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درمکتب امام

فکر اینها را بکنید...
شام فکر این ملت، فکر این زاغه نشین ها، فکر این مردمی که همه چیزشان را 

دادند و شام را به مسند نشاندند، فکر آنها را بکنید. شب وقتی خلوت می کنید، فکر 

بکنید که من امروز که کار کردم برای خودم کردم یا برای مردم. امروز که صحبت 

می کنم برای خودم صحبت می کنم یا برای مصالح کشور.
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نگاهی به دیروز نامه های زنجیره ای

توهین صریح به احکام اسالم؛
برخی قوانین مروج خشونت هستند!

سرویس سیاسی-
روزنامه زنجیره ای قانون در یادداشتی به نقد حکم اعدام به بهانه مخالفت با اعدام قاچاقچیان مواد 
مخدر پرداخته و نوشت: به عقیده بسیاري اثر ارعابي مجازات اعدام گذرا بوده و تنها مدتي پس از دیدن 

صحنه اعدام یا شنیدن خبر آن تاثیر داشته و با گذشت زمان در ذهن مخاطب كمرنگ تر مي شود. 
نویسنده افزوده است: باال بودن تقاضاي اعدام در جامعه ما خود نوعي مسئله اجتماعي است، چرا 
كه نخستین واكنش ما به یك جرم یا قتل، انتقام جویي است. متاسفانه این واكنش در جامعه امروز ما 
به عنوان یك تکلیف یا حیثیت خانوادگي براي خانواده مقتول به حساب مي آید.در نهایت باید گفت 
چطور انتظار كاهش نرخ جرایم و خشونت در جامعه را داریم زماني كه قانونگذار ما كه باید مروج عدل 

و انصاف و مروت و محبت در جامعه باشد، خود به جواز قتل حکم نموده است.
زیر ســؤال بردن حکم آســمانی قصاص برای محکومین به قتل زیر پوشش هایی چون نقد اعدام 
قاچاقچیــان مــواد مخدر و یا اعدام در مال عام و غیر منصفانه و عادالنه و خالف مروت خواندن احکام 
قانونی ملهم از شریعت آسمانی اسالم رویه خطرناكی است كه روزنامه های زنجیره ای پیش گرفته اند، 
در ســال 1360 زمانی كه جبهه ملی قصاص را غیر انســانی خوانده و مردم را برای مخالفت با الیحه 

قصاص به تجمع دعوت كرد امام خمینی)ره( جبهه ملی را مرتد اعالم كردند.
آشتی ملی با سران فتنه که به دنبال براندازی نظام بودند!

روزنامه شــرق در ادامه خط خبری هفته های گذشــته مدعیان اصالحات از ضرورت آشتی ملی 
بخصوص با رفع حصر ســران فتنه ســخن گفته و در گزارشی پیرامون تالش های اخیر علی مطهری 
نماینده تهران به نقل از فرزند یکی از ســران فتنه او را یکی از بنیانگذاران جمهوری اســالمی پس از 

امام خمینی)ره( نامید!
سردبیر شرق نیز در سرمقاله دیروز این روزنامه نوشت: این انقالب هنوز از چنان نیرویی برخوردار 
است كه می توان گفت اختالف فکری موجود در سیاست داخلی همچنان از اختالف دیدگاه در »ایده 
انقالب« نشــئت می گیرد. شــاید تنها راه برون رفت از این وضعیت آشتی ملی و گشودن فضایی برای 

امر ممکن است.
روزنامه شــهروند نیز در ســرمقاله شماره دیروز خود به این مسئله پرداخته و با این ادعا كه ایران 
در خطر اســت نوشت: آشتي ملي یعني احساس و عقیده به وجود خطري بزرگ براي مردم، كشور و 
انقالب ایران از سوي كساني كه خواب منطقه اي كردن وضعیت ایران را مي بینند و سپس متحد شدن 

همه نیروها حول دستگاه هاي حکومتي و مدني براي حفظ این سه عنصر و رفع خطر از آن است.
روزنامه وقایع اتفاقیه نیز در سر مقاله خود با عنوان »22 بهمن و كشتي انقالب« نگاهی ابزاری به 
حضور پرشکوه مردم در راهپیمایی 22 بهمن داشته و نوشت: ما همه سوار یك كشتي هستیم و هر 
اتفاقي كه براي این كشــتي بیفتد، همه مردم و جریان های سیاسي متضرر مي شوند. تصور مي كنم... 
دعوت از مردم براي حضور در راهپیمایي 22 بهمن، نشــان از همدلي و توجه به منافع ملي دارد؛ به 
این معني كه اگر ما به برخي سیاست ها گله مند هم هستیم اما درباره منافع ملي، همه به طور یکسان 

و به دور از عالیق و خواسته هاي خودمان نگاه مي كنیم. 
گفتنی است فتنه 88 با هدف براندازی نظام كه به تعبیر رهبر معظم انقالب كشور را تا لبه پرتگاه 
كشانید به خوبی نشان داد كه مدعیان اصالحات تا چه میزان برای سرنشینان این كشتی ارزش قائلند.
از سوی دیگر تالش برای جا انداختن مسئله گنگ و مبهمی چون آشتی ملی در حالی كه سران 
و اصحاب فتنه با عبور از قانون اساسی و قدرت طلبی خود خسارت های جبران ناپذیری بر كشور وارد 
كرده و هنوز نیز حاضر به پس گرفتن دروغ بزرگ تقلب نیســتند عجیب و در عین حال تاسف بار به 

نظر می رسد.
همچنین آن چه كه ایران را از خطرات احتمالی نجات می دهد حضور پرشور مردم در صحنه و اقتدار 
روز افزون نیروهای نظامی ایران است اقتداری كه مطلوب مدعیان اصالحات و زنجیره ای ها نیست و در 
روزهای گذشته بارها گفته اند كه بایستی برای بهانه ندادن دست ترامپ از این اقتدار عبور كنیم و بگذریم!

پایبند بودن به الزامات حضور در ساختار سیاسی كشور مسئله ای است كه روزنامه زنجیره ای آفتاب 
یزد نیز بدان واقف بوده و در یك یادداشت تصریح می كند »جریانی كه دم از روند اعتماد آفرینی در 
عرصه بین الملل می زند ابتدا باید درون نظام سیاســی كشــور خود این روند را در قبال حاكمیت در 
پیش بگیرد. یك بام و دو هوا نمی شود. بنابراین آشتی ملی در برهه كنونی بهترین راهبرد برای اتحاد 
نیروهای داخلی با حفظ و تاكید بر هویت گفتمانی اســت به شــرط آن كه به واقع به الزامات ساختار 

قدرت و نظام سیاسی آگاه و در بزنگاه های مختلف به آن ملتزم باشیم.«
حق غنی سازی ما را پذیرفته اند پس پیشرفت کرده ایم!

روزنامه زنجیره ای بهار در گزارشی بدون اشاره به پس رفت های شدید در موضوع هسته ای در چند 
ســال گذشته و دســتاورد تقریبا هیچ ایران از توافق موسوم به برجام به برخی به ظاهر دستاوردها از 
جمله پذیرش حق غنی سازی ایران از سوی 1+5 پرداخته و با این استدالل خواست نظرات منتقدین 

را بی پایه جلوه گر سازد!
ادعای پیشرفت صنعت هسته ای ایران در دولت یازدهم در حالی است كه اوباما رئیس جمهور سابق 
آمریکا گفته بود ما بدون شلیك حتی یك گلوله برنامه هسته ای ایران را متوقف كردیم، از سوی دیگر 
ســازمان انرژی اتمی همکاری 450 دانشــمند و پژوهشگر هسته ای را با این سازمان به پایان رسانده 
و از سوی دیگر دولت حتی به نماد انرژی هسته ای در اسکناس های 5 هزار تومانی نیز رحم نکرده و 
آن را حذف نمود تا نشان دهد هر چیزی كه یادآور فعالیت های هسته ای ایران باشد به محاق برده و 

به تعطیلی كشانده است. 
دفاع از کرسنت در روزنامه زنجیره ای

روزنامه زنجیره ای قانون در گزارشی به دفاع از فساد در قرارداد كرسنت پرداخته و نوشت : قراداد 
گازی موســوم به »كرســنت« كه در ســال 81 و در زمان دولت اصالحات و وزارت بیژن زنگنه میان 
شركت ملی نفت ایران و شركت كرسنت پترولیوم امارات بسته شد، تا به امروز با جنجال ها و چالش های 
بسیاری مواجه شده است. در این زمینه سنگ  اندازی های بسیاری بر سر راه امضاكنندگان این قراداد 
صورت گرفت و دولت احمدی نژاد... كشور را از درآمد زیادی محروم كرده است، مانع از اجرای آن شد 

و تا به امروز نیز به خاطر نزاع های موجود، این پرونده هنوز به سرانجام نرسیده است.
گفتنی اســت روزنامه های زنجیره ای بایستی به خسارت چند ده هزار میلیارد تومانی كرسنت نیز 
بپردازند. قراردادی كه بین شركت ملی نفت ایران و شركت اماراتی »كرسنت پترولیوم« در دوران وزارت 
زنگنه بر وزارت نفت دولت اصالحات منعقد شد و از آنجا كه این قرارداد زیان هنگفتی را به جمهوری 
اسالمی ایران تحمیل كرده بود، تصمیم گرفته شد كه در مفاد آن تجدیدنظر شود ولی شركت اماراتی 
به دادگاه الهه شکایت كرد و دادگاه، اجرای مفاد این قرارداد را برای ایران الزامی دانست. نتیجه آنکه، 
تاكنــون عالوه بر فروش گاز ایران به چنــد برابر زیر قیمت واقعی، جریمه ای ده ها میلیارد دالری نیز 
برای كشورمان در نظر گرفته شده است.گفتنی است متهمین پرونده كرسنت مجددا در دولت یازدهم 
از سوی زنگنه در پست های حساس مدیریتی به كار گرفته شده اند و یکی از معاونان وی این قرارداد 

را درجه یك خوانده است!
گریه برای فقر، لبخند به مدیران نجومی!

روزنامه ایران در صفحه گزارش شــماره دیروز خود به فقر مردم هرمزگان پرداخته و ضمن روایت 
وضعیت تاســف بار آنان نوشت: نمی دانم از كجا شــروع كنم؛ از زنان روستای »پاكوه سیاه« كه همه 
عمرشان حمام ندیده اند یا مادربزرگی كه قمقمه اش را از چشمه كوچکی پر می كند كه بزهایش هم 
از آن می نوشــند؟ از نوجوان های روســتای »دارزان« بگویم كه ساعت 3 نیمه شب راه پر افت و خیز 
كوهستانی را می پیمایند تا دم دمای صبح به مدرسه برسند یا از زن بیوه 33 ساله ای كه با 6 سر عائله 
به هزار زحمت می تواند شکم  بچه هایش را نیم سیر از نان خشك پر كند؟ نمی دانم از اهالی روستای 
»پاســه« بگویم كه با یك دبه آب هفته ای را ســر می كنند یا از آدم های »دوون« كه سال هاست طعم 
هیچ میوه ای را نچشیده اند و نمی دانند سیری قبل از خواب یعنی چه؟ ... از غرب هرمزگان راه می افتم 
و به شرقی ترین نقطه این استان یعنی بشاگرد در مرز سیستان و بلوچستان می رسم. مردم روستاهای 

دورافتاده و كپری در طول مسیر، تنها سه خواسته مشترک دارند و بس؛ آب، جاده، بهداشت.
گفتنی است روزنامه دولت در سال گذشته و پس از افشای فیش های نجومی برخی مدیران دولتی 
ضمن قانونی خواندن این حقوق ها رویه ای توجیه محور در این زمینه پیش گرفته است ، جای سؤال 
ایــن جا اســت كه آیا می توان به روایت فقر مردم پرداخــت و در عین حال موید مدیران ویژه و حرام 
خواری شد كه به خاطر كارهای نکرده حقوق ها و پاداش های چند ده میلیونی می گیرند و آن هم در 
حالی كه بخشــی از مردم كشــور به گزارش و اذعان خود روزنامه دولت » سال ها است كه طعم هیچ 

میوه ای را نچشیده اند«؟
روحانی اصالح طلبان را نمایندگی می کند

عبداهلل ناصری فعال سیاسی اصالح طلب در گفت و گو با روزنامه آرمان اظهار داشت: من اعتقاد دارم 
انســان هاي فهمیده خود را گول نمي زنند و بدون اینکه خود را به لحاظ تشــکیالتي در جبهه خاصي 
قراردهند، گفتمان خود را بسط و گسترش مي دهند.  آیت اهلل  هاشمي و آیت اهلل]![ سید حسن خمیني 
چنین خصوصیاتي دارند. همچنان كه آقاي روحاني سال۹2 از درون جامعه روحانیت مبارز كاندیداي 
اصالح طلبان شــد اما این روزها شــاهد هستیم كه ایشان گفتمان اصالحات را نمایندگي مي كند؛ هر 

چند به نوع عملکرد آقاي روحاني انتقاد هایي وجود دارد.
عبداهلل ناصری در این گفت و گو از احتمال شکســت روحانی در انتخابات ســال آینده نیز سخن 
گفت و افزود : اكنون نمي توانم پیش بیني كنم. حتي من فرض را خداي ناكرده بر این مي گذارم كه 
یك اصولگرایي مانند آقاي میرسلیم كه كاندیداي حزب موتلفه است با اقبال از سوي مردم روبه رو 
شــود و بتواند به ریاست قوه مجریه دست یابد و كابینه اي تشکیل دهد كه هیچ اصالح طلبي درون 
آن نباشد. فرضي كه محال است و هر كابینه و رئیس جمهور مجبور است براي توسعه كشور همین 
روند را ادامه دهد. هركس رئیس جمهور شود نه برجام را لغو خواهد كرد، نه جلوي توسعه كشور را 
خواهد گرفت، نه جلوي توســعه روابط بین الملل را مي گیرد. اصالح طلبان هیچ دغدغه اي نسبت به 

این موضوع ندارند.

اصرار قرآن كریم این اســت كه جامعه را جامعه فرشتگي كند، از حد متعارف باال 
بیاورد. وقتي قصص انبیا را نقل مي كند، هم براي تبشیر است، هم براي إنذار، ولي وقتي 
قصص فرشته  ها را نقل مي كند، فقط صبغه تبشیر دارد؛ چون در آنجا عصیاني نیست، 
عذابي نیســت و طوري قصه  های قرآني را براي ما ارائه مي كند كه انسان های صالح را 
در كنار فرشته ذكر مي كند، این یك تقارن لفظي محض نیست، این یك همساني دو 
تا كلمه نیست، این یك مجاورت ایماني است؛ گو شه ای از اسرار این مجاورت را وجود 
الم( بیان كردند. ما گاهي یك مقارنت لفظي  مبارک امام سجاد و سایر ائمه )َعلَْیِهُم الَسّ
بین انسان ها و فرشته  ها مي بینیم كه در برخي از موارد هم یك قِراني بین برخي از افراد 
و دام مي بینیم، ما خیال مي كنیم اینکه با »واو« عطف شــده است، هیچ ارتباطي بین 
»معطوف و معطوف علیه« نیست! اما آن كه قرآن ناطق است؛ یعني امام معصوم، از این 

مقارنت  ها و عطف ها پرده بر مي دارد.
 وجود مبارک امام سجاد)ع( فرمود؛ در فضل علم و معرفت توحیدي همین بس كه 
خداي سبحان، علما را با فرشته یکجا ذكر مي كند. در اوایل سوره مباركه »آل عمران« 
چنین این آمده: )َشِهَد اهلَلّ أَنَُّه ال إِلَه إاِلَّ ُهَو َو الَْمالئَِکهًُْ َو أُولُوا الِْعلِْم قائِماً بِالِْقْسط(،]1[ استدالل 
امام سجاد)ع( این است كه ذات أقدس اله، نام مبارک خود را در آن قلّه مطرح كرد، بعد 
علما و فرشتگان را در كنار هم ذكر كرد. فرمود عالمان دین و فرشته  ها شهادت به توحید 
مي دهند،]2[ این قران یك اصل كلي و یك كلمه كلیدي است براي بهره برداري از قرآن.

جایگاه مومنان صالح
 در بخش  هــای دیگري هم قرآن كریم مي فرماید خداي ســبحان پیامبر خود را 
فرستاد؛ اما جبرئیل مالئکه و )صالُِح الُْمْؤِمنین (،]3[ مؤید پیغمبر هستند، تأیید مي كنند، 
تسدید مي كنند، حمایت مي كنند. اینکه فرمود: )صالُِح الُْمْؤِمنین (؛ یعني مؤمنان صالح و 
مالئکه، پیغمبر)ص( را تأیید مي كنند؛ این یك مقارنتي است بین افراد صالح و فرشته ها؛ 
خواه با مسئله جبهه؛ خواه با مسئله حوزه؛ خواه با مسئله دانشگاه؛ خواه با مسئله تولید؛ 
خواه با مسئله اشتغال، هركس كاري بکند كه نظام اسالمي را تأیید كند، این شخص 
جزء مؤمنان صالح است، همسایگي با فرشته  ها مخصوص به علماي توحید نیست. اگر 
در سوره »آل عمران« علماي توحیدي را با مالئکه طبق بیان امام سجاد)ع( یکجا ذكر 
مي كند، این كار مخصوص علما و دانشمندان حوزه و دانشگاه نیست، در سطح جامعه 
هر كسي كه اهل صالح و فالح بود، هر كاري كه داشت با امنیت و امانت انجام داد، این 
در ردیف فرشته  ها قرار مي گیرد. فرمود پیغمبر را مالئکه و مؤمنان صالح یاري مي كنند؛ 
الم( قرآن ناطق هستند، معادل قرآن هستند و طبق بیان لطیف  البته ائمه )َعلَْیِهمُ الَسّ
مرحوم كاشــف الغطاي بزرگ، قرآن از امام باالتر نیست، اینها همتاي هم هستند، اگر 
قرآن باالتر از امام معصوم باشد، بخشي از معارف توحیدي و حقایق در قرآن باشد كه 
امام - َمَعاَذاهلل - به آن دسترســي نداشــته باشد؛ این طلیعه إفتراق است، در حالي كه 
حدیث معتبر و مسلســل و متواتر »لَْن یَْفَتِرَقا«]4[ جلوي این را مي گیرد؛ البته امام كه 
قرآن ناطق است، بدنش را فداي قرآن مي كند؛ اما حقیقت امام، روح مطهر امام، همتاي 

قرآن است، این یك اصل اول.
 اصل دیگر این است كه بخشي از آیات قرآن كریم، منحصراً برای اهل بیت است، 
برای خاندان عصمت و طهارت است؛ مثل آیه تطهیر، آیه غدیر، آیه مباهله، اما بخش 
سوم مربوط به آیاتي است كه مصداق كاملش ائمه هستند، اگر گفته شد كه )َقْد أَْفلََح 
الُْمْؤِمُنون (،]5[ بر اهل بیت تطبیق شد؛ یعني مصداق كامل این آیه، آنها هستند، وگرنه 
پیروان آنها، شیعیان آنها، شاگردان اینها، هر كدام كه به نوبه خود به این آیه عمل كنند، 

اهل فالح هستند.
 در جریان )صالُِح الُْمْؤِمنین ( بر وجود مبارک حضرت امیر تطبیق شده است؛]6[ اما 
این مثل جریان غدیر و جریان مباهله و جریان آیه تطهیر و جریان آیه »الَْیْوَم أَْكَملْت «]7[ 
نیست كه منحصراً براي آن حضرت باشد. مؤمنان صالح مي توانند یار و یاور پیغمبر باشند، 
این كم مقامي نیست! آنگاه همانند پیغمبر قدم برمي دارند. در قرآن كریم فرمود: اینها 
قدم صدق دارند؛ یعني نزد خدا جایگاه ثابتي دارند، شاگردان اینها یعني شاگردان ائمه، 
آنها هم قدم صدق دارند. این مقام را خداي ســبحان در قرآن وقف كسي نکرده است، 
اگر در این جمله كه فرمود مؤمنان صالح، مثل مالئکه، یار و یاور پیغمبر هستند، حتماً 

در معاد، مسئله »شفاعت« هم بهره اینها خواهد شد.
ضرورت هجرت از پلیدی ها

مطلب دیگر آن است كه راهش چیست؟ این قله را چه كسي مي تواند فتح كند؟ یك 
بیان نوراني از وجود مبارک پیغمبر)ص( رسید، این به عنوان تمثیل است نه به عنوان 
تعیین. آن بیان را وجود مبارک حضرت امیر)ع( در نهج البالغه نقل كرد، آن بیان این است 
كه وجود مبارک پیغمبر فرمود، خداي سبحان، یك چشمه شفاف و زالل و آب صافي 
را در دِم منزل همه شما قرار داد كه شبانه روز، پنج بار در آن چشمه شنا كنید و خود را 
نظیف كنید و تطهیر كنید و آن نماز پنجگانه است؛ این بیان نوراني را حضرت امیر در 
الم( نقل كرده است،]8[ آیا این تمثیل است  نهج البالغه از وجود مبارک پیغمبر)َعلَْیِهما الَسّ
یا تعیین؟ یعني در بین عبادات فقط نماز این خصوصیت را دارد، روزه و حج و زكات و 
امثال آن، این خصیصه را ندارند یا نماز یك چشمه جوشانتري است، چون عمود دین 
است، سایر عبادات هم چشمه هستند، تطهیر هستند. همه این آیات، دستورات دیني، 
َرُكم ( است، در مسئله وضو و امثال وضو، ذات أقدس الهي دستور داد  زیر مجموعه )یَُطِهّ
خدا مي خواهد بشر را پاک كند، نه اینکه با یك مختصر وضو، این تمام بدن پاک بشود، 
گاهي به جاي وضو انسان تیمم مي كند، صورت را خاكمالي مي كند، این طور نیست كه 
منظور، طهارت ظاهري باشــد، بلکه ما را از آن غرور و خودخواهي كه غّده عالج ناپذیر 
ُهوَریْن«]۹[ است، این روایت  است، درمان مي كند. فرمود این تیّمم و این خاک »أََحُد الَطّ
ُهوَریْن«]10[ هم در دستورات فقهي ماست. اگر كسي وضو گرفتن براي  »الُتّراب أََحُد الَطّ
او مشکل باشد، تیمم مي كند، خاک هم انسان را پاک مي كند، معلوم مي شود آنچه را 
ْجَز َفاْهُجر(،]11[ از پلیدي بپرهیز! این هجرت  كه ما باید از آن پرهیز كنیم، فرمود: )َو الُرّ
تا آخر قیامت هســت، ممکن است در یك عصر ما جهاد نداشته باشیم، جهاد بیروني 
نداشته باشیم؛ اما جهاد دروني تا قیامت هست، هجرت هم تا قیامت هست، فرمود از 
هر پلیدي مهاجرت كن! ما انسان  ها دلمان مي خواهد پاک باشیم و در وسوسه  ها پیروز 
باشیم، این اوایل ممکن است، یك مقداري سخت باشد، بعد یك مقدار كه جلو رفتیم به 
آساني از گزند وسوسه حفظ مي شویم، قصص انبیا را كه خدا نقل مي كند، به ما راهکار 
نشان مي دهد كه این راه رفتني است؛ منتها آنها جلوتر، شما دنبال. گاهي انسان به جایي 
مي رسد كه كار براي او آسان مي شود، گاهي از این فراتر قدم بر مي دارد به آساني كار از او 
الم(،  صادر مي شود، خیلي فرق است؛ بین دعاي كلیم حق و دعاي حبیب حق)َعلَْیِهما الَسّ
درباره موسي خداي سبحان دید دعاي كلیم حق این است كه )َرِبّ اْشَرحْ لي  َصْدري ( تا 
ْرلي  أَْمري (؛]12[ یعني كار مرا براي من آسان كن! این خواسته  به آنجا مي رسد كه )َو یَِسّ
كلیم حق است. در قبال خواسته  های دیگر ذات أقدس الهي فرمود: )َقْد أُوتیَت ُسْؤلََك 
یا ُموسی(،]13[ به همه خواسته هایت رسیدي، ما اجابت كردیم، این براي كلیم حق؛ اما 
ُرَک لِلُْیْسری(،]14[ ما آنقدر عظمت به تو دادیم كه كار ها  درباره حبیب حق، فرمود: )َو نَُیِسّ
از تو به آساني صادر مي شود، نه كار را براي تو آسان كردیم، فرمود ما تو را مصدر امور قرار 
دادیم كه به آساني كار از تو صادر مي شود، آن مقام كجا، این مقام كجا؟! ولي به هر حال 
راه باز است. ما مي خواهیم خیرات به آساني به ما برسد، اگر حوزوي هستیم به آساني 
به مقام اجتهاد برسیم، اگر دانشگاهي هستیم به آساني به مقام استادي برسیم، این راه 
شدني است، شوق ایجاد مي كند، استعداد عطا مي كند، موانع را بر طرف مي كند، طولي 
نمي كشد كه این در حوزه مي شود مجتهد، آن در دانشگاه مي شود استاد، هر كسي در 

هر سمت و سویي هم كه باشد، این راه براي او باز است. 
بیانات حضرت آیت اهلل جوادي آملي )دام ظله( در جلسه درس اخالق در دیدار با 
جمعی از دانشجویان ، طالب و پرسنل نیروی انتظامی، قم؛ 1395/11/7 

مركز اطالع رسانی اسرا 

هجرت از پلیدی ها

خوان حکمت روزهای یك شنبه منتشر می شود. 

]1[- آل عمران، 18.   ]2[- بحار األنوار)ط - بیروت(، ج1، ص180.     ]3[- تحریم، 4.
]4[- وسائل الشیعه، ج27، ص34.     ]5[- مؤمنون، 1. ]6[- بحار األنوار)طـ  بیروت(، 

ج1، ص180.     ]7[- مائده، 3.     ]8[- نهج البالغه صبحي صالح، خ1۹۹.
]۹[- الکافي)ط -   اإلسالمیه(، ج3 ، ص64.    ]10[- تهذیب األحکام، ج1، ص1۹7.

]11[- مدثر، 5.      ]12[- طه، 25 و 26.     ]13[- طه، 36 . ]14[- أعلی، 8 .

نقل است كه سالها پیش در یکی از مراسم سینمایی فرانسه وقتی 
یك مقام دســت چندم دولتی آن كشور به عنوان مهمان دعوت شده 
بود، لوییس بونوئل )فیلمساز معروف فرانسوی( كه در آن مراسم حضور 
داشت و قرار بود مورد تجلیل هم قرار گیرد، مراسم یاد شده را ترک كرد 
و بعدا علت این عمل را توهین به سینما و سینماگر نامید. این روایت، 
ســالیان دراز مورد استفاده جماعت سینمایی داخل خصوصا از جنس 
شبه روشنفکرشان بود و همواره نسبت به مراسم سینمایی كه شخصیتی 
دولتی در آن حضور داشت، ابراز نارضایتی می كردند. با این حال حضور 
مقامات دولتی در جشنواره فیلم فجر به دلیل اساس دولتی آن، نهایتا 

تا حد یك وزیر ارشاد و معاون سینمایی ایشان، پذیرفته شده بود. 
اما آنچه روز پنجشنبه در مراسم اختتامیه سی و پنجمین جشنواره 
فیلم فجر اتفاق افتاد مانند سایر رویدادهای ریز و درشت این جشنواره 
یك ركورد محســوب می شود. حضور دستیار ارشد و یك معاون رئیس 
جمهوری، به عالوه 3 وزیر و مقادیر معتنابهی معاون و مشــاور و مدیر 
دولتی باعث شد تا جشنواره سی و پنجم ركورد حضور مقامات دولتی 

)اكثرا بی ربط با سینما( را در یك مراسم سینمایی به ثبت برساند. 
حاال وقتی وزیر امور خارجه نام برنده بهترین فیلم را قرائت كرد و 
عوامل فیلم یاد شده جایزه خود را از دست رئیس سازمان حفاظت محیط 
زیســت و وزیر كار و امور اجتماعی و دستیار ارشد رئیس جمهوری در 
مذاكرات هسته ای دریافت كردند، دیگر ركورد یاد شده دو قبضه شد و 
توانســت چند ركورد دیگر از جمله »اهدای جایزه از سوی بی ربط ترین 
جایــزه دهندگان« را نیز به خــود اختصاص دهد! خصوصا كه در فیلم 
یاد شــده هیچ نشانی از سیاست خارجی با محیط زیست و ایضا كار و 
امــور مربوطه و حتی بیمه تامین اجتماعی هم به چشــم نمی خورد!! 
طرفه آنکه در بین وزرای یاد شده دیگر خبری از وزیر ارشاد )كه به هر 
حال می توانست به سینما و جایزه اش اندكی ربط پیدا كند( نیز نبود!!! 
این در حالی بود كه در مقابل حضور تعداد قابل توجهی از مقامات 
دولتی، بســیاری از مدعوین ســینمایی و عوامل فیلم های جشنواره از 
جمله نامزدان و حتی برخی برندگان جوایز در ســالن حضور نداشته و 

صندلی آنها خالی ماند.
همه این پررنگ شدن صبغه دولتی جشنواره فیلم فجر در دوره ای 
اتفــاق افتاد كه برخالف آنچه از ابتدای دولت یازدهم تحت عنوان امید 
در ســینما اعالم شــد و حتی جایزه ای هم برای آن تدارک دیده شده 
بود، خیل فیلم های تلخ و سیاه و مایوس كننده )كه ركورد دیگری برای 
جشــنواره سی و پنجم به حســاب می آید(، این جشنواره را تقریبا به 
ماتمکده ای بدل ســاخت كه هر آدم شاد و امیدوار را هم می توانست از 

دنیا و مافیها ناامید و سرخورده بکند. 
در واقع می توان گفت به تعبیر روانشناســانه در طول 10-11 روز، 

این جشــنواره مانند  یك »كریدور« شــوک عمل كرد. )توضیح آنکه 
»كریدور شوک« در برنامه درمانی امروز غرب، در برخی تیمارستان ها 
به جای سیستم های شوک الکتریکی و قرص های روان درمان، در طول 
یك راهروی طوالنی و توسط امواج رادیویی و الکترومانیتیك برای تحت 

تاثیر قرار دادن بیماران انجام می گیرد(. 
آثاری با شــخصیت هایی فلــك زده و درب و داغان كه یا در حال 
خودكشــی بودند یا دیگران را به قتل رســانده و یا به خودكشــی وا 
می داشــتند، خانواده های از هم پاشــیده یا در حال فروپاشــی، روابط 
ارتقاء یافته نامشــروع كه به تعبیر دیگر از مرز خیانت گذر كرده بود و 
به عرصه های فراخیانت رسیده بود! حوادثی كه بچه ها و افراد بی گناه را 
در خود می بلعید و ... در كنار خیل زنان و مردانی كه در موقعیت های 
نامناسب دست و پا می زدند و ضجه و مویه های سرسام آور  و لحظات 
طوالنی و زجركش كننده )كه ناشــی از عدم درک جماعت به اصطالح 
فیلمســاز از موضوع ســاده ای به نام ریتم بود( مجموعه ای بود كه در 
قالب تصاویر متحركی به نام فیلم و ســینما به خورد تماشاگر بینوای 
جشنواره ای داده شد و حاال می توان خدا را صدهزار مرتبه شاكر بود كه 
این سینما در بحران همیشگی خودش یعنی گریز مخاطب غرق است 
و به رغم همه سر و صداها و آمارهای نجومی و تشویق های فرمایشی، 
اما با یك حساب سرانگشتی از همان آمارهای حضرات می توان دریافت 
كه بیشــتر از  3-4 درصد مردم ما، مخاطب فیلم های یاد شده نبوده و 
به همین دلیل بحمداهلل از عوارض نامطلوب »كریدور شوک« یاد شده 

دور خواهند ماند!
اما ركورد بعدی این جشنواره را می توان در مورد بی ربط بودن انتخاب 
هیئت داوران، داوری آنها و جوایزشان دانست كه در هیچ دوره ای تا این 
حد غیرتخصصی و پرت انجام نشده است. این توضیح الزم است معموال 
در جشــنواره هایی كه الگوی جشنواره فیلم فجر قرار گرفته اند، هیئت 
داوران هر دوره از میان برندگان دوره قبل و سینماگرانی كه آثار اخیر 
آنها مهم و قابل تامل بوده، برگزیده می شوند. اما هیئت داوران جشنواره 
سی و پنجم فیلم فجر اغلب از داورانی بود كه حداقل در چند سال اخیر 
)بعضا در 7-8 سال گذشته( اصال اثری سینمایی در كارنامه خود نداشته 

اند! چه برسد به اینکه اثر مطرح و مهمی به نامشان ثبت شده باشد!!
اگرچه بطور كلی نحوه و طرح داوری در جشنواره فیلم فجر )با 5 یا 
7 داور برای قضاوت در مورد 20 رشته تخصصی( اساسا یك نوع داوری 
غیراستاندارد و عقب افتاده به شمار می رود اما این داوری در جشنواره 
سی و پنجم برای اولین بار قضاوت های ساده لوحانه، غیركارشناسانه و 
بعضا بامزه و مضحکه آمیزی ارائه داد  كه می تواند یکی دیگر از ركوردهای 
جشنواره سی و پنجم محسوب شود. از كاندیدا كردن موسیقی فیلمی كه 
اساسا موسیقی متن نداشت تا نامزدی بدل كاری به عنوان جلوه های ویژه 

میدانی فیلمی كه وی در آن فیلم اصال حضور نداشت یا اساسا جلوه های 
ویژه فیلم یاد شده در حد چند دانه برف یا چند قطره باران بود تا ... تا  
نادیده گرفتن عمدی فیلم هایی كه موضوع آنها مغایر منافع كانون های 
سلطه جهانی به نظر آمده و انتخاب شان احتماال به قسم نامه تابعیت 
خارجی برخی از داوران یاد شــده لطمه وارد می كرد!  از همه اینها كه 
بگذریم باید از برخی جوایز شگفت آفرین و حیرت آور این هیئت داوران 
نیز یاد كرد و چند ســوال از این حضرات پرسید كه امیدواریم با سواد 

فوق تخصصی! خود بدان پاسخ دهند:
1- چگونه می شود به فیلم »ماجرای نیمروز« كه نه جایزه كارگردانی 
را برده و نه برای رشته های اصلی مانند بهترین فیلمنامه و فیلمبرداری 
و تدوین )پارامترهــای اصلی و محوری یك فیلم برتر(،حتی نامزد هم 
نبــوده ناگهان جایزه بهترین فیلم تعلق گیرد؟! مگر چه عواملی به جز 
كارگردانی و فیلمنامه و فیلمبرداری و تدوین و ... وجود دارد كه فیلمی 

را به سطح بهترین فیلم جشنواره می رساند؟!
2-چگونه می شــود فیلم »ماجرای نیمروز« كه فیلمنامه اش حتی 
درمیان نامزدهای این رشته هم قرار نداشته، بهترین فیلم از نگاه ملی 
)كه قاعدتا بایستی موضوع و فیلمنامه آن مالک قرار گیرد( لقب گیرد؟! 
یعنی سایر فیلم های كاندیداشــده برای بهترین فیلمنامه،  هیچ نکته 
ملی نداشتند و یا با موضوعاتی غیرملی یا ضد ملی نامزد سیمرغ بلورین 
شــدند؟! قطعا در اینجا پرداخت موضوع ورای خود ســوژه نیز مالک 
است و با یك پرداخت و نوشتار ضعیف و غیرقابل قبول، هیچ موضوعی 
نمی توانــد به عنوان یك فیلم، مدنظر قرار گیــرد. وگرنه برفرض آنکه 
پرداخت فیلمنامه »ماجرای نیمروز« آنچنان ضعیف بوده تا آن حد كه 
حتی در میان نامزدهای بهترین فیلمنامه نیز قرار نگیرد، چگونه علیرغم 
برگزیده نشــدن كارگردانی اش، توانست به عنوان بهترین فیلم از سوی 

هیئت داوران انتخاب شود؟! 
3-چگونه می شود فیلم »فِراری« كه جایزه بهترین فیلمنامه را )البد 
به خاطر موضوع مهم و پرداخت درست( گرفت و همچنین كارگردانش 
جایــزه ویژه هیئت داوران را )البد به دلیل كارگردانی برترش( دریافت 
كرد، یعنی هر دو عامل اصلی بهترین فیلم را دارا بود،  نه به ســیمرغ 

بلورین بهترین فیلم دست پیدا كرد و نه جایزه ملی را كسب نمود؟
همه این سواالت در حالی است كه نگارنده، فیلم »ماجرای نیمروز« را 
یکی از معدود آثار قابل قبول جشنواره امسال دانسته و طرح پرسش های 

فوق، تنها می تواند با یك سوال دیگر پاسخی منطقی داشته باشد: 
چــرا فیلمی كه 3 جایزه اصلــی بهترین فیلم، نگاه ملی و برگزیده 
تماشاگران را دریافت كرد، عنوان بهترین كارگردانی را كسب نکرد و در 
رشته های اصلی و تعیین كننده مانند فیلمنامه و فیلمبرداری و تدوین 

و ... حتی كاندیدا هم نشد؟!  

سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر - بخش پایانی

سعید مستغاثیسینمایی ناامید درجشنواره سوپر دولتی با داورانی ماقبل تاریخ!

گزارش خبری تحلیلی کیهان

ملت انقالبی حماسه  آفرید
پادوهای آمریکا آدرس غلط ندهند

رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک 
مجمع تشــخیص با اشاره به این که 
تهدیدات رئیس جمهور آمریکا تاثیری 
ندارد گفت : آزمایش های موشکی ایران 

ادامه خواهد داشت.
بــه گزارش فارس، علــی اكبر والیتی 
رئیس مركز تحقیقات استراتژیك مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام در گفت وگو با 
روزنامه لوموند و شــبکه فرانس 24 اظهار 
داشت: تهدیدات رئیس جمهور جدید آمریکا 

بر ما تاثیری ندارد.
وی افزود: از ابتدای انقالب اســالمی 
تمامی رؤسای جمهور آمریکا رویکرد منفی 

در قبال ایران داشتند.
والیتی در مــورد اینکه آیا همزمان با 
تحریم های جدید آمریکا علیه ایران پس 
از ممنوعیت سفر اتباع ایرانی به آمریکا و 
تالش برای وارد كردن نام سپاه پاسداران 
انقالب اســالمی به فهرست سازمان های 
تروریســتی، ایران وارد مرحله جدیدی از 

رویارویی با آمریکا شــده است، گفت: ما 
به این تهدیدات عــادت كرده ایم و به آن 

اهمیت نمی دهیم.
والیتی در پاسخ به این پرسش خبرنگار 
فرانس 24 كه آزمایش موشــکی ایران از 
دیدگاه آمریکا نوعی اقــدام تحریك آمیز 
بود. آیا آزمایــش جدیدی صورت خواهد 
گرفت؟ اگر پاسخ مثبت است این آزمایش 
چه زمانی و با چه هدفی خواهد بود، گفت: 
هدف ایــن آزمایش ها تقویت توان دفاعی 

ایران است.
وزیر اســبق امور خارجه ایران تاكید 
كرد: ما نمی خواهیــم تالش برای تقویت 
توان خود را با تهدیــدات ترامپ متوقف 
كنیم. آزمایشات موشکی طبق پیش بینی ها 
ادامــه خواهد یافت. شــاید در مورد آنها 
اطالع رسانی كنیم و شاید هم چنین كاری 
نکنیم. ما باید خودمان از خود دفاع كنیم 
و برای این كار از ترامپ و هیچ كس دیگر 

اجازه نمی گیریم.

سرویس سیاسی-
ملت انقالبی ایــران در روز جمعه و در 
ســالگرد انقالب اسالمی در لبیک به ندای 
رهبر انقالب برای پاسخگویی به تهدیدات 
زدند،  رقم  را  آمریکا حماسه ای دیگر  اخیر 
و  استکبارستیزی  روح  از  که  حماســه ای 
ذلت ســتیزی این ملت نشات می گیرد لذا 
پادوهای آمریکا بــرای تحلیل این رخداد 

عظیم آدرس غلط ندهند!  
»درحالی كه دونالد ترامپ وارد جنگ لفظی 
با ایران شده است، شركت كنندگان در راهپیمایی 
تهران مانند همیشه شعار مرگ بر آمریکا و اسرائیل 
ســر دادند.« اینها جمــالت خبرنگار خبرگزاری 
آمریکایی آسوشــیتدپرس از تهــران و در هنگام 
گزارش پیرامون راهپیمایی 22 بهمن بود. نه تنها 
این خبرگزاری بلکه بسیاری از خبرگزاری های دنیا 

با چنین جمالتی این حماسه را پوشش دادند.
جمالتی كه خبرنگار آسوشیتدپرس در مورد 
راهپیمایی باشکوه 22 بهمن عنوان كرده خواننده 
را به یاد سخنان رهبر معظم انقالب در 1۹بهمن 
)یعنی چند روز پیش از این راهپیمایی( می اندازد. 
فرمانده كل قوا در دیــدار فرماندهان و كاركنان 
نیروی هوایــی ارتش جمهوری اســالمی ایران 
فرمودند: » این]ترامپ[ میگوید از او ]اوباما[ تشّکر 
كنید، از من هم بترسید! نه از شما هم نمی ترسیم. 
روز بیست و دّوم بهمن، مردم جواب این تهدیدها و 
این حرفها را در خیابان خواهند داد؛ نشان می دهند 
كه ملّت ایران در مقابل تهدید چه موضعی میگیرد. 

نخیر، از تهدید كسی هم ما نمی ترسیم.«
لبیک به رهبری؛ پاسخ به تهدیدها

راهپیمایی به یاد ماندنی 22 بهمن امســال، 
ویژگی هایی داشــت كه باعث شد حضور باشکوه  
مردم جلوه ای دیگر از امتداد انقالب اسالمی را در 
38 ســالگی آن به نمایش بگذارد. نظام سلطه در 
طول نزدیك به 4 دهه گذشته همه انواع تقابل ها 
را در دشمنی با انقالب اسالمی ایران به كار برده 
اســت. از تحریم و تهدید تا حمله نظامی، تهاجم 
فرهنگی، مبــارزه اقتصادی، كودتای رنگی و این 
اواخر سیاســت هویج و چماق و مشت چدنی در 
دستکش مخملی اما در فاصله اندكی پس از روی 
كار آمدن رئیس جمهور آمریکا كه دیوانه وار مشت 
به دیوار می كوبد و با تمام عصبانیت به تهدید ایران 
می پردازد ده ها میلیون نفر از مردم ایران در این 
روز بــه خیابان ها آمدند تا نشــان دهند بیمی از 
تهدیدهای پوشالین كلیددار تازه به دوران رسیده 

كاخ سفید ندارند.
ترامپ چهره بدون روتوش آمریکاســت و در 
چنین حالتی حضور میلیونی مردم ایران در برابر 
جلوه تمام عیار شــیطان بزرگ بود. رهبر معظم 
انقالب درباره این نمود عریان و واقعی آمریکا كه 
در رئیس جمهور جدید این كشور جلوه كرده است 
فرمودند: »ما از این آقایی كه تازه آمده، متشّکریم؛ 

تشــّکر ما به خاطر این است كه زحمت ما را كم 
كرد و چهره  واقعی آمریکا را نشان داد. كاری كه 
ما در طول سی و چند سال ]درباره [ فساد سیاسی، 
فساد اقتصادی،  فساد اخالقی، فساد اجتماعی در 
دستگاه حاكمه آمریکا دائم میگفتیم، این آقا آمد 
در دوره انتخابات و بعد از انتخابات، این را علنی و 
عریان كرد. االن هم با این كارهایی كه دارد میکند، 
نشان میدهد كه حقیقت آمریکا چیست، حقوق  
بشر آمریکایی یعنی چه؛ بّچه  پنج ساله را دستبند 

می زنند! حقوق  بشر اینها این است.«
تحلیل »روسیا الیوم«

حضور گســترده و حماســی مردم ایران در 
38 سالگرد پیروزی انقالب اسالمی ایران لبیکی 
دوباره به رهبر انقالب بود و پیامی قاطع و كوبنده 
به تهدیدهای دشمنان ایران خاصه آمریکا داشت. 
امــا در این میان مصــادره به مطلوب این حضور 
برای مقاصد سیاســی و حزبــی و همچنین ارائه 
خوانش هایی در همین راســتا از حضور گسترده 

مردم در برخی رسانه ها دیده می شد.
اما در مقابل پایگاه خبری »روسیا الیوم« نوشته 
است: »سه  دلیل اساسی برای تهدید مکرر ایران 

توسط ترامپ وجود دارد:
1( آمریــکا  بعد از 38 ســال از عمر انقالب 
ایران نتوانست این كشور را تسلیم  سیاست های 

واشنگتن كند.
 2( ایران آخرین منبع بزرگ نفت در خاورمیانه 
است كه آمریکا تاكنون نتواسته نقشه های خود را 

روی این منبع بزرگ اجرا كند.
3( ایــران تمدن و هویت ذاتی دارد و به هیچ 
كشور دیگری وابسته نیست و آمریکا تالش می كند 
وابستگی این كشور را به قبل از انقالب برگرداند.«

منفعل های بی خاصیت!
امــا در مقابــل تهدیدهای هــر روزه آمریکا 
نگاهی منفعل و بی خاصیــت نیز وجود دارد كه 
در تالش اســت تا با ژست شبه روشنفکرانه خود 
را در چارچوب انقالب بنمایاند. در حالی كه اصل 
برائت از مشركین در اسالم آموزه ای قرآنی است 
چگونه می توان به این نگاه و شیوه تن داد؟ یکی 

از متهمان فتنه 88 نوشته است: »رفتم راهپیمایي. 
نه مشــتي به دهان كسي زدم ونه مرگ بر كسي 
گفتم و نه پرچمي آتش زدم و نه از روي پرچمي 
رد شــدم. خیلي با افتخار رفتم تا از انقالب مردم 

و سربلندي و همبستگي ملت ایران دفاع كنم«!
چگونه می توان بدون اعالن انزجار از كســی 
كه تمام توانش را در جنگ و دشمنی و ستیزه با 
انقالب ایران به كار بسته و در این راه از هیچ اقدامی 
فرو گذار نکرده، از انقالب دفاع كرد؟ دشمنی كه از 
انهدام هواپیمای مسافربری تا حمایت تسلیحاتی 
از صدام و دیگر دشمنان ملت ایران و اعمال انواع 
و اقسام تحریم ها علیه ملت ایران و انقالبشان به 
كار گرفته است. این جماعت حتی در مقابل این 
دشمن آشکار و تهدیدهای هر روزه اش حاضر به 
اعالم انزجار و برائت خود نیستند پس چگونه دم 

از انقالب و حمایت از ایرانیان می زنند؟ 
گرا دادن به دشمنان
 برای تحریم ایران 

مگــر نه اینکه عــده ای از همین جماعت به 
دشمن برای تحریم ایران گرا می دادند، حاال دفاع 
از ملت ایران و گرا دادن به دشــمن برای تحریم 
اقتصادی و تشــدید فشــار بر این ملت مظلوم را 

چگونه می توان یك جا جمع كرد؟ 
اخیرا نیز یکی از سران فتنه 88 مدعی آشتی 
ملی شده است! اولین سوال این است كه مگر ملت 
در حالت جنگ یا قهرند كه كسی بخواهد آنها را 
آشــتی بدهد؟ همه ملت با سلیقه های مختلف، 
روز جمعه در جشن پیروزی انقالب اسالمی پای 
كار آمدند و یك صدا بر انقالبی بودن خود تاكید 
كردند. دست بر قضا 7 سال پیش، جماعت وطن 
فروشی پیدا شدند كه دروغ تقلب در انتخابات  )آن 
هــم به میزان 11 میلیون رای!( را تکرار كردند و 
براساس آن آشوبی را تدارک كردند كه شعار آن 
تدریجا روشن  شد؛ انتخاباتی كه بهانه است و اصل 

نظامی كه  نشانه گرفته شده بود.
آشتی ملی!

همین فرد مذكور )از ســران فتنه 88( اخیرا 
ضمــن بزرگ نمایی از تهدیدهــای آمریکا آن را 

بهترین فرصت برای آشتی ملی عنوان كرده است. 
عبارات به ظاهر زیبای »آشتی ملی« و »همبستگی 
در برابر تهدید دشمنان« این روزها به كلید واژه 
كســانی تبدیل شده است كه بسیاری از آنان در 
جریان انتخابات 88 در كنار دشمنان قسم خورده 
این ملت و انقالب ایستاده و با آنان هم نوا شدند. 
كار به آنجا كشید كه شبکه های رسانه ای دشمنان 
هــر روز به تمجید و تعریف از اقدامات و بیانیه ها 
و آشوب آفرینی های آنان می پرداختند و در آتش 

فتنه و آشوب می دمیدند. 
آنچــه این جماعت در ســال 88 رقم زدند 
بهترین فرصــت را از زمان انقــالب در اختیار 
دشــمنان انقالب، خاصــه آمریکا قــرار داد تا 
با ارجــاع به آشــوب های فتنه گــران در ایران 
ســنگین ترین تحریم ها را علیه مردم ایران رقم 
بزنند. آشوب آفرینی در آن سال در حالی با بهانه 
تقلب در انتخابات رخ می داد كه همین فرد چند 
بار در پســتوها اذعان كرده كــه تقلب واقعیت 
ندارد اما اگر این حقیقت را علنی بگوید، حمایت 

كنندگان از دور او پراكنده می شوند! 
اما آنهایی كه در آتش فتنه دستی داشته اند 
بــه جای الف آشــتی ملی، بایــد صریح بگویند 
كه چگونه در آشــوب مبتنی بر اســم رمز تقلب 
نقش آفرینی كردند. حال آن كه یکی از متهمان 
فتنه 88 و مدعیان آشــتی امروز، بعد از آن دوره 
به رفقایش گفت؛ »براي بنده كه تجربه انتخابات 
را دارم مي دانم كه تقلب نشده. ممکن است یکي 
دو میلیون عقب جلو شــده باشــد ولي ما نتیجه 
انتخابات را باخته ایم. حاال به جاي 25 میلیون و 
14 میلیون، شده باشد 24 میلیون و 15 میلیون 

مثاًل. ما انتخابات را باختیم.«
او و هم قطارانش متهم ردیف اول خیانت و 
وطن فروشــی هستند و بنابراین، نقاب »صلح و 
آشــتی«، بر قیافه و سوابقشان زار می زند. آنها 
دســت كم باید با صدای بلنــد از مردم و نظام 
عذرخواهی كنند و پیش از اعتراف و اقرار صریح 
به گنــاه خیانت و مردم فریبی چگونه می توان 
ادعای امروزشــان را مبنی بر آشتی به حساب 

صداقت گذاشت؟! 
سردرگمی و استیصال

طرح ادعایی »آشــتی ملی« ایــن روزها در 
حالی از ســوی جناحی خاص عنوان می شود كه 
به عقیده برخی از صاحب نظران سیاســی بعد از 
فوت آیت اهلل هاشمی رفسنجانی درگیر سردرگمی 

و استیصال شده اند. 
از سویی دیگر ناكامی در برجام و تردیدهایی 
كه در مورد وضعیت حســن روحانی و حمایت 
از او بــه عنوان كاندیدای این جناح در انتخابات 
آینده نیز در این امر ســهیم اســت. ضمن آنکه 
نباید حساب اشــتباهی كه روی آمریکا از سوی 
این جناح باز شده بود و غلط از كار در آمدن آن 

را از نظر دور داشت.

والیتی در گفت و گو با لوموند و فرانس 24:

تهدیدات ترامپ تاثیری ندارد
آزمایش های موشکی ایران ادامه خواهد داشت
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