
تصمیمات اخیر شورای شهر تهران نشان 
از اتخاذ رویه ای منطقی در سیاست گزاری ها 

دارد.
جواد امام در گفت وگو با اصالحات پرس  
با اشــاره به تصمیمات اولین جلسه رسمی 

منتخبان جدید شورای شهر اظهار داشت:
در مجمــوع باید بگویــم که تصمیمات 
امیدوارکننده ای گرفته شده است و امیدوارم 

این روند تا انتهای کار شــورا ادامه پیدا کند 
تا اعتماد مردم از منتخبان شان سلب نشود. 
وی افزود: البته باید تا بلند شدن دود سفید 
انتخاب شهردار از ساختمان خیابان بهشت، 
منتظر ماند ولی همین گام اول خروجی های 

مثبتی داشته است. 
مدیرعامل بنیاد باران با تاکید بر ضرورت 
داشــتن برنامه مشــخص از سوی شورای 

شهر،  ادامه داد: همانطور که اعضای شورای 
شهر به کاندیداهای نهایی شهرداری تهران 
فرصتی دادند تا برنامه هایشان را اعالم کنند،  
خوب اســت خود شورای شهر نیز پیشقدم 
شــود و برنامه ای دقیق و راهبردی تدوین 
کنــد و آن را به اطالع همگان برســاند تا 
رای دهندگان و عموم مردم شهر بدانند که 
شورای شــهر قرار است با چه خط مشی ای 

در این چهار سال پیش رود. جواد امام اضافه 
کرد: تهیه و تالیف این برنامه از جهتی دیگر 
ضروری اســت و آن اینکه اگر شهردار باید 
برنامه بدهد، شورای شهر نیز باید برنامه اش 
روشن و مشخص باشد تا بتوان این برنامه ها 
را با هم هماهنــگ و همراه کرد تا به امید 
 خدا شــاهد شــهری خوب تــر و خوش تر 

باشیم.

پــاول دروف در کانــال تلگرامی خود از 
تغییر ندادن محل سرورهای تلگرام حتی در 
صورت فیلترینگ به منظور رعایت امنیت و 

حریم خصوصی کاربران خبر داد.
به گزارش ایلنا، پاول دروف، مدیر عامل 
پیام رسان تلگرام در کانال تلگرامی رسمی 
خود نوشت: شایعات عجیبی مبنی بر انتقال 
سرور تلگرام به ایران منتشر شده است. این 
موضوع که تلگرام به عنوان پیام رسانی که 
حریم خصوصی برای آن بسیار مهم است، 
سرورهای خود را به ایران منتقل کند کامال 
پوچ اســت. این مطالب شایعه است و من 
برای آن دو دلیل جالب دارم که به شــرح 

زیر است:
ایران و روســیه همواره قوانینی را صادر 
می کنند تا شــرکت های اینترنتی در کشور 
خودشان اطالعات را ذخیره کنند که از جمله 
این ادعاهای نادرســت باید به موافقت اپل 

برای ذخیره اطالعــات کاربرانش در ایران 
اشاره داشت. سیاســت اصلی تلگرام حفظ 
حریم خصوصی کاربران است و ما به همین 
دلیل نمی توانیم دستورات آن ها را قبول کنیم. 
حتی در صورت مســدود شدن و فیلترینگ 
هــم ایــن کار را نمی کنیم. در کشــوری 
مانند چین ما حتی یــک بیت از اطالعات 
کاربران مان را در اختیار آن ها قرار ندادیم و 
به همین دلیل در چین مسدود شدیم. برخی 
از سیاست مداران و روزنامه نگاران نسبت به 
سرورهای یک شرکت تصور نادرستی دارند. 
همراه با سرورهای شــرکت که داده های 
خصوصــی را در مکان های امــن ذخیره 
می کنند، ارائه دهنــدگان اینترنت نیز ارائه 
ترافیک رمزگذاری شده خود را به کاربران 
ارائه می دهند و به گره های ذخیره ســازی 
شــخص ثالث )CDN( می رســانند که 
اطمینان حاصل می کند تا محتوای عمومی 

محبوب هر بار دو بار در سراســر جهان به 
کاربران برسد. اگر سرور تلگرام سرور داده ها 
را ذخیره کند، این اشخاص ثالث فقط اتصال 
بین سرور های تلگرام و کاربران آن را فراهم 

می کنند.
تمام برنامه های محبوب باید با ISP ها 
و CDN ها کار کنند تا مطمئن شوند که 
کاربــران می توانند ترافیک خود را به روش 
ســریع و قابل اعتماد دریافت کنند، اما بر 
خالف برخی از آنها، ما در تلگرام همیشــه 

در مورد چگونگی رمزگذاری و ذخیره داده ها 
100 درصد شفاف هستیم. به همین دلیل 
من به زودی اطالعات بیشــتری در مورد 
چگونگی تلگرام برای کار با اشخاص ثالث 
مانند ارائه دهندگان CDN برای اطمینان 
از ســرعت و امنیت کاربران خود در سراسر 

جهان به اشتراک خواهم گذاشت.
در هــر صورت، در حالــی که ما در حال 
تحقیق در مورد راه های بهبود قابلیت اتصال 
و سرعت برای کاربران خود در سطح جهانی 
هستیم، یک مســئله وجود دارد و آن این 
که ما هرگز محل ســرورهای خود را تغییر 
نخواهیم داد همچنین سیاست حفظ حریم 
خصوصی ما تغییر نخواهد نکرد. علی رغم 
محدودیت قوانین و یا تهدید مقامات محلی، 
تلگرام تنها در قبال کاربران مســئول است 
و فقط کاربران ما می توانند خواســته های 

خودشان را به ما دیکته کنند.
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یادداشت روز 

به گزارش خانه ملت، رئیس فراکسیون حج و زیارت مجلس شورای اسالمی خاطرنشان کرد: حج تمتع امسال با آرامش برگزار خواهد شد و با توجه به فراهم کردن شرایط مشکلی در روند امور وجود ندارد.
رئیس فراکسیون حج و زیارت مجلس شورای اسالمی از صدور ویزای هیات 10 نفره اعضای وزارت امور خارجه کشورمان طی دو روز آینده خبر داد و گفت: حج تمتع امسال با آرامش برگزار خواهد شد 
و مشکلی در روند امور وجود ندارد. احد آزادیخواه درخصوص بروز برخی از مشکالت در روند صدور ویزای هیات 10 نفره اعضای وزارت امور خارجه کشورمان برای پیگیری امور حجاج ایرانی و حضور در 
کشور عربستان افزود: طبق آخرین هماهنگی های صورت گرفته و براساس قرار وزیر حج سعودی ها با مسئوالن سازمان حج و زیارت جمهوری اسالمی ایران، ویزای این افراد تا روز دوشنبه )2 مردادماه( صادر 
خواهد شد. نماینده مردم مالیر در مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: هیات 10 نفره اعضای وزارت امور خارجه کشورمان در هفته جاری و قبل از اعزام اولین گروه حجاج به سرزمین وحی اعزام خواهند شد. 

گفت و شنودهای داغی در فضای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی 
ایــران عزیز حول محور انتخاب راهبــردی جامعه ایران درگرفته 
اســت. تناقض راهبردی موجود در ساختار قانون اساسی، امروزه 
در زندگی روزمره خود را بیش از همیشــه آشــکار کرده است، به 
گونه ای که از نمایندگان مجلس تا هیات دولت همگی، همچنین 
ســاختارهای حکومتی خارج از دولت، رســانه ها، فضای مجازی، 
تریبون های معممین از دور و نزدیک به موضع گیری حول آخرین 
انتخابات ریاســت جمهوری، نتایج و عواقــب آن می پردازند. این 
همخوانی و همراهی عمیق نشــان از رشد مدیریت پذیری جامعه 
ایران و از سوی دیگر نشان بارز تناقض راهبردی در قانون اساسی 

است. 
آنچه که تا این حد و تا این عمق در رگ و پوســت یک جامعه 
زنده و پویای هشتاد میلیونی، در خارج و داخل، در کوچه و بازار، 
در محیط های علمی و رســمی با انعکاســی وسیع در رسانه های 
داخل و خارج حضور دارد، نیاز به بررســی ویژه ای دارد. این مهم 
نمی تواند تنها از زاویه صرفا سیاســی یا اقتصادی یا توسط دست 
انــدرکاران کالن مدیریت امروزین مورد کند و کاو قرار گیرد. این 
مقوله نیاز به بررسی عمیق تحوالت فرهنگی در بطن جامعه امروز 

ایران، دارد.
درست به همین دالیل بود که در نوشته پیشین پیشنهاد کردم 
سلسله نوشتاری را در مورد ریشه های مدیریت پذیری مردم ایران 
عزیز تقدیم کنم و آن را به سه دوره اساسی تقسیم کنم: ۱- دوران 
نخســت تا انقالب مشروطیت، ۲- دوران دوم تا اصالحات ارضی و 
۳- دوران سوم تا انتخابات ریاست جمهوری اخیر. و هدف خود را 
موشکافی در تفاوت ها، تغییرات،  سمت و سو و  دالیل پیدایش این 
تغییرات در مدیریت پذیری ایرانیان و نقش زیر ساخت فرهنگی- 
ســنتی عمیق مردم دانســتم. نام این نگاه را : "نگاهی راهبردی- 
ســاختاری با توجه به زیر بنای ساختار ناخود آگاه و هویت عمیق 

انسانی پایه گذاری شده بر فرهنگ " پیشنهاد کردم. 
در این نوشــته ها نگاه ما به فرهنگ نهادین مردم اســت نه به 
مدیریت اعمال شــده بر جامعه. زیرا  این مدیریت بیشتر به حوزه 
بررســی و نقد متخصصان سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و علوم 
مدیریت وابسته است. هدف ما ارزیابی نظام های کالن مدیریت و 
کالن مدیران نیز نیســت. به همین دلیل در بررســی خود )که از 
دیدگاه انسان شناســی و با اعتقاد به نظریــه روانکاوی و حضور نا 
خودآگاه در آدمیست(، آزادی نسبی را حفظ کرده ایم. زیرا نهایت 
ســمت و سوی بررسی ما حرکت عمیق فرهنگ مردم است و این 
امر نمی تواند به مدیران کالن گذشته و حال آسیبی برساند، ولی 
می تواند ما را برای ترســیم زمینه هــای مدیریت راهبردی آینده 

آماده تر سازد. 
برای توضیح بیشــتر شــیوه نگاهم چند نمونــه از رخدادهای 
پیرامون انتخابات اخیر می آورم. دســت بوســی بزرگان خانواده و 
یا بزرگان ایل و رهبران سیاســی و مذهبی از دیر زمان ســنتی 
رایــج بوده کــه می تواند در مواردی نماد اطاعت و سرســپردگی 
و فرمان پذیری باشــد. در شــرایط مدیریت پذیری جامعه امروز 
ایران بوســیدن دســت یکی از مدیران کالن توسط مشاور کالن 
مدیر دیگر به ماجرایی اعتراضی در سطح وسیعی تبدیل گردید و 
جامعه مدنی آن را برنتابید. استفاده از مفاهیم نظامی و جنگی در 
فضای سیاســی دوران جنگ با خارجی می تواند مقبول باشد ولی 
در شرایط امروز و فضای مدیریت پذیری جامعه ایران، استفاده از 
این مفاهیم مورد انتقاد شدید قرار می گیرد به گونه ای که مدیران 

هر دو جناح قدرت؛ مجبور به تفسیر و تعبیر گردیدند.
سخنان مدیران در جامعه مدنی و در دو قطب قدرت حساسیت 
می آفریند، چرا که مدیریت پذیری در حال چرخش است. تفسیر 
سخنان رهبران مذهبی یکی از قدیمی ترین روش های ارایه نظریات 
در مدیران کالن است، در همین حال تفسیر حقوقی مبانی قدرت 
در قانون اساســی،  رهبران را در مقابل هم قرار می دهد، و بحث 
به صحنه عمومی کشــیده می شود. تا جایی که در گفتار عمومی 
مدیران از اراده  و قدرت حذف با نمونه آوردن از تاریخ نخســتین 

حذف منتخب مردم مطرح می شود. 
همان گونه که مشاهده می کنید، شیوه بررسی در اینجا بر عمل 
و عکس العمل و تغییرات آن ها در جامعه اســتوار اســت. تقسیم 
بندی جامعه به اصول گرا، اصــالح طلب، امیدواران، و یا براندازان 
در ســطح مدیران و پوشش إلیه ای از جامعه ممکن است ولی در 
میدان مدیریت پذیری مردم این تقسیم بندی ها نمی تواند اینگونه 
سیاه و سپید باشد. شــناخت عمیق مدیریت پذیری جامعه تنها 
می تواند با شــاخص های معقول، با معنی،  قابــل اندازه گیری و 
تعریف پذیر صورت گیرد. برای درك متقابل و پذیرش موشکافی 
خود نیاز به تعریف مفاهیم تازه از یکســو و صبر و بردباری شــما 

خوانندگان محترم از سوی دیگر داریم.
یکی از مشکالت گفتاری و نوشتاری در محیط های بسته آنست 
کــه امکان جا افتادن رابطه دقیــق دال و مدلول وجود ندارد. چرا 
که در گفت و شــنید، نوشتن و پاسخ دادن، و در محیطی زنده و 
جوشان و همیشگی است که ارتباط محکم شده و فراگیر می گردد 
و در عمل میزان رفت و آمد واژه ها و بارهای معنایی آن ها چنانست 
که زبان و واژه زنده می ماند و معانی آن ها در افرادی که به آن زبان 
سخن می گویند به ســمت هماهنگی و همگنی بیشتری می رود. 
هرچنــد می دانیم که هرگــز مدلول ها در اذهــان آدمیان کامال 
یکی نخواهند شــد. دال ها و مدلول ها در نظام اطالعاتی هر فرد؛ 
به استثنای افرادی که گرفتار آســیب های سنگین روان پریشی 
هستند؛ هماهنگند. این پدیده به هر شهروندی امکان می دهد تا 
در رابطه با دیگر شهروندان ضوابطی را به کار گیرد که مورد قبول 

همگان است. 
ازهمین جاســت که مرزهای آزادی هر شــهروند تعریف قابل 
قبولی برای او و دیگران می یابد و امکان همزیستی میسر می شود. 
نظــام اطالعاتی درونی مــا، تنها موجود زنده غیرمادیســت. اگر 
چه کارکرد و بقای آن بســتگی به حیات ما دارد، ولی مســتقل 
از ما بــه زندگی خود ادامه می دهد و تــا آخرین لحظه حیاتمان 
تغییر می کند؛ کم یا زیاد، آهســته یا تنــد، مداوم یا به تدریج. در 
نتیجــه ارتباط نظام های اطالعاتی ما که از مجموعه دال و مدلول 
 هماهنگ و مرتبط تشــکیل شــده اند، در ارتباط با یکدیگر، فعال 

می گردند. 
نمونه این مشکل فرهنگ واژه های ویژه جوانان شهرهای بزرگ 
در اروپاســت که قابل فهم همگان نبــوده و برای درك آن ها نیاز 
به فرهنگی برای همان لغات اســت. تــالش داریم تا درادامه این 
گفتمان، تعریف دقیق آن مفاهیم اساسی که ما را به سمت درکی 

از مدیریت پذیری امروز ایرانیان می برد، مطرح سازیم.
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چرا به مدیریت پذیری می پردازیم؟
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جواد امام مدیر عامل بنیاد باران :

پاول دوروف مدیر عامل تلگرام:

کشورهای همسایه در حال برداشت از میادین مشترک هستند

آغاز به کار شوراهای پنجم از 12 شهریور

شورای شهر  در گام اول، تصميمات اميدوارکننده ای داشت

تلگرام هرگز محل سرورهای خود را تغییر نخواهد داد

یک عضو کمیســیون انرژی مجلس 
شــورای اســالمی گفت: منتقــدان به 
قرارداد توتال دیدگاه های مختلفی مانند 

وابســتگی یا طوالنی مدت بودن قرارداد 
را مطرح می کنند اما باید در نظر داشــته 
باشند که کشــورهای همسایه در حال 

برداشت از میادین مشترک هستند.
حبیب اهلل کشــت زر به گزارش ایسنا 
دربــاره انتقادات مربوط به قرارداد توتال 
علی رغــم مصوبات قانونــی که در این 
زمینه وجود دارد، گفت: برخی بر این نظر 
هستند که این قرارداد وابستگی می آورد 
و یا بی توجهی به تکنولوژی های داخلی 
خودمان اســت، ضمن ایــن که مدت 

طوالنی قرارداد به ضرر کشور است.

وی افزود: البته دیــدگاه دیگر هم بر 
این اســت که در حال حاضر تکنولوژی 
و نقدینگی در کشــور وجود ندارد و در 
میادیــن مشــترک هم قطــر، عراق و 
عربستان در حال بهره برداری و استفاده 

هستند. 
بنابراین ما باید تســریع کرده و سهم 
خودمــان را برداشــت کنیــم. نماینده 
مــردم بهبهــان در مجلــس همچنین 
اظهــار کرد: ســال گذشــته در جریان 
رســیدگی به الگــوی قراردادهای نفتی 
)IPC( اشــکاالتی بیان و این موضوع 

در کمیســیون انرژی و صحن مجلس 
مطرح شــد اگر بــا توجه بــه رفع این 
اشــکاالت قرارداد منعقد شــده باشد به 
 نظر نمی رســد مشــکلی وجود داشــته 

باشد.
کشت زر در پایان یادآور شد: با توجه 
به وجود مشــکالت مالی و برداشت از 
میادین مشــترک از ســوی قطر، عراق 
و عربســتان ضرورت دارد کــه ما نباید 
تنها نظاره گر باشــیم بلکه باید از طریق 
 فاینانس و وام بتوانیم سهم مان را برداشت 

کنیم.

رئیس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شــوراها 
دالیل آغــاز به کار نکردن پنجمیــن دوره انتخابات 
شــوراها در ۱۴ مرداد را تشــریح کــرد. به گزارش 
تســنیم، محمد محمودی شاه نشــین رئیس هیات 
مرکزی نظارت بر پنجمین دوره انتخابات شــوراهای 
اســالمی شــهر و روســتا از آغاز به کار این دوره از 
شــوراهای شهر از ۱۲ شهریور خبر داد و گفت: طبق 
مصوبــه جدید مجلس در ذیل طــرح تعیین وظایف 
و اختیارات شوراها و شــهرداران، شوراها می بایست 
از ۱۴ مرداد آغاز بــه کار کنند که این مصوبه هنوز 
در شــورای نگهبان بررسی نشده است. وی افزود: با 

توجه به اینکه مصوبه مجلس مبنی بر تغییر در زمان 
آغاز به کار شــوراهای اسالمی شهر و روستا هنوز در 
شورای نگهبان بررسی نشده و این شورا نسبت به آن 
اعالم نظر نکرده است، بنابراین، مصوبه جدید مجلس 
شامل پنجمین دوره شوراهای شهر و روستا نمی شود 
و این دوره طبق قانون قبلی و از ۱۲ شهریور آغاز به 
کار می  کند. رئیس هیات مرکزی نظارت بر پنجمین 
دوره انتخابات شوراها، تصریح کرد: در صورت بررسی 
مصوبه جدید مجلس درباره زمان آغاز به کار شوراها 
در شورای نگهبان و تصویب نهایی آن، ششمین دوره 

شوراها از ۱۴ مرداد آغاز به کار می کند.

بــه گزارش رجانیوز، آنچــه می خوانید گفتاری از وحیــد جلیلی در جمع طالب 
"مدرسه انقالب اسالمی" که در آن به آسیب شناسی جریان موسوم به اصول گرا که 
جلیلی آن ها  را حزب الاّلبی و متمایز از جریان حزب اللهی تصویر می کند، پرداخته 
اســت. او معتقد است تا تفکر انقالبی ویروس زدایی نشود و به پاالیش بدنه مردمی 
انقالب  از "خواصی" که قصد اســتحاله آن را دارند، دست نزند، بیم آن وجود دارد 

که مبانی سکوالر و روشهای کمونیستی؛ اندیشه اسالم ناب را به کلی کنار بزند.
در ســتاد ها یا به تعبیر مقام معظم رهبری در بین "خواص" ؛  چه  در خواص و 
ستاد های فکری، چه ســتادهای مدیریتی، چه ستادهای سیاسی و ... االن جریانی 
شــکل گرفته که به جای اینکه آن نســل اول  چهره های مکتبی  را الگوی خودش 
قرار بدهد یا به "صف"  امروز انقالب اسالمی نگاه کند و از روحیه معنوی و انقالبی 
توده هــا  الهــام و الگو بگیرد و خودش را تصحیح و تکمیــل کند و ارتقا بدهد؛  به 
دنبال این است که یک جریان معکوس را در صفوف بدنه اجتماعی انقالب اسالمی 

ایجاد کند !
دارند این را تئوریزه می کنند و متاســفانه چون بعضــا از تریبون های موجه و با 
قیافه های ظاهرالصالح این کار را انجام می دهند ؛ بخشی از رویش های بدنه انقالب 
را دارنــد آلــوده می کنند و این نگرانی وجود دارد که "خــواص منحرف"  به مرور 
همان اعوجاجاتی که در تفکرشان به وجود آمده را به بدنه اجتماعی انقالب اسالمی 

تسری بدهند.
 در همیــن انتخابات اخیر هم نمونه اش را شــاهد بودیم. تشــکیالتی مرکب  از 

مخلص ها و قالتاق ها ! و معلوم است با صحنه گردانی کدامشان!
امروز به نظر حقیر یکی از مهم  ترین خطر هایی که ماباید نگران و مواظبش باشیم 
همین است. یعنی ویروسی شدن تفکر انقالب اسالمی و تفکر والیی توسط آدم های 

ظاهرالصالح که خودشان را اصول گرا و... نام گذاری کرده اند.
 شــما با کسانی مواجه هستید که ســال ها رای مردم  را گرفتند ، انتخابات های 
پیاپی را بردند، مجلس هفتم را بردند، مجلس هشتم را بردند، مجلس نهم را بردند 
و عنوان اصول گرایی راهم یدك می کشــیدند و امروز وقتی ما می خواهیم بررســی 
بکنیم عملکرد و رویکرد آن ها را که چقدر آن ها واقعا بر اســاس حجت شرعی عمل 
کردند و بر اســاس مبانی انقالبی و با نگاه به افق های آرمانی جمهوری اسالمی در 
آن جایگاه هایی که حضور داشــتند رفتار کردند، نتیجه ، نتیجه درخشانی نیست و 

کارنامه، کارنامه پرباری نیست.
در همین مشــهد ما یک جریاناتی، من اسمشان را جریانات هلو-لولو گذاشته ام، 
با لولو کردن یک ســری جریانات دیگر و ایجــاد یک هیجان کاذب تالش کردند و 
متاســفانه موفق هم شدند، جریانات حزب اللهی و بدنه مردمی انقالب را بترسانند و 
بگویند که فعال وقت این حرف ها نیســت؛ چون یک لولویی وجود دارد به نام جناح 
مثال دوم خرداد یا اصالح طلب یا فالن؛ بنابراین باید مبانی خودتان را کنار بگذارید 

و رایتان را بدهید ما دولپی مثل هلو  تناول کنیم.  
وقتی که می توانیم با اســتفاده از یک ســری امکاناتی، توده را بسیج بکنیم و این 
توده بســیج شده  را با ترســاندن از حریف ، مجبور بکنیم که به کاندیداهایی رای 
بدهند که آن کاندیداها، هیچ اصلحیتی الاقل ندارند)در بســیاری از موارد که حتی 
صالحیت هم ندارند(  ابتدا با این شروع کردند، گفتند فعال رقیب خیلی جدی است، 
لولو خیلی خطرناك اســت، فعال صحبت نکنید، به همین لیســتی که ما می گوییم 
رای بدهید، ســؤال هم نکنید که آقا این آدم چقدرســاده زیست است؟ چقدر اهل 

تفکر است؟ چقدر اهل اصرار بر موضع حق است؟
وقتی که می شــود با متهم کردن دیگران به ضّدوالیت فقیه، به راحتی فضا ایجاد 
کــرد و دوپینگ کرد و انتخابات های متعــددی را برد، برای چه ما باید بیاییم برای 
توده، برای جمهور مردم وقت بگذاریم؟ برای آحاد تک تک مردم ارزش قائل باشیم؟ 

آن ها را قانع بکنیم، آن ها را مجاب بکنیم؟
ما هم که شــبیه رقیبمان هســتیم!  در منش ها، مثال او الابالی اســت. هرچه به 
زبانش بیاید می گوید، هر تهمتی را می زند، هر دروغی را حاضر است بر زبان براند. 
بعد ملت نگاه می کند، می بیند ما هم که برای اینکه بر او غلبه پیدا کنیم، چون در 
خیال خودمان هدف مقدسی داریم، به همان منش دچار شدیم؛ می خواهیم این را 

به ملت منتقل کنیم که اگر  او قالتاق است، ما از او قالتاق تریم!  
بــه ولّی جامعه، بــه نائب امام زمان)عج( اعتراض می کنند به صراحت، که شــما 
چرا مردم را به شــرکت وسیع در انتخابات، دعوت می کنید؟ مگر نمی دانید که اگر 

شرکت وسیع در انتخابات صورت بگیرد، ممکن است ما رای نیاوریم؟
این پراگماتیســت های بی حجت، این قدر رو دارند، که حتی می خواهند ولی فقیه 
را هم مجاب کنند ، که به مبانی غیرشرعی آن ها گردن بگذارد. آقا می گویند آمدند 
پیش من صریحا به من گفتند این حرف ها را نزن، مبانی جمهوری اسالمی را فریاد 
نکن، سکوت کن ؛ وقتی با ولی فقیه این جوری برخورد می کنند،  معلوم است این ها 
بــا صف  و بدنه حزب اللهی چگونه برخورد می کنند؛ اگر امکانات فالن نهاد و فالن 

سازمان هم پشتشان باشد که دیگر واویالست.
می گویند من ولی فقیه خودم را موظف می دانم، وظیفه ی شــرعی خودم می دانم 
که آحاد مردم، تک تک افراد جامعه،  را دعوت کنم و از آن ها خواهش کنم که بیایند 
پای صندوق های رای. این را ولی فقیه دارد می گوید. مرجع تقلید ما دارد می گوید؛  
یــک متفکر بزرگ اســالمی معاصر دارد می گوید. این یک حرف ژورنالیســتی که 
نیســت. این کالم یک آدم سیاســت زده  یا تکنیسین سیاست ورزی فالن نهاد که 
نیســت. ما می گوییم او نائب امام زمان اســت. یعنی او دارد مبانی صحیح و دقیق  
تفکــر وحی و والیت را برای ما تبیین می کند. بعد ببینیم  ســاز و کار هایی که در 

جامعه به نام اصول گرایی دارد تدارك می شود، این ها خالف مبنای رهبری است !
 بعد همان ها نعل وارونه بزنند و بگویند علی تنهاست! بله، علی تنهاست، در بین 
شما اصول گراها تنهاست. در مهم  ترین مســائل فلسفه سیاسی جمهوری اسالمی، 
شما با او دچار زاویه شدید. یا نمی فهمید، یا می بینید اگر بفهمید، به نفعتان نیست.

کســانی بدون داشــتن کمترین صالحیتی یا اصلحیتی، بــا پروپاگاندا، با زور، با 
تشــکیالت ، با جنگ روانی ، با وابســتگی به فالن امکانات ، می خواهند همچنان 

خودشان را برتر از دیگران قرار دهند ، خوب این فساد می آورد!
دولــت فالن کار را می کند فالن خطا ها در آن وجود دارد،  بله، وجود دارد. خوب 

آیا قوه قضائیه خیلی پاك است؟ سر تا ذیلش نور دارد می بارد؟
بعضــی از نهاد هایی که عناوین مقدســی هم دارند در آن ها دیگر هیچ اشــکالی 
نیســت؟ ســازمان تبلیغات اسالمی واقعا دارد درســت عمل می کند؟ و بسیاری از 
نهاد های دیگر. این ها دیگر هیچ اشــکالی در کارشان نیست؟ دخالت های بی وجه و 

مفسدانه در انتخابات نمی کنند؟
 هیچ فسادی، هیچ انحرافی هیچ اهمالی، هیچ کم کاری، هیچ ناکارآمدی در اینها 
به چشم نمی خورد که شایسته بررسی باشد شایسته تذکر باشد شایسته نقد سازنده  

و تذکر برادرانه از سوی جماعت حزب اللهی باشد؟
 این صدا و ســیما با بیست شبکه شــبانه روزی !! بیست و پنج سال است دست 
اصول گراهاســت! چند می گیرد  در تطبیق با آرمان های انقالب؟ ده می گیرد؟ پنج 

می گیرد؟
حضــرت آقا یک نکته ای در همین دیدار پریــروز فرمودند که خیلی نکته مهمی 
هســت فرمودند: جوان امروز ارزش اســتقالل را نمی داند چرا؟چون طرف به دنیا 
که آمده در یک نظامی چشــم باز کرده که این نظام همیشــه ســرش برافراشته 
بــوده و مقابل بزرگترین قدرت های عالم گردن فــرازی کرده؛  اصال درکی از ذلت 
نــدارد تا ارزش عزت و اســتقالل را بفهمد !  ایــن در دوره قاجار که زندگی نکرده 
در دوره پهلــوی کــه زندگی نکرده که بفهمد با یک اشــاره اَبــروی ملکه انگلیس 
یــا رییس جمهور آمریکا چه طــور همه حکومت به خط می شــد. و فرمودند این 
خیلــی وضعیت خطرناکی اســت اگر جوانــان ارزش اســتقالل را نفهمند خیلی 
 خطرناك اســت و ممکن اســت ما برگردیــم به یک دوره چند ده ســاله انحطاط 

مجدد.

اگر موضع روسیه نبود تمامی منطقه نابود می شد

ترامپ نیز مانند اوباما قصد سخت گیری در قبال ایران را ندارد

نوری المالکی معاون رئیس جمهور عراق:

نیویورک تایمز:

معاون رئیس جمهوری عــراق که برای 
دیدار با مقام های ارشد روسیه، روز یکشنبه 
وارد این کشور شده است، اظهار داشت که 
اگر نقش آفرینی روسیه در منطقه نبود، بغداد 

ساقط می شد.
به گــزارش ایلنا، نــوری المالکی معاون 
رئیس جمهوری عراق، روز یکشــنبه برای 
ســفری چهار روزه، وارد روســیه شد تا با 
مقام های ارشد این کشور از جمله والدیمیر 
پوتین رئیس جمهور، سرگئی الوروف وزیر 

خارجه و والنتینا ماتویینکو رئیس شــورای 
فدراسیون دیدار کند.

المالکی، پیش از ورود به روســیه تصریح 

کرد کــه رایزنی  هایش با طرف روســی بر 
نقش مســکو در خاورمیانه و فعال ســازی 
همکاری های اقتصادی، سیاســی و نظامی 
و پروژه های نیرو و تاسیسات میان مسکو و 

بغداد متمرکز خواهد شد.
معاون رئیس جمهوری عــراق گفت: در 
جریان نشســت هایی که با مسئوالن ارشد 
روس از جمله والدیمیر پوتین و ســرگئی 
الوروف ترتیب خواهم داد، درباره فعال سازی 
نقش روسیه در منطقه  و مشخصا در عراق 

گفت وگــو خواهم کــرد. وی در خصوص 
نقــش روســیه در منطقه، اظهار داشــت: 
تأکیــد کردم و بار دیگــر تأکید می کنم که 
اگر موضع روسیه نبود، تمامی منطقه نابود 
و یک نقشــه جغرافیایی جدید و غیرعادی 
ترسیم می  شد. اگر نقش روسیه که متفاوت 
با نقش آمریکاست نبود، مطمئنا نظام سوریه 
سرنگون می شد و تروریست ها موقعیت شان 
را تقویــت می کردند و نقشــه منطقه تغییر 

می یافت و در نتیجه، بغداد ساقط می شد.

روزنامــه آمریکایی نیویــورک تایمز در 
گزارشــی با عنوان ترامپ برای ایران ورژن 
دیگری از اوباماست نوشت: علی رغم اینکه 
انتظار می رفت ترامپ بعد از انتشار خبر حکم 
بازداشت یک شــهروند آمریکایی پایبندی 
ایــران به برجام را تایید نکنــد ؛ اما این کار 
را کرد و به نظر می رســد او نیز مانند اوباما 
قصد ســخت گیری در قبال ایران را ندارد. 
به گــزارش ایلنا، روزنامــه نیویورک تایمز 
نوشت: ترامپ برای ایران اوباما 2 است. در 
این گزارش با اشــاره به حکم ده ساله یک 
شهروند آمریکایی چینی تبار در ایران نوشته 
شده است: حکم حبس ده ساله شیو وانگ به 
اتهام جاسوسی در ایران درست یک روز قبل 

از اعالم پایبندی ایران به توافق هســته ای 
توسط دولت ترامپ از سوی مقامات قضایی 
ایران عنوان شد. نیویورک تایمز با اذعان به 
این واقعیت که ترامپ تاکنون هیچ اقدامی 
علیه برجام نداشته اســت، نوشت: با توجه 
بــه اطالعیه اخیر مبنی بــر پایبندی ایران 
به تعهدات هســته ای و اعمال تحریم های 
حداقلی علیه ایران به نظر نمی رسد ترامپ 
هم قصد داشــته باشــد وانگ را آزاد کند. 
این روزنامه آمریکایی مدعی شــد: مساله 
گروگان گیری پیش از این هم دیده شــده 
است. این دانشجوی ۳۷ ساله که به عنوان 
یک جاســوس غربی محکوم شــده چینی 
تبار اســت و روشن است که سازمان سیا و 
ســرویس های اطالعاتی اروپا از یک چینی 
تبار برای جاسوســی استفاده نمی کنند. این 
روزنامه آمریکایی مدعی شــد با همه این 

احوال دســتگیری وانــگ صرفا یک بازی 
داخلی نیست.اغلب مسئوالن ایران از جمله 
نزدیکان حسن روحانی واقعا معتقدند جیسون 
رضاییان روزنامه نگار روزنامه واشنگتن پست 
و سیامک نمازی تاجر ایرانی تبار که در ایران 
به جرم جاسوســی بازداشــت شده اند همه 
برای مقابله بــا انقالب و نظام ایران به این 
کشــور وارد شده بودند و از این رو بازداشت 
 آن ها برای حفــظ آرمان های نظــام بوده 

است. 
نیویورک تایمز با طرح این ادعا که حسن 
روحانی یکی از مســئوالن اطالعاتی ایران 
بوده اســت، نوشــت: او کمتر از سایرین از 
جنگ نرم غرب علیه ایران می ترسد. رییس 
جمهور کنونی ایران فکر می کند آزادی های 
اجتماعی برای رشد اقتصادی الزم است. اما 
او نیز یک روشنفکر سیاسی نیست. رفتار او 

در ســال 1۹۹۹ آشــکارا این مساله را تایید 
می کند.نیویورک تایمز با طرح این ادعا که 
مساله گروگان گیری همیشه یکی از موانع 
بهبــود روابط ایران و آمریکا بوده نوشــت: 
آمریکایی هایی که قصد ســفر بــه ایران را 
دارند باید دقت کنند. فاکتورهایی مانند قیمت 
نفت، رویای اروپایی ها برای تعامل با ایران 
و توافق هســته ای همیشه مانعی بر سر راه 
ایجاد تحریم های بیشــتر علیه ایران است. 
این روزنامه در   نهایت مدعی شد حفظ توافق  
از پیش روی های  برای جلوگیری  هسته ای 
ایران کافی نیست. آمریکا باید از نظر راه های 
مختلف ایرانی ها را بترســاند و آن ها را قانع 
کند که گروگان گیــری هزینه  گزافی برای 
آن ها در برخواهد داشت؛ اما به نظر می رسد 
ترامپ مانند گذشتگان خود همچون اوباما، 

قصد چنین کاری را ندارد.

علی تنهاست در بین شما اصول گراها!


