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سیاسی

وطن امروز شماره 2738

چهارشنبه  22خرداد 1398

اخبار

گفتوگوی «وطن امروز» با مهندس عزتاهلل ضرغامی درباره رفتار مدیریتی حسن روحانی

رئیسجمهوری که وزرایش را نمیبیند!
س�یدفرید موس�وی :مهندس س�یدعزتاهلل
ضرغام�ی یکی از مدی�ران و چهرههای مطرح
فرهنگی و سیاسی اس�ت 10 .سال مدیریت بر
س�ازمان صداوس�یما باعث ش�ده دیدگاههای
ضرغامی در موضوع�ات مختلف آمیختهای از
فرهنگ و سیاست و رس�انه باشد .با مهندس
ضرغامی درباره مبحث اش�تباهات مدیریتی،
انتقادات او به رفتار و عملکرد حس�ن روحانی
در شورای عالی انقالب فرهنگی و شورای عالی
فض�ای مجازی و نیز موضوعات�ی مانند تبعات
فرهنگی و رس�انهای رفتار تی�م مذاکرهکننده
هستهای به گفتوگو نشستیم.

 40س��ال از عمر انقالب اسالمی میگذرد و با
وجود تمام فشارها و تحریمها که به وسعت جهانی
ب��ا عوامل داخل��ی آنها در کمین انقالب اس�لامی
بود ت��ا آن را زمین بزند ،عم ً
ال و به عیان میبینیم
جمهوری اس�لامی روز به روز قویتر ،پرنشاطتر و
با انگیزه بیش��تر اهداف خود را دنبال میکند .این
واقعیتی است که دنیا به آن معترف است و خیلی
از کارشناس��ان درباره کشور ما این قضاوت را دارند
که بس��یاری از فشارهایی که برای ایران پیش آمد
اگ��ر یک مورد از آن برای هر ملت و نظام و انقالب
دیگری پیش میآمد ،باعث سقوط آن میشد .این
در حال��ی اس��ت که این اتفاق برای کش��ور نهتنها
نیفتاده ،بلکه به عکس بوده است .در بیانیه گام دوم
رهبر انقالب مانیفست این پیشرفتها و دستاوردها
و ظرفیتها را بخوبی مشاهده میکنیم .این یکی از
هنرهای ارزشمند رهبر انقالب است که یک تصویر
روش��ن ،صادقانه و دقیق از کشور در شرایط فعلی
ارائه دادند که بر پایه واقعیات ،داشتهها و امیدواری به
آینده روشنتر است .اما آن چیزی که مقدمه پاسخ
شما میتواند باشد این است که به طور جدی اعتقاد
دارم برای پیشبرد اهداف چارهای نداریم جز اینکه
آسیبشناسی گذشته را بخوبی انجام دهیم .یعنی
ببینیم در این  40سال در کنار همه موفقیتهایی
که داشتهایم و مسیر صحیحی که انتخاب کرده و
راهبردهای درستی که داشتهایم ،اگر در حوزههایی
هم اش��تباه کردهایم ،صادقانه به اش��تباهات اشاره
کنیم .برای اینکه در آینده کارآمدتر ،کماش��تباهتر
و موثرت��ر در مس��یرمان پی��ش برویم نی��از داریم
اشتباهاتمان را بررسی کنیم .در اصطالح مدیریتی
به این مسأله «آسیبشناسی» هم میگویند .الزمه
موفقیت در گام دوم انقالب ،آسیبشناسی صادقانه
و ش��جاعانه است .آسیبشناس��ی از موضع قدرت
اس��ت نه ضعف .ویژگی موجود زنده ،قدرت ترمیم
است و امروز انقالب از همیشه زندهتر است.
یعنی این آسیبشناسی متفاوت است؟

بله! این آسیبشناس��ی از موضع قدرت است،
یعنی کس��ی که قدرت و توانمن��دی دارد میتواند
آس��یبهای خود را بررسی کند .اص ً
ال موجود زنده
نیاز به آسیبشناس��ی دارد .موجودی که مرده ،به
هیچ حرکتی واکنش نشان نمیدهد ،واکنش متعلق
به عضو و مجموعه زنده است .نظام و انقالب ما زنده
است ،پرنشاط است و حیات دارد و به تمام ملتها
و کشورهایی که ایران را الگوی خود قرار دادهاند هم
حیات میدهد .باالخره ما در جهان  2جبهه مقاومت
و استکبار داریم که رهبری جبهه مقاومت با ایران
اس��ت .اول انقالب وزی��ر وقت امور خارجه گفت ما
انقالب کردهایم ولی با دنیا کاری نداریم ،میخواهیم
دور خودمان دیوار بکشیم و به دنبال صدور انقالب
هم نیستیم .در مقابل امام(ره) آن جمله معروف را
فرمودند که انقالب صادر شد! انقالب یک حرکت
عظی��م و متفاوتی بود که جه��ان پیام انقالب ما را
گرفت .مقاومت در جهان یک جبهه است و مربوط
به یک کشور و چند همسایه یا یک منطقه نیست.
علت شکس��تناپذیری ایران این اس��ت که آنها با
ایران تنها مواجه نیستند ،ایران یعنی یک جبهه با
وسعت جهانی! در منطقه ما این موضع پررنگتر هم
هست .در نتیجه در این حالت باید اشکاالتمان را
بررسی کنیم.
قاعدتا یک حکومت در طول  40سال اشتباهاتی
داشته است.

وقتی رهبر معظم انقالب با صراحت ،سیاس��ت
«تحدید موالید» را اشتباه میخوانند و با جدیت از
جبران آن میگویند ،تکلیف ما هم روشن میشود.
حتما اش��تباه هم داش��تهایم .البت��ه معتقدم نوع
اشتباهات ما از جنس راهبردی نیست .ما در اصول
و راهبردها بسیار کماشتباه عمل کردهایم ،اشتباهات
ما بیشتر در حوزه رویهها و روشهاست .ما قانون را
خوب تصویب میکنیم و سیاس��تگذاری را خوب
انجام میدهیم اما وقت��ی به آییننامههای اجرایی
که مربوط به رویهها و روشهاس��ت میرسیم -که
حلقه آخر این روند اس��ت و با م��ردم ارتباط پیدا
میکند -کار رها میش��ود .در نتیجه در این بخش
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ش�ما در چند م�اه گذش�ته بحثی را ب�ا عنوان
اش�تباهات مدیریتی آغاز کردهاید و در این زمینه
به بیان اشتباهات دوران مدیریت خود در نهادهای
مختلف میپردازید .چرا این مس�أله در این برهه از
زمان برای شما اهمیت دارد؟

خیلی اش��تباهات داریم .این اشتباهات وقتی نمود
خود را نش��ان میدهد برخی فک��ر میکنند ما در
اصول مشکل داشتهایم .در نتیجه برخی  2اشتباه
را دس��ت میگیرند و اصل انقالب اسالمی را هدف
ق��رار میدهند .بنابراین آسیبشناس��ی از موضع
قدرت اس��ت و این کار در کشور به نحوی در حال
انجام اس��ت اما افراد وقتی به خودش��ان میرسند
کمی نگران میشوند؛ میخواهند بگویند در کشور
آسیبهایی هست ولی در دوران مدیریتی خودمان
اشتباه نکردهایم! اگر من در طول  30سال گذشته،
سالی یک خطا داشتهام ،یعنی  30اشتباه داشتهام
که بای��د برای تجربه آین��دگان ،آن را با صداقت و
امانت و با ذکر ش��رایط آن موقع و دالیل مدیریتی
خاص آن بیان کن��م .این ترس ندارد .اگر هر کدام
از این موارد درس��ت مورد بررسی قرار بگیرد ،فقط
بیان یک اشتباه نیس��ت ،بلکه در واقع در کنار آن
یک رویه درس��ت ایجاد میش��ود و افرادی که در
جای ما هستند متوجه میش��وند مدیری که 30
سال در این حوزهها بوده به اشتباهها اشاره میکند.
آسیبشناسی عملکرد مدیران ،جزو آسیبشناسی
کارنامه  40س��اله است .مدیران با تجربه ما ،باید از
خود شروع کنند .نمیشود دیگران را نقد و خودمان
را تبرئه کنیم .پس بیشترین آسیبهای ما از جنس
رویه و روشهاس��ت .ما در «اصول» ،مشکل زیادی
نداریم.

چ�را برخ�ی مس�ؤوالن وارد بی�ان مش�کالت
نمیشوند؟

در زمین��ه عوام��ل این مس��أله اگ��ر بخواهیم
دس��تهبندی کنیم ،اطرافی��ان و نگرانیهایی که از
انعکاس این اقدام در فضای جامعه و فضای رسانهای
وج��ود دارد ،نق��ش اول را دارد .م��ن این نقش را
جدیتر از اخالق و درونیات آن مسؤول میدانم .اما
باالخره خود آن مدیر اگر اعتقاد قلبی داشته باشد
و به این نکته رس��یده باش��د که این اشکال وجود
داشته است باید آنقدر با روحیه و با اعتماد به نفس
باش��د که بتواند صریح آن را مطرح کند و توجهی
هم ب��ه حرفه��ا و نگرانیهای اطرافیان نداش��ته
باش��د .این مش��کل کلی جامعه ما است .از طرف
دیگر جامعه مدیریتی ما بش��دت گرفتار «پرستیژ
مدیران» شده است .بعضاً یک ارتباط ساده تلفنی
بین  2مدیر به علت اختالف منش��یهای آنان در
پش��ت خط آوردن طرف مقابل ،مدتها به تعویق
میافتد! شهید مطهری از همان اول با این معضل،
تحت عنوان «بیماری اجتماع��ی خواص» ،مبارزه
کرد .ما مثل آقای مطهری کم داریم .شهید مطهری
هم برخ��ی از کارهایی که انجام م��یداد اطرافیان
س��عی میکردند مانع شوند .مثال به آقای مطهری
میگفتند در ش��أن شما نیست برای بچهها کتاب

مجله مبتذل «زن روز» هم برای مخاطبان آن فیلم،
سخن بگوید و آنان را هدایت کند .از عواقب آن هم
نمیترسد که بگویند چرا مطهری در آن مجله حرف
زد یا اص ً
ال چرا این فیلم را دید؟! البته بعدها شنیدم
که ایشان نوار صوتی فیلم را شنیده بود.استفاده از
ظرفیته��ای امروز فضای مجازی یک امر ضروری
است و تصورش موجب تصدیق است .تردید ندارد!
اگ��ر مطهری بود ،زب��ان حضور در ای��ن فضا را به
روحانیون و مبلغان ما میآموخت و خودش به نحو
احسن مخاطبان گسترده پیامرسانهای اجتماعی
را از زالل اندیشههای ناب اسالمی سیراب میکرد.
البته درباره همین مسأله هم افرادی گله دارند که
در پاسخ باید گفت باالخره اینستاگرام یک سرویس
رسانهای فراگیر اس��ت که در کشور مشابه آن هم
عرضه نشده اس��ت ،البته اگر دولت به عنوان مدیر
فضای مجازی کشور درس��ت عمل میکرد و این
سرویسها االن فراگیر شده بود ،مشکلی نداشتیم
اما حاال نش��ده اس��ت .حاال که آنجا به تعبیر رهبر
معظم قتلگاه جوانان ما است ،چند نفری که قدرت
تبیی��ن و توضیح و توجیه دارند در این فضا نروند؟
این با کدام منطق سازگار است؟

به سؤال اصلی بازگردیم؛ موضوع ،اطرافیان یک
مسؤول بود.

بله! اطرافیان خیلی مهم هس��تند .فرد مسؤول
به نتیجهای میرس��د تا اش��تباهی را اعتراف کند
اما اطرافیان میگویند حاج آق��ا! آقای دکتر! آقای
مهن��دس! اگر ش��ما این را گفتی ه��ر کار دیگری
ه��م انجام بدهی یک کس��ی میگوی��د این هم از
همانها اس��ت که بعدا ً بای��د عذرخواهی کنی .یا
اینک��ه یکی جمعبن��دی میکن��د و میگوید این
مس��ؤول که همهاش اشتباه میکند و خودش هم
اعتراف میکند! پس فرد میترسد .این حرفها هم
حرفهای کمی نیس��ت و باعث میشود یک مدیر
جرأت نکند وارد این موضوع ش��ود و به اشتباهات
خ��ود بپ��ردازد .در این میان به نظر میرس��د باید
اتفاقاتی رخ بدهد و این س��د شکس��ته شود .من
نمیخواهم عرض کنم پرچمدار این موضوع هستم
چون رهبران ما این مس��أله را آغاز کردهاند اما من
در میان مدیران ندیدم کس��ی عنوان کند اگر 30
س��ال مدیریت کردهام ،سالی یک اشتباه هم اگر
داشتهام ،این  30اشتباه بوده است ،البته وقتی
این راه باز ش��د ،استقبال زیادی شد و توجه
بیشتری هم به این مسأله شده است .لذا این
اشتباهات ،راه را به مدیران نشان میدهد تا
اگر اشتباهی وجود دارد؛ اوالً نترسند
و بیان کنن��د ،در ثانی اگر مورد
مشابه پیش آمد از تجربه دیگر
مدیران استفاده کنند.

اگر آقای روحانی اعالم میکرد درباره این اتفاقات من به آمریکا پاسخی ندارم
اما از مردم عذرخواهی میکنم و با صدای بلند اعالم میکنم اش�تباه کردم به
آمریکاییها اعتماد کردم ،این بهترین پاس�خ به آمریکا بود .ش�خصیتهای
مستقل و نخبگان آمریکا بشدت تحت تأثیر این پاسخ قرار میگرفتند .چون
میگویند یک دولتی آمد و خواست از طریق مذاکره با ما رابطه برقرار کند اما
ما چگونه با او برخورد کردیم و چطور وجهه ما در جهان آس�یب دید .نهتنها
ای�ن اتفاق نیفتاد بلکه در درگیریها و رقابتهای سیاس�ی یک نتیجه کام ً
ال
شکستخوردهای که درباره اعتماد به آمریکا بود را دائم ًا بزک کردند ،بویژه در
انتخابات و تا االن هم آن را ادامه میدهند

بنویسید .آقای مطهری در مجله زن روز که مطلب
نوش��ت خیلیها انتقاد کردند .اینقدر این مجله در
زمان طاغوت عکسهای روی جلد مبتذل داشت که
مطلبی من نوشتم و میخواستم از عکس این مجله
استفاده کنم ،به سختی یک شماره پیدا کردیم که
کمی مناسب بود ،تازه آن هم نصفه نشان دادیم .اما
شهید مطهری نمیتواند در مقابل انحراف دینی فیلم
سینمایی «محلل» ساکت بماند یا فقط در مسجد و
روی منبر آن را نقد کند .او احساس میکند باید در

در س�الهای اخی�ر م�ا ب�ا
وضعیتی مواجهیم که مشابه آن
را در  40سال انقالب نداشتهایم.
ب�ه دالی�ل مختل�ف از قبی�ل
نوس�انات اقتصادی ،تنشهای
اجتماع�ی ،فض�ای فرهنگی و
سایر مس�ائل؛ چه اشتباهاتی
منجر به این اوضاع شده است؟

م��ن اعتق��اد دارم در

سالهای اخیر بویژه در قوه مجریه که محور اصلی
اداره کشور است ،اشتباهات قابل توجهی داشتهایم.
اگ��ر از طرف مس��ؤوالن دولتی این اش��تباهات با
صراحت گفته شود هم برای خود آنها خوب است،
هم برای کشور خوب است و هم به دنیا و دشمنان
ما درس میدهد اما این مساله اتفاق نمیافتد .من
 2سال است پیشنهاد میدهم آقای ظریف سخنران
مراس��م  13آبان در النه جاسوس��ی باش��د چون
هیچکس مثل ایشان نمیتواند درباره بدعهدیهای
آمریکا صحبت کند! با ای��ن حال اگر به این نقطه
رسیدیم که ترامپ آمد و همه چیز را برهم زد اگر
آق��ای روحانی اعالم میکرد درباره این اتفاقات من
به آمریکا پاس��خی ندارم اما از م��ردم عذرخواهی
میکنم و با صدای بلند اعالم میکنم اشتباه کردم
به آمریکاییها اعتماد کردم ،این بهترین پاس��خ به
آمریکا بود .شخصیتهای مستقل و نخبگان آمریکا
بشدت تحت تأثیر این پاسخ قرار میگرفتند .چون
میگویند یک دولتی آمد و خواست از طریق مذاکره
با ما رابطه برقرار کند اما ما چگونه با او برخورد کردیم
و چطور وجهه ما در جهان آسیب دید .نهتنها این
اتفاق نیفتاد بلکه در درگیریها و رقابتهای سیاسی
یک نتیجه کام ً
ال شکستخوردهای که درباره اعتماد
به آمریکا بود را دائماً بزک کردند ،بویژه در انتخابات
و تا االن هم آن را ادامه میدهند .در انتخابات مرتباً
رئیسجمه��ور گفت :مردم! ما ب��ا این آقای ظریف
میرویم و بقیه تحریمها را برمیداریم! کدام تحریم
برداشته ش��د که ایشان بقیهاش را هم بردارد؟ بله!
ایشان میخواست بهرهبرداری انتخاباتی کند اما یا
توجه ندارد یا آنقدر کار سیاسی برایش اهمیت دارد
که اینطور صحبت میکند .آقای روحانی برای قانع
کردن مردم ،مرتباً از موفقیتهای هستهای سخن
میگفت و دشمن هم که ما را رصد میکرد ،نتیجه
میگرفت که میتواند بیش��تر از اینها ما را به عقب
براند .عین داستان «خر برفت و خر برفت» مثنوی!
آنه��ا پایکوبی دائمی رئیسجمه��ور را میدیدند و
میگفتند حتماً ایرانیها به همین وعدههای حداقلی
هم خیلی راضیاند! این داستان ،قصه امروز است.
وقتی چیزهایی را دادیم و رفت هی نباید پایکوبی
کنیم .ما خیلی به آقای روحانی احترام میگذاریم
و ایشان به عنوان رئیسجمهور احترامشان
واجب است و همه باید شأن رئیسجمهور
را حفظ کنیم اما وقتی در برجام همه چیز
را دادهایم بعد ش��ما دائم��اً از آن تعریف
میکنید و با رقبا سر این موضوع محاجه
میکنی��د ،طبیعتاً ط��رف مقابل
هم به ما فش��ار خواه��د آورد.
مث ً
ال رئیسجمه��ور براحتی
میگوی��د اگر تحری��م نبود
دالر زی��ر  6هزار تومان بود!
این یعنی بهترین پاس گل
به ترامپ! در قضیه س��یل
و گرفتاریهای ایجادشده
ب��رای مردم ک��ه یک امر
بشردوستانه است ،رئیس
هاللاحمر که مدیر همین
آقای روحانی است اعالم کرد
اجازه ندادهاند ی��ک دالر وارد
مملکت ش��ود؛ پس چرا ش��ما
باز ه��م از این رویه دف��اع میکنید.
ببینید آقای روحانی  2سال وقت دارد
و معتقدم در این  2س��ال خیلی کارها
میت��وان انج��ام داد .من گاه��ی اوقات
بهخاطر احساس وظیفه به دولت هشدار
میدهم.
اخیرا ً این هشدارها بیشتر شده است!

یکی از روزنامهه��ای اصالحطلب اخیرا ً
نوش��ته بود چون آق��ای روحانی االن خیلی
ضعیف ش��ده ضرغامی او را مرتب��اً میکوبد!
اص ً
ال بحث ضعیف و قوی نیس��ت .ایش��ان

رهبر انقالب درگذشت همشیره
دبیرکل حزباهلل لبنان را تسلیت گفتند

رئیسجمهور اس��ت و حداقل  2سال دیگر باید کار
کند و در این زمان خیلی کارها میتواند انجام بدهد.
آقای روحانی همین ق��در صریح به مردم بگوید ما
اعتماد کردیم و این اعتماد اشتباه بود .ما دیگر دل
میکنیم و مسیر جدید هم این است ولی این اتفاق
نمیافتد و هنوز هم بحث میشود تا اشکال را به جای
دیگر منتقل کنند .برخی هنوز ،در داخل آمریکا را
بزک و توجیه میکنند .میگویند شهر موشکی نشان
دادیم و همه چیز خراب ش��د! خب! اگر ما موشک
نداشته باشیم که بر همه مقدرات ما حاکم میشوند.
اینکه ما شهر موش��کی نشان میدهیم ،دلیل عدم
انجام تعهدات آمریکاست؟ اص ً
ال آمریکا کدام تعهد
را انجام داده بود که ما پیشاپیش تمام تعهداتمان
را انجام دادیم؟ هرچند وقت یک بار هم که دبیرکل
سازمان ملل یک جمله میگوید که ایران وظیفهاش
را انجام داده فورا ً آن را برجسته میکنیم .اما آیا طرف
مقابل هم به تعهداتش عمل کرد؟!

چ�را با مس�أله به این روش�نی ،اینگونه برخورد
میشود؟

متاسفانه امروز بیش از هر زمان دیگری مصالح
ملی کشور توس��ط دولتمردان ما بازیچه سیاست
قرار گرفته اس��ت و آقای روحانی بس��یار بیشتر از
عرف معمول ،مصالح ملی را قربانی اغراض سیاسی
میکند .همیشه یک حد مشخصی داشته اما االن
خیلی باالتر از عرف گذش��ته رفتار میش��ود .و اال
تکلیف ما در این حوزهها مشخص است.
در این زمینه مثال میزنید؟

ب��ه عنوان مثال زمانی که برجام امضا ش��د آقای
روحانی قصد داش��ت در تاریخ مشخصی (که اصرار
زی��ادی روی آن تاریخ داش��تند) اع�لام کند توافق
کردی��م .ب��رای این منظور هم طراحی ک��رده بودند
(مشابه پوتین) که در بلندی باز و ایشان از دور بیاید
و مثل امپراتورها وارد شود و توافق را اعالم کند .برای
مشاوران روحانی نحوه ورود امپراتورگونه او به جایگاه
و اعالم توافق هستهای ،مهمتر از مفاد قرارداد بود! به
نوعی تقلید از فیلمهای هالیوودی! در حالی که آنگونه
رفتار ،مربوط به یک موفقیت عظیم نظامی و تاریخی
اس��ت ،نه یک قرارداد که هر چ��ه میگیری در ازای
آن یک چیز هم میدهی! به قول رهبری یک معامله
اس��ت ،یک چیزی دادهای و ی��ک چیزی گرفتهای،
دیگر عکس گرفتن ندارد .ش��ما برای خرید پرتقال
میروی  3تومانی دارد 7 ،تومانی هم دارد .شما پرتقال
 7تومانی بخری و بعد همه را جمع کنی که ببینید
چه پرتقالی خریدهام! خب! اگر پرتقال  7تومانی را 3
تومان خریدی باید عکس بگیری .اص ً
ال معامله عکس
ندارد و آنها هم اینطور برخورد نمیکنند .بعد از این
اتفاق یک��ی از نزدیکان رئیسجمهور صادقانه از من
سوالکرد :ضرغامی! ش��ما که کار رادیو و تلویزیون
کردهای هیبت آقای روحانی چطور بود؟! متاسفانه ما
گرفتار این نمایشها هستیم .محتوا چیزی نیست،
همه چیز را دادهایم رفته است اما داریم فکر میکنیم
چطور مثل امپراتور روم ،ظاهرس��ازی کنیم! من به
عنوان یک کارشناس رسانه و تصویر میگویم چرا در
حوزههای دیگر این مسائل را رعایت نمیکنید؟ یکی
از دالیلی که وقتی من ح��رف میزنم آقای روحانی
حالش بد میشود به این خاطر است که این حرفها
پاسخ ندارد و کلیات هم نیست ،بلکه مثالهای روشن
است که از موضع دلسوزی میگویم .از همان ابتدا در
دولت آقای روحانی هر وقت یک بحث جدی کردهام
آقای روحانی حالش بد شده است! آمریکاییها از توان
«تصویرسازی» خود در طول مذاکرات با ایران نهایت
بهرهب��رداری را کردند .بارها در دول��ت اول روحانی
گفتم نحوه انع��کاس تصاویر مالقاتها و جلس��ات
با آمریکاییها به نحوی اس��ت که دنیای مقاومت از
آن بوی انفعال و عقبنش��ینی استش��مام میکند.
عقبنش��ینی از مواضع عزتمندانه و ضداس��تکباری
جمهوری اس�لامی! قدم زدن «ظری��ف» با «کری»
یک��ی از آنها بود .بارها به آقای ظریف گفتم حاال که
در حال مذاکره هس��تید ،هرطور میخواهید مذاکره
کنید اما رقیب ما به دنبال تصویرس��ازی از مذاکرات
اس��ت .مراقب باشید به او سوژه تصویرسازی ندهید.
هر بار چند مورد از این سوژهها وجود داشت .برخیها
را ه��م آقای ظریف قبول میکرد .مث ً
ال تصویری آمد
مربوط به جلس��های میان خانم اشتون ،کری و آقای
ظریف .آقای کری (با فیزیک بدنیای که دارد) وسط
نشسته است و در  2طرف آقای ظریف و خانم اشتون
بودند که س��رها را نزدیک به او آوردهاند .این تصویر
که منتش��ر میشود نش��ان میدهد فردی که وسط
نشسته مدیر اصلی اس��ت و میان  2طرف گفتوگو
برقرار میکند! حداقل باید خانم اشتون یا آقای ظریف
وسط مینشست .این تصویر منتشر میشود و رقیب
هم از این تصاویر فقط همین را میخواهد .چون ایران
رهبر جبهه مقاومت است .مذاکره ما مذاکره سوییس
با آمریکا نیست که هیچ معنای دیگری نداشته باشد.
ش��ما که برایتان عکس امپراتورگونه مهم اس��ت،
این طرف هم باید حواستان باش��د .ما رئیس جبهه
مقاومت در جهان هستیم .چرا هیچ وقت با قدم زدن
آقای ظریف با کری کنار نمیآیم؟ چون این تصویر در
دنیا منتشر میشود و طرفداران ایران میگویند این
همان کشوری است که مقابل آمریکا ایستاده بود؟!
ادامه در صفحه 6

حضرت آیتاهللالعظمی خامنهای در پیامی
درگذشت همشیره حجتاالسالم والمسلمین
سیدحس��ن نصراهلل ،دبیرکل حزباهلل لبنان را
تسلیت گفتند .به گزارش پایگاه اطالعرسانی
دفتر مقام معظم رهبری ،متن پیام رهبر حکیم
انقالب اسالمی به این شرح است:
بسمهتعالی

جناب مستطاب حجتاالسالم والمسلمین
آقای حاج سیدحسن نصراهلل دام اعزازه
درگذشت همش��یره مکرمه را به جنابعالی
و دیگر بازماندگان ایش��ان تس��لیت میگویم
و رحم��ت و غفران الهی را برای وی مس��ألت
مینمایم.
والسالم علیکم و رحمهاهلل
سیدعلیخامنهای
 ۲۱خرداد ۱۳۹۸

باید گام دوم انقالب برای تشکیل
تمدن اسالمی را محقق کنیم

فرمانده کل س��پاه گفت :گام
دوم انق�لاب ب��رای تش��کیل
تمدن اس�لامی اس��ت و این
به دس��ت ما باید محقق شود.
به گزارش باشگاه خبرنگاران
جوان ،سردار سرلشکر حسین سالمی گفت :ما
در مسیر گام دوم انقالب اسالمی براساس تدابیر
مقام معظم فرماندهی کل قوا هستیم و گام دوم
انقالب اساساً برای تشکیل تمدن اسالمی است
و این به دس��ت ما باید محقق شود و آن تمدنی
است که در آن اخالق ،معنویت ،اقتصاد ،سیاست،
هنر ،علم و ...به ش��کل برجس��ته و غلبهیافته و
منطبق بر حقیقت اسالم ظهور و بروز پیدا کند.

امروز انگلیسیها در ضعیفترین
موقعیت یکصد سال اخیر خود هستند

عصر دی��روز نماین��ده رهبر
انقالب در شورایعالی امنیت
ملی با حضور در محل حوزه
هن��ری ته��ران در مراس��م
افتتاحیه نمایش��گاه کارتون
و کاریکاتور «آس��وده باش ،من ملکهام» که به
همت آقای سیدمس��عود ش��جاعیطباطبایی
دایر شده ،حضور پیدا کرد.سعید جلیلی ضمن
بازدید از آثار کاریکاتوریستهای کشورمان در
این نمایشگاه گفت :تاریخ روابط ایران و انگلیس
بویژه در یک قرن گذش��ته حاکی از آن اس��ت
ک��ه دولتهای حاکم بر انگلس��تان همواره در
مق��ام رویارویی با ملت ای��ران بودهاند .کارنامه
آنها حمایت از اس��تبداد ،تشویق به شکنجه و
اختناق ،استفاده از کودتا و پشتیبانی از دشمنان
ملت ایران از ش��اه و صدام تا ترامپ بوده است.
وی خاطرنشان کرد :بررسی روند این رویارویی
نشان میدهد قدرت انگلیس رو به افول و نزول
بوده است و قدرت ملت ایران رو به صعود .بویژه
امروز انگلیسیها شاید در ضعیفترین موقعیت
یکصد سال اخیر خود هستند و ایران به برکت
انقالب اسالمی در مسیر رو به پیشرفت و اقتدار.

تخلف مدعیان قانونگرایی
در یک انتخابات دانشجویی

در پ��ی پی��روزی دانش��جویان انقالبی در
انتخاب��ات ش��ورای مرکزی ناظر بر نش��ریات
دانش��جویی ،مدیران وزارت علوم دست به کار
شدند و با اس��تناد به برخی تخلفهای واقعی
و غیرواقع��ی مدیران خود صن��دوق آرای ۲۶
دانش��گاه را ابطال کردند؛ آن هم دانشگاههایی
که پیروز قطعی آنها دانشجویان انقالبی بودند.
با این حال مدیران مس��ؤول نشریات عزم خود
را ب��رای تغییر جزم ک��رده بودند و تالشهای
سازماندهیش��ده وزارت عل��وم و اعض��ای
اصالحطلب شورا نتوانس��ت واقعیت را پنهان
کند .ب��ه گزارش «وطن ام��روز» ،در انتخابات
ش��ورای مرکزی ناظر که  2روز پیش از این در
مرکز پژوهشهای علمی و صنعتی ایران برگزار
شد  2کرس��ی دانش��جویی به ائتالف احیای
عدال��ت و نجات آزادی با حضور دانش��جویان
انقالبی اختصاص پیدا کرد .واقعیتی که باعث
ش��د جریان مدعی آزادی برای بهدست آوردن
حداقل یک کرسی دست به تخلفی آشکار بزند.
تعجبآور اینکه برخی دانشجویان حامی ائتالف
طلوع آزادی  2برگه رای به صندوق انداختند تا
بیاعتمادی مدیران مسؤول نشریات دانشجویی
نس��بت به خود را با تخلف جب��ران کنند که
البته از چش��م ناظران پنه��ان نماند و با وجود
اهمال وزارت علوم با پیگیری مدیران مسؤول
نشریات دانشجویی به ثبت رسید .کسانی که
در طول سالهای گذشته فریاد قانون  -قانون
سر میدادند خود قانونشکنی و تخلف کردند.

