
ش�هروند| رئیس جمه��وری روز گذش��ته در 
هفتمین جشنواره بین المللی فارابی شرکت کرد و 
ضمن سخنرانی در این جشنواره بر اهمیت توسعه 
پایدار انقاب اس��امی با تکیه بر علوم انسانی تأکید 
کرد. بخش بعدی س��خنان رئیس جمهوری نیز به 
دفاع حسن روحانی از تیم مذاکره کننده ایرانی در برابر 

برخی انتقادهای داخلی اختصاص یافت. 
به گزارش پایگاه اطاع رسانی ریاست جمهوری، 
حس��ن روحانی ابتدا ب��ا طرح این پرس��ش که چه 
کسی باید به ما بگوید بهترین راه برای ایجاد وحدت 
در ایران زمین چیس��ت؟ گفت:  هیچ چیز با ش��عار 
درست نمی ش��ود، ش��عار گاهی برای تذکر و یافتن 
راه الزم است اما ما باید به دنبال راهکار باشیم و ارایه 
راهکار وقتی منجر به حل مشکات جامعه می شود 
که علمی باشد و از س��وی عالمان و دانشمندان ارایه 
ش��ده باش��د.  رئیس جمهوری در ادامه س��خنانش 
به رابطه میان سیاس��تمداران و اهل عل��م و دانش 
پرداخت و با ذکر این نکته که سیاستمداران باید در 
برابر دانشمندان زانو بزنند، گفت:  سیاستمدار چون 
قدرت در اختیارش اس��ت و گاهی ث��روت و منزلت 
را هم در دس��ت دارد ممکن اس��ت با ارزش گذاری و 
مداخله در زمینه علم سوءاس��تفاده کند اما واقعیت 
این است که سیاستمداران تنها باید زمینه را تسهیل 
کنند و در برخی امور مهم حداکثر نظارت گر باشند و 
کار را به اندیشمندان واگذار کنند وگرنه مداخله دولت 
و سیاسیون در علم هم باعث ضرر حکومت و هم باعث 

ضرر دانشمند و علم می شود. 
روحانی همچنین به انتقادات و مخالفت ها با آنچه 
»علوم انس��انی وارداتی و غربی« خوانده می شود نیز 
اش��اره کرد و از حاضران پرس��ید: آیا در زمینه علوم 
انس��انی دنیا هیچ آورده و دستاوردی ندارد؟ مقصود 
بومی و اسامی کردن علوم انس��انی این نیست که 
غیر از این بوم و س��رزمین دانش مربوط به انس��ان و 
اجتماع در سرزمین دیگر نیست؟ رئیس جمهوری 
در ادامه سخنانش درباره مباحث درگرفته پیرامون 

علوم انس��انی بومی و جهانی و ب��ا رد این نظریه که 
علوم انس��انی فقط در سرزمین های اسامی محقق 
شده اس��ت، اظهار کرد:  ابن خلدون یکی از متفکران 
اسامی اس��ت که در تقس��یمات جغرافیایی امروز 
متعل��ق به یک کش��ور اروپایی اس��ت.  واقعیت این 
است که حکمت، دانش و علم مرز نمی شناسد و در 
اسام و سخن پیامبر اسام)ص( توصیه شده که باید 
به دنبال علم رفت زیرا علم گمش��ده ماست.  رئیس 
شورایعالی انقاب فرهنگی همچنین دخالت دولت 
و سیاست در دانشگاه ها را مضر عنوان کرد و گفت:  اگر 
دانشگاه ها استقال علمی نداشته باشند و در آنها امر 
و نهی باشد پیشرفت و توسعه به دست نخواهد آمد.  
در علم دورباش و کورباش نداریم.  علم محیطی آزاد 
می خواهد، یعنی همه دانشجویان، اساتید و محققان 
در راه علم اگر سخنی و حرفی دارند بیان و اعام کنند 
و ما حق نداریم به آنها بگوییم چرا این حرف را زدی و 

اگر این کار را کردیم یعنی راه ما غلط است. 

رئیس جمهوری بر اهمیت علوم انسانی برای حل 
مشکات اجتماعی تأکید کرد و گفت:  در علوم انسانی 
هم در تحقیقات بنیادی و هم در تحقیقات کاربردی 
عقب هس��تیم.  جامعه ما درگیر مش��کاتی نظیر 
افزایش طاق و اعتیاد است که باید برای مواجهه با 
آن راه حل داشت و علوم انسانی باید به کمک بیاید. 
چه اشکالی در س��بک زندگی ما وجود دارد که مقام 
معظم رهبری تأکید دارند باید مورد مداقه قرار گیرد 
و چه کسی باید سبک زندگی را تبیین کند؟ از لحاظ 
کاربردی ما بسیار نیازمندیم و دست ما در نظریه ها 

خالی است. 
ب��ه گ��زارش ایرن��ا، بخ��ش بع��دی س��خنان 
رئیس جمهوری به مذاکرات هس��ته ای ایران و 5+1 
اختصاص یافت. روحانی ضمن دفاع از دیپلمات های 
ایران��ی مذاکره کننده با 6 کش��ور گف��ت: این برای 
کش��ور ما افتخار اس��ت، حاال ممکن اس��ت کسی 
ایراد بگیرد و بگوید آقا تن��د راه رفت، کند راه رفت یا 

این که کتش کج بود، عینکش چط��وری بود، اینها 
که حرف نش��د.  ما باید به دیپلمات های شجاعمان 
افتخار کنیم. تیم مذاکره کننده چند روز پیش آمده 
بودند و می خواستند که به مذاکرات بروند، دیدم نه 
شب خوابیده اند و نه ش��ب قبل آن، آن شب نیز که 
عازم مذاکره بودند، آنها نه شب و نه روز دارند، تاش 

می کنند و شجاعانه سخن می گویند. 
به نظ��ر می رس��د ای��ن قس��مت از س��خنان 
رئیس جمهوری پاسخی به اظهارات معترضان به 
وزیر امور خارجه باشد که در هفته های اخیر پس 
از انتشار تصاویر قدم زدن محمدجواد ظریف وزیر 
امورخارجه ب��ا جان کری همت��ای آمریکایی اش 
موج انتقاداتش��ان را متوج��ه وزارت امور خارجه 
و ش��خص محمدجواد ظریف کردن��د تا جایی که 
25 نماینده مجلس درخواس��ت س��وال از وزیر را 
به هیأت رئیس��ه مجلس تحویل دادن��د و یکی از 
خطبای موقت جمعه تهران نیز در هفته گذش��ته 

به این رخداد اعتراض کرد.  
حسن روحانی در ادامه دفاع از وزیر امور خارجه اش 
گفت:  تش��ویق ملی تیم مذاکره کننده خیلی موثر 
اس��ت، امروز همه دوربین ها روی آنها که در میدان 
هس��تند تمرکز کرده اند.  آن طرفی ه��ا دارند برای 
تیم های خودشان کف می زنند اما این طرف معلوم 
نیست که چه می کند؟ حتی برای تیم حریف دست 
می زنند وقتی هم می پرس��ی چرا برای حریف کف 
می زنید، می گویند انتقاد اس��ت.  در حالی  که انتقاد 
معنای��ش تخریب و هو کردن نیس��ت بلکه راه بهتر 
نشان دادن است چراکه نمی توان به نام انتقاد و به نام 

حزب یا جناح به منافع و مصلحت ملی ضربه زد. 
در مراسم روز گذشته که با حضور محمد فرهادی 
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، حس��ام الدین آشنا 
مش��اور فرهنگ��ی رئیس جمه��وری و غامعل��ی 
حدادعادل عضو کمیسیون فرهنگی مجلس برگزار 
ش��د، از۳۰ اثر به عنوان اثر برگزی��ده در بخش های 

مختلف علوم  انسانی به عنوان اثر برتر تقدیر شد. 

گپروی خط خبر

دفاع روحانی در برابر حمله به ظریف
برخیبرایحریفکفمیزنند
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رئیسسابقخانهاحزاب:

 خانه احزاب 
حجره شخصی افراد نیست

ای��ن روزه��ا بیش 
از گذش��ته خبرهای 
پیرام��ون  خ��وش 
خان��ه  بازگش��ایی 
اح��زاب ب��ه گ��وش 
چراک��ه  می رس��د. 
ب��ا تحوی��ل وس��ایل 

ضبط شده خانه احزاب توس��ط دولت گذشته، 
از سوی وزارت کش��ور دولت وقت، اکنون خانه 
اح��زاب تصمیم ب��ه برگزاری مجم��ع عمومی 
گرفته است. مجمعی که هر چند موجب شادی 
برخی سیاس��یون و فعاالن عرصه سیاس��ت را 
فراهم کرده اس��ت ام��ا منتقدانی ه��م دارد. در 
همین راستا اسداهلل بادامچیان در گفت وگویی 
با خبرگزاری ایلن��ا مدعی تقل��ب در انتخابات 
خانه احزاب ش��ده و گفته است که خانه احزاب 
به خاطر این تقلب خوش��نام نیست. اما حسین 
کاشفی، رئیس س��ابق خانه احزاب که به گفته 
خودش روزهای پرکاری را برای برگزاری مجمع 
عمومی خانه احزاب می گذراند، معتقد است که 
مخالفان خانه احزاب در اقلیت هستند. حسین 
کاشفی همچنین درباره برگزاری زمان مجمع 
عمومی هم به »شهروند« پاسخ داد که مشروح 

این گفت وگو در پی می آید. 
آق�ایکاش�فی!االندرچ�همرحل�هایاز
برگ�زاریمجم�ععموم�یخان�هاح�زاب

هستید؟
مدتی اس��ت ک��ه وزارت کش��ور مدارکی که 
دولت قب��ل آنها را ضب��ط کرده بود ب��ه ما پس 
داده اس��ت. از این جهت ما با در اختیار داشتن 
مدارک، می توانیم مجمع عمومی مان را برگزار 
کنی��م. در همین زمین��ه هم به وزارت کش��ور 
نامه ای نوش��ته ایم ک��ه نمایندگان��ش را برای 
مجمع عمومی معرفی کند و س��النی هم برای 

برگزاری همایش در اختیارمان بگذارد. 
بنابراین بخش��ی از این ماجرا به وزارت کشور 
بس��تگی دارد که تا چه اندازه به ما کمک کند و 
نمایندگانش را سریع تر معرفی کند. البته تا االن 
وزارت کشور همکاری خوبی داشته و امیدواریم 
این روند ادام��ه پیدا کند. از هم��ه احزاب برای 
برگزاری مجمع عمومی دع��وت کرده ایم و اگر 
احیانا حزبی از قلم افتاده م��ا از همین جا برای 
حضور در مجمع عمومی دعوت می کنیم. تمام 
تاش ما این اس��ت که تا قبل از آغاز  سال آتی و 
ظرف همین 2 ماه باق��ی مانده، مجمع را برگزار 
کنیم اما اگر احیانا نش��د برای نیمه اول  س��ال 

آینده حتما این کار را انجام می دهیم. 
آی�امخالفانیهمداری�د؟یعنیاح�زابیا
گروههاییهستندکهبااحیایخانهاحزاب

مشکلداشتهباشند؟
هر کاری که بخواهد آغاز شود هم موافق دارد 
و هم مخالف. بنابراین داش��تن مخالف طبیعی 
است و ما هم از این قاعده مستثنی نیستیم. اما 
حرف من این است که داشتن مخالف به معنای 
توقف کار نیست. ضمن این که االن مخالفان ما 
در اقلیت هستند و ما از س��وی احزاب حمایت 
می شویم. اما به طور س��نتی عده ای هستند که 
به هر دلیلی که یکی از آنه��ا به اعتقاد من، عدم 
حضورشان در ش��ورای مرکزی است، همیشه 
مخالفند. ما به آنها احت��رام می گذاریم ولی آنها 
هم باید ب��ه اکثری��ت احترام بگذارن��د. جامعه 
نمی تواند خود را تابع تک روی ه��ا کند. به نظر 
من، مخالف��ان باید به نظر جمع��ی تن دهند و 
اتفاقا االن س��وال من این اس��ت که چرا چنین 
کاری نمی کنند و از کوبی��دن بر طبل مخالفت 

چه چیزی نصیب شان می شود؟ 
بنابراین تأکید می کنم ک��ه خانه احزاب باید 
دوباره انتخابات جدیدش برگزار شود و مخالفان 
هم بدانن��د که با این ک��ه بگویند م��ن مخالفم 

نمی شود جلوی کار مدنی گرفته شود.
عدهایازتقلبدرانتخاباتشورایمرکزی
خان�هاحزابمیگوین�دوبااس�تنادبهاین
مس�ألهمیگویندکهخانهاحزابخوشنام

نیست.ماجرایتقلبچیست؟
همین ق��در بگویم ک��ه این ادع��ای تازه ای 
نیست و چند نفری همیش��ه این ادعا را مطرح 
می کنند. این روش های برخورد با مس��ائل هم 
به دور از اخاق و هم به دور از رفتار توسعه یافته 
اس��ت. جالب اس��ت که این ادعا باره��ا مورد 
بررسی قرار گرفته اس��ت و ادعای آنها رد شده 
اس��ت. برای نمونه آق��ای بادامچیان در همین 
مجمع عموم��ی پنجم گفتند که تقلب ش��ده 
است، اما بررسی های الزم از سوی آقای امیری 
که در جامعه اس��امی مهندس��ین مش��غول 
فعالیت هس��تند، صورت گرفت اما نتیجه اش 

صحت انتخابات بود. 
ایش��ان از دور س��وم این مس��أله را مطرح 
می کنن��د و مدام ب��ه در بس��ته می خورند. به 
نظر من خوب نیس��ت که از قاعده یا ما یا هیچ 
پیروی کنیم و ای��ن برخورده��ا و صحبت ها 
توهین به فک��ر جمعی اس��ت. آی��ا مقصر ما 
هس��تیم که فردی کاندید می ش��ود اما رأی 
نم��ی آورد؟ دوس��تان نتیج��ه برخورده��ای 
واگرایان��ه را دیده اند و م��ن نمی دانم که چرا 
دوباره ب��ر ای��ن برخوردها تأکی��د می کنند. 
متاس��فانه برخ��ی فک��ر می کنند ک��ه برای 
حجره شخصی ش��ان تصمیم گیری می کنند، 
درحالی ک��ه خان��ه اح��زاب حجره ش��خصی 

نیست و مربوط به همه احزاب است. 

سیدحسنخمینی:

آزادی به شجاعت نیاز دارد
ی��ادگار ام��ام تأکید 
ک��رد: انق��اب زب��ان 
گویایی برای اس��تدامه 
می خواه��د و این زبان 
جز زب��ان بین نس��لی 
هن��ر  بین اقوام��ی  و 
نیس��ت.   زبان دیگری 

به گزارش جم��اران، حجت االسام والمس��لمین 
سیدحسن خمینی در دیدار با جمعی از هنرمندان 
پیشکسوت کش��ورمان در حرم امام خمینی گفت:  
برخی بزرگان گفته اند تخیل رمز اخاقی زیستن و 
توهم رمز ضداخاقی بودن است. توهم یعنی انسان 
فکر کند هرچه به او نزدیک تر اس��ت ارزش زیستن 
دارد و هر چه از او دورتر ش��د کم ارزش تر اس��ت اما 
تخیل یعنی انسان بتواند خود را جای دیگران بگذارد 
و در محیطی غیر از محیطی که هست او را قرار دهد. 
یادگار امام با بیان این که رمز سقوط اخاقی توهم 
است، یادآور ش��د:  این که من فکر کنم تمام جهان 
بر م��دار محور م��ن می چرخد، یک توهم اس��ت و 
این وظیفه هنر است که انس��ان را به تخیل و درک 
دیگران می رساند.  وی با بیان این که انقاب به علل 
متعددی یک انقاب اخاقی بود و نیاز به هنر دارد، 
افزود:  هنر به چند چیز احتیاج دارد. اولین مس��أله 
عشق است. این که گفته اند هنر دستوری نمی شود 
به خاطر این اس��ت که احساس مستقیم با هنرمند 
دارد. ش��ما با دی��دن تک تک نقاط ی��ک اثر هنری 
می توانید اس��تخراج کنید که یک اثر اداری است یا 
آمیخته به عشق است. عشق نیز محتاج آزادی است 
و هنرمند باید بتواند آنچه به آن عش��ق می ورزد را 
آزادانه ابراز کند شما می توانید هنرمند را عاشق کنید 
اما هنرمندی را که عاشق »الف« است را نمی توانید 
وادار به »ب« کنید باید تاش کنید او را عاشق »ب« 
کنید تا آزادانه خودش اثر هنری تولید کند و بدین 
صورت اثر هنری مانند نطفه یک نوزاد شکل گرفته 
و متولد می شود.  سیدحسن خمینی ادامه داد:  البته 
آزادی به شجاعت نیاز دارد و هم مدیران فرهنگی و 
هم خود هنرمندان وقتی به چیزی ایمان دارند باید 

بتوانند با شجاعت آن را به منصه ظهور برسانند.

 لزوم شفافیت هزینه ها و منابع مجاز
 و غیرمجاز انتخاباتی تصویب شد

روز گذشته ادامه بررس��ی و تدوین سیاست های 
کلی انتخابات در جلس��ه دیروز مجمع تش��خیص 
مصلحت نظام پیگیری ش��د و س��ه بند دیگر از این 
سیاس��ت ها به تصویب رس��ید. به گزارش ایلنا، در 
ادامه ای��ن بررس��ی ها براس��اس رأی اکثریت اعضا 
تعیین حدود و نوع هزینه ها و منابع مجاز و غیرمجاز 
انتخاباتی، شفاف س��ازی مناب��ع و هزینه های مالی 
داوطلبان و تشکل های سیاسی و اعام عمومی آن، 
متناسب با هر انتخابات و حسب مورد حوزه انتخاباتی 
و اعمال نظارت دقیق بر آن و تعیین شیوه برخورد با 
تخلفات مالی به تصویب رسید همچنین پیشگیری 
از جرایم و تخلفات انتخاباتی و رس��یدگی س��ریع و 
خارج از نوبت حس��ب مورد به وی��ژه جرایم امنیتی، 
مالی، تبلیغاتی و اقدام��ات تخریبی ضدداوطلبان و 
هرگونه اقدام مغایر با شرع و قانون و نیز منافع، وحدت 
و امنیت ملی نیز مورد تصویب این مجمع قرار گرفت.

تکذیبیه شورای عالی امنیت ملی 
درباره یک خبر

سخنگوی ش��ورای عالی امنیت ملی اعام کرد 
دبیرخانه این شورا،تنها مرجع منتشر کننده مصوبات 
این شوراس��ت. به گزارش ایلنا به نق��ل از دبیر خانه 
شورای عالی امنیت ملی، سخنگوی این شورا  انتشار 
برخی گزارش های غیر واقعی از س��وی رسانه های 
وابس��ته به بیگانگان در خصوص موضوعات مطرح 
شده در جلسات شورای عالی امنیت ملی را بی پایه و 
غیرواقعی خواند. کیوان خسروی با تاکید بر محرمانه 
بودن دستور جلسات این ش��ورا افزود: تنها مرجع 
منتش��رکننده مصوبات و تصمیمات شورای عالی 
امنیت ملی، دبیرخانه شوراست که بر اساس ضرورت 
در این خصوص اطاع رسانی خواهد کرد.  خسروی با 
اشاره به ضرورت تاثیر نپذیرفتن رسانه های داخلی 
از برخ��ی فضاس��ازی های هدفمن��د مراکز خبری 
مش��کوک افزود: انتش��ار اخبار مجعول و بی اساس 
از این دس��ت صرفاً با هدف ایجاد التهاب و اختاف 
در فضای سیاس��ی جامعه و انحراف افکار عمومی از 

اولویت های اصلی کشور انجام می شود.

جوایز ب��زرگ و ارزنده بیس��ت و نهمین دوره قرعه کش��ی 
حساب های قرض الحس��نه پس انداز بانک رفاه کارگران اعام 
ش��د.به گزارش روابط عمومی بانک رفاه کارگ��ران، 55 جایزه 
نقدی ب��ه ارزش5۰۰ میلیون ری��ال، 155 کمک هزینه خرید 
مس��کن به ارزش 4۰۰ میلیون ریال، 255 کمک هزینه خرید 
خودرو داخلی ب��ه ارزش1۰۰ میلیون ریال، ۳55 کمک هزینه 
س��فرهای زیارتی ب��ه ارزش 5۰ میلیون ری��ال و 455 کمک 
هزینه خرید صنایع دس��تی به ارزش ۳۰ میلیون ریال جوایز 
بزرگ این دوره از قرعه کشی حساب های قرض الحسنه پس 
انداز بانک رفاه کارگران اس��ت. بر اس��اس این گزارش، تمامی 
خیر اندیشان، هموطنان و مشتریان گرامی برای مشارکت در 
امر نیک قرض الحسنه و بهره مندی از جوایز ارزنده این دوره از 
قرعه کشی فرصت دارند تا پایان اسفند ماه سال 1۳9۳ نسبت به 
افتتاح حساب یا تکمیل موجودی اقدام کنند. ضمناً شرکت در 
قرعه کشی جوایز قرض الحسنه پس انداز منوط به مفتوح بودن 
حساب در روز قرعه کش��ی، حفظ حداقل موجودی 2۰۰ هزار 
ریال طی ۳ م��اه یا 9۰ روز متوالی طی دوره ی��ا از زمان آخرین 

مهلت افتتاح حساب یا تکمیل موجودی است.

جوایزبزرگقرعهکشی
حسابهایقرضالحسنهپسانداز

بانکرفاهکارگراناعالمشد

ویژه

حض��رت آی��ت اهلل خامن��ه ای رهب��ر معظ��م 
انق��اب اس��امی صب��ح دی��روز )ش��نبه( از 
نمایشگاه دس��تاوردهای فناوری نانو در حسینیه 
امام خمین��ی)ره( به م��دت »یک س��اعت  و نیم« 
بازدی��د کردن��د و از نزدیک در جری��ان تاش ها و 
پیشرفت های علمی دانشمندان و محققان جوان 

کشور در فناوری نانو قرار گرفتند. 
در جریان ای��ن بازدید که آقای دکتر س��تاری 
فن��اوری رئیس جمه��وری  و  مع��اون علم��ی 
نی��ز رهبر معظ��م انق��اب را همراه��ی می کرد، 
آخرین دس��تاوردها و تولیدات محققان کش��ور 
در بخ��ش نانو با قابلی��ت کارب��رد در بخش های:  
نان��و م��واد، دارو و درمان، نس��اجی، کش��اورزی، 
آب، صنای��ِع »نیروگاه��ی، س��اختمان، نف��ت و 
ان��رژی، و خ��ودرو« به نمایش گذاش��ته ش��د و 
 دست اندرکاران نمایشگاه، توضیحاتی بیان کردند. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای س��پس در سخنانی در 
جمع استادان، محققان و دست اندرکاران صنعت 
نانو، پیش��رفت های بزرگ این صنعت را، نمونه و 
معیاری برای پیشرفت در بخش های مختلف کشور 
خواندند و خاطرنشان کردند:  این پیشرفت ها نشان 

می دهد که تمرکز یک مجموعه  عاقه مند، دلسوز 
و متخص��ص در زمینه ای خاص، پیش��رفت های 
محس��وس و جهش��ی را به دنبال خواهد داشت.  
رهبر انقاب، الزمه تداوم پیش��رفت ها را، »حفظ 
عوامل پیشرفت« بیان کردند و در ادامه به تبیین 
عوامل پیشرفت های علمی به ویژه در صنعت نانو 
پرداختند.  ایش��ان، »برنامه ریزی دقیق«، »ثبات 
در مدیریت« و »فرهنگ س��ازی و گفتمان سازی 
به منظور شناسایی و بروز اس��تعدادهای برتر« را 
از جمله عوامل حفظ پیش��رفت های صنعت نانو 

برشمردند و تأکید کردند:  یکی دیگر از مهم ترین 
عوامل اس��تمرار پیشرفت ها، این اس��ت که اجازه 
ندهید انگیزه های سیاسی به درون فضاهای علمی 

و تحقیقاتی نفوذ کند. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای، »مغرور نش��دن« و 
»قانع نبودن به وضع موجود و پیشرفت های حاصل 
ش��ده« را از دیگر عوامل تداوم حرکت پرش��تاب 
علمی خواندند و افزودند:  درس��ت است که امروز 
سطح استعداد جوانان ایرانی و آهنگ شتاب علمی 
کشور از متوسط دنیا بسیار باالتر است و به عنوان 

نمونه ایران رتبه هفتم دنی��ا را در صنعت نانو دارد، 
اما به دلیل عقب ماندگی تاریخی کش��ور در زمینه 
 علم، باید رشد علمی با شتاب روزافزون ادامه یابد. 
رهبر انق��اب در ادام��ه به دش��منی قدرت های 
زورگو با ملت ایران به دلیل منش مستقل سیاسی 
و اجتماع��ی و فکری ملت اش��اره کردند و گفتند:  
این دش��منی در عرصه های مختلف خ��ود را بروز 
می دهد، بنابراین برای دستیابی به اقتدارِ الزم، باید 

روز به روز خود را قوی تر کنیم. 
ایشان با اش��اره به ضرورت »هدایت محصوالت 
و دستاوردهای فناوری نانو به سمت تجاری سازی 
و بازار مصرف و تولید ثروت«، خاطرنش��ان کردند:  
یکی از عوامل مهم تضمین تداوم پیش��رفت ها در 
صنعت نانو این اس��ت که مردم، آث��ار کار علمی و 
تحقیقاتی شما را در محیط زندگی خود مشاهده 
کنند.  حضرت آیت اهلل خامنه ای همچنین با اشاره 
به گزارش های موج��ود از فاصل��ه بودجه دولتی 
صنعت نانو در ایران در مقایسه با برخی کشورهای 
دیگر فعال در این فناوری، خطاب به معاون علمی 
و فناوری رئیس جمهوری تأکید کردند که به این 

موضوع، توجه بیشتری شود. 

رهبرمعظمانقالبدربازدیدازنمایشگاهدستاوردهایفناورینانو:

اجازه ندهید انگیزه های سیاسی به درون فضاهای علمی و تحقیقاتی نفوذ کند

نظر

رئیس فراکس��یون اصولگرایان رهروان والیت و 
رئیس مرکز پژوهش های مجلس با اذعان به وجود 
جریان لمپنیسم و لمپن ها در کشور پیشنهاد داده 
برای مقابله ب��ا آنها، دو جریان لمپ��ن ایجاد کنیم 
تا با هم دعوا کنند و در ط��رف دیگر افراد توانمند و 
اصلی کشور به امور جدی و اساسی کشور بپردازند 

و وقتشان صرف حاشیه ها نشود.
کاظ��م جالی ای��ن س��خنان را در گفت وگوی 
مفصلی که با خبرگزاری ایس��نا انجام داده مطرح 
کرده و درعین حال اذعان کرده است که جریانات 
انحرافی و لمپنیس��م در داخل کش��ور ما همچون 
بسیاری از کشورها قابل ریشه کنی نیست، جالی با 
انتقاد از رویکرد رسانه ها در مواجهه با لمپن ها گفته 

است:  امروز رسانه ها به لمپن ها بیشتر می پردازند.
او گفته اس��ت:  تقریباً همه پش��ت سر لمپن ها 
حرکت می کنند و به نوعی مسائل اصلی تبدیل به 
مسائل فرعی شده است.خوف از این داریم که روزی 
چش��م باز کنیم و ببینیم خیلی دیر شده و چطور 
مسائل اصلی را ندیدیم، آن روز »یوم الحسره« و روز 
تاسف خوردن باش��د و بس و توان اقدامی را نداشته 

باشیم.
کاظ��م جالی که بیش��تر انتقادش نس��بت به 
فراگی��ری موضوع لمپن ه��ا در کش��ور را متوجه 
رسانه ها کرده اس��ت، می گوید:  متاس��فانه امروز 
رسانه ها به لمپن ها بیشتر می پردازند. عکس های 
بزرگتری از آنان می زنند و خبرهای آنها را درشت تر 
می نویس��ند. از آن جا که ما هم عمدتا عاقمند به 
جلوه گری هس��تیم ناخودآگاه نگاه ه��ا را متوجه 

لمپن ها می کنیم و افراد بیشتری بر سر جلوه گری به 
این سوی گرایش پیدا می کنند درحالی که رسانه ها 
می توانند حرف های جدی و اش��خاص زیادی که 
حرف صحیح دارند را برجسته و حتی لمپن بودن 

را به یک ضد ارزش تبدیل کنند.
رئیس فراکس��یون اکثریت مجلس نهم در عین 
حال می گوید:  اقتصاد ایران ظرفیت بس��یار باالیی 
دارد که یکی از آنها موضوع ش��یات است. برخی از 
کش��ورها درآمدهای هنگفتی را از تقویت شیات و 
ایجاد س��ازوکار جدید به نام مزرع��ه دریایی ایجاد 
می کنن��د به طوری ک��ه آنها ب��ا اس��تفاده از دریا و 
بهره گیری از یک تور بس��یار بزرگ ح��دود 2 دالر 
برای بچه ماه��ی و بچه میگو هزین��ه می کنند اما 
کیلویی 12دالر ب��ه فروش می رس��انند یعنی 1۰ 
دالر درآمدزای��ی می کنند.ما هنوز ب��ه این موضوع 
وارد نش��ده ایم اما در مقابل برخی کشورها در حدود 
4۰ میلی��ارد دالر از ای��ن محل درآمد ارزی کس��ب 
کرده ان��د. جالی درباره کاه��ش قیمت نفت نیز با 
بیان این که آرزو می کنیم قیمت نفت پایین تر بیاید 
گفته است: اگر کسی با ظرفیت و اقتصاد ایران آشنا 
باش��د می داند این از بی هنری و بی توجهی ما بوده 
که این قدر به نفت متکی ش��دیم. االن بسیاری از 
کش��ورهای منطقه خلیج فارس ک��ه در یک نگاه 
ساده دالنه تصور می کنیم اقتصادشان مبتنی بر نفت 
است، آن قدر در بخش های دیگر فعال شده اند که 
می توان آثار خروج از اقتصاد نفتی را مشاهده کرد 
ضمن این که از نفت در جهت سرمایه گذاری های 

کان استفاده کرده اند.

رئیسمرکزپژوهشهایمجلس:

بگذاریم لمپن ها با خودشان دعوا کنند

دریچه

برخی از سیاس��یون بر این باورند که پس از کشف 
فساد اقتصادی، مطرح شدن اسامی که در آن فساد 
دخیل بوده ان��د چندان ضرورتی ن��دارد و موجب به 
حاشیه رفتن، اصل موضوع یعنی فساد، می شود. اما 
برخی دیگر از سیاسیون بر این عقیده اند که عامان 
فساد اقتصادی، در هر دولتی، صرف نظر از وابستگی 
جناحی و سیاسی ش��ان باید به مردم معرفی شوند. 
نمونه اخیر این موضوع هم، نامه محمدرضا رحیمی 
خطاب به رئیس دولت دهم یعنی محمود احمدی نژاد 
است که در آن مدعی ش��ده  که در آستانه انتخابات 
مجلس هشتم مبلغ یک میلیارد و 2۰۰ میلیون تومان 
را از طریق کمیته سیاس��ی متش��کل از چهره های 
سیاسی اصولگرا بین 17۰ نامزد انتخابات در سراسر 
کشور توزیع کرده است. واکنش هایی که سیاسیون 
به این بخش از نامه رحیمی داشته اند نشان می دهند 
که رحیمی در این خصوص درس��ت گفته اس��ت. 
ش��اید به همین منظور بود که برخی از نمایندگان 
درصدد جم��ع آوری نامه ای برای افش��ای اس��امی 
نمایندگان برآمدن��د. نامه ای که البته به س��رانجام 
نرسیده است.  کمال پیرموذن، از نمایندگان مجلس، 
پیگیر امضاهای این نامه است اما به نظر می رسد که 
نمایندگان چندان تمایلی برای امضا کردن پای این 
نامه ندارند. برخی نمایندگان از نامه رحیمی اینطور 
اس��تنباط کرده اند ک��ه رحیمی گفت��ه نمایندگان 
مجلس نهم پول گرفته اند، در حالی  که این ادعا مربوط 
به مجلس هشتم بوده است. نمایندگانی نظیر الیاس 
نادران و حدادعادل نیز معتقدند که انتشار فهرست 
نماین��دگان اصل تخلفات رحیمی را تحت الش��عاع 

قرار می دهد و به صاح نیس��ت این اس��امی منتشر 
شود.  عاوه بر این غامعلی  جعفرزاده، نماینده رشت 
در مجلس نه��م در گفت وگویی با نامه نی��وز بر این 
عقیده اس��ت که نمایندگان متمایل جبهه پایداری 
مایل به انتش��ار این اس��امی نیس��تند. با این وجود 
برخی نمایندگان بر این باورند که نمایندگان جبهه 
پایداری یعنی جبهه حامیان احمدی نژاد هستند که 
عاقه ای به افشای اسامی ندارند. جعفرزاده از ناراحتی 
نمایندگان متمایل به جبهه پایداری از اقدام برای امضا 
گرفتن نامه افشای اسامی نمایندگان خبر داده و گفته  
است: »وقتی این طومار بین نمایندگان پخش می شد 
اعضای جبهه پایداری با این طومار مخالفت کردند و 
عنوان می کردند که نباید آن را امض��ا کرد.«  در این 
سو محمدرضا تابش، از نمایندگان اقلیت اصاح طلب 
مجل��س نظ��ر دیگ��ری دارد. او در گفت وگوی��ی با 
روزنامه ایران، از انتش��ار این اس��امی استقبال کرده 
و گفته اس��ت: »مردم باید همه چیز را بدانند. چراکه 
این موضوع عادی نیست و یکی از گلوگاه های فساد 
است که نمایندگان از ابتدا وامدار برخی شخصیت ها 
یا جریان های خاص می ش��وند.«  با همه این اوصاف 
به نظر می رس��د که کمال الدین پیرموذن، همچنان 
به دنبال امض��ای نمایندگان پای این نامه اس��ت. او 
در گفت وگویی با خبرگزاری خانه ملت گفته اس��ت 
که در مجلس با همراه��ی برخی همکارانش به طور 
جدی برای انتشار اسامی نمایندگانی که از رحیمی 
پول گرفته اند تاش می کند. پیرموذن گفته اس��ت 
که انتشار اسامی این افراد را از روسای قوای مقننه و 

قضائیه جهت تنویر افکارعمومی پیگیری می کند.

پیرموذن:پیگیراعالماسامیهستیم

موافقان و مخالفان افشای نام نمایندگانی که از رحیمی پول گرفته اند
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