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آمریکا نظامی نمی آورد اینجا
آمریکا نظامی منی آورد اینجا، آمریکا نویســنده می آورد اینجا، آمریکا گوینده 

می آورد اینجا، آمریکا عامل خودش که سال های طوالنی آنها را تربیت کرده است 

می فرســتد اینجا که اوضاع ما را به هم بزنند. آمریکا کردستان را آن جوری به هم 

می زند. تهران را آن طوری مغشــوش می کند. و گاهی فرض کنید که دانشگاه ها را 

به هم می زند، و گاهی تو خیابانها می ریزند، چه می کنند. او این طور کار می کند.
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سرویس سیاسی-
روزنامه های زنجیره ای شرق  و قانون در گزارش هایی به اعدام قاتل ستایش دختر نه ساله افغانستانی پرداخته و ضمن 

نوجوان خواندن قاتل و این که چرا پدر مقتول رضایت نداده است در چرایی اجرای این حکم آسمانی تشکیک کردند!
در بخشی از گزارش شرق در این رابطه آمده است: »نوجوان ایرانی متهم به قتل ستایش، دختربچه افغانستانی، صبح 
روز پنجشنبه اعدام شد... زمانی که مأموران به خانه امیرحسین رفتند، جسد در اسید سوخته ستایش را پیدا کردند و به 

دستور بازپرس آن را به پزشکی  قانونی انتقال دادند. امیرحسین بعد از دستگیری به قتل اعتراف کرد.«
چنان که از این گزارش ها مشخص می شود قاتل دختر بچه بیگناهی را مورد تجاوز قرار داده، در ادامه او را کشته و پس 

از آن ضمن جنایت بر میت او را در اسید سوزانده است!
حکم آسمانی و قرآنی چنین فردی مشخص است ولی روزنامه زنجیره ای شرق در ادامه به تالش های بی نتیجه برای 
کســب رضایت از پدر مقتول می پردازد و می نویســد : » در این مدت خانواده امیرحسین خیلی تالش کردند تا از خانواده 
ستایش رضایت بگیرند. پدر و مادر امیرحسین به همراه تعدادی از فعاالن اجتماعی برای جلب رضایت اقدام کردند، اما خانواده 
ستایش رضایت ندادند. البته او مرد محترمی است و من در این مدت بی احترامی از او ندیدم، اما می توانست امیرحسین 

را ببخشد که این کار را نکرد.«
انتظار تحکم آمیز و شماتت پدر یک دختر بچه بیگناه که او را مورد تعرض قرار داده کشته  و در اسید سوزانده اند تا 
قاتل را مورد عفو قرار دهد خود جنایت و خباثت دیگری است که از یک انسان آزاده و متدین انتظار آن نمی رود ولی ظاهرا 

روزنامه های زنجیره ای مرزهای انسانیت را درنوردیده  و تعاریف دیگری از مفاهیم انسانی ارائه کرده اند.
ممکن است فردی در حالت عصبانیت فردی را به قتل برساند و خانواده مقتول به توصیه قرآن و بزرگان دین گذشت 
کنند  و قاتل نجات یافته و عمر دوباره ای را شروع کند ولی زمانی که یک انسان عالوه بر قتل مرتکب جنایات دیگری شده 
باشــد از جمله تعرض به مقتول  و جنایت بر میت و به عنوان نمونه ســوزاندن پیکر او در اسید جامعه دچار ناامنی روانی 
می شود، در سال گذشته جنایات مشابه از جمله قتل آتنا اصالنی و سرقت یک خودرو منتهی به قتل یک نوزاد بیگناه اتفاق 
افتاده و جامعه ملتهب گردید، انتظار روزنامه های زنجیره ای که التهاب و تشنج روانی جامعه نادیده گرفته شده و قاتل و 

متهمین مورد عفو قرار بگیرند عجیب و شگفت انگیز به نظر می رسد.
حواله دهندگان ثابت قدم!

با وجود گذشت 5 سال از مدیریت اجرایی طیف اصالحاتـ  اعتدال بر کشور، ناکارآمدی دولت در حل نابسامانی ها، سبب 
شده تا مدعیان اصالحات و حامیان دولت، هنوز از ترفند نخ نما شده حواله دادن مشکالت به دولت های قبل دست بردار نباشند.

روزنامه ایران دیروز در یادداشــتی نوشــت: »عده ای سعی دارند تا بخشــی از اقدامات دولت های قبل را به پای دولت 
روحانی بنویسند. در دولت های نهم و دهم ظرفیت سازی هایی در اقتصاد و صنعت صورت گرفت که واقعی نبود و اکنون به 

طور طبیعی این ظرفیت ها خالی مانده است و روی آن اسم رکود می گذارند.«
گفتنی است، روزنامه بهار چندی پیش در مطلبی این رویکرد غیر حرفه ای را ترفند سیاسی و رسانه ای دانست 
و نوشــت: »دولت مستقر و رسانه ها و سیاســیون همراه آن به جهت آنکه عملکردی متناسب با وعده های خود 
نداشــته اند در پی برجسته سازی گذشته و استفاده مجدد از  ترفند سیاسی و رسانه ای با کلید واژه »دولت قبل« 
هستند. درباره آن که این تصور از دولت و همراهان رئیس جمهور روحانی که در بخش هایی از جامعه به وضوح 
مشاهده می شود تا چه حد مبتنی بر واقعیت است می توان بحث کرد اما از این واقعیت گریزی نیست که بخشی 
از مردم چنین نگاهی را به دولت دارند و همین نگاه سبب کاهش محبوبیت دولت در بین قشرهای مختلف جامعه 
شــده است... نمی توان پذیرفت که رسانه ها در روزهای انتخابات بلندگوی مطرح شدن مطالبات و از طرف دیگر 
ابزاری برای تبلیغات سیاسیون بشوند اما زمانی که سیاستمداران بر کرسی قدرت تکیه زدند نقش ناظر خود را 
فراموش کرده و به جای نقد خطاها و ضعف های دولت مستقر بعد از گذشت زمانی طوالنی از پایان دولت گذشته 

باز هم از »دولت قبل« سخن بگویند.«
اعتراضات اخیر پرده های نمایش تصنعی اصالح طلبان را کنار زد!

روزنامه زنجیره ای بهار در گزارشی با عنوان »آب رفته به جوی باز می گردد « به نحوه واکنش اصالح طلبان به رخداد های 
اخیر کشور پرداخته و نوشت :» اصالح طلبان همواره با دلهره و تطبیق دادن های گریزناپذیرشان با حاکمیت سخت همراه بوده 
و جز در خطابه، هیچ استراتژی عملیاتی بلندمدتی را برای معضالت جامعه در آستین نداشته و ندارند و تنها هنرشان متقاعد 
کردن جامعه برای تن دادن به شرایط موجود به انضمام ترساندن شان از یک آینده هولناک موهو م و یا حتی واقعی بوده است.«
ایــن روزنامــه اصالح طلب در ادامه با اذعان به رویکرد ریاکارانــه و فرصت طلبانه اصالح طلبان به حوادث روزهای 
گذشــته در کشــور تصریح کرد : »درجریان اعتراضات اخیر که اتفاقا بخش اعظم نیروهای حاضر در صحنه اش نیز به 
لحاظ سیاسی فاقد شناسنامه بوده و پایگاه تشکیالتی مشخصی نیز ندارند باعث شد که این بازی موش و گربه برخی 
اصالح طلبان با طیف آزادی خواه و مستقل جامعه برای همگان رو شده و پرده های نمایش تصنعی به کناری رود. البته 
اقدام نسنجیده و عجوالنه طیف و نهاد مذهبی تر اصالح طلبان در تشدید و تصریح این مقوله حقیقتا مؤثر افتاد و بهانه 
را به دســت بخش اعظم جامعه داد. برخی اصالح طلبان در واقع نه در عرصه خیابان و نه بر تعداد نه چندان پرشــمار 
حاضر در صحنه اعتراضات مردمی بلکه در اذهان عمومی مسکوت متکثر جامعه قافیه را باختند و احتماال آب رفته را 

نیز نخواهند توانست به جوی بازگردانند.«
گفتنی است، رویکرد و عملکرد جریان مدعی اصالح طلبی در قبال وقایع اخیر کامال متناقض و فرصت طلبانه بوده است. 
این جریان در ابتدای شکل گیری تجمعات اعتراضی به مشکالت اقتصادی در چند نقطه از کشور، بدون کمترین توجهی به 
مطالبات مردم، به متهم کردن رقبای خود و منتقدین دولت در این اعتراضات پرداخته و پس از آنکه تجمعات منحرف و به 
سمت آشوبگری، آدم کشی و خسارت زدن به اموال عمومی کشیده شد، فرصت را مناسب یافته و با موج سواری ریاکارانه بر 

به رسمیت شناختن حق اعتراض آشوبگران و مخالفت با هرگونه برخورد با این جنایتکاران پرداختند.
در انتساب اعتراضات مردم به منتقدین دولت کم کاری کردیم!

سرمقاله دیروز روزنامه اعتماد را عباس آخوندی، وزیر و راه شهرسازی دولت یازدهم و دوازدهم نوشته بود. در ابتدای 
این نوشتار همسو با سیاق این روزهای طیف موسوم به اصالح طلب ابتدا اعتراض به گرانی را حق مردم دانسته اما در ادامه 

به طرح توطئه در مورد اعتراض ها پرداخته و آن را سیاسی جلوه داده است! 
پس از آن وزیر راه و شهرسازی مطابق رویکرد دولت تدبیر و امید از آغاز تاکنون مقصر تمامی مشکالت فعلی را نه عدم 

کارآمدی دولت مستقر بلکه دولت های قبل عنوان کرده است. 
آخوندی در این یادداشــت تصریح کرده اســت: »خوانِش ضعف عملکرد اقتصادي دولت به عنوان ریشه و زمینه ساز 
بنیادیِن شکل گیري حوادث تبلیغ شد... کساني که اولین حادثه، یعني ناآرامي مشهد را به وجود آورده  بودند، از یاد رفتند. 

این اولین انحراف بود.« 
البته منظور آخوندی از این موضوع که از یاد رفتند این نیست که اعتراض های آنان به گرانی و سیاست های اقتصادی 
دولت فراموش شد بلکه منظور او این است که در انتساب آن به یک جناح سیاسی کم کاری کردیم! چنان که در ادامه بر 

این موضوع تاکید دارد.
چه انتظاری از این دولت می توان داشت؟ دولتی که وزیر آن معتقد است که عملکرد اقتصادی دولت خوب بوده و آنچه 
مشکل دارد »خوانش ضعیف آن است« یعنی آنچه توسط دولت انجام شده به خوبی به مردم منتقل نشده یا آنچنان که 

باید این کار صورت نگرفته است! 
آخوندی فراموش کرده که رئیس جمهور گفته بود مالک آمار و ارقام و اخبار نیست بلکه مالک »جیب مردم« است. 
با چنین مالکی دیگر نیاز به ارائه خوانش نیست چون هر کسی خود بهتر از جیبش خبر دارد. البته منکر این نیستیم که 
متاسفانه به سبب عملکرد رسانه ها در همه جای جهان نوعی مصرف گرایی مفرط تبلیغ می شود و به این واسطه انسان 
همیشه در حال قیاس خود با طبقه باالتر است و همین باعث بسیاری از مسایل می شود اما این نکته ایست که دولتمردان 

تکنوکرات تدبیر و امید به آن اعتقادی نداشتند.

اجرا شدن تئوری فوکویاما 
در عاشورای 88

حرکت ضدعاشورایی جبهه غرب علیه انقالب 
اسالمی )براساس تئوری فوکویاما( پس از زمینه سازی 
چندین ساله در مطبوعات و نشریات زنجیره ای اینک 
در آســتانه عمل قرار گرفت و با خط دهی مراکز و 
عوامل کانون های خارج کشور به مرحله اجرا درآمد.

کارشناس شبکه بی بی ســی در روز 5 دی ماه 
1388 )تاسوعای حسینی( می گفت:

»... اتفاقــات روز تاســوعا در مقابــل آنچه که 
فردا قرار اســت به وقوع بپیوندد، بسیار ناچیز است. 
تظاهرات و به خیابان آمدن های امروز صرفا تمرینی 

برای تظاهرات روز عاشورا بوده است...«
کارشناس تلویزیون العربیه نیز در روز 5 دی ماه 

1388 )تاسوعای حسینی( تاکید می کرد:
»... روز اصلی فردا روز عاشوراست. فردا تظاهرات 
گســترده ای در تهران برگزار خواهد شد و فردا روز 

مهمی است...«
العربیه همچنیــن گفته های علیرضا نوری زاده 

)ضدانقالبی فراری( را پخش کرد که می گفت:
»... بــرای فــردا که روز عاشوراســت، احتماال 
تظاهرات گسترده تری در تهران اتفاق خواهد افتاد... 
فردا شعارهای شدیدتر و شفاف تری برای تغییر نظام 

در ایران سر داده خواهد شد.
فــردا روز مهم و سرنوشت ســازی در حرکت 
مخالفین خواهد بود، فردا شاهد شعارهای جدیدی 
خواهیم بود. همه کسانی که با نظام مخالف هستند، 
االن موســوی، کروبی و خاتمــی را به عنوان نماد 

مخالفت با نظام قبول دارند...«
باالخره در عاشــورای 88، آنچــه نباید انجام 
می دادند، انجام دادند و به عزاداری و عزاداران حضرت 
اباعبداهلل الحسین)علیه السالم( حمله کردند و خیمه ها 
و تکایای عزاداری را به خاک و خون کشیدند، دست 
زدند و سوت کشیدند و آنچه سال های سال به صورت 
عقده در دل خود و اربابانشان مانده بود را داد زدند و 

بر علیه عمود خیمه انقالب شعار دادند.
بدین ترتیب CNN از روز عاشورای 1388 این 

گونه گزارش داد:
»...تنش در ایران به اوج خود رسیده است. تنش 
در ایران از 6 ماه گذشته به این طرف بسیار افزایش 

یافته است...«
گزارش العربیه هم این بود:

»...حوادث تاســوعا و عاشــورا در ایران، بیانگر 
تجدید بحرانی اســت که نظام اسالمی با آن مواجه 

شده است...«
کارشناس یک شبکه خارجی دیگر هم مدعی 

بود:
»... اوضاع ایران به سوی انقالب در حال حرکت 

است...« 
شــبکه فاکس نیوز گفت و گویی با این مضامین 

با »جان فاند« تحلیلگر وال استریت ژورنال داشت:
»...کارشــناس: ما شاهد قیام هستیم، نظر شما 

چیست؟

جان فاند: رژیم ایران به شــدت سردرگم شده 
اســت. اکنون تظاهرات در حال گسترش یافتن در 

سراسر کشور است...«
اینجا بود که  گری ســیک مشاور اسبق امنیت 
ملی آمریکا نتوانست خوشحالی خود را از حرکات و 
شعارهای فوق پنهان نموده و علنا در یک گفت و گوی 

تلویزیونی اظهار داشت:
»...من چگونه خوشحال نباشم از اینکه در ایران 
موج تازه ای بر پا شده و مصمم است طومار حکومت 
اســالمی را به هم پیچد و حکومتی نظیر ایران در 
دوران شاه و عربستان ســعودی را روی کار آورد. 
خواســت ما این است که دین در سیاست دخالت 
نکند. من روشــنفکرانی را دیده ام که  اشاره های ما 
را دنبال می کنند. آنها ششلولی را باال برده اند تا هر 
کس و هر چه را با ما ناســازگار باشــد، هدف قرار 
دهد مثاًل حتی والیت فقیه را که من فکر می کنم 
در صحرای طبس تکنولوژی برتر ما نتوانست او را 

دفع کند...«
قیام 9 دی، ختم فتنه 88

اما همه این طرح و برنامه ها و تدارکات 20ساله 
و تحرکات 10 ســاله و 5 ساله و صرف بودجه های 
میلیاردهــا دالری، به فضل الهی و با درایت رهبری 
انقالب و با به صحنــه آمدن مردم انقالبی این مرز 
و بوم، فرو پاشــید و به هم ریخت. مردم با بصیرت 
مسلمان، پس از 8 ماه تحمل و مدارا، دیگر نتوانستند 
جســارت و گستاخی فتنه گران را نسبت به ساحت 
مقدس سرور و ساالر شهیدان تاریخ تحمل کنند و 
بدون هیچ گونه هماهنگی و برنامه ریزی، عاشورایی 

و حسینی به میدان آمدند. 
فتنه گران و اصحاب خارج نشینشــان، هراسان 
شدند و سرگیجه گرفتند، چون همه محاسباتشان 
بــه هم ریخته بود، آنها بــا وعده های پوچ وتوخالی 
اربابانشان، این بار دیگر کار را تمام شده می دانستند. 

پس چه اتفاق افتاده بود که بازهم نشد؟
آنها باز هم سعی کردند از طریق رسانه های 
خود به گفتــن اراجیف و بافتن الطائالت ادامه 
داده و اذهــان و افکار عمومی را تحت تاثیر قرار 
دهند. برخی آمارهای منابع غربی نشــان از آن 
دارد حجم تبلیغات رسانه ای )اعم از رسانه های 
دیداری، شــنیداری، مجازی و مکتوب( از سوی 
نظام ســلطه و اعوان و انصارشــان علیه انقالب 
و نظام اســالمی کــه در طی مدت حدود 8 ماه 
پــس از انتخابات دوره دهم ریاســت جمهوری 
در ســال 1388 انجام شد از حجم کل تبلیغات 
رســانه ای غرب علیه سیســتم شوروی سابق و 

نظام کمونیستی در طول حدود 45 سال جنگ 
سرد، بیشتر بود! 

اما کار تمام شده بود و فتنه ای دیگر علیه اسالم 
و انقالب و ایران درهم پیچیده شده بود. سخن آخر 
و کالم تمام کننده را رهبر معظم انقالب فرمود که:

»... مطمئن باشید که روز نهم دِی امسال هم در 
تاریخ ماند. این هم یک روز متمایزی شــد. شاید به 
یک معنا بشود گفت که در شرائط کنونی که شرائط 
غبارآلودگِی فضاســت، این حرکــت مردم اهمیت 
مضاعفی داشــت. کار بزرگی بود. هرچه انســان در 
اطراف این قضایا فکر می کند، دســت خدای متعال 
را، دســت قدرت را، روح والیت را، روح حسین بن 
علی)علیه الّســالم( را می   بیند. این کارها، کارهائی 
نیســت که با اراده     امثال ما انجــام بگیرد. این کار 
خداست، این دســت قدرت الهی است؛ همان طور 
که امام در یک موقعیت حساسی )که من بارها این 
را نقــل کرده    ام( به بنده فرمودند: »من در تمام این 
مدت، دست قدرت الهی را در پشت این قضایا دیدم« 

درست دید آن مرد نافِذ بابصیرت، آن مرد خدا...«
اما علیرغم شکست فتنه گران در داخل کشور، 
طراحــان خارجی فتنه در خارج کشــور راضی به 
پایان یافتن ماجرا و اعالم پیروزی دیگری از ســوی 
انقالب و نظام اســالمی نبودند و از همین روی بنا 
به اطالع از شکســت محتوم فتنه از چند ماه قبل، 
پــروژه تحریم های به قول خودشــان فلج کننده را 

کلید زده بودند.
پنسیلوانیا،  خیابان  واشینگتن دی سی، 
محل خزانه داری فــدرال، 9 اکتبر 2009 

برابر با 17 مهرماه 1388
افــرادی کــه در آن صبح پاییــزی در این 
ساختمان قدیمی 150 ساله خیابان پنسیلوانیا در 
جلسه ای به نام جلسه کشورهای همفکر )که چین 
و روسیه در آن حضور نداشتند( جمع شده بودند، 
با طرح فردی به نام »استوارت لوی« معاونت وزیر 
خزانه داری آمریکا در امور تروریســم و اطالعات 
مالی یعنی همان مرد پشت پرده تحریم های آمریکا 
علیه ایران، مراحل جدیدی از تحریم ها علیه ایران 
را در دست بررسی قرار دادند. جبهه غربی- عربی 
بنیاد این جلســه را شــکل می داد؛ نمایندگان 7 
کشور پیشرفته غرب یعنی آمریکا، فرانسه، ایتالیا، 
انگلیس، آلمان، کانادا و ژاپن به اضافه نمایندگان 
عربستان، امارات، استرالیا و کره جنوبی حاضرین 
جلسه فوق بودند. لوی می خواست در این جلسه 
برای سنگین ترین تحریم ها علیه ایران نقشه عملی 
طراحی کند. با توجه به اغتشاشات پس از انتخابات 

ریاست جمهوری دهم که غرب آن را بحران درون 
ایران ارزیابی کــرد و برای تضعیف دولت دربرابر 
اغتشاشگران موسوم به جنبش سبز، تحریم های 
جدید طراحی شد. حاصل این مذاکرات محرمانه 
در واشنگتن و جلسات محرمانه دیگری که ادامه 
پیدا کرد، طراحی پروژه عظیم تحریم های اقتصادی 

علیه ایران بود.
ایران در بهمن 1388، دستیابی به غنی سازی 
20 درصد و ورود به جرگه کشــورهای هســته ای 
را اعــالم کرد. قطعنامه 1929 شــورای امنیت در 
9 ژوئــن 2010 و 19 خــرداد 1389 حاصل همه 
آن جلســات محرمانه قبلی و به بهانه غنی ســازی 
20درصدی صورت گرفت. ماه ها تالش دیپلماتیک 
آمریکایی ها در نهایت پنج عضو دائم شورای امنیت 
را برای تشدید تحریم های جدید علیه ایران متحد 
کرد. نماینده آمریکا در ســازمان ملل راضی از این 
پیروزی دیپلماتیک، تصویب این تحریم ها را نتیجه 

عملکرد تهران دانست.
ســوزان رایس، نماینده آمریکا در سازمان ملل 
در پایان جلســه شورای امنیت در جمع خبرنگاران 

اظهار داشت:
...نقــض ایــن قطعنامه موجب تنبیه اســت و 
معیارهــای این قطعنامه کامال الزام آور اســت. این 
قطعنامه مالیم و گام به گام نیست. امروز با قطعنامه 
1929 دیگــر نظام تحریم ها علیه ایران قوی ترین و 

جامع ترین نظام تحریم در جهان است... 
پس از آن، سناتورهای آمریکایی قانون قدیمی 
داماتو را زنده کرده و به بهانه ســرکوب آزادی ها در 
ایران، »قانون جامع تحریم ها« را به تصویب رساندند. 
این استفاده حداکثری کنگره آمریکا از اغتشاشات 
سال 1388 تلقی شد. اما آنچه آمریکا و هم پیمانان 
و همفکران و مزدوران داخلی شــان در محاســبات 
خود نگنجانــده بودند، مقاومت تاریخی مردم ایران 
در برابــر همه آن تحریم های به اصطالح فلج کننده 
بود. مقاومتی که نشــانه اش را در همان راهپیمایی 
عظیم 9دی 1388 می توان سراغ گرفت. مقاومتی 
که در طول این ســال های تحریم و توطئه و ترور، 
ایران را به یکی از قدرتمندترین و اصلی ترین بازیگران 
صحنه جهانی تبدیل کرد تا جایی که ایاالت متحده 
آمریکا را علیرغم همه تبختر و تکبر و گردن کشــی 
و برخالف همه شــرط و شروط گذشته، واداشت بر 
سر میز مذاکره بنشیند. مقاومتی که به قول سران 
آمریکا از جمله اوباما و جان کری و کلینتون، راهی 
بــه جز مذاکره جهت جلوگیری از پیشــرفت ایران 
برای آمریکا باقی نگذارد و این مقاومت، امروز همان 
جبهه عربی-غربی را که زمانی جلســات محرمانه 
مشترک برای شکست انقالب و نظام اسالمی تشکیل 
می دادند را به حضیض سوق داده تا جایی که دیگر 
حتی جرأت سخن گفتن از جنگ با ایران را نداشته 
و همه عصبانیت و خشم خود را بر سر ملل مظلومی 

همچون یمن و بحرین خالی می کنند.
روزنامــه دفتــر  در  پانوشــت ها   * 

 محفوظ است

حکایت های ناگفته
 از فتنه 88

سعید متین  _________________  قسمت آخر

مالتزندگی
وجود مبارک حضرت رســول)صلی اهلل علیه و آله( فرمود: من میراث فراواني 
دارم، بیایید ارث مرا ببرید: »اَلُعلََماُء َوَرثَهًِْ االَنِبیاء«.)1( ما همه این مواریث گذشته ها را 
جمع کردیم مي خواهیم به شما منتقل کنیم، میراث ما علوم وحیاني است ،میراث ما 
تفسیر، حکمت، فقه، نظام الهي، سیاست اسالمي است، اجتماع دیني است، فرهنگ 
دیني اســت، اینها میراث ماســت، بیایید اینها را از ما ارث ببرید؛ منتها مستحضر 
هستید که ارث ماّدي با ارث معنوي فرق دارد، اگر کسي خواست از پدر خود مال را 
به ارث ببرد، شرط آن، مرگ موِرّث است؛ تا موِرّث نمیرد به وارث چیزي نمي رسد. 
در ارث ملکوتي و معنوي، شــرط آن مرگ وارث اســت؛ تا وارث به موت اختیاري 
نمیرد،»ُموتُوا َقبَل أَن تَُموتُوا« از وهم و خیال در بخش نظر، از شهوت و غضب در 
بخش عمل نمیرد؛ تا وارث نمیرد، سهمي از موّرث نمي برد، بر خالف ارث مال است 
کــه تا موّرث نمیرد چیزي به ورثه نمي دهند. فرمود: بیایید ما علوم فراواني داریم، 

سعادت شما در همین است، سعادت آخرت این است، زندگي جامعه این است.
فرهنگ اهل بیت)ع(؛ فرهنگ متنزل، نه نازل

وجود مبارک امام صادق)ع( فرمود: یکدیگر را تنها نگذارید، نهادها، ارگان ها با 
هم باشید، بي هم نباشید: »تََزاَوُروا َفإَِنّ فِي ِزیَاَرتُِکْم إِْحَیاًء لُِقُلوبُِکْم«)2( )دید و بازدید 
کنید که دیدار شما از یکدیگر موجب زنده شدن دلهای شما و یاد کرد احادیث ما 
می شود و احادیث ما شما را به هم مهربان می کند(. وقتي شما شیعیان ما هستید، 
دور هم جمع شدید ،کنار هم زندگي مي کنید، حرف هاي ما را مي زنید ،حرف هاي 
ما از جاي دیگر آمده. ما حرف نازل نداریم، ما حرف متنّزل داریم. شما در بین این 
شــعرا، نویسندگان، گویندگان، سرایندگان ببینید، اینها دو قسم هستند، بعضي ها 
حرف نازل دارند؛ یعني سیر افقي است، اگر شعري مي گویند، نثري مي نویسند از 
جایي از زمین است به جاي دیگر؛ از شرق است به غرب، از شمال است به جنوب 
و او در بســتر خاک فکر مي کند. برخي ها هستند که وقتي دست به قلم مي برند، 
چه نثر، چه نظم، شعر یا نثر متنّزل دارند نه نازل؛ یعني از جاي بلند به زمین آمده. 
حرف متنّزل، مخاطب را باال مي برد، حرف نازل یک ســیر افقي اســت. شما وقتي 
دیوان حافظ، دیوان سعدي، دیوان مولوي، دیوان سنایي و این بزرگان را مي بینید، 
مي بینید حرف از آســمان مي آورند؛ اّما حرف منوچهري دامغاني را که مي بینید، 
مي بینید این شعر، شعر نازل است. گاهي ممکن است در یک غزل، سي بیت باشد، 
انواع برگ ها، شراب ها، میوه ها، نغمه ها و انواع پرنده ها وهنرمندي َقَدري در سروده 
منوچهري دامغاني مي بینید؛ اّما این شعر، شعر نازل است؛ یعني از زمین برخاست، 
در زمین نشســت، این نظیر سّیاره است، هرگز طّیاره نیست، چه رسد به راه هاي 
دیگر؛ اما اگر حرف حافظ، حرف سعدي را مي شنوید مي بینید، حرف متنّزل است؛ 

یعني از جاي بلند آمده.
احادیث معصومین)ع(؛ مایه انسجام و همبستگی جامعه

 وجــود مبارک امام صادق فرمود : تنها چیــزي که جامعه را اصالح مي کند، 
گفتار خاندان عصمت و طهارت است. شما دور هم جمع مي شوید، حرف هاي ما را 
مطرح مي کنید: »تََزاَوُروا َفإَِنّ فِي ِزیَاَرتُِکْم إِْحَیاًء لُِقُلوبُِکْم«شــما فرزندان ما هستید. 
وقتي که در کنار هم نشستید، حرف هاي ما را نقل مي کنید. حرف ما قّصه و افسانه 
و فسون و فسانه نیست، حرف ما در شما عاطفه ایجاد مي کند. همه ما شنیدیم و 
گفتیم و می گوییم که سنگ روي سنگ بند نمي شود و درست شنیدیم و درست 
هم مي گوییم؛ اگر کســي بخواهد برجی بسازد، وقتی همه سنگ باشد، هرگز باال 
نمي رود، بین دو سنِگ سخت، مالت نرم و رقیق الزم است، این مالت رقیق است 
که سنگ ها را جمع مي کند، فرمود: عاطفه، ادب، انسانّیت، احسان، کرامت، مردانگي، 
فُ  بَْعَضُکمْ  َعلَی  گذشت اینها مالت زندگي است، اینها را ما آوردیم: »أََحاِدیُثَنا تَُعِطّ
بَْعض «)3( )احادیث ما شما را به هم مهربان می کند( اگر شما این مالت را داشتید، 
برج مي سازید، اگر نداشتید همان متر اول سنگ فرو مي ریزد. جامعه را با خشونت 
نمي شود اداره کرد، جامعه را با ربا نمي شود اداره کرد، جامعه را با بي مهري نمي شود 
اداره کرد. اآلن شما مي بینید، بخشي متأسفانه یا گرفتار ربا دادن است، یا ربا گرفتن 
با« بر پیکر اینها نشــان است، یا خشونت است یا  اســت که تازیانه »یَْمَحُق اهلَلّ الِرّ
افراط گري است و مانند آن، چنین جامعه اي نتیجه آن ده میلیون پرونده زد و ُخورد 
در دستگاه قضاست، استرس فراوان، مرگ زوْدرس، سکته و بیماري، عصبانیت، فحش 
بیجا و مانند آن اســت. جامعه اگر با خشــونت بخواهد زندگي کند، به جاي اینکه 
از مال، طْرفي ببندد ناچار است پله هاي دستگاه قضایي را بپیماید. اگر ده میلیون 
پرونده اســت، این ده میلیون براي بیست میلیون است، براي اینکه این پرونده دو 
طرف دارد، این بیست میلیون هر کدام به چند نفر هم وابسته هستند؛ تقریباً پنجاه، 
شصت میلیون نفر جمعیت همیشه درگیر زد و خوردند، چنین جامعه اي بعید است 
که به صالح و فالح بار یابد، چنین جامعه اي بعید است که مشکالت خود را بتواند 
با«،  حّل کند. فرمود: شما به جاي ربا، قرض الحسنه بدهید، به جاي »یَْمَحُق اهلُل الِرّ
َدقاِت« باشد »َربْوه«؛ یعني برجستگي، اگر جایي برجستگي باشد، سایه  »یُْربِي الَصّ
نداشــته باشد، تعبیر قرآن کریم این است که اگر شما آنجا درخت بکارید، بهترین 
ســهم را آن مي برد، اگر باران مي آید، اول ســهم اوست. آفتاب مي تابد، اول سهم 
َدقاِت«)5( فرمود:  با َو یُْربِي الَصّ اوست. مانند »جنة بربوبهًْ«؛)4(، فرمود: »یَْمَحُق اهلَلّ الِرّ
خدا ربا را، بانکداري ربا، رباخوري، ربافروشي و کارگري ربا را محو مي کند، این پیش 
نمي رود و با این، اقتصاد مقاومتي حاصل نمي شــود، فرمود با گذشت، با احسان، با 

قرض الحسنه، با رعایت ادب جامعه رشد مي کند.
در مسئله خانواده فرمود: طرفین، »واجب النفقه« یکدیگر هستند تا این رحامت 
را حفظ کنند، صله رحم را واجب کردند، قطع صله رحم را حرام کردند، اصول رحامت 
همین است، اصل، از خانواده شروع مي شود، بعد وجود مبارک پیغمبر)ص( وقتي 
به خانواده سامان داد، به جامعه ها و مانند آن هم سامان بخشید، براي هر کدام یک 
مأموریت و رسالتی قائل شد، حوزه اي قائل شد، سرکشي کرد تا جامعه را یکدست 
کند، فرمود: »یٌد واحدهًْ« و خود هم با ادب زندگي مي کرد. لفظي که عاطفه کسي 
را جریحه دار کند، نگفته اســت، چون قرآن فرمود مواظب حرف هاي خود باشید: 

»ُقْل لِِعبادي یَُقولُوا الَّتي  ِهَي أَْحَسُن«)6(.
 نماز، هزار حکم واجب دارد، سه هزار حکم مستحب. مرحوم شهید یک الفیه 
نوشت، آن هزار حکم واجب را نوشت، یک نفلیه نوشت، آن سه هزار حکم مستحب 
را نوشت. در بین این چهار هزار، شاید سه، چهار حکم آن در قرآن باشد؛ اّما ادب، 
رعایت عاطفه، رعایت گفتار و رفتار اینها اصرار قرآن کریم است، به پیغمبر فرمود: 
به مردم بگو؛ اگر قلم دست شما است مواظب رفتار خود باشید، شما که مي توانید 
دو نحوه بنویسید، چرا طوری حرف مي زنید که آبروي کسي برود، چرا طوری حرف 
مي زنید که کســي مّتهم شود؟ شما که مي توانید دو نحوه حرف بزنید، چرا طوری 
حرف مي زنید که کســي را برنجانید؟ مگر رنجاندن، کرامت است، مگر آبرو بردن 
فضیلت اســت، نه تنها حرِف خوب بزنید، نه تنها نوشته خوب داشته باشید؛ بلکه 
نوشته خوب تر، حرف خوب تر داشته باشید: »یَُقولُوا الَّتي  ِهَي أَْحَسُن«، نه »یقول التي 
هي حسن« فرمود: این کار را بکنید، چون شیطان در کمین است. بخش وسیعي از 
آبرویزي ها و استرس ها و زد و خوردها در همین مواظب نبودن گفتار و رفتار است.
بیانات حضرت آیت اهلل جوادي آملي )دام ظله( در جلسه درس 
اخالق در دیدار با جمعی از دانشجویان و طالب ، قم؛ 93/9/27 
مرکز اطالع رسانی اسرا 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. الکافی)طـ  االســالمیه(، ج1، ص32.   2 و3. الکافی)طـ  االسالمیه(، ج2، ص186.   

4. بقره، 265.   5. بقره، 276.   6. إسراء، 53.
خوان حکمت روزهای یک شنبه منتشر می شود.

بقیه از صفحه 2
وی اضافــه کرد: برخی )آمریکا( دوســت ندارند این اتفاقات را به یاد بیاورند امــا ما به آنها این مداخالت در امور داخلی 
کشورها را یادآوری می کنیم. مداخله در امور یک کشور باعث گسترش بی ثباتی و افراطی گری می شود؛ خواه این کشور ایران 

باشد یا هر کشور دیگری.
نماینده روسیه در ادامه از اعضای شورای امنیت پرسید: چرا آمریکا امروز که اوضاع در ایران آرام شده است باید این جلسه 
را برگزار کند؟ وی سپس با کنایه گفت: طبق منطق آمریکا ما هم باید بعد از حوادث فرگوسن، میسوری یا بعد از تظاهرات 

جنبش  اشغال وال استریت، درخواست برگزاری نشست اضطراری در شورای امنیت می دادیم!
وی همچنین در بخش دیگری از سخنانش با  اشاره به بدعهدی آمریکا در قبال برجام گفت: همه کشورها از این توافق 

حمایت می کنند اما آیا آمریکا ابزار دیگری به غیر از تحریم در اختیار دارد؟!
غالمعلی خوشرو، نماینده دائم ایران هم گفت: »اقدام آمریکا در طرح موضوع اعتراضات تعدادی از شهروندان ما در ایران 
به دلیل برخی شــکایات مشروع آنها، که بعضاً به واســطه خودداری آمریکا از انجام تعهداتش تحت برجام تشدید شده است، 

سوءاستفاده یک عضو دائم شورا از اختیاراتش و نیز سوءاستفاده از خود شورا است«.
خوشرو اضافه کرد: »باعث تأسف است که علیرغم مقاومت برخی از اعضاء، این شورا به خود اجازه داده است تا به وسیله 
هیئت حاکمه فعلی آمریکا مورد سوءاستفاده قرار گیرد و جلسه  ای را در مورد موضوعی تشکیل دهد که خارج از حیطه 
وظایف آن است و بدین ترتیب، ناتوانی خود در انجام وظیفه واقعی اش در حفظ صلح و امنیت بین  المللی را به منصه ظهور 

گذاشته است«.
خوشرو همچنین گفت: »این باعث بی اعتباری شورای امنیت است که موضوعی را که ماهیتی کاماًل داخلی دارد در دستور 
کار قرار می دهد اما درخصوص موضوعات واقعی، از جمله  اشغال طوالنی مدت سرزمین فلسطین، که عنوان دستور کار امروز 
شورا )وضعیت در خاورمیانه( در اصل به آن تعلق دارد، و نیز بمباران کور و بی هدف یمن در طول سه سال گذشته که تاکنون 
منجر به مرگ هزاران انسان شده و برای مردم یمن گرسنگی، بیماری و تخریب به همراه آورده است، با سرافکندگی از انجام 
کوچک ترین کاری عاجز است. فهرست این قبیل شکست های شورا که در تمامی موارد به رویکرد خرابکارانه هیئت آمریکایی 

مرتبط است، بسیار طوالنی است«.
محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران هم در حساب کاربری اش در توئیتر نوشت: »شورای امنیت سازمان ملل با تالش 
عریان آمریکا برای سرقت مأموریت این شورا مخالفت کردند. اکثر اعضا بر اجرای کامل برجام و پرهیز از مداخله در امور داخلی 

ایران تأکید کردند، شکست دیگری برای سیاست خارجی دولت ترامپ«.
واشنگتن به دنبال تغییراتی برای باقی ماندن در برجام است

از سوی دیگر رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا روز جمعه در مصاحبه با خبرگزاری آسوشیتدپرس تاکید کرد: دولت 
ترامپ در حال همکاری با نمایندگان اصلی و کلیدی بر روی یک قانون اصالحی است که این امکان را به آمریکا خواهد داد 

تا در توافق هسته ای با ایران باقی بماند.
وی در ادامه افزود: تغییرات مربوط به این قانون آمریکایی که مربوط به مشارکت واشنگتن در توافق هسته ای 2015 است، 

اوایل هفته آینده یا مدت کوتاهی پس از آن آماده خواهد شد.
اظهارات تیلرســون در شرایطی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا طی روزهای آینده با یک سری ضرب االجل 
روبرو خواهد شــد که چگونه با توافق هســته ای ایران تعامل و رفتار کند. ترامپ بارها از توافق هســته ای ایران انتقاد کرده و 

خواستار لغو آن شده است.
این گزارش افزود: گرچه مذاکراتی که کاخ سفید، وزارت خارجه و کنگره در آن دخیل هستند، محدودیت ها علیه فعالیت 
هســته ای ایران را افزایش نمی دهد، البته آن طور که ترامپ می خواهد، ولی تدابیر و اقدامات جدید می تواند روش آمریکا در 
اجرای توافقنامه هسته ای ایران را تقویت کند و بتواند ترامپ را متقاعد نماید که ارزش دارد در این توافق باقی بماند. تیلرسون 
در ادامه این مصاحبه گفت: رئیس جمهور گفته است که قصد اصالح و تغییر این توافق یا لغو آن را دارد. ما در روندی قرار داریم 

که سعی می کنیم به قول و وعده خود برای اصالح توافق هسته ای عمل کنیم.

مخالفت اكثریت اعضای شورای امنیت سازمان ملل
با طرح ضد ایرانی آمریکا

تقدیررئیسقوهقضائیه
ازنیرویانتظامیبرایکنترلناآرامیهایاخیر

 رئیــس  قوه قضائیه در تماس با فرمانده نیروی انتظامی از صبر، 
هوشــیاری و مدیریت پلیس در برخورد با عوامل اغتشاشــات و 
ناآرامی های اخیر و برخورد با برهم زنندگان امنیت جامعه تقدیر کرد.
بــه گزارش روابط عمومی قوه قضائیه، آیت اهلل آملی الریجانی در تماس 
تلفنی با سردارحسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی، ضمن تقدیر از عملکرد 
نیروهای تالشــگر و خدوم پلیس در مدیریت و کنترل ناآرامی های روزهای 
گذشــته، از خدمات مدبرانه نیروی انتظامی بــرای ایجاد آرامش در جامعه 

قدردانی کرد.

سرویس سیاسی- 
روزنامه های زنجیره ای مدعی اصالحات طی 
روزهای پنجشنبه )هفته گذشته( و شنبه بدون 
کمترین  اشــاره ای به حماسه با شکوه ملت در 
محکومیت آشوبگران و حامیان آنها با سکوت 
خبری از کنار این حماسه ماندگار و تاریخی ملت 
گذشتند و متاسفانه در رسانه های وابسته به دولت 

نیز این خط رسانه ای قابل مشاهده بود.
درســت هفته پیش چنین روزی )شنبه 9 دی( 
بود که مردم ایران اسالمی سالروز »حماسه 9 دی« را 
گرامی داشتند. اما عصر همان روز کلید »فتنه سوم« زده 
شد و آشوب گران درصد اجرای برنامه های طراحی شده 
برآمدند.  آشوبگران مشابه اقدامات فتنه گران در سال 
88 دست به تخریب اموال عمومی و تعرض به آرامش 
و امنیت مردم زدند. ایســتگاه های اتوبوس، ماشــین 
آتش نشــانی، نرده های آهنی کنار خیابان، خودپرداز 
بانک ها و... از آتش آشوبگری این اغتشاش گران معدود 
محفــوظ و مصون نماند. آنها حتی به پرچم ایران که 
اصلی ترین نماد کشــور اســت نیز رحم نکردند و در 
حرکتی رذیالنه اقدام به آتش زدن پرچم ایران کردند 
و با این کار ثابت نمودند که شعارشان مبنی بر »جانم 
فدای ایران« چیزی بیشتر از دیکته 8 ساله پیش وزارت 

خارجه رژیم کودک کش صهیونیستی نیست.
از سوی دیگر رئیس جمهور آمریکا که همین چندی 
پیش در تاریخ 21 مهر در یکی از سخنرانی هایش علنا 
بــرای نام بــردن از ملت ایران از واژه »تروریســت« 
استفاده کرده بود، تا توانست از فلوریدا - مقر تعطیالت 
زمستانی اش - برای دمیدن در آتش آشوبگران توئیت 
کردو به ناشیانه ترین شکل ممکن تالش کرد خود را 
دوست ملت ایران جا بزند! ترامپ در شرایطی از دوستی 
با ملت ما دم  زد که در طول حدود یکســال اخیر که 
به کرسی ریاست جمهوری آمریکا تکیه زد، بالغ بر 10 
الیحه و فرمان ضدایرانی را صادر کرده است. از فرمان 
منع ورود ایرانیان به آمریکا موسوم به فرمان مهاجرتی 
تا صدور دســتور کاهش خرید نفــت از ایران. وزارت 
خزانه داری آمریکا پنج نهاد ایرانی را به بهانه ارتباط با 

برنامه های تسلیحاتی ایران تحریم کرد.
قیام سراسری مردم

 در محکومیت آشوب های اخیر 
با اینکه آشوب گری ها کنترل شده بود اما از گوشه 
و کنار کشور اخبار ضد و نقیض و گاها صددرصد دروغ 
به گوش می رسید که این بار مردم انقالبی ایران اسالمی 

وارد میدان شدند و بازهم پیشرو شدند. 
روز چهارشنبه مردم شهرهای »ایالم«،  »اراک«، 
»اهواز«، »خرم آباد«، »گرگان«، »کرمانشاه«، »آبادان«، 
»بوشــهر«، »قم«، »خرم آباد«، »مراغه«، »دزفول«، 
»زابل«، »خمینی شــهر«، »خراسان جنوبی«، و... به 
خیابان آمدند و با حضور باشکوه خود، پاسخ محکمی 
به آشــوب گران و حامیان آنها دادند.بعد از قیام مردم 
در این شهرها مردم »مشهد«، »بیرجند«، »اردبیل«، 
»اصفهان«، »شیراز«، »یاسوج«، »ارومیه« و شهرهای 

»مازندران« نیز روز پنج شنبه با حضور عظیم خود در 
محکومیت آشوب گری های اخیر راهپیمایی کردند.

همچنین بعد از قیام دو روز اخیر مردم شهرهای 
مختلف ایران اسالمی در محکومیت آشوب گری  ها روز 
جمعه ، نیز مردم سایر شهرهای کشورمان برای پاسخ 
به آشــوب گران و حامیان آنها راهپیمایی باشــکوه و 
خودجوش برگزار کردند. مردم کرمان، تبریز و... بعد از 
برگزاری نماز جمعه به راهپیمایی پرداختند. نمازگزاران 
شهر تهران نیز بعد از اقامه نماز جمعه به امامت آیت اهلل 

سید احمد خاتمی راهپیمایی کردند. 
زنجیره ای ها حضور و حماسه ملت را سانسور کردند 
مردم غیور و والیتمدار ایران اسالمی در چند روز 
گذشته حماسه ای ماندگار و تاریخی را رقم زده و با حضور 
در خیابان های سراسر کشور از شمال تا جنوب و از شرق 
تا غرب تحرکات آشوبگران که به دنبال سوءاستفاده و 
موج سواری بر روی مطالبات به حق اقتصادی و معیشتی 
مردم بودنــد را محکوم کرده و با والیت پیمانی دوباره 
بستند، این حماسه باشکوه مردم اما در صفحات نخست 
روزنامه های زنجیره ای مدعی اصالح طلبی و حامی دولت 
جز یکی دو مورد بازتاب نیافت ومتاسفانه در رسانه های 
وابسته به دولت نیز این خط رسانه ای قابل مشاهده بود. 
روزنامه های زنجیــره ای مدعی اصالحات طی روزهای 
پنجشنبه و شــنبه بدون کمترین اشاره ای به حماسه 
باشــکوه ملت در محکومیت آشوبگران و حامیان آنها 
با سکوت خبری از کنار این حماسه ماندگار و تاریخی 
ملت گذشتند. ســؤال اساسی این است که رسانه های 
سانسورچی این حماســه بزرگ نماینده کدام جریان 
و گروه هســتند که راهپیمایی های باشــکوه ملت در 
محکومیت جنایت، آدمکشی و تخریب اموال عمومی 

عده ای آشوبگر را ندیدند یا نمی خواهند ببینند.  
بازتاب راهپیمایی مردم ایران

 در محکومیت آشوبها در رسانه های غربی
این درحالی اســت که حتی رسانه های غربی نیز 

راهپیمایی های مردمی را در ایران در حمایت از نظام 
و محکومیت آشوب ها را بطور گسترده بازتاب دادند و 
از آنها به عنوان نمایشی برای تجدید پیمان با حکومت 
یاد کردند. در همین رابطه تایمز اسرائیل نوشت: هزاران 
نفر از مردم ایران در حمایت از حکومت و در محکومیت 

اعتراضات اخیر به خیابان ها آمده اند.
شــبکه فرانــس 24 هم ضمــن  اشــاره به این 
راهپیمایی ها اعالم کرد: هزاران ایرانی در شــهرهای 
مختلــف ایران با حضوری گســترده حمایت خود از 
نظام را نشــان دادند. فرانــس 24 افزود، »جمعیت با 
شــعار اینکه رهبر ما آماده ایم و با در دســت داشتن 
پرچم ایران و عکس رهبرشــان در شهرهای مختلف 

راهپیمایی کردند«.
شبکه تلویزیونی سی ان ان آمریکا نیز گزارش 
داد: مردم در سراسر ایران، راهپیمایی همبستگی و 
حمایت از حکومت برگزار کردند. سی ان ان با پخش 
بخش هایی از این راهپیمایی ها در ایران گزارش داد: 
این راهپیمایی یک هفته پس از وقایع اخیر در ایران 

برگزار می شود.
خبرگزاری فرانسه نیز نوشت: ده ها هزار ایرانی در 
حمایت از حکومت در سراسر ایران برای راهپیمایی به 
خیابان ها آمده اند. همچنین رویترز در گزارشی نوشت، 
بعــد از چند روز اعتراض در ایران، هزاران نفر از مردم 
ایران در شهرهای مختلف در حمایت از نظام راهپیمایی 

برگزار کردند.
روزنامه انگلیسی اکسپرس هم ضمن  اشاره به این 
واقعیت نوشت، مردم ایران در این راهپیمایِی ده ها هزار 
نفری، با در دست داشتن عکس رهبرشان، پالکاردهایی 
حمل می کردند که بر روی آن نوشته شده بود »مرگ بر 
فتنه گران«. شبکه اس بی اس استرالیا هم نوشت، حامیان 
حکومت ایران بعد از اعتراضات اخیر، با در دست داشتن 
پرچم ایران و پالکاردهایی در حمایت از نظام در سراسر 

این کشور به خیابان ها آمدند.

تیغ زنجیره ای ها بر چهره مردمی 9 دی
چنین رویکردی البته از ســوی جریان رسانه ای 
مدعی اصالحات مسبوق به سابقه است و این جریان 
در پی قیام باشکوه، وحدت ساز و فتنه شکن 9 دی نیز 
همین رویکرد را در پیش گرفته و بر اساس تصمیمات 
اتخاذشده میان جریان رسانه ای اصالح طلبان، سران 
این جریان تصمیم گرفته اند تا به طور هماهنگ سالروز 
حماســه مردمی 9دی را در رسانه های خود سانسور 
کنند. به نحوی که تمامی روزنامه های اصالح طلب و 
حامی دولت بر مبنای همین خط مشی عمل کردند و 
به جز یکی دو تیتر کوچک، حماسه 9 دی هیچ بازتابی 

در روزنامه های این جریان نداشت.
چرا مدعیان اصالح طلبی صداقت ندارند؟

طنــز تلخی اســت که مدعیــان اصالح طلبی و 
رســانه های زنجیره ای این جریان هنگامی که مردم 
مطالبات اقتصادی و معیشتی خود را بدون آشوبگری 
و تخریب و آدم کشی مطرح می کنند، از سوی افراطیون 
مدعی اصالح طلبی متهم می شوند که توسط رقبای 

سیاسی دولت و برای آشوب تحریک شده اند!!
اما هنگامی که عناصر ضــد انقالب با ویرانگری 
و آشــوبگری و آدم کشــی - به دعوت و حمایت ضد 
انقالب- آفتابی می شوند و صراحتا از براندازی سخن 
می گویند و علیه قرآن شعار می دهند و پرچم ایران را به 
آتش می کشند، همین افراطیون، آشوبگران را »مردم« 
می نامند و خواستار به رسمیت شناخته شدن »حق 
اعتراض« آنها می شوند!! آیا این نشانه بارز نقاق، بیگانگی 
با مردمی که برایشــان مشــکالت اقتصادی درست 
کرده اند، و پیوند با دشمنان شناخته شده نیست؟ و آیا 
فردا که  گریبان برخی از همین سیاسیون و رسانه های 
زنجیره ای به جرم تحریک به آشوبگری و آدم کشی و 
ترور گرفته شــد، مانند فتنه 88 جا نخواهند زد و ننه 
من غریبم بازی در نخواهند آورد؟! آنها با خط خسارت 

به ملت ایران چه پیوندی دارند؟

روزنامه های مدعی اصالحات
تظاهرات سراسری مردم علیه آشوبگران را سانسور كردند

پائولو کوئیلو خطاب به ربع پهلوی نوشت: 
اگر تو بــه دنبال یک کودتای دیگر باشــی، 
مانند کودتایی که ســازمان سیا در سال 1953 
ســازماندهی کرد، مردم ایران برای حمایت از 

کشورشان برمی خیزند.
پائلو کوئیلو، نویســنده برزیلی که از دهه 1370 
و با ترجمه برخی آثارش در ایران به شــهرت رســید 
در توئیترش نســبت به ســخنان اخیــر رضا پهلوی 
)فرزند آخرین شــاه ایران( واکنش نشان داد. وی در 
این توئیت خطاب به رضا پهلوی نوشــت: »خفه شو! 
ســاواک مرده اســت، و اگر تو به دنبال یک کودتای 
دیگر باشــی، مانند کودتایی که سازمان سیا در سال 
1953 ســازماندهی کرد، مردم ایران برای حمایت از 

کشورشان برمی خیزند.«
منظور این نویســنده برزیلی از کودتای 1953، 
کودتای آمریکایی- انگلیسی 28مرداد 1332 است که با 
هدف بازگرداندن شاه فراری از کشور و به قدرت نشاندن 
او صورت گرفت که به سرنگونی دولت مصدق انجامید.

در پی اغتشاشــات اخیر سلطنت طلبان همراه با 
منافقین، آل ســعود و... به وجد آمده بودند. به همین 
واســطه رضا پهلوی در گفت وگویی دخالت آمریکا را 
در امور کشــورمان خواستار شد؛ همانگونه که پدرش 
در مرداد 1332 دست به دامن آمریکایی ها شد. رضا 
پهلوی از آمریکا خواسته بود که به اغتشاشگران و بر 

هم زنندگان امنیت ایران خدمات ویژه ارائه بدهد.
پــس از این توئیت، یکی از ســلطنت طلب ها در 

توئیتر خود عکســی را از ســوزاندن کتاب های پائولو 
کوئیلو منتشر کرد که کوئیلو ضمن بازنشر توئیت این 
سلطنت طلب به آن واکنش نشان داده و نوشت: »من در 
سال های اخیر به این صحنه های سوزاندن کتاب هایم در 
بسیاری از کشورهایی که می خواهند رسم نازی ها را در 
سوزاندن کتاب زنده نگه دارند، عادت کرده ام و معتقدم 
ایرانی ها بدون دخالت خارجی، خودشان حرف آخر را 
درباره سرنوشتشان می زنند، آنها به اندازه کافی قوی 
و باهوش هستند.« کوئیلو در پاسخ به یک کاربر دیگر 
نوشــته است: »حمایت من از مردم ایران است و نه از 
افراد ســبک مغزی مانند این وارث تاج و تخت ]رضا 
پهلوی[ که مانند برخی دیگر در همین توییتر خواستار 

دخالت خارجی هستند.«

نویسنده مشهور برزیلی خطاب به سلطنت طلبان:

خفه شو! ساواک مرده است

نماینده مردم تهران در مجلس خبرگان رهبری 
وضعیت اقتصادی مردم و میزان پایداری ارزش های 
دینی و مذهبی در جامعه را موضوعات دارای اولویت 

برای طرح در هیئت اندیشه ورز خبرگان دانست.
حجت االســالم  والمســلمین محســن قمی در 
گفت وگو با فارس، درباره هیئت اندیشه ورز خبرگان 
ابراز داشــت: به نظر من طرح هیئت اندیشه ورز تداوم 
مسئله آزاداندیشی و کرسی های نظریه پردازی است، 
به این معنا که ما در آستانه دهه پنجم انقالب اسالمی 
نیازمند بازخوانی و آسیب شناسی اهداف انقالب اسالمی 
هستیم، آینده شناسی مسیری که انقالب اسالمی در 
پیش روی خود دارد، جزء ضرورت های انکارناپذیری 
است که می تواند درروند تکاملی انقالب اسالمی نقش 

مؤثری داشته باشد.
وی درباره موضوعــات اولویت دار برای طرح در 
هیئت اندیشــه ورز، خاطرنشان کرد: آنچه فعال مذاق 

بیشتر اعضای خبرگان است تا در اولویت قرار گیرد دو 
مسئله است، یکی وضعیت اقتصادی مردم و آن نکته ای 
که مقام معظم رهبری مبنی بر قدرت خرید مردم مطرح 
کردند و دوم در حوزه فرهنگی میزان پایداری ارزش های 
دینی و مذهبی در جامعه و مراتب تدین مردم پس از 

انقالب است که چه روند فراز و فرودی داشته است.
حجت االســالم  والمســلمین قمی با بیان اینکه 
تشــکیل هیئت اندیشــه ورز در دهــه پنجم انقالب 
اسالمی مضاعف شده است، گفت: بسیاری از حقایق 
در چارچوب تطبیق و مقایسه مشخص می شود، مثال 
چهل ســالگی انقالب اسالمی را با 20 سالگی انقالب 
روســیه مقایســه کنیم، در آن زمان دیگر در روسیه 
خبری از آرمان های اولیه انقالبشان نبود و استالین روی 
کار آمده بود که مانند گروه های قبل از انقالب روسیه 
بود یا اگر 20 سالگی انقالب فرانسه را در نظر بگیرید، 
می بینید که ناپلئون بناپارت در رأس کار قرار گرفته و 

دیگر از شعارهای برادری و برابری اولیه خبری نبود و 
تغییر ماهوی یافته  بودند.

معاون بین الملل دفتــر رهبر معظم انقالب ابراز 
داشــت: بحث دیگر بررسی انقالب اسالمی در سطح 
جهان است، شناسایی ظرفیت های انقالب اسالمی در 
جهان و تقویت آنها و بررسی موانع برای نیل به تمدن 
اســالمی که فراتر از حکومت اسالمی است و رسیدن 
به آرمان امت واحده، یکی از مسائلی است که باید در 

هیئت اندیشه ورز مورد توجه قرار گیرد.
نماینده مردم تهران در مجلس خبرگان رهبری 
گفت: مسئله آخر این است که هیئت اندیشه ورز باید به 
اولویت ها و مسئله شناسی انقالب اسالمی و تفکیک اهم 
و مهم و تأکید بر اصول بنیادین و بازخوانی موارد مختلف 
بپردازد، به عنوان مثال اصولی چون استقالل و تمامیت 

ارضی برای ما یک اولویت غیرقابل چشم پوشی است.
وی بیان داشــت: در کارنامه جمهوری اسالمی 

استقالل و تمامیت ارضی کشور درخشش ویژه ای دارد، 
برخالف دوران محمد رضا شاه که بحرین را از ایران جدا 
کردند -یا دوران رضاشــاه- که هرات را از ایران جدا 
کردند و دوران قاجار که بخش های بزرگی از کشورمان 
معادل مساحت چندین کشور را از ایران جدا کردند، در 
دوران 40 ساله پس از انقالب اسالمی حتی یک وجب از 
خاک ایران کاسته نشده است لذا تمامیت ارضی، اقتدار 
نظامی و اقتدار منطقه ای جمهوری اسالمی از اهمیتی 
برخوردار است که نمی توانیم در هیئت اندیشه ورز از 

آنها غفلت کنیم.
حجت االسالم  والمسلمین قمی خاطرنشان کرد: 
مجلس خبرگان رهبری از لحاظ جایگاه حقیقی بی نظیر 
است چراکه نظیر این مجلس که عالمان یک کشور در 
قالب یک پارلمان دورهم جمع شوند و درعین حال مورد 
اعتماد مردم هم بوده و از جایگاه قانونی نیز برخوردار 

باشند، در جای دیگری وجود ندارد.

هیئت اندیشه ورز ضرورت دهه پنجم انقالب است      اقتصاد مردم و ارزش های دینی اولویت خبرگان
حجت االسالم والمسلمین قمی:


