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مراسم یادبود شهداي آتش نشان 
با حضور رئیس جمهور

خانواده شهداي آتش نشان، اقشار مختلف  � آنا: 
مردم، حســن روحانی رئیس جمهــور و مقامات و 
مسئوالن کشوری و لشــکری دیروز در مراسمي در 
مدرسه عالی شــهید مطهری یاد و خاطره شهدای 
آتش نشــانی را گرامــی داشــتند.نهاوندیان رئیس 
دفتر رئیس جمهــوری، احمد جنتی دبیر شــورای 
نگهبان، ســردار اشــتری فرمانده نیروی انتظامی، 
محمدباقر قالیباف شــهردار تهران، مهدی چمران 
رئیس شــورای شهر، سیدحســن هاشمی استاندار 
تهران، محمد سعیدی کیا رئیس بنیاد مستضعفان، 
محمدرضا عارف نماینده تهران در مجلس، سردار 
عزیز جعفری فرمانده کل ســپاه پاســداران انقالب 
اسالمی، سردار حسین دهقان وزیر دفاع و پشتیبانی 
نیروهای مســلح، علی اکبر صالحی رئیس سازمان 
انــرژی اتمی، ســیدمحمدعلی شــهیدی محالتی 
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان بنیاد شهید 
و امور ایثارگران، ســیدمحمود علوی وزیر اطالعات  
از دیگر مقامات حاضر در این مراسم بودند.مرتضی 
طالیی، نایب رئیس شــورای اســالمی شهر تهران 
در حاشــیه این مراســم گفت: همه ما در بروز این 
حوادث مقصر هســتیم. باید هر چه سریع تر نسبت 

به ایمن سازی ساختمان ها اقدام کنیم.

بقایای جسد نگهبان ۳۸ ساله 
پالسکو پیدا شد

ایسنا: سرپرست دادســرای امور جنایی تهران  �
بزرگ از پیدا شــدن بقایای جســد کامــل نگهبان 
۳۸ ساله پالسکو خبر داد. محمد شهریاری گفت: 
دو روز قبــل یــک بخش از پیکر این فــرد و دیروز 
هم بخش دیگری از وی کشــف شــد. او افزود: با 
نمونه برداری DNA و تطبیق آن با نمونه خانواده 
این فرد، مشخص شــد پیکر کشف شده متعلق به 
«قاسم شجاعی»، نگهبان ۳۸ ساله پالسکو، است. 
شهریاری در پایان گفت: بررسی و جست وجو برای 

کشف اجساد احتمالی این حادثه  ادامه دارد.

والیتی رئیس هیئت امنای 
دانشگاه آزاد شد

تســنیم: علی اکبــر والیتی جایگزیــن آیت اهللا  �
هیئت امنــای  ریاســت  در  هاشمی رفســنجانی 
دانشگاه آزاد شد. در جلســه عصر دیروز اعضای 
هیئت امنای دانشگاه آزاد اسالمی، علی اکبر والیتی 
به اتفاق آرا به عنوان رئیس هیئت امنای دانشــگاه 
آزاد اســالمی انتخاب شــد. پیش از ایــن والیتی با 
حکم مقــام معظم رهبری مســئولیت ریاســت 
هیئت مؤسس این دانشگاه را بر عهده گرفته بود. 
او جایگزین آیت اهللا هاشمی رفسنجانی در ریاست 

هیئت امنای دانشگاه آزاد اسالمی شده است.

احتمال ورود مینو خالقی به 
بهارستان

شــرق: نایب رئیس مجلس بر این باور اســت  �
که مینو خالقــی، منتخب مردم اصفهان با برخی 
تمهیــدات قانونــی می تواند وارد مجلس شــود. 
مینو خالقی، نخســتین نماینده ای است که اعتبار 
نمایندگی اش پیش از ورود به بهارســتان از سوی 
شورای نگهبان رد شد.علی مطهری، با بیان اینکه 
«استفســاریه اخیر مجلس درباره قانون انتخابات 
مجلس باید به مجمع تشــخیص مصلحت نظام 
ارجــاع شــود»، به ایســنا گفته «در صــورت رأی 
مجمع به نفع مجلس، مینو خالقی می تواند وارد 

مجلس شود».

گفت وگوی تمدن ها بهترین راهبرد 
مقابله با سیاست های ترامپ است

ایرنا: ســیدکمال خــرازی در دیــدار والدیمیر  �
یاکونین، رئیس هیئت امنای مؤسســه تحقیقاتی 
روســی گفت وگوی تمدن ها که سه شنبه شــب در 
ساختمان شــورای راهبردی روابط خارجی برگزار 
شــد، گفت: روابط ایران و روســیه آن حد که باید، 
توسعه نیافته است، درحالی که می توانیم روابطی 
در ســطح باالتر داشــته باشــیم. وی با اشاره به 
نام این اندیشکده روســی گفت: عنوان اندیشکده 
شــما از این  نظر بــرای من جالب اســت که ایده 
گفت وگوی تمدن ها از ســوی رئیس جمهور وقت 
ایران مطرح شد و قطع نامه ای نیز با همین عنوان 
در سازمان ملل به ابتکار جمهوری اسالمی ایران 
تصویب شد. رئیس شورای راهبردی تصریح کرد: 
ایران از هرگونه گفت وگوی میان تمدن ها حمایت 
می کند، به ویژه در وضــع فعلی که عده ای جنگ 
بین تمدن هــا را تعقیب می کنند. خــرازی افزود: 
با برســرکارآمدن رئیس جمهور جدید در آمریکا و 
فرمان اجرائی جدید او برای جلوگیری از سفر اتباع 
هفت  کشور اسالمی به خاک آمریکا می توان گفت 
گفت وگوی تمدن ها با خطر روبه روست. به همین 
دالیل است که باید روند این گفت وگوها را سرعت 
دهیم. وی با بیــان اینکه احتمــاال دونالد ترامپ 
عالقه دارد رابطه اش را با روســیه توســعه دهد، 
گفت: شایسته اســت آقای پوتین برخی مسائل را 
به وی آموزش دهد، با او درباره روابط فرهنگی با 
جهان اسالم و گفت وگوی تمدن ها صحبت کند و 
به ترامپ هشدار دهد که تصمیم های وی ممکن 

است چه خطراتی در پی داشته باشد.

خبر

سال چهاردهم    شماره 2793سیاست پنجشنبه   14 بهمن 1395

رئیس جمهوری: 
لغو ویزای دیگر ملت ها 

اقدام تازه کارهاست
حسن  � ریاســت جمهوری:  اطالع رســانی  پایگاه 

روحانی، رئیس جمهوری، در مراسم روز ملی فناوری 
فضایی و پس از رونمایی از ماهواره های ناهید ۱، پیام 
امیرکبیر و سامانه انتقال مداری سامان ۱ گفت: «مردم 
ایران، سی وهشت سال پیش با رهبری و هدایت امام 
راحل و وحدت و انسجام ملی، عزمی ستودنی، ایثار، 
فداکاری و نثار جان خود و اســتقامت، ایســتادگی و 
صبر قهرمانانه توانســتند بزرگ ترین انقالب مردمی 
را در تاریخ جهان به پیروزی برسانند».روحانی تأکید 
کرد: «انقالب ما دارای یک پیام بزرگ اســت و همه 
باید، پیام رســان انقالب به نسل های آینده و جهانیان 
باشیم»رئیس جمهوری گفت: «انقالب اسالمی ایران، 
انقالبی شــکوهمند و مردمی بــود؛ هرچند به ظاهر 
احزاب ، گروه ها و فرهیختگان و یاران امام(ره) در این 
پیروزی نقش داشــتند اما آنچه انقالب را به پیروزی 
رساند، حرکت ملی مردم بود و اقشار مختلف مردم 
از سراسر کشــور، برای انقالب به پا خاستند که البته 
نظر و خواست امام(ره) این بود که مردم همیشه در 
صحنه باشند».روحانی با بیان اینکه امروز مطالعه و 
تحقیق در زمینه هــای گوناگون علمی،  بدون فضای 
مجــازی و اینترنت امکان پذیر نیســت، گفت: «امروز 
حتی علمــای بــزرگ و مراجع نیز به نوعــی به این 
ارتباط متکی شده اند؛ چراکه تقریبا تمام کتب فقهی 
مهــم و روایات گوناگون در فضای مجازی منتشــر و 
دسترسی از این طریق به آنها نیز تسهیل شده است».
رئیس جمهــوری با بیان اینکه امــروز علم و دانش 
ســرعت بیشــتری پیدا کرده و روز جداســازی افکار 
ملت ها از هم نیســت، گفــت: «اینکه رئیس جمهور 
کشوری، تصور کند اگر ویزای کشورش را برای مردم 
چند کشور ممنوع کند، می تواند میان انسان ها فاصله 
بیندازد، اشتباه است البته از کسانی که به تازگی وارد 
عالم سیاســت شــده اند بیش ازاین انتظار نمی رود و 
تا خــود و اطرافیانش بخواهند این مســائل را درک 
کنند، زمان زیادی طول می کشــد و خســارات زیادی 
به مردم کشــور خود و ســایر ملت های جهان وارد 
خواهد کرد».روحانی افزود: «دولتمردان و مسئوالن 
آمریکا سال ها شــعار می دادند که ما با دولت ایران 
مخالف هســتیم، اما دوســت مردم این کشوریم، اما 
امروز به وضوح پرده از این دورویی، برداشــته شــده 
و کسانی که شعارشــان در دنیا، عدم تبعیض است، 
دســت به این اقــدام غلط که اســاس آن بر مبنای 
تبعیض انســان ها و زیرپاگذاشــتن حقوق آنهاست، 
می زنند». رئیس جمهوری با بیان اینکه آمریکایی ها، 
همــواره بر اینکه بــه تعهدات خود پایبند هســتند، 
شــعار می دهند، گفت: «اما امروز آنها تمام اصول و 
تعهدات بین المللی را زیر پا گذاشــته اند».روحانی با 
اشــاره به اینکه دنیای امروز، دنیای ارتباطات و پیوند 
افکار است، گفت: «امروز دیگر دورانی که بخواهیم 
از دیوار بــرای فاصله میان ملت ها اســتفاده کنیم، 
سپری شده است».روحانی افزود: «ما در یک مذاکره 
بزرگ بهتریــن افراد را به این صحنه فرســتادیم که 
هماوردهای قوی و باتجربه ای بودند و توانســتند با 
حمایت مــردم در این مذاکرات حضــور پیدا کنند».
رئیس جمهــوری تأکید کرد: «رهبر معظم انقالب به 
لحاظ جایگاه بلندشــان در کشور، از ابتدا مذاکرات و 
مذاکره کننــدگان را مورد حمایت قــرار داده و آنها را 
هدایت کردند و با حمایت ملت، هدایت های رهبری 
و لطف خدا توانستیم به پیروزی برسیم».او ادامه داد: 
«امروز برجام و مذاکرات هســته ای پایان یافته و یک 
سال از اجرای آن گذشته و اکثر بندهای آن اجرا شده 
اســت و اجرای برخی از بندها نیز با مشکالتی مسیر 
خود را پیش می برد اما مهم تر از مذاکرات هسته ای 
و برجام، پیام برجام و فرصتی اســت که برجام برای 
ما ایجاد کرده اســت».او با تأکید بر ضرورت استفاده 
از فرصت برجام، گفت: «امــروز یک خطای بزرگ از 
سوی برخی در کشور صورت می گیرد و آن این است 
که ایــن افراد تصور می کنند که فعالیت و حرکت به 
معنای این اســت که از دنیا و پیشــرفت های آن باید 
فاصله بگیریم و این در حالی اســت که ما می توانیم 
هــم کار علمی انجام داده و گام هــای بلند برداریم 
و درعین حــال از تجربیات دنیا هم اســتفاده کنیم».
رئیس جمهــوری افزود: «اینکــه نخواهیم از تجربه 
دنیا اســتفاده کنیم و نیز اینکه باید تنها مصرف کننده 
باشــیم و توان ســازندگی نداریم، هر دو نادرســت 
است؛ ما باید از تجربه دینی و اندیشه اندیشمندان و 
تجربه های دیگران توأمان با هم استفاده کنیم. دنیای 
امروز دنیای همکاری هاست؛ البته اگر در برخی امور، 
تالش نکرده و وارد نشویم، اسرار علمی را به راحتی 

در اختیار ما قرار نمی دهند».

اقدام متقابل ایران 
درباره اتباع آمریکا 

ایرنا: معاون اروپا و آمریکای وزیر امور خارجه  �
گفت: برای صدور ویزای اتباع آمریکا، براســاس 
اقدام متقابل عمل خواهیم  کرد و ســازوکاری در 
وزارت خارجه تعبیه شــده اســت تا این موضوع 
دنبال شــود. مجید تخت روانچی که صبح دیروز 
برای بررســی تصمیمات اخیر دونالد ترامپ، به 
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
رفته بود، افزود: همان طور کــه در بیانیه وزارت 
خارجــه آمده اســت، ما صدور ویزا را براســاس 
اقدام متقابل انجام خواهیم داد و ســازوکاری در 
وزارت خارجه تعبیه شــده است که این قضیه را 

دنبال کند. 

روزنه

پایگاه اطالع رســانی مقام معظم رهبری: هم زمان بــا ایام دهه فجر 
انقالب اسالمی، حضرت آیت اهللا خامنه ای مقام معظم رهبری صبح 
دیروز (چهارشــنبه) با حضور در مرقد مطهر امام راحل، ضمن اقامه 
نمــاز و قرائت فاتحه، یــاد بنیان گذار کبیر انقالب اســالمی را گرامی 
داشتند. حضرت آیت اهللا خامنه ای همچنین بر مزار رئیس فقید مجمع 
تشخیص مصلحت نظام با قرائت قرآن، غفران و رحمت و عفو الهی 
را برای آن مرحوم مسئلت کردند. مقام معظم رهبری سپس در مرقد 
شــهدای هفتم تیر و دولت، از مقام شامخ شهیدان واالمقام بهشتی، 
رجایی، باهنر و دیگر شــهیدان بزرگوار تجلیل کردند. ایشان همچنین 
در مــزار شــهدای انقالب اســالمی و دفاع مقدس، شــهدای مدافع 
حرم و حریم اهل بیت علیهم الســالم و آتش نشانان مؤمن و قهرمان 

که به تازگی در حادثه ســاختمان پالسکو در راه خدمت شهید شدند، 
حضور یافتنــد و یاد و خاطره همه  این فــداکاران بااخالص را گرامی 

داشتند و علّو درجات آنان را از درگاه خداوند مسئلت کردند.
تجدید بیعت مسئوالن عالی قضائی با آرمان های امام

همچنیــن به گزارش «میزان» آیــت اهللا آملی الریجانی رئیس قوه 
قضائیه و مســئوالن عالی قضائیه دیروز با حضور در حرم مطهر امام 
خمینی (ره) با آرمان های امام راحل و انقالب اســالمی تجدید میثاق 
کردند. رئیس قوه قضائیه و مســئوالن عالی قضائی با قرائت فاتحه و 
اهدای تاج گل یاد و خاطر امام راحل را گرامی داشتند. حجت االسالم 
سیدحسن خمینی تولیت حرم امام خمینی (ره) نیز رئیس قوه قضائیه 

را در این مراسم همراهی کرد.

حضور مقام معظم رهبرى در مرقد امام(ره) و گلزار شهدا

شــرق: هیئت وزیــران در جلســه روز گذشــته خود به 
ریاست حجت االسالم حســن روحانی، رئیس جمهوری، 
بــا اختصاص مبلغ چهار  هزار و ۹۰۸  میلیارد و ۵۰۰  میلیون 
تومان اعتبار برای رفع تنش آب شــرب در شــهرهای در 
معرض تنش آبی در استان های فارس، بوشهر، هرمزگان 
و کرمــان موافقت کــرد. به گزارش پایگاه اطالع رســانی 
دولــت، در این جلســه همچنین، گــزارش بازدید معاون 
اجرائی رئیس جمهوری از مناطق سیل زده جنوبی استان 
سیستان وبلوچســتان به ویژه شهرســتان ها و روستاهای 
کنارک، چاه بهار، قصرقند، فنوج نیک شــهر و ایرانشــهر و 
برخی شــهرهای دیگر به هیئت وزیران ارائه شــد. بر این 
اســاس مقرر شــد با توجه به تخریب بیش از ۶۰ درصد 
حدود  هزار دستگاه واحد مسکونی قدیمی و آسیب کمتر 
از ۶۰ درصــد قریــب به دو  هزار واحد دیگر، تســهیالت و 
منابع الزم پس از بررسی و تأیید مراجع ذی ربط در اختیار 
آسیب دیدگان قرار گیرد. دولت همچنین مقرر کرد صندوق 
بیمه محصوالت کشــاورزی با فوریت نسبت به بررسی و 
پرداخت خسارت های تولیدکنندگان کشاورزی و دامداری 
استان اقدام کند. پس از پایان این جلسه تعدادی از وزیران 
به میان خبرنگاران در محوطــه حیاط دولت آمدند و به 

سؤاالت آنان پاسخ گفتند. 
به این نرســیدیم که ضدانقالب، در پشــت پرواز پهپاد 

بوده است
در حاشیه جلسه هیئت دولت همچنین سردار حسین 
دهقان، وزیر دفاع، در پاســخ به پرسشی درباره پرواز اخیر 
یــک فروند پهپاد در آســمان تهران که منجر به شــلیک 
پدافند ضد هوایی شــد، گفت: «متأســفانه با کم توجهی 
یا بی توجهی نسبت به ورود و اســتفاده از این پرنده های 
کوچک، این پهپادها در دســت مردم زیاد است که برخی 
برای بــازی یا کارهای دیگــر از آن اســتفاده می کنند که 
باید از آن جلوگیری کرد و ســامان داد».ســردار دهقان با 

تأکید بر اینکه براســاس بررسی های انجام شده تاکنون به 
این نتیجه نرســیده ایم که جریان ضدانقالب پشــت پرواز 
پهپادی است که در تهران وجود دارد، افزود: «با توجه به 
عالقه مندی  جوانان به استفاده از این پرنده ها، گاهی شاهد 
انجام شیطنت هایی از سوی آنها هستیم».او درباره شلیک 
ضدهوایی به این پهپاد با بیان اینکه امکان انهدام این نوع 
پرنده ها در آسمان فراهم است، گفت: «آن قسمت منطقه 
ممنوعه بوده اســت و باید روی شیئی که روی آن منطقه 
حرکت می کند، عمل کرد. من فکر می کنم به جای اینکه 
از این جنبه به آن نگاه کنیم که می شــود آن را زد یا نه، از 
این جهت نگاه کنیم که این مجموعه در هر لحظه آماده 
واکنش جدی است».وزیر دفاع در پاسخ به اینکه آیا فردی 
که این پهپاد را هدایت می کرده، دستگیر شده است یا خیر، 
گفت: «ایــن را باید از وزارت اطالعات بپرســید»؛ اما وزیر 

اطالعات در جمع خبرنگاران حاضر نشد و پاسخ گویی به 
خبرنگاران را به آینده موکول کرد. 

کانون ها و اشــخاصی برای تخریب رئیس جمهوری به 
دولت فشار می آورند

معاون حقوقی رئیس جمهوری نیــز درباره اتهاماتی 
که به برادر رئیس جمهوری زده می شود، گفت: «براساس 
قانون اساســی حیثیت و آبروی افــراد مصون از تعرض 
است و طبق قانون آیین دادرسی و همچنین قانون مربوط 
به حقوق شهروندی که به تصویب مجلس رسیده است، 
در روند رســیدگی به پرونده ها، انتصاب جرم به فردی در 
رســانه ها یا به صورت علنی جرم است و افشای اسامی 
اشــخاص قبل از صدور مجرمیت قطعی جرم محسوب 
می شــود». حجت االســالم مجیــد انصاری افــزود: «ما 
احســاس می کنیم کانون ها یا اشــخاصی بــا انگیزه های 

سیاسی برای اعمال فشار بر دولت و تخریب شخص آقای 
رئیس جمهوری اتهاماتی به اعضای دولت وارد می کنند؛ 
مانند همین مسائلی که درباره آقای حسین فریدون مطرح 
شــده اســت که همه اینها اقدامات مجرمانه محســوب 
می شود».او افزود: «دولت اعالم کرده است که اگر تخلفی 
مرتکب شــده اســت، مانند همه به آن رســیدگی شود. 
شخص آقای رئیس جمهوری هم خواسته شان این است 
که بدون هیچ گونه تبعیض نســبت بــه متهمان برخورد 
شود؛ اما اینکه فردی به دلیل اینکه برادر رئیس جمهوری 
اســت، او را به اســم متهم کنند و نام او در رسانه ها برده 

شود، با قوانین کشور منطبق نیست و جرم است».
امکان وقوع حادثه پالسکو در نیمی از بیمارستان ها

وزیر بهداشــت، درمــان و آموزش پزشــکی در جمع 
خبرنگاران گفت: «عمر نیمی از بیمارســتان های کشــور 
بیش از ۵۰ سال است که اگر نوسازی نشوند، ممکن است 
حادثــه ای همچون پالســکو در بیمارســتان ها رخ دهد. 
در دولت یازدهم ۱۰ برابر نســبت به گذشــته تخت های 
بیمارســتانی تجهیز و درحال حاضــر ۱۴ هزار و ۵۰۰ تخت 
بیمارستانی نوسازی شده است».قاضی زاده هاشمی، ادامه 
داد: «در این زمینه باید در ســال های آینده شتاب بیشتری 
صورت گیــرد و تخت هــای جدید جایگزیــن تخت های 
فرســوده شــوند که امیدواریم در اوضاع اقتصادی کشور 
گشــایش های بیشــتری ایجاد شود تا شــاهد نوسازی و 
پیشرفت های بیشــتر در این بخش باشیم».او درخصوص 
شائبه سرطان ریه امدادگران حادثه پالسکو، افزود: «چنین 
چیزی وجود ندارد و این تنها گمانه زنی است. اینکه کسی 
تصــور کند که چند روز قرارگرفتن در معرض هوای آلوده 
باعث سرطان می شود، پذیرفتنی نیست، چراکه امدادگران 
ماسک داشتند. البته همیشه باید مراقبت کنیم که آسیبی 
به افراد نرسد و در این زمینه از تمام دست اندرکاران تشکر 

می کنیم که استانداردها را رعایت کردند». 

وزیر دفاع درباره شلیک پدافند در تهران: 

این پهپادها در دست مردم زیاد است

مرجان توحیدی: هاشــم آقاجری، کمی به ســمت 
میکروفــون پیش آمده بود، دســتش را در هوا تکان 
می داد و بــدون فرودی در لحــن کالمش و بی آنکه 
به هماوردش نگاه کند، حاتم قادری را دترمینیســت 
می خواند. حاتم قادری، بدون  حرکت، همان طور آرام 
بر صندلی تکیــه داده و با لحنی یکنواخت از دیدگاه 
خود دفاع مي کرد.او بارها مجبور شد اعالم کند که به 
شریعتی عالقه دارد، بااین حال تأکید می کرد که از دل 
آنچه شــریعتی به آن استناد کرده، آزادی برنمی آید. 
بحث ها آن  قدر باال گرفتــه بود که بیش از ۳۰ دقیقه 
هم از وقت تعیین شــده گذشــت. مســجد الرحمان 
که از ســوی انجمن اندیشــه و قلم، میزبان نشست 
بررســی نسبت شریعتی و انقالب بود، آماده برگزاری 
نماز می شد. نشستی که با پیام احسان شریعتی آغاز 
به کار کــرده بود.حرف های آقاجــری ناتمام ماند و 
میکروفون قطع شــد. بااین حــال، آقاجری همچنان 
ســخن مي گفت. گویی این نشست به دادگاهی بدل 
شــده بود تا طرفین بار دیگر نسبت اعتقادات خود را 
به شــریعتی بســنجند.قادری معتقد بود که انقالب 
برآمــده از دو مؤلفه اســت؛ یکی نیروهای ســنتی و 
دیگــری گروه هایی که تا قبل از ســال های ۵۶ و ۵۷ 
یعنی در دهه های ۴۰ و ۵۰ شــکل گرفته بودند که در 
انقالب ۵۷ به هم رســیدند، با اینکه از یک زاویه دید 
برخوردار نبودند.قادری از اینجــا به بعد برای اینکه 
بحــث را عینی تر کند، به خاطــره حضور خودش در 
انقالب اشــاره کرد: «زمانی که انقالب شد من جوانی 
۲۱ســاله بودم و به عنــوان یک شــاهد عینی حرف 
می زنم. تصور من این است که بدون حضور گسترده 
توده هــا امکان انقــالب نبود، چه موافق شــریعتی 
باشــیم و چه مخالف او. اگر توده های مردم که اتفاقا 
از سوی نیروهای ســنتی و با رهبری آیت اهللا خمینی 
به خیابان کشــیده شــدند، بــه صحنــه نمی آمدند، 
شاهد انقالب نبودیم، شــاید در بدترین حالت شاهد 
تالطم هــاي سیاســی بودیم که ممکن بــود نظام را 

بی ثبات کند ولی منجر به انقالب نمی شد».
سنتی ها و رادیکال ها در ۵۷ به هم رسیدند

قــادري، هواداران شــریعتی را مخاطبان اســالم 
رادیــکال معرفــی کــرد و ادامــه داد بااین حال اگر 
مخاطبــان اســالم رادیــکال هــم نبودنــد و فقــط 
توده هــا به میــدان می آمدنــد، بازهــم انقالب رخ 
نمی داد.قــادری درعین حال معتقد بــود که انقالب 
از تحــرکات یک گروه پیشــرو آغاز شــد که شــامل 
هواداران شــریعتی، طالقانی، سازمان مجاهدین و با 
اغماض نهضت آزادی می شــود. قادری این گروه را 
«خرده بورژواهای عصیان گــر رمانتیک» قلمداد کرد 

که اگر نبودند، نیروهای ســنتی که عقبه گروه پیشتاز 
بودند، نمی توانســتند مردم را به خیابان بکشند: «این 
دو گروه در ســال ۵۷ به هم رســیدند». بااین حال او 
معتقد بود که شــاه با برخی تحرکات در ابتدای سال 

انقالب ۵۷  از  ۵۷ می توانســت 
ممانعت کند، اما با اشــتباهات 
خود، منجر شــد تا این دو گروه 
به هــم برســند. دو گروهی که 
از نظــر تولید معنــا و قدرت با 
اما  بودنــد،  متفــاوت  یکدیگــر 
در عیــن ایــن تفاوت هــا با هم 
متحد بودنــد.او توضیح داد که 
رادیکال  ســنتی  نیروهای  وقتی 
بــه هم ملحق شــدند دو اتفاق 
افتــاد: یکــی رســیدن بــه امر 
ســلبی، یعنی نخواســتن نظام 
شــاه و دوم، رسیدن به برخی از 

مؤلفه های ایجابی که در جاهایی به هم رســیدند و 
توانســتند با هم مرتبط شوند و آن این بود که هر دو 
گــروه به رهبرگرایی معتقد بودنــد. قادری تأکید کرد 
وقتی که انقالب می شود دیگر وقت موشکافی هایی 
ازاین دســت نیســت که والیت فقیه با امت و امامت 
شــریعتی فرق دارد؛ وقت آن نیســت که بحث کنیم 
که از حســین(ع) چه فهمیده ایم. در این کوره عظیم 
همه درهم ادغام می شوند؛ اما نتیجه به نفع اکثریت 
تمام می شــود؛ یعنی گروه هایی که خیابان ها را از آن 
خود کردند. قادری درعین حال تأکید کرد که شریعتی 
اگر با همان سن وســال االن احیا می شــد با خیلی از 
این اتفاقــات موافق نبود.قادری، انقــالب ایران را از 

نوعی مهندسی برخوردار دانست؛ اما نه از نوع نوین 
که وضع غالب را در اختیار بگیرند، بلکه مهندســی 
از جنــس هیئت گونه. قادری معتقد بود که نیروهای 
مدرن در جریان انقالب در دل نیروهای ســنتی ذوب 
شدند.هاشــم آقاجری در ادامه 
بحــث را بــه دســت گرفت و 
بحثــش را با نگاهــی به نظریه 
انقــالب  دربــاره  اســکاچپول 
آغــاز کــرد و گفت کــه در نگاه 
محصول  انقــالب  ســاختارگرا، 
تالقی تصادفی یك سرى عوامل 
ابزار  ساختارى اســت و کارگزار 
دست ساختارهاســت. او ادامه 
داد که دترمینیســت بودن از دل 
بیرون  «ســاختار-کارگزار»  نگاه 
می آیــد. آقاجــری از اینجــا به 
بعــد، در حالی کــه از صندلی 
خود قدری فاصله گرفته و به سمت میکروفون خم 
شده بود به مصاف دیدگاه قادري رفت:  «معتقدم که 
به کاربردن واژه هایي مثل مهندســی یا معماری براي 
انقالب درســت نیســت؛ آن هم وقتی که به تحوالت 
دهه ۴۰ و ۵۰ نگاه می کنیم، به توســعه دانشــگاه ها، 
میزان باسوادی مردم و خیلی موارد دیگر کافی است 
تا موضوع مهندســی یا معماری در انقالب را نادیده 

بگیریم».
او ادامــه داد: «یــک ویژگــی انقالب هــای ایران 
این اســت که همه انقالب ها تک طبقــه ای نبودند»؛ 
بعــد هم انقــالب مشــروطیت را با انقــالب ۵۷ در 
همیــن زمینه مقایســه کرد و گفــت در همه مراحل 

تدارکاتــی انقالب ها با نوعی تنــوع گفتمانی روبه رو 
هستیم. وقتی انقالب اســالمي به پیروزی می رسد و 
خیلی ســریع این اتفاق می افتد، نوعی از وحدت بین 
نیروها حاکم اســت و بعد از پیروزی سیاســی است 
که تازه شــکاف ها آغاز می شــود. او دوباره گریزی به 
مشــروطیت زد و با برشــمردن حوادثــی نظیر پارک 
اتابک و قیام ســتارخان یا اختالف مصدق و کاشانی 
بعد از ۳۰ تیر گفت که به همین دلیل هم بعد از ۵۷ 
تسویه حساب آغاز می شود. او ادامه داد این اتفاق ها 
به دلیل این اســت کــه ما با بلوکــی ائتالفی روبه رو 
بودیم که هم ایدئولوژیک بود و هم جامعه شناختی 

و هم طبقاتی.
از انقالب دفاع می کنم

او ادامــه داد: «مــن همچنــان از انقــالب دفاع 
می کنــم. او انقالب را محصول یــک کارخانه عظیم 
دانســت که از کودتای ۳۲ به بعد به تدریج ســاخته 
شــد. در دهه هــای ۴۰ و ۵۰ ســرمایه های فرهنگی 
تولید شــد و این ســرمایه ها در ۵۷ به کمک انقالب 
آمد». آقاجري ســپس به نقش شریعتی اشاره کرد و 
گفت شریعتی معتقد بود علت شکست انقالب های 
گذشــته این بود که ایدئولوژی نداشــتند:  «شریعتی 
می خواســت براساس معرفت و شناخت، ایدئولوژی 
اســالمی مدرن بســازد. یادمان نرود که مؤلفه های 
دهه ۵۰ شــریعتی نبود، بلکه شریعتی هم محصول 
این دهه بود؛ یعنی محصــول خلق گرایی، نگاه ضد 
امپریالیستی و عدالت و آرمان خواهی که روشنفکران 
از ۳۲ به بعد تولید کرده بودند، روشنفکراني از قبیل 
بهرنگی، گلشیری، دانشور، شاملو و سیاوش کسرایی». 
آقاجری این گفتمان را حاصل تالش طبقه متوســط 
مدرن و روشــنفکران تا سال ۵۵  دانست؛ او این سال 
را نمادین ارزیابی کرد و گفت در این سال جنبش های 
چریکی که ســاختار آنها خرده بورژوازی مدرن است 
بــه پایان می رســند و زمینــه ای ایجاد می شــود که 
فعالیت ها وارد فاز جدیدی شود. آقاجری ادامه داد: 
«این ســرمایه فرهنگی در انقالب ۵۷ از توده ای ها تا 
ناسیونالیست ها و مارکسیست ها و... همه به رهبری 
آیــت اهللا خمینی و آنچه در پاریس مطرح کرد، لبیک 
گفتند». او در ادامه گفــت: «ضرورت ایجاب می کرد 
چنیــن وحدتی رخ دهــد و رهبر انقالب هــم با این 
ســرمایه فرهنگی دست به بسیج سیاسی زد. احزاب 
و گروه ها هم به دلیل آنکه گروه هژمونیک درون خود 
نداشــتند، فکر کردند می توانند حول رهبری انقالب 
جمع شــوند، بااین حال این تجمع نیروهای روشنفکر 

از جنس تجمع نیروهای سنتی نبود.
ادامه در صفحه ۱۹

دادگاه شریعتى

حاتم قادری:
 وقتی که انقالب می شود دیگر وقت 

موشکافی هایی ازاین دست نیست که 
والیت فقیه با امت و امامت شریعتی 
فرق دارد؛ وقت آن نیست که بحث 

کنیم که از حسین(ع) چه فهمیده ایم. 
در این کوره عظیم همه درهم ادغام 
می شوند و اما نتیجه به نفع اکثریت 
تمام می شود؛ یعنی گروه هایی که 

خیابان ها را از آن خود کردند
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