
شــهروند|  برخــی دراویــش گنابــادی 
سه شنبه شــب برای بار دوم در یک مــاه اخیر با 
نیروی انتظامــی درگیر شــدند. در جریان این 
درگیری  به برخــی از اماکن و امــوال مردم در 
خیابان پاســداران خســارت نیز وارد شد. دامنه 
این درگیری از همان سه شنبه شــب تا ســاعات 
نخســتین دیروز صبــح نیز، به صورت جســته 
و گریخته ادامه داشــت و حضور بسیاری از این 
دراویش گنابادی موجب شــد تا نیروهای پلیس 
در عملیاتی بعد از پایان ضرب االجل تعیین شده 
برای متفرق شــدن معترضان درحوالی خیابان 
پاســداران تهران، بعد از گذشت ساعت ها موفق 
شــدند که اعتراض دراویش را خاموش کنند. به 
دنبال عملیات پلیس، دراویش از روز دوشــنبه 
گذشــته با اقداماتــی معترضانــه درمحدوده 
خیابان پاســداران تعدادی از خیابان های فرعی 
را مســدود کرده بودند و با روشــن کردن آتش 
و ایجاد موانع، عبورومــرور خودرو ها و مردم در 
خیابان ها را ســخت کرده بود. در ساعات پایانی 
شــب و به دلیل چندیــن حمله از ســوی این 
افراد به نیروهای انتظامــی و زیرگرفتن ماموران 
که منجر به شــهادت 3نفر از آنان شــد، 2نفر از 
نیروهای بسیج نیز توســط خودرویی زیر گرفته 
شــدند. بعد از فرونشــاندن درگیر ی ها و اتمام 
عملیــات پلیس، عوامل شــهرداری نســبت به 
پاکســازی گلســتان هفتم و انتقــال چندین 
خودروی به آتش کشیده شــده اقدام کردند. در 
ادامه تعدادی از ماموران پلیس، نیروهای بسیج 
و دستگیرشــدگان نیز با توجه به درگیری های 

رخ داده به مراکزدرمانی منتقل شدند.
همزمان با این اتفاقات بود که محسن همدانی 
معاون امنیتی اســتانداری تهران هم با اشاره به 
تجمــع دراویش عنوان کرد کــه در رابطه با این 
تجمع که از نظر ما غیرقانونی اســت، شــورای 

تأمین استان تهران تشکیل جلسه داده است. 
تبارشناسی دروایش گنابادی 

دراویش گنابادی پیــروان یک مکتب تصوف 
به نام سلســله نعمت اللهی گنابادی هستند که 
مقر آنها در شهر بیدخِت گناباد است و به همین 
علت آنها را دراویش گنابــادی خطاب می کنند. 
بیدخت شــهری با جمعیتی کمتــر از 10 هزار 
نفــر در 5کیلومتری گناباد اســت کــه خانقاه 
دراویش گنابــادی در آن جا قــرار دارد. گناباد 
یکی از شــهرهای استان خراســان رضوی است 
که در 260کیلومتری جنوب مشــهد قرار دارد و 
بزرگترین قنات جهان به نام قنات قصبه در این 
شهر واقع شده است. منتقدان دراویش گنابادی 
معتقدند، آنها در زمــان حکومت پهلوی به دلیل 
نزدیکی و نفوذ زیادی که در دربار شــاه داشتند، 
توانستند امتیازات زیادی برای خود کسب کنند. 
درعین  حال آنها خــود را یکی از سلســله های 
تصوف می دانند که ریشه در قرن هشتم هجری 
داشته و توســط نعمت اهلل ولی بنیانگذاری شده 

است.
قطب دراویش و ورود به عرصه سیاست

درحــال حاضــر، نورعلــی تابنــده )ملقب به 
مجذوب علیشاه( )زاده 21 مهرماه 1306 گناباد(، 

قطب سلســله نعمت اللهی ســلطان  علیشــاهی 
گنابادی است. تابنده پس از انقالب مدتی معاون 
وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمی، مدیر سازمان 
حج و زیارت و معاون وزارت دادگســتری بود. او 
در انتخابات ریاســت جمهوری  سال ۸۸ از مهدی 
کروبی حمایت کرد، چراکــه در میان چهره های 
شــاخص اصالح طلب، کروبی تنها کسی بود که 
در نامه هایی بــه مقامات مســئول ازجمله وزیر 
اطالعات وقت و مراجع تقلید به تخریب حسینیه 
دراویــش گنابــادی و آزار آنها انتقــاد کرده بود. 
روند تخریب حســینیه ها و بازداشــت دراویش 
گنابادی از ســال های ابتدایی ریاســت جمهوری 
محمود احمدی نژاد شــدت گرفته بود و  سال ۸۷ 
تعــدادی از دراویش گنابــادی در مقابل مجلس 
تجمع کردند و نور علــی تابنده آن روز را به عنوان 
روز درویــش نامگــذاری کــرد. بعد از گذشــت 
چند سال، ماه گذشــته بود که اخباری مبنی بر 
دستگیری نورعلی تابنده و همچنین ایجاد ایست 
بازرســی در منطقه دراویش گنابادی از تاریخ 1۴ 
بهمن مــاه 13۹6 در مقابل منزل او تجمع کردند. 

دستگیری 300 درویش
بــا اوج گرفتــن اعتراضات دوشنبه شــب بود 
کــه ســردار منتظرالمهدی ســخنگوی نیروی 
انتظامی اعالم کرد کــه »بالغ بر 60نفر از اعضای 
فرقه دراویش که در محدوده پاســداران دست 
به آشوب زده اند، دســتگیر شده اند.« وی با بیان 
این که تالش پلیس برای کمترین آسیب به مردم 
در محل اســت، تصریح کرد که »برخی دراویش 
درحال تهیــه کوکتل مولوتــوف بودند و برخی 
با شمشــیر رجزخوانی می کردنــد، برخی روی 
پشــت بام منازل مردم بودند و برخی هم متواری 
شدند.« سردار منتظرالمهدی ادامه داد: »پلیس 
برای متفرق شدن دراویش و عدم مزاحمت برای 

ساکنان محل ضرب االجل صادر کرده است.« 
امــا بعــد از ایــن آمــار، خبــر دیگــری از 
منتظرالمهــدی منتشــر شــد کــه حکایت از 
دســتگیری بیش از 300نفر از دراویش داشت 
که بین آنــان نام رانندگان اتوبوس و ســمندی 
که عده ای ازجمله مأمــوران پلیس را هدف قرار 

داده بودنــد و همچنین ضاربــان و عناصر اصلی 
به  چشــم می خورد. منتظرالمهــدی همچنین 
از مجروح شــدن 30 مأمور پلیس در این حادثه 
خبر داد و گفت: متاسفانه شــاهد تخریب اموال 
عمومی، خودروها و شیشــه منازل مردم توسط 
اخاللگــران نظــم و امنیت در محل مــورد نظر 

بودیم.
ســخنگوی نیــروی انتظامــی همچنین با 
اشــاره به شــهادت ســه تن از پرســنل ناجا 
گفت: »همگان باید بداننــد که پلیس در برابر 
اقدامات غیرقانونــی و ضدامنیتی با هیچ کس 
تعارف ندارد و هرکســی با هر هویتی بخواهد 
دســت به اخالل در نظم عمومــی و اقدامات 
غیرقانونــی بزنــد، برخــورد خواهــد کرد و 
هیچ کــس نمی تواند بــه پلیــس در عمل به 

ماموریت خود ضربه ای وارد کند.« 
انتقاد از تساهل دستگاه های اطالعاتی 

بعد از فروکش کردن تجمــع دراویش بود که 
یک عضو کمیســیون حقوقی و قضائی مجلس 
اعالم کرد که »دســتگاه های اطالعاتی و امنیتی 
با گروه موســوم به دراویش گنادبادی با تساهل 
برخورد کــرده و حاال باید پاســخگو باشــند.« 
حجت االســالم حســن نوروزی در گفت وگو با 

تسنیم، درباره اعتراضات اتفاق افتاده در منطقه 
پاسداران تهران توسط افراد معروف به دراویش 
گنابادی اظهار کرد: »اگر اغتشاشاتی رخ داده، از 
سهل انگاری خود ماســت.« این نماینده مجلس 
شورای اســالمی اضافه کرد که »این نوع و روش 
درویشــی متعلق به شهرســتان بیدخت گناباد 
واقع در اســتان خراســان رضوی اســت و اینها 
افرادی هســتند که قبل از انقالب اسالمی، مورد 
حمایت حکومت پهلوی بودند و به اعتبار این که 
»اسداهلل علم« از مناطق نزدیک گناباد بود، مورد 
حمایت شاه قرار داشــتند و جرم های مختلفی 
را مرتکب می شــدند.« ســخنگوی کمیسیون 
قضائی و حقوقی مجلس با تأکید بر این که وزارت 
اطالعات و کشور باید این مسائل را کنترل کنند، 
گفت: »نه تنها در تهران به عنوان پایتخت کشور 
بلکه در هیچ نقطه ای از کشــور نباید اجازه داده 
شود که افرادی این چنین، امنیت مردم و جامعه 
را به هم بزنند«. این عضو کمیســیون قضائی و 
حقوقی مجلس شورای اسالمی با اشاره به وظیفه 
دســتگاه قضا در قبال اغتشاشــات روز گذشته 
دراویــش گنابادی بیان کــرد: »مجازات توطئه 
علیه نظام و قتل مشــخص است و دادگاه انقالب 
باید با کسانی که حزب و گروه و باند تشکیل داده 

و امنیت کشور را بر هم زدند، برخورد کند.«
 توضیحات یکی از دراویش

 درباره حوادث پاسداران
اما دیروز یکی از دراویش بــا تکذیب عاملیت 
به شهادت رســیدن ماموران نیروی انتظامی در 
اغتشاشــات دوشب گذشــته خیابان پاسداران 
تهــران، اظهار کــرد: این اتفاق باعــث ناراحتی 
دراویش نیز شــده اســت، در مســلک و مرام 
دراویش انجام چنیــن حرکت هایی جایی ندارد. 
فرهاد نوری در گفت وگو با ایســنا، بــا تأکید بر 
این که هیچ گاه خشــونت در مســلک دراویش 
نبوده اســت، به اتفاقات شب گذشــته خیابان 
پاسداران تهران و به شهادت رســیدن 5نفر که 
3نفر از آنها ماموران انتظامی بودند، اشــاره کرد 
و با بیان این کــه دراویش هیــچ گاه آغازکننده 
خشــونت نبودند، اظهار کرد: دراویش هیچ گاه 
نمی خواستند که این اتفاقات بیفتد. آنها همواره 

تجمعاتی مسالمت آمیز داشته اند.

»شهروند« از درگیری دراویش گنابادی با پلیس درخیابان پاسداران تهران گزارش می دهدمیز خبر

سوال از رئیس جمهوری فرصتی برای روایت یک درگیری شبانه
افشای کوتاهی دیگر دستگاه ها؟

شــهروند|  چند ماهی هســت که چند نماینده 
مجلس پیگیر سوال از حسن روحانی اند؛ می خواهند 
رئیس جمهوری به بهارستان بیاید و پاسخگوی سواالت 
آنها درباره موسســات مالی و اعتباری و نوسانات بازار 
ارز باشد. نخســتین بار خردادماه بود که طرح سوال از 
رئیس جمهوری از سوی بعضی از نمایندگان اصولگرای 
مجلس کلید خورد و هر بار با مخالفت کسانی همچون 
علی الریجانی رئیس مجلس مواجه شد؛ به طوری که 
چندی پیش علی الریجانی در جریان نشســت علنی 
مجلس در پاسخ به تذکر نادر قاضی پور درباره سوال از 
رئیس جمهوری و اعالم وصول آن اعالم کرد که تعدادی 
از نمایندگان امضای خود را پس گرفتند و این طرح از 
دستور کار خارج شده است اما این پایان ماجرا نبود؛ به 
 طوری  که بار دیگر نمایندگانی ازجمله مجتبی ذوالنور 
طرح دیگری را برای کشاندن حسن روحانی به صحن 
علنی مجلس کلید زده و برای عملیاتی کردن آن امضای 
بیش از 50 نماینــده را اخذ کردنــد. موضوع تا جایی 
ادامه دار شــد که چند روز پیش نمایندگان متقاضی 
سوال از رئیس جمهوری در کمیسیون تلفیق جلسه ای 
برگزار کردنــد و چهره هایی همچون ولی اهلل ســیف 
رئیس کل بانک مرکزی، محمد کرباسیان وزیر اقتصاد 
و محمد نهاوندیان معــاون اقتصادی رئیس جمهوری 
هم به این جلسه مشــترک رفتند و آن طور که رئیس 
کمیسیون اقتصادی مجلس اعالم کرد در این جلسه 
عمدتا نمایندگان ســوال کننده درخصوص مسائل و 
مشکالتی که در طول ماه های اخیر در حوزه موسسات 
غیر مجاز و پیامدهای آن داشتند، صحبت کردند. . عالوه 
بر حسینی، احمدرضا ســالک یکی از پر وپاقرص ترین 
نماینده های ســوال کننده از رئیس جمهوري با اشاره 
به این جلسه مشــترک مجلس با دولتی ها گفت که 
نمایندگان دولت که به نمایندگی از رئیس جمهوری 
در نشست کمیسیون اقتصادی حضور داشتند، عنوان 
کرده اند که اگر رئیس جمهوری در صحن علنی مجلس 
شورای اســالمی حضور یابد، کوتاهی سایر دستگاه ها 
را بیان می کند. مجتبــی ذوالنور نیز بــا بیان این که 
صحبت های نمایندگان رئیس جمهوری کسی را قانع 
نکرده گفت اگر چه با حضور رئیس جمهوری در صحن 
علنی اتفاق خاصی صورت نمی گیرد، اما برای بازیابی 

افکار عمومی الزم است. 
بعد از این جلسه مشــترک بود که دو روز پیش هم 
نمایندگان متقاضی سوال از رئیس جمهوری نشستی 
را در کمیسیون تلفیق برگزار کردند و به ابعاد مختلف 
این موضوع پرداختند. بعد از این نشســت بود که علی 
مطهری دیروز در حاشــیه مراسم ترحیم فرزند احمد 
توکلی با حضور در جمع خبرنگاران اعالم کرد که اگر 
امضاها در حد نصاب باشد، احتمال دارد روز سه شنبه 

آینده طرح سوال از رئیس جمهوری کلید بخورد.

پیام تسلیت رهبر انقالب اسالمی در پی 
درگذشت فرزند احمد توکلی 

پایگاه اطالع رســانی دفتــر مقام معظم 
رهبری|  حضــرت آیت اهلل خامنــه ای در پیامی 
درگذشت فرزند آقای احمد توکلی، از اعضای مجمع 

تشخیص مصلحت نظام، را تسلیت گفتند. 
متن پیام آیت اهلل خامنه ای به شرح زیر است: 

بسمه تعالی
جناب آقای احمد توکلی دامت توفیقاته

خبر درگذشت فرزند عزیز جنابعالی موجب تأّسف 
و تأثّر اینجانب شد. 

صمیمانه به شــما و مــادر گرامــی اش و دیگر 
بازماندگان داغدار تســلیت می گویــم و آرامش و 
سکینه  قلبی برای همه  شما و رحمت و مغفرت برای 

آن مرحوم از خداوند مسئلت می کنم. 
والسالم علیکم و رحمت اهلل
سیدعلی خامنه ای
1 اسفند 13۹6

هشدار وزارت کشور به فرمانداران 

در محل خدمت خود ساکن نباشید  
برکنار می شوید

مهر| ســخنگوی وزارت کشور با اشاره به دستور 
جدید وزیر کشــور گفت: فرماندارانی که در محل 
خدمت خود سکونت نداشته باشند، برکنار می شوند. 
سیدسلمان ســامانی، ســخنگوی وزارت کشور 
از برگزاری نخســتین همایش فرمانــداران دولت 
دوازدهم در اســفندماه خبر داد و اظهار داشت: این 
همایش به منظور تشــریح برنامه ها، سیاست ها و 
اولویت های دولت در  سال ۹۷ در عرصه های مختلف 
سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، امنیتی و 
عمرانی در محل وزارت کشور برگزار می شود. او در 
ادامه افزود: تحقق سیاســت های اقتصاد مقاومتی، 
منشور حقوق شهروندی و تکریم ارباب رجوع، ارتقاي 
نشاط سیاسی، تکمیل پروژه های نیمه تمام، جذب 
سرمایه و ایجاد اشتغال از مهمترین برنامه هایی است 
که باید فرمانداران پیگیری و دنبال کنند. سخنگوی 
وزارت کشور از دستور رحمانی فضلی، وزیر کشور به 
تمامی فرمانداران بر لزوم سکونت در محل خدمت 
خود پیرو تأکید رئیس جمهوری خبر داد و تصریح 
کرد: فرماندارانی که در محل خدمت خود سکونت 
نداشته باشند، برکنار می شوند. سامانی افزود: در این 
خصوص به نهادهای نظارتی وزارت کشور ماموریت 
داده شد که بر تحقق این امر نظارت داشته باشند. 
ســخنگوی وزارت کشور یادآور شــد: پیرو دستور 
وزیر کشور به ســازمان امور اجتماعی کشور مقرر 
شــد، برنامه ریزی هــای الزم به منظــور برگزاری 
نخستین همایش دستاوردهای مقابله با آسیب های 
اجتماعی در  سال ۹۷ انجام شــود تا دستگاه های 
مرتبط دستاوردها و عملکرد خود را ارایه کرده و از 
سازمان های مردم نهاد فعال و برتر در این حوزه تقدیر 

به عمل آید. 

شهیندخت موالوردی: 

 امنیت معترضان در تجمعات
 باید در نظر گرفته شود

خبرآنالین| شــهیندخت مــوالوردی، عضو 
کمیسیون سیاسی دولت گفت: در سازوکار برگزاری 
تجمعات قانونی تأمین امنیت معترضان باید در نظر 
گرفته شــود وگرنه فلســفه وجودی اش زیر سوال 
می رود. شهیندخت موالوردی درباره تدوین الیحه 
برگزاری تجمعات قانونی گفت: چنین سازوکاری 
در قالب اصالح موادی از قانون احزاب و تشکل های 
سیاسی در حال پیش بینی شدن است. او درباره نگاه 
منفی و عدم اعتماد به تبعات بعد از برگزاری تجمعات 
اعتراضی قانونی در محلی معین بــا الگوبرداری از  
هاید پارک انگلیس اظهار کرد: اگر قرار است چنین 
سازوکاری پیش بینی شود، باید برای بعد از آن هم 
فکری کرد. دســتیار ویژه رئیس جمهوری در امور 
حقوق شهروندی اظهار کرد: اوال سازوکار برگزاری 
تجمعات قانونی تعیین شود و ثانیا تضمین و ضمانت 
الزم برای تأمین امنیت معترضان باید در نظر گرفته 
شود، وگرنه فلسفه وجودی این سازوکار زیر سوال 
می رود. درواقع هدف این ســازوکار تأمین امنیت 
تجمع کنندگان است وگرنه صرف برگزاری تجمع 
که مشــکلی را حل نمی کند. موالوردی بیان کرد: 
من عضو کمیسیون سیاسی دولت هستم و حتما 

پیشنهاداتم را مطرح می کنم. 

 انتقاد سیداحمد خاتمی
 به روحانیون مخالف حجاب اجباری  

آنها بویی از فقه نبرده اند
ایسنا|  ســیداحمد خاتمی، امام جمعه موقت 
تهران بــه روحانیونی که در مخالفــت با حجاب 
اجباری اظهارنظر کرده بودند، حمله کرد و گفت: 
آقایی که عمامه به سر هم هست گفته دین اسالم 
حجاب اجباری ندارد؛ اینها بویــی از فقه نبرده اند. 
او در یادواره 2۷6 شــهید غدیر اســتان کرمان در 
حسینیه ثاراهلل با اشــاره به این که فردی که عمال 
پایبند به دین و نمازش نباشد و یا قانون حجاب در 
دین را رعایت نکند، برخورد کاذبانه با دین است و 
قانون دین را زیر پا گذاشته است، خاطر نشان کرد: 
آقایی که عمامه به سر هم هست در رسانه ای گفته 
که دین اســالم حجاب اجباری ندارد و دین اسالم 
هرگز نگفته خانم ها حجاب اجباری داشته باشند. 
خاتمی بیان کرد: سوال این است که دین قوانینی 
دارد و به عنوان مثال می گوید جــوان نباید رابطه 
نامشروع با نامحرم داشته باشــد و اگر داشت قرآن 
می گوید 100 ضربه شالق دارد و یا قانون می گوید 
پشت چراغ قرمز ایســت دارد و اگر حرکت کردی، 

جریمه دارد.  
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میز سیاست

پایداری خطرناک تر از جمناست
خبرآنالین نوشــت: »اصولگرایی« عنوانی است که 
امروز خیلی ها مدعی پرچمداری آن هســتند و اغلب 
همدیگر را قبول ندارند! از ابتدای دهه ۸0 تالش شد در 
قالب طراحی مکانیزم های موقتی، نیروهای فعال در این 
اردوگاه سیاسی دور هم جمع شوند؛ این روش تا  سال 
۹2 موفقیت آمیز بود اما بعد از آن دیگر نتیجه ای در پی 
نداشت؛ شکست پشت شکست در کارنامه اصولگرایان 
به ثبت رسید. حســن بیادی عضویت در چند جبهه 
اصولگرایی را تجربه کرده اما فعالیت سیاسی حزبی در 
ایران را بیشتر »باندبازی« می خواند. او در عین  حال که 
تعریفی ضمنی از جمعیت موتلفه می کند، با شدیدترین 
انتقادات پایداری و جمنا را دارای تفکر سمی می خواند. 
حسن بیادی در ادامه می گویند: »نظام تصمیم گیری 
در جریان اصولگرایی از خردجمعی به زورگویی تغییر 
کرده است و باندها و آدم های تمامیت خواه عامل تفرقه 
شــده اند؛ چون با خودخواهی و از طریق زور و ارعاب و 
هوچیگری می خواهند افراد به نفــع آنها کنار بروند.« 
حسن بیادی از شــکافی عمیق در جریان اصولگرایی 
سخن گفت و معتقد است: اصولگرایان برای انتخابات 
مجلس آتی به مکانیزم واحد نمی رسند، چون هیچ کدام 
از بزرگوارانی که ادعای بزرگی دارند، نتوانستند نیروهاَی 
اصولگرا را دور هم جمع کنند؛ ضمن آن که کسی هم به 

حرف بزرگترها گوش نمی کند!
اصالح طلبان محافظه کار نشده اند

نامه نیوز نوشت: با رصد این روزهای سپهر سیاست 
ایران به روشــنی می توان دریافت که اصالح طلبان در 
حال نزدیک شــدن به حاکمیت هســتند؛ اما آیا این 
نزدیکی به معنای دوری از ســرمایه اجتماعی شــان 
اســت؟ عبداهلل ناصری، فعال سیاسی اصالح طلب در 
این زمینه گفت: این گزاره که اصالح طلبی در گذشته 
مشی تندی داشته است و اکنون مشی محافظه کاری 
دارد را به طورکلــی رد می کنم و ایــن فرض را منتفی 
می دانم. اساســا ذات اصالح طلبی در مشی میانه روی 
اصالح طلبانه است. وی در ادامه می گوید: اگر  برخی از 
افرادی که در دوره اصالحات در داخل کشــور بودند و 

بعضا اصالح طلب هم بوده اند ولی اکنون خارج از کشور 
هستند و دیدگاه های دیگری را بیان می کنند را بخواهیم 
نماد اصالح طلبی بدانیم، همان موقع هم از درون جبهه 
اصالحات و رهبری آن نسبت به این افراد انتقاد می شد 
تا تندروی را کنار بگذارند. فرض را بر این اصل بگذاریم 
که اصالح طلبی هیچ گاه دچار تندروی نبوده اســت و 
همواره از گفتمان، حقوق شــهروندی و حقوق مدنی 
مخاطبان خود دفاع کرده اســت. او درخصوص تغییر 
تاکتیک اصالح طلبان با هدف تنش زدایی با حاکمیت 
گفت: اصالح طلبان هیچ گاه در پی تنش زایی با حاکمیت 
نبوده انــد؛ ضمن حفــظ اصول و گفتمان سیاســی 
خودشان همیشه در پی تالش و ایجاد تفاهم با ارکان 

حاکمیت بوده اند. 
خطر نفوذ در حوزه های علمیه 

اعتمادآنالین نوشت: محسن غرویان با بیان این که 
»خطر نفــوذ در حوزه های علمیه بیشــتر ماهیت 
فکری و سیاســی دارد« توضیــح داد: »از آن جا که 
در کشــور ما بعضا روحانیون در ارگان های رسمی و 
قانونی حضور دارند به اطالعاتی دسترسی دارند که 
این اطالعات برای دشمن ارزشــمند است؛ از این رو 
ممکن است دشمن با افرادی از این قشر ارتباط برقرار 
و کســب خبر کند و اطالعاتی را به دست آورد.« این 
استاد حوزه با هشــدار نسبت به احتمال نفوذ فکری 
و سیاسی در حوزه های علمیه گفت: »خطر نفوذ در 
حوزه های علمیه بیشتر ماهیت فکری و سیاسی دارد 
و امکان تحقق این نفوذ در حوزه های علمیه هست.« 
او درباره موارد نفــوذ در حوزه های علمیه اظهار کرد: 
»باید منظور از نفوذ در حوزه های علمیه کامال روشن 
شود، چون نفوذ در این نهاد ســه مفهوم دارد؛ یکی 
مفهوم سیاسی- امنیتی، یکی مفهوم علمی- فرهنگی 
و یکی هم مفهوم فکری و فلسفی که همه این موارد 
باید در میزگردهای تخصصی بررسی شود.« غرویان 
افزود: »چون حوزه های علمیه در فرهنگ دینی مردم 
تأثیرگذارند طبیعتا امکان این که نفوذی هایی در حوزه 
علمیه پرورش یابند، وجود دارد و به هیچ عنوان بعید 

نیست.« 


