
مخاطب شماييد!

 برای مجازات جاسوس 
یم از هیچکس اجازه نمی گیر

جمهوری اسالمی ایران در قبال مسأله جاسوسی 
حساسیت دارد. ما به مسایل جاسوسی بسیار اهمیت 
می دهیم و با جاسوس برخورد سختی می کنیم و برای 
مجازات آنها نیز از هیچکس اجازه نمی گیریم. تا کنون 
به همین ترتیب عمل شده و از این پس نیز این گونه 
خواهد بود. جاس��وس اسرائیل و یا هر جای دیگر از 
نظر ما بس��یار منفور است و اگر در دادگاه، جرم آنها 
ثابت ش��ود، بدون ش��ک مجازات خواهند شد. ... با 
وجود اصرار آمریکا بر جهان تک قطبی دنیا نمی تواند 
به صورت یک امپراطوری واحد اداره شود. ملتها هر 
کدام برای خود، هدفها و ارزشهایی دارند و همه آنها 
دارای حق حیات و حضور هستند و اگر اتحادیه اروپا 
با منطق تقویت استقالل، بازگشت به هویت خویش و 
ات��کاء به نفس حرکت کند بدون تردید موفق خواهد 
شد و در آسیا نیز قدرتهای بزرگی ظهور کرده اند که 
ب��ه هیچ وجه زیر س��لطه جهان تک قطبی به ریاس��ت 

آمریکا نخواهند رفت.
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معاون دبیر س��ابق ش��ورای عالی امنیت 
ملی گفت:  غربگرایانی که مذاکره موشکی تریب����ون

را تجوی��ز و تروی��ج می کنن��د، فقط نوکر 
آمریکا نیستند بلکه مزدور عربستان هم هستند.

به گزارش مهر،  علی باقری دیروز در جمع طالب مدرس��ه 
علمی��ه ام��ام خمینی)ره( اه��واز اظهار کرد: اگر ب��ه دنبال آن 
هس��تیم که از س��یره و روش ائمه )ع( برای مسایل خود درس 
بگیریم، باید به امام زمان خود مراجعه کنیم، چراکه حجت خدا 
در هر زمان امام آن زمان است. وی افزود: در زمان امامت امام 
حس��ن اگر کسی به امام حسین مراجعه می کرد، سیدالشهدا او 
را به امام زمان یعنی امام حس��ن ارجاع می داد، چراکه در زمان 

امامت امام حسن، سیدالشهدا نیز پیرو آن امام بود.
عضو سابق تیم مذاکره کننده هسته ای تاکید کرد: دولتمردان 
ما اگر می خواهند از روش ائمه پیروی کنند، به جای برداشت های 
ناقص و بعضاً خالف واقع از سیره ائمه علیهم السالم، باید به امام 
زمان)عج( مراجعه کنند و حال که دسترس��ی به ایش��ان میسر 
نیس��ت، بنا به دس��تور معصوم)ع( باید به نایب ایشان که اکنون 

نایب االمام خامنه ای است رجوع کنند تا به بیراهه نروند.
معاون س��ابق دبیر ش��ورای عالی امنیت ملی ادامه داد: ما به 
دولتمردان توصیه می کنیم مقدسات مردم را وارد سیاست بازی ها 
نکنند و بگذراند که امام حسن)ع( و امام حسین)ع( و امام رضا)ع( 
برای مردم باقی بماند. در اسالم امام مصالحه و امام مذاکره و امام 
مناظره نداریم، همه ائمه امام اسالم بودند و براساس اسالم جنگ 

کردند، صلح کردند، مناظره کردند و یا تقیه کردند.
وی گفت: انتس��اب نس��بت هایی مانند ام��ام مصالحه و امام 
مذاک��ره و امام مناظره ب��ه ائمه اطهار ناش��ی از نقصان اطالعات 
تاریخی و عدم درک و فهم مقام و جایگاه امام در جامعه ی دینی 
است. پیرو واقعی سیره ی ائمه کسی است که در هر زمان به امام 
زمان خود رجوع کند و امروز راه نجات در تأسی تام و تمام و بدون 

چون و چرا از نایب امام زمان یعنی نایب االمام خامنه ای است. 
باقری اظهار داش��ت: برخی گفته اند که کربال درس مذاکره 
است. اگر انتساب اینگونه نسبت های ناروا به ساحت امام حسین 
ادام��ه پیدا کند، نباید تعج��ب کنیم که روزی آقایان بگویند ما 
در مذاک��ره موفق تر از امام حس��ین بودیم، چراکه ما با مذاکره 
توانس��تیم س��ایه ی تهدید جنگ را برداریم ولی امام حسین با 

مذاکره هم نتوانست سایه جنگ را از سر یارنش بردارد! 
عضو سابق تیم مذاکره کننده هسته ای تاکید کرد: همچنین 
مردم تعجب نکنند اگر روزی آقایان مدعی شوند که امام حسین 
ش��ب عاشورا برای عبادت از دش��من مهلت نخواست، بلکه این 
مهل��ت برای این منظور بود که امام تا صبح دعا می کرد: خدایا 

ای��ن ۷۲ تن ی��ار را از من بگیر و به جای آن یکی از دولتمردان 
تدبیر و امید را به من بده تا بتوانم با مذاکره، س��ایه جنگ را از 

روی زن و بچه و یارانم بردارم!
وی افزود: برخی شرایط زمان توافق هسته ای)برجام( را با 
شرایط زمان امام حسن مقایسه کردند و از این طریق خواستند 
تا ضعف ها و کاستی های راهبردی و اساسی برجام را بپوشانند، 
در حالی که ش��رایط حاکم در زمان امام حس��ن با وضعیتی که 

آقایان برجام را پذیرفتند به هیچ وجه 
همسان نبود. امام حسن در شرایطی 
مجبور به صلح ش��دند ک��ه برخی از 
کارگزاران حکومت ایش��ان به دشمن 
پیوس��ته و برخی دیگر نیز در ش��رف 
بیع��ت با معاویه بودن��د. باقری گفت:  
آیا در زمانی که برجام پذیرفته ش��د 
برخ��ی از کارگزاران نظ��ام جمهوری 
اس��المی با آمریکا بیعت کرده بودند 
و یا در ش��رف بیعت با دشمن بودند؟ 
اگر چنین بوده مدعیان تشابه دوران 
کنونی با زمان امام حسن علیه السالم 
اس��امی این افراد خائن را اعالم کنند 

تا مردم به حساب آنها برسند.
معاون س��ابق دبیر شورای عالی 
امنیت ملی ادامه داد: برخی ش��رایط 
کنونی را ب��ا وضعیت دوران امام رضا 

مقایس��ه می کنن��د، این در حالی اس��ت ک��ه در آن زمان امام 
حکومت نداشت، ولی امروز نظام اسالمی با برخورداری از همه 
مؤلفه های قدرت، دشمن را در عرصه های مختلف شکست داده 

و مقتدر و سرافراز در حال پیشرفت است.
باق��ری گفت: همانطور که در جریان فتنه برخی از خواص با 
سکوت خود بر جسارت فتنه گران و طوالنی شدن دوره فتنه گری 
افزودند، امروز نیز متأسفانه برخی خواص درباره ی مسایل اساسی 
و حیاتی انقالب، نیرنگ ها و فریبکاری های دشمن و نیز وادادگی 

و دلدادگی غربگرایان و روشنفکرنمایان داخلی ساکتند.
وی تصری��ح کرد:  در بررس��ی فتنه هی��چ گاه به هزینه های 
مادی و معنوی س��کوت خواص که موجب جسارت فتنه گران و 
طوالنی شدن دوره فتنه شد، پرداخته نشده و اگر روزی به این 

موضوع پرداخته ش��ود، معلوم نیست که خواص ساکت بتوانند 
خسارت های ناشی از سکوت خود را جبران کنند. 

وی در پایان خاطرنش��ان کرد: آیا اگر ش��هید حججی ها نیز 
مانند این افراد فکر می کردند و برای س��ردادن در مسیر اسالم و 
انقالب تعلل می کردند، امروز جام پیروزی بر تروریسم در دستان 
ملت ایران بود؟ انتظار به حق از خواص این است که به وظیفه ی 
دینی، انقالبی و ملی خود در چارچوب رهنمودها و منویات رهبر 
انقالب عم��ل کرده و نق��ش تاریخی 
خ��ود را ایفا کرده و در برابر انحراف ها 
و بدعت های سیاس��ی روشنفکرنماها، 
حقای��ق را برای م��ردم تبیین نمایند 
زیرا معلوم نیست خسارت و هزینه ی 
س��کوت خواص در قبال لجن پراکنی 
غربگرایان به س��احت امنیت و منافع 
مل��ی کمتر از س��کوت آنه��ا در قبال 

فتنه ی ۸۸ باشد.
جم��ع  در  همچنی��ن  باق��ری 
دانش��جویان دانشگاه ش��هید چمران 
اهواز گفت: هیچ ک��س با اصل مذاکره 
به عنوان یکی از ابزارهای دیپلماس��ی 
مخالف نیست، بلکه آنچه محل اختالف 
انقالبی ها با غربگرایان است این است 
که اوالً؛ مذاکره تنها ابزار دیپلماس��ی 
نیست، ثانیاً دیپلماسی تنها راه تثبیت 
حق��وق ملی و تأمین منافع ملی نیس��ت، ثالثاً هر موضوعی قابل 

مذاکره نیست و رابعاً هر طرفی قابل مذاکره نیست. 
معاون سابق دبیر شورای عالی امنیت ملی ادامه داد: برجام 
ثابت کرد اگر صرفاً تحت پرچم دیپلماسی و تنها با سالح مذاکره 
به مصاف دش��من برویم، نتیجه این می شود که اوالً؛ ملت ایران 
از بس��یاری از حقوق هسته ای تا ابد محروم ش��ده است، ثانیاً؛ 
محدودیت های متعدد و شدیدی بر فعالیت های هسته ای کشور 
تحمیل شده است، ثالثاً؛ دستاوردهای متعددی هسته ای کشور 
نابود ش��ده و یا در آستانه ی نابودی قرار گرفته است و رابعاً؛ به 
اعت��راف مذاکره کنندگان نتیجه ای بهت��ر از "تقریباً هیچ" عاید 

ملت ایران نشده است.
وی افزود: اختالف انقالبی ها با غربگرایان در این است که برای 

انقالبی ها حقوق ملت، منافع ملی و امنیت ملی اصل و مبنا است، 
ولی برای غربگرایان دستیابی به توافقی که رضایت بیگانه را تأمین 
نمای��د اصالت دارد، هر چند ک��ه این توافق موجب تضییع حقوق 

ملت، خدشه به منافع ملی و حتی نقض امنیت ملی هم شود. 
عضو تیم مذاکره کننده هسته ای س��ابق تاکید کرد: برجام 
ثاب��ت کرد که نه آمری��کای اوبامای مؤدب و نه آمریکای ترامپ 
دیوانه طرف قابل اعتمادی برای مذاکره نیس��ت ولی غربگرایان 
می خواهن��د همان بالیی را که بر س��ر حقوق و دس��تاوردهای 
هس��ته ای این ملت مظلوم آوردند، بر س��ر توانمندی موشکی و 

حضور و نفوذ منطقه ای ایران اسالمی هم بیاورند.
باق��ری گف��ت: غربگرایانی که مذاکره موش��کی را تجویز و 
ترویج می کنن��د می خواهند گزینه نظامی علی��ه ایران را روی 
می��ز حکام عیاش عربس��تان هم قرار دهند. از این رو کس��انی 
که مذاکره موش��کی را تئوریزه می کنند، فقط نوکر آمریکا بلکه 

مزدور عربستان هم هستند.
وی اظهار داشت: کسانی که امروز برای مذاکره ی موشکی 
با دش��من نس��خه می پیچند، دیروز مذاکره با تروریس��ت های 
داعش در س��وریه و قبل از آن مذاکره با تروریست های طالبان 
در افغانستان را تجویز می کردند. حد و مرز قدرت دفاعی کشور، 
و اعدوا لهم مااس��تطعتم من قوه اس��ت، لذا روش��نفکرنماهایی 
که برای مذاکره ی موش��کی بسترسازی می کنند، عماًل درصدد 
اِعمال محدودیت بر روی توان نظامی و دفاعی کش��ور هستند، 
در حال��ی که کم و کیف تهدیدهای دش��منان علیه ملت ایران 
هی��چ حد و مرزی ندارد و دش��منان ملت ایران بدون توقف در 

حال افزایش قدرت تهاجمی خود هستند.
معاون سابق دبیر شورای عالی امنیت ملی ادامه داد: برجام 
چنان ایران را در نظر دش��منان ضعیف کرده اس��ت که آن ها به 
خ��ود جرأت داده اند تا برای کاهش توان دفاعی ایران اس��المی 
فضولی کنند. پذیرش مذاکره موشکی ذهنیت نادرست دشمنان 
مبنی بر ضعف ایران را به اثبات خواهد رساند و آن ها را نسبت به 
استمرار و حتی تشدید فشارها علیه ایران ترغیب خواهد نمود.

باقری در پایان تصریح کرد: زیاده خواهی غربی ها در موضوع 
هسته ای پس از برجام به جایی رسیده است که حتی دانشجوی 
ایران��ی برای اینک��ه در یک موضوع پژوهش کن��د باید از آن ها 
اجازه بگیرد. در شرایطی که دانشجوی ایرانی قبل از برجام برای 
کارهای علمی باید از اس��تاد خود اج��ازه می گرفت ولی پس از 
برجام دانشجوی ایرانی برای انجام کارهای علمی به جای استاد 
بای��د از امریکا اجازه بگیرد! غربگرایان نمی توانند این ننگ را از 
خود بزدایند که با برجام ایران را از اوج پیشرفت در قرن بیست 

و یک به حضیض عقب ماندگی در قرون وسطی فرستادند.

سياست مجازی

دولت هم صدای مردم 
در صفحه رس��می حس��ن روحانی در اینس��تاگرام 
گزیده ای از سخنان وی در مراسم بزرگداشت روز دانشجو 

در دانشگاه سیستان و بلوچستان منتشر شده است: 
- اگ��ر دولت هم ص��دای مردم نباش��د، »جمهوری 
اسالمی« معنا ندارد. - اینکه روحانی دیروز به رای مردم 
احتیاج داشت و امروز دیگر نه، حتماً سخن ناروایی است. 
من هر روز به رأی فرد فرِد مردم عزیز ایران احتیاج دارم. 
- هدف ما پیروزی برای مس��ئولیت نبود، عمل به عهد با 
مردم بود. - پای وعده های خود ایستاده ام و عقب نشینی 
نخواهم کرد و در این راه از هیچ کس هراسی ندارم. البته 
وعده های ما و ش��ما این اس��ت که با انسجام و کمترین 
هزینه، به اهداف مان برسیم. - خرسندیم که امسال روز 
ملی دانشجو در استان های مختلف برگزار می شود. اینکه 
تصور کنیم مناس��بت ها فقط در تهران متمرکز باش��ند، 
قابل قبول نیست. حضور در مراسم ۱۶ آذر در این استان 
ناگهانی نبود؛ س��ه س��ال آینده را نیز مهمان اس��تان ها 
خواهی��م بود. - ش��عار ما »اس��تقالل، آزادی، جمهوری 
اسالمی« بود، اما امروز دانشگاه های ما هم از »استقالل« 
و هم »آزادی« گله دارند. - نباید فضا به ش��کلی باش��د 
که دانشجو وقتی می خواهد حرفی بزند، مراقب باشد که 
آیا کس��ی اسم او را یادداش��ت می کند. - ستاره جایش 
در آسمان اس��ت نه در دانشگاه. اگر دانشجو در دانشگاه 
نتوان��د نقادی کن��د، کجا حرف خ��ود را بزند؟ - برخی، 
همه مش��کالت ما را ناش��ی از فضای مجازی می دانند و 
می گویند اگر یک تخلف��ی در این فضا اتفاق افتاده باید 
همه آن را ببندیم! اگر بطور مثال تصادفات در یک جاده 
زیاد باش��د باید آن را تعمیر و عالئ��م رانندگی را اصالح 
کرد، یا اینکه آن را کال برای تردد ببندیم؟ - اولین شرط 
پیش��رفت علمی کشور، دسترس��ی به اطالعات است که 
این با محدود کردن فضای مجازی در تضاد است. - امروز 
بخش مهمی از تالش ها در ایجاد اش��تغال و رونق فضای 
کسب و کار، متکی بر دسترسی به فضای مجازی است.

سرنوشت و تاثیر تالش در سرنوشت
عباس عب��دی در کانال تلگرامی خود نوش��ت: »از 
هنگام��ی که زندگی انس��ان به صورت اجتماعی ش��کل 
گرف��ت، هوش��مندی و زب��ان و ابزارس��ازی و در نهایت 
فرهن��گ وجه متمایزکننده آن از س��ایر موجودات زنده 
شد. علی رغم این چنان نبود که هر کدام از این ویژگی ها 
و ق��درت و توان، یک باره رخ دهند، بلکه در طول هزاران 
س��ال تکامل یافته و به وضع فعلی رسیده است. بنابراین 
اگرچه انسان موجودی هوشمند بود ولی در ابتداِی تاریِخ 
زندگِی اجتماعی آن این هوشمندی حوزه های محدودی 
را ش��امل می ش��د به طوری ک��ه هنوز درک��ی علمی از 
پدیده های عینی و مادی نداش��ت. زلزله برای آنان مظهر 
خش��م و غضب بود، بیماری ناشی از وجود ارواح خبیثه 
و الی آخر... هزاران س��ال گذش��ت تا آنکه افتادن سیب 
ن��ه با منطق اراده ماوراء طبیعت یا توجیهات توتولوژیک 
فلسفی، بلکه به علت قدرت جاذبه میان دو جسم تبیین 
شد. و این سرآغاز خروج انسان از وضعیت انفعالی در برابر 
طبیعت و قوای آن بود. ولی حتی در این مرحله انس��ان، 
موفق به شناخت عوامل موثر بر تحوالت اجتماعی نشده 
بود. بویژه آنکه برخالف طبیعت که امکان آزمون و خطا 
و تجربه وجود داشت، جامعه و مطالعات اجتماعی چنین 
امکانی را فراهم نمی کرد. ضمن آنکه تغییرات اجتماعی 
در مقاطع زمانی محدود چن��ان کم بود  که مردم گمان 
می کردند تا بوده چنین بوده و تا هست چنان هم خواهد 
بود. البته از گذش��ته های دور اندیشه هایی در جهت فهم 
جامعه یا تغییر آن مطرح می شد ولی این موارد هیچ گاه به 
یک فرآیند علمی و مستمر تبدیل نشد، ضمن آنکه کمتر 
تجربی بود و بیشتر وجوه اخالقی و فلسفی داشت. تسلط 
و یا بهتر است بگوییم آغاز تسلط انسان بر طبیعت، همراه 
با تحوالت بزرگ اجتماعی و جمعیتی نیز شد، این زمینه 
در کنار موفقیت های علمی موجب شد تا عده ای معتقد 
شوند که جامعه را می توان چون ماده بی جان، شناخت و 
روابط درونی و یا حتی س��یر تحول آن را کشف کرد و یا 
حتی شکل داد. پیش از این دوره اگر هم کسی در صدد 
فهم این مسأله می بود نیروهای محافظه کار و مدافع وضع 
موجود مخالفت می کردند که جامعه به عنوان پدیده ای 
متغی��ر موض��وع مطالعه قرار گی��رد، و ام��کان تغییر را 
برای آن منتفی می دانس��تند و وضع موجود را محصول 
اراده ای مافوق بشر و خارج از توان آن برای تغییر معرفی 
می کردند، و آن وضع را سرنوش��ت و تقدیر می دانستند. 
اینکه کس��انی ارباب، شاه، مالک و دیگرانی رعیت و برده 
و س��رف باشند امری ازلی و ابدی تلقی می شد. همچنان 
که ساختار خانوادگی، شیوه های تولید، دین و مذهب و... 

همه اینها کمابیش در این قالب تحلیل می شد.«

م�ردم چش�م  مقاب�ل  در 

خطبه حضرت علی)ع( در ب�اره منافقی�ن: خداوند را بر توفیقی که در بندگی عنایت کرده، و از معصیت بازداشته سپاس 
می گوییم. بندگان خدا، شما را به تقوای الهی سفارش می کنم، و از اهل نفاق می ترسانم، چراکه آنان گمراه و گمراه کننده اند، 
و دچار لغزش و لغزاننده اند. رنگ به رنگ می شوند، و به حاالت گوناگون ظاهر می گردند، به هر وسیله کوبنده ای برای گمراه 

کردن ش��ما متوسل می ش��وند، و در هر کمینگاهی کمین می گیرند. قلوبشان فاسد، و ظاهرشان پاك می نماید. برای فریب 
مردم به دور از دیده حرکت می کنند، و چون روباه در میان جنگل انبوه از درخت می جهند. وصفشان به ظاهر دوای درد، و 

گفتارشان شفاست، اّما عملشان دردی است بی دوا. بر راحت مردمان حسد می برند، بر گرفتاری دیگران می افزایند.

گفت نگفت

س��یدعلی خمینی، امام)ره( را یک منتقد آرمانگرا و 
پیشران برشمرد.

حجت االسالم والمسلمین سیدعلی خمینی در دیدار 
جمعی از دانش��جویان مس��ئول کانون های خ��ط امام در 
دانشگاه های سراسر کشور به همراه جمعی از مسئوالن 
بنیاد تبیین اندیشه  های امام خمینی)ره( در دانشگاه ها 
با بیان ویژگی های حضرت امام خمینی)س( گفت: وقتی 
درباره امام راحل صحبت می کنیم از یک طرف با شخص 

امام و از طرف دیگر با شخصیت امام روبه  رو هستیم.
وی ادامه داد: شخص امام انسانی بود که یک آغازی 
داش��ت و یک پایانی و امروز هم در پیش��گاه خدا حاضر 
اس��ت، این ش��خص را وقتی انس��ان زندگی اش را نگاه 
می کند، می بیند که یک انسان بسیار بزرگ و موفق و از 

بعضی از جهات کم نظیر و بی نظیر بوده است.
ن��وه بنیانگذار انقالب با توجه دادن نس��ل جوان به 
بررسی و رصد تحوالت انقالب     های منطقه به منظور درك 
نقش رهبری منحصر ب��ه فرد حضرت امام خمینی)س(، 
اظهار داش��ت: ما و کشور ایران با مش��کالتی به مراتب 
سخت تر از مش��کالتی که بقیه کشورها داشتند روبه    رو 
بودیم. یعنی ما هم در شمال کشور، هم در جنوب کشور، 
هم در شرق کشور و هم در غرب کشور غائله داشتیم. 

تمام اینها هر کدامش، یک فاجعه ای می   توانس��ت باشد 
که یک قس��متی از کش��ور برود، اما این انسان بزرگ با 
همراهی مردم توانست یک انقالبی را به وجود بیاورد و 
با کمک مردم نظامی را س��امان بخشد که امروز در تمام 
منطقه کش��وری از ما مستحکم تر، س��رپاتر، مطمئن تر و 

قدرتمندتر موجود نیست. 
س��یدعلی خمینی با جمع  بندی س��خنان خود در بخش 
نخس��ت پیرامون »ش��خص امام« تصریح کرد: هر کسی 
که بخواهد تاریخ را مطالعه کند نمی تواند تاریخ ایران را 
بنگارد بدون اینکه یک ش��خصیت عظیم مثل امام را در 
آن لحاظ نکند. این انسان، انسان بسیار بزرگی بوده است 

اما آنچه که برای ما باقی است شخصیت امام است. 
وی  بخ��ش دوم س��خنانش را ب��ه ش��خصیت ام��ام 
اختصاص داد و خاطرنشان کرد: شخصیت امام مؤلفه ها 
و خصوصیاتی دارد، اینکه ما می گوییم امام در جامعه ما 
زنده اس��ت یعنی ما هنوز خود را مقید می دانیم نسبت 
به ش��خصیت امام، نس��بت به آن مؤلفه های اساس��ی و 

ارکان اصلی که در اندیشه حضرت امام بوده است.
یادگار امام با تاکید بر اینکه نام امام و ش��خص امام 
در حکم آن پرچمی اس��ت که م��ا راه را گم نکنیم، ابراز 
داشت: نام امام پرچم است، ما برای اینکه ببینیم چقدر 
در این مسیر هستیم باید شخصیت امام را بشناسیم و 

به شخصیت امام نزدیک بشویم.
س��ید علی خمینی با بیان اینکه شخصیت امام ارکان 

و مؤلفه  هایی دارد اس��الم، لزوم تاثیرگذاری اجتماعی و 
آرمانگرایی را از ارکان اصلی اندیش��ه امام دانس��ت و 
بیان کرد: امام همیش��ه منتقد وضع موجود بودند. امام 
ی��ک منتق��د آرمانگرای پیش��ران بود. انس��ان وقتی به 
زندگی امام نگاه می  کن��د، تعجب می کند که هر روز یک 
موضوع جدید ابداع می  فرمودند. حکومت را و جامعه را 
ب��ه پیش می راندند. اگر ما به عنوان خط امام احس��اس 
کردی��م که جامعه در جلوی م��ا حرکت می کند و ما داریم 
می دویم تا به جامعه برسیم بدانیم خیلی از راه امام دور 
هستیم. امام همیش��ه کیلومترها جلوتر در حال حرکت 

بود و بقیه را به دنبال خود به حرکت در می آورد.
وی ب��ا تأکید بر اینک��ه امام هم��واره در حال تولید 
حرف نو و حل مش��کالت حکومت با ابداع های جدید خود 
بودند، یادآور شد: هر کس دم از انقالبی گری بزند و دم 
از امام بزند ولی در عمل ببیند که از جامعه عقب افتاده 
اس��ت بداند که در راه امام نیست. امام پیشران بود و 

دائم تولید داشت.
نوه بنیانگذار جمهوری اس��المی ادام��ه داد: ما باید 
منتق��د وضع موجود باش��یم و نه مداف��ع آن، چون ما تا 
آرمان فاصله داریم. اگر همیش��ه از وضع موجود دفاع 

کنیم جامعه از ما عبور خواهد کرد.
س��یدعلی خمینی در جمع بندی این بخش از س��خنان 
خود عن��وان کرد: پرچم نقد را رها نکنید. ما منتقد وضع 
موجود هستیم ما دنبال آرمان  ها هستیم و به سمت آنها 

حرکت می کنیم. اینکه رهبری فرمودند "هرجا انقالبی عمل 
کردیم. موفق شدیم" به خاطر این است که انقالبی بودن 
یعنی پیشرانی و پیشتازی. گفتمان تولید بکنیم. حرف نو 
تولید بکنیم. امام سال به سال حرف نو و جبهه تازه تولید 
می کردند. کس��ی که در حیطه اندیش��ه ام��ام می  خواهد 
فعالیت بکند باید همیشه پیشران و منتقد وضع موجود 
باش��د. منتقدی که اصول را قبول دارد و پشتوانه او به 

اصول اسالم و انقالب است اما موجود را نمی پسندد.
- تنه��ا نکته ای که گفت نگف��ت امروزمان دارد این 
است که نوه حضرت امام خمینی)ره( موضوع درستی را 
اشاره کرده است، وی به این باور مردم کمک می کند که 
می توانند هم طرفدار افراد باش��ند و هم به او احترام 
بگذارن��د و ه��م مطالباتش��ان را پیگی��ری ک��رده و نقد 
منصفانه  داش��ته باشند. این موضوعی است که کمتر از 
سوی طرفداران احزاب و جریان ها تا زمانی که فرد مورد 
عالقه ش��ان در راس کار اس��ت بیان می شود و بر همین 
اس��اس اس��ت که می گوییم گفت نگفت حجت االس��الم 
خمین��ی با همه آنچه تاکنون نوش��ته ایم متفاوت اس��ت 
چون وی تقریبا همه چیز را گفته و تنها یک انتقاد کوچک 
داری��م و می گوییم کاش این نق��د منصفانه را در همان 
زمان ابتدای دولت دوازدهم و قبل از مش��خص ش��دن 
رئیس جمهوری اشاره داشتید تا فرصت بهتری برای نقد 
عملکرد چهارس��اله و بیان مطالبات جدید از سوی مردم 

وجود داشت.

منتقد وضع موجود هستیم 

maede.shirpour91@gmail.com

پور مائده شیر

آن زمان که خبرها جس��ته و 
ش��دن پرسم����ان پی��دا  از  گریخت��ه 

جاسوس در تیم مذاکره کننده 
هس��ته ای مخابره می ش��د، همه جا پر از تکذیبیه 
وزارت خارجه و دولت و حتی وزارت اطالعات بود، 
حتی فردی که نامش به عنوان جاس��وس برده شد 
توانست در مصاحبه ای این موضوع را تکذیب کند، 
اما امروز که به گفته دادس��تان کل کشور موضوع 
جاسوس��ی از تیم مذاکره کننده هسته ای قطعیت 
یافته و ثابت شده است؛ چه کسی پاسخگوی افکار 
عموم��ی خواهد بود و چه کس��ی مس��ئولیت این 
اتفاق ناخرس��ند را برعهده می گیرد؟! چرا کس��انی 
ک��ه پیش از این مدام تکذیب می کردند حداقل در 
س��خنرانی ها و در حاش��یه های صحبت هایش��ان 
نگفتن��د که تکذی��ب و حمایت  ص��ورت گرفته از 
کسی که جاسوسی اش احراز شد، اشتباه بود؟! چرا 
عنوان نکردند که مس��ئول چنین اتفاقی کیست؟! 
ش��اید هنوز عده ای برایش��ان جا نیفتاده باشد که 
چرا وجود جاس��وس در تیم مذاکره کننده می تواند 
خطرآفرین باش��د و چه تبعات��ی را برایمان درپی 
داش��ته باشد بر همین اساس ابتدا اهمیت ماجرا را 

مرور می کنیم و بعد به سواالت پاسخ می دهیم.

مذاکرات مخفی بود
اولی��ن نکت��ه ای که باعث می ش��ود ب��ه وجود 
جاسوس در تیم هسته ای حساس تر از همیشه باشیم 

این است که یادمان نرفته مدام تیم مذاکره کننده از 
محرمانه بودن جلسات سخن می گفت و گاهی این 
محرمانگی به حدی بود که حتی نمایندگان مجلس 
نیز برای دانس��تن آنچه در جلس��ات مذاکره اتفاق 
افتاده بود باید گزینش می ش��دند. یادمان نرفته که 
حتی تیم مذاکره کنن��ده قبول نکرد که نمایندگان 
آنه��ا را همراهی کنند. م��دام تی��م مذاکره کننده 
می گف��ت که جزئیات مذاکره را نمی توان فاش کرد 
و حتی خود ش��خص وزیر در برنامه های تلویزیونی 
بعد از انعقاد برجام درباره مفاد توضیح نمی داد و این 
نکته را یادآور می ش��د که ما نباید همه مشتمان را 

برای رقیب باز کنیم اما...
ام��ا حالمان بد می ش��ود در چنین ش��رایطی 
ک��ه م��ردم مح��رم نبودن��د و ت��الش می ش��د از 
دس��تاوردهایمان حراس��ت شود، کس��ی توانسته 
بود با این حجم حراس��ت نفوذ کند و حتی تیم را 
همراهی کند و در جلسات فوق سری حاضر شود. 
حالمان بدتر می ش��ود اگر کسی را پاسخگوی این 
اش��تباه نبینیم، قبول داریم که کش��ف جاسوسی 
کار هر کسی نیس��ت اما نمی پذیریم که مسئوالن 
تکذیب کنن��ده حداقل برای وجود چنین فردی در 

تیم شان عذرخواهی نکنند.

 مسئول اقتصادی
با دسترسی به ضبط مذاکرات؟!

یادم��ان نرفته که بهرام قاس��می، س��خنگوی 
وزارت امور خارجه کش��ورمان گف��ت: »فردی که 
به اتهام جاسوس��ی به طور موقت دس��تگیر شده 

اس��ت، عضو تیم مذاکره کننده هسته ای نبوده و از 
س��وی ارگان های اقتصادی برای شرکت در برخی 
از مذاکرات بانکی معرفی ش��ده است. خود ایشان 
مصاحبه ای انجام داده است که آزاد است. این یک 
موضوع قضایی و امنیتی اس��ت و ما هم عالقه مند 
هستیم که سیستم امنیتی و قضایی کشور در این 
م��ورد هر چه زودتر حقایق را روش��ن کنند. ما در 
ابتدا که این خبر اعالم ش��د گفتیم که هیچ فردی 
از س��تاد برجام جاس��وس نبوده و دستگیر نشده 
اس��ت که همین طور هم بود. بعد معلوم ش��د که 
این فرد از سیستم بانکی بوده که گاهی در برخی 
از مذاک��رات که بح��ث اقتص��ادی و بانکی مطرح 
بوده است، ش��رکت می کرده و با معرفی بعضی از 

ارگان های اقتصادی این کار انجام شده است.« 
حتی گفته ش��د این فرد عضو مذاکره کننده ها 
نبوده و مسئولیتی اقتصادی داشته اگر اینطور است 
چرا در جلسات محرمانه حضور داشته و آنطور که 
دادس��تان گفت جلس��ات را ضبط می کرده؟ چند 
روز پیش بود که س��خنگوی قوه قضاییه در رابطه 
با اینکه فیلمی از جاس��وس تیم هس��ته ای منتشر 
است، گفت: »دری اصفهانی جلسات هیئت ۱+۵ را 
مخفیانه ضبط می کرده است. حکم دری اصفهانی 
صادر و قطعی ش��ده است. این فرد از جلساتی که 
در رابطه با مذاکرات هس��ته ای تش��کیل می شد، 
گزارش ه��ای صوت��ی و تصویری تهی��ه می کرد.« 
خب چرا یکی درباره این تناقضات آش��کار پاس��خ 
نمی گوی��د؟! اگ��ر این ف��رد مس��ئولیت اقتصادی 
داش��ته چرا همیشه همراه تیم بوده و چطور وقتی 

مردم محرم نبودند مس��ئول اقتصادی در جلسات 
محرمانه بوده و می توانسته آنها را ضبط کند؟! مهم 
اس��ت بدانیم که وی چطور و با حمایت چه کسی 
توانسته است به میان تیم مشاور مذاکره کنندگان 

هسته ای ورود کند؟!
امورخارج��ه درخص��وص  س��خنگوی وزارت 
محکومیت این جاس��وس از اعضای تیم هسته ای 
ب��ا تمجید از نقش وی در طول مذاکرات می گوید: 
»آنچه توسط س��خنگوی قوه قضاییه مطرح شده 
متین است و در این باره اظهار نظری ندارم اما این 
فرد چندین دهه اس��ت برای ارگان های جمهوری 
اسالمی تالش های بسیاری داشته و همکاری های 
زیادی داش��ته و در برخی نشست های کارشناسی 
برجام ایش��ان بوده و تالش های مثبتی داش��ته و 
گفته می شود بازگشت ۱.۷ میلیارد دالر کار ایشان 
ب��وده ولی بررس��ی روابط پنهان اف��راد کار وزارت 
خارجه نیس��ت و ارگان های دیگ��ر باید این کار را 
بکنند. ایشان را یکی از ارگان ها معرفی کرده بودند 
و به عنوان مش��اور در مقاطعی حضور داش��تند در 
برجام و با بخش اقتصادی برجام همکاری داشتند 

و عضو هیئت برجام نبودند.«
اگر اینطور اس��ت چرا در لحظه انتش��ار اخبار 
جاسوسی آن را تکذیب کردید و نگفتید باید ارگان 
مربوطه کار را بررس��ی کند؟! البته منظور شخص 
قاسمی نیست همه تکذیب کنندگان را می گوییم.

تابعیت دوگانه
ام��ا نکته مهمی که وجود دارد این اس��ت که 

وی ب��ا وج��ود داش��تن تابعیت دوگانه ب��ه عنوان 
مش��اور در بانک مرکزی مشغول به کار بوده است 
و اگرچه در ظاهر به عنوان حافظ منافع ایران باید 
در مذاکرات حاضر می ش��ده اما در عمل خبرها و 
اطالعات بسیار مهمی را به طرف ۱+۵ داده است، 
اطالعاتی که ش��اید بتوان اکنون متوجه ش��د چرا 
ایران بعضا نتواس��ته به نتایج دلخ��واه از مذاکرات 
هسته ای دست پیدا کند. اصال فردی با این سمت 

چرا یک دفعه در تیم هسته ای رخنه می کند؟! 
فردی ک��ه از طرف ایران به مصاف گروه ۵+۱ 
رفته اس��ت اما در عمل نیروی آنها بوده! یعنی در 
ه��ر دوطرف میز مذاکره افرادی از جبهه دش��من 
وجود داش��ته یا برای دشمن فعالیت کرده اند. یک 
طرف با کروات و نام آمریکا و انگلیس و فرانس��ه و 
در ط��رف دیگر بدون کروات و به نام نمایندگی از 
دولت! برای این اتفاق چه کس��ی باید پاسخ افکار 
عموم��ی را بدهد که هر روز به آنها گفته می ش��د 
صب��ر کنید همه چیز بهتر می ش��ود؟! چه کس��ی 
مس��ئول رسیدگی به مس��ئولیت افرادی است که 
چنین فردی را برای چنین جایگاه حساسی بدون 

شناخت دقیق انتخاب کرده اند؟!

پاسخگو کجاست؟
حاال باز هم الزم است سواالتمان را تکرار کنیم. 
پاس��خگوی این اتفاق وخیم چه کسی است اتفاقی 
که نه تنها امید یک م��ردم برای بهبودی اوضاع و 
اعتماد به تیم مذاکره کننده را متزلزل کرده اس��ت 
بلکه حاال از نداش��تن پاس��خگو رنج می برد. مردم 
فهیم ما درک می کنند که قصور و تشخیص ندادن 
جاس��وس می ت� واند عمدی نبوده باش��د اما درک 
نمی کنند که چرا به جای توضیح این خطا و قصور 
عده ای همچنان به این ماجرا واکنش نشان نداده و 
مردم را محرم نمی دانند؟! آیا حق مردم نیست که 

از مسئوالنشان پاسخ بخواهند؟

مسئولیت وجود خائن در تیم مذاکره کننده با کیست؟!

جوالن نفوذی ها در دوران نامحرمی مردم

عضو سابق تیم مذاکره کننده هسته ای:

غربگرایان با ترویج مذاکره موشکی در حال جبران شکست داعش هستند


