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در مقابل همه دنیای آنان خواهیم ایستاد

واقعیت؛ آنچه هست
آنچه می گویند     

محمدهادی صحرایی
هوا گرم است و روزه داری در این هوای طاقت فرسا نوعی از جهاد است و 
تمرین بندگی و جوانمردی. اگرچه روزه داری در هوای سوزان برای جوانمردان 
و بندگان صالح خدا امتحان معمولی اســت ولی همین امتحان ساده برای 
بســیاری سخت است و مشکل. و در اینجاست که فرق بین بندگان صالح و 
مطیع با سایرین مشخص می گردد. هرچه امتحان سخت تر شود عیار بندگی 
بیشتر نمایان می گردد و بندگان واقعی از داعیان متمایز می گردند. آیات مکرر 
قرآن بر این سنت خدا تأکید می کند که »مردم خیال می کنند که چون گفتند 
ایمان آورده ایم آنها را امتحان نمی کنیم؟« و خدا امتحان می کند تا دروغگو 
از راستگو شــناخته شود و منافق از مؤمن. واقعیت آن است که عذاب خدا 
برای کسانی است که از آزمایش ها موفق بیرون نیامده و فرصتها را سوزانده 

باشند و شاید از آن بدتر آن است که در راه فهم دین خدا اعوجاج کنند. 
      هوا بســیار گرم تر و طاقت فرســاتر است برای روزه دارانی که عاوه 
بر روزه، مبارزه هم می کنند. مبارزه نه، بهتر آن است که گفته شود مقاومت 
می کنند. چون برای جنگ با دیو ســرتاپا مســلح، نه ساح کاری دارند و نه 
رمقی در تن. تنها امیدشان به خداست و وعده او که فرمود »پیروزی مؤمنین 
بر خدا فرض است.«حدود سه سال است که مسلمانان مظلوم یمن شبانه روز 
و در ماه حرام و غیرحرام، مقاومت می کنند و الگوی خود را نیز سیدالشهدا 
می داننــد و مبارزه و مقاومت را تنها راه رهایی یافته اند. زیر موشــکباران با 
تکه نانی سحری می خورند و زیر سقف های نیمه افتاده با کاسه ای آب افطار 
می کنند. یمن در محاصره عربهای ســعودی این موجودات عاری از درک و 
شــعور - است با وبا بر سر جان گرفتن مردم بی گناه یمن مسابقه می دهند. 
در بحرین هم گروهی که ابتدایی ترین حق خود را می خواهند توسط دولت 
دست نشانده خود و باز هم با کمک عربهای بدوی سعودی، به بدترین وجه 

سرکوب می شوند. 
در میانمار و افغانستان و فلسطین و عراق و شام و نیجریه هم همین گونه 
است. گروهی خدایان دروغین را سجده نکرده اند و گفته اند خدای ما یکتاست 
و پس از آن به انواع بایا مبتا شده اند ولی با استقامتی ستودنی ایستاده اند. در 
قطر نیز خبرهایی است. گروهی از اینان نخواسته اند در همه جنایات همداستان 
جنایتکاران باشــند و پس از این مغضوب و مبغوض قبیله سعودی شده اند 
و باز هم اســتقامت می کنند. در عراق و شام نیز که معرکه دیگری برپاست. 
گروهی مجاهد حق پا بر خرخره صهیون نهاده اند و فرزندان چموشش را به 
خاک ذلت نشانده اند. در سراسر جهان همین حکایت ظالم و مظلوم است و 
جهان می بیند که دنیای مستکبر با سلطه شیطانی چه بر سر خداپرستان و 
آزادگان می آورد. در لندن، برجی با ساکنان مسلمانانش در آتش می سوزند 
و کسی دم برنمی آورد که دولت انگلیس اگر مقداری از هزینه جنگ عراق و 
افغانستان را برای خرید تجهیزات آتش نشانی می پرداخت اکنون شهروندانش 
جزغاله نمی شدند. گویی آن کمپین های کذایی و فعاالن دنیای مجازی فقط 

برای ایران و پاسکوی تهران بدون مرزند و اهل الیک.
هوا هنوز گرم است و خبرهای داغ در راه. در دنیا غلغله ای  است از راست 
و دروغ و کسانی که کارشان معرکه گیری و آمیختن دوغ و دوشاب است و 
گویی مأموریتشان فقط هزینه تراشی و انحراف افکار عمومی است. با بازی با 
کلمات و تفسیرهای من درآوردی. به قول بزرگان، بیگانگان زیرک می گویند 
و این آشنایان خام می پذیرند و بازگو می کنند. زمانی که گاوشیرده شیطان، 
فتنه گری می کند و پول پلشــتی در جهان را می پراکند و کدخدای رسوا و 
نامتعادل، نادرستی می کند و برجام نفس بریده را نفس می گیرد و با وقاحت 
تمام، لگد به اعتماد ساده لوحان یک دنده می زند، عده ای که برجام کاغذی 
را به مردم تحمیل کردند به جای پاسخگویی و پرداختن به دسته گل خود، 

بحث عوض می کنند و سخنان انحرافی می زنند. 
نسل دوم تحریمهای پسابرجامی آمریکا علیه ایران شروع شد. تحریم هایی 
که مادر تحریم ها و شــامل تر و کامل تر از قبل برجامی هاست که برای بعد 
از انتخابات ذخیره شــده بود. با این حال به جای تقای دولت برای دفاع از 
حقوق شــهروندی و مردم ایران و انتقام از شیطان، مردم می بینند که مکرر 
پوشه های انحرافی باز می شود و دولتی که باید مجری باشد، نظریه پردازی 
می کند. گویی عادت برخی از آنهاست که در تنگنای پرسشها و مطالبات، یا 
توهین کنند و یا شبهه ای دیگر بپراکنند. اسام رحمانی و اسام انقابی و ... 
کم بود که امسال وزیر بهداشتی که به فرماندار، بیشعور می گوید و به خبرنگار 
توهین می کند، مدعی کمرنگ شــدن اخاق می شود و با آسمان ریسمانی 
که معمولشــان است از »نوفرقانیسم« یاد می کند و در روزهای اخیر رئیس 
دولت راســتگویان که از کار مردم فارغ شده است، از اصاح لحن!!! حتی با 

دشمنان یاد می کند. 
ای کاش در این سخنرانی به همین اصاح لحن پرداخته می شد و مردم را 
در دوگانه حرف و عمل دولت رها می کردند و با اعتقادات آنان کاری نداشتند 
ولی چه می شــود که روحانی با استناد به سه کلمه »لِمْن َولَّْیُتُموُه أَْمَرُکم« 
از خطبه 92 نهج الباغه، مدعی می شود که »امیرالمؤمنین مبنای والیت و 
حکومت را نظر و انتخاب مردم می داند.« این سخنان و استنتاج از آن اگرچه در 
جمع غیرتخصصی، ناصواب و صدورش از رئیس جمهور بعید بود ولی پاسخش 
را شاید بتوان در کتابهای معارف دوره راهنمایی و متوسطه جست وجو نمود. 
اگر بنابر فرض رئیس جمهور که روحانی نیز هست و تحصیاتی دانشگاهی 
نیــز دارد، مبنای حکومت در منظر امیرالمؤمنین انتخاب مردم می بود، چه 
احتیاجی به غدیر بود؟ چه لزومی داشت حضرت زهرا سام اهلل علیها شبهای 
بعد از ســقیفه، به همراه علی و حســنین علیهم السام به در خانه انصار و 
مهاجر برود و عهد با رسول را به یادشان آورد؟ چه لزومی داشت که طی 25 
سال، هرگاه که فرصتی می یافت به بدعت ایجاد شده اشاره کند؟ چه لزومی 

داشت سالهای کوتاه حکومتش را برای جهاد با معاویه بگذارد؟ 
امام حســن علیه السام چرا درصدد جهاد با معاویه برآمد و پس از عهد 
شکنی دوستان سست عنصر، به عهدنامه ای بسنده کرد؟ اصاً چرا سیدالشهداء 
قیام کرد و با آن وضعیت اسفبار به شهادت رسید؟ و .... متأسفانه باید گفت 
آن سخن با فقه و تاریخ شیعه همخوانی ندارد و نمی شود سپهر بلند اندیشه 
اسام ناب را با بال بی پر و بی رمق تفکرغربی و واژگان عاریتی پیمود؟ والیت 
مشــروعیتش از جانب خداست و پذیرشش از جانب مردم مثل نماز و روزه، 
واجب اســت و مقبولیت تنها انجام واجب توســط امت و سپردن اداره امور 
ظاهری جامعه به دست ولی است. امامت منصوب خداست نه نماینده و منتخب 
امت. به دیگر سخن، امیرالمؤمنین در همان 25 سال دوری از حکومت، ولِیّ 
مشــروعی بود که مورد غفلت مردم بود و پس از خلیفه ســوم و اقبال مردم، 
واجب متروک 25 ساله احیاء و محقق شد و بود و نبود مقبولیت لطمه ای به 
مشــروعیت نمی زند. از سوی دیگر چه بسا حاکمانی که با فریب، رأی مردم 
بگیرند و مشروعیتی نداشته باشند. حال این کجا و آن سخن مضطرب کجا؟

متأسفانه در همین ایام سخن دیگری در مورد صلح امام حسن نیز گفته 
شــد که آن نیز بنیه ای علمی نداشت. امام حسن علیه السام در دوره ای با 
معاویه تن به صلح داد که مؤمنین در دوره ضعف و رخوت بودند و معاویه در 
عمق رذالت و پســتی. امام برای حفظ اسام و مؤمنین معدود، چاره ای جز 
صلح نداشــت و از سوی دیگر صلح نامه امام، سندی تاریخی و هوشمندانه 
بود که چهره بنی امیه و نفاق دشمنان اهل بیت را تا ابد نمایاند. آن شرایط، 
آن صلح و آن سند معقول کجا و مصادره به مطلوب زورکی کجا؟ امروز ایران 
در دوره بدر و خیبر اســت و ســرپنجه هایش را تا حلقوم اسرائیل رسانده و 
دشمنان مکرر، معترف به شکست تحریمها بودند و برجام تحمیلی چیزی جز 
به بند کشیدن علم و قدرت ایرانی و تبدیل فرصت به تهدید نبود. مخصوصاً 

زمانی که تا خیمه شیطان راهی نمانده بود.

نگاهیبهدیروزنامههایزنجیرهای

دفاع از تحریف سیره معصومین)ع( 
با مغالطه

سرویس سیاسی- 
روزنامه زنجیره ای بهار به اظهار نظرهای عجیب و گاهی ناشایســت در حوزه 
مســایل دینی شهره است. اظهار نظرهایی که گاه جنبه توهین به مسایل دینی 
هم دارد. برای نمونه کافی اســت به آبان ماه 1392 رجوع کنید که این روزنامه 

حامی دولت یادداشتی را علیه غدیر و امامت منتشر کرد.
حاال ایــن روزنامه در جدیدترین اقدام خود بــه موضوع واکنش های علما و 
شخصیت های علمی به سخنرانی اخیر رئیس جمهور پرداخته و نسبت به سخنان 
آنها موضعی مخالف گرفته است. جالب آنجاست که این یادداشت در ابتدا کسانی 
را که با دالیل متقن و مستند به رد نظرات رئیس جمهور پرداخته اند به مغلطه بافی 
متهم کرده اســت اما این متن خود بیش از همه سزاوار عنوان مغلطه بافی است. 
در ادامه دالیل بی ربط این نوشته را بخوانید؛ در یادداشت این روزنامه آمده است: 
»خداوند عزوجل به صراحت لفظ )و لقد کرمنا بنی آدم( در آیه 70 ســوره اسراء 
برکرامت انســانی، انسان به ماهوانسان تأکید فرموده است... انسان به استناد آیه 
»لََقْد َخلَْقَنا اْلِنَسَن فِی أَْحَسِن تَْقِویٍم« )تین، 4( دارنده اوصاف احسن و برخوردار 
از روح الهی و به تفسیر آیه 156 سوره بقره »إِنا هلِلِ َو إِنآ إِلَْیِه راِجُعوَن« از خدا و 
بســوی اوست. و به استناد »َوَماَخلَْقُت الِْجن َو اْلِنَس إاِل لَِیْعُبُدوِن« )ذاریات، 56( 
هدف نهایی اطاعت از خالق است نه مخلوق.« پس از این استنادهای نامربوط به 
موضوع این یادداشت نتیجه می گیرد پس »بر مبنای آن هیچ فرد غیر معصومی 

را بر فرد دیگر والیتی خاص نیست!«
آوردن آیات »همه از خداییم و به ســوی او باز می گردیم« و »خلق نکردیم 
انس و جن را مگر برای عبادت« و »به درستی که انسان را در بهترین زمان خلق 
کردیم« و ســپس از آن این نتیجه را بافتن که هیچ فرد غیرمعصومی را بر فرد 

دیگر والیتی خاص نیست!
از این مغلطه بافی که بگذریم دو نکته دیگر حائز اهمیت است: نخست آنکه این 
یادداشت بیانگر اوج بی اطاعی نویسنده و مسئوالن این روزنامه نسبت به مسایل 
دینی است چرا که برای نمونه پدر بر فرزند و حتی استاد بر شاگرد و... والیت دارند.
بهتر نیست نویسنده یادداشت که خود را استاد حقوق بین الملل معرفی کرده 
است در حوزه مسایل مربوط به تخصص خویش سخن بگوید و به همین راحتی 

و با دالیل نامربوط کارشناسان حوزه دین را به مغلطه گویی متهم نکند؟!

تناقض عجیب روزنامه های حامی دولت
 درباره رشد اقتصادی 

روزنامه ایران دیروز در گزارشی با عنوان »12/5 درصد, باالترین رشد اقتصادی 
40 ســال گذشته«، نوشــت: »5/12 درصد، عددی بی سابقه در اقتصاد ایران به 
حساب می آید. در سال 95، برای نخستین بار طی 4دهه گذشته رشد اقتصادی 
ایران دورقمی شد و به 5/12 درصد رسید. به خاطر گشایش های ایجاد شده بعد 
از توافق هســته ای و افزایش چشــمگیر تولید و صادرات نفت، بخش نفتی ایران 
بیشــترین اثر را در رسیدن به رشد اقتصادی داشته است. سال گذشته نفت در 
اقتصاد ایران، 6/61 درصد ارزش افزوده ایجاد کرده اســت که 54 درصد بیشــتر 

از سال 94 است.«
این در حالی اســت که دیروز روزنامه اعتماد در گزارشــی اقتصادی به رشد 
اقتصادی مورد ادعای دولت پرداخته است. این روزنامه حامی دولت این نوشتار را 

با عنوان »رشد 12/5 درصدي اقتصاد نفتي« منتشر کرده است.
در این گزارش آمده است: »رشد اقتصاد سال 1395 اعام شد. عدد درخشان 
12/5 درصد که وقتي به ُکنه جزئیات ورود مي کنیم بوي نفت مشام را پر مي کند. 
رشد 61/6 درصدي نفت همه ضعف ها را پوشاند و نه رشد منفي 13/1 درصدي 
ساختمان توانست مجالي براي خودنمایي داشته باشد و نه رشد اندک و دو درصدي 
بخش صنعت و معدن چندان به چشم آمد. میانگین عملکرد با کمکي که فروش 
نفت به اقتصاد کرد؛ 12/5 ثبت شد. از سوي دیگر تشکیل سرمایه ثابت با عملکرد 

3/7- درصد همچنان منفي و راکد است.«

حال و هوای اقتصاد تعریفی ندارد
گزارش اعتماد در ادامه می افزاید: »صعود فروش نفت که به واسطه لغو تحریم ها 
و اســتفاده از ظرفیت به وجود آمده پس از برجام در ســال 1395 رکورد زد؛ در 
سال بعد تکرار نمي شود و از این بابت تحلیلگران معتقدند سال بعد رشد اقتصاد 
به مراتب کمتر از رشد امروز خواهد بود. حال و هواي بخش هاي اقتصادي تعریف 

چنداني ندارد.«
همچنین این نوشتار آورده است: »بخش ساختمان که یکي از پیشران هاي 
اقتصاد با 110 صنعت وابسته نقش کلیدي در اقتصاد دارد سال گذشته منفي 
بود. در بخش »ســاختمان« ارزش ســرمایه گذاري بخش خصوصي ساختمان 
مناطق شــهري در سال 1395 به قیمت  هاي جاري نسبت به دوره مشابه سال 
قبل 14/1 درصد کاهش یافته اســت. با اعمال شــاخص هاي قیمتي متناظر و 
تعدیل ارزش افزوده ســاختمان هاي خصوصي به قیمت هاي جاري و همچنین 
با احتساب ارزش افزوده ساختمان هاي دولتي، نرخ رشد بخش »ساختمان« در 
ســال 1395 )نسبت به قیمت هاي ثابت سال 1390( در حدود 13/1- درصد 

برآورد مي شود.«

تخریب دیگران بدون اشاره به عملکرد خود 
در دوره اول شورای شهر

روزنامه زنجیره ای شــرق در شــماره دیروز خود طی یادداشــتی به تخریب 
عملکرد شــهرداری تهران در سال های گذشته پرداخته و نوشت: »شهر تهران را 
به چه می شناسیم؟ به تونل توحید، برج میاد، آپارتمان های فرشته و ولنجک یا 
به باغ ملی، خیابان ســی  تیر، کوچه باغ های شمیران و خانه امام جمعه؟ تصویری 
که نســل جدید ساکنان شهر با شــنیدن نام تهران به ذهن شان متبادر می شود 
چیست؟ الگوی توسعه شهری در تهران بر کدام مزیت بنا شده است؟ شهر تهران 
به ساکنانش چه چیزی می دهد که متمایز از دوبی، استانبول و باکو است؟ شهر 

تهران سال هاست که با الگویی فاجعه بار توسعه یافته است. « 
نویســنده در پایان نتیجه گرفته است :» انتخاب اعضای جدید شورای شهر 
تهران و همچنین عوض شدن مدیر شهر تهران می تواند اتفاقی خجسته باشد اگر 
مدیران و تصمیم گیران جدید این قطار از ریل خارج شــده را به مسیر درستش 
برگردانند. تهران تاریخــش را می خواهد، هویتش را می خواهد، اینها نه منابعی 
فرعی و دست چندم برای شهر بلکه منابع حیاتی شهرند. اگر برج و اتوبان و تونل 
شهری تمام آن  چیزی است که این شهر به ساکنانش عرضه می کند، چرا دوبی 
زندگی نکنیم؟ آنجا بهتر و لوکس ترش را می توان دید و داشــت. عناصر تاریخی 
و فرهنگی شــهر تهران تجدید ناپذیرند. وقتی رضاخان کوشک فتحعلی شاهی را 
در شــمال میدان بهارســتان خراب کرد و به جایش این مغازه ها را ساخت دیگر 
تمام شده است؛ شما نمی توانید از نو بسازیدش و اگر هم ساختید تهی از تاریخ 

و فرهنگ خواهد بود.«
نویسنده به این سؤال اشاره ای نکرد که در دوره عضویت اصاح طلبان در شورای 
شهر اول و همچنین تصدی گری کرباسچی در شهرداری تهران در این رابطه چه 
اتفاقاتی در کانشــهر تهران افتاده اســت و یا مثل دیگر روزنامه های زنجیره ای 
که این روزها دستورالعمل واحدی را در رابطه با مدیریت آینده شهری تهران با 
تخریب قالیباف پیگیری می کنند کاری به این مسائل ندارند و فقط وظیفه خود 

را انجام می دهند؟!
کابینه دوازدهم ژنرال نمی خواهد!

»شــهربانو امانی« منتخب پنجمین دوره شورای شهر تهران و فعال سیاسی 
اصاح طلب در مصاحبه با آرمان گفت:»در دولت اول[روحانی] وجود ژنرال ها در 
دولت توجیه داشــت اما در این دولت هیــچ  توجیهی وجود ندارد و این ژنرال ها 
می توانند  به اتاق فکر مجموعه خود تبدیل شــوند و مانند همه کشورهای جهان 

به مشاوره بپردازند. خوشبختانه جوان های مدیر، مدبر و متخصص کم نداریم«.
تجربه به کارگیری مدیران و وزرای پیر در کابینه دولت یازدهم و ناکارآمدی 
و کم تحرکی برخی وزرا باعث شــد تا چابک سازی و جوان کردن دولت دوازدهم 
به یک مطالبه عمومی تبدیل شــود. دولت یازدهم در ابتدای کار مدعی شد که 

»ژنرال ها«  را به خط کرده است و مسائل کشور را در 100 روز حل می کند. 

نگاه
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رئیس  قوه قضاییه گفت: نیروهای امنیتی، 
وزارت اطالعات و سپاه باید توجه داشته باشند 
که چه کسانی از داخل به دشمن چراغ سبز 

نشان می دهند. 
به گــزارش روابط عمومی قوه قضاییه، آیت اهلل 
صادق آملی الریجانی در جلســه مســئوالن عالی 
قضایی با اشاره به در پیش بودن روز جهانی قدس، 
ایــن روز را نماد اعام مظلومیت ملت فلســطین 
و جنایــات رژیم صهیونیســتی برشــمرد و اظهار 
داشت: امروز کشورهای سلطه تاش می کنند که با 
ایران هراسی، توجه جهان اسام را از دشمن قدیمی و 
واقعی اش یعنی رژیم صهیونیستی برگردانند و نگاه ها 
را معطوف به ایران کنند. این جنایتی است که توسط 
آمریکا و اذناب آن در جهان اسام صورت می گیرد. 
بر همین اساس همگی موظفیم با گرامیداشت روز 
جهانی قدس و حضور باشکوه در راهپیمایی این روز، 
توطئه رژیم صهیونیستی و کشورهای سلطه را خنثی 
کنیم و این روز را به عنوان نماد عظیم وحدت جهان 
اسام در برابر دشمن حقیقی مسلمانان مطرح کنیم.

تحریم های اخیر سنا جلوه دیگری از 
دشمنی های آمریکاست

آملی الریجانی در بخش دیگری از سخنان خود 
با اشاره به تصویب تحریم های جدید سنای آمریکا 
علیه جمهوری اســامی ایران، خاطرنشــان کرد: 
دشمنی های آمریکا که جلوه های متعددی دارد روز 
به روز تشدید می شود و گروهی که در حال حاضر 
در رأس قدرت این کشــور قرار گرفته اند گرچه در 
اصل مواضع با اســاف خود مشترکند، اما در ابراز 

دشمنی صریح ترند.
وی یکی از مظاهر این دشــمنی را سفر اخیر 
رئیس جمهــور آمریکا بــه عربســتان و تحریک 
کشــورهای منطقه علیه جمهوری اسامی دانست 
و افــزود: تحریم های اخیر ســنا جلــوه دیگری از 
دشمنی های آمریکاست که گرچه این گونه اقدامات، 
سابقه ای طوالنی دارد، اما اینکه آمریکایی ها بر خاف 

برجام دست به این کار زده اند و عمًا این توافق را 
تبدیل به یک امر یک طرفه به نفع آمریکا کرده اند، 

غیرقابل قبول است.
رئیس  قوه قضاییه با بیان اینکه هیچ ملتی زیر 
بــار چنین مذلتی نخواهد رفت، بــر اقدام متقابل 
جمهوری اسامی برای پاسخ قاطع به آمریکا تأکید 
کرد و گفت: یکی دیگر از این دشمنی ها سخنان غیر 
دیپلماتیک و خارج از عرف وزیر امور خارجه آمریکا 
در روزهای اخیر بود که حسب برخی گزارشات گفته 
اســت ما باید جمهوری اسامی را در زمینه انرژی 
هسته ای و تولید ساح اتمی مهار کنیم و همچنین 
از گروه هایی کــه در داخل ایران وجود دارند برای 
تغییر مســالمت آمیز قدرت و حکومت این کشور 

استفاده و حمایت کنیم.
 عده ای در داخل کشور 

به دشمنان چراغ سبز نشان می دهند
آیت اهلل آملی الریجانی چنین اظهاراتی را بسیار 
بد و توهین آمیز توصیف کرد و با تأکید بر لزوم پاسخ 
قاطع به چنین اظهاراتی، گفت: متاسفانه عده ای در 

داخل کشور به دشمنان چراغ سبز نشان می دهند 
و با ارســال برخی سیگنال ها موجب ایجاد طمع در 
دشمنان می شوند. برخی از این افراد محاربند و برخی 
مفسد فی االرضند و بر این اساس نیروهای امنیتی 
به ویژه وزارت اطاعات و سپاه باید کامًا هوشیارانه، 
این قبیل گروه ها را رصد و کشف کنند. قوه قضاییه 
نیز بدون هیچ گونه هراســی از هیاهو ها و تبلیغات 
مدعیان حقوق بشر با این افراد برخورد خواهد کرد.
وی بــا بیان اینکه ملت ایــران پای این نظام و 
آرمان های آن ایســتاده و هیچ مجالی به دشــمن 
نخواهد داد، اظهار داشت: بیش از 30 سال است که 
آمریکایی ها چنین رویاهای خامی را در ذهن خود 
پرورش می دهند و همیشــه هم تیرشان به سنگ 
خورده اســت، زیرا مردم ما تحت عنایات حضرت 
حــق و با رهبری های داهیانــه حضرت امام )ره( و 
مقام معظم رهبری همواره در صحنه حضور داشته 

و از نظام خود دفاع کرده اند.
رئیس  قوه قضاییه با تاکید بر لزوم هوشیاری هر 
چه بیشتر نیروهای امنیتی و قضات شریف دستگاه 

قضایی برای ردیابی نفوذ دشمن گفت: خطر نفوذ در 
ایام اخیر تشدید شده است و همه دستگاه های مرتبط 
باید ابعاد مختلف این نفوذ را تحت نظر داشته باشند.

وی خاطرنشان کرد: جمهوری اسامی تنها با اقتدار 
و استحکام خود و اتکا به توان و نیروی داخلی به ویژه 
در زمینه های گوناگون اقتصادی می تواند از مخاطرات 

عبور کند و در برابر دشمنی ها و توطئه ها بیمه شود.
آملی  الریجانی در بخش پایانی سخنان خود با 
اشاره به تدوین برنامه چهارم توسعه قضایی هماهنگ 
با برنامه ششم توسعه کشور، گفت: بیش از یک سال 
روی برنامه چهارم توســعه قضایی از سوی معاونت 
راهبردی قوه قضاییه کار شــده و نظرات مختلف از 
دادگستری های سراسر کشور جمع آوری شده است 
که از این بابت از همه کسانی که در تهیه این برنامه 
تــاش کرده اند خصوصا معــاون محترم راهبردی 

قدردانی می کنیم.
رئیــس  قوه قضاییه با تأکید بر لزوم همکاری و 
هماهنگی همه اجزای دســتگاه قضایی در اجرا و 
نظارت بر این برنامه، افزود: این برنامه با 19 هدف 
راهبردی و بــا 65 راهبرد، 307 برنامه راهبردی و 
1507 برنامه عملیاتی، نقشه راه قوه قضاییه در پنج 

سال آینده را ترسیم می کند.
وی با تاکید بر اهمیت برنامه محور بودن همه 
اقدامات به ویژه در دســتگاه قضایی، رهنمودهای 
مقام معظم رهبری خطاب به قوه قضاییه مبنی بر 
لزوم داشــتن برنامه ای منسجم را مورد اشاره قرار 
داد و گفت: امیدواریم با همکاری و هماهنگی همه 
بخش های دستگاه قضایی و تاش مسئوالن عالی 
قــوه قضاییه، این برنامه به عنوان شــاخصی برای 
سنجش میزان توفیق قوه قضاییه در اجرای وظایف 
و ماموریت هایش به خوبی اجرا شــود. البته یکی از 
ارکان بسیار مهم برای اجرایی شدن برنامه چهارم 
توســعه قضایی، تامین بودجه و اعتبارات است که 
امیدواریم دولت و مجلس محترم نیز در این زمینه 

با دستگاه قضایی همکاری کنند.

رئیس  قوه قضاییه:

عده ای در داخل كشور با چراغ سبز نشان دادن 
موجب ایجاد طمع در دشمنان می شوند

سرویس سیاسیـ 
ماجرا از آنجا شــروع شــد کــه روحانی در 
ضیافت افطــار با اســاتید و پزشــکان به بیان 
برداشت های نادرست و شــخصی خود از سیره 
امیرمؤمنان پرداخت و گفت: حکومت علی)ع( با 
خواست و اصرار مردم تشکیل شد و این در حالی 
بود که ایشان در برابر اصرار مردم به آنها فرمودند 
که حکومت عدل من برای شــما سنگین است و 
باید به سراغ فرد دیگری بروید، اما در عین حال 
این را نیز گفتند که اگر شــما مردم فرد دیگری 
را انتخــاب کنید، من در اطاعت از او که شــما 
مردم آن را برگزیدید، اولین نفر خواهم بود. وی 
همچنین اظهار داشت: مبنای والیت و حکومت 

از دیدگاه علی)ع( نیز انتخاب و نظر مردم بود.
اگر مبنــای والیت و حکومــت از دیدگاه 
علــی)ع( انتخــاب و نظر مردم اســت، معلوم 
می شــود گوینــده این ســخنان یــا خطبه 
شقشــقیه را اصا نخوانده یا خوانده و فراموش 
کــرده و یا غایــت دیگری در نظــر دارد. آنجا 
کــه امیرمؤمنان)ع( درباره غصب خافتشــان 
فرمودند: »اما از خافت چشم پوشیدم، و روی 
از آن برتافتم، و عمیقا اندیشه کردم که با دست 
بریده و بــدون یاور بجنگم، یــا آن عرصه گاه 
ظلمت کور را تحمل نمایم، فضایی که پیران در 
آن فرســوده، و کم ساالن پیر، و مؤمن تا دیدار 
حق دچار مشقت می شود! دیدم خویشتنداری 
در این امر عاقانه تر است، پس صبر کردم در 
حالی که گویی در دیده ام خاشاک بود، و غصه 
راه گلویم را بســته بود! می دیــدم که میراثم 
به غارت می رود.« اگر مبنا رأی مردم اســت، 
چطور ایشــان از جنگ بــرای احقاق حق خود 
سخن می گویند و خافت و حکومت را میراث 

به غارت برده خود می دانند؟
تحریف و قلــب واقعیت های مســلم تاریخ 
اسام توسط روحانی البته مسبوق به سابقه است 
چراکه وی چندی پیش نسبت به واقعه عاشورا و 
همچنین سیره امام حسن مجتبی)ع( نیز تحلیل 
غیر معتبر خود را اظهار کرده و برای توجیه طرز 
فکر خاص خود، به تفسیر سلیقه ای رویدادهای 

تاریخ اسام روی آورده بود. 
اما با وجود در دســترس بودن منابع متقن 
و دقیق از تاریخ اســام که نتیجه رنج و زحمت، 
مداقه، دقت وافر و باریک بینی عالمان و محققان 
است، آیا تفاسیر به رأی از رویدادهای تاریخی و 
قلب حقایق آن، ناشــی از جهل نسبت به تاریخ 
و رخدادهای آن اســت یا مقاصد دیگری در کار 

است؟
اگر امامت به حق علی)ع( به رأی مردم 
است، این همان دیدگاه سقیفه است 

پس از بازتاب سخنان مغلوط رئیس جمهور، 
پاسخ ها و واکنش های متعددی از سوی نخبگان 
و پژوهشــگران داده شد. در تازه ترین واکنش ها، 
آیت اهلل محمد باقر تحریری این ســخنان را در 
راستای توجیه فعالیت های تبلیغی سیاسیون و 

انحراف افکار مردم از برخی کم کاری های دولت 
دانست.

به گزارش رسا، وی در جمع روزه داران اردبیل 
ابراز داشــت: آیت اهلل جوادی آملی فرموده اند که 
مســئله امامت و والیت فقیه از مســائل اصولی 
است،  ای کاش دولتمردان امامت و رهبری شهید 
مطهری و والیت فقیه آیــت اهلل جوادی آملی را 
تورق می کردند تا این ســخنان بر زبانش جاری 

نشود.
آیت اهلل تحریری ســخنان برخی دولتمردان 
را برگرفتــه از خطبه 92 نهج الباغه دانســت و 
توضیــح داد: وقتی بعد از قتل عثمان به علی)ع( 
برای رهبــری مراجعه می کنند؛ حضرت با مردم 
اتمام حجت می کند که من را رها کنید و به سراغ 
دیگری بروید، منتها حجت را تمام می کنند که 
اگر نزد من آمدید من اینطوری هستم، برنامه ام 
این است، ما مشکاتی را در پیش داریم، مسائل 
به این صافی نیســت که شما آمدید، یعنی شما 
حکومت علی را می خواهید، باید آمادگی داشته 
باشید. در آنجا فرمود اگر بفهمم کسی با اموالی 
که در حکومت عثمان تقسیم شده ازدواج کرده 

است، من آن ازدواج را باطل می کنم.
متولی مدرسه علمیه معّیر تهران مردم را تنها 
»پذیرنده« والیت علــی)ع( ارزیابی کرد و ادامه 
داد: آیت اهلل جوادی فرمودند »والیت در کنار نماز 
و روزه شمرده شده اســت و به هیچ چیز مانند 
والیت توصیه نشــده است« حضرت علی)ع( هم 
در خطبه 92 ادامه می دهند »بدانید که اگر من 
جواب شــما را بدهم اگر شــما را دوست داشته 
باشم طبق علمم عمل می کنم نه بر سنت خلفا، 
من به ســخن کسی هم گوش نمی دهم« امامت 
یعنی این، اگر کســی پذیرفت باید مطیع باشد، 
اگر ما والیت فقیه را پذیرفتیم باید مطیع باشیم، 
اگر فرمود ما از برجام بهره ای نبردیم باید مطیع 

باشیم، نه مدام توجیه کنیم.
استاد ســطح عالی حوزه علیمه قم استفاده 
دولتمــردان از بخشــی از نهج الباغــه را برای 
مشــروعیت دادن به رأی مردم دانست و گفت: 
امامت به حق علی)ع( به رأی مردم اســت؟ اگر 

این باشد که همان دیدگاه سقیفه است.
ماجرای سخنان مکرر آیت اهلل بهجت 

درباره مسئله امامت
وی خاطرنشــان کرد: آیت اهلل جوادی آملی 
حفظه اهلل کام بســیار لطیفــی فرمودند، اول 
امامت را کنار می زنند، بعد امام را؛ این فرمایش 
ایشان هشدار است، لذا صحبت مکرر می شود که 
ما مبانی اعتقادیمان را محکم کنیم به خاطر این 

است؛ اصل است.
آیت اهلل تحریری خاطرنشــان کرد: حضرت 
آیت اهلل مصباح حفظه اهلل می فرمود ما ســال ها 
پــای درس حضرت آیت اهلل بهجــت می رفتیم، 
بنده هم شاهد بودم، بارها از مسئله امامت ایشان 
صحبــت می کرد و ما تعجب می کردیم، االن چه 
وقت بحث این مســائل اســت؟ دیگر پنبه این 

مسائل زده شده است، ما در نظام شیعی هستیم، 
ایشان فرمود که فهمیدیم با این جریاناتی که در 
حوزه علمیه رخ داد، در علم امام شک کردند، ما 

باید دقت داشته باشیم.
امامت و رهبری عهدالناس نیست، 

عهداهلل است
حجت االسام والمسلمین کاظم صدیقی نیز 
طی ســخنانی در مسجد شــهید بهشتی تهران 
تأکید کرد: کســانی که اخیرا سخنان باطلی را 
بیان کرده اند، ناشــی از اعتقادشان نیست بلکه 
برای آنکه بتوانند دل لیبرال غرب را به دســت 
بیاورنــد، برخاف غدیر که حق اســت ســخن 

گفته اند.
وی با تأکید بر اینکه خداوند مالک و انســان 
مملوک اســت، ابراز داشت: انسان مالک خودش 
نیست و خداوند مالک اوســت، بنابراین تنها او 
اجازه ســلطنت بر ملک خودش را دارد و انسان 
حق حکومت بر اماک خداونــد را ندارد مگر با 
اذن و فرمان الهی باشد پس حکومت و حاکمیت 

از آن مالک است.
امام جمعه موقت تهران با بیان اینکه خدا دین 
خود را یاری می کند، تصریح کرد: رئیس جمهوری 
که ترسو باشــد، به درد اسام نمی خورد بلکه به 
درد در جهنم می خورد؛ رئیس جمهور باید کسی 
باشــد که مانند امام راحل و رهبر معظم انقاب 
برای صیانت از اسام محکم در برابر باطل بایستد، 
خداوند حضرت داوود)ع( را به سبب ایستادگی در 

برابر دشمن یاری و پیروز کرد.
حجت االسام والمســلمین صدیقی با اشاره 
به اینکه خداوند تعیین کننده حاکم است، گفت: 
کسانی که رأی می دهند، فردای قیامت نسبت به 
رأی شان باید پاسخگو باشند و به خداوند بگویند 
که با رأی شــان چه کســی را بر مردم مســلط 
ساختند، امامت و رهبری عهدالناس نیست بلکه 
عهداهلل اســت، به همین دلیل خداوند به ظالم 
اجــازه حکومت نمی دهد، اگر مردم امام علی)ع( 
را 25 سال خانه نشــین کردند، در اصل به خود 
ظلم روا داشتند چرا که خداوند ایشان را به عنوان 

حاکم تعیین کرده بودند.
مبنای والیت و امامت در اسالم 

ناب محمدی؛ واجب بودن انتصاب امام از 
سوی پروردگار

بــه همین قرار، جمعــی از طاب حوزه های 
علمیه مشهد مقدس نیز طی بیانیه ای خاطرنشان 
کردند: اینکه فقط خداونــد به خاطر خالقیت و 
مالکیتی که نسبت به همه عالم دارد؛ حق منحصر 
به فرد فرمانروایی و والیت بر انســان ها را دارد و 
سپس به خاطر اداره امور بشری، افراد شایسته ای 
را با ماک های روشــن برای هدایت، فرمانروایی 
و والیت بر مردم بر می گزیند، از شــاخصه های 
ممتاز دین اسام نسبت به نظام های دیکتاتوری، 
ســلطنتی و حتی دموکراســی نمــا در جهان 
می باشد. بنابراین می توان گفت مبنای والیت و 
امامت در اســام ناب محمدی و مکتب تشیع، 

واجب بودن انتصاب امام از سوی پروردگار است 
و اتفاقا همین قضیه دلیل مشــروعیت حکومت 

اسامی می باشد.
ضرورت انتصاب امام از سوی خداوند؛ 

امری کامال عقالنی
در این بیانیه همچنین تصریح شده است: از 
آنجا که پذیرش اصول دین در اسام به عنوان 
متعالی ترین دین آسمانی تقلیدی نیست، بلکه 
از راه عقل قابل اثبات می باشد؛ وجوب انتصاب 
امام توســط خداوند را می توان با دالیل عقلی 
ثابت کرد. مثا اینکه نصب امام از جانب خداوند 
لطفی از ســوی پروردگار نســبت به بندگانش 
است چون حضور امام در جامعه اسامی باعث 
کاهش فســاد و افزایش خیر و صاح می شود 
و زمینه هدایت مردم به ســوی اطاعت الهی و 
دوری از گنــاه را فراهم می کنــد تا همگان به 
ســعادتمندی دنیوی و اخروی برسند. پس به 
حکم عقل چنین لطفی بر خداوند واجب است، 
لذا ضرورت انتصاب امام از سوی خداوند امری 

کاما عقانی است.
طاب حوزه های علمیه مشــهد مقدس ابراز 
داشتند: همواره برای تشــکیل تمدن شکوفای 
اســامی، ســه ضلع یک مثلث باید در کنار هم 
باشــند: قانون )کتاب خدا(، رهبری الهی )امام( 
و مــردم. بدون شــک در طول تاریخ اســام با 
وجود امام و قانون الهــی، این مردم بودند که با 
غفلت ورزی خویــش از والیت امام و اطاعت وی 
دور شــدند و با این کار، خودشــان ضرر کرده و 
جامعه را از نعمت حکومت ناب اســامی محروم 
نمودند اما این مسئله هیچ ضرری به مشروعیت 

والیت وارد نمی کند.
جایگاه ریاست جمهوری جای طرح نظرات 

سطحی و غیرکارشناسی آن هم 
در حوزه دینی نیست

در ادامه بیانیه یادشــده آمده اســت: البته 
جای بســی شــگفتی است ریاســت جمهوری 
اســامی ایران، که بر اســاس قانون باید زمینه 
اشــاعه فرهنگ و تفکر ناب اسامی را در کشور 
فراهــم نماید، مطالبــی را در مــوارد مختلفی 
همچون درس آموزی از عاشورا و صلح امام حسن 
علیه الســام مطرح نمــوده که با هیــچ یک از 
آموزه های اســام ناب و انقابی سازگاری ندارد 
و این بار نیز بزرگترین موهبت در اســام، یعنی 
انتصاب امام از سوی خداوند را نادیده می گیرند 
و با خلط میان مشــروعیت و مقبولیت، مغایر با 
مبانی اســام ســخن می گویند!! قطعا جایگاه 
ریاســت جمهوری جای طرح نظرات سطحی و 

غیرکارشناسی آن هم در حوزه دینی نیست.
در این بیانیه تصریح شده است: بدیهی است 
که قشر فرهیخته و ملت قهرمان ایران انتظار دارد 
مسئولین به جای پرداختن به مباحث حاشیه ساز 
به فکر رســیدگی به امور مردم و خدمت رسانی 
بیشــتر باشــند و همه تاش خویــش را صرف 

تحکیم نظام و ارزش های اسامی نمایند.

آخرین ســفیر واشــنگتن در دمشق، 
سال پس از بحران از رؤیاهای تعبیر نشده   6
واشنگتن در سوریه می گوید و تأکید می کند 
ایران در شرق  »اشتباه کردیم«... »هالل  که 
سوریه شکست نخواهد خورد« و همانطور که 
آمریکا مجبور شد از لبنان و عراق خارج شود، 

مجبور می شود از سوریه هم خارج شود.
»رابــرت فورد« آخرین ســفیر واشــنگتن در 
دمشــق تأکید دارد که ُکردهای ســوریه نباید به 
آمریکا اطمینان کنند؛ زیرا واشــنگتن آنها را رها 

می کند.
فورد در گفت وگو با روزنامه ســعودی »الشرق 
االوســط« تصریح کرد که جمهوی اسامی ایران، 
آمریکایی ها را مجبور خواهد کرد که از شرق سوریه 
عقب نشــینی کنند؛ همان گونه از بیروت در سال 

1983 عقب نشینی کردند.
وی با بیــان این مطلب افــزود: ُکردها هزینه 
گزافی به خاطر اطمینــان به آمریکایی ها خواهند 

داد... ارتش آمریکا در برابر نظام ســوریه و ترکیه 
از آنها دفــاع نخواهد کرد... آنچه ما با ُکردها انجام 

میدهیم، غیر اخاقی و یک اشتباه سیاسی است.
این مســئول آمریکایی با تأکید بر اینکه آمریکا 
از ُکردها فقط برای آزادســازی رقه استفاده می کند، 
تأکید کرد: آمریکایی ها طی ســال های طوالنی در 
دوران صــدام )دیکتاتــور معدوم عــراق( از ُکردها 
اســتفاده کردند. آیا فکر میکنید که آمریکایی ها با 
اتحاد دموکــرات و یگانهای مدافــع خلق ]ُکرد[ به 
گونــه ای متفاوت با رفتاری که هنری کســینجر با 
ُکردهای عراق داشت )آنان را رها کرد(، رفتار خواهند 

کرد. مسئوالن آمریکایی این را به من گفته اند.
فورد با اشــاره به اینکه ارتش آمریکا از »غرب 
کردستان« به عنوان یک منطقه مستقل در آینده 
ســوریه دفاع نخواهد کرد، در پاسخ به اینکه چرا 
بشار اسد تا سال 2017 در سوریه در قدرت ماند، 
گفت: فکر می کردم که ارتش ضعیف خواهد شــد 
و در جنگ فرسایشــی به خطوط دفاعی بازخواهد 

گشــت. یا اینکه برخی از سربازان ]ارتش را[ ترک 
خواهند کــرد... در آغاز ســال 2013 پیش بینی 
میکردم که اســد برود، ولی جنگ الُقصیر صورت 
گرفت و حــزب اهلل به صورت گســترده وارد این 
جنگ شــد... در اواخر سال 2013 نیز همه ارکان 
]گروهــک[ »ارتــش آزاد« فروپاشــیدند و احرار 
الشام و النصره شــکل گرفت. ارتش آزاد نیز هیچ 
پیشــروی در جنوب نداشــت... و رکود بزرگی ]بر 
جنگ سوریه[ حاکم شــد... فکر می کردیم که در 
وضعیت رکود، اسد دمشق، ساحل، حمص و حماه 
را حفــظ خواهد کرد و حلب را نخواهد گرفت و به 
شرق نخواهد رفت. در واقع ما پیش بینی میکردیم 
که تجزیه یک امر مســلم اســت. ولی پیش بینی 
نمیکردیم که در 2014 و 2015 شمار بیشتری از 
ایرانی ها و حزب اهلل وارد سوریه شوند و روسیه نیز 

نیروی هوایی خود را بفرستد.
وی با اذعان به اینکه آمریکایی ها در ســوریه 
دچار اشتباهی بزرگ شدند و پیش بینی نمی کردند 

که این رکود به ســود اسد باشد، اظهار داشت: در 
ارزیابی ها دچار اشتباه شدیم. اشتباهی بزرگ. فکر 

نمی کردیم این رکود به سود اسد باشد.
این مســئول آمریکایی ضمــن مطرح کردن 
ادعای »هال ایرانی«، خاطر نشــان کرد، نمیتوان 
این هال را در شــرق ســوریه شکست داد و نفوذ 
ایران در ســوریه ناشی از غرب ســوریه، فرودگاه 
دمشق، رابطه میان تهران و دمشق و حمایت ایران 

از دولت دمشق است.
به گــزارش فارس، فورد در پایان با بیان اینکه 
ترامپ در تاش است که نفوذ ایران را کاهش دهد، 
در پاســخ به این ســؤال که »هدف نهایی ترامپ 
چیســت«، اذعان کرد: او می خواهد نفوذ ایران را 
کاهش دهــد. این را چند هفته پیــش از یکی از 
مشاورانش شنیدم، ولی نمیداند که بازی تمام شده 
است. بســیار دیر کرده اند. اوباما گزینه های کافی 
برای دولت ترامپ به ارث نگذاشــت که اهداف را 

محقق کند.

آخرین سفیر واشنگتن در دمشق:

ترامپ می خواهد نفوذ ایران در سوریه را كاهش دهد
اما نمی داند كه بازی تمام شده است

ادامه واکنش ها به سخنان تحریف آمیز روحانی

هدف از انکار غدیر خشنود ساختن لیبرال غربی است


