح وزیر علوم اظهار داشت: متأسفانه وزیر علوم در 

بحث انتصابات نتوانسته است بدون گرایشات تند سیاسى در مدت مدیریت خود به تعهداتش عمل کند.

نماینــده مردم تهران در مجلس گفــت: فضاى موجود در وزارت علوم به آرامش مورد نیاز کشــور 
کمکى نمى کند.حســین نجابت در گفت وگو با  تسنیم، با اشــاره به رشد علمى کشور در سال هاى 
اخیر، گفت: کشــور در سال هاى اخیر پیشــرفت هاى خوبى در عرصه علم و فناورى کسب کرد که 
نمى توان این موضوع را منکر شــد. البتــه باید این موضوع را ارزیابى کرد تا متوجه شــویم که این 
پیشرفت ها معلول چه عواملى اســت.نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره روى کارآمدن دولت 
جدید افزود: هم اکنون با روى کار آمدن دولت جدید در وزارت آموزش عالى و محیط دانشــگاه ها، 
افرادى به کار گرفته مى شــوند که سابقه روشنى ندارند و برخى از آنها در جریان فتنه 88 فعال بوده 

که این باعث مى شود محیط آرام دانشگاه ها دستخوش برخى تحرکات غیرضرورى شود.

کامران دانشجو وزیر علوم دولت دهم معتقد است: فرمایشات رهبر معظم انقالب، نباید در حد شعار 
بماند و شعارى برخورد کردن با فرمایشات آقا، جفا به ایشان است. برخورد با فرمایشات ایشان باید توام 
با عمل باشد؛ یعنى شعار براى این که زمینه را آماده کند، خوب است. زمینه سازى کند، شعار بدهیم و 
دیگران را به فضاى گفتمانى بیاوریم. دانشجو خاطرنشان کرد: زمانى که ما شروع کردیم در یک جهش 
قرار داشتیم و اگر با همان فرمان جلو مى رفت، حتما مى توانستیم در 4سال اخیر، رتبه خود را تک رقمى 
کنیم. همه شواهد این را نشان مى داد و همه هم همین را اعالم مى کردند. دنیا اعالم کرده بود که اگر 
ایران با این رشد علمى که جلو مى رود ادامه دهد، در 4-5 سال آینده به رتبه تک رقمى مى رسد و همین 

باعث وحشت آنها شده بود. 

وزارت علوم به آرامش دانشگاه ها کمکى نمى کند اگر رشد علمى ادامه مى یافت «تک رقمى» بودیم

وزیر علوم به قولش عمل نکرد
یادداشت

خبـــــــر

از زمانى که آقاى فرجى دانا سکان مدیریت 
وزارت علوم را در دســت گرفتند ، نمایندگان 
هشدار ها و توصیه هاى زیادى به ایشان کردند 
کــه در دام فتنه گران نیفتــاده و در خصوص 
عزل و نصب ها دقت بیشترى کنند. همچنین 
در خصوص موارد مختلف به دلیل اینکه قبال 

هم سوالى از ایشــان در مجلس مطرح شده بود ، نکاتى از جانب نمایندگان 
مطرح شــد . وزیر علوم قول داده بود به وضعیت دانشجویان بورسیه شده 
توجه کرده و آنها را در بالتکلیفى نگذارد ، از ســوى دیگر ایشــان قول داده 
بود که از به کار گرفتن افراد مســئله و حاشــیه دار و همچنین افرادمرتبط 
با فتنه 88 خوددارى کند . ایشــان در جلســه با نمایندگان همچنین قول 
داد که در مورد عزل و نصب هاى خود و همچنین دانشــجویان ستاره دار به 
گزارشهاى وزارت اطالعات توجه بیشترى کند اما به هیچ کدام از این موارد 
عمل نکردند . مجلس قبل از این نیز از توضیحات ایشــان در مورد اقدامات 
خالف قانون در عزل و نصب روســاى دانشــگاهها و همچنین بازگرداندن 
دانشــجویان ســتاره دار و مدیران دخیل در فتنه 88 ، به دانشگاهها قانع 
نشده بود . مجلس انتظار داشــت بعد از آن سوال، تغییرى در رویه برخورد 

وزارت علوم با مجلس ببیند اما چنین مسئله اى هرگز مشاهده نشد . 
یکى دیگر از موارد مطرح شده در متن طرح نمایندگان براى استیضاح 
وزیر علوم کمک وى به راه اندازى انجمن هایى در دانشــگاه است که نقش 
پررنگى در جریان فتنه 88 داشتند. یکى از این انجمن ها ، انجمن اسالمى 
طیف عالمه اســت که در جریان فتنه 88 نقــش پررنگى در تبدیل کردن 
دانشگاهها به فضاى آشوب داشت .  وزیر در جلسات گفت و گو بانمایندگان 
در این مورد هم پاسخى براى ارائه نداشــت . در عین حال پر و بال دادن به 
اســاتید مســئله دار یکى دیگر از اقدامات غیرقابل قبول وزیر علوم است، 
به گونه اى که برخى اســاتید مشخص در دانشــگاه ها، در فضاى مجازى 
به مقدسات نظام و مقام معظم رهبرى، ســپاه پاسداران انقالب اسالمى و 
بسیج توهین مى کنند و هیچ گونه اقدامى از سوى وزارت علوم در قبال این 

اهانت ها انجام نمى شود . 
در عین حال تشــکیل تیم تحقیقاتــى براى بهانه گیرى از روســاى 
دانشــگاهها جهت عزل آنها و همچنین رو در رو قــرار دادن اعضاى هیات 
علمى دانشگاههاى کشور با شــوراى عالى انقالب فرهنگى که اخیرا مورد 
اعتراض رییس جمهور هم واقع شــده یکى دیگــر از رویه هاى غیر قانونى 

است که در طرح سوال مورد توجه قرارگرفته است . 
مقام معظم رهبرى بارها به رشــد علمى کشــور اشــاره کرده و تاکید 
داشــته اند که نباید با بحث هاى سیاســى وتبدیل کردن دانشــگاهها به 
پادگان احزاب و جناحها، مانع از رشــد علمى کشور شد . با وجود اینکه در 
چند سال اخیر رشد علمى کشور زبانزد همه کشورهاى اروپایى و امریکایى 
بوده و در تمام آمار هاى مربوط به مجامع بین المللى به آن اشاره شده است 
، وزیر علوم چنان درگیر حاشــیه ها و عزل و نصب هاى خود است که کمتر 
توجهى به سطح علمى دانشــگاهها مى کند و بر اساس آمار موجود، سطح 

علمى دانشگاهها در همین چند ماه اخیر به شدت افت داشته است . 
در مورد بورســیه ها هم با وجود خبرســازیها و جو سازیهایى که شده 
بود ، وزیر حاضر به ارائه اســناد خود از ادعاهاى مطرح شده توسط رسانه ها 
نشد . ماجرا از این قرار است که دولت قبل به سه هزار دانشجو تعهد بورسیه 
داده بود که طبیعى اســت این مســأله باید در دولت بعد پیگیرى شود. اما 
وزارت علوم معتقد است در اعطاى این بورسیه ها رانت وجود داشته و حاضر 
به پذیریش اجراى آن نیســت. نمایندگان اعالم کرده انــد که موارد رانت 
اعالم شــود اما با عدم اعالم از سوى وزارت علوم این بحث هم به محورهاى 

استیضاح اضافه شده است. 
در مورد تک تک موارد ذکر شده با شــخص وزیر صحبت شده و حتی 
جلســات میانجیگري در این خصوص برگزار شده اســت اما جناب آقاى 
فرجى دانا به اینگونه جلسات هیچ گونه توجهی نداشته است و نمایندگان 

ادامه این روند را به مصلحت نظام نمى دانند.

••• زهره طبیب زاده
 عضو کمیسیون آموزش مجلس

 دانشگاه باشگاه سیاسى نیست 
بر خــالف نظر رهبر معظــم انقالب که 
اعتقاد دارند دانشــگاهها باید مراکز توسعه 
و گســترش علم باشند ، بســیارى از اصالح 
طلبان با مرور خاطــرات خود از تیرماه 78 و 
سالگرد آن و بسیج کردن گروههاى سیاسى 
در دانشگاهها براى پیشــبرد خواسته هاى 
سیاســى خود در ســطح کالن، امید دارند 
دوباره بتوانند پس از 8 ســال چنین فضایى 
را دوبــاره در دانشــگاهها ایجــاد کنند . به 
همیــن دلیل هم دانشــجویانى که طى این 
ســالها به دلیل فعالیت هاى سیاسى خارج 
از چارچــوب دانشــگاه و موازین جمهورى 
اسالمى از ادامه تحصیل بازداشته شده بودند 
با طرح «بازگرداندن دانشــجویان ستاره دار 
به تحصیل» دوباره روانه دانشگاهها میشوند 
. ایــن کار البته تنها براى یک دلیل انجام مى 
شود و آن هم مراجعه دوباره به شعار « فشار 
از پایین ، چانه زنى از باال» اســت که اصالح 
طلبان گمان مى کنند مى توانند با توسل به 
آن دوباره به فضاى سیاسى کشور برگردند و 

پیروز انتخابات باشند . 
در طرح اســتیضاح نمایندگان دقیقا به 
همین موضوع اشــاره شــده و در عین حال 
نمایندگان بیان کرده اند که بارها هشــدار 
و توصیه هاى مجلســى ها بــه فرجى دانا در 
این خصوص کارگر نیفتاده اســت . مجلس 
به دلیل نگرانى در مورد به آشــوب کشیده 
شدن فضاى دانشگاهها به جعفر میلى منفرد 
، یکى از اســاتید دانشگاهى که در زمان فتنه 
88 همراهى زیادى با فتنه گران از خود نشان 
داده و به نشــانه اعتراض امتحانات درسى را 
نیز برگــزار نکرد ، راى نــداد . بعد از او جعفر 
توفیقــى از یــاران نزدیک محمــد خاتمى 
سرپرســتى وزارت علوم را بــر عهده گرفت 
و در طــول ســه ماهى که ســکان مدیریت 
این وزارتخانه را در دســت داشت اقداماتى 
در ایــن وزارتخانه انجــام داد و برخى عزل 
و نصبهایــى را صورت داد که باعث شــد راه 
براى عزل روســاى دانشــگاهها و همچنین 
ورود اصــالح طلبــان به عرصــه مدیریتى 
دانشگاهها باز شــود . سخنرانى وى در جمع 
اساتید متحصن دانشگاه تهران آشکارترین 
موضع وى در خصوص فتنه 88 بود. توفیقى 

در این سخنرانى که فیلم آن هم در رسانه ها 
پخش شــد علنا نظام را به تقلب متهم کرده 
بــود. نمایندگان مجلــس در مصاحبه هاى 
مختلفى به دولــت پیام دادند کــه به هیچ 
عنوان به توفیقــى راى نخواهند داد، پیامى 
که توسط دولت شــنیده و نهایتا فرجى دانا 
براى تصــدى وزارت علوم به مجلس معرفى 

شد. 

 آغاز کمیته بازى ها
فرجــى دانا بعد از چنــد عزل و نصب و 
با راهکارهاى جدید که براى عزل مدیران 
و روســاى دولت قبل انتخــاب  کرده بود ، 
بالفاصلــه مورد توجه مجلــس قرار گرفت 
و به همین دلیل اولیــن کارت زرد خود را 
از نماینــدگان دریافت کــرد . براى اولین 
بــار او کمیتــه اى را طراحى کــرد که به 
بهانه بررســى اوضاع دانشــگاهها ، از تمام 
دانشــگاههاى بزرگ کشــور بازدید کرده 
و دالیــل الزم براى عزل روســاى قبلى را 
ارائه کننــد . بعداز آن کمیتــه اى دیگر از 
جانب اساتید دانشــگاهى با پیشینه حزبى 
و سیاســى معلوم در هر دانشــگاه تشکیل 
شــده و براى اولین بــار بــا راى گیرى از 
ایــن افراد « بــه جاى مشــورت گرفتن « 
روســاى جدید انتخاب شــدند . این اقدام 
که بر خــالف آیین نامه انتخاب روســاى 
دانشــگاهى بود در جلسه شــوراى عالى 

انقالب فرهنگى بــا اعتراض رییس جمهور 
نیز مواجه شــد . حجت االسالم روحانى در 
این جلســه عنوان کرد که انتخاب روساى 
دانشــگاه با سیســتم راى گیرى باعث مى 
شــود که شــوراى عالى انقالب فرهنگى 
نتوانــد در مورد روســاى انتخاب شــده 
به راحتى نظــر دهد و ایــن کار به معناى 

محدود کردن این شورا است . 
در عیــن حال بــراى سیســتم ادارى و 
مدیریتى وزارت علوم نیــز عرل و نصبهایى 
صورت گرفت که چنــدان با نظر نمایندگان 
در مورد به کار گرفته نشــدن افراد مرتبط با 
فتنه منطبق نبــود. فرجى دانا تنها چند روز 
پس از حضــورش در وزارت علوم توفیقى و 
میلى منفرد را على رغم انتقادات نمایندگان 
به عنوان مشــاور عالى و معاون آموزشــى 
وزارت علــوم انتخــاب کــرد. انتخابى که 
اعتراضــات فراوانى را به همراه داشــت، اما 
مســئله انتصاب ها در وزارت علوم به همین 
جا ختم نشد و چندى بعد پاى وزیر اطالعات 
براى پاســخ گویى به انتصابات مسئله دار به 
کمیســیون آموزش و تحقیقات مجلس باز 

شد.
طبق گفته وزیر اطالعــات، وزیر علوم از 
وزارت اطالعات دربــاره برخى از انتصاب ها 
اســتعالم گرفته، اما على رغم جواب منفى 
برخى از ایــن اســتعالم ها، انتصاباتى را در 

وزارت علوم صورت داده بود.

 باز هم پاى احمدى نژاد در میان است ! 
مســئله دعوت به مصاحبه مجدد برخى 
دانشجویان دکترى که در دولت قبل مراحل 
بورس خــود را طى کرده بودند و اعالم وجود 
به اصطالح 3 هزار بورسیه غیرقانونى از دولت 
قبل در دانشگاه ها نیز از جمله مواردى بود که 
براى مدتى روابــط وزارت علوم و نمایندگان 
مجلس را تیره کرد. مســئوالن وزارت علوم 
که زیر بار فشــار مجلس براى تعیین روساى 
دانشگاهى غیر مرتبط با فتنه 88 بودند ، این 
بار براى گریز از این فشار، رو به پرونده سازى 
براى دولت قبل آوردند؛ مسئله  اى که باعث 
واکنــش وزیر علوم دولت قبل و مســئوالن 
ســازمان امور دانشجویان وزارت علوم سابق 
شــد. منتقدان نحوه اطالع رســانى سازمان 
امور دانشــجویان را در این بــاره اغراق آمیز 
اعالم کردند و در نهایت قرار شد در جلسه اى 
این موضوع توسط مســئوالن سازمان امور 
دانشــجویان دولــت قبل و فعلى بررســى 
شود و تصمیم نهایى درباره سرنوشت تعداد 
معدودى از دانشــجویان در این زمینه اتخاذ 
شــود. رســانه هاى اصالح طلب حاال از این 
اتهام زنى به عنوان افشاى فساد نام مى برند 
و معتقدند استیضاح براى انتقام از این اقدام 
وزارت علوم شــکل گرفته است . البته هنوز 
وزارت علوم اسناد و مدارك متقن این اقدام به 
قول اصالح طلبان فساد انگیز را ارائه نداده اند 
و آنطور که نمایندگان مجلس در بررسیهاى 
خود یافته اند ، این مسئله به هیچ وجه فساد 
نبوده و به صورت قانونى انجام شــده و بعد از 
صحبتهایى که نماینــدگان با فرجى دانا در 
این خصوص داشــته اند ، قرار بر این بوده که 
تکلیف دانشــجویان بورس شده به سرعت 
مشخص شود اما وزیر از اجراى تعهداتى که 
در قبال این افراد داشــته ، شانه خالى کرده 
است . اصالح طلبان هم اینک براى به تاخیر 
انداختن و یا لغو کردن استیضاخ وزیر به على 
الریحانى رییس مجلس توســل جسته اند و 
انتظار دارنــد او به هر طریق ممکن این طرح 
را از صحن مجلس خارج ســازد . با این حال 
در حدود 60 نماینده طرح استیضاح را امضا 
کرده انــد وبه نظر مى رســد تعیین تکلیف 
جلسه استیضاح وزیر دراولین جلسه مجلس 

در هفته جارى صورت گیرد . 

نگاهى به دالیل امضاکنندگان استیضاح وزیر علوم
استیضاحى براى بازگشت به مسیر علمى دانشگاه ها

با پایان یافتن آخرین روز کارى نمایندگان در هفته گذشــته ، اظهار نظرهاى نمایندگان عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات و همچنین طراحان طرح استیضاح فرجى 
دانا، وزیر علوم نشان داد این طرح وارد فاز اجرایى شده و احتمال استیضاح و برکنارى وزیر بسیار باالست . مدت زیادى است که نمایندگان به فرجى دانا در خصوص برخى 
مسایل و حاشیه هاى وزارت علوم و همچنین عزل و نصب هاى انجام شده در این وزارتخانه تذکر مى دهند اما اصالح طلبان تالش دارند به هر ترتیب ممکن منویات خود 
در مورد یکى از وزارتخانه هایى که به زعمشان مهمترین وزارتخانه براى ادامه فعالیت و حیات این گروه است را اجرایى سازند. از زمانى که بحث استیضاح وزیر علوم در مجلس مطرح شده، هجمه 
رسانه هاى اصالح طلب به 50 نماینده اى که این طرح را امضا کرده اند نیز افزایش یافته است . رسانه هاى اصالح طلب هر تذکر و اعتراضى از سوى نمایندگان به دولت را کار عده اى از نمایندگان 
تندروى مجلس مى دانند ، اما با این حال در مورد مفاد استیضاح پاسخ قانع کننده اى نداشته اند . در مقابل صحبت هاى هفته گذشته مقام معظم رهبرى در دیدار با جمعى از اساتید دانشگاهى 
نشان داد ایشان نیز نقدهایى را به شیوه جدید مدیریت دانشگاهى داشته و دغدغه هایى در خصوص مسایل علمى دارند که تاکنون مورد توجه دولت قرار نگرفته است . یکى از مهمترین مسایل در 
این خصوص ضرورت توجه به مباحث علمى و دورى از سیاسى کارى و ایجاد فضاى حزبى و جناحى در دانشگاهها است که بارها مورد تاکید ایشان قرار گرفته اما هدف اصلى برخى اصالح طلبان 
از چنبره زدن بر روى این وزارتخانه تنها ایجاد همین فضاى سیاســى و استفاده از فضاى دانشگاهها براى ایجاد بحران آفرینى در کشور است یعنى دقیقا کارى که در تیرماه سال 78 انجام دادند . 
رهبر معظم انقالب در سخنرانى خود در جمع اساتید دانشگاهى دقیقا به همین موضوع اشاره کرده و فرمودند : مسئوالن ذیربط و مدیران دانشگاهها باید با جدیت از تبدیل مراکز علمى به محل 
جوالن و فعالیتهاى جریان هاى سیاســى جلوگیرى کنند.ایشان تبدیل دانشگاهها به باشگاههاى سیاسى را سهم مهلک حرکت علمى کشور خواندند و خاطرنشان کردند: متأسفانه در دوره اى 
شاهد این پدیده زیان بار بودیم.ایشان در عین حال به یک دغدغه مهم درخصوص پیشرفت هاى علمى کشور نیز اشاره کرده و گفتند: مهمترین نگرانى این است که نهضت علمى کشور که پس 
از سالها زحمت و مجاهدت و حرکت در مسیرى سخت، به نیمه راه رسیده است، دچار وقفه یا توقف شود.ایشان افزودند: اگر این نهضت و حرکت علمى متوقف شود، بازگرداندن آن، بسیار مشکل 
خواهد بود بنابراین همه باید با تمام توان، به پیشــرفت علمى کشور کمک کنند.هشدار رهبر معظم انقالب در مورد ضرورت تبدیل نشدن دانشگاهها به محل جوالن احزاب و گروههاى سیاسى 
دقیقا یکى از موارد مطرح در طرح اســتیضاح وزیر علوم است . اما محورهاى اصلى این استیضاح و نگرانى نمایندگان در مورد مدیریت جدید علمى کشور چیست که این همه با هشدار هاى رهبر 

انقالب و در عین حال انتقادات روزنامه ها و رسانه هاى اصالح طلب همراه شده است ؟

ـبر
ــ

ــ
خ

رونمایى از شیوه جدید وزیر علوم در انتصاب رؤساى دانشگاه

یک سرپرست براى 2 دانشگاه
مسعود شــفیعى سرپرست دانشگاه فنى  
و حرفه اى با حفظ سمت به عنوان سرپرست 
دانشگاه جامع علمى و کاربردى منصوب شد 
تا این نکته به ذهن دانشگاهیان متبادر شود 
که در آمــوزش عالى قحط  الرجــال رخ داده 
اســت.رضا فرجى دانا وزیر علوم، تحقیقات و 
فناورى ع مسعود شفیعى سرپرست دانشگاه 
فنى  و حرفــه اى را با حفظ ســمت به عنوان 
سرپرست دانشــگاه جامع علمى و کاربردى 
منصوب کرد تا این نکته به ذهن دانشگاهیان 
متبادر شود که در آموزش عالى قحط الرجال 

رخ داده است.
در حالیکه نمایندگان مجلس و جامعه دانشــگاهیان اعم از دانشــجویان و اعضاى هیات 
علمى دانشــگاه ها به شیوه انتخاب روساى دانشگاه ها از ســوى وزیر علوم معترض هستند و 
حتى اعضاى شورایعالى انقالب فرهنگى چندین بار در رابطه با این مسئله به وزیر علوم تذکر 
دادند وزیر علوم یک سرپرست را بر دو دانشگاه منصوب مى کند، گویى قحط الرجال آموزشى 

در کشور وجود دارد.
البته این مســئله پیش از این هــم رخ داده 
اســت به طوریکه محمدحســین امیــد معاون 
ادارى مالى وزارت علوم پس از برکنارى غالمرضا 
خواجه ســروى معاون فرهنگى اجتماعى وزیر 
علوم با حفظ ســمت به عنوان سرپرست معاونت 
فرهنگــى انتخاب شــد.امید همچنیــن پس از 
برکنارى فرهاد رهبر رئیس دانشــگاه تهران نیز 
به مدت حدود 4 ماه در هر دو سمت معاون ادارى 
مالى وزارت علوم و سرپرســت دانشــگاه تهران 
فعالیت کرد.و حاال مسعود شــفیعى سرپرست 
دانشگاه فنى و حرفه اى با حفظ سمت سرپرست 
دانشــگاه جامع علمى و کاربردى شده است تا این دو دانشــگاه بزرگ توسط یک سرپرست 
مدیریت شود.برخى کارشناسان بر این عقیده اند که در این موارد برکنارى براى وزیر علوم از 
انتصاب اهمیت بیشترى دارد و به همین دلیل وزیر فرد را برکنار مى کند تا در آینده در رابطه 

با انتصاب تصمیم گیرى کند.

ســخنگوى کمیســیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: برداشــتم 
از فضــاى مجلس این اســت که اســتیضاح وزیر علوم با توجــه به دغدغه 
نمایندگان نسبت به کند شدن روند رشد علمى و حاشیه هاى دیگرى که در 
این وزارتخانه ایجاد شده، راى مى آورد.قاسم جعفرى سخنگوى کمیسیون 
آموزش و تحقیقات مجلس شــوراى اســالمى در گفت وگو با  تســنیم، در 
خصوص محورهاى استیضاح رضا فرجى دانا وزیر علوم، تحقیقات و فناورى، 
گفت: کندن شــدن روند رشد علمى اصلى ترین نگرانى استیضاح کنندگان 
اســت و به نظر ما در این زمینه حاشــیه بر متن غلبه کرده ضمن اینکه در 
هیمن راســتا باید به ســناریوهاى دیگرى همچون بازگشت دانشجویان 
ستاره دار و بحث بورسیه ها اشاره کرد.وى نحوه انتخاب روساى دانشگاه ها را 
یکى دیگر از محورهاى اســتیضاح وزیر علوم عنوان کرد و با بیان اینکه براى 
انتخاب روســاى دانشگاه شوراى حکمیت تشکیل شــده است، افزود: این 

شورا روسا را معرفى مى کنند و ما در این حوزه نگرانى هایى داریم.
سخنگوى کمیســیون آموزش و تحقیقات مجلس استیضاح فرجى دانا را 
فرصتى مناسب براى پاسخگوى وى به نمایندگان دانست و تصریح کرد: وزیر 
باید از این اقدام نمایندگان تشکر کند که فرصتى را براى پاسخگویى او در مجلس 
فراهم کردند، مگر نمى گویند کارهاى خوبــى را در این وزارتخانه انجام دادیم 
بنابراین درخصوص این کارها و اقدامات به نمایندگان توضیح دهد.جعفرى با 
اشاره به اینکه استیضاح وزیر سیاسى نیست و تنها دلیل علمى دارد، تاکیدکرد: 
جاى نگرانى وجود ندارد پس نگویند سیاسى بازى شده، وزیر در صحن حضور 
پیدا مى کند و پیرامون کارها و اقداماتى که مورد سوال استیضاح کنندگان است 
پاســخ مى دهد.وى درخصوص فضاى مجلس در زمان اســتیضاح وزیر علوم، 
تصریح کرد: فشــار زیاد و فراوان اســت اما در حال حاضر برداشت من از فضاى 
مجلس این است که استیضاح با توجه به دغدغه نمایندگان نسبت به روند رشد 

علمى و حاشیه هاى دیگرى که در این وزارتخانه ایجاد شده است راى مى آورد.

نگرانى از کند شــدن ســرعت علمــى موجب راى 
مجلس به استیضاح فرجى دانامى شود

سپیده اسمى خانى
دانشـــگاه
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  معاون پارلمانى دانشگاه آزاد با اشــاره به اینکه بنده خودم پیگیر این بودم که حراست دانشگاه 
حق برخورد با دانشــجو و تذکر را هم ندارد، گفت: این موضوع تبدیل به یک طوفان سیاســى 
علیه دانشگاه آزاد شــد البته از این طوفان ها هیچ باکى نیســت. وى تاکید کرد: افراط گرایان 
چــه این طرح را قبول کنند و چه نکنند اجرا مى شــود چراکه حرمت اســاتید و دانشــجو باید 
حفظ شــود، باید این را بدانیم که مسئولیت خطیر دینى و انســانى ما مى گوید افراط و تفریط 
نکنیم.معاون پارلمانى و حقوقى دانشــگاه آزاد اسالمى با بیان اینکه برخورد رضا خانى با مسائل 
فرهنگى و ارزشــى چیز بدى است، خاطرنشان کرد: ما به عنوان شیعه و وفادار به اصول و والیت 

و جریان ارزشى هیچ نوع ناهنجارى را بر نمى تابیم.ر 

رئیس دانشگاه آزاد در دیدار وزیر بهداشت گفت: برخى از واحدهاو اعضاى هیئت علمى دانشگاه آزاد 
از کیفیت الزم برخوردار نیستند.حمید میرزاده رئیس دانشگاه آزاد در دیدار وزیر بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکى با بیان اینکه امیدواریم با حمایت مسئوالن وزارت بهداشت فعالیت هاى قابل قبولى 
ارائه دهیم و در این زمینه دســتیار وزارت بهداشت باشیم، گفت: در حال حاضر دانشگاه آزاد با 3000 
تخت در حال ساخت، 86 واحد دانشگاهى با 2000 هیئت علمى، 61 هزار دانشجو و  1500 تخت فعال 
سهم عمده اى در آموزش پزشکى کشــور را بر عهده دارد.وى با بیان اینکه دانشگاه آزاد جمع اضداد 
است، اظهار داشت: ما در دانشگاه آزاد شاهد حضور دانشمندان برجسته و واحدهاى بسیار باکیفیت 

هستیم، اما در عین حال برخى اعضاى هیئت علمى و واحدها از کیفیت الزم برخوردار نیستند.

حراست دانشگاه حق تذکر را هم ندارد برخى واحدهاو اساتید دانشگاه آزاد از کیفیت الزم برخوردار نیستند

شوراى انقالب فرهنگى با ادغام دانشگاه فنى و حرفه اى و علمى کاربردى مخالفت مى کند
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شوراى اسالمى گفت: ادغام دو دانشگاه فنى و حرفه اى و علمى کاربردى با مخالفت شوراى عالى انقالب فرهنگى 
روبه رو مى شود.محمدمهدى زاهدى در گفت وگو با  تسنیم، درباره انتصاب مجدد سرپرست دانشگاه فنى و حرفه اى به عنوان سرپرست دانشگاه علمى 

کاربردى، گفت: از دید اجرایى و مدیریتى شاید درست نباشد کسى که سرپرست دانشگاهى است همزمان سرپرست دانشگاه دیگرى شود.

محمدجواد مشتهر
دانشگـــاه

  رفت و برگشت پر سر و صداى «هراتى» در دانشگاه آزد
قطعا خبر انتصاب عبدالحســین هراتى به عنوان سرپرســت اداره کل اسناد و مدارك دانشــگاه آزاد به عنوان 
پرحاشیه ترین انتصابات طى سال هاى اخیر در کشور  قلمداد مى شود. طه هاشمى طى حکمى، در متن نامه خود با 
بیان «نظر به ســوابق ارزشمند و توانمندى هاى علمى جنابعالى» وى را به سمت سرپرست اداره کل اسناد و مدارك 

دانشگاه آزاد منصوب کرده بود. 
  عبدالحسین هراتى کیست؟

 آنچه از عبدالحسین هراتى در فضاى مجازى منتشــر شده، نامه اى از سوى وى به مهدى کروبى است که نمایه 
کاملى از وى بیان مى کند. ســایت هاى ضدانقالب در روزهاى فتنه متن نامه وى را منتشــر 
کرده بودند. وى در این نامه از مهدى کروبى با عنوان دالور جنبش سبز یاد کرده و مى نویسد: 
«من حضرت عالى و آقاى مهندس موسوى و خانم زهرا رهنورد را اکنون مصادیق عالمان قائم 
به قسط میدانم که خداوند آنان را در کنار پیامبران نشانده و وجود آنان را شاهد بر کلمه توحید 
دانســته است.»  وى با گالیه از یاد امام از ســوى مدعیان خط امام مى نویسد: «از اینکه شما و 
مهندس موسوى عزیز پیوسته در سخنان خود از «امام» یاد مى کنید، من و بسیارى دیگر در 
رنج بوده ایم اما پیوســته خود را اینگونه توجیه مى کرده ایم که شرایط مبارزه در ایران چنین 
اقتضایى دارد و لذا خون جگر مى خوردیم و سکوت اختیار کرده بودیم، اما سخنان اخیر آقاى 
مهاجرانى که در آن فرموده بودند: هر کس امام و روحانیت را قبول ندارد متعلق به جنبش سبز 
نیست، طاقت از کف ربود. منتظر بودم که جوابى به این سخن سخیف از طرف رهبران جنبش 
داده شود که خوشبختانه دو سه روز پیش موســوى عزیز این جواب را داد و گفت که هرکس 
در هر کجا از عدالت طرفدارى کند عضو جنبش ســبز اســت. » وى بدون یاد کردن از جنایت 
هاى منافقین مدعى شده است: «دهه شصت تونل وحشت تاریخ معاصر ایران بود. دهه اى که 
همه خشــونت ها و جنایت ها و تحجرها و بدعت هاى غیر انسانى و ضدتوحیدى و شرك آلود 

آن به نام «امام خمینى» در تاریخ ما ثبت و ضبط شــده است و کسى را یاراى پاك کردن آن از این تاریخ نیست.تورا 
به خدا در زنده کردن «امام»  نکوشــید که این«امام»  زنده شدنى نیست بلکه افیون مرگى است که طرفداران خود 
را به محاق نیستى میکشــد.» هراتى در بخشى از نامه خود با اشاره به آیه الم 
تر الى الذین بدلوا نعمت اهللا کفرا و احلوا قومهم دارالبوار  آیا ندیدى کســانى 
را که نعمتهاى خدا را به کفر تبدیل کردند و مردم خویش را به دیار نیســتى 
راندند ابراز عقیده کرده بود: «خدایا، این قرآن تو چه بزرگ اســت، گویى این 
آیه همین امروز در مورد «امام خمینى» نازل شــده اســت.» هراتى با کنابه 
به موســوى و کروبى گفته بود: «کجاى امروز شما به «امام خمینى» و افکار 
او واعمال او شــباهت دارد؟آیا شما والیت مطلقه را قبول دارید؟ بگویید تا ما 
تکلیف خودمان را بدانیم! آیا شما جنایات سال 67 را تأیید مى کنید؟ به خدا 
قسم میدانم که نمى کنید و حتى اگر روزى خداى ناکرده از زبان شما بشنوم 
که آنرا توجیه مى کنید باز نیز قسم خواهم خورد که در نفس خود از آن متنفرید و به توجیه پناه آورده اید.» وى با بى 
شــرمى مدعى شد: «بخدا قسم آنچه که در کهریزك اتفاق افتاد مصداق کوچکى بود از شکنجه ها و کشتارهاى دهه 
شــصت در زندانهاى «امام خمینى».» هراتى با طرح اتهام هایى به نظام و امام خمینى نوشت: «مگر منتظرى نگفت 

که والیت مطلقه شــرك اســت؟ و مگر «امام خمینى» واضع تئورى والیت مطلقه نبود؟» وى با شرك آلود خواندن 
حکــم امام خمینى در خصوص والیت فقیه گفته بود: «ســالها پیش از وقوع انقالب اســالمى «حضرت امام» همه 
سخنان خود را در کتاب «والیت فقیه» و فاجعه بار تر از آن درکتاب «کشف االسرار» گفته بود. اما مگر در آن روزگار 

کسى جرات این را بخود میداد که آن اندیشه هاى سخیف را نقد کند؟»
  موج اعتراضات با انتصاب هراتى در دانشگاه آزاد

همزمان با انتصاب هراتى به عنوان سرپرســت اداره کل اســناد و مدارك دانشــگاه آزاد موجى از انتقادات روانه  
ســاختمان پاسداران شد. شــوراى تبیین مواضع بسیج دانشجویى واحدهاى دانشــگاه آزاد اسالمى طى بیانیه اى 
در واکنش به انتصاب هراتى اعالم کرد: مســئولین دانشــگاه آزاد اســالمى بدانند که امام و رهبرى خط قرمز بسیج 
دانشجویى هســتند و هر کس در هر جایگاه و مقامى بخواهد گردى بر دامان والیت بنشاند 
بى درنگ با برخورد انقالبى و قاطع دانشــجویان بسیجى مواجه خواهد شد و آنگاه بى شک 
تنها راه فرار از خروش انقالبى فرزندان روح خدا و ســربازان و پرچمــداران على زمانه فرار 
با لباس زنانه از کشــور خواهد بود. در ادامه ایــن بیانیه آمده اســت، در جدیدترین اقدام 
تهوع آور دانشگاه آزاد اســالمى با حکم معاون فرهنگى دانشگاه طه هاشمى، هراتى یکى از 
حامیان فتنه 88 و جنبش جعلى و پوشــالى ســبز و از اهانت کنندگان صریح به امام راحل 

عظیم الشان، به سمت مدیرکل اداره اسناد و مدارك دانشگاه آزاد منصوب شده است.
همچنین، اتحادیه انجمن هاى اسالمى دانشجویان مستقل و 45 دفتر انجمن اسالمى 
این اتحادیه دانشجویى طى بیانیه اى خطاب به مسئوالن دانشگاه آزاد در واکنش به انتصاب 
هراتى در این دانشــگاه اعالم کردند: ضمن اعالم انزجار از سیاســت هاى شما در انتصاباتى 
این چنین اســفبار اعالم مى کنیم اگر ظرف کوتاه ترین زمان دست منحوس هتاك به امام و 

والیت فقیه و رهبرى از دانشگاه آزاد کوتاه نشود، خواهید دید آنچه را که نباید.
  انتصاباتى با رنگ و بوى سیاسى

البته سریال عزل و نصب هاى حاشــیه دار در دانشگاه آزاد به همین یک مورد ختم نشد و بسیارى از افراد حاضر 
و موثر در فتنه امروز در دانشــگاه آزاد اسالمى پست و مسئولیت گرفته اند و این در حالى است که رهبر معظم انقالب 
بارها بر عدم سیاســى شــدن فضاى دانشــگاه ها به جاى فعالیت هاى علمى و بر محکومیت فتنه و بازســازى آن  و 

عناصرش در داخل کشور و به خصوص در محیط هاى دانشگاهى تذکر و هشدار داده اند.
  واکنش میرزاده به انتصاب هراتى در دانشگاه آزاد

پیرو انتشــار برخى اخبار و انتقادات در رابطه با انتصاب مدیر کل دفتر اســناد و مدارك دانشگاه آزاد و همچنین 
پیگیرى رئیس کمیسیون آموزش مجلس شــوراى اسالمى، حمید میرزاده رئیس دانشگاه آزاد در نامه اى به محمد 
مهدى زاهدى رئیس کمیســیون آموزش مجلس، توضیحاتــى ارائه کرد. متن نامه میرزاده به  رئیس کمیســیون 
آموزش مجلس شوراى اسالمى به شــرح ذیل بود: عطف به نامه شماره 6151/18/د در 17 اردیبهشت ماه سال 93 
مربوط به مطالب منعکس شده در رسانه هاى کشــور در رابطه با انتصاب عبدالحسین هراتى به استحضار مى رساند 
تمام انتصابات مدیران دانشگاه آزاد اسالمى از جمله وى از مراجع ذیصالح استعالم شده که بالمانع بودن انتصاب وى 
اعالم شده است. با توجه به اینکه انتصابات در دانشــگاه آزاد در چارچوب مصوبات شوراى عالى انقالب فرهنگى و با 
رعایت موازین نظام و مقرارت کشورى است معاون فرهنگى دانشگاه آزاد اسالمى در حال بررسى موضوع است تا در 

صورت اثبات صحت مطالب مندرج در رسانه ها از ادامه همکارى با نامبرده در دانشگاه آزاد اسالمى جلوگیرى کند.

بى شــک این روزها مى توان دانشگاه آزاد را یکى از پر حاشیه ترین سازمان هاى کشور معرفى کرد. دانشــگاهى که پس از سال ها سلطه جاسبى بر صندلى 
ریاستش، جاى خود را به فرهاد دانشجو داد اما تنها پس از گذشــت مدت زمان کوتاهى و با روى کار آمدن دولت تدبیر و امید، بار دیگر همفکران رییس سابق 
کلید دانشــگاه آزاد را در دست گرفتند. شاید بتوان سریال عزل و نصب هاى اتوبوسى در دانشــگاه ها را مهمترین حاشیه بوجود آمده پس از مدیریت دکتر 

میرزاده عنوان کرد. مدیرانى که حتى بعضا سابقه محکومیت در ایام فتنه 88 داشتند، پس از خداحافظى فرهاد دانشجو به بخش هاى مختلف مدیریت دانشگاه آزاد رسیدند.

تحوالت بنیادى در دانشگاه آزاد از جنس اقتصاد، فرهنگ و سیاست

فروش امالك ، ساخت سریال و 
تاسیس رسانه هاى جدید!

ش اول
بخ
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اساسنامه باشگاه فرهنگى ورزشى دانشگاه آزاد اسالمى تصویب شد
در جلسه کمیسیون دائمى هیأت امناى دانشــگاه آزاد اسالمى به ریاست دکتر میرزاده، اساسنامه باشگاه فرهنگى ورزشى دانشگاه آزاد اسالمى 
تصویب شد.در این جلسه ساختار تشکیالتى معاونت ورزش بررسى شد و همچنین اساسنامه باشگاه فرهنگى ورزشى دانشگاه آزاد اسالمى ، در 

کمیسیون دائمى بررسى و تصویب شد.

معاونت پژوهشى دانشگاه آزاد اسالمى، تازه ترین آیین نامه برگزارى همایشهاى علمى پژوهشى 
را به واحدهاى آموزشــى، ابالغ کرد.بر اساس اعالم معاونت پژوهشــى دانشگاه آزاد اسالمى، به 
دلیل لزوم هماهنگى و برنامه ریزى دقیق براى بهره بردارى هرچه بیشتر از همایش هایى که در 
این دانشگاه برگزار مى شود همچنین هدفمند سازى همایش ها در راستاى اهداف دهه چهارم 

این دانشگاه، موضوع آیین نامه برگزارى همایش هاى علمى پژوهشى دانشگاه آزاد ابالغ شد.
از جمله اهداف برگزارى همایش مى توان به ارتقاى سطح کیفى همایش هاى علمى اشاره کرد، 
همچنین برگزارى همایش باید در راســتاى حل بخشى از نیازهاى کشور و یا ارائه دستاوردهاى 

نوین براى توسعه ملى باشد.

اعالم شرایط برگزارى همایش هاى علمى در دانشگاه آزاد
حمید میرزاده با صدور بخشنامه اى به نمایندگان تام االختیار ریاست دانشگاه و هیات امناى استان ها، 
واحدها و مراکز آموزشــى دانشگاه آزاد،گنجاندن «ساعت فرهنگى»در تقویم دانشگاهى را ابالغ کرد.با 
توجه به اهمیت همه بخش هاى دانشگاه در فعالیت هاى فرهنگى- اجتماعى و با توجه به مصوبه نهمین 
نشست شــوراى راهبردى فرهنگى و اجتماعى در مورد اختصاص 120 دقیقه وقت آزاد هفتگى تحت 
عنوان«ساعت فرهنگى» در واحدها و مراکز دانشگاهى، موضوع گنجاندن«ساعت فرهنگى» در تقویم 
دانشگاهى ابالغ شد.طبق بخشنامه مذکور، روســاى واحدها و مراکز دانشگاهى موظفند با هماهنگى 
معاونان آموزشــى و فرهنگى و رییس دفتر فرهنگ ، 120 دقیقــه وقت آزاد و مفید را به صورت هفتگى 

عملیاتى کنند.

اختصاص 120 دقیقه وقت آزاد هفتگى در دانشگاه ازاد

  طه هاشمى :از سوابق هراتى اطالعى نداشتم
طه هاشمى نیز با اشــاره به انتقادات مطرح شده در 
مورد انتصاب هراتى گفت: بنده از سوابق ایشان اطالعى 
نداشــتم و به عنوان فردى انقالبى و با سابقه در انقالب 
معرفى شــده است! هاشــمى همچنین بعد از شنیدن 
اهانت هاى هراتى به امام خمینى (ره) و دیگر انقالبیون 
گفت: من سر سوزنى از ســوابق ایشان اطالع نداشتم و 
کســانى که به من معرفى کردند چنین اطالعاتى به من 
ندادنــد؛ انقالب و امام خمینــى (ره) از خطوط قرمز ما 
محسوب مى شوند و اگر سوابق این فرد براى ما مسجل 
شــود، هیچ تسامحى نداشته و وى را عزل خواهیم کرد، ما روى ارزش هاى خود هیچ تعارفى 
نداریم. وى باردیگر بر عدم شــناخت ایشــان از قبل تأکید کرده و گفت: وقتى به من معرفى 
کردند، چد جلسه با ایشــان درباره اســناد صحبت کردیم و به ظاهر انسان موجهى به نظر 
مى رسید ولى از افرادى که وى را به من معرفى کردند بعید بوده است چنین شخصى را نامزد 
مسؤولیت کرده باشند! معاون فرهنگى و اجتماعى دانشگاه آزاد گفت: ما باکسى عقد اخوت 

نبسته ایم و اگر به نتیجه قطعى برسیم به طور قطع برخورد الزم را انجام خواهیم داد.
  سرانجام هراتى برکنار شد

حجت  االســالم طه هاشــمى  معاون فرهنگى و اجتماعى دانشــگاه آزاد، درباره نتایج 
بررســى هاى این معاونت درباره عبدالحسین هراتى سرپرست اداره کل اسناد و مدارك این 
دانشگاه، گفت: با توجه به بررسى هاى انجام شده و علیرغم جواب مثبت استعالم هاى وزارت 
اطالعات و حراســت دانشگاه آزاد به این نتیجه رســیدیم که به کار آقاى هراتى در دانشگاه 
آزاد پایان دهیم. معاون فرهنگى و اجتماعى دانشگاه آزاد افزود: براساس تصمیم گرفته شده 

آقاى هراتى از سمتى که براى ایشان در نظر گرفته شده بود، برکنار شد.
  رسانه هاى سیاست زده یک دانشگاه نسبتا آزاد!

اما نکته دیگرى که پس از روى کار آمدن میرزاده به عنوان رئیس دانشــگاه آزاد بیشتر از 
گذشته به چشم مى آید، سیاسى شدن رسانه هاى دانشگاه این سازمان است. فرهیختگان، 
خبرگزارى آنا و صداى آزاد را مى توان مهمترین رســانه هاى ارگان دانشــگاه آزاد معرفى 
کرد. اما یک بررســى ساده به راحتى نشان مى دهد که طى چند ماه اخیر رویکرد دانشگاهى 
این رسانه ها به رویکردى سیاســى تبدیل شده است. انتشار گفت و گو هاى تند سیاسى در 
خبرگزارى آنا، تبلیغات سیاســى و انحرافى در این رســانه ها و اخبار سیاسى جهت دار در 

صداى آزاد تنها بخشى از تغییر رویکرد رسانه هاى منتسب به دانشگاه آزاد است.
نکته قابل تامل در این بخش، خبر راه اندازى مجدد خبرگزارى ایســکانیوز (منتسب به 
دانشــگاه آزاد) بود. در این زمینه مدیرعامل باشگاه خبرنگاران دانشجویى ایران( ایسکانیوز 
)به ایرنا گفته اســت : فعالیت خبرگزارى ایسکانیوز که با تصمیم مدیران سابق دانشگاه آزاد 
اسالمى متوقف شــده بود، از نیمه ماه مبارك رمضان از ســرگرفته خواهد شد. على قربانى 
با بیان اینکه قصد داریم با قدرت بیشترى نســبت به گذشته کار را شروع کنیم، گفت: تمام 
تالش خود را خواهیم کرد تا در نیمه ماه مبارك رمضان بار دیگر شاهد راه اندازى خبرگزارى 
ایسکانیوز باشیم. وى اظهار کرد: باشگاه خبرنگاران دانشجویى ایران (ایسکانیوز) در تمامى 

حوزه هاى خبر فعالیت خواهد داشت. 
  خبرگزارى دانشجویى با تیمى جناحى و سیاسى!

مدیرعامل ایسکانیوز درباره اهداف راه اندازى این خبرگزارى گفته است: یکى از رسالت 
هاى اصلى ما در این خبرگزارى تربیت نیرو هاى قوى دانشجویى است؛ در حال حاضر عضو 
گیرى خود را شروع کرده ایم و دانشجویان حوزه رسانه در ایسکانیوز مشغول به کار خواهند 
شد. قربانى خاطرنشان کرد: قرار است این دانشجویان به صورت کار دانشجویى جذب شوند 
و بعد از آن با کســب امتیاز هــاى الزم ارتقا پیدا خواهند کرد؛ زمانى که دانشــجویى بتواند 
امتیاز کامل را دریافت کند وارد تحریریه اصلى خواهد شــد. مدیرعامل باشگاه خبرنگاران 
دانشجویى ایران، گفت: سردبیر ایسکانیوز بهروز بهزادى از پیشکسوتان خبر و سردبیر سابق 
روزنامه اعتماد است اما هنوز تیم خبرى ما به طور کامل بسته نشده است. قربانى در رابطه با 
انتخاب مدیر این خبرگزارى، تصریح کرد: هنوز مدیر مسوول انتخاب نشده است و به زودى 

فرد شایسته اى را براى اداره این خبرگزارى انتخاب خواهیم کرد. 
البته اخبار واصله از دانشــگاه آزاد حاکى از آن اســت که به احتمال فراوان قرار اســت 
طه هاشــمى به عنوان مدیر مســئول این خبرگزارى برگزیده شود. اما براستى یک سازمان 
دانشگاهى که صرفا باید اهداف دانشجویى و آموزشى را مدنظر قرار دهد تا چه اندازه به تولد 

رسانه اى جدید با تیم سردبیرى و مدیریتى با افکار سیاسى و جریانى  احتایج دارد؟
مقام معظم رهبرى در رابطه با تفاوت بین سیاسى بودن دانشجویان و سیاسى بازى آنها 
مى فرمایند: «دانشجوها باید سیاسى بشوند؛ یعنى فهم سیاسى پیدا کنند. فهم سیاسى غیر 
از سیاســى کارى و سیاسى بازى است، غیر از دســتخوش جریان هاى سیاسى شدن است. 
اتفاقا فهم سیاسى باعث مى شود آدم دســتخوش جریان هاى سیاسى نشود... من همیشه 
روى این حرفم تکیه مى کنم که دانشگاه باید سیاسى باشد تا فریب نخورد و وسیله اى براى 

کسانى نشود که مى خواهند سر به تن نظام نباشد.» 
رهبــر معظم انقالب طى روزهاى گذشــته نیز در چهارمین روز از مــاه مبارك رمضان 
و در دیدار با صدها تن از اســاتید، اعضاى هیأت هاى علمى و محققان دانشــگاهى گفتند: 
«مســئوالن ذیربط و مدیران دانشگاهها باید با جدیت از تبدیل مراکز علمى به محل جوالن 
و فعالیتهاى جریان هاى سیاسى جلوگیرى کنند.» ایشان تبدیل دانشگاهها به باشگاههاى 
سیاسى را سهم مهلک حرکت علمى کشور خواندند و خاطرنشان کردند: «متأسفانه در دوره 
اى شــاهد این پدیده زیان بار بودیم.» حضرت آیت اهللا خامنه اى بــا تأیید و دفاع از نگرش، 
فهم و مشرب سیاسى در میان دانشــجویان تأکید کردند: این مسئله با تبدیل مراکز علمى 
به جوالنگاه جریانهاى سیاسى تفاوت دارد. ایشــان خاطرنشان کردند: آرامش دانشگاهها، 
زمینه ساز و شــتاب بخش حرکت علمى کشور اســت و اگر خداى نکرده این آرامش ضربه 

بخورد، حرکت علمى متوقف مى شود و ایران به عقب باز مى گردد.
حال سوال اینجاســت که براستى القاء جو سیاسى در رســانه هاى دانشگاه آزاد به باال 
بردن شــعور سیاســى آنها کمک خواهد کرد یا آنها را اســیر بازى جناح هاى سیاســى در 
آستانه انتخابات هاى آتى مى کند؟! آن هم در دانشگاهى که شاید اسنادى از ورود مستقیم 
مسووالن آن در انتخابات ها به ویژه انتخابات سال 88و کمک به کاندیداها و گروههاى مورد 
نظرشان وجود داشته باشد اما انصافا در ســطح دانشجویى مشکالت جدى و هزینه اى را به  
کشــور و نظام تحمیل نکرده اند که امیدواریم با روند رسانه اى و انتصابات خاص مسووالن 

این دانشگاه این اصل دستخوش تغییر نشود.
  این بار حراست دانشگاه آزاد جنجال آفرین شد!

یکى دیگر از حواشــى که طى چند ماه اخیر اطراف دانشــگاه آزاد نمایان شده ، ابالغیه 
ریاست حراست این دانشگاه در مورد حجاب و عفاف است. رئیس مرکز حراست دانشگاه آزاد 
اخیرا در بخشنامه اى به مدیران و رؤساى دفاتر حراست واحدهاى دانشگاه آزاد ابالغ کرد که 

«از هرگونه مداخله در موضوع حجاب و عفاف خوددارى کنند.»
در بخشــنامه رئیس مرکز حراست دانشــگاه آزاد آمده اســت: در صورت مشاهده هر 
گونه دخالت بى مورد دفاتر حراســت در موضوع صدراالشــاره طبق مقررات با افراد خاطى 
برخورد انضباطى خواهد شد. همچنین در این دستورالعمل تامل برانگیز خطاب به حراست 
واحدهاى دانشگاهى آمده اســت: «در صورت تمایل ریاست واحد یا شوراى فرهنگى جهت 
مداخله و یا مشــارکت حراســت در اجراى برنامه هــاى مرتبط با مســئله حجاب و عفاف، 
مى بایست موضوع به صورت مکتوب با ذکر حدود اختیارات و شرح وظایف خاص به حراست 

واحد ابالغ و حراســت نیز پس از انجام هرگونه اقدامى گزارش عملکرد خود را 
براى این مرکز ارسال نماید.»

 متن بخشــنامه رئیس مرکز حراســت دانشگاه آزاد به شــرح ذیل است: 
«نظر به اینکه مقوله حجاب و عفاف، موضوع فرهنگــى بوده و نیاز به برنامه ها 
و راهکارهاى خــاص و تخصصى فرهنگى دارد لذا مقتضى اســت حراســت 
واحدهاى دانشگاهى از هرگونه مداخله در اجراى برنامه هاى مرتبط با موضوع 
مطروحه خوددارى نموده و صرفا برابر شــرح وظایــف ذاتى ضمن رصد روند 
اجراى برنامه هاى معاونت هاى فرهنگى در صورت مشاهده تخلفات احتمالى 
اشخاص نسبت به تهیه و ارســال گزارش موارد، به متولى فرهنگى واحد اقدام 
نمایند؛ بدیهى است در صورت مشاهده هرگونه دخالت بى مورد دفاتر حراست 
در موضوع صدراالشــاره طبق مقررات با افراد خاطى برخورد انضباطى خواهد 

شد.
 تذکر1: در صورت تمایل ریاســت واحد با شوراى فرهنگى جهت مداخله 
و یا مشــارکت حراســت در اجراى برنامه هاى مرتبط با مسئله حجاب و عفاف 
مى بایســت موضوع به صورت مکتوب با ذکر حدود اختیارات و شــرح وظایف 
خاص به حراست واحد ابالغ و حراست نیز پس از انجام هرگونه اقدامى گزارش 

عملکرد خود را براى این مرکز ارسال نماید.
 تذکــر2: در صورتیکه مســئولین فرهنگــى واحد در راســتاى اجراى 
برنامه هــاى فرهنگى و انضباطى در موضوع حجاب و عفاف و همچنین برخورد 
با افراد خاطى اقدامى نمودند، گزارش خود را به همراه مســتندات به این مرکز 

ارسال تا جهت سلسله مراتب سازمانى ارسال گردد.
  استاد علوم سیاسى: بخشنامه حراست دانشگاه آزاد، یک کار 

انتخاباتى است 
غالمرضا صفرپور اســتاد علوم سیاسى، با اشــاره به ابالغیه حجاب و عفاف 
مرکز حراست دانشگاه آزاد به واحدهاى این دانشگاه در سراسر کشور مى گوید 
: با توجه به اینکه سال جارى از سوى رهبر معظم انقالب به عنوان سال فرهنگ 
و مدیریت جهادى نامگذارى شده است، این حرکت ریاست دانشگاه آزاد نوعى 

دهن کجى به شعار سال محسوب مى شود.
وى تصریح کرد: در زمانى که ما باید منویات رهبر انقالب را با کردار و رفتار 
خود در جامعه و بویژه در نسل جوان و قشر دانشجو عملیاتى و به اجرا در آوریم، 
این ابالغیه فضاى دانشــگاه را از حالت آکادمیک و علمى خود خارج مى کند. 
درحالى که حتى در جوامع غربى نیز قوانین پوششــى وضع مى شود که محیط 
علمى دانشــگاه را از بقیه محیط هاى جامع متمایز کند، این حرکت دانشــگاه 

آزاد دور از انتظار است.
صفرپور افزود: به نظر مى رســد که این حرکت بیشتر جنبه سیاسى داشته 
و بــا توجه به انتخابات آینده مجلس عده اى از فرصت طلبان قصد اســتفاده از 
فضاى موجود را داشــته و مى خواهند از روش هــاى ضدفرهنگى و حتى ضد 
ارزش هاى ایران اسالمى جوانان را به سوى خود و کاندیداى حامى خود جذب 
کننــد. در زمان اصالحات نیز این گونه حرکــت هایى صورت گرفت که پس از 
مدتى نه تنها به نتیجه نرسید، حتى پس از مدتى جواب عکس داد؛ چرا که قشر 

جوان، فهیم و والیتمدار دانشــجو با این تغییرهاى 
فصلى و انتخاباتى تغییر موضــع نداده و همچنان بر 

روى ارزش هاى جامعه مقاومت خواهند کرد.
اســتاد علوم سیاســى دانشــگاه آزاد شــیراز 
خاطرنشان کرد: درســت آن است که در سال جارى 
همه مســئوالن در راســتاى ســخنان مقام معظم 
رهبرى گام برداشته و حتى دولت کنونى که با شعار 
اعتدال به میدان آمده راه را بر افراد ســودجویى که 
مى خواهند فضاى آکادمیک دانشــگاه را به محیطى 
غیرفرهنگى تبدیل کنند، بســته و اجازه سواستفاده 

از فضاى کنونى را ندهد.
  حمایت میرزاده از ابالغیه حجاب و عفاف 

اداره کل حراست!
دکتر حمید میرزاده با بیان اینکه حراســت یک سازمان، ضابط قوه قضاییه 
نیست تا بخواهد کســى را دســتگیر کند، اظهار کرد: بدیهى است حراست با 
مشــاهده جرم مشــهود،  قطعا برخورد قانونى با تخلف خواهد کرد و مسئوالن 
واحدهــا نیز، متخلفــان را به مراجع ذیربــط ارجاع مى دهنــد.  برخوردهاى 
حراستى و فیزیکى و انتظامى 35 ســال گذشته اگر موثر بود، مسئوالن اکنون 
از وضع حجاب راضى بودند. حجاب ظاهر باطن اشــخاص است؛ باید قلب هاى 
سلیم و باطن افراد پاك شــود و این کار، کار حراست نیست؛ بلکه با آموزه هاى 
قرآنى و آشــنایى با معــارف قر آن و اهل بیت و ســبک زندگى ائمــه اطهار و 
بزرگواران دین و دانش، قلب ها ســلیم و باطن ها پاك مى شوند.  رئیس دانشگاه 
آزاد ادامه مى دهد: به جاى برخوردهاى حراستى و انتظامى راه هاى نرم افزارى 
و پر جاذبه اى براى توســعه فرهنگ عفاف و حجاب و وقار در دستور کار مدیران 

فرهنگى دانشگاه آزاد اسالمى است که متعاقباً اعالم خواهد شد. 
روزنامه کیهان در رابطه بــا حمایت میرزاده از این ابالغیه مى نویســد: « 
میرزاده در حالى عملکرد گذشــته دانشگاه آزاد را «فیزیکى و انتظامى» و البته 
بدون نتیجه قلمداد کرده اســت که جاســبى با حمایت هاشــمى رفسنجانى 
بیش از 30 ســال بر این دانشگاه ریاست مى کرده است ! واگر وضعیت فرهنگى 
دانشگاه آزاد نابسامان است - که هست - و اگر برخوردهاى این دانشگاه در طول 
سى سال گذشته با دانشــجویان فیزیکى و انتظامى بوده است، نتیجه مدیریت 
نزدیکان خود ایشــان از جمله آقاى جاســبى اســت و باید راجع به این نحوه 

برخورد و وضعیت نابسامان فرهنگى از جاسبى و هاشمى توضیح خواست. »
  تشکر طه هاشمى از حراست دانشگاه آزاد به دلیل ابالغ بخشنامه 
معاون فرهنگى دانشــگاه آزاد با اشــاره به بخشــنامه صادر شده از سوى 
حراســت دانشگاه آزاد مبنى بر عدم برخورد با مظاهر بدحجابى و بى حجابى در 
این دانشگاه گفت: از مدیرکل حراست دانشــگاه به خاطر صدور این بخشنامه 

تشکر مى کنم!
  اتوبوس رشید پور به ایستگاه دانشگاه آزاد رسید!

اما رضا رشــیدپور را مى توان یکى از چهره هاى هنــرى نامید که از طناب 
دولت تدبیر و امید براى خود کاله گشــادى بافته اســت. او که مدتى به دلیل 
برخى اظهارنظرهایش از حضور در رســانه و تلویزیون منع شده بود، همزمان با 
روى کار آمدن روحانى به عنوان رئیس جمهور توانســت بار دیگر به عرصه هنر 
بازگردد. او که در اکثر ســفرهاى اســتانى روحانى (قبل و بعد از انتخابات) به 
عنوان مجرى برنامه ها با او همراهى مى کرد، امروز به سوگولى دانشگاه آزاد نیز 
تبدیل شده است. رشــیدپور این روزها مشغول ساخت سریال بیست با هزینه 

دانشگاه آزاد است. 
ســایت خبرى صداى آزاد رسانه جدید وابســته به این دانشگاه در رابطه با 

سریال بیســت اینگونه مى نویسد: «سریال 
تصویرى 20 یک مجموعه بى نظیر که شامل 
گفتگوهایى متفــاوت و جذاب با هنرمندان 
سینما و تلویزیون است که در ارتباط با نقش 
و جایگاه دانشــگاه آزاد اسالمى به طور ویژه 
براى دانشــجویان و کارکنان دانشگاه آزاد 
اسالمى تهیه شده است. سلسه سریال هاى 
تصویرى 20 یک محصول فرهنگى است که 
در راستاى معرفى توانمندى هاى هنرمندان 
و ظرفیت هاى دانشگاه آزاد اسالمى در قالب 
یک گفتگوى صمیمانه توسط رضا رشیدپور 
و با حمایت دانشگاه آزاد اسالمى تهیه و اجرا 
شده اســت. مجموعه ســریال هاى تصویرى 20 داراى 6 قسمت است که در 
بخش نخست دو قســمت آن عرضه مى شــود و در آینده بخش هاى دیگر آن 

منتشر خواهد شد.»
رشیدپور در این سریال ضمن و گفت و گو با هنرمندان و چهره هاى مطرح 

سینما قرار است به نوعى رپرتاژ خبرى براى دانشگاه آزاد تهیه کند. 
رشیدپور پیش از این توانسته بود با حمایت دولت  برنامه «عینک آفتابى» 
را بر روى آنتن شبکه نسیم ببرد. هر چند رشیدپور وعده هاى زیادى را در رابطه 
با جذابیت این برنامه (پیش از پخش) داده بود اما اکنون با عدم اســتقبال مردم 
از «عینک آفتابى» به وضوح نشــان مى دهد که رشیدپور بیش از آنکه به دنبال 
پر کردن اوقات فراغت و سرگرم نمودن مردم کشورش باشد ، به دنبال این است 
که با اســتفاده از ظرفیت «عینک آفتابى» و «شبکه نسیم» عقده هاى سیاسى 

خود را خالى نماید!
چندى پیــش یکى از روزنامه هاى پرتیراژ کشــور در نقــد عینک آفتابى 
نوشــته بود: «تهیه برنامه اى طنز به نام «عینک آفتابى» به کسى سپرده شده 
که همه سابقه اش اجراى برنامه بوده و کمترین سررشته اى از تولید طنز ندارد 
و این بنده خدا هم تا توانســته ســعى کرده با کپى کردن از «ساعت خوش» و 
«جنگ 77» کارى کند که مردم بخندند و از ســوى دیگــر در یک برنامه طنز 
تولیدى دیگر، مجرى برنامه تنها کارى که مى کند خواندن جوك هایى اســت 
که برایشان اس.ام.اس شده اســت. «دوربین مخفى»هایى که براى این شبکه 
تولید شده آن قدر ابتدایى و فکرنشده هستند که تقریباً از همان اولین سکانس، 
مخاطب دســت ســازنده را مى خواند و از جذابیت تکــرار موقعیت با آدم هاى 
مختلف کاسته مى شــود. تکه فیلم هاى طنز آرشیوى این شبکه نیز آن قدر در 
طول هفته تکرار مى شوند که بعضاً تماشاى آنها به جاى خنده، عصبانیت را در 
پى دارد.  شــاید اگر در یکى از کشورهاى حاشیه خلیج  فارس ساکن بودیم و در 
بسیارى از حیطه هاى برنامه سازى تلویزیونى، نویسنده و کارگردان نداشتیم، 
این روش تولید برنامه جاى تعجب نداشــت اما براى کشور ما که در کنار ذخایر 
نفت و گاز پر از گنجینه هاى انســانى هم هســت، این خوب نیست برنامه هاى 
تولیدى شبکه اى که مى خواهد شبکه تخصصى سرگرمى باشد تا این حد ِدُمده 

و از رده خارج به نظر برسند. »
بها دادن دولــت تدبیر و امید و دانشــگاه آزاد به 
فردى همچون «رضا رشیدپور» در حالى است که وى 
در جریان آتش ســوزى مدرسه شین آباد که منجر به 
جراحت شدید چندین دانش آموز دختر شد، تهدید 
کرد چنانچه وزیر آموزش و پرورش اســتعفا ندهد در 
مقابل وزارتخانه تحصن خواهد کــرد. همین تهدید 
رشــیدپور کافی بود تا مصى علی نژاد خبرنگار خارج 
نشــین که نام اصلی او معصومه علی نژاد اســت و در 
محاورات دوســتان به مصی و سپس به مسیح! شهره 
شــده - از او بخواهد که در برنامه اي با همین موضوع 

در صداي امریکا به اظهار نظر بپردازد.
حال باید از مسووالن دانشگاه آزاد این سوال را پرسید که در شرایط سخت 
اقتصادى مردم و در کنار آن افزایش قابل توجه شــهریه دانشــگاه آزاد در ماه 
هاى گذشته ، هزینه کردن براى ساخت سریالى به سبک سریال هاى بى رونق 
خانگى ، آن هم توســط فردى که سابقه موفقى در کار فیلم سازى و کارگردانى 
ندارد چه توجیهى مى تواند داشــته باشد. رضا رشــید پورى که چند صباحى 
اســت به متلک پرانى به نظام  و فعالیت هاى سیاسیش شهره است تا کار هنرى 

و فرهنگى!
  فروش امالك دانشگاه آزاد

اما نکته قابل تامل در مورد دانشگاه آزاد چوب حراجى است که این روزها به 
اموال آن خورده است. بر اساس اخبار رسیده ،قرار است ساختمان هاى دانشگاه 
آزاد و امالك این دانشــگاه در خیابان پاســداران و برخى نقاط شهر تهران به 
فروش برســد . کارکنان ساختمان هاى این دانشــگاه در منطقه پاسداران نیز 
به همین دلیل چند هفته اى اســت به واحد علوم تحقیقات در حصارك منتقل 
شده اند. انتقالى که طبق اخبار رسیده بدون فراهم شدن مقدمات الزم و حتى 
امکانات ابتدایى بوده اســت و معلوم نیست این همه عجله براى انتقال و فروش 

امالك به چه دلیل است.
براستى فروش اموال یک ارگان وابسته به نظام جمهورى اسالمى و تبدیل 
آنها به پول نقد که هیچ ارزش افزوده اى نخواهد داشت با چه تدبیر و استداللى 

قرار است صورت بگیردد؟ 

نکته قابل تامل در این بین عدم رضایت کارکنان سازمان  مرکزى دانشگاه 
آزاد از امکانات واحد علــوم و تحقیقات براى انجام خدمت اســت. ر.ع یکى از 
کارمندان دانشگاه آزاد در گفت و گو با خبرنگار خط خبر به عدم وجود امکانات 
مناسب در محل استقرار جدید کارمندان دانشــگاه آزاد مى گوید: «متاسفانه 
محل جدید از امکانات خوبى برخوردار نیســت و فضا بــراى این تعداد کارمند 
به اندازه کافى وجود ندارد. در حق کارمندان دانشــگاه آزاد تبعیض قائل شده 
اند چه در موضوع انتقال به غرب تهران چه در ارائه تســهیالت و حقوق . تفاوت 
حقوق کارمندان دانشــگاه در قیاس با  افزایش اخیر حقوق برخى مدیران تازه 

وارد دانشگاه آزاد از زمین تا آسمان است » 

 رضا رشیدپور 
را مى توان یکى 

از چهره هاى 
هنرى نامید که 
از طناب دولت 

تدبیر و امید 
براى خود کاله 
گشادى بافته 

است. او که مدتى 
به دلیل برخى 

اظهارنظرهایش 
از حضور در 

رسانه و تلویزیون 
منع شده بود، 

همزمان با روى 
کار آمدن روحانى 

به عنوان رئیس 
جمهور توانست 

بار دیگر به عرصه 
هنر بازگردد. 
او که در اکثر 

سفرهاى استانى 
روحانى (قبل و 

بعد از انتخابات) 
به عنوان مجرى 

برنامه ها با او 
همراهى مى کرد، 
امروز به سوگولى 

دانشگاه آزاد 
نیز تبدیل شده 
است. رشیدپور 

این روزها 
مشغول ساخت 
سریال بیست با 
هزینه دانشگاه 

آزاد است

 نکته قابل 
تامل در مورد 
دانشگاه آزاد 
چوب حراجى 

است که این 
روزها به اموال 

آن خورده است. 
بر اساس اخبار 

رسیده ،قرار 
است ساختمان 

هاى دانشگاه 
آزاد و امالك 
این دانشگاه 

در خیابان 
پاسداران و 

برخى نقاط شهر 
تهران به فروش 
برسد . کارکنان 
ساختمان هاى 

این دانشگاه در 
منطقه پاسداران 

نیز به همین 
دلیل چند هفته 
اى است به واحد 
علوم تحقیقات 

در حصارك 
منتقل شده اند. 
انتقالى که طبق 

اخبار رسیده 
بدون فراهم 

شدن مقدمات 
الزم و حتى 

امکانات ابتدایى 
بوده است و 

معلوم نیست این 
همه عجله براى 
انتقال و فروش 

امالك به چه 
دلیل است
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اساسنامه باشگاه فرهنگى ورزشى دانشگاه آزاد اسالمى تصویب شد
در جلسه کمیسیون دائمى هیأت امناى دانشــگاه آزاد اسالمى به ریاست دکتر میرزاده، اساسنامه باشگاه فرهنگى ورزشى دانشگاه آزاد اسالمى 
تصویب شد.در این جلسه ساختار تشکیالتى معاونت ورزش بررسى شد و همچنین اساسنامه باشگاه فرهنگى ورزشى دانشگاه آزاد اسالمى ، در 

کمیسیون دائمى بررسى و تصویب شد.

معاونت پژوهشى دانشگاه آزاد اسالمى، تازه ترین آیین نامه برگزارى همایشهاى علمى پژوهشى 
را به واحدهاى آموزشــى، ابالغ کرد.بر اساس اعالم معاونت پژوهشــى دانشگاه آزاد اسالمى، به 
دلیل لزوم هماهنگى و برنامه ریزى دقیق براى بهره بردارى هرچه بیشتر از همایش هایى که در 
این دانشگاه برگزار مى شود همچنین هدفمند سازى همایش ها در راستاى اهداف دهه چهارم 

این دانشگاه، موضوع آیین نامه برگزارى همایش هاى علمى پژوهشى دانشگاه آزاد ابالغ شد.
از جمله اهداف برگزارى همایش مى توان به ارتقاى سطح کیفى همایش هاى علمى اشاره کرد، 
همچنین برگزارى همایش باید در راســتاى حل بخشى از نیازهاى کشور و یا ارائه دستاوردهاى 

نوین براى توسعه ملى باشد.

اعالم شرایط برگزارى همایش هاى علمى در دانشگاه آزاد
حمید میرزاده با صدور بخشنامه اى به نمایندگان تام االختیار ریاست دانشگاه و هیات امناى استان ها، 
واحدها و مراکز آموزشــى دانشگاه آزاد،گنجاندن «ساعت فرهنگى»در تقویم دانشگاهى را ابالغ کرد.با 
توجه به اهمیت همه بخش هاى دانشگاه در فعالیت هاى فرهنگى- اجتماعى و با توجه به مصوبه نهمین 
نشست شــوراى راهبردى فرهنگى و اجتماعى در مورد اختصاص 120 دقیقه وقت آزاد هفتگى تحت 
عنوان«ساعت فرهنگى» در واحدها و مراکز دانشگاهى، موضوع گنجاندن«ساعت فرهنگى» در تقویم 
دانشگاهى ابالغ شد.طبق بخشنامه مذکور، روســاى واحدها و مراکز دانشگاهى موظفند با هماهنگى 
معاونان آموزشــى و فرهنگى و رییس دفتر فرهنگ ، 120 دقیقــه وقت آزاد و مفید را به صورت هفتگى 

عملیاتى کنند.

اختصاص 120 دقیقه وقت آزاد هفتگى در دانشگاه ازاد

  طه هاشمى :از سوابق هراتى اطالعى نداشتم
طه هاشمى نیز با اشــاره به انتقادات مطرح شده در 
مورد انتصاب هراتى گفت: بنده از سوابق ایشان اطالعى 
نداشــتم و به عنوان فردى انقالبى و با سابقه در انقالب 
معرفى شــده است! هاشــمى همچنین بعد از شنیدن 
اهانت هاى هراتى به امام خمینى (ره) و دیگر انقالبیون 
گفت: من سر سوزنى از ســوابق ایشان اطالع نداشتم و 
کســانى که به من معرفى کردند چنین اطالعاتى به من 
ندادنــد؛ انقالب و امام خمینــى (ره) از خطوط قرمز ما 
محسوب مى شوند و اگر سوابق این فرد براى ما مسجل 
شــود، هیچ تسامحى نداشته و وى را عزل خواهیم کرد، ما روى ارزش هاى خود هیچ تعارفى 
نداریم. وى باردیگر بر عدم شــناخت ایشــان از قبل تأکید کرده و گفت: وقتى به من معرفى 
کردند، چد جلسه با ایشــان درباره اســناد صحبت کردیم و به ظاهر انسان موجهى به نظر 
مى رسید ولى از افرادى که وى را به من معرفى کردند بعید بوده است چنین شخصى را نامزد 
مسؤولیت کرده باشند! معاون فرهنگى و اجتماعى دانشگاه آزاد گفت: ما باکسى عقد اخوت 

نبسته ایم و اگر به نتیجه قطعى برسیم به طور قطع برخورد الزم را انجام خواهیم داد.
  سرانجام هراتى برکنار شد

حجت  االســالم طه هاشــمى  معاون فرهنگى و اجتماعى دانشــگاه آزاد، درباره نتایج 
بررســى هاى این معاونت درباره عبدالحسین هراتى سرپرست اداره کل اسناد و مدارك این 
دانشگاه، گفت: با توجه به بررسى هاى انجام شده و علیرغم جواب مثبت استعالم هاى وزارت 
اطالعات و حراســت دانشگاه آزاد به این نتیجه رســیدیم که به کار آقاى هراتى در دانشگاه 
آزاد پایان دهیم. معاون فرهنگى و اجتماعى دانشگاه آزاد افزود: براساس تصمیم گرفته شده 

آقاى هراتى از سمتى که براى ایشان در نظر گرفته شده بود، برکنار شد.
  رسانه هاى سیاست زده یک دانشگاه نسبتا آزاد!

اما نکته دیگرى که پس از روى کار آمدن میرزاده به عنوان رئیس دانشــگاه آزاد بیشتر از 
گذشته به چشم مى آید، سیاسى شدن رسانه هاى دانشگاه این سازمان است. فرهیختگان، 
خبرگزارى آنا و صداى آزاد را مى توان مهمترین رســانه هاى ارگان دانشــگاه آزاد معرفى 
کرد. اما یک بررســى ساده به راحتى نشان مى دهد که طى چند ماه اخیر رویکرد دانشگاهى 
این رسانه ها به رویکردى سیاســى تبدیل شده است. انتشار گفت و گو هاى تند سیاسى در 
خبرگزارى آنا، تبلیغات سیاســى و انحرافى در این رســانه ها و اخبار سیاسى جهت دار در 

صداى آزاد تنها بخشى از تغییر رویکرد رسانه هاى منتسب به دانشگاه آزاد است.
نکته قابل تامل در این بخش، خبر راه اندازى مجدد خبرگزارى ایســکانیوز (منتسب به 
دانشــگاه آزاد) بود. در این زمینه مدیرعامل باشگاه خبرنگاران دانشجویى ایران( ایسکانیوز 
)به ایرنا گفته اســت : فعالیت خبرگزارى ایسکانیوز که با تصمیم مدیران سابق دانشگاه آزاد 
اسالمى متوقف شــده بود، از نیمه ماه مبارك رمضان از ســرگرفته خواهد شد. على قربانى 
با بیان اینکه قصد داریم با قدرت بیشترى نســبت به گذشته کار را شروع کنیم، گفت: تمام 
تالش خود را خواهیم کرد تا در نیمه ماه مبارك رمضان بار دیگر شاهد راه اندازى خبرگزارى 
ایسکانیوز باشیم. وى اظهار کرد: باشگاه خبرنگاران دانشجویى ایران (ایسکانیوز) در تمامى 

حوزه هاى خبر فعالیت خواهد داشت. 
  خبرگزارى دانشجویى با تیمى جناحى و سیاسى!

مدیرعامل ایسکانیوز درباره اهداف راه اندازى این خبرگزارى گفته است: یکى از رسالت 
هاى اصلى ما در این خبرگزارى تربیت نیرو هاى قوى دانشجویى است؛ در حال حاضر عضو 
گیرى خود را شروع کرده ایم و دانشجویان حوزه رسانه در ایسکانیوز مشغول به کار خواهند 
شد. قربانى خاطرنشان کرد: قرار است این دانشجویان به صورت کار دانشجویى جذب شوند 
و بعد از آن با کســب امتیاز هــاى الزم ارتقا پیدا خواهند کرد؛ زمانى که دانشــجویى بتواند 
امتیاز کامل را دریافت کند وارد تحریریه اصلى خواهد شــد. مدیرعامل باشگاه خبرنگاران 
دانشجویى ایران، گفت: سردبیر ایسکانیوز بهروز بهزادى از پیشکسوتان خبر و سردبیر سابق 
روزنامه اعتماد است اما هنوز تیم خبرى ما به طور کامل بسته نشده است. قربانى در رابطه با 
انتخاب مدیر این خبرگزارى، تصریح کرد: هنوز مدیر مسوول انتخاب نشده است و به زودى 

فرد شایسته اى را براى اداره این خبرگزارى انتخاب خواهیم کرد. 
البته اخبار واصله از دانشــگاه آزاد حاکى از آن اســت که به احتمال فراوان قرار اســت 
طه هاشــمى به عنوان مدیر مســئول این خبرگزارى برگزیده شود. اما براستى یک سازمان 
دانشگاهى که صرفا باید اهداف دانشجویى و آموزشى را مدنظر قرار دهد تا چه اندازه به تولد 

رسانه اى جدید با تیم سردبیرى و مدیریتى با افکار سیاسى و جریانى  احتایج دارد؟
مقام معظم رهبرى در رابطه با تفاوت بین سیاسى بودن دانشجویان و سیاسى بازى آنها 
مى فرمایند: «دانشجوها باید سیاسى بشوند؛ یعنى فهم سیاسى پیدا کنند. فهم سیاسى غیر 
از سیاســى کارى و سیاسى بازى است، غیر از دســتخوش جریان هاى سیاسى شدن است. 
اتفاقا فهم سیاسى باعث مى شود آدم دســتخوش جریان هاى سیاسى نشود... من همیشه 
روى این حرفم تکیه مى کنم که دانشگاه باید سیاسى باشد تا فریب نخورد و وسیله اى براى 

کسانى نشود که مى خواهند سر به تن نظام نباشد.» 
رهبــر معظم انقالب طى روزهاى گذشــته نیز در چهارمین روز از مــاه مبارك رمضان 
و در دیدار با صدها تن از اســاتید، اعضاى هیأت هاى علمى و محققان دانشــگاهى گفتند: 
«مســئوالن ذیربط و مدیران دانشگاهها باید با جدیت از تبدیل مراکز علمى به محل جوالن 
و فعالیتهاى جریان هاى سیاسى جلوگیرى کنند.» ایشان تبدیل دانشگاهها به باشگاههاى 
سیاسى را سهم مهلک حرکت علمى کشور خواندند و خاطرنشان کردند: «متأسفانه در دوره 
اى شــاهد این پدیده زیان بار بودیم.» حضرت آیت اهللا خامنه اى بــا تأیید و دفاع از نگرش، 
فهم و مشرب سیاسى در میان دانشــجویان تأکید کردند: این مسئله با تبدیل مراکز علمى 
به جوالنگاه جریانهاى سیاسى تفاوت دارد. ایشــان خاطرنشان کردند: آرامش دانشگاهها، 
زمینه ساز و شــتاب بخش حرکت علمى کشور اســت و اگر خداى نکرده این آرامش ضربه 

بخورد، حرکت علمى متوقف مى شود و ایران به عقب باز مى گردد.
حال سوال اینجاســت که براستى القاء جو سیاسى در رســانه هاى دانشگاه آزاد به باال 
بردن شــعور سیاســى آنها کمک خواهد کرد یا آنها را اســیر بازى جناح هاى سیاســى در 
آستانه انتخابات هاى آتى مى کند؟! آن هم در دانشگاهى که شاید اسنادى از ورود مستقیم 
مسووالن آن در انتخابات ها به ویژه انتخابات سال 88و کمک به کاندیداها و گروههاى مورد 
نظرشان وجود داشته باشد اما انصافا در ســطح دانشجویى مشکالت جدى و هزینه اى را به  
کشــور و نظام تحمیل نکرده اند که امیدواریم با روند رسانه اى و انتصابات خاص مسووالن 

این دانشگاه این اصل دستخوش تغییر نشود.
  این بار حراست دانشگاه آزاد جنجال آفرین شد!

یکى دیگر از حواشــى که طى چند ماه اخیر اطراف دانشــگاه آزاد نمایان شده ، ابالغیه 
ریاست حراست این دانشگاه در مورد حجاب و عفاف است. رئیس مرکز حراست دانشگاه آزاد 
اخیرا در بخشنامه اى به مدیران و رؤساى دفاتر حراست واحدهاى دانشگاه آزاد ابالغ کرد که 

«از هرگونه مداخله در موضوع حجاب و عفاف خوددارى کنند.»
در بخشــنامه رئیس مرکز حراست دانشــگاه آزاد آمده اســت: در صورت مشاهده هر 
گونه دخالت بى مورد دفاتر حراســت در موضوع صدراالشــاره طبق مقررات با افراد خاطى 
برخورد انضباطى خواهد شد. همچنین در این دستورالعمل تامل برانگیز خطاب به حراست 
واحدهاى دانشگاهى آمده اســت: «در صورت تمایل ریاست واحد یا شوراى فرهنگى جهت 
مداخله و یا مشــارکت حراســت در اجراى برنامه هــاى مرتبط با مســئله حجاب و عفاف، 
مى بایست موضوع به صورت مکتوب با ذکر حدود اختیارات و شرح وظایف خاص به حراست 

واحد ابالغ و حراســت نیز پس از انجام هرگونه اقدامى گزارش عملکرد خود را 
براى این مرکز ارسال نماید.»

 متن بخشــنامه رئیس مرکز حراســت دانشگاه آزاد به شــرح ذیل است: 
«نظر به اینکه مقوله حجاب و عفاف، موضوع فرهنگــى بوده و نیاز به برنامه ها 
و راهکارهاى خــاص و تخصصى فرهنگى دارد لذا مقتضى اســت حراســت 
واحدهاى دانشگاهى از هرگونه مداخله در اجراى برنامه هاى مرتبط با موضوع 
مطروحه خوددارى نموده و صرفا برابر شــرح وظایــف ذاتى ضمن رصد روند 
اجراى برنامه هاى معاونت هاى فرهنگى در صورت مشاهده تخلفات احتمالى 
اشخاص نسبت به تهیه و ارســال گزارش موارد، به متولى فرهنگى واحد اقدام 
نمایند؛ بدیهى است در صورت مشاهده هرگونه دخالت بى مورد دفاتر حراست 
در موضوع صدراالشــاره طبق مقررات با افراد خاطى برخورد انضباطى خواهد 

شد.
 تذکر1: در صورت تمایل ریاســت واحد با شوراى فرهنگى جهت مداخله 
و یا مشــارکت حراســت در اجراى برنامه هاى مرتبط با مسئله حجاب و عفاف 
مى بایســت موضوع به صورت مکتوب با ذکر حدود اختیارات و شــرح وظایف 
خاص به حراست واحد ابالغ و حراست نیز پس از انجام هرگونه اقدامى گزارش 

عملکرد خود را براى این مرکز ارسال نماید.
 تذکــر2: در صورتیکه مســئولین فرهنگــى واحد در راســتاى اجراى 
برنامه هــاى فرهنگى و انضباطى در موضوع حجاب و عفاف و همچنین برخورد 
با افراد خاطى اقدامى نمودند، گزارش خود را به همراه مســتندات به این مرکز 

ارسال تا جهت سلسله مراتب سازمانى ارسال گردد.
  استاد علوم سیاسى: بخشنامه حراست دانشگاه آزاد، یک کار 

انتخاباتى است 
غالمرضا صفرپور اســتاد علوم سیاسى، با اشــاره به ابالغیه حجاب و عفاف 
مرکز حراست دانشگاه آزاد به واحدهاى این دانشگاه در سراسر کشور مى گوید 
: با توجه به اینکه سال جارى از سوى رهبر معظم انقالب به عنوان سال فرهنگ 
و مدیریت جهادى نامگذارى شده است، این حرکت ریاست دانشگاه آزاد نوعى 

دهن کجى به شعار سال محسوب مى شود.
وى تصریح کرد: در زمانى که ما باید منویات رهبر انقالب را با کردار و رفتار 
خود در جامعه و بویژه در نسل جوان و قشر دانشجو عملیاتى و به اجرا در آوریم، 
این ابالغیه فضاى دانشــگاه را از حالت آکادمیک و علمى خود خارج مى کند. 
درحالى که حتى در جوامع غربى نیز قوانین پوششــى وضع مى شود که محیط 
علمى دانشــگاه را از بقیه محیط هاى جامع متمایز کند، این حرکت دانشــگاه 

آزاد دور از انتظار است.
صفرپور افزود: به نظر مى رســد که این حرکت بیشتر جنبه سیاسى داشته 
و بــا توجه به انتخابات آینده مجلس عده اى از فرصت طلبان قصد اســتفاده از 
فضاى موجود را داشــته و مى خواهند از روش هــاى ضدفرهنگى و حتى ضد 
ارزش هاى ایران اسالمى جوانان را به سوى خود و کاندیداى حامى خود جذب 
کننــد. در زمان اصالحات نیز این گونه حرکــت هایى صورت گرفت که پس از 
مدتى نه تنها به نتیجه نرسید، حتى پس از مدتى جواب عکس داد؛ چرا که قشر 

جوان، فهیم و والیتمدار دانشــجو با این تغییرهاى 
فصلى و انتخاباتى تغییر موضــع نداده و همچنان بر 

روى ارزش هاى جامعه مقاومت خواهند کرد.
اســتاد علوم سیاســى دانشــگاه آزاد شــیراز 
خاطرنشان کرد: درســت آن است که در سال جارى 
همه مســئوالن در راســتاى ســخنان مقام معظم 
رهبرى گام برداشته و حتى دولت کنونى که با شعار 
اعتدال به میدان آمده راه را بر افراد ســودجویى که 
مى خواهند فضاى آکادمیک دانشــگاه را به محیطى 
غیرفرهنگى تبدیل کنند، بســته و اجازه سواستفاده 

از فضاى کنونى را ندهد.
  حمایت میرزاده از ابالغیه حجاب و عفاف 

اداره کل حراست!
دکتر حمید میرزاده با بیان اینکه حراســت یک سازمان، ضابط قوه قضاییه 
نیست تا بخواهد کســى را دســتگیر کند، اظهار کرد: بدیهى است حراست با 
مشــاهده جرم مشــهود،  قطعا برخورد قانونى با تخلف خواهد کرد و مسئوالن 
واحدهــا نیز، متخلفــان را به مراجع ذیربــط ارجاع مى دهنــد.  برخوردهاى 
حراستى و فیزیکى و انتظامى 35 ســال گذشته اگر موثر بود، مسئوالن اکنون 
از وضع حجاب راضى بودند. حجاب ظاهر باطن اشــخاص است؛ باید قلب هاى 
سلیم و باطن افراد پاك شــود و این کار، کار حراست نیست؛ بلکه با آموزه هاى 
قرآنى و آشــنایى با معــارف قر آن و اهل بیت و ســبک زندگى ائمــه اطهار و 
بزرگواران دین و دانش، قلب ها ســلیم و باطن ها پاك مى شوند.  رئیس دانشگاه 
آزاد ادامه مى دهد: به جاى برخوردهاى حراستى و انتظامى راه هاى نرم افزارى 
و پر جاذبه اى براى توســعه فرهنگ عفاف و حجاب و وقار در دستور کار مدیران 

فرهنگى دانشگاه آزاد اسالمى است که متعاقباً اعالم خواهد شد. 
روزنامه کیهان در رابطه بــا حمایت میرزاده از این ابالغیه مى نویســد: « 
میرزاده در حالى عملکرد گذشــته دانشگاه آزاد را «فیزیکى و انتظامى» و البته 
بدون نتیجه قلمداد کرده اســت که جاســبى با حمایت هاشــمى رفسنجانى 
بیش از 30 ســال بر این دانشگاه ریاست مى کرده است ! واگر وضعیت فرهنگى 
دانشگاه آزاد نابسامان است - که هست - و اگر برخوردهاى این دانشگاه در طول 
سى سال گذشته با دانشــجویان فیزیکى و انتظامى بوده است، نتیجه مدیریت 
نزدیکان خود ایشــان از جمله آقاى جاســبى اســت و باید راجع به این نحوه 

برخورد و وضعیت نابسامان فرهنگى از جاسبى و هاشمى توضیح خواست. »
  تشکر طه هاشمى از حراست دانشگاه آزاد به دلیل ابالغ بخشنامه 
معاون فرهنگى دانشــگاه آزاد با اشــاره به بخشــنامه صادر شده از سوى 
حراســت دانشگاه آزاد مبنى بر عدم برخورد با مظاهر بدحجابى و بى حجابى در 
این دانشگاه گفت: از مدیرکل حراست دانشــگاه به خاطر صدور این بخشنامه 

تشکر مى کنم!
  اتوبوس رشید پور به ایستگاه دانشگاه آزاد رسید!

اما رضا رشــیدپور را مى توان یکى از چهره هاى هنــرى نامید که از طناب 
دولت تدبیر و امید براى خود کاله گشــادى بافته اســت. او که مدتى به دلیل 
برخى اظهارنظرهایش از حضور در رســانه و تلویزیون منع شده بود، همزمان با 
روى کار آمدن روحانى به عنوان رئیس جمهور توانســت بار دیگر به عرصه هنر 
بازگردد. او که در اکثر ســفرهاى اســتانى روحانى (قبل و بعد از انتخابات) به 
عنوان مجرى برنامه ها با او همراهى مى کرد، امروز به سوگولى دانشگاه آزاد نیز 
تبدیل شده است. رشــیدپور این روزها مشغول ساخت سریال بیست با هزینه 

دانشگاه آزاد است. 
ســایت خبرى صداى آزاد رسانه جدید وابســته به این دانشگاه در رابطه با 

سریال بیســت اینگونه مى نویسد: «سریال 
تصویرى 20 یک مجموعه بى نظیر که شامل 
گفتگوهایى متفــاوت و جذاب با هنرمندان 
سینما و تلویزیون است که در ارتباط با نقش 
و جایگاه دانشــگاه آزاد اسالمى به طور ویژه 
براى دانشــجویان و کارکنان دانشگاه آزاد 
اسالمى تهیه شده است. سلسه سریال هاى 
تصویرى 20 یک محصول فرهنگى است که 
در راستاى معرفى توانمندى هاى هنرمندان 
و ظرفیت هاى دانشگاه آزاد اسالمى در قالب 
یک گفتگوى صمیمانه توسط رضا رشیدپور 
و با حمایت دانشگاه آزاد اسالمى تهیه و اجرا 
شده اســت. مجموعه ســریال هاى تصویرى 20 داراى 6 قسمت است که در 
بخش نخست دو قســمت آن عرضه مى شــود و در آینده بخش هاى دیگر آن 

منتشر خواهد شد.»
رشیدپور در این سریال ضمن و گفت و گو با هنرمندان و چهره هاى مطرح 

سینما قرار است به نوعى رپرتاژ خبرى براى دانشگاه آزاد تهیه کند. 
رشیدپور پیش از این توانسته بود با حمایت دولت  برنامه «عینک آفتابى» 
را بر روى آنتن شبکه نسیم ببرد. هر چند رشیدپور وعده هاى زیادى را در رابطه 
با جذابیت این برنامه (پیش از پخش) داده بود اما اکنون با عدم اســتقبال مردم 
از «عینک آفتابى» به وضوح نشــان مى دهد که رشیدپور بیش از آنکه به دنبال 
پر کردن اوقات فراغت و سرگرم نمودن مردم کشورش باشد ، به دنبال این است 
که با اســتفاده از ظرفیت «عینک آفتابى» و «شبکه نسیم» عقده هاى سیاسى 

خود را خالى نماید!
چندى پیــش یکى از روزنامه هاى پرتیراژ کشــور در نقــد عینک آفتابى 
نوشــته بود: «تهیه برنامه اى طنز به نام «عینک آفتابى» به کسى سپرده شده 
که همه سابقه اش اجراى برنامه بوده و کمترین سررشته اى از تولید طنز ندارد 
و این بنده خدا هم تا توانســته ســعى کرده با کپى کردن از «ساعت خوش» و 
«جنگ 77» کارى کند که مردم بخندند و از ســوى دیگــر در یک برنامه طنز 
تولیدى دیگر، مجرى برنامه تنها کارى که مى کند خواندن جوك هایى اســت 
که برایشان اس.ام.اس شده اســت. «دوربین مخفى»هایى که براى این شبکه 
تولید شده آن قدر ابتدایى و فکرنشده هستند که تقریباً از همان اولین سکانس، 
مخاطب دســت ســازنده را مى خواند و از جذابیت تکــرار موقعیت با آدم هاى 
مختلف کاسته مى شــود. تکه فیلم هاى طنز آرشیوى این شبکه نیز آن قدر در 
طول هفته تکرار مى شوند که بعضاً تماشاى آنها به جاى خنده، عصبانیت را در 
پى دارد.  شــاید اگر در یکى از کشورهاى حاشیه خلیج  فارس ساکن بودیم و در 
بسیارى از حیطه هاى برنامه سازى تلویزیونى، نویسنده و کارگردان نداشتیم، 
این روش تولید برنامه جاى تعجب نداشــت اما براى کشور ما که در کنار ذخایر 
نفت و گاز پر از گنجینه هاى انســانى هم هســت، این خوب نیست برنامه هاى 
تولیدى شبکه اى که مى خواهد شبکه تخصصى سرگرمى باشد تا این حد ِدُمده 

و از رده خارج به نظر برسند. »
بها دادن دولــت تدبیر و امید و دانشــگاه آزاد به 
فردى همچون «رضا رشیدپور» در حالى است که وى 
در جریان آتش ســوزى مدرسه شین آباد که منجر به 
جراحت شدید چندین دانش آموز دختر شد، تهدید 
کرد چنانچه وزیر آموزش و پرورش اســتعفا ندهد در 
مقابل وزارتخانه تحصن خواهد کــرد. همین تهدید 
رشــیدپور کافی بود تا مصى علی نژاد خبرنگار خارج 
نشــین که نام اصلی او معصومه علی نژاد اســت و در 
محاورات دوســتان به مصی و سپس به مسیح! شهره 
شــده - از او بخواهد که در برنامه اي با همین موضوع 

در صداي امریکا به اظهار نظر بپردازد.
حال باید از مسووالن دانشگاه آزاد این سوال را پرسید که در شرایط سخت 
اقتصادى مردم و در کنار آن افزایش قابل توجه شــهریه دانشــگاه آزاد در ماه 
هاى گذشته ، هزینه کردن براى ساخت سریالى به سبک سریال هاى بى رونق 
خانگى ، آن هم توســط فردى که سابقه موفقى در کار فیلم سازى و کارگردانى 
ندارد چه توجیهى مى تواند داشــته باشد. رضا رشــید پورى که چند صباحى 
اســت به متلک پرانى به نظام  و فعالیت هاى سیاسیش شهره است تا کار هنرى 

و فرهنگى!
  فروش امالك دانشگاه آزاد

اما نکته قابل تامل در مورد دانشگاه آزاد چوب حراجى است که این روزها به 
اموال آن خورده است. بر اساس اخبار رسیده ،قرار است ساختمان هاى دانشگاه 
آزاد و امالك این دانشــگاه در خیابان پاســداران و برخى نقاط شهر تهران به 
فروش برســد . کارکنان ساختمان هاى این دانشــگاه در منطقه پاسداران نیز 
به همین دلیل چند هفته اى اســت به واحد علوم تحقیقات در حصارك منتقل 
شده اند. انتقالى که طبق اخبار رسیده بدون فراهم شدن مقدمات الزم و حتى 
امکانات ابتدایى بوده اســت و معلوم نیست این همه عجله براى انتقال و فروش 

امالك به چه دلیل است.
براستى فروش اموال یک ارگان وابسته به نظام جمهورى اسالمى و تبدیل 
آنها به پول نقد که هیچ ارزش افزوده اى نخواهد داشت با چه تدبیر و استداللى 

قرار است صورت بگیردد؟ 

نکته قابل تامل در این بین عدم رضایت کارکنان سازمان  مرکزى دانشگاه 
آزاد از امکانات واحد علــوم و تحقیقات براى انجام خدمت اســت. ر.ع یکى از 
کارمندان دانشگاه آزاد در گفت و گو با خبرنگار خط خبر به عدم وجود امکانات 
مناسب در محل استقرار جدید کارمندان دانشــگاه آزاد مى گوید: «متاسفانه 
محل جدید از امکانات خوبى برخوردار نیســت و فضا بــراى این تعداد کارمند 
به اندازه کافى وجود ندارد. در حق کارمندان دانشــگاه آزاد تبعیض قائل شده 
اند چه در موضوع انتقال به غرب تهران چه در ارائه تســهیالت و حقوق . تفاوت 
حقوق کارمندان دانشــگاه در قیاس با  افزایش اخیر حقوق برخى مدیران تازه 

وارد دانشگاه آزاد از زمین تا آسمان است » 

 رضا رشیدپور 
را مى توان یکى 

از چهره هاى 
هنرى نامید که 
از طناب دولت 

تدبیر و امید 
براى خود کاله 
گشادى بافته 

است. او که مدتى 
به دلیل برخى 

اظهارنظرهایش 
از حضور در 

رسانه و تلویزیون 
منع شده بود، 

همزمان با روى 
کار آمدن روحانى 

به عنوان رئیس 
جمهور توانست 

بار دیگر به عرصه 
هنر بازگردد. 
او که در اکثر 

سفرهاى استانى 
روحانى (قبل و 

بعد از انتخابات) 
به عنوان مجرى 

برنامه ها با او 
همراهى مى کرد، 
امروز به سوگولى 

دانشگاه آزاد 
نیز تبدیل شده 
است. رشیدپور 

این روزها 
مشغول ساخت 
سریال بیست با 
هزینه دانشگاه 

آزاد است

 نکته قابل 
تامل در مورد 
دانشگاه آزاد 
چوب حراجى 

است که این 
روزها به اموال 

آن خورده است. 
بر اساس اخبار 

رسیده ،قرار 
است ساختمان 

هاى دانشگاه 
آزاد و امالك 
این دانشگاه 

در خیابان 
پاسداران و 

برخى نقاط شهر 
تهران به فروش 
برسد . کارکنان 
ساختمان هاى 

این دانشگاه در 
منطقه پاسداران 

نیز به همین 
دلیل چند هفته 
اى است به واحد 
علوم تحقیقات 

در حصارك 
منتقل شده اند. 
انتقالى که طبق 

اخبار رسیده 
بدون فراهم 

شدن مقدمات 
الزم و حتى 

امکانات ابتدایى 
بوده است و 

معلوم نیست این 
همه عجله براى 
انتقال و فروش 

امالك به چه 
دلیل است
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«دا» در دست آمریکایى ها
ترجمه انگلیسى کتاب «دا» با عنوان «One Woman’s War» از سوى انتشارات مزدا به چاپ رسیده و در کتابفروشى هاى آمریکا توزیع شده 
است. ترجمه این کتاب را پال اسپراکمن به عهده داشته است. انتشارات مزدا در دوره جدید چاپ  آثار خود، تعدادى از کتاب هاى در دست انتشار با 

ـ اسالمى را منتشر کرده که در این میان نام کتاب «دا» با ترجمه پال اسپراکمن نیز به چشم مى خورد.  موضوع فرهنگ ایرانىـ 

مدیر کل هنرهاى نمایشى گفت: به رغم تمام مشکالتى که وجود دارد نباید نا امید بود، باید اولویت ها را 
پیدا کرد و بر سر آن ها به تفاهم رسید. امکان افزایش بودجه، صرفاً محدود به وزارت فرهنگ و ارشاد نیست. 
در این جلسه که با حضور حسین طاهرى مدیرکل هنرهاى نمایشى، رضا دادویى مدیر شوراى ارزشیابى 
و نظارت، عزت اهللا انتظامى ،  ایرج راد مدیر عامل، بهزاد فراهانى، اصغر دشــتى، حســین کیانى، محمد 
ساربان، حمید پورآذرى و محمد بهرامى برگزار شد، دو طرف به بحث و تبادل نظر راجع به مشکالت تئا تر 
پرداختند. در این جلسه حسین طاهرى عنوان کرد: «به رغم تمام مشکالتى که وجود دارد نباید نا امید 
بود، باید اولویت ها را پیدا کرد و بر ســر آن ها به تفاهم رسید.» وى ادامه داد: امکان افزایش بودجه، صرفاً 

محدود به وزارت فرهنگ و ارشاد نیست بلکه مى توان از راه هاى دیگر هم به بودجه کمک کرد. 

دبیر هیئت انتخاب و خرید کتاب از راه اندازى سیســتم امتیازدهــى در آینده نزدیک خبر داد و 
گفت:  در این شیوه 3 گروه شــامل اعضاى هیئت ، کارشناسان اداره کتاب و ادارات کل استان ها 
براى خرید کتاب امتیازدهى کرده و برآینده امتیازها لحاظ مى  شود.  مصطفى امیدى دبیر هیئت 
انتخاب و خرید کتاب وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمى،  با اشاره به سامانه جامع انتخاب ، خرید و 
توزیع کتاب که به پیشنهاد او قرار است راه اندازى شود گفت:  سامانه فعلى خرید کتاب قرار است 
با اصالحاتى ارتقا یافته و به عنوان ســامانه جامع انتخاب ، خرید و توزیع کتاب طراحى شود. این 
وب ســایت هم دقت در انتخاب کتاب را باال مى برد هم با حذف برخى مراحل سرعت خرید کتاب 

را نیز افزایش مى دهد.

با تمام مشکالتى که وجود دارد نباید نا امید بود سیستم جدید امتیازدهى 3 گانه ارشاد براى خرید کتاب از ناشران

سعید ســــاداتى
فرهنــــگ

اخبـــــار

کتاب «افق تمدنى آینده انقالب اســالمى» جدیدتریــن عنوان از مجموعه 
مطالعاتــى «و انتم االعلون»اســت که به قلــم دکتر ابوذر مظاهرى از ســوى 

انتشارات آرما منتشر شده است.
در این پژوهش تمدن اســالمى محتمل ترین و بســط یافته ترین آینده اى 
است که مى توان براى انقالب اســالمى ترسیم کرد. ظرفیت هاى تمدنى انقالب 
اسالمى اعم از ظرفیت هاى معرفتى، فرهنگى، تاریخى و سیاسىـ  اجتماعى، به 
اندازه اى اســت که مى تواند تمدن آینده جهان را شکل دهد. بررسى هاى متعدد 
نشــان مى دهد که اســالم مهمترین نامزد تمدن آینده اســت و اکنون انقالب 

اسالمى تنها نماینده واقعى اسالم است.
کتاب «افق تمدنى آینده انقالب اســالمى» جدیدتریــن عنوان از مجموعه 
مطالعاتى «و انتم االعلون»اســت که به قلم دکتر ابــوذر مظاهرى به زیور طبع 
آراســته شده اســت. ابوذر مظاهرى این کتاب را در راســتاى دغدغه پژوهشى 
در قلمــرو آینده پژوهى و  با هدف ارائه تبیینى علمى و درســت از آینده  تمدنى 

انقالب اسالمى نوشته است.
در ایــن تحقیق «آینده انقالب اســالمى» بــه صورت یــک موضوع مورد 
پژوهش، مد نظر قرار مى گیرد. چنانکه در ادبیات آینده پژوهى نیز مطرح اســت، 
براى هر پدیده  اى که مورد بررســى آینده پژوهى قرار مى گیرد، سه گونه آینده 

متصور اســت: آینده هاى ممکن، آینده هاى محتمل و آینده  هاى مطلوب.
در این پژوهش، انقالب اســالمى همچون روندى در نظر گرفته شــده که از 
انقالب آغاز شــده و با پشت ســر گذاشــتن مراحل نظام، دولت، کشور و تمدن 
اســالمى به اوج خود مى رســد و مطلوب تریــن آینده که پیوســتن به ظهور و 
حکومت جهانى حضرت مهدى (عج) اســت، همچون افقى در نظر گرفته شــده 
که «در حال تحقق» اســت نه صرفاً «باید تحقق یابد» و این، تحقیق را به سمت 

لزوم تبیین مبناى اصلى بحث یعنى فلســفه تاریخ، سوق مى دهد.
از منظــر این پژوهش، مبناى اصلــى در بحث از آینــده پدیده هاى بزرگى 
همچون انقالب اسالمى موضع فلســفه تاریخى پژوهشگر است. چنانکه بررسى 
آینده بشــریت با پیش فرض فلســفه غربى تاریخ، ارائه نظریــه «پایان تاریخ» 
یا مشــابه آن را به دنبال خواهد داشــت. نظریه اى کــه در چارچوب آن آینده   

متناسبى براى انقالب اسالمى و امثال آن متصور نیست.
چنانکــه در علــم آینده پژوهى نیز آینده هــاى محتمــل اصلیترین موضع 
پژوهش به شمار مى آیند، در اینجا نیز محتمل  ترین آینده انقالب اسالمى نقطه 
ثقل این تحقیق محســوب مى شود که تالش شده است با توجه به افق هاى پیش 
روى این انقالب، ظرفیت هاى موجود آن، روند  تاریخى و شناســایى چالش ها و 

مسائل پیش بینى و نه پیشگویى، شود.
«در کرانه بازى دراز»؛ آخرین رمان زنده یاد گالبدره اى در آستانه چاپ

وصى ادبى زنده یاد محمود گالبدره اى از انتشــار آخرین رمان وى با نام «در 
کرانه بازى دراز» خبر داد و گفت: این اثر تا پایان ســال از سوى سوره مهر منتشر 
مى شــود.على خلیلى، وصى ادبى زنده یاد محمود گالبدره اى، از انتشار یکى از 
آخرین آثار به جامانده از این نویســنده در آینده نزدیک خبر داد و گفت: «امیر 
بازى دراز» یا «در کرانه بازى دراز» عنوان یکى از آثار منتشــر نشده از شادروان 
گالبدره اى اســت که تصمیم گرفتیم آن را با همکارى انتشــارات ســوره مهر تا 
پایان ســال به چاپ برســانیم. این اثر یکــى از کتاب هایى اســت که از محمود 
به یادگار مانده و در آن مى توان ســبک این نویســنده در حوزه داســتان هاى 

اجتماعى را به خوبى دید.
وى در ادامه به مشکالت حل نشــده براى انتشار آثار گالبدره اى اشاره کرد 
و یادآور شــد: همانطور که پیش از این بارها گفته ایم، بنیاد ادبیات داستانى در 
زمان حیات زنده یاد گالبدره اى متعهد شــده بود تا دو اثر وى با نام هاى «دال» 
و «لحظه هاى انقالب» را با هم منتشــر کند، اما تاکنون تنها کتاب دوم به چاپ 

رسیده و دیگرى هنوز منتشر نشده است.
خلیلــى افزود: این در حالى اســت که در قرارداد ذکر و تأکید شــده که دو 
اثر همزمان با هم به مدت ســه سال از ســوى بنیاد به چاپ برسد. امیدوارم در 

مدیریت جدید بنیاد ادبیات داســتانى به این گونه مشکالت بیشتر توجه شود.
انتشار خاطرات جالل آل احمد پس از 45 سال

خواهــرزاده زنده یاد جــالل آل احمد از انتشــار 
خاطرات این نویسنده نام آشــنا در آینده نزدیک خبر 
داد و گفت: این خاطرات پس از 45 ســال از درگذشت 
وى در اختیــار ما قــرار گرفته است.محمدحســین 
دانایــى، خواهــرزاده زنده یــاد جــالل آل احمد، در 
گفت وگو با تســنیم، با اشــاره به تدوین یادداشــت   و 
خاطرات این نویســنده نام آشــنا گفت: چندى پیش 
در جابجایى اثــاث خانه زنده یاد دانشــور، چهار جلد 
کتابچــه از خاطــرات روزانــه آل احمد پیدا شــد که 
خاطرات وى از سال هاى 34 الى 46 را دربرمى گرفت. 
این خاطرات تا حدود یک ســال و نیم قبل از فوت آل احمد را در برمى گیرد.وى 
ادامــه داد: مهمترین ویژگى این خاطرات معرفــى خلقیات، طرز فکر و نظریات 
آل احمد نســبت به موضوعات مختلف اســت. با خواندن ایــن خاطرات متوجه 
مى شویم که در این سال ها چقدر جالل را به ما بد معرفى کرده اند. این خاطرات 
بیــش از هر ســند دیگرى ویژگى هاى شــخصیتى او را روشــن مى کند. بخش 
دیگرى از این خاطرات مربوط به بیان مســائل اجتماعى، سیاسى و فرهنگى در 
آن دوران اســت که جریان آن را مى توانیم به خوبــى در خاطراتى که از وى بجا 

مانده است، بیابیم.
دانایى یادآور شــد: خاطــرات دربردارنده وقایع جالبى اســت که طى این 
ســال ها رخ داده و خواندن بخش هایى از آن شــیرینى و جذابیت خاص خود را 
دارد. یکى از این خاطرات به روز درگذشــت نیما یوشــیج باز مى گردد. در این 
بخش ماجراى فوت این شــاعر گرانقدر که همســایه جالل هــم بود، چگونگى 
برگزارى مراســم درگذشــت وى و همچنین وصیت نامه نیما از جمله خاطرات 

جالبى است که براى هر خواننده اى مى تواند شیرین باشد.
خواهرزاده زنده یاد جالل آل احمد از انتشــار این خاطرات در آینده نزدیک 
خبر داد و یادآور شــد: در حالى حاضر مشــغول خواندن و تدوین این خاطرات 
هســتیم. هنوز با ناشر خاصى صحبت نکرده ایم، اما قرار است که کتاب را تا پایان 

سال جارى به چاپ برسانیم.

از سوى نشر آرما
«افق تمدنى آینده انقالب 

اسالمى» منتشر شد

علیرضا قزوه: در اینجا با کسى شوخى نداریم!
«علیرضا قزوه» در توضیح امتیازها و برترى هاى جشنواره شعر سوره به خط خبر گفت: 
«آقاى میر شــکاك در این جشنواره داور بودند و از نزدیک با شرکت کنندگان جشنواره آشنا 
بوده و از سطح باالى کار در جشنواره شعر سوره اطالع داشتند و مى دانستند که سطح کار این 
جشنواره(به خصوص جشنواره امســال) بسیار باالست. از طرف دیگر کسى که در جشنواره 
ســوره شرکت مى کند از سطح و کیفیت آن آگاه است و مالك برگزار کنندگان جشنواره نیز 
مســائل مربوط به انقالب اسالمى و شعر انقالب است. در این جشنواره سعى بر آن است که به 
شــعر متعهد، اخالقى، آئین گرا، انقالبى، داراى مفاهیم انسانى و... بهاى بیشترى داده شود و 
مرکز توجه نیز این اشــعار باشد. بسیارى از افرادى که در جشنواره سوره شرکت مى کنند در 
جشنواره شعر فجر نیز حضور دارند و همین افراد با گزینش بیشترى وارد جشنواره سوره مى 
شــوند. آقاى عبدالملکیان نیز که از داوران بخش مسابقه بودند ضمن اذعان به اینکه داورى 
در این جشنواره بسیار جدى است، با دیدن کارها از سطح آنها بسیار راضى بودند و گفتند که 
شــرکت در این جشنواره بسیار دشوار و رقابت بسیار نزدیک است. من نمى خواهم جشنواره 
فجر را با این جشنواره مقایسه کنم اما به جرات مى گویم که حدود 70 الى 80 درصد شرکت 
کنندگان در این دو جشــنواره مهم شعرى مشترك هســتند که عده اى از آنها ممکن است 
جشنواره شعر ســوره را ترجیح دهند و عده اى دیگر جشنواره شــعر فجر را مقدم و مهم تر 

بدانند.»
این شاعر حوزه ادبیات متعهد در بررســى و مقابسه دو جشنواره شعر فجر و سوره اذعان 
داشت: «با نگاه به جشنواره شعر فجر امسال و با توجه به سخنرانى ها و کارهاى برگزیده در مى 
یابیم که این جشنواره خیلى در قالب انقالب اسالمى نبود اما ما در اینجا با کسى شوخى نداریم 
و صرف ســرودن شعر براى ما مهم نیست بلکه مفاهیم آئین گرا، اخالقى، انسان گرا، انقالبى، 
متعهد و... نیز براى ما در اولویت است و خود شاعران نیز با گزینش بیشترى براى جشنواره سوره 

شعر آثارشان را ارسال  مى کنند.
وى افزود: نقش جشــنواره شعر سوره در اعتالى شعر و داســتان بسیار مهم است و این 
مسئله با توجه به پایگاه اجتماعى جشنواره سوره کامال مشخص است؛ پایگاه جشنواره شعر 
فجر فقط در تهران است اما ســوره در 30 استان پایگاه دارد و در بعضى استان ها 2 پایگاه و در 
برخى استان ها نیز 3 پایگاه(مانند خوزستان که در 3 شهر دزفول، آبادان و اهواز پایگاه شعرى 
داریم) شعرى داریم و تعداد این پایگاه ها بیش از 30 مرکز است. در این پایگاه ها برنامه شعرى 
به طور منظم برگزار مى شــود و در انجمن هاى آن ترانه، شعر آزاد، شعر آئینى، شعر کودك و 
انواع دیگر اشعار سروده مى شود و اگر جشنواره فجر به جایى مى رسد حاصل زحمات و تالش 
هاى پایگاه هاى شعر سوره در سراسر کشور است. ما حتى سعى کرده ایم که در اهداى جوایز 
نیز چیزى از جشنواره شــعر فجر کم نداشته باشیم و در واقع جوایز جشنواره ما در حد جوایز 
جشنواره فجر است و مجموع این دالیل موجب مى گردد که سال به سال بر اهمیت جشنواره 

شعر سوره اضافه شود و اهمیت باالیى براى شاعران دارد.»
قزوه در ارتباط با اهمیت جشــنواره شعر سوره نیز توضیح داد: «در یک نگاه کلى، عواملى 
مثل برگزارى چندین دوره متوالى از جشنواره شعر ســوره، داورى منصفانه، سطح شعراى 
شرکت کننده، جوایز اشعار برگزیده، محتواى اشعار و... دست به دست هم مى دهند تا اهمیت 

جشــنواره شعر و داستان سوره را باال ببرند و در واقع باید گفت که جشنواره سوره  کمک کار و 
همراه جشنواره فجر است و شاید مقایسه این دو کار مناسب و درستى نباشد.»

دبیر نخستین جشــنواره بین المللى شعر فجر در پاسخ به این ســوال که چرا میان آثار 
جشنواره شــعر فجر و نام آن تناسب خاصى دیده نمى شــود، گفت: «اینطور نیست که در 
جشنواره شعر فجر هیچ اثرى در ارتباط با ماهیت و پیام انقالب اسالمى نباشد بلکه در جشنواره 
شعر فجر نیز چنین آثارى یافت مى شود اما به نظر مى رسد که دوستان برگزار کننده جشنواره 
فجر امسال، تالش کردند جشنواره امســال را کمى متفاوت نشان دهند و این در حالى است 
که آغاز جشنواره شــعر فجر با بچه ها و نیروهاى انقالب بوده است. در دوره اول بنده به اصرار 
آقاى صفار دبیر جشنواره بودم و در دوره هاى بعد نیز بزرگانى چون استاد معلم، استاد موسوى 
گرمارودى و دیگران دبیر این جشــنواره بودند. در دوره اى که بنده دبیر جشنواره بودم سعى 
کردیم که در بخش شعراى فارســى زبان از افراد زیادى دعوت کنیم و عالوه بر این از شعراى 
بزرگى مثل اخوان ثالث تجلیل شد و فرزند اخوان نیز به جشنواره آمد. اما در جشنواره امسال 
با همه زحماتى که برادر عزیر ما آقاى کاکایى کشیدند، اتفاق چندانى نیفتاد و صرفا نیروهاى 
جوان به جشنواره آمدند و البته اگر قرار باشد کارى کنیم با همین نیروهاى جوان شدنى است 

و باید روى اینها سرمایه گذارى شود.»
سعبد بیابانکى: بیش از آنکه کشور به لشــگر هاى نظامــى و امنیتى نیاز داشته باشد، 

نیازمند لشگر فرهنگى است
دبیر دوازدهمین دوره جشــنواره شعر و ادبیات سوره نیز در گفتگو با خط خبر در رابطه با 
تفاوت هاى این جشنواره با سایر جشنواره هاى مهم شعرى گفت: «این جشنواره که امسال 
دوره دوازدهم آن برگزار شــد در چند مورد نســبت به جشنواره شعر فجر متفاوت است؛ اول 
اینکه این جشنواره از اساس متعلق به نسل جوان است و تنها جشنواره اى است که فقط افراد 
زیر 30 سال مى توانند در آن شرکت کنند. ضمن آنکه جشنواره شعر سوره، تنها جشنواره اى 
است که در آن به طور هم زمان به شعر و ادبیات پرداخته مى شود و باید اعتراف کنیم بسیارى از 
افرادى که در سال هاى اخیر به عنوان شاعر به جامعه شعرى ما معرفى شدند، از خروجى هاى 
جشنواره شعر ســوره بوده اند. تفاوت دیگر جشنواره شعر فجر با شعر سوره در این است که با 
توجه به برگزارى جشنواره شعر سوره توسط حوزه هنرى سازمان تبلیغات اسالمى، مسائل و 

موضوعات شعر نیز در امورى چون شعر انقالب، شعر متعهد و... خالصه مى شود.»
بیابانکى در خصوص علل متفاوت برگزار شدن دو جشنواره و اهمیت جشنواره شعر فجر 
نیز گفت: «به هر تقدیر جشنواره اى که توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى برگزار مى شود 
به مفاهیم گسترده ترى مى پردازد و حال اینکه دغدغه ما(به عنوان برگزار کنندگان جشنواره 
شعر ســوره) باید چیز دیگرى باشــد. اما به هر ترتیب صرف پرداختن به ادبیات و اختصاص 
بودجه(هر چند اندك به آن) به تنهایى فرصت مغتنمى اســت چرا که هزینه هاى فرهنگى 
مربوط به شعر و ادبیات در مقایسه با سایر حوزه هاى فرهنگى و حوزه هاى ورزشى بسیار ناچیز 
اســت و از این جهت صرف برگزارى جشنواره امرى مطلوب است. به نظر من هر دو جشنواره 
مى بایست دغدغه هاى یکسانى داشته باشند و کالن نگر باشند و توجه داشته باشیم که امروز 
بیش از آنکه کشور به لشــگر هاى نظامى و امنیتى نیاز داشته باشد، نیازمند لشگر فرهنگى 

است.»

علیرضا قزوه: صرف سرودن شعر براى ما مهم نیست 
سعید بیابانکى: کشور نیازمند لشگر فرهنگى است

میر شکاك:نازل ترین شعر جشنواره جوان سوره از بهترین اثر در جشنواره فجر بهتر است!

نگاهى به برگزارى جشنواره شعر و داستان سوره

جایى براى تربیت شعراى جوان و متعهد

  

حدود 12 دوره اى از برگزارى جشــنواره شعر و داستان ســوره مى گذرد و خوشبختانه حاصل این دوازده دوره نیز تربیت و معرفى شعراى جوان زیادى به جامعه ادبى 
کشــور و به خصوص ادبیات و شعر متعهد بوده است.این جشنواره در فضایى شروع به کار کرد که هنوز جشنواره شعر فجر آغاز نشده بود و بدین ترتیب، خالء نبود یک 
جشنواره اختصاصى شعر و ادبیات(در سطح ملى و بین المللى) بسیار محسوس بود و برگزارى چنین جشن و آئینى به عنوان نیاز جامعه شعرى و ادبى کشور مورد توجه 
قرار داشت.جشنواره شعر و داستان سوره آن چنان توانست در کار خود موفق شود که توجه بسیارى از صاحب نظران را به خود جلب کرد و یوسفعلى میرشکاك در این باره گفت:« نازل ترین 

شعر جشنواره جوان سوره از بهترین اثر ارائه شده در جشنواره شعر فجر باالتر و بهتر است!» 

ـبر
ــ

ــ
«شخصیت هاى مانا» به قیصر شعر انقالب رسیدخ

طرح «شــخصیت هاى مانا» در ششمین جلد خود به زندگى نامه و کارنامه کارى قیصر 
امین پور مى پردازد. این اثر از ســوى دفتر ادبیات انقالب اسالمى حوزه هنرى تدوین شده 
است.به گزارش  تسنیم، مجموعه 100 جلدى «شخصیت هاى مانا» به همت دفتر ادبیات 
انقالب اســالمى حوزه هنرى به منظور معرفى شــخصیت هاى تأثیرگــذار در حزوه هاى 
مختلف به رشــته تحریر درمى آید. در این مجموعه به زندگى نامه شخصیت هایى پرداخته 
مى شود در یکصد ســال اخیر بانى خیر در زمینه هاى علمى، سیاسى، فرهنگى و... بودند و 
نام آنها به نیکى در این حوزه ها یاد مى شــود. دفتر ادبیات انقالب اســالمى در سرى جدید 
این مجموعه به ســراغ زندگى قیصر امین پور رفته و به جزئیات زندگى این شــاعر انقالب 
پرداخته اســت.این آثر از چند بخــش زندگى نامه، خاطرات و فعالیت هــاى امین پور در 
حوزه هاى مرتبط تشکیل یافته اســت که قرار است در 100 صفحه به رشته تحریر درآید. 
قالب و ساختار اثر به گونه اى طراحى شده اســت تا عالوه بر جوانان که مخاطب اصلى این 
آثار هســتند، خواندن آنها براى دیگران هم جذاب باشــد. این براى نخستین بار است که 
زندگى نامه کامل و مدونى از شــخصیت هاى برجســته مانند قیصــر امین پور با این قالب 

و ســاختار به نگارش درمى آید.قرار اســت تا پایان مرداد ماه ســال جارى پنج جلد از این 
مجموعه با محوریت زندگى نامه حجت االسالم و المســلمین سیداحمد خمینى، طاهره 
صفارزاده، غالمرضا ســعیدى، سیدجعفر شــهیدى و محمدعلى داعى االسالم که به قلم 
اکبر خوشزاد، جواد کامور بخشایش و چندتن از نویسندگان به رشته تحریر درآمده منتشر 
شوند.خوشزاد پیش از این در گفت وگو با تسنیم در رابطه با یکى از مجلدات این مجموعه با 
محوریت زندگى شادروان سیدجعفر شهیدى گفته بود: شخصیت افرادى چون سیدجعفر 
شهیدى براى عموم شناخته شده نیستند و با وجود اینکه همه یا به صورت مستقیم و اغلب 
به صورت غیر مســتقیم از راه کتاب ها و آثار با این افراد آشنا هســتند، اما به صورت دقیق 
از زندگى و آثار این چهر ه هاى تأثیرگذار به ویــژه در تاریخ معاصر آگاهى ندارند، به همین 
دلیل در این کتاب تالش شــده اســت تا حدودى این فقدان و ضعف برطرف شود. البته در 
خصوص اســتاد شهیدى آثار متعددى در این قالب به چاپ رســیده است، اما با وجود این 
هنوز زندگى نامه شســته  رفته  اى از ایشان در دست نیســت که بتواند منبع موثق و متقنى 

براى بررسى ابعاد این استاد باشد.
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برگزارى 32 نشست در هشت روز اول نمایشگاه قرآن
مدیر کمیته علمى بیست و دومین نمایشگاه قرآن از برگزارى 32 نشست تا پایان روز هشتم در این نمایشگاه خبر داد. به گزارش ستاد خبرى بیست 
و دومین نمایشگاه بین المللى قرآن کریم، محمدرضا معینى گفت:نشست هایى که در روزهاى گذشته برگزار شده جنبه هاى آموزشى، کاربردى، 

نظرى و پژوهشى برخوردار بوده است. 

یکى از مراجع عظام تقلید گفت: کســانى که سال ها در قرآن جستجو و تحقیق کرده باشند به عمق 
این مطلب پى مى برند که همه علوم ریشه در قرآن دارند و پاسخ بسیارى از سئواالت را مى توان با تامل 
در قرآن پیدا کرد. آیت اهللا ناصر مکارم شیرازى  اظهار کرد: برگزارى جلسه ترتیل خوانى قرآن کریم در 
چنین سطحى واقعا قابل تقدیر و تحسین است و باید خدا را شکرگزار باشیم که زنده ماندیم و برگزارى 
چنین جلســه با عظمتى براى قرائت قرآن کریم در نظام جمهورى اسالمى که کشور پیروان مکتب 
اهل بیت(ع) است را مشاهده کردیم. آیت اهللا مکارم شیرازى با اشاره به روایتى از حضرت على(ع) که 
فرمودند چشمه هاى علم در قرآن است، بیان کرد: کسانى که سال ها در قرآن جستجو و تحقیق کرده 

باشند، به عمق این مطلب پى مى برند که همه علوم ریشه در قرآن دارند.

همه علوم ریشه در قرآن کریم دارند
یکى از مراجع عظام تقلید گفت: مسیحیان و گروهى از اعراب خداوند را به داشتن فرزند انتخابى و یا 
حقیقى نســبت مى دهند که این اقدام آنان تایید کردن اقدامات ظالمانه کافران در زمان جاهلیت و 
کشتن فرزندان نسل آدم خواهد بود. آیت اهللا جعفر سبحانى با اشاره به منزه بودن خداوند از هرگونه 
شــرك و کفر ابراز داشت: او از تمام اشکاالت پاك و منزه اســت و مبادا نباید براى او شریک یا فرزند 
قرار دهیم. این مرجع تقلید عنوان کرد: مســیحیان و گروهى از اعراب خداوند را به داشــتن فرزند 
انتخابى و یا حقیقى نســبت مى دهنــد که این اقدام آنان تایید کردن اقدامــات ظالمانه کافران در 
زمان جاهلیت و کشــتن فرزندان خواهد بود.وى در پایان متذکر شد: ما باید در مقابل این اقدامات 

جاهالنه ایستادگى کنیم و بصیرت مورد نیاز مردم را نسبت به این موضوع ها گسترش دهیم.

برخى اعتقادات جاهالنه به اصل توحید لطمه مى زند

دکتر رجبى دوانى: خصوصى سازى در چنین شرایطى خطاى 
محض و حتى خیانت است

خصوصى سازى در عرصه فرهنگ داراى چه مزایا و معایبى 
است و آیا با توجه مختصات فرهنگى کشــور ما، این کار ممکن و سریع 

الحصول است؟
اگر منظور از خصوصى سازى در عرصه فرهنگ این است که نظام سیاست گذارى کالن 
را انجام دهد و نظارت دقیق را نیز به همراه داشــته باشد و اجراى سیاست ها و امور اجرایى را 
به بخش خصوصى(که مورد اطمینان و اعتماد است و وفادارى خود به ارزش هاى اسالمى و 
انقالبى نشان داده است) بسپارد، نه تنها یک تهدید به حساب نمى آید بلکه فرصتى مناسب 

براى دولت و حاکمیت است اما بنده از ظواهر امر چنین برداشتى ندارم.
این موضوع(خصوصى ســازى عرصه فرهنگ) زمانى جاى ســخن دارد که دولت یک 
برنامه ریزى منســجم فرهنگى داشته باشد و این در حالى اســت که متاسفانه دولت هاى 
متعدد در 3 دهه گذشــته دچار روزمرگى بوده اند و اساســا به برنامه ریزى در حوزه فرهنگ 
باور نداشــتند.باید توجه داشت که انقالب ما پیش از همه چیز صبغه فرهنگى داشت و علت 
اصلى دشــمنى غرب و در راس آنها ایاالت متحده با جمهورى اسالمى ایران، بر سر فرهنگى 
بودن انقالب اسالمى و قدرت نرم نهفته در آن است در غیر این صورت دشمن از قدرت نظامى 
و سیاســى ما واهمه چندانى ندارد.قدرت نرم موجود در فرهنگ انقالب، فرهنگ غرب را به 

زورآزمایى سنگینى مى کشاند و البته پیروزى قطعى با فرهنگ انقالب اسالمى خواهد بود.
در مقطع کنونى نگرانــى اصلى در حوزه فرهنگ از این قرار اســت که مى بینیم رئیس 
جمهور در مواردى، دیدگاهى دارد که بر خالف نظر رهبرى(حفظه اهللا) اســت؛ براى مثال 
از دیدگاه رئیس جمهور هنر، هنر اســت و دینى و غیر دینى نــدارد و همه هنرمندان صالح 
هســتند و نیازى به ارشاد ندارند.در عرصه ى کتاب و نشریات نیز دولت اعتقادى به کنترل و 
نظارت ندارد و به هین ترتیب است که در یک روزنامه والیت امیرالمونین(علیه السالم) را در 
یک روزنامه زیر سوال مى برند و به مذهب رسمى کشور توهین مى کنند و هیچ عکس العمل 
خاصى از ســوى وزراى دولت و به خصوص وزراى مرتبط با این موضوع دیده نمى شود و اگر 

عکس العمل جزیى از آنها سر بزند، بعدا با عکس العملى دیگر محو خواهد شد.
با این وضعیت چگونه ممکن است این دولت بخش خصوصى را به فرهنگ 

بسپارد و خیال ما از بقاى فرهنگ انقالب راحت باشد؟!
در شــرایطى که رهبرى قائل به علوم انسانى اسالمى هستند و بسیارى بر این باورند که 
علوم اسالمى فعلى در پى تامین مطامع عده اى محدود است و حاصل تربیت آن نیز مشخص 

است، رئیس جمهور مى گوید علم، علم است.
در دولتى که رئیس شــوراى عالى انقالب فرهنگى چنیــن دیدگاهى دارد نباید به هیچ 
عنوان به این کار(خصوصى ســازى فرهنگ) تن دهیم و این کار خطاى محض است و شاید 

بتوان در بعضى موارد از این هم عبور کرد و آن را خیانت دانست.
تجربه خصوصى سازى در سایر نقاط دنیا به چه ترتیبى است؟ آیا آزادى به 

معناى واقعى کلمه در عرصه فرهنگى غرب محقق شده است؟
شــعار آزادى در غرب دروغى بیش نیســت و در جوامع غربى نیز شاهد آن هستیم که 
از سویى شــعار آزادى سر مى دهند و از ســویى دیگر از پخش شبکه هاى خبرى جمهورى 
اســالمى ایران از طریق ماهواره هاى خود ممانعت مى کنند.جالب اینجاست که حتى اجازه 
نمى دهند تا شــبکه هاى فیلم و سریال ما نیز پخش شــود چرا که آنها مى دانند پخش این 
ســریال ها و فیلم ها به افزایش قدرت نرم ما مى انجامد.در غرب اصل بر فرهنگ است و غربى 
ها دریافته اند که کار نظامى براى مدتى کوتاه جواب مى دهد و با تکیه صرف بر قدرت نظامى 
حکومت تداوم نمى یابد مگر آنکه بر فرهنگ مردم غلبه کرد و به همین دلیل است که تالش 
اســتکبار از جنگ جهانى دوم به ســمت بر مســائل فرهنگى متمرکز بوده است و اوباما مى 

گوید:«هالیوود در جهت اهداف دولت آمریکا است.»
در آنجا همه رسانه ها(اعم از سینما، خبرگزارى ها، سایت هاى خبرى و...) تنها پوشش و 
ظاهرى آراسته به آزادى بیان دارند جز با رعایت خطوط قرمز اماکن بقا ندارند و این خطوط 
نیز در درجه اول حفظ منافع مالى و در درجه دوم حفظ امنیت رژیم صهیونیستى مى باشد.

لذا همین رســانه ها در مواقعى به خداوند متعال و ســاحت حضرت مسیح جسارت مى 
کننــد و آزادى بیان دارند اما در رابطه با هولوکاســت قطها ممیزى وجود دارد منتهى با یک 

روش پیچیده این ممیزى را اعمال مى کنند.
کســانى که در نهایت بى خبرى و خامى غرب را به رخ ما مى کشــند و مقایسه مى کنند 

به این موضوع توجه ندارند که در آنجا رسانه ها در هماهنگى کامل با حکومت ها هستند.
در ایران که در جهان اســالم به عنوان صاحب ایده اى انقالبى به آن دیده مى شــود باید 

براى فرهنگ متولى داشته باشیم و ستاد انقالب فرهنگى(در بدو پیروزى انقالب اسالمى) و 
شوراى عالى انقالب فرهنگى براى تعریف و عرضه فرهنگ انقالبى به وجود آمده اند.

این در حالى است که با وجود ریاست رئیس جمهور بر شورا، مصوبات شورا اجرایى نمى 
شود و این نشان مى دهد که کسى اراده این کار را ندارد.

با این تفاسیر هدف از طرح چنین مباحثى در شرایط کنونى چیست؟
به نظر من مسئوالن دولتى با دو هدف چنین اظهاراتى را بیان مى دارند؛ در درجه اول باج 
دادن به کسانى که دولت تصور مى کند اگر آنها نبودند، راى نمى آورد که راس این گروه(باج 

گیرنده) اصالح طلبان قرار دارند که من آنها را منحرف ایدئولوژیک مى دانم.
ابته این موضوع(باج دادن به اصالح طلبان) تنها در عرصه فرهنگى نیســت بلکه دولت 
با آوردن افراد مســاله دار در مناصب اجرایى به مجلس دهــن کجى مى کند و مجلس نیز با 
سادگى به برخى از وزرا راى اعتماد داد چرا که اصالح طلبان نشان دادند که براى رسیدن به 
اهداف خود با مفسدان، ارااذل و اوباش، ضدانقالب و... هم دست مى شوند که در جریان فتنه 
88 این موضوع به وضوح دیده شد. بى بند و بارى و خصوصى سازى در عرصه فرهنگ، آرزوى 

اصالح طلبان است که دولت نیز در پى تحقق آن مى باشد.
دومین هدف دولتى ها از چنین اقداماتى، ایجاد ارتباط با غرب و دشمان است کما این که 
در جریــان مذاکرات نیز از رئیس جمهور تا برخى از وزرا با زبان بى زبانى که نه، با زبان صریح 
گفتند که خط ما از خط دولت قبلى متمایز است و با غرب سر ناسازگارى نداریم و براى اینکه 
نشان دهند که در عرصه فرهنگ پافشــارى ندارند چنین اظهاراتى دارند و حال آنکه بسیار 

خام خیالى است.
غرب به ســبب ضربه هایى که از ما خورده اســت هر چه در توان داشت براى نابود نظام 
اسالمى و الهى به کار برد اما نتوانست و با چنین چراغ سبز نشان دادن ها نیز اتفاقى نمى افتد.

تجربه شــوروى و دقت در آن بســیار مناسب اســت که در آنجا غرب به دلیل مشکالت 
ایدئولوژیک با شوروى، میلیاردها دالر براى سرنگونى شــوروى هزینه کرد تا به هدف خود 
برسد اما حتى با فروپاشى شوروى نیز دست از سر روسیه بر نمى دارد و در ماجراى اوکران تا 

روسیه را به زانو در نیاورد دست بردار نیست.
حاال این خوش خیالى اســت که بخواهیم با پشــت پا زدن به ارزش ها و نقد گذشته دل 

دشمن را به دست آوریم.

محمد سرشار: سطح سیاست گذارى و تولى گرى از شئون حاکمیت است و قابل 
واگذارى نیست

تعریف دقیق خصوصى ســازى در عرصه فرهنگ چیســت؟ معموال چه 
سطوحى از فرهنگ به بخش خصوصى واگذار مى شوند؟

اگر منظور از خصوصى سازى در فرهنگ، تصدى گرى آفرینش و تولید آثار هنرى باشد 
مســلما امرى طبیعى و مطلوب است که مى تواند به رشد آثار فرهنگى کمک کند.اما باید در 
نظر داشــت که این کار ،مقدمات و موخراتى دارد که بدون توجه به آنها این امر شدنى نیست 

و آسیب هایى را به همراه خواهد داشت.
باید توجه داشت که هرم موسسه فرهنگى کشور 4 الیه دارد که عبارتند از:

الیه اول؛ الیه ى نظریه پردازى، سیاســت گذارى و تعیین خط مشى هاى کلى است که 
این الیه متشکل از دانشگاه، حوزه علمیه و شوراى عالى انقالب فرهنگى مى شود.

الیه ى دوم نیز بــه امر «تولى گرى» اختصاص دارد که کارویــژه اصلى آن برنامه ریزى 
و هدایت خطوط فرهنگى تعیین شــده توسط الیه اول اســت و بیشتر دستگاه هاى دولتى 
از وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمى تا صدا و سیما و سایر دســتگاه هاى اجرایى فرهنگى را 
در بــر مى گیرد.الیه ســوم نیز به آفرینش و تولید آثار فرهنگى مشــغول اســت که در این 
الیــه تولیدکنندگان محصوالت فرهنگى اعم از ناشــران، تولید کننــدگان اقالم فرهنگى، 

فیلمسازان و هزاران صنف دیگر قرار دارند.
الیه چهارم نیز «مخاطب گسترى» را مورد هدف قرار مى دهد که عمده فعالیت هاى آن 
«چهره به چهره» انجام مى شود و این الیه نیز افراد زیادى را در بر مى گیرد و از کتابخانه هاى 
عمومى تا مهدکودك و فرهنگسرا ها و فروشگاه هاى محصوالت فرهنگى را شامل مى شود.

طبیعى است که سطح اول و دوم بیشترین ظرفیت را براى مشارکت مردم دارد و در همه 
نظام هاى فرهنگى را وضعیت به همین منوال اســت اما هیچ کجاى دنیا کار سیاست گذارى 
و تعیین خطوط کلى و همچنین تولى گرى(ســطوح اول و دوم) را به مردم واگذار نمى کنند 

بلکه این سطوح تنها شان حاکمیت است که باید آن را تایید و تنظیم کند.
در واقــع زمانى که مردم حاکمیت را تعیین مى کنند که به زندگى و نظام هاى اجتماعى 
آنان نظم و ســامان ببخشــد، این وظایف را به حاکمیت واگذار مى کنند تا براى پیشرفت ها 

الزم برنامه ریزى کند و از تالش ها در مسیر پیشرفت حمایت کند و از سود جویى ها ممانعت 
ورزد و امر تولى گرى را به خوبى انجام دهد.

یکى از مواردى که همواره دغدغه تولیدکنندگان فرهنگى مى باشد، بحث 
عدم سودآورى و بازار مناســب این عرصه است! آیا خصوصى سازى مى 

تواند در بهبود بازار فرهنگ موثر باشد؟
در واقع کســى که تولى گرى مى کند مى بایست تصویر و نگاهش نسبت به موضوع امور 
تولى خویش(که در اینجا فرهنگ اســت) داشته باشــد در  آینده مشخص باشد و بنا بر این 

«آینده پژوهى» نخستین شان متولیان عرصه فرهنگ مى باشد.
دولت ها باید از طریق پژوهش هاى کالن فرهنگى، تغییرات فرهنگى را در آینده را پیش 
بینى و مشخص کنند پس از اینکه تغییرات را دریافتند در مرحله بعد مى بایست نسبت ما با 
آینده و تغییرات را مشخص کنند و پس از این است که مردم و تولید کنندگان عرصه فرهنگ 
شامل ناشــران، تهیه کنندگان سینما و... وارد میدان مى شوند و کار خود را با نگاه درست به 

آینده انجام مى دهند و برنامه ریزى مى کنند.
در اینجا دولت باید از آثارى که به مسیر پیشرفت کشور کمک مى کنند حمایت کند و با 

سالم سازى محیط کار در عرصه فرهنگ، بستر الزم جهت نظارت خود را فراهم آورد.

محمد قهرمانى (تهیه کننده):در فرهنگ هدف نباید اقتصاد باشد!
آیا امکان خصوصى سازى در همه زمینه هاى فرهنگى ممکن است؟

در بعضى کارها امکان خصوصى سازى وجود دارد اما همین هم نیازمند مدیریت صحیح 
و درست است تا مشکلى به وجود نیاید.براى مثال در بخش نشر دولت مى تواند ناشران مورد 
اعتماد خود را انتخاب نماید تا آنها ممیز دولت شــوند و دیگــر دولت خود را درگیر ممیزى 
نکند. مثال ناشــرانى مثل آســتان قدس رضوى، قدر والیت، بعثت و... که مورد تایید تظام 
هســتند و آنها نیز خطوط قرمز را به خوبى مى دانند براى این کار انتخاب شوند.خوب اینجا 
یک مشــکل به وجود مى آید و آن هم اینکه ممکن است ناشر مورد اعتماد هر دولت متفاوت 

و مختلف باشد!
بنده هم عرض کردم از ناشرانى استفاده کند که مورد تایید نظام است و خط قرمزها 
را مى شناســد و بر اســاس آنها عمل مى کنند در غیر این صورت ممکن اســت ناشرانى 
وجود داشته باشــند که اســاس نظام را قبول ندارند و هیچ آدم عاقلى ممیزى را به آنها 

نمى سپارد.
ضمن آنکه همان ناشــران مورد اعتماد نیز باید بر اساس آئین نامه و قوانینى اعمال نظر 
کنند که وزارت ارشــاد تعیین مى کند و انتخاب یک گروه براى امــر ممیزى به معناى این 
نیست که ســالیق غالب شود.سالها قبل به یکى از وزراى ارشــاد گفتم که باید آئین نامه ها 
تغییر دهد اما او گفت که اگر این کار را انجام دهیم همه چیز به هم مى ریزد! من هم به او گفتم 
وزارت ارشادى که پى ریزى آن توسط فرح بوده اســت و دیوارهاى آن را نیز آیین نامه هاى 

مهاجرانى و خاتمى کشیده است، اگر به هم بریزد اتفاقى نمى افتد!
باالخره در مواردى نیاز است که یک جاهایى به هم بریزد تا مطلوب نظام به وجود آید؛ وقتى 
یک سنگر مقابل نظام قرار دارد باید آن را فتح کنیم و سنگرى مناسب و متناسب ایجاد نماییم.بنابر 
ما در عرصه خصوصى سازى فرهنگ باید کار را اوال به کسانى بسپاریم که مورد اعتماد هستند و 
بیالن کارى مشخصى دارند و دوما همین افراد نیز مى بایست در چارچوب ضوابطى عمل کنند 
که از سوى مراجع ذى صالح مانند وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى و شوراى عالى انقالب فرهنگى 
تعیین شده اســت.پس وظیفه وزرات ارشاد مى شود ســه کار:1- هدایت بر اساس آئین نامه و 
ضوابط مصوب 2- حمایت از کارهایى که در راستاى تحقق اهداف عمل مى کنند 3- نظارتبرخى 
معتقدند زمانى که اصل 44 قانون اساسى مطرح مى شود هدف آن بهره ورى اقتصادى و افزایش 

کارایى است. اما آیا مى توان در بخش اقتصادى هدف را اقتصاد قرار داد؟
قاعدتــا نمى توان ایــن کار را انجام داد. اگرچه در عرصه فرهنگ نیز مى توان ســخن از 
تجارى سازى داشته باشیم اما در هر صورت دولت ها براى تولید فرهنگ مى بایست سرمایه 
گذارى کنند و در مرحله بعد به فکر ســودآورى و تجارى سازى کنند.در سایر نقاط دنیا نیز 
وضعیت به همین منوال اســت . صنعت تولید فیلم و کتاب سودآورى قابل توجهى دارد اما 
باید توجه داشته باشــیم که در همان هالیوود نیز ساالنه 10 الى 15 فیلم سودآورى دارند و 
اینگونه نیست که همه تولیدات هالیوود ســودآور باشند.به عبارت دیگر هدف کار فرهنگى 
نباید اقتصادى باشــد، در ابتدا مى بایست تولید فرهنگ بر اســاس ارزش هاى جامعه را مد 
نظر داشــت و پس از آن به ســراغ تجارى ســازى برویم.مانند تولید علم که در ابتدا یک 
ســرمایه گذارى کالن در این عرصه مى شود و پس از آن به ســراغ پیوند آن با صنعت و 

سودآورى مى روند.

خصوصى سازى در عرصه فرهنگ؛ چرا و با چه هدفى؟!
رجبى دوانى: خصوصى سازى در چنین شرایطى خطاى محض و حتى خیانت است

محمد سرشار: سطح سیاست گذارى و تولى گرى از شئون حاکمیت است و قابل واگذارى نیست
محمد قهرمانى (تهیه کننده):در فرهنگ هدف نباید اقتصاد باشد!

خط خبر در گفت و گو با فعاالن فرهنگى بررسى کرد:

امیرحسین ثومالى
فرهــــنگ
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برگزارى 32 نشست در هشت روز اول نمایشگاه قرآن
مدیر کمیته علمى بیست و دومین نمایشگاه قرآن از برگزارى 32 نشست تا پایان روز هشتم در این نمایشگاه خبر داد. به گزارش ستاد خبرى بیست 
و دومین نمایشگاه بین المللى قرآن کریم، محمدرضا معینى گفت:نشست هایى که در روزهاى گذشته برگزار شده جنبه هاى آموزشى، کاربردى، 

نظرى و پژوهشى برخوردار بوده است. 

یکى از مراجع عظام تقلید گفت: کســانى که سال ها در قرآن جستجو و تحقیق کرده باشند به عمق 
این مطلب پى مى برند که همه علوم ریشه در قرآن دارند و پاسخ بسیارى از سئواالت را مى توان با تامل 
در قرآن پیدا کرد. آیت اهللا ناصر مکارم شیرازى  اظهار کرد: برگزارى جلسه ترتیل خوانى قرآن کریم در 
چنین سطحى واقعا قابل تقدیر و تحسین است و باید خدا را شکرگزار باشیم که زنده ماندیم و برگزارى 
چنین جلســه با عظمتى براى قرائت قرآن کریم در نظام جمهورى اسالمى که کشور پیروان مکتب 
اهل بیت(ع) است را مشاهده کردیم. آیت اهللا مکارم شیرازى با اشاره به روایتى از حضرت على(ع) که 
فرمودند چشمه هاى علم در قرآن است، بیان کرد: کسانى که سال ها در قرآن جستجو و تحقیق کرده 

باشند، به عمق این مطلب پى مى برند که همه علوم ریشه در قرآن دارند.

همه علوم ریشه در قرآن کریم دارند
یکى از مراجع عظام تقلید گفت: مسیحیان و گروهى از اعراب خداوند را به داشتن فرزند انتخابى و یا 
حقیقى نســبت مى دهند که این اقدام آنان تایید کردن اقدامات ظالمانه کافران در زمان جاهلیت و 
کشتن فرزندان نسل آدم خواهد بود. آیت اهللا جعفر سبحانى با اشاره به منزه بودن خداوند از هرگونه 
شــرك و کفر ابراز داشت: او از تمام اشکاالت پاك و منزه اســت و مبادا نباید براى او شریک یا فرزند 
قرار دهیم. این مرجع تقلید عنوان کرد: مســیحیان و گروهى از اعراب خداوند را به داشــتن فرزند 
انتخابى و یا حقیقى نســبت مى دهنــد که این اقدام آنان تایید کردن اقدامــات ظالمانه کافران در 
زمان جاهلیت و کشــتن فرزندان خواهد بود.وى در پایان متذکر شد: ما باید در مقابل این اقدامات 

جاهالنه ایستادگى کنیم و بصیرت مورد نیاز مردم را نسبت به این موضوع ها گسترش دهیم.

برخى اعتقادات جاهالنه به اصل توحید لطمه مى زند

دکتر رجبى دوانى: خصوصى سازى در چنین شرایطى خطاى 
محض و حتى خیانت است

خصوصى سازى در عرصه فرهنگ داراى چه مزایا و معایبى 
است و آیا با توجه مختصات فرهنگى کشــور ما، این کار ممکن و سریع 

الحصول است؟
اگر منظور از خصوصى سازى در عرصه فرهنگ این است که نظام سیاست گذارى کالن 
را انجام دهد و نظارت دقیق را نیز به همراه داشــته باشد و اجراى سیاست ها و امور اجرایى را 
به بخش خصوصى(که مورد اطمینان و اعتماد است و وفادارى خود به ارزش هاى اسالمى و 
انقالبى نشان داده است) بسپارد، نه تنها یک تهدید به حساب نمى آید بلکه فرصتى مناسب 

براى دولت و حاکمیت است اما بنده از ظواهر امر چنین برداشتى ندارم.
این موضوع(خصوصى ســازى عرصه فرهنگ) زمانى جاى ســخن دارد که دولت یک 
برنامه ریزى منســجم فرهنگى داشته باشد و این در حالى اســت که متاسفانه دولت هاى 
متعدد در 3 دهه گذشــته دچار روزمرگى بوده اند و اساســا به برنامه ریزى در حوزه فرهنگ 
باور نداشــتند.باید توجه داشت که انقالب ما پیش از همه چیز صبغه فرهنگى داشت و علت 
اصلى دشــمنى غرب و در راس آنها ایاالت متحده با جمهورى اسالمى ایران، بر سر فرهنگى 
بودن انقالب اسالمى و قدرت نرم نهفته در آن است در غیر این صورت دشمن از قدرت نظامى 
و سیاســى ما واهمه چندانى ندارد.قدرت نرم موجود در فرهنگ انقالب، فرهنگ غرب را به 

زورآزمایى سنگینى مى کشاند و البته پیروزى قطعى با فرهنگ انقالب اسالمى خواهد بود.
در مقطع کنونى نگرانــى اصلى در حوزه فرهنگ از این قرار اســت که مى بینیم رئیس 
جمهور در مواردى، دیدگاهى دارد که بر خالف نظر رهبرى(حفظه اهللا) اســت؛ براى مثال 
از دیدگاه رئیس جمهور هنر، هنر اســت و دینى و غیر دینى نــدارد و همه هنرمندان صالح 
هســتند و نیازى به ارشاد ندارند.در عرصه ى کتاب و نشریات نیز دولت اعتقادى به کنترل و 
نظارت ندارد و به هین ترتیب است که در یک روزنامه والیت امیرالمونین(علیه السالم) را در 
یک روزنامه زیر سوال مى برند و به مذهب رسمى کشور توهین مى کنند و هیچ عکس العمل 
خاصى از ســوى وزراى دولت و به خصوص وزراى مرتبط با این موضوع دیده نمى شود و اگر 

عکس العمل جزیى از آنها سر بزند، بعدا با عکس العملى دیگر محو خواهد شد.
با این وضعیت چگونه ممکن است این دولت بخش خصوصى را به فرهنگ 

بسپارد و خیال ما از بقاى فرهنگ انقالب راحت باشد؟!
در شــرایطى که رهبرى قائل به علوم انسانى اسالمى هستند و بسیارى بر این باورند که 
علوم اسالمى فعلى در پى تامین مطامع عده اى محدود است و حاصل تربیت آن نیز مشخص 

است، رئیس جمهور مى گوید علم، علم است.
در دولتى که رئیس شــوراى عالى انقالب فرهنگى چنیــن دیدگاهى دارد نباید به هیچ 
عنوان به این کار(خصوصى ســازى فرهنگ) تن دهیم و این کار خطاى محض است و شاید 

بتوان در بعضى موارد از این هم عبور کرد و آن را خیانت دانست.
تجربه خصوصى سازى در سایر نقاط دنیا به چه ترتیبى است؟ آیا آزادى به 

معناى واقعى کلمه در عرصه فرهنگى غرب محقق شده است؟
شــعار آزادى در غرب دروغى بیش نیســت و در جوامع غربى نیز شاهد آن هستیم که 
از سویى شــعار آزادى سر مى دهند و از ســویى دیگر از پخش شبکه هاى خبرى جمهورى 
اســالمى ایران از طریق ماهواره هاى خود ممانعت مى کنند.جالب اینجاست که حتى اجازه 
نمى دهند تا شــبکه هاى فیلم و سریال ما نیز پخش شــود چرا که آنها مى دانند پخش این 
ســریال ها و فیلم ها به افزایش قدرت نرم ما مى انجامد.در غرب اصل بر فرهنگ است و غربى 
ها دریافته اند که کار نظامى براى مدتى کوتاه جواب مى دهد و با تکیه صرف بر قدرت نظامى 
حکومت تداوم نمى یابد مگر آنکه بر فرهنگ مردم غلبه کرد و به همین دلیل است که تالش 
اســتکبار از جنگ جهانى دوم به ســمت بر مســائل فرهنگى متمرکز بوده است و اوباما مى 

گوید:«هالیوود در جهت اهداف دولت آمریکا است.»
در آنجا همه رسانه ها(اعم از سینما، خبرگزارى ها، سایت هاى خبرى و...) تنها پوشش و 
ظاهرى آراسته به آزادى بیان دارند جز با رعایت خطوط قرمز اماکن بقا ندارند و این خطوط 
نیز در درجه اول حفظ منافع مالى و در درجه دوم حفظ امنیت رژیم صهیونیستى مى باشد.

لذا همین رســانه ها در مواقعى به خداوند متعال و ســاحت حضرت مسیح جسارت مى 
کننــد و آزادى بیان دارند اما در رابطه با هولوکاســت قطها ممیزى وجود دارد منتهى با یک 

روش پیچیده این ممیزى را اعمال مى کنند.
کســانى که در نهایت بى خبرى و خامى غرب را به رخ ما مى کشــند و مقایسه مى کنند 

به این موضوع توجه ندارند که در آنجا رسانه ها در هماهنگى کامل با حکومت ها هستند.
در ایران که در جهان اســالم به عنوان صاحب ایده اى انقالبى به آن دیده مى شــود باید 

براى فرهنگ متولى داشته باشیم و ستاد انقالب فرهنگى(در بدو پیروزى انقالب اسالمى) و 
شوراى عالى انقالب فرهنگى براى تعریف و عرضه فرهنگ انقالبى به وجود آمده اند.

این در حالى است که با وجود ریاست رئیس جمهور بر شورا، مصوبات شورا اجرایى نمى 
شود و این نشان مى دهد که کسى اراده این کار را ندارد.

با این تفاسیر هدف از طرح چنین مباحثى در شرایط کنونى چیست؟
به نظر من مسئوالن دولتى با دو هدف چنین اظهاراتى را بیان مى دارند؛ در درجه اول باج 
دادن به کسانى که دولت تصور مى کند اگر آنها نبودند، راى نمى آورد که راس این گروه(باج 

گیرنده) اصالح طلبان قرار دارند که من آنها را منحرف ایدئولوژیک مى دانم.
ابته این موضوع(باج دادن به اصالح طلبان) تنها در عرصه فرهنگى نیســت بلکه دولت 
با آوردن افراد مســاله دار در مناصب اجرایى به مجلس دهــن کجى مى کند و مجلس نیز با 
سادگى به برخى از وزرا راى اعتماد داد چرا که اصالح طلبان نشان دادند که براى رسیدن به 
اهداف خود با مفسدان، ارااذل و اوباش، ضدانقالب و... هم دست مى شوند که در جریان فتنه 
88 این موضوع به وضوح دیده شد. بى بند و بارى و خصوصى سازى در عرصه فرهنگ، آرزوى 

اصالح طلبان است که دولت نیز در پى تحقق آن مى باشد.
دومین هدف دولتى ها از چنین اقداماتى، ایجاد ارتباط با غرب و دشمان است کما این که 
در جریــان مذاکرات نیز از رئیس جمهور تا برخى از وزرا با زبان بى زبانى که نه، با زبان صریح 
گفتند که خط ما از خط دولت قبلى متمایز است و با غرب سر ناسازگارى نداریم و براى اینکه 
نشان دهند که در عرصه فرهنگ پافشــارى ندارند چنین اظهاراتى دارند و حال آنکه بسیار 

خام خیالى است.
غرب به ســبب ضربه هایى که از ما خورده اســت هر چه در توان داشت براى نابود نظام 
اسالمى و الهى به کار برد اما نتوانست و با چنین چراغ سبز نشان دادن ها نیز اتفاقى نمى افتد.

تجربه شــوروى و دقت در آن بســیار مناسب اســت که در آنجا غرب به دلیل مشکالت 
ایدئولوژیک با شوروى، میلیاردها دالر براى سرنگونى شــوروى هزینه کرد تا به هدف خود 
برسد اما حتى با فروپاشى شوروى نیز دست از سر روسیه بر نمى دارد و در ماجراى اوکران تا 

روسیه را به زانو در نیاورد دست بردار نیست.
حاال این خوش خیالى اســت که بخواهیم با پشــت پا زدن به ارزش ها و نقد گذشته دل 

دشمن را به دست آوریم.

محمد سرشار: سطح سیاست گذارى و تولى گرى از شئون حاکمیت است و قابل 
واگذارى نیست

تعریف دقیق خصوصى ســازى در عرصه فرهنگ چیســت؟ معموال چه 
سطوحى از فرهنگ به بخش خصوصى واگذار مى شوند؟

اگر منظور از خصوصى سازى در فرهنگ، تصدى گرى آفرینش و تولید آثار هنرى باشد 
مســلما امرى طبیعى و مطلوب است که مى تواند به رشد آثار فرهنگى کمک کند.اما باید در 
نظر داشــت که این کار ،مقدمات و موخراتى دارد که بدون توجه به آنها این امر شدنى نیست 

و آسیب هایى را به همراه خواهد داشت.
باید توجه داشت که هرم موسسه فرهنگى کشور 4 الیه دارد که عبارتند از:

الیه اول؛ الیه ى نظریه پردازى، سیاســت گذارى و تعیین خط مشى هاى کلى است که 
این الیه متشکل از دانشگاه، حوزه علمیه و شوراى عالى انقالب فرهنگى مى شود.

الیه ى دوم نیز بــه امر «تولى گرى» اختصاص دارد که کارویــژه اصلى آن برنامه ریزى 
و هدایت خطوط فرهنگى تعیین شــده توسط الیه اول اســت و بیشتر دستگاه هاى دولتى 
از وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمى تا صدا و سیما و سایر دســتگاه هاى اجرایى فرهنگى را 
در بــر مى گیرد.الیه ســوم نیز به آفرینش و تولید آثار فرهنگى مشــغول اســت که در این 
الیــه تولیدکنندگان محصوالت فرهنگى اعم از ناشــران، تولید کننــدگان اقالم فرهنگى، 

فیلمسازان و هزاران صنف دیگر قرار دارند.
الیه چهارم نیز «مخاطب گسترى» را مورد هدف قرار مى دهد که عمده فعالیت هاى آن 
«چهره به چهره» انجام مى شود و این الیه نیز افراد زیادى را در بر مى گیرد و از کتابخانه هاى 
عمومى تا مهدکودك و فرهنگسرا ها و فروشگاه هاى محصوالت فرهنگى را شامل مى شود.

طبیعى است که سطح اول و دوم بیشترین ظرفیت را براى مشارکت مردم دارد و در همه 
نظام هاى فرهنگى را وضعیت به همین منوال اســت اما هیچ کجاى دنیا کار سیاست گذارى 
و تعیین خطوط کلى و همچنین تولى گرى(ســطوح اول و دوم) را به مردم واگذار نمى کنند 

بلکه این سطوح تنها شان حاکمیت است که باید آن را تایید و تنظیم کند.
در واقــع زمانى که مردم حاکمیت را تعیین مى کنند که به زندگى و نظام هاى اجتماعى 
آنان نظم و ســامان ببخشــد، این وظایف را به حاکمیت واگذار مى کنند تا براى پیشرفت ها 

الزم برنامه ریزى کند و از تالش ها در مسیر پیشرفت حمایت کند و از سود جویى ها ممانعت 
ورزد و امر تولى گرى را به خوبى انجام دهد.

یکى از مواردى که همواره دغدغه تولیدکنندگان فرهنگى مى باشد، بحث 
عدم سودآورى و بازار مناســب این عرصه است! آیا خصوصى سازى مى 

تواند در بهبود بازار فرهنگ موثر باشد؟
در واقع کســى که تولى گرى مى کند مى بایست تصویر و نگاهش نسبت به موضوع امور 
تولى خویش(که در اینجا فرهنگ اســت) داشته باشــد در  آینده مشخص باشد و بنا بر این 

«آینده پژوهى» نخستین شان متولیان عرصه فرهنگ مى باشد.
دولت ها باید از طریق پژوهش هاى کالن فرهنگى، تغییرات فرهنگى را در آینده را پیش 
بینى و مشخص کنند پس از اینکه تغییرات را دریافتند در مرحله بعد مى بایست نسبت ما با 
آینده و تغییرات را مشخص کنند و پس از این است که مردم و تولید کنندگان عرصه فرهنگ 
شامل ناشــران، تهیه کنندگان سینما و... وارد میدان مى شوند و کار خود را با نگاه درست به 

آینده انجام مى دهند و برنامه ریزى مى کنند.
در اینجا دولت باید از آثارى که به مسیر پیشرفت کشور کمک مى کنند حمایت کند و با 

سالم سازى محیط کار در عرصه فرهنگ، بستر الزم جهت نظارت خود را فراهم آورد.

محمد قهرمانى (تهیه کننده):در فرهنگ هدف نباید اقتصاد باشد!
آیا امکان خصوصى سازى در همه زمینه هاى فرهنگى ممکن است؟

در بعضى کارها امکان خصوصى سازى وجود دارد اما همین هم نیازمند مدیریت صحیح 
و درست است تا مشکلى به وجود نیاید.براى مثال در بخش نشر دولت مى تواند ناشران مورد 
اعتماد خود را انتخاب نماید تا آنها ممیز دولت شــوند و دیگــر دولت خود را درگیر ممیزى 
نکند. مثال ناشــرانى مثل آســتان قدس رضوى، قدر والیت، بعثت و... که مورد تایید تظام 
هســتند و آنها نیز خطوط قرمز را به خوبى مى دانند براى این کار انتخاب شوند.خوب اینجا 
یک مشــکل به وجود مى آید و آن هم اینکه ممکن است ناشر مورد اعتماد هر دولت متفاوت 

و مختلف باشد!
بنده هم عرض کردم از ناشرانى استفاده کند که مورد تایید نظام است و خط قرمزها 
را مى شناســد و بر اســاس آنها عمل مى کنند در غیر این صورت ممکن اســت ناشرانى 
وجود داشته باشــند که اســاس نظام را قبول ندارند و هیچ آدم عاقلى ممیزى را به آنها 

نمى سپارد.
ضمن آنکه همان ناشــران مورد اعتماد نیز باید بر اساس آئین نامه و قوانینى اعمال نظر 
کنند که وزارت ارشــاد تعیین مى کند و انتخاب یک گروه براى امــر ممیزى به معناى این 
نیست که ســالیق غالب شود.سالها قبل به یکى از وزراى ارشــاد گفتم که باید آئین نامه ها 
تغییر دهد اما او گفت که اگر این کار را انجام دهیم همه چیز به هم مى ریزد! من هم به او گفتم 
وزارت ارشادى که پى ریزى آن توسط فرح بوده اســت و دیوارهاى آن را نیز آیین نامه هاى 

مهاجرانى و خاتمى کشیده است، اگر به هم بریزد اتفاقى نمى افتد!
باالخره در مواردى نیاز است که یک جاهایى به هم بریزد تا مطلوب نظام به وجود آید؛ وقتى 
یک سنگر مقابل نظام قرار دارد باید آن را فتح کنیم و سنگرى مناسب و متناسب ایجاد نماییم.بنابر 
ما در عرصه خصوصى سازى فرهنگ باید کار را اوال به کسانى بسپاریم که مورد اعتماد هستند و 
بیالن کارى مشخصى دارند و دوما همین افراد نیز مى بایست در چارچوب ضوابطى عمل کنند 
که از سوى مراجع ذى صالح مانند وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى و شوراى عالى انقالب فرهنگى 
تعیین شده اســت.پس وظیفه وزرات ارشاد مى شود ســه کار:1- هدایت بر اساس آئین نامه و 
ضوابط مصوب 2- حمایت از کارهایى که در راستاى تحقق اهداف عمل مى کنند 3- نظارتبرخى 
معتقدند زمانى که اصل 44 قانون اساسى مطرح مى شود هدف آن بهره ورى اقتصادى و افزایش 

کارایى است. اما آیا مى توان در بخش اقتصادى هدف را اقتصاد قرار داد؟
قاعدتــا نمى توان ایــن کار را انجام داد. اگرچه در عرصه فرهنگ نیز مى توان ســخن از 
تجارى سازى داشته باشیم اما در هر صورت دولت ها براى تولید فرهنگ مى بایست سرمایه 
گذارى کنند و در مرحله بعد به فکر ســودآورى و تجارى سازى کنند.در سایر نقاط دنیا نیز 
وضعیت به همین منوال اســت . صنعت تولید فیلم و کتاب سودآورى قابل توجهى دارد اما 
باید توجه داشته باشــیم که در همان هالیوود نیز ساالنه 10 الى 15 فیلم سودآورى دارند و 
اینگونه نیست که همه تولیدات هالیوود ســودآور باشند.به عبارت دیگر هدف کار فرهنگى 
نباید اقتصادى باشــد، در ابتدا مى بایست تولید فرهنگ بر اســاس ارزش هاى جامعه را مد 
نظر داشــت و پس از آن به ســراغ تجارى ســازى برویم.مانند تولید علم که در ابتدا یک 
ســرمایه گذارى کالن در این عرصه مى شود و پس از آن به ســراغ پیوند آن با صنعت و 

سودآورى مى روند.

خصوصى سازى در عرصه فرهنگ؛ چرا و با چه هدفى؟!
رجبى دوانى: خصوصى سازى در چنین شرایطى خطاى محض و حتى خیانت است

محمد سرشار: سطح سیاست گذارى و تولى گرى از شئون حاکمیت است و قابل واگذارى نیست
محمد قهرمانى (تهیه کننده):در فرهنگ هدف نباید اقتصاد باشد!

خط خبر در گفت و گو با فعاالن فرهنگى بررسى کرد:

امیرحسین ثومالى
فرهــــنگ
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پیشروى ارتش سوریه در محورهاى مختلف حلب
ارتش سوریه بعد از درگیرى شدید با افراد مسلح در حلب، شهرك صنعتى واقع در ناحیه الشیخ نجار و روستاى الرحمانیه و تپه هاى مشرف به این 
روستا واقع در شمال این استان را آزاد کرد. ارتش این کشور پیشروى خود را در محورهاى مختلف حلب ادامه مى دهد و بعد از یک رشته درگیرى ها 

توانست بخش اعظم شهرك صنعتى واقع در ناحیه الشیخ النجار را در شمال حلب و روستاى الرحمانیه و تپه هاى مشرف به آن را آزاد کند.

ژاپن تصمیم گرفت تا بخشــى از تحریم ها علیه کره شمالى را لغو کند. توکیو قصد دارد تا بخشى 
از تحریم هــا علیه پیونــگ یانگ را لغو کند چرا که کره شــمالى مى خواهد پرونده سرنوشــت 
ژاپنى هاى ربوده شــده در سال هاى 1970 و 1980 توســط نیروهایش را باز کند. شینزو آبه، 
نخســت وزیر ژاپن متعهد شده است که در دوره ریاستش این پرونده را که روابط بین دو کشور 
را براى سالیان دراز تیره و تار کرده اســت، حل کند. وى بیان کرد: این تازه ابتداى راه است. ما 
تمامى ســعى خود را براى حل کامل این مســاله انجام مى دهیم. کره شمالى در ماه مه گذشته 
متعهد شد تا به پرونده اى کامل درباره سرنوشــت ژاپنى هاى ربوده شده در چهار دهه گذشته 

بپردازد. 

وزارت دفاع آمریکا پنج شــنبه اعالم کرد پرواز ناوگان جنگنده هاى اف-35 این کشــور بار 
دیگر به دلیل بروز نقص فنى در موتور یکى از آن ها، تا پایان بررســى ها تعلیق شــده اســت. 
به گــزارش روزنامه گاردیــن، وزارت دفاع آمریکا روز پنج شــنبه اعالم کــرد تمام ناوگان 
جنگنده هاى اف-35 خود را تا پایان بررســى ها روى موتورهاى آن ها، به زمین مى نشــاند. 
بنا بر اعالم پنتاگون و دفتر برنامه اف-35 آمریکا، این تصمیم پس از آن اتخاذ شــده اســت 
که موتور یکى از این جنگنده ها در روز 23 ژوئــن در پایگاه هوایى «اگلین» فلوریدا به دلیل 
نامشــخصى دچار آتش سوزى شده است. این آتش ســوزى زمانى رخ داده که جنگنده براى 

بلند شدن از باند فرودگاه آماده مى شده است.

ژاپن تحریم ها علیه کره شمالى را کاهش داد اف-35 هاى آمریکا باز هم زمین گیر شدند

   نوبت عربستان هم میرسد 
اعالم تشکیل حکومت اسالمى و یا خالفت توسط داعش تنها به همین سرزمینهاى 
اشغال شده منتهى نمى شــود؛ داعش برنامه وســیعى براى تمامى کشورهاى اسالمى 
منطقه دارد. در نقشــه جدیدى که این گروه براى برنامه هاى آتى خود جهت تشــکیل 
خالفت اسالمى ارائه داده نفوذ به عربستان و تصرف آن به همراه تصرف دیگر کشورهاى 
مســلمان منطقه از جمله یمن، امارات، بحرین، مغرب، بخشــى از اروپا و در سوى دیگر 
ایران و افغانستان، پاکستان ، هندوستان و دیگر کشورهاى مسلمان هم دیده شده است . 
داعش هفته گذشــته براى اولین بار به مرزهاى عربستان نیز هجوم برد اما این هجوم 
بالفاصله با پاسخ نیروهاى امنیتى این کشور رو به رو شد . این هجوم با این حال زنگ خطر 
اصلى براى عربســتان را به صدا در آورد . تاکنون عربستان براى پیروزى داعش در سوریه 
هزینه هاى زیادى را متقبل شده بود . خاندان سعودى که به شدت ازتشکیل هالل شیعى 
در منطقه هراس داشــته و سعى داشتند با تضعیف ســوریه و از بین بردن حکومت بشار 
اسد، در واقع ایران را تضعیف کنند، حاال با منابع مالى خود در دام داعش افتاده اند. داعش 
مستقیما توسط عربستان هدایت نمى شد اما ابزار خوبى در دست سازمان اطالعات این 
کشور بود تا با حکومت ســوریه وارد جنگ شود . عربســتان که دیگر امید خود از حمله 
آمریکا به این کشــور را از دســت داده بود ، به ناچار رو به گروههاى تروریستى مستقر در 
ســوریه آورد و با حمایت از آنها تالش کرد به نیات خود در این کشــور برســد . برگزارى 
انتخابات ریاســت جمهورى با حضور گســترده مردم و انتخاب شدن دوباره بشار اسد به 
عنوان رییس جمهور سوریه آب پاکى را بر دستان سازمانهاى اطالعاتى عربى ریخت که 
منتظر بودند در هر لحظه خبر تصرف کامل دمشــق و از بین رفتن دولت بشــار اسد را از 
نیروهاى خود در این کشــور بشنوند.  دمشــق با کمک تهران و مسکو توانست از آزمون 
دشوارى که در برابر دولت بشار اسد و مردم این کشور قرار گرفته بود پیروز بیرون بیاید و 
این به معناى قدرت بیشــتر ایران در منطقه بود . روابط عربستان و امریکا هم به نوبه خود 
آنقدر نا امیدى براى خاندان سعودى ایجاد کرده بود که کمک به داعش و رهنمون شدن 
این گروه به ســمت عراق بهترین راه حل براى تضعیف جبهه شیعى که به محور مقاومت 

هم معروف شده است ، بود. 
حاال عربستان با مشــکلى که خود ساخته باید دســت و پنجه نرم کند .رباض هم با 
منابع مالى خود بــه داعش کمک کرد و هم براى حفظ چهره مجبور اســت کمک 500 
میلیون دالرى به آوارگان و پناهجویان عراقى ارائه کند . از ســوى دیگر مناطق نفتى این 
کشــور نیز به نظر نمى رسد از حمله گروه داعش در امان بماند . به همین دلیل در آخرین 
دقایق روز روز پنجشنبه گذشته ســتاد نیروهاى مسلح این کشور اعالم کرد که 30 هزار 
ســرباز این کشور به مرز عربستان با عراق گسیل شده اند تا جلوى هر گونه ورود نیروهاى 

داعش به عربستان و مناطق نفتى این کشور را بگیرند. 

   داعش و اقتصاد نفتى 
هدف اصلــى داعش از حمله به مناطق نقتى عراق به دســت آوردن منابع مالى الزم 
براى ادامه عملیات هایش در ســوریه بود . این گروه که دیگر منابع مالى کمى براى ادامه 
مســیر خود در دسترس داشت ، با حمله به موصل توانست تا حدى کسرى بودجه خود را 
جبران کند و از سوى دیگر به سالحهایى دســت یافت که باید منابع مالى زیادى را براى 
خرید آنها از کشورهاى دیگر هزینه میکرد . اما مهمترین مسئله براى داعش دسترسى به 
منابع نفتى عراق بود . به همین دلیل بعد از موصل شــهر کرکوك و دو شهر نفتى دیگر در 
سوریه را به اشغال خود درآورد . گفته مى شود داعش از طریق مرز زمینى سوریه و عراق با 
ترکیه به این کشور و همچنین منطقه کردستان عراق نفت مى فروشد و بدین ترتیب مى 
تواند هزینه سایر عملیات هاى نظامى خود را تامین سازد . به همین دلیل هم فرماندهانى 
چون الشیشــانى و یا همان «چچنى ریش قرمز» توانسته اند به این سرعت مراحل ترقى 
در نیروى نظامى داعش را طى کرده و به فرمانده کل تبدیل شــوند ؛ او توانســت درهاى 
ســرزمین هاى بزرگ نفتى عراق را به روى این گروه تروریســتى بگشاید . او که تنها 28 
سال ســن دارد ، در گرجستان متولد شــده و با نام «تارکان باتیراشویلى» در ارتش این 
کشور خدمت کرده است . با این حال زمانى که در سال 2013 وارد سوریه شده نام الشیشانى 
و یا همان چچنى - به زبان عربى-  را براى خود انتخاب کرده است. او بر خالف ابوبکر البغدادى 
رییس داعش در عراق که چهره خود را از رسانه ها مخفى کرده ، همیشه با چهره اى خندان در 
مقابل دوربین هاى اعضاى این گروه قرار گرفته است . آخرین عکسى که از او منتشر شد ، تصویر 
او در کنار یک دستگاه خودروى زرهى آمریکایى بود که از مرز عراق به سمت سوریه برده شده 
بود . بعد از آن برخى رســانه ها با انتشار تصاویرى ادعا کردند که او در درگیریهاى ارتش عراق 
با تروریست ها در موصل و یا تکریت کشته شده اما حضور دوباره او در تصاویر مربوط به اعالم 

خالفت اسالمى در عراق و سوریه نشان داد این فرمانده مو قرمز همچنان زنده است . 
رسانه هاى غربى به او لقب ســتاره داعش را داده اند . رسانه هاى غربى همیشه تصور 
مى کرده اند اعراب به جنگ با یکدیگر پرداخته اند اما حضور این مرد جوان چچنى تصور 
رسانه هاى غربى نسبت به تروریست هاى داعش را عوض کرد . او حاال دیگر نماد شیطان 
در غرب اســت . شیطانى که کاله مشکى بر سر دارد ، ریشش را به دو قسمت تقسیم کرده 
و در تمام ویدئو هابا ظاهرى خندان نمودار مى شود . آنطور که آسوشیتدپرس در گزارش 
خود از این تروریست «سوپر اســتار» بیان کرده ، ظاهر شدن در رسانه هاى غربى نشان 
داده که خطر داعش روز به روز به اروپا و ســایر کشورهاى جهان نزدیک مى شود . داعش 
که با اشــغال تقریبا نیمى از عراق توانســته در مدت 3 هفته اعالم خالفت اسالمى کند 
، احتماال در صورت بى توجهى کشــورهاى غربى به بحران عــراق و کمک نکردن آنها به 
دولت نورى المالکى به زودى تکلیف باقى دنیا را هم تعیین کرده و براى هر کشــورى یک 

برنامه جداگانه داشته و یک والى تعیین خواهد کرد!

چچنى معروف و فرمانده نظامى داعش در سوریه و عراق کیست ؟ 

شیطان خاورمیانه با موهاى قرمز 
 مرد جوان با ریش قرمز ، شــخصى که به ســرعت به یکى از فرماندهان برجسته داعش در سوریه تبدیل شــد ، با آغاز حمالت این گروه به عراق بار دیگر به رسانه ها 
بازگشــت . عمر الشیشانى یکى از صدها چچنى تبارى است که در بین مبارزان داعشى در سوریه به جنگ با دولت بشار اسد پرداخته و به یکى از چهره هاى رسانه اى 
گروه دولت اســالمى شام و عراق یا همان داعش تبدیل شد که هر از گاهى ویدئوهاى آنالین او در سایتهاى مختلف خبرى مشاهده مى شود. الشیشانى فرمانده یکى 
از گروههاى مبارز در ســوریه بود که براى اولین بار خط حمله خود را به ســمت عراق برده و مرزهاى بین دو کشور را از بین بردند. او ممکن است بعد از این حمالت و تصرف موصل که 
منجر به کشته شــدن فرمانده نظامى داعش در عراق یعنى عبدالرحمن البیالدى االنبارى شد، به عنوان فرمانده نظامى کل داعش در عراق انتخاب شده باشد .  به گزارش دیلى میل ، 
در ویدئویى که هفته گذشــته منتشر شد ، او در بین کسانى دیده شد که مشغول تخریب موانع در مرز بین سوریه و عراق بودند . این ویدئو درست چند ساعت قبل از زمانى منتشر شد 
که گروه داعش اعالم کرد مى خواهد حکومت اسالمى و خلیفه گرى را براى بار دیگر در سرزمینهاى محل تصرفش راه اندازى کند. شیشانى 28 ساله ، در این ویدئو بیان کرد : «هدف ما 
روشن است و همه دیگر مى دانند که چرا ما در اینجا مى جنگیم . راه ما به سمت ایجاد خالفت و یا دولت اسالمى مى رود .ما خالفت را بر مى گردانیم و اگر خدا این را نخواهد در این راه 
جان خود را مى دهیم .» این ویدئو زمانى منتشر شد که بسیارى گمان مى کردند شیشانى در جنگ بین نیروهاى ارتش سوریه و داعش کشته شده است اما آسوشیتدپرس در گزارش 
خود از این ماجرا با انتشار تصاویر وى زندگینامه او را هم منتشر کرد و بیان کرد که او هنوز زنده است و در جبهه مبارزه با ارتش عراق مى جنگد. در این ویدئو از شیشانى به عنوان یکى از 
جنگجویان داعش یادشده و هیچ اشاره اى به تاریخچه فعالیت هاى وى در سوریه نشده بود . به همین دلیل گمان مى رود او به عنوان فرمانده نظامى کل داعش انتخاب شده است . البته 
گروه داعش تاکنون به صورت رسمى چنین خبرى را منتشر نساخته است . چارلز لیستر یکى از کارشناسان اندیشکده بروکینگز در این باره به آسوشیتدپرس گفت : داعش به شدت به 
افراد مستقل خود متکى است . این ارتباطات و این روابط پیچیده متکى به فرد باعث مى شود که هر کس بتواند با ورود به این نیرو ، به یکباره با یک خالقیت نظامى و یا پیروزى در جبهه 
اى کوچک و یا بزرگ به فرمانده نظامى یک منطقه و یا بعدا به فرمانده نظامى کل این گروه تبدیل شود . دو روز بعد از اینکه این گروه به صورت یک جانبه تشکیل دولت خالفت اسالمى 
را اعالم کرد ، ابوبکر البغدادى رییس گروه داعش در عراق در نوار صوتى 19 دقیقه اى از تمام مســلمانان جهان خواســت تا به قلمرو تحــت تصرف این گروه مهاجرت کنند تا بتوانند 
یک دولت اســالمى به تشکیل دهند. در این فایل صوتى که هفته پیش در وب سایتهاى مختلف این گروه منتشر شد ، رهبر این گروه از کسانى که توانایى خاص و یا مهارت هاى عملى 
متناسب با جامعه جدید دارند خواست که به این سرزمین ها سفر کنند . منظور او بیشتر شامل دانشمندان، قضات، پزشکان ، مهندسان و افراد نظامى و افراد داراى تخصص ادارى بود 
که مسلمانان به آنها نیاز مبرم دارند. او همچنین از مبارزان جهادى هم خواست که در ماه مبارك رمضان بر شدت عملیات هاى نظامى خود بیافزایند ! او ادامه داد: در این ماه با فضیلت 

و یا در هر ماه دیگرى هیچ عملى بهتر از جنگیدن براى تشکیل خالفت اسالمى وجود ندارد پس سربازان اسالمى باید با دستانى که اسلحه در آن است به استقبال ماه رمضان بروند ! 

ثمانه اکوان
بین الملل

اخبـــــار

لطفا ابتدا درباره ماهیت داعش توضیح بدهید ؟
آنطور که از شــواهد امر پیداست ریشه هاى افراط گرایى و 
خشونت طلبى  که در ده، دوازده ســال اخیر کشورهاى غرب  
آســیا و شمال افریقا را فرا گرفته اســت را بتوانیم در تحوالتى 
که در افغانســتان اتفاق افتــاد بدانیم. چرا کــه در آن مقطع 
برنامه ریزي اطالعاتی ایــاالت متحده امریکا و دالرهاي نفتی 
برخى از کشــورهاى عربى زمینه ســاز شــکل گیري طالبان و القاعده شد. این 

گروه ها ثمره مدارســی بود که برداشت هاي انحرافی از دین داشتند.
 ایــن در حالی بود که مجاهدین تحت عنوان اتحاد شــمال ، ســنگرى را در 
قبال نیروهاى الحادى اتحادیه جماهیر شــوروى برپا کــرده بودند. گروه اتحاد 
شــمال گروه هاى اســالمى بودند که در چارچــوب دفاع مشــروع از تمامیت 
ارضى ســرزمین ،مقاومت مــى کردند.اما بعد از اینکه در ســال 2001،  امریکا 
و اائتالفشــان به افغانســتان حمله کردند مى بینیم که این گــروه هاى تند رو 
تعدادشــان به یکباره افزایش یافت و به صورت هســته اى واردعمل می شــد. 

داعش یکی از این هســته هایی است که سال ها بعد شکل گرفت. 
یعنى این تندروى ها با حمله امریکا به افغانستان که براى از میان 

برداشتن طالبان بود مهار نشد؟
خیر، متاســفانه بعد از بررســى ماهیت این گروه هاى تند رو مى بینیم خود 
غربى ها و برخى از پادشــاهان و شیخ نشینان و سالطین مرتجع  منطقه از وجود 
آنها  ســود میبرند و خود اینها در تجهیز و ترغیب  گروهک هاى تروریستى براى 
اعمال خشــونت در کشــورهاى  اســالمى کمک مى کنند. امریکا به بهانه بروز 
حادثه مشکوك 11 ســپتامبر 2001 به افغانستان یورش برد. براي از بین بردن 
القاعده اي که متهم به طراحی اقدام تروریســتی حملــه به برجهاي دو قلو بود. 
در این 13سال فقط اسامه بن الدن کشته شــد. آن هم نه در افغانستان بلکه در 
پاکســتان. حتی برخی گزارش ها در  کشته شــدن بن الدن به دست نیروهاي 
امریکایــی با دیده تردیــد می نگرد و معتقد اســت که ســرکرده القاعده بر اثر 
بیماري جان ســپرده اســت. در هر حال حتی اگر کشته شدن بن الدن به دست 
امریکایی ها هم واقعیت داشــته باشد اشــغال یک کشور و 13 سال جنگ و قتل 

عام هزاران بی گناه در قبال کشــته شدن بن الدن متعادل نیست.
هنــوز ایمن الظواهري بیانیــه می دهد و بخش عمده اي از افغانســتان زیر 
ســیطره طالبان و القاعده اســت  و امریکا با آن ها وارد گفتگو شده است پس نه 
فقط تروریســم از بین نرفته است بلکه گسترش هم یافته است. و این ثمره تبانی 
سرویس هاي جاسوســی غربی با دالرهاي نفتی شیوخ عرب کشورهاي حاشیه 

اي خلیج فارس است. 
این گروهک هاى تند رو چطور در سوریه نفوذ کردند؟

 بحران بدلی ســه سال و نیم گذشــته در سوریه ناشــى از پیوند کشورهاى 
غربى به رهبرى امریکا ،  کشورهاى عربى به رهبرى سعودى و قطر ، دولت رجب 
طیب اردوغان ترکیه و دسیســه رژیم صهیونیسستى است که هر یک تالش می 

کردند تا منطقه را دچار نا آرامى مدیریت شده کنند.
آنچه به عنوان دولت اســالمى عراق و شام(داعش) شــکل گرفت بر اساس 
اعترافى که خودهمین گروه داشــت به همراه جبهه النصره دوشاخه وابسته به 
القاعده هســتند. با این تفاوت که القاعده در ابتداي شکل گیري بر ضد غربی ها 
وارد عمل شــد اما هســته هاي جدید لوله هاي تفنگشان را به سوي درون امت 
اسالمی نشانه رفتند. این ها حتی به ســرباز امریکایی یا صهیونیست حمله نمی 
کنند بلکه با ابزار تکفیر ، کمر به قتل مســلمانان بســته اند. این گروه ها به جاى 
اینکه  سالحهاى خود را براى آزادى بیت المقدس به کار ببرند متاسفانه  به قتل 
و کشــتار، درون سرزمینهاى اسالمى مثل عراق و لبنان و سوریه روي آورده اند. 
بنابراین آن چیزى که ما امروز از داعش میبینیم  یک گروه تروریســتى تکفیرى 
که اهداف نظام ســلطه را در میان کشورهاى اسالمى تامین مى کند. اما پاسخ به 
اینکه چه کســانى از نا آرامى در سوریه و خشونت در عراق و لبنان سود مى برد؟ 
معیارى است براى شــناخت این گروهک و درستى و نادرستى این رفتار. اکنون 
ســوریه آنقدر ویران شــده  است که به 40 سال قبل برگشــته است ،  به دلیل از 
بین رفتن زیرســاختها و کشته شدن دها هزار نفر و هدر رفتن توان امت اسالمى 
که صرف انفجار و بمب شده اســت. این نشان مى دهد راه این گروهک با آرمان 
امت اســالمی نه فقط همخوانی ندارد بلکه در چارچوب تامین  منافع کشورهاى 

بزرگ و ابر قدرتها است.
اما چطور مى توان با این گروهک مقابله کرد؟

به نظر میرســد پیشــنهاد دکتر روحانى رییس جمهوري اسالمی ایران  در 
مجمع عمومى ســازمان ملل مبنــی بر جهانى عارى از خشــونت و افراط گري 
بهترین راه کار باشــد. پیگیرى این اندیشــه در ســطح منطقه اي و جهانی مى 
تواند زمینه ســازه مبارزه با امثال این گروهها باشــد یعنى همه دنیا بسیج شوند 
تا سد راه گســترش گروههاي خشونت طلب شــوند. واقعیت اما این هست که 
این خشــونت طلبان و افراط گران زاییده نیاز قدرت هاي بزرگ هستند و طبعا 
از حمایت مالــی و معنوي آنان برخوردارند. داعش متاســفانه با دالرهاي نفتی 
ســعودي ها و قطري ها و امکانان ترابري ترکیه و حمایت هاي اطالعاتی امریکا 
و انگلیس شــکل گرفته و تا زمانی که دست از حمایت ان برندارند امکان کنترل 
آن دشوار است.وقتى مقامات ارشــد امریکایى مانند خانم سوزان رایس مشاور 
امنیت ملى امریکا به صراحت اعالم مى کند که ما از این پس ســالحهاى مرگبار 
در اختیار مخالفان ســوري قرار مى دهیم معلوم مى شــود که این ســال ح ها به 
دســت گروههاي امثال داعش می افتد و بدون تردید خشــونتها و قتلهاى این 
گروهک اســتمرار مــی یابد.بنابراین حال که امیدي به قــدرت هاي فرامنطقه 
اي نیســت باید همکاري درون منطقه اي براي کنترل خشــونت شکل بگیرد تا 
بخشــى از این تندرویها که سبب کاهش توان امت اســالمى است را مهار کند و 
مانع از صدمه زدن بیشــتر این ها به کشــورهاى اسالمى و خدشه وارد کردن به 

چهره اسالم و مسلمانان شود.

حسن عابدینى: 
پاکسازى ارتش عراق از بعثى هاى 

داعشى اولین گام است

  

گروهک تروریســتى داعش چطور شــکل گرفته است؟! چرا استانى 
مانند نینــوا در کمتر از 3 ســاعت و بدون حتى شــلیک یک گلوله 
ســقوط مى کند؟! ایران در مواجه با این پدیده تروریستى چه وظیفه 
اى دارد؟! اینها ســواالتى اســت کــه در گفت و گو با دکتر حســن 
عابدینى مدیر اخبار خارجى صدا و ســیما و مدیر اسبق شبکه العالم 

سعى شده براى آنها پاسخى بیابیم.

••• مائده شیرپور
هفته نــــامه بین المللى خبرى ، تحـــلیلى   شــــماره23  14 تیــــــــر مــاه 1393

ایتالیا با شکست هایش رکورد زد!
ایتالیا بعد از شش پیروزى متوالى در لیگ جهانى، حاال متحمل پنج شکست متوالى شده که در تاریخ والیبال این کشور بى سابقه بوده است. تیم ملى والیبال 
برزیل با پیروزى 3 بر یک مقابل ایتالیا، امیدهاى خود را براى صعود به مرحله نهایى لیگ جهانى والیبال همچنان زنده نگه داشت. حاال برزیلى ها با 14 امتیاز و 

یک بازى بیشتر از لهستان در مکان سوم جدول گروه ایستاده اند. 

ســرمربى تیم اســتقالل با بیان اینکه باید قرارداد کى روش تمدید شــود گفت: برخى افراد دنبال 
تحقیر ایران و ایرانى هســتند. امیر قلعه نویى، درباره اظهارات کارلوس کى روش و عذرخواهى اش 
از وى اظهار داشــت: بحث عذرخواهى مطرح نیست؛ ما همه همکار هســتیم و به همدیگر احترام 
مى گذاریم. وى افزود: باید به فدراسیون فوتبال، کادر فنى و بازیکنان تیم ملى خسته نباشید بگویم. 
همه آنها تالش و زحمت خود را در جام جهانى کشــیدند. من با خــوب و بد بازى هاى جام جهانى 
کارى ندارم اما همین که زحمت خود را کشــیدند جاى تشکر دارد.ســرمربى استقالل با اشاره به 
صحبت هاى کى روش تصریح کرد: جلســات زیادى با کى روش داشتیم و بعدها براى وى مشخص 

شد بعضى صحبت ها سوءتفاهم بوده و برخى آن را شانتاژ کرده بودند. 

رئیس فدراسیون فوتبال ایران گفت: همین حاال تیم ملى برزیل مى خواهد با تیم ملى ایران بازى کند 
اما باید پول داشته باشیم. على کفاشیان ضمن بیان این مطلب افزود: پس از حضور در جام جهانى نگاه 
به تیم ملى فوتبال ایران تغییر کرده و تیم هاى زیادى خواهان بازى با ما هستند. همین االن برزیل آماده 
بازى با ایران است اما باید پول داشته باشیم تا بتوانیم بازى هاى بزرگ برگزار کنیم. کفاشیان افزود: قبل 
از جام جهانى همه فکر مى کردند که نتوانیم در این مسابقات نتیجه بگیریم. در خود فدراسیون هم آرزو 
مى کردیم که برابر آرژانتین کمتر گل بخوریم. ولى بازیکنان ما نمایش قابل قبولى داشتند و حتى مى 
توانستند به پیروزى هم برسند. رئیس فدراسیون فوتبال با بیان اینکه مذاکرات با کى روش ادامه دارد از 

دادن پیشنهاد مکتوب این فدراسیون به کارلوس کى روش خبر داد.

مخالف کى روش نیستم، مخالف تحقیر ایران و ایرانى هستم برزیل آماده بازى با تیم ملى ایران است

گفت و گو••• محمد معین 
جالل چراغپور در گفت وگو با خط خبر:

مشکل تیم ملى در گلوگاه هاى 
فوتبال ماست

کارشــناس و آنالیزور فوتبال ایــران مى گوید تا زمانــى که به فوتبال 
مقطعى و کوتاه مدت نگاه کنیم نتیجه همین اســت و موفقیت ها زودگذر 
خواهد بود چرا که این ویژگى فوتبال احساســى است و اینکه هرگز دنبال 
عقالنیت و توســعه پایدار در فوتبال نمى رویم تا زیر ســاخت هاى فوتبال 
مان را بسازیم و مدام نوســان نداشته باشیم و بتوانیم مقابل حریفان نامدار 

نمایشى برابر داشته باشیم.  
جالل چراغپــور در گفتگو با «خط خبر» به تحلیــل عملکرد تیم ملى 
در جام جهانى پرداخت . وى گفت: ما درجام جهانى یک نقشــه مشــخص 
داشتیم و آن دفاع کردن و تجمع در زمین خودى و بالفاصله دفاع به حمله 
و استفاده از ضد حمالت بود. در دو بازى اول این برنامه و تفکر را خوب پیاده 
کردیم ولى در بازى ســوم که نیاز به بردن و حمله کردن داشتیم ، اشکاالت 
تیمى ما مشــخص شــد؛ اینکه براى گل زدن امواج تهاجمى الزم را نداریم 
و نمى توانیم با پیشــروى هافبک ها و کم تعداد شــدن در دفاع ، استحکام 

دفاعى الزم را داشته باشیم.
چراغپور با بیان اینکه جام جهانى واقعیت هاى فوتبال ما را نشــان داد، 
تاکید کرد: فراموش نکنیم فوتبال ایران فوتبالى با بضاعت و توان مشخص 
است. این داشته از تمامى عوامل مستقل و غیرمستقل تشکیل شده است. 
تفکر روساى فدراســیون فوتبال، مدیران عامل باشگاه ها، امکانات سخت 
 افــزارى و ... همگى عواملى هســتند که مجموعه توانمنــدى فوتبال ما را 
تشــکیل مى دهند و کى روش این مطلب را به خوبــى درك کرد که فقط با 
داشــته ها و دانش لیگ داخلى ایران نمى توان تیم را براى جام جهانى مهیا 

کرد.
چراغپور با اشــاره به حضور چند بازیکن دو ملیتى در تیم ملى فوتبال 
ایران، خاطر نشــان کرد: با توجه به خال موجود کى روش شــروع به یافتن 

شمارى از بازیکنان دو ملیتى شاغل در لیگ هاى کشورهاى دیگر کرد.
وى به سیستم  تدافعى بازى ایران در جام جهانى اشاره کرد و با بیان این 
که در دیدارهاى تدارکاتــى پیش از جام جهانى تفکر کارلوس کى روش در 
این زمینه نمود پیدا کرد، گفت: کى روش تمامى ابزارهاى الزم و داشته هاى 
خود را براى دو دیــدار اول خود در جام جهانى 2014 برزیل به کار گرفت و 
البته استراتژى دفاعى به خوبى انجام شد. ولى باید این مطلب را نیز در نظر 
گرفت که اگر به جاى ســه بازى ما حدود پنج یا شش دیدار در جام جهانى 
داشتیم مى توانســتیم در میانه هاى جدول قرار بگیریم، اما در شرایطى که 

ما فقط سه بازى در پیش داریم باید براى پیروزى نیز نقشه داشته باشیم .

تحلیل گر فوتبال کشــور اضافه کرد: در اســتراتژى  پیش رو باید از تیم 
انتهاى جدول که دیگر تیم ها از آن سه امتیا ز گرفته اند، بتوانیم سه امتیا ز را 
دریافت کنیم، به همین خاطر باید تمام داشته ها و هویت فوتبالى خود را در 
بازى مقابل بوســنى و هرزگوین به میدان مى آوردیم و یک بازى پایاپایى را 

در برابر این تیم به نمایش مى گذاشتیم.
آنالیزور فوتبال ایران یکى از مشکالت تیم ملى در دیدار برابر بوسنى را 
تن ندادن به بازى موازى دانســت و گفت: در دو دیدار نخست تیم ملى یک 
دفــاع تیمى را انجام داد و به بازى هوازى تن نداد. اما در دیدار آخر باید مثل 
یک کشتى گیر وارد مسابقه مى شــدیم و با حریف مبارزه مى کردیم. وقتى 
در دیدار مقابل بوســنى و هرزگوین باز شدیم و شروع به پاس کارى کردیم 
نقاط ضعف تیم ما برمال شــد. در آن هنگام بود که دیدیم ســن مدافعان ما 
باالســت و دروازه بان ما کمى به مشــکل بر مى خورد. ما نباید از این نقاط 

ضعف ناراحت شویم، بلکه باید درصدد رفع آنها برآییم.
چراغپور با اشاره به برخى اشــکاالت در فوتبال ایران، گفت: جابجایى 
مکرر مربیان، نحوه جابجا کردن مربیان، زیر ساخت ها در لیگ برتر فوتبال 
ایــران و دانش مربیان داخلى و ... همه این ها ســبب مى شــود که یک تیم 
ملى پراشــکال داشته باشیم. مشکل اصلى ما درجایى است که گلوگاه هاى 

فوتبال ایران هستند.
وى به در پیش بودن رقابت هاى جام ملت هاى آسیا اشاره کرد و گفت: 
جام ملت هاى آســیا پس از جام جهانى براى ما یک تورنمنت مهم اســت. 
مى توان از این جام ملت ها براى نوســازى تیم ملى فوتبال ایران اســتفاده 

کرد.
چراغپــور اضافه کرد: یک بــار باید به صورت جــدى در زمینه کمیته  
آموزش ، روش ها و ... تجدید نظر شــود. بایــد در روش برگزارى لیگ برتر 
تجدید نظر کنیم. مطمئن باشید هر وقت این موارد درست شود فوتبال ما 

نتیجه  مى گیرد.
این کارشناس فوتبال با ابراز تاسف از نداشتن خروجى مناسب از لیگ 
برتر فوتبال ایــران، گفت: اگر لیگ برتر ما بازیکنــان خوبى تولید مى کرد 
کى روش نمى رفــت از اروپا و آمریکا بازیکن بیاورد. چه اتفاقى براى فوتبال 
ما رخ داده اســت؟ زمانى خروجى هاى لیگ برتر فوتبــال ایران در آلمان و 

انگلیس بازى مى کردند، ولى االن!
چراغپور در پایــان گفت: هیجانى که فوتبال دارد را هیچ ورزشــى 
در دنیا ندارد. فوتبال طرفداران بســیارى در ایــران دارد و با وجود این 
همه عالقمندى نیاز به یک برنامه ریزى و اســتراتژى مناســب احساس 

مى شود.

فوتبال ایران در شرایطى روزهاى سردرگمى و بالتکلیفى را دوباره آغاز 
کرده که نزدیک به شــش ماه دیگر باید در میدان مهم جام ملت هاى 
آسیا براى شکستن طلسم 39 ســاله قهرمانى در این تونمنت مهم به 
میدان برود. با این حال این روزها همه دنبال این هستند که سرنوشت کى روش و فوتبال ایران 
چه مى شود و آیا او در جام ملت ها سکاندار تیم ملى خواهد بود یا باز هم سرگردانى فدراسیون 

نشین ها براى پیدا کردن جایگزین مناسب او آغاز خواهد شد.  
شکســت غیر منتظره یا قابل پیش بینى برابر بوســنى، هر چه بود رویاى صعود تیم ملى 
ایران به جمع 16 تیم برتر جام بیســتم را پایان داد و جشن و شادى هاى مردم ایران را با اشک و 
اندوه عوض کرد. اینکه ما ایرانى ها مردمانى احساسى هستیم و خیلى زود تحت تاثیر اتفاقات 
زودگذر فوتبالى قرار مى گیریم ، یک نقطه ضعف بزرگ است؛ اینکه با یک نتیجه خوب تا عرش 

باال مى رویم و با یک ناکامى همه چیز را زیر سوال مى بریم.
اما این واقعیت فوتبال ماســت . همین که خیلى زود امید مى بندیم و دل مان را به روزهاى 
رویایــى خوش مى کنیم، در حالیکه مــى دانیم خوش بینى زودگذرى کــه تصور مى کنیم ، 
واقعیت نیســت . با این وجود همین امیدوارى هاى زودگذر و خوش بینى هاى ناپایدار باز هم 

اتفاق ارزشمندى است که باید آن را حفظ کرد و به ثبات رساند و پایدار ساخت.
پرســش اساســى این اســت «آیا همین امیدهاى چند روزه براى صعود تیم ملى حاصل 
اســتراتژى کارلوس کى روش و تالش و جنگندگى بازیکنان ایران در دو میدان ســخت برابر 
نیجریه و آرژانتین نبود؟» که خیلى زود آن روزها را فراموش کردیم و دوباره اسیرجو نا امیدى  
و سردرگمى شــده ایم.متاسفانه بعد از باخت برابر بوســنى، تیرمنتقدان به تفکرات دفاعى یا 
اســتراتژى نامناســب کادرفنى نشــانه رفت ، موضوعى که با توجه به بضاعت تیم ملى و توان 
رقیبان نمى تواند چندان پذیرفتنى و منطقى باشــد. یادمان نرود تیــم ملى به خاطر تحریم 
ها و مشــکالت سیاســى ، بازى ها و اردوهاى تدارکاتى بسیارى را از دســت داد با این وجود 
برابرآرژانتین مدعى و نیجریه قدرتمند بازى هاى قابل قبولى را ارائه کرد و تنها مقابل بوســنى 
تاحدودى عملکرد ضعیفى داشــت که آنهم با توجه به قدرت حریف و خستگى و بى انگیزگى 

ملى پوشان قابل پیش بینى بود.  
درست است جام جهانى براى فوتبال ایران تمام شد اما آیا واقعا باید باز هم اسیر این «تمام 

شدن» ها بمانیم و زمان را براى موفقیت هاى آینده از دست بدهیم؟
جام جهانى براى تیم ملى تمام شد، نتایج بدســت آمده تیم ملى به خاطر اشتباهات خط 
دفاعى، خســتگى بازیکنان یا اشتباهات کادرفنى هر چه بود، تمام شد و به تاریخ پیوست. باید 
به فکر روزهاى آینده و حریفان ســختى که در جام ملت ها داریم ، باشیم. باید درس هاى جام 
جهانى را براى موفقیت هاى آینده بکار بگیریــم و فراموش نکنیم قرار گرفتن در رده 28 جام 
جهانى و باالتر از تمام تیم هاى آسیایى یک دستاورد بزرگ بود که باید حفظ شود و تداوم یابد. 
باید پذیرفت تیم ملى در جام جهانى مشکالتى داشت اما براى نخستین بار دیدیم که تیم 
ملى در زمین صاحب طرح و برنامه و استراتژى بود. این نشان داد تیم ملى توانسته در قالب یک 
نظم تیمى یک برنامه تاکتیکى مناسب را براى رویارویى با حریفان درجه یک جهانى  در زمین 
پیاده کند. این طرح بر اساس تفکرات کى روش و منطبق با داشته هاى تیم ملى شکل گرفت . 
با این استراتژى کى روش فوتبال ما را در مهمترین آوردگاه جهانى به دستاوردهاى قابل قبولى 

رساند و این اتفاق کوچکى نبوده و نیست.
 کى روش بماند یا برود

داستان ماندن یا رفتن کارلوس کى روش، سوژه جدید فوتبال ایران بعد شکست از بوسنى 
و بازگشــت تیم ملى به ایران اســت اما هرچه هست نباید این داســتان دوباره طوالنى شود و 

روزهاى مهم دیگرى از دست برود.
تیم ملى با هدایت سرمربى پرتغالى اش به بوسنى باخت اما این همان «کى روش»ى است 
که فوتبال ایران را برابر نیجریه و آرژانتین سربلند کرد، همان سرمربى که براى ماندنش شروع 
کردیم به پرکردن بیانیه هاى حمایتى و حال که نتیجه مدنظرمان را کســب نکرده، به او انتقاد 

مى کنیم. شاید آن روز اسیر جو صعود بودیم و امروز غرق در حس حذف شدن!
امروز خیلى ها دوســت دارند کــى روش بماند که قطعا ماندنش به نفع تیم ملى اســت تا 
رفتنش زیرا او زیر و بم فوتبال ایران را  شــناخته و حاال بهتر مى داند باید چه کارى انجام دهد. 
خیلى ها هم دوســت دارند او برود زیرا ماندنش را سدى براى رسیدن به اهدافشان مى بینند و 
اینکه ضغف هاى شــان معلوم مى شود.آنچه مهم است پروســه ماندن کى روش و یا رفتنش و 
در نهایت انتخاب ســرمربى جدید تیم ملى نباید طوالنى شود و باز هم این مسئله به پروژه اى 
فرسایشى براى فوتبال ملى تبدیل شود.داستان انتخاب سرمربى، موضوعى است که بارها آن 
را تجربه کردیم. زمانیکه افشین قطبى رفت تا روزى که کارلوس کى روش آمد، ماه ها تیم ملى 
بالتکلیف بود و همان اتفاق فوتبال ایران را از فوتبال آســیا دورتر کرد و کار ســرمربى جدید را 
در روزهاى آغاز فعالیتش در ایران سخت تر.تا آغاز جام ملت هاى آسیا 6 ماه فرصت باقى است 
، زمان کوتاهى که به ســرعت مى گذرد و روزهاى کارزار فرا خواهد رسید.. جام جهانى با تمام 
روزهاى خوب و بدش به پایان رسید و از امروز باید به فکر پایان دادن به طلسم 39 ساله ناکامى 

فوتبال ایران در باالى سر بردن جام ملت هاى آسیا بود. 
  آینده فداى ناکامى هاى گذشته نشود

جام جهانى تمام شــد اما فراموش نکنیم این تورنمنت بزرگ آغاز ســال فوتبالى «ایران» 
بود. فراموش نکنیم فوتبال ایران در ســال 93 باید در 6 آزمون مهم دیگر براى کسب موفقیت    
بــزرگ دیگر هم به میدان برود. عالوه بر تیم هاى نونهاالن ، نوجوانان ، جوانان و امید ، تیم ملى 
در جام ملت هاى آسیا ماموریت سخت و دشوارى را در تقابل با تیم هاى آسیایى براى ایستادن 
بر سکوى قهرمانى فوتبال قاره دارد. حضور در شانزدهمین دوره مسابقات جام ملت هاى آسیا 
براى ایران آوردگاهى مهم و سرنوشــت ساز پس از حضور شایســته در جام جهانى تلقى مى 

شود؛ رقابت هایى که از روز 19 دیماه  تا 11 بهمن ماه در استرالیا برگزار خواهد شد.
هنوز مشخص نیست تیم ملى با هدایت کارلوس کى روش یا مربى دیگرى در این جام به میدان خواهد 
رفت اما هر مربى که روزى نیمکت هدایت ملى پوشان ایران بنشیند، کار دشوارى را در این جام پیش رو دارد 
زیرا باید رویاى 39 سال قهرمان نشدن در این جام را تعبیر کند، آنهم در شرایطى که تیم ایران در مرحله 
مقدماتى باید برابر امارات، قطر و بحرین به میدان برود. جام جهانى 2014 برزیل با همه اشک ها و لبخندها 
و موفقیت و ناکامى هایش به پایان رســید. باید همانند کره و ژاپن خیلى زود دست به کار شویم و خود را 
براى جام ملت هاى 2015 آماده کنیم . باید از اتفاقات جام جهانى درس بگیریم و از آن براى موفقیت در 
استرالیاى 2015 و ساختن فوتبال ملى بهره بگیریم چرا که اگر بخواهیم در گذشته متوقف بمانیم و زمان را 

از دست بدهیم، بازهم از قافله فوتبال دنیا و حتى آسیا بازخواهیم ماند.

تیم ملى والیبال ایران در هفته ششم دور 
مقدماتى لیگ جهانى و یک هفته قبل از 
پایان مرحله گروهى این رقابت ها، براى 
نخســتین بارصعود خود به مرحله نهایــى لیگ جهانى را در 
تهران مســجل کرد و تاریخ ساز شــد. تیم ملى والیبال ایران 
با شکست لهســتان در دومین دیدارهفته ششم لیگ جهانى 
براى نخســتین بار به مرحله نهایى این رقابت ها و حضور در 
جمع شش تیم برتر جهان راه یافت. تیم ملى در هفته نخست 
دور مقدماتى این رقابت ها اســتراحت داشت و در هفته دوم 
(نهم و یازده خردادماه) با پذیرش دو شکســت ســه بر صفر 
برابر ایتالیا در سرزمین الجوردى پوشان، شروعى ناخوشایند 
با ســرمربى جدید (اسلوبودان کواچ) داشــت که بسیارى از 
عالقمندان این رشته ورزشــى را پس از نتایج درخشان سال 

گذشته غافلگیر کرد. 
ملى پوشان ایران سپس راهى برزیل شدند و در نخستین 
دیدار هفته ســوم (16 خردادماه) نیز بــه رغم ارائه یک بازى 
زیبا، ســه بر دو مغلوب تیم ملى والیبال برزیل پرافتخارترین 
تیم لیگ جهانى شــدند تا بعد از سه مســابقه تنها یک امتیاز 

کسب کنند. 
تیم ملى والیبال ایران 17 خردادماه و در مسابقه دوم برابر 
برزیل به هماهنگى تیمى مورد انتظار دست یافت و بازیکنان 
توانســتند توانایى واقعى خود را در زمین مسابقه به نمایش 
بگذارند. تیــم ایران در چهارمین دیــدار دور مقدماتى لیگ 
جهانى موفق به شکســت ســه بر صفر برزیل در خانه حریف 
شد که این پیروزى بازتاب جهانى زیادى نیز به همراه داشت 
و ملى پوشان ایران به نخستین پیروزى خود در لیگ جهانى 

سال 2014 دســت یافتند. تیم ملى والیبال ایران بالفاصله 
برزیل را ترك و به کشــور بازگشت تا شــش دیدار خانگى در 
تهران برابر تیم هاى برزیل، ایتالیا و لهستان داشته باشد. بلند 
قامتان والیبــال ایران در هفته چهارم لیگ جهانى والیبال در 
سالن 12 هزار نفرى آزادى دو بار به مصاف برزیل رفتند (23 
و 25 خردادماه) که یک شکســت و یک پیروزى سه بر دو ره 
آورد ایــن دیدارها براى ایران بود و دو تیــم برزیل و ایران در 
این هفته سه امتیاز به دســت آوردند. اوج رقابت ملى پوشان 
ایران در هفتــه پنجم لیگ جهانى والیبال درتهران بود که در 
روزهاى 30 خردادماه و یکم تیرماه موفق به شکست ایتالیا 
به ترتیب با نتایج ســه بر صفر و سه بر یک شدند تا دومین 
تیم پرافتخار لیگ جهانى بدون کســب امتیازى تهران را 
ترك کند. ملى پوشــان والیبال ایران در هفته ششم لیگ 
جهانى نیز موفق به شکســت لهســتان در دو دیدار پیاپى 
شدند (ششم و هشتم تیرماه) تا جمع امتیازهاى خود را به 
19 برســانند و یک هفته مانده به پایان این رقابت ها صعود 
خود را به لیگ جهانى والیبال ســال 2014 مسجل کنند.
هفته هفتم و پایانى دور مقدماتــى لیگ جهانى والیبال از 
دیروز جمعه 13 تیرماه آغاز شد که تیم ملى والیبال ایران 
در دو مســابقه و با هدف تثبیت صدرنشــینى در گروه یک 
لیگ جهانــى والیبال به مصاف لهســتان خواهد رفت. در 
این هفته تیم هــاى برزیل و ایتالیا نیز بــه مصاف یکدیگر 
خواهند رفت. مرحلــه نهایى لیگ جهانــى والیبال از 20 
جوالى (29 تیرماه) در شــهر فلورانس ایتالیا آغاز مى شود 
و شــش تیم (چهار تیم از گروه هاى یک و دو دســته یک، 
ایتالیــاى میزبــان و قهرمان دســته دو) در دو گروه با هم 
رقابت خواهند کرد.تیم ملى والیبال ایران که براى دومین 
بار در طول تاریــخ حضور در رقابت هــاى لیگ جهانى را 
تجربه مى کند، امســال با هدایت اســلوبودان کواچ موفق 
به صعود بــه مرحله نهایى ایــن رقابت ها شــد. تیم ملى 
والیبال ایران درسال گذشته با هدایت خولیو والسکو و در 
نخســتین حضور خود مقام نهمى جهان را به دســت آورد 

که حضور تاثیر گذار و تاریخى بود.
تیــم ملى ایران حاال بــا حضور در جمع شــش تیم برتر 
والیبال دنیا، رویاى فتح ســکوى لیگ جهانى را در ســر مى 
پرورانــد و امیدوار اســت تا در دومین حضــور خود در لیگ 
جهانى در فلورانس ایتالیا یک شگفتى بزرگ را براى والیبال 

دنیا خلق کند. 

تاریخ سازى والیبال ایران در لیگ جهانى؛

بلند قامتان ایران در اندیشه فتح فلورانس

تیم ملى ایران ، طلسم 39 ساله و نیمکت دردسرساز؛
برزیل 2014 آغاز رویاى قهرمانى در استرالیاى 2015

ناصر تقى پور
ورزشـــى

 مانا خوئینى
ورزشـــى
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ایتالیا با شکست هایش رکورد زد!
ایتالیا بعد از شش پیروزى متوالى در لیگ جهانى، حاال متحمل پنج شکست متوالى شده که در تاریخ والیبال این کشور بى سابقه بوده است. تیم ملى والیبال 
برزیل با پیروزى 3 بر یک مقابل ایتالیا، امیدهاى خود را براى صعود به مرحله نهایى لیگ جهانى والیبال همچنان زنده نگه داشت. حاال برزیلى ها با 14 امتیاز و 

یک بازى بیشتر از لهستان در مکان سوم جدول گروه ایستاده اند. 

ســرمربى تیم اســتقالل با بیان اینکه باید قرارداد کى روش تمدید شــود گفت: برخى افراد دنبال 
تحقیر ایران و ایرانى هســتند. امیر قلعه نویى، درباره اظهارات کارلوس کى روش و عذرخواهى اش 
از وى اظهار داشــت: بحث عذرخواهى مطرح نیست؛ ما همه همکار هســتیم و به همدیگر احترام 
مى گذاریم. وى افزود: باید به فدراسیون فوتبال، کادر فنى و بازیکنان تیم ملى خسته نباشید بگویم. 
همه آنها تالش و زحمت خود را در جام جهانى کشــیدند. من با خــوب و بد بازى هاى جام جهانى 
کارى ندارم اما همین که زحمت خود را کشــیدند جاى تشکر دارد.ســرمربى استقالل با اشاره به 
صحبت هاى کى روش تصریح کرد: جلســات زیادى با کى روش داشتیم و بعدها براى وى مشخص 

شد بعضى صحبت ها سوءتفاهم بوده و برخى آن را شانتاژ کرده بودند. 

رئیس فدراسیون فوتبال ایران گفت: همین حاال تیم ملى برزیل مى خواهد با تیم ملى ایران بازى کند 
اما باید پول داشته باشیم. على کفاشیان ضمن بیان این مطلب افزود: پس از حضور در جام جهانى نگاه 
به تیم ملى فوتبال ایران تغییر کرده و تیم هاى زیادى خواهان بازى با ما هستند. همین االن برزیل آماده 
بازى با ایران است اما باید پول داشته باشیم تا بتوانیم بازى هاى بزرگ برگزار کنیم. کفاشیان افزود: قبل 
از جام جهانى همه فکر مى کردند که نتوانیم در این مسابقات نتیجه بگیریم. در خود فدراسیون هم آرزو 
مى کردیم که برابر آرژانتین کمتر گل بخوریم. ولى بازیکنان ما نمایش قابل قبولى داشتند و حتى مى 
توانستند به پیروزى هم برسند. رئیس فدراسیون فوتبال با بیان اینکه مذاکرات با کى روش ادامه دارد از 

دادن پیشنهاد مکتوب این فدراسیون به کارلوس کى روش خبر داد.

مخالف کى روش نیستم، مخالف تحقیر ایران و ایرانى هستم برزیل آماده بازى با تیم ملى ایران است

گفت و گو••• محمد معین 
جالل چراغپور در گفت وگو با خط خبر:

مشکل تیم ملى در گلوگاه هاى 
فوتبال ماست

کارشــناس و آنالیزور فوتبال ایــران مى گوید تا زمانــى که به فوتبال 
مقطعى و کوتاه مدت نگاه کنیم نتیجه همین اســت و موفقیت ها زودگذر 
خواهد بود چرا که این ویژگى فوتبال احساســى است و اینکه هرگز دنبال 
عقالنیت و توســعه پایدار در فوتبال نمى رویم تا زیر ســاخت هاى فوتبال 
مان را بسازیم و مدام نوســان نداشته باشیم و بتوانیم مقابل حریفان نامدار 

نمایشى برابر داشته باشیم.  
جالل چراغپــور در گفتگو با «خط خبر» به تحلیــل عملکرد تیم ملى 
در جام جهانى پرداخت . وى گفت: ما درجام جهانى یک نقشــه مشــخص 
داشتیم و آن دفاع کردن و تجمع در زمین خودى و بالفاصله دفاع به حمله 
و استفاده از ضد حمالت بود. در دو بازى اول این برنامه و تفکر را خوب پیاده 
کردیم ولى در بازى ســوم که نیاز به بردن و حمله کردن داشتیم ، اشکاالت 
تیمى ما مشــخص شــد؛ اینکه براى گل زدن امواج تهاجمى الزم را نداریم 
و نمى توانیم با پیشــروى هافبک ها و کم تعداد شــدن در دفاع ، استحکام 

دفاعى الزم را داشته باشیم.
چراغپور با بیان اینکه جام جهانى واقعیت هاى فوتبال ما را نشــان داد، 
تاکید کرد: فراموش نکنیم فوتبال ایران فوتبالى با بضاعت و توان مشخص 
است. این داشته از تمامى عوامل مستقل و غیرمستقل تشکیل شده است. 
تفکر روساى فدراســیون فوتبال، مدیران عامل باشگاه ها، امکانات سخت 
 افــزارى و ... همگى عواملى هســتند که مجموعه توانمنــدى فوتبال ما را 
تشــکیل مى دهند و کى روش این مطلب را به خوبــى درك کرد که فقط با 
داشــته ها و دانش لیگ داخلى ایران نمى توان تیم را براى جام جهانى مهیا 

کرد.
چراغپور با اشــاره به حضور چند بازیکن دو ملیتى در تیم ملى فوتبال 
ایران، خاطر نشــان کرد: با توجه به خال موجود کى روش شــروع به یافتن 

شمارى از بازیکنان دو ملیتى شاغل در لیگ هاى کشورهاى دیگر کرد.
وى به سیستم  تدافعى بازى ایران در جام جهانى اشاره کرد و با بیان این 
که در دیدارهاى تدارکاتــى پیش از جام جهانى تفکر کارلوس کى روش در 
این زمینه نمود پیدا کرد، گفت: کى روش تمامى ابزارهاى الزم و داشته هاى 
خود را براى دو دیــدار اول خود در جام جهانى 2014 برزیل به کار گرفت و 
البته استراتژى دفاعى به خوبى انجام شد. ولى باید این مطلب را نیز در نظر 
گرفت که اگر به جاى ســه بازى ما حدود پنج یا شش دیدار در جام جهانى 
داشتیم مى توانســتیم در میانه هاى جدول قرار بگیریم، اما در شرایطى که 

ما فقط سه بازى در پیش داریم باید براى پیروزى نیز نقشه داشته باشیم .

تحلیل گر فوتبال کشــور اضافه کرد: در اســتراتژى  پیش رو باید از تیم 
انتهاى جدول که دیگر تیم ها از آن سه امتیا ز گرفته اند، بتوانیم سه امتیا ز را 
دریافت کنیم، به همین خاطر باید تمام داشته ها و هویت فوتبالى خود را در 
بازى مقابل بوســنى و هرزگوین به میدان مى آوردیم و یک بازى پایاپایى را 

در برابر این تیم به نمایش مى گذاشتیم.
آنالیزور فوتبال ایران یکى از مشکالت تیم ملى در دیدار برابر بوسنى را 
تن ندادن به بازى موازى دانســت و گفت: در دو دیدار نخست تیم ملى یک 
دفــاع تیمى را انجام داد و به بازى هوازى تن نداد. اما در دیدار آخر باید مثل 
یک کشتى گیر وارد مسابقه مى شــدیم و با حریف مبارزه مى کردیم. وقتى 
در دیدار مقابل بوســنى و هرزگوین باز شدیم و شروع به پاس کارى کردیم 
نقاط ضعف تیم ما برمال شــد. در آن هنگام بود که دیدیم ســن مدافعان ما 
باالســت و دروازه بان ما کمى به مشــکل بر مى خورد. ما نباید از این نقاط 

ضعف ناراحت شویم، بلکه باید درصدد رفع آنها برآییم.
چراغپور با اشاره به برخى اشــکاالت در فوتبال ایران، گفت: جابجایى 
مکرر مربیان، نحوه جابجا کردن مربیان، زیر ساخت ها در لیگ برتر فوتبال 
ایــران و دانش مربیان داخلى و ... همه این ها ســبب مى شــود که یک تیم 
ملى پراشــکال داشته باشیم. مشکل اصلى ما درجایى است که گلوگاه هاى 

فوتبال ایران هستند.
وى به در پیش بودن رقابت هاى جام ملت هاى آسیا اشاره کرد و گفت: 
جام ملت هاى آســیا پس از جام جهانى براى ما یک تورنمنت مهم اســت. 
مى توان از این جام ملت ها براى نوســازى تیم ملى فوتبال ایران اســتفاده 

کرد.
چراغپــور اضافه کرد: یک بــار باید به صورت جــدى در زمینه کمیته  
آموزش ، روش ها و ... تجدید نظر شــود. بایــد در روش برگزارى لیگ برتر 
تجدید نظر کنیم. مطمئن باشید هر وقت این موارد درست شود فوتبال ما 

نتیجه  مى گیرد.
این کارشناس فوتبال با ابراز تاسف از نداشتن خروجى مناسب از لیگ 
برتر فوتبال ایــران، گفت: اگر لیگ برتر ما بازیکنــان خوبى تولید مى کرد 
کى روش نمى رفــت از اروپا و آمریکا بازیکن بیاورد. چه اتفاقى براى فوتبال 
ما رخ داده اســت؟ زمانى خروجى هاى لیگ برتر فوتبــال ایران در آلمان و 

انگلیس بازى مى کردند، ولى االن!
چراغپور در پایــان گفت: هیجانى که فوتبال دارد را هیچ ورزشــى 
در دنیا ندارد. فوتبال طرفداران بســیارى در ایــران دارد و با وجود این 
همه عالقمندى نیاز به یک برنامه ریزى و اســتراتژى مناســب احساس 

مى شود.

فوتبال ایران در شرایطى روزهاى سردرگمى و بالتکلیفى را دوباره آغاز 
کرده که نزدیک به شــش ماه دیگر باید در میدان مهم جام ملت هاى 
آسیا براى شکستن طلسم 39 ســاله قهرمانى در این تونمنت مهم به 
میدان برود. با این حال این روزها همه دنبال این هستند که سرنوشت کى روش و فوتبال ایران 
چه مى شود و آیا او در جام ملت ها سکاندار تیم ملى خواهد بود یا باز هم سرگردانى فدراسیون 

نشین ها براى پیدا کردن جایگزین مناسب او آغاز خواهد شد.  
شکســت غیر منتظره یا قابل پیش بینى برابر بوســنى، هر چه بود رویاى صعود تیم ملى 
ایران به جمع 16 تیم برتر جام بیســتم را پایان داد و جشن و شادى هاى مردم ایران را با اشک و 
اندوه عوض کرد. اینکه ما ایرانى ها مردمانى احساسى هستیم و خیلى زود تحت تاثیر اتفاقات 
زودگذر فوتبالى قرار مى گیریم ، یک نقطه ضعف بزرگ است؛ اینکه با یک نتیجه خوب تا عرش 

باال مى رویم و با یک ناکامى همه چیز را زیر سوال مى بریم.
اما این واقعیت فوتبال ماســت . همین که خیلى زود امید مى بندیم و دل مان را به روزهاى 
رویایــى خوش مى کنیم، در حالیکه مــى دانیم خوش بینى زودگذرى کــه تصور مى کنیم ، 
واقعیت نیســت . با این وجود همین امیدوارى هاى زودگذر و خوش بینى هاى ناپایدار باز هم 

اتفاق ارزشمندى است که باید آن را حفظ کرد و به ثبات رساند و پایدار ساخت.
پرســش اساســى این اســت «آیا همین امیدهاى چند روزه براى صعود تیم ملى حاصل 
اســتراتژى کارلوس کى روش و تالش و جنگندگى بازیکنان ایران در دو میدان ســخت برابر 
نیجریه و آرژانتین نبود؟» که خیلى زود آن روزها را فراموش کردیم و دوباره اسیرجو نا امیدى  
و سردرگمى شــده ایم.متاسفانه بعد از باخت برابر بوســنى، تیرمنتقدان به تفکرات دفاعى یا 
اســتراتژى نامناســب کادرفنى نشــانه رفت ، موضوعى که با توجه به بضاعت تیم ملى و توان 
رقیبان نمى تواند چندان پذیرفتنى و منطقى باشــد. یادمان نرود تیــم ملى به خاطر تحریم 
ها و مشــکالت سیاســى ، بازى ها و اردوهاى تدارکاتى بسیارى را از دســت داد با این وجود 
برابرآرژانتین مدعى و نیجریه قدرتمند بازى هاى قابل قبولى را ارائه کرد و تنها مقابل بوســنى 
تاحدودى عملکرد ضعیفى داشــت که آنهم با توجه به قدرت حریف و خستگى و بى انگیزگى 

ملى پوشان قابل پیش بینى بود.  
درست است جام جهانى براى فوتبال ایران تمام شد اما آیا واقعا باید باز هم اسیر این «تمام 

شدن» ها بمانیم و زمان را براى موفقیت هاى آینده از دست بدهیم؟
جام جهانى براى تیم ملى تمام شد، نتایج بدســت آمده تیم ملى به خاطر اشتباهات خط 
دفاعى، خســتگى بازیکنان یا اشتباهات کادرفنى هر چه بود، تمام شد و به تاریخ پیوست. باید 
به فکر روزهاى آینده و حریفان ســختى که در جام ملت ها داریم ، باشیم. باید درس هاى جام 
جهانى را براى موفقیت هاى آینده بکار بگیریــم و فراموش نکنیم قرار گرفتن در رده 28 جام 
جهانى و باالتر از تمام تیم هاى آسیایى یک دستاورد بزرگ بود که باید حفظ شود و تداوم یابد. 
باید پذیرفت تیم ملى در جام جهانى مشکالتى داشت اما براى نخستین بار دیدیم که تیم 
ملى در زمین صاحب طرح و برنامه و استراتژى بود. این نشان داد تیم ملى توانسته در قالب یک 
نظم تیمى یک برنامه تاکتیکى مناسب را براى رویارویى با حریفان درجه یک جهانى  در زمین 
پیاده کند. این طرح بر اساس تفکرات کى روش و منطبق با داشته هاى تیم ملى شکل گرفت . 
با این استراتژى کى روش فوتبال ما را در مهمترین آوردگاه جهانى به دستاوردهاى قابل قبولى 

رساند و این اتفاق کوچکى نبوده و نیست.
 کى روش بماند یا برود

داستان ماندن یا رفتن کارلوس کى روش، سوژه جدید فوتبال ایران بعد شکست از بوسنى 
و بازگشــت تیم ملى به ایران اســت اما هرچه هست نباید این داســتان دوباره طوالنى شود و 

روزهاى مهم دیگرى از دست برود.
تیم ملى با هدایت سرمربى پرتغالى اش به بوسنى باخت اما این همان «کى روش»ى است 
که فوتبال ایران را برابر نیجریه و آرژانتین سربلند کرد، همان سرمربى که براى ماندنش شروع 
کردیم به پرکردن بیانیه هاى حمایتى و حال که نتیجه مدنظرمان را کســب نکرده، به او انتقاد 

مى کنیم. شاید آن روز اسیر جو صعود بودیم و امروز غرق در حس حذف شدن!
امروز خیلى ها دوســت دارند کــى روش بماند که قطعا ماندنش به نفع تیم ملى اســت تا 
رفتنش زیرا او زیر و بم فوتبال ایران را  شــناخته و حاال بهتر مى داند باید چه کارى انجام دهد. 
خیلى ها هم دوســت دارند او برود زیرا ماندنش را سدى براى رسیدن به اهدافشان مى بینند و 
اینکه ضغف هاى شــان معلوم مى شود.آنچه مهم است پروســه ماندن کى روش و یا رفتنش و 
در نهایت انتخاب ســرمربى جدید تیم ملى نباید طوالنى شود و باز هم این مسئله به پروژه اى 
فرسایشى براى فوتبال ملى تبدیل شود.داستان انتخاب سرمربى، موضوعى است که بارها آن 
را تجربه کردیم. زمانیکه افشین قطبى رفت تا روزى که کارلوس کى روش آمد، ماه ها تیم ملى 
بالتکلیف بود و همان اتفاق فوتبال ایران را از فوتبال آســیا دورتر کرد و کار ســرمربى جدید را 
در روزهاى آغاز فعالیتش در ایران سخت تر.تا آغاز جام ملت هاى آسیا 6 ماه فرصت باقى است 
، زمان کوتاهى که به ســرعت مى گذرد و روزهاى کارزار فرا خواهد رسید.. جام جهانى با تمام 
روزهاى خوب و بدش به پایان رسید و از امروز باید به فکر پایان دادن به طلسم 39 ساله ناکامى 

فوتبال ایران در باالى سر بردن جام ملت هاى آسیا بود. 
  آینده فداى ناکامى هاى گذشته نشود

جام جهانى تمام شــد اما فراموش نکنیم این تورنمنت بزرگ آغاز ســال فوتبالى «ایران» 
بود. فراموش نکنیم فوتبال ایران در ســال 93 باید در 6 آزمون مهم دیگر براى کسب موفقیت    
بــزرگ دیگر هم به میدان برود. عالوه بر تیم هاى نونهاالن ، نوجوانان ، جوانان و امید ، تیم ملى 
در جام ملت هاى آسیا ماموریت سخت و دشوارى را در تقابل با تیم هاى آسیایى براى ایستادن 
بر سکوى قهرمانى فوتبال قاره دارد. حضور در شانزدهمین دوره مسابقات جام ملت هاى آسیا 
براى ایران آوردگاهى مهم و سرنوشــت ساز پس از حضور شایســته در جام جهانى تلقى مى 

شود؛ رقابت هایى که از روز 19 دیماه  تا 11 بهمن ماه در استرالیا برگزار خواهد شد.
هنوز مشخص نیست تیم ملى با هدایت کارلوس کى روش یا مربى دیگرى در این جام به میدان خواهد 
رفت اما هر مربى که روزى نیمکت هدایت ملى پوشان ایران بنشیند، کار دشوارى را در این جام پیش رو دارد 
زیرا باید رویاى 39 سال قهرمان نشدن در این جام را تعبیر کند، آنهم در شرایطى که تیم ایران در مرحله 
مقدماتى باید برابر امارات، قطر و بحرین به میدان برود. جام جهانى 2014 برزیل با همه اشک ها و لبخندها 
و موفقیت و ناکامى هایش به پایان رســید. باید همانند کره و ژاپن خیلى زود دست به کار شویم و خود را 
براى جام ملت هاى 2015 آماده کنیم . باید از اتفاقات جام جهانى درس بگیریم و از آن براى موفقیت در 
استرالیاى 2015 و ساختن فوتبال ملى بهره بگیریم چرا که اگر بخواهیم در گذشته متوقف بمانیم و زمان را 

از دست بدهیم، بازهم از قافله فوتبال دنیا و حتى آسیا بازخواهیم ماند.

تیم ملى والیبال ایران در هفته ششم دور 
مقدماتى لیگ جهانى و یک هفته قبل از 
پایان مرحله گروهى این رقابت ها، براى 
نخســتین بارصعود خود به مرحله نهایــى لیگ جهانى را در 
تهران مســجل کرد و تاریخ ساز شــد. تیم ملى والیبال ایران 
با شکست لهســتان در دومین دیدارهفته ششم لیگ جهانى 
براى نخســتین بار به مرحله نهایى این رقابت ها و حضور در 
جمع شش تیم برتر جهان راه یافت. تیم ملى در هفته نخست 
دور مقدماتى این رقابت ها اســتراحت داشت و در هفته دوم 
(نهم و یازده خردادماه) با پذیرش دو شکســت ســه بر صفر 
برابر ایتالیا در سرزمین الجوردى پوشان، شروعى ناخوشایند 
با ســرمربى جدید (اسلوبودان کواچ) داشــت که بسیارى از 
عالقمندان این رشته ورزشــى را پس از نتایج درخشان سال 

گذشته غافلگیر کرد. 
ملى پوشان ایران سپس راهى برزیل شدند و در نخستین 
دیدار هفته ســوم (16 خردادماه) نیز بــه رغم ارائه یک بازى 
زیبا، ســه بر دو مغلوب تیم ملى والیبال برزیل پرافتخارترین 
تیم لیگ جهانى شــدند تا بعد از سه مســابقه تنها یک امتیاز 

کسب کنند. 
تیم ملى والیبال ایران 17 خردادماه و در مسابقه دوم برابر 
برزیل به هماهنگى تیمى مورد انتظار دست یافت و بازیکنان 
توانســتند توانایى واقعى خود را در زمین مسابقه به نمایش 
بگذارند. تیــم ایران در چهارمین دیــدار دور مقدماتى لیگ 
جهانى موفق به شکســت ســه بر صفر برزیل در خانه حریف 
شد که این پیروزى بازتاب جهانى زیادى نیز به همراه داشت 
و ملى پوشان ایران به نخستین پیروزى خود در لیگ جهانى 

سال 2014 دســت یافتند. تیم ملى والیبال ایران بالفاصله 
برزیل را ترك و به کشــور بازگشت تا شــش دیدار خانگى در 
تهران برابر تیم هاى برزیل، ایتالیا و لهستان داشته باشد. بلند 
قامتان والیبــال ایران در هفته چهارم لیگ جهانى والیبال در 
سالن 12 هزار نفرى آزادى دو بار به مصاف برزیل رفتند (23 
و 25 خردادماه) که یک شکســت و یک پیروزى سه بر دو ره 
آورد ایــن دیدارها براى ایران بود و دو تیــم برزیل و ایران در 
این هفته سه امتیاز به دســت آوردند. اوج رقابت ملى پوشان 
ایران در هفتــه پنجم لیگ جهانى والیبال درتهران بود که در 
روزهاى 30 خردادماه و یکم تیرماه موفق به شکست ایتالیا 
به ترتیب با نتایج ســه بر صفر و سه بر یک شدند تا دومین 
تیم پرافتخار لیگ جهانى بدون کســب امتیازى تهران را 
ترك کند. ملى پوشــان والیبال ایران در هفته ششم لیگ 
جهانى نیز موفق به شکســت لهســتان در دو دیدار پیاپى 
شدند (ششم و هشتم تیرماه) تا جمع امتیازهاى خود را به 
19 برســانند و یک هفته مانده به پایان این رقابت ها صعود 
خود را به لیگ جهانى والیبال ســال 2014 مسجل کنند.
هفته هفتم و پایانى دور مقدماتــى لیگ جهانى والیبال از 
دیروز جمعه 13 تیرماه آغاز شد که تیم ملى والیبال ایران 
در دو مســابقه و با هدف تثبیت صدرنشــینى در گروه یک 
لیگ جهانــى والیبال به مصاف لهســتان خواهد رفت. در 
این هفته تیم هــاى برزیل و ایتالیا نیز بــه مصاف یکدیگر 
خواهند رفت. مرحلــه نهایى لیگ جهانــى والیبال از 20 
جوالى (29 تیرماه) در شــهر فلورانس ایتالیا آغاز مى شود 
و شــش تیم (چهار تیم از گروه هاى یک و دو دســته یک، 
ایتالیــاى میزبــان و قهرمان دســته دو) در دو گروه با هم 
رقابت خواهند کرد.تیم ملى والیبال ایران که براى دومین 
بار در طول تاریــخ حضور در رقابت هــاى لیگ جهانى را 
تجربه مى کند، امســال با هدایت اســلوبودان کواچ موفق 
به صعود بــه مرحله نهایى ایــن رقابت ها شــد. تیم ملى 
والیبال ایران درسال گذشته با هدایت خولیو والسکو و در 
نخســتین حضور خود مقام نهمى جهان را به دســت آورد 

که حضور تاثیر گذار و تاریخى بود.
تیــم ملى ایران حاال بــا حضور در جمع شــش تیم برتر 
والیبال دنیا، رویاى فتح ســکوى لیگ جهانى را در ســر مى 
پرورانــد و امیدوار اســت تا در دومین حضــور خود در لیگ 
جهانى در فلورانس ایتالیا یک شگفتى بزرگ را براى والیبال 

دنیا خلق کند. 

تاریخ سازى والیبال ایران در لیگ جهانى؛

بلند قامتان ایران در اندیشه فتح فلورانس

تیم ملى ایران ، طلسم 39 ساله و نیمکت دردسرساز؛
برزیل 2014 آغاز رویاى قهرمانى در استرالیاى 2015
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هدایتى، سپیده اسمى خانى ، مانا خوئینى

دنیا در خلسه جام جهانى!

مسى غیر از پیراهن چه چیزهایى همراه داشــت؟ امکان داشت بیشتر از این ها هم از 
مسى یادگارى گرفت؟ سواالتى که مى تواند قبل از خواندن این متن به شما روحیه بدهد 

که بچه ها مثل همیشه خوب بودند پس برخیز و پرچم را ببر، بر سر در خانه بکوب.
بعد از گذشــت دو هفته از بازى تیم ملى ایران و آرژانتین در گروه ششــم جام جهانى 

برزیل باالخره گیرنده لباس لیونل مســى مشخص شد.  حدود دو هفته از باخت تاریخى و 
شاد کننده تیم ملى ایران در مقابل آرژانتین مى گذرد و به تازگى مشخص شد در جنگ بر 
ســر پیراهن مسى چه کسى پیروز میدان بود و توانست این پیراهن را به خوبى و خوشى از 

تن یکى از برجسته ترین بازیکنان جهان بیرون کند.
با وجود اینکه بعد از بازى ایران و آرژانتین یکى از خبرگزارى هاى خارجى خبر داده بود جواد 
نکونام پیراهن مسى را دریافت کرده است و قبل از بازى قول دریافت این پیراهن را نیز از مسى 
گرفته بود، ولى کاپیتان تیم ملى فوتبال ایران در پایان دیدار با بوسنى این موضوع را تکذیب کرد 
و گفت که پیراهن مســى را او نگرفته است. از زمانى که کاپیتان تیم ملى تکذیب کرد تا کنون 
ذهنمان درگیر شد که آیا کسى خودش را به جاى نکونام جا زده و پیراهن مسى را گرفته است؟! 
آیا یکى از کاپیتان نماهاى موجود در برزیل توانســته پیراهن مسى را تصاحب کند؟! آیا پاى 

مافیاى ایتالیا در میان است و هزار فکر و خیال این چنین تا اینکه ....
در ویژه برنامه جام جهانى که چند روز پیش با حضور آندرانیک تیموریان، مهرداد پوالدى 
و جواد نکونام روى آنتن رفت، مهرداد پوالدى از گرفتنه شدن پیراهن لیونل مسى توسط جواد 
نکونام خبر داد. بعد از این برنامه تلویزیونى مشخص شد که بیشتر تمرکز تیم ملى روى بردن 
پیراهن مسى بوده تا بردن تیم مســى و اگر کارلوس کى روش مى توانست یازده پیراهن امضا 
شده از مسى براى اعضاى تیم بگیرد قطعا تمرکز تیم ملى به برد تیم مسى مى افتاد و قطعا برنده 
مسابقه بودیم.واقعا بعد از این اتفاقا به این ضرب المثل ایمان آوردیم که خداوند جاى شکرش را 
باقى مى گذارد زیرا اگر برخى اعضاى تیم در پى کسب شورت ورزشى ، غیر ورزشى و یا گرفتن 
جوراب و قلم بندهاى مسى مى افتاند دیگر در هیچ ادوار جام جهانى نمى توانستیم سرمان را باال 
بگیریم. همیشه باید نیمه پر لیوان را دید و به چیزهایى که از مسى گرفته نشده فکر کرد و با خود 
این موضوع را تکرار کرد که: تیم ملى با نگه داشتن و مقاومت خود در مقابل باقى وسایل مسى 
توانســتند ایران را سربلند کنند. ( هموطنان عزیز این موضوع حتى جاى یک شادى خیابانى 

مفصل را نیز دارد)
البته با شــناختى که از کاپیتان تیم ملى داریم و مى دانیم اهل این کارها نیستند و با 
وجود اینکه این همه مدت در لیگ اســپانیا حداقل سالى دو بار در مقابل لیونل مسى و به 
همین تعداد در مقابل کریستیانو رونالدو بازى کرده است و قطعا دو کمد پر لباس، کفش، 
جوراب و شورت ورزشــى از بازیکنان لیگ اسپانیا جمع کرده و با خود به ایران آورده است 
از این کاپیتان عزیز خواهش مى کنیم تا این یک پیراهن را تقسیم کرده و براى تبرکى هر 
قســمت را به یکى از بازیکنان تیم دهند و قسمت بیشــترى از آن را به مهرداد پوالدى که 

قول پیراهن را در ابتداى بازى از مسى گرفته بود اهدا کند.
با وجود این اتفاقات مشخص مى شود که کارلوس کى روش با وجود اینکه سطح دفاع 
فوتبال ایران را باال برد ولى سطح عزت این تیم را نسبت به جام جهانى 2006 آلمان کاهش 
داد. در جام جهانى آلمان بازیکنان تیم ملى نه تنها هیچ چیزى از بازیکنان بزرگ جهان به 
یادگار نگرفتند بلکه به بازیکنان بزرگى چون لوئیز فیگو و کریستیانو رونالدو نیز یادگارى 
هایى دادند که حتى تا مدت ها جاى آن باقى مانده بود و از بین نمى رفت. امیدواریم مربى 
بعــدى این عزت ملى را به تیم ملــى ایران بازگرداند اگر چه نبایــد فراموش کرد که صبر 

بازیکنان ایران حماسه اى دیگر را رقم زد.

مسى غیر از پیراهن چه داشت؟!

نامه اى به رئیس 
جمهور سابق

بعد از اینکه تمام مشــکالت وطن رفع 
شد و یک ســال از دوران روحانى مچکریم 
گذشــت تصمیم گرفتیم نامه اى منظوم از 
زبان مــردم ایران به رئیس جمهور ســابق 
ایران محمود احمدى نژاد ارســال شود تا از 
اوضاع خوب ما با خبر شود و بداند که اینجا 
همه چى آرومه و ما چقدر خوشــحالیم. با 
این نامه قصد داریم به آقــاى احمدى نژاد 
بگوییم بیش از یک سال است که مردم دائم 
شــعار روحانى مچکریم را با صداى بلند و 
از صمیم قلب ســر مى دهنــد و چنان امید 
به زندگى در ایران پراکنده شــده است که 
حتى خود دکتر روحانى هم فکرش را نمى 

کردند. متن نامه بدین شرح است:

کشورم یکسره غوغا شده مى بینى که
مثل یک غنچه شکوفا شده مى بینى که

در همین دولت تدبیر و تعادل یکهو
همه ى ظرفیتش وا شده مى بینى که

همه جا خوب و وطن عالى و مردم خوشحال
دولـت معـتدالن پا شده مى بینى که

آن گذرنامه ى پست و بد و بى ارزش هم
خوب و با ارزش و آقا شده مى بینى که

دشـمن اصلى ما گرچه اوبـاما بوده
حتى او هم یهو با ما شده مى بینى که

خنده با کاترینشون کار خودش را کرده
مهر ما در دلشون جا شده مى بینى که

در ژنو هرچه ورق بود و توافق نامه
همه گى یکسره امضا شده مى بینى که

آن کانال هاى پر از غصه و غم در سیما
مملو از فیض و شکیبا شده مى بینى که

با تـالش خــفن معـتدالن یکساله
هر گرانى چک و خنثى شده مى بینى که

آن سـبد هاى پر از خالى مردم حتى
مملو از این همه کاال شده مى بینى که

عزت گم شده ى مردم ایران امروز
کمپلت یکدفه پیدا شده مى بینى که

هر جناحى و گروهى و هر حزبى داریم
در دل دولتشان جا شده مى بینى که

همه ى مشکل ما حل شد و اینجا قطعا
گل و بلبل شده، زیباشده مى بینى که

اتاق امن براى نامزدها!
معتادهــا هم بــه امنیت نیــاز دارند، 
مخصوصا وقتى مى خواهند عملیات خطیر 
تزریق را انجام دهنــد! باالخره وقتى حس 
ناامنى کنند نیمى از نعشــگى خواهد پرید! 
مدیرکل درمان ســتاد مبارزه با مواد مخدر 
از راه اندازى اتاق امن تزریق براى معتادین 

خبر داد. 
گویا بــه این افراد پنبه الکلى و ســوزن 
هم داده مى شــود! به هر حال پیشنهاد مى 
شود حاال که مسئوالن این همه زحمت مى 
کشند، ماهیانه مبلغى هم دستى به معتادان 
عزیــز بدهند تــا نگرانى دیگرى نداشــته 
باشــند! پیدا کردن جنس با خودشان، پول 

که باشد این مورد حل است!
در همین راستا یک جوان که چندسالى 
مى شــد نامزد کرده بود اما بــه دلیل عدم 
پرداخت وام ازدواج توســط بانک ها و دیگر 
مشکالت اقتصادى، هنوز سر خانه و زندگى 
خودشان نرفته بودند؛ از مسئوالن خواست 
که براى برخى جوانــان هم به فکر اتاق امن 

باشند!

دست هایى پنهان در کار بود!
بیا و خوبــى کن، آخرش هــم به جاى 
دستت درد نکند، انتقاد مى کنند! در خبرها 
مى خوانیم از محافظه کارى دولت در حذف 
یارانه پردرآمدها انتقاد شده است! باالخره 
آن پولدار هم به یــک امیدى ثبت نام یارانه 
کرده اســت! باالخره با آن 45500تومانش 
مى توانــد 45لیتر بنزین بــراى خودروى 
شاســى بلند 200میلیونى اش بزند! اصال 
شما مى دانید این خودروهاى بزرگ چقدر 
مصرف بنزیــن دارند؟! چرا بــدون آنکه از 
هزینه هاى باالى زندگى مایه داران بدانید 
به همین راحتى از حذف یارانه یشان سخن 

مى گویید؟!
از قول یکى از اعضاى کمیسیون بودجه 
مجلس مــى خوانیم: «دولــت دیگر اجازه 
پرداخــت یارانه به همه نــدارد»؛ خودتان 
شــاهد باشــید! دولت مى خواست به همه 
یارانه بدهد، اما نگذاشــتند! یحتمل 3 سال 
بعد هــم دولتى ها خواهند گفت: «دســت 
هایى پنهان در کار بــود تا نگذارند به مردم 
پول بدهیم و اینطــورى محبوبیت ما را کم 

کردند!»

باز خوبه مالیمه!
گویــا برخــى از نماینــدگان مجلس 
یادشان نیست که چندى وزیر اقتصاد گفت: 
«کاهش تــورم به معناى ارزانى نیســت!» 
این نمایندگان به دلیل اینکه مثل نگارنده 
«بیسواد» هســتند نمى دانند پس معناى 
کاهش تورم چه مى تواند باشــد و به همین 
خاطــر توقعات باالیى دارنــد! اخیر یکى از 
نمایندگان گفته اســت: «کاهش تورم باید 
احساس شود.»در همین راستا یکى از اقشار 
آســیب پذیر با بیان اینکه باز لبنیات و شیر 
گران شــد گفت: «کاهش تورم رو شــدیدا 
حس مــى کنم؛ فقط شــیبش کمى اذیت 
مى کنه! البته باز خوبه مالیم هست، وگرنه 

معلوم نبود چه بالیى سرمون بیاد!»

روزنامه  جهان صنعت  نوشــت: «قیمت مســکن 
22برابر بیشــتر از درآمد»؛ در همین زمینه الزم دیدیم 
نگاهى داشته باشیم به طرح هاى ویژه دولت براى خانه 

دار کردن مردم. 
مســکن امید: دلیل نامگذارى این طرح به 2 دلیل 
است، اول از همه اینکه  دولت، دولِت تدبیر و امید است و 
دوم هم اینکه امید داشتن در زندگى بسیار خوب است 

و کال انسان به امید زنده است و ...
نوع خانه دار شــدن مردم در این طرح به این شیوه 
اســت که فرد مورد نظر که متاسفانه کارمند هم هست، 
بایستى تالش کند از آن 700 هزار تومان حقوق ماهیانه 

اش بایســتى صد تا دویســت تومانى را پس انداز کند و 
سپس امیدوار باشــد طى صد تا دویســت سال آینده 
باالخره خانه دار شــود! همانطور که مالحضه مى کنید 
عنصر امیــد در این طرح از اهمیت ویــژه اى برخوردار 
است! مســکن اجتماعى: در این طرح اهمیت کارهاى 
اجتماعــى بیش از پیش نمود پیدا مــى کند. این طرح 
به این گونه است که ســى چهل تا کارمند حاصل پس 
انداز ســى چهل سالشــان را روى هم مى گذارند و بعد 
قرعه کشى مى کنند، اســم هر کس درآمد او مى تواند 
با این پول یــک خانه براى خودش بخرد تا خانه نخریده 

از دنیا نرود!

ُحسن این طرح این اســت که ما به اهمیت سرمایه 
هاى ُخرد پى مى بریم. بعدش هم؛ سى چهل تا کارمند 

بى خانه بهتر است یا یک کارمند خانه دار؟!
مسکن پاك: در این طرح اهمیت پاکیزگى و رعایت 
نظافت ســرلوحه کار قرار داده شده است! بدین ترتیب 
که اجاره نشین ها بایســتى کال فکر خانه دار شدن را از 
ذهنشان  پاك  کنند و به چیزهاى دیگرى همچون  کى 
قهرمان جام جهانى میشــه!  و  آیا کیروش سرمربى مى 

مونه یا نه!  و ... فکر کنن!
وام 50میلیون تومانــى: با توجه به اینکه آمار طالق 
در کشــورمان خیلى پایین است! این وام کمک خواهد 

کرد الاقــل در آمار طــالق به اســتانداردهاى جهانى 
نزدیک شویم! و به همین خاطر اســت که این وام تنها 
به زوج هاى جوان که ســرمایه درست و حسابى ندارند 
داده مى شــود! الزم به یادآورى است که اقساط این وام 
چیزى تو مایــه هاى ماهیانه 750هزار تومان اســت و 
مطمئنا با توجه به اینکه حقوق یک کارمند هم تو همین 
مایه هاست بعد از چند وقت به دلیل مشکالت مالى این 

زوج کال منهدم مى شوند! 
در پایان امید مى رود با این طرح هاى موفق و خوب 
دولت که نشــان از تدبیر باالیشــان دارد، همه مردم به 

زودى خانه دار شوند!  

4طرح بسیار ویژه دولت براى خانه دار شدن شما!


