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* مراســم راهپیمایی 13 آبان 97 یک پیغام برای دشــمنان و عوامل 
داخلی اش داشت و آن مقاومت و ایستادگی مردم ایران اسالمی در برابر 

زورگویی و زیاده خواهی دشمنان بود.
031---0883

* فکر می کنم شــیطان بزرگ پیام این امت سرافراز را شنیده است که 
هرگــز از آرمان های خود عــدول نخواهد کرد. به 4 نفر عنصر نفوذی و 
خودفروخته و منفعل تان دل خوش نکنید و بدانید امتی که به استقبال 
ســختی ها می رود- همان که در راهپیمایی اربعین به چشم دیدید- از 

تحریم هراس ندارد.
طباطبایی
* اغلب کنوانســیون ها و معاهدات به اصطــالح بین المللی با محوریت 
اســتکبار شکل گرفته است حال عده ای سعی می کنند که مردم ایران 
اسالمی را متعهد به قوانینی بکنند که استقالل و عزتشان از بین خواهد 
رفت. چاره کار، اجماع بر علیه جبهه استکبار است نه امتیاز دادن های 

پی درپی به دشمنان.
021---0129

* اقــدام ترامپ رئیس جمهور آمریــکا در خروج از برجام و بازگرداندن 
تحریم ها نوعی تحقیر مسئولین غرب زده کشور است که هنوز هم دست 
از الشه متعفن برجام برنداشته اند. آمریکایی ها باید چه کارهای دیگری 

بکنند که این آقایان باورشان بشود غرب قابل اعتماد نیست.
0918---5411
* اکثــر روزنامه های اصالح طلب در گزارش شــنبه 97/8/12 خود به 
ســادگی فوت دختر 7 ساله یمنی بر اثر ســوءتغذیه تحمیلی از سوی 
آل سعود خبیث را نادیده گرفتند. این روزنامه ها البته گزارش های این 
رژیم ددمنش از موفقیت در این جنگ را با آب و تاب منتشر می کنند 

و به بایکوت انصارا... یمن می پردازند! شک می کند! 
0914---9590

* آیا با برگشتی اقساط خانه های تحویلی به مردم از مسکن مهر، دولت 
نمی توانست طی این 5 سال پروژه های آن را به اتمام برساند تا مشکالت 
اقســاط و اجاره، فشار دوچندان در این وانفسای گرانی بر مردم مظلوم 

و مستضعف نگذرد؟!
0917---3384
* وزیر راه و شهرســازی ســابق که جاده های کشور را رها و طی این 
قریب به 6 ســال از 2 بانده کردن جاده کربال- کرمانشاه ایالم- مهران 
و بســیاری از جاده های کشــور عاجز بود و مســکن مهر را به تعطیلی 
کشــاند و میلیون ها متقاضی مسکن مهر را ناامید و به افزایش بیش از 
50 درصدی قیمت مسکن منجر شد، چگونه قصد شهردار تهران شدن 

دارد؟ قرار است چه بالیی بر سر شهر تهران بیاورد؟!
رحمانی- خانواده شهید
* آقای آخوندی، وزیری که نمره مردود از مردم گرفته اند با چه انگیزه ای 
کاندیدای شهرداری تهران شــده اند؟! دستاوردهای آخوندی در زمان 

وزارت به 3 فروند هواپیمای مرجوعی خالصه می شود.
021---9300

* تا زمانی که قوه قضائیه به دو پرونده فساد مالی برادران رئیس جمهور 
و معاون اول ایشــان رسیدگی نکند موضوع مبارزه با فساد راه به جایی 
نخواهد برد و مردم راضی نخواهند شــد. اگر مدعی نزدیک شــدن به 
حکومت علوی هســتیم باید آهن تفتیده سرخ به دست عقیل هایی که 

در دولت جا خوش کرده اند نزدیک شود.
0914---4958

* اگر امام حسین)ع( امروز درمیان ما حاضر بودند در قضیه یمن مظلوم 
و کودکان گرســنه و بیمارش چه می کردند؟ چرا دولتمردان ما کاری و 

حرکتی انجام نمی دهند؟
0916---4958
* باالخره معلوم نشــد پرونده کرسنت و محکومیت ایران در پرداخت 
جریمه چند میلیارد دالری به کجا کشیده شد. چرا هیچ مسئولی پاسخگو 
نیســت؟ این وظیفه مطبوعات و رسانه ها است که مسئولین را وادار به 

پاسخگویی بکنند. البته اگر دچار شکایت های متعدد دولت نشوند!
0917---5854

* از هیئت  امنای دانشگاه آزاد درمورد دستورالعمل پوشش دانشجویان 
کمال تشــکر و قدردانی را دارم. برخی دانشجویان متاسفانه با پوشش 
نامناســب مکان علم و پیشرفت را با مجلس عروسی و حتی پارتی لهو 

و لعب اشتباه گرفته و باعث گمراهی دانشجویان دیگر هم می شدند.
0914---1381
* از قرار معلوم قرار است به دستور رئیس  شورای شهر تهران چندهزار 
نفر از نیروهای شهرداری تهران اخراج شوند. خدا می داند به خانواده های 
این افراد چه خواهد گذشت. متاسفانه مرفهانی بر مسند امور نشسته اند 

که خبر از زندگی مردم عادی جامعه ندارند.
0912---5364
* پول های کالن از بیت المال صرف دو تیم فوتبال استقالل و پیروزی 
می شــود ســرانجام نتیجه را با دو گل خورده به حریف خارجی واگذار 

می کنند. واقعا جای تأسف و افسوس دارد.
0935---9655
* از آن تاریخی که آقای روحانی گفتند در جریان قیمت اجناس در بازار 
هســتند، محصوالت لبنی چندین بار گران شده است و هیچ برخوردی 

از سوی دولت با شرکت های متخلف مشاهده نمی شود!
021---9715

* نبودن پله برقی در ایســتگاه متروی خیام کــه در قلب بازار تهران 
است موجب شده تردد سالمندان در این ایستگاه بسیار دشوار باشد. از 

مسئولین امر تقاضای نصب پله برقی در این ایستگاه را دارم.
021---2703

* بلیت هواپیما به مقصد مشــهد در تاریخ 97/8/11 را به قیمت 250 
هزار تومان خریدم برای روزهای بعد 350 تا 600 هزار تومان فروخته 
می شد. قیمت بلیت برای شب شهادت امام رضا)ع( نزدیک به یک میلیون 
تومان عرضه می شود. عرضم این است که چرا اجازه داده می شود چنین 

اجحافی به مردم بکنند؟
0913---2836

* من از 2 ســالگی معلول جسمی شده ام. اکنون در دهه پنجم زندگی 
با یک ویلچر معمولی برای تهیه دارو و رفع مایحتاج زندگی بســیار در 
فشــارم. از افراد خیر و نیکوکار درخواســت می کنم مرا در تهیه ویلچر 

برقی یاری نمایند.
زینب سالمی پور- ایالم- آبدانان
* خســارتی که مدعیان اصالحات به کشــور وارد کردند با یک گزینه 
تا حدودی جبران خواهد شــد و آن اینکه درمورد دستاوردهای خیالی 
دولت ســکوت کنند و به مسیر حرکت قطار انقالب بازگردند، و اال اگر 
همچنان به حرکت در مســیر غلط شان ادامه دهند از نگاه مردم برای 

همیشه خواهند افتاد.
0918---9891
* حضور حامیان فتنه و مدیــران دوتابعیتی در دولت ثمره اش اوضاع 
کنونی کشور شده است، چه در سال 78 یا 88 و ... هرجا که فتنه گران 
حضور داشــتند مداخالت غربی ها پررنگ تر بوده است و شکاف فاصله 
طبقاتی در جامعه رشــد یافته است. مدیریتی که در نظر این مدعیان 

است همان دیکته دشمنان است.
021---6172

جروزالمپست:ایرانمیتواند
مقابلتحریمهایآمریکابایستد

یک روزنامه صهیونیستی تصریح کرد ایران با همراهی کشورهای غیراروپایی 
می تواند در مقابل تحریم های آمریکا ایستادگی کند.

جروزالم پســت نوشت: ایران با کمک آسیا در برابر تحریم های نفتی جدید 
آمریکا ایستادگی خواهد کرد.

این روزنامه افزود: واردات نفت هند از ایران همچنان به بیش از یک میلیون 
بشکه در ماه می رسد. »باراک ســینر« کارشناس تحریم های ایران در موسسه 
»استراتژیک اینتلیجنسیا« معتقد است: هرچند اجرای تحریم های نفتی آمریکا 
علیه ایران آسیب زننده است، اما این تحریم ها برای ملزم کردن ایران به پذیرش 
یک توافق هسته ای جدید موثر نخواهد بود. مشکل وادار کردن ایران این است 
که حتی بدون اتحادیه اروپا، تهران حمایت کلیدی از جانب آسیا دارد. روسیه و 

چین نیز با ایران همکاری مشابهی دارند.
بــه رغم گزارش های موجود از فشــار اقتصادی بر ایران، ســینر می گوید 
درصورتی که حتی همه چیز سخت تر شود پویش های بنیادی، ایران را در برابر 

سقوط کامل محافظت می کند.
وی با اشاره به چین گفت: تداوم جنگ تجاری با آمریکا، چین را به سمت 
ایران ســوق می دهد به گونه ای که این کشــور به دنبال توسعه زیرساخت خود 
در چارچوب راه ابریشــم جدید در آنجــا و افزایش فراورده های انرژی و تجاری 

خود از ایران است.
در گذشته وزرای اسرائیلی اعالم کرده بودند که جنگ تجاری ترامپ با چین 

می تواند مسیر وی برای منزوی کردن ایران را تضعیف کند.
اعتراضفرشادمومنی

بهمنطق»کیبود،مننبودم«دولت
یک کارشناس اقتصادی حامی دولت می گوید دولت  باید نگاه سوداگرانه و 

لیبرال به اقتصاد را با نگاه عدالت محور و برنامه محور جایگزین کند.
فرشاد مومنی در گفت وگو با روزنامه آرمان، به نقش تیم مسعود نیلی دستیار 
اقتصادی روحانی در ریل گذاری دولت سازندگی )هاشمی رفسنجانی(  پرداخت و 
اظهار داشت: آقای دکتر مسعود نیلی در سال 1376 در موسسه نیاوران مقاله ای 
را تحت عنوان »ارزیابی تجربه تعدیل اقتصادی در ایران« منتشــر کردند. این 
مقاله یکی از صادقانه ترین گزارش های یکی از طرفداران افراطی برنامه »تعدیل 
ساختاری« در دوره پس از جنگ است و به وضوح نشان می دهد اینها در زمان 
آغاز این سیاست، چه طیف متنوعی از انتظارات درباره این سیاست را برای خود 
بار کرده بودند و به مرحوم آیت اهلل هاشمی رفســنجانی هم وعده دادند اگر این 
کار انجام شــود، آن نتایج مطلوب به دست می آید. او در این مقاله قدم به قدم 
توضیح می دهد که چگونه تمام تصوراتشــان در مواجهه با واقعیت های اقتصاد 
سیاســی ایران یکی پــس از دیگری فرو می ریزد و آنچــه را قرار بود به عنوان 
دســتاوردهای اغواگر برای اقتصاد ایران به همراه داشــته باشد، محقق نشد. در 
واقع این انتظارات نه تنها برآورده نشــدند، بلکه ده ها گرفتاری کوچک و بزرگ 

دیگر هم برای ایران پیش آمد. 
وی می افزاید: حال زمانی که سیاست تعدیل ساختاری به اجرا درآمد، یکی 
از اولین پیامدهای آن، در ســال 1370، یعنی کمتر از دو ســال پس از اجرای 

تعدیل ساختاری، اعتراضات پی در پی نسبتا گسترده شهری بود.
وی در پاســخ این سوال که برخی اقتصاددانان دولت را متهم به دستکاری 
بازار ارز می کنند، آیا می توان این فرضیه را قبول کرد؟ به عنوان مثال حســین 
راغفر معتقد است که دولت برای تسویه مطالبات مالباختگان موسسات غیرمجاز، 
با باال بردن نرخ ارز درآمد خود را افزایش داد تا این مشــکل را برطرف کند. آیا 
شــما هم چنین نظری را تایید می کنید؟ گفت: درباره اینکه آیا خود دولت در 
زمینه تحوالت و نوسانات نرخ ارز نقش دارد یا خیر، نیازی به مراجعه به دیدگاه 
اقتصاددانان مختلف نیســت. فقط طی هفته های گذشــته مقام بسیار گرامی 
ریاســت جمهوری سه بار در صحبت های عمومی این مسئله را مورد اذعان قرار 
داد کــه »دولت هر لحظه که اراده کند می تواند نــرخ ارز در بازار آزاد را به هر 
سطحی که می خواهد برگرداند.« از این صحبت چه استنباطی می توان داشت؟ 
متاســفانه عده ای عالقه مند هســتند مدام ا فرادی از جمله دکتر راغفر را متهم 
کنند و بگویند که ایشان چنین چیزی را گفته است. اگر دکتر راغفر همچنین 
صحبتی را به میان آورده اند، مبتنی بر اظهارات صریح از سوی مقامات کلیدی 
از جمله رئیس جمهوری و همان طور بی شــمار داللت های دیگری است که در 

این زمینه وجود دارد.
مومنی با انتقاد از رفتار مسئولیت گریز و فرافکنانه مدیران دولت اظهار داشت: 
این شیوه اداره دولت به هیچ وجه چشم اندازهای آینده ایران را امیدوارانه نمی کند. 
شیوه های اجرایی هم به گونه ای است که مدام تقصیر را به گردن دیگری می اندازند 
و در این ســال ها دچــار »کی بود؟ کی بود؟« ها شــده ایم. من توصیه می کنم 
اگــر نهادهای نظارتی صالح می دانند امــکان یک گفت وگو و مناظره رو در روی 
مدعیان »کی بود؟ کی بود؟«ها را برقرار کنند تا هزینه و فایده اتفاقاتی که اینها 

به عنوان هنر خود مطرح می کنند، به زبان کارشناســی و با مقیاس عدد و رقم 
مورد واکاوی قرار گیرد و اگر محرز شد هزینه ادعای آنها بیش از فایده های آن 
بوده، می توانیم مشوقانه به آنها توصیه کنیم که در شیوه اداری اقتصادی کشور 

یک بازنگری انجام دهند.
وی دربــاره رفتار هفت ماه گذشــته دولت در بــازار ارز نیز می گوید: دولت 
رفتارهایش به گونه ای است که نشان می دهد به شیوه رسما اعالم نشده ای طمع 
دارد از افزایش نرخ ارز درآمد کســب کند؛ اما اگر قرار اســت کشور خوب اداره 
شــود این طمع باید از بین برود. الزم اســت دولت یاد بگیرد و عادت کند که 
منحصرا در همان کادری که قانــون بودجه تعیین می کند رفتارهای هزینه ای 

خود را تضمین گرایانه به اجرا بگذارد.
مومنی می افزاید ما به گزارش های رسمی که امکانات ارزی در اختیار دولت 
را مطرح می سازد، استناد کردیم و براساس آن گفتیم چرا وقتی دولت می تواند 
نیاز ارزی تولیدکنندگان را تامین کند، آن را به مطامع ســوداگرانه که در بازار 
ثانویه وجود دارد گره می زند؟ در گزارشــی که تحت عنوان ســند برنامه ششم 
توســط سازمان برنامه و بودجه تهیه شد، آنها گفتند که می خواهیم طی برنامه 
پنج ساله ششم توسعه، به طور همزمان 169 هدف کلی، 566 استراتژی و حدود 
1500 سیاست اجرایی را با هم پیش ببریم. هر شخصی که الفبای اقتصاد را بداند 
متوجه می شــود که این عبارت پردازی ها بیشتر به کار »ادخال سرور فی قلوب« 
می آید. در واقع آنچه  به نام ســند برنامه ارائه شــده نه درک روشنی از مفهوم 
برنامه دارد و نه درکی از اســتراتژی. ما پیشــنهاد کردیم که دولت یک هدف را 
اعالم کند که آن هم حرکت به سمت توسعه عادالنه است. من در کتابی که سال 
1396 تحت عنوان »عدالت اجتماعی، آزادی و توسعه در ایران امروز«  منتشر 
کردم یک اتمام حجت  شــرعی با آقای حسن روحانی انجام دادم. در این کتاب 
نوشتم که چرا راه نجات ایران منحصرا از کانال توسعه عادالنه عبور می کند. اگر 
ما در این کانال حرکت کنیم، می توانیم با کمترین هزینه و بیشترین دستاورد از 
چالش های مربوط به تحریم های ظالمانه آمریکا با موفقیت عبور کنیم و شرایطی 
فراهم شود که آقای روحانی بتواند از بخشی از خطاهای گذشته فاصله بگیرد و 

به مردم و تولیدکننده ها گوشه چشمی نشان دهد.
حمایتپمپئوازفتنهگران

واعترافبهناکامیبزرگمقابلایران
اظهــارات دیروز وزیر خارجه آمریکا هرچنــد حاوی زیاده گویی و الف های 
گزاف فراوان بود اما در عین حال برخی خبرهای مهم و اعترافات از سر ناچاری 

را در خود نهفته داشت.
مایک پمپئو دیروز در کنار تکرار چندمین بار بازگشت تحریم ها، اذعان کرد 
هدف از تحریم ها حمایت از گروهک های وطن فروشــی است که سالهاست در 
خدمت نقشــه های آمریکا برای بی ثبات سازی ایران فعالیت می کنند اما نتیجه 

نمی گیرند.
پمپئو که پیش از این رئیس ســازمان جاسوســی ســیا بوده، گفت: فشار 
تحریم ها، فرصتی برای مخالفان رژیم فراهم می کند تا تغییراتی را که خواستار 

آنند در رژیم به وجود آورند.
این همان خطی اســت که فتنه گران سال 88 به مقامات آمریکایی دادند؛ 
آنها پس از شکست در آشوب سیاسی و رد شدن دروغ ها و خیانت هایشان، گرای 
فشار اقتصادی برای گرفتن انتقام از ملت ایران را دارند. روزنامه لس آنجلس تایمز 
مهرماه ســال 1388 از قول یک مقام آمریکایی به نام جان ها  نوشت »مطمئنا 
پیامی که از گردهمایی اخیر فعاالن اپوزیســیون- که بین آنها افراد نزدیک به 
سران جنبش سبز حضور داشتند- شنیدم، این بود که تحریم باید هرچه شدیدتر 
اعمال شــود؛ تحریم ضعیف یا تدریجی، فقط به رژیم امکان می دهد که خود را 

با وضعیت جدید تطبیق دهد.«
مایک پمپئو دیروز یک اعتراف مهم و تلخ برای آمریکا هم داشت. او در پاسخ 
به پرسشــی مبنی بر اینکه ایران در عراق بسیار قدرتمند است، واکنش آمریکا 
به تاثیر ایران بر نفوذ متحدان واشــنگتن چیست؟، گفت: »بر همین اساس که 
می گوییم برجام مانع فعالیت های ایران نشــده است و به همین خاطر است که 
روی فعالیت های مالی ایران متمرکز می شویم. ایران فشار زیادی را در عراق وارد 

کرده و برجام نتوانست جلوی نفوذ ایران را در منطقه بگیرد.«
آمریکایی هــا اذعان می کنند برجام قرار بوده قدرت و نفوذ منطقه ای ایران 
را به تحلیل ببرد تا بتوانند فشــار ناکام در یک دهه گذشته را موثر کنند اما در 
این نقشه بزرگ ناکام مانده اند و ایران قدرتمند شده است. آنها از این ناراحتند 
که تحوالت سیاسی عراق همسو با آرمان های جمهوری اسالمی و خالف مطامع 

آمریکا رقم خورده است.

به جای گفت و شنود

رسول خدا جوان شده اند!
در آستانه سالروز رحلت رسول خدا )ص( و شهادت امام حسن مجتبی و امام 
رضا علیهماالسالم این ستون را به بخشی برگرفته از  یادداشت مهرماه 91 کیهان 

اختصاص می دهیم. 
***

غم سنگیني بر قلب مبارك رسول خدا)ص( سایه انداخت، وقتي سوره هود 
نازل شد و از آن پس، بارها مي فرمود »سوره هود مرا پیر کرد«. در این سوره اخبار 
تكان دهنــده اي از برپایي قیامت و حضور آدمیان در محضر عدل الهي آمده بود 
بنابراین حق با پیامبر خدا بود که از پایان کار بندگان خدا دلشــوره داشته باشد. 
پیامبر رحمت که خداي سبحان از اصرار ایشان بر هدایت بندگان خبر داده و رنج و 
سختي آنان را براي او سخت و ناگوار توصیف کرده بود، اما، آیاتي از این دست پیش 
از آن و بعد از آن نیز آمده بود، پس چرا سوره هود؟ شاید در پاسخ به همین پرسش 
بود که رسول خدا)ص( از سوره هود به آیه یكصدودوازدهم آن  اشاره مي فرمود و 
علت پیر شدن خود را در این آیه آدرس مي داد. »فاستقم کما امرت... آنگونه که تو 
را فرمان داده شده است استقامت کن« ولي آیه اي با همین مضمون و همین کلمات 
در سوره »شورا« نیز آمده است، »واستقم کما امرت«... پس، باز هم سؤال باقي بود 
که چرا سوره هود؟ مگر در این آیه از سوره هود چه بود که پیامبر خدا)ص( را پیر 

کرده بود؟ پاسخ را از زبان امام راحلمان-رضوان اهلل تعالي علیه- بخوانید؛ 
    »... جمله فاستقم کما امرت در دو جاي قرآن هست. یك جا در سوره »شورا« 
و یك جا هم در سوره »هود«، لكن پیغمبر اکرم)ص( فرموده است »شیبتني سوره 
هود« چرا سوره هود را فرمود؟ براي آن که- این آیه- در سوره هود یك ذیلي دارد 
و آن این اســت که فاستقم کما امرت و من تاب معك)آنگونه که تو را فرمان داده 
شــده است استقامت کن و آنان که با تو به سوي خدا آمده اند نیز باید استقامت 
کنند(...ایشان خوف نداشت از این که خودش استقامت داشته باشد، داشت. خودش 

مي دانست دارد، اما مي ترسید که ما استقامت نداشته باشیم.« 
    امام راحل)ره( در ادامه مي فرمایند؛

»ملت ما در این انقالبي که کرده است، تا حاال استقامت کرده است و بحمداهلل 
تا حاال پیروز شده است. شما پیروزید در دنیا. شما مطرح شده اید در دنیا. در همه 
گوشــه هاي دنیا، دولت هاي دنیا از شما یك نحو هراسي دارند که مبادا یك وقت 
ملت هایشان مثل شما بشــوند- به ریشه ایران هراسي این روزها توجه کنید-... 
استقامت کنید تا پیروزي نهایي به دستتان بیاید. خودتان را بسازید. جوان هاي 

خودتان را بسازید و کودکان خودتان را بسازید... ملت ها همه عاشق ایرانند«. 
صحیفه امام)ره(، جلد 61، صفحات 705 و508

   محمدهادی صحرایی
خدا به کسانی از شما که ایمان آورده و کارهاى شایسته کرده  اند، وعده 
داده که حتماً آنان را در این سرزمین جانشین خود قرار دهد؛ همانگونه که 
کسانی را که پیش از آنان بودند جانشین خود قرار داد، و آن دینی را که برایشان 
پسندیده است به سودشان مستقر کند، و بیمشان را به ایمنی مبدل گرداند، 

تا مرا عبادت کنند و چیزى را با من شریك نگردانند... 1
هفت روز از اربعین سیدالشهداء می گذرد و هفت روز از شهادت مظلومانه 
عزادارانش در نیجریه. عزادارانی که گناهشان حق طلبی و عدالت خواهی بود 
و اینكه می خواستند همچون سرور و ساالر آزادگان و شهیدان، آزادانه خدا را 
بپرستند و سِر طاعت مقابل ظالم خم نكنند. هفت روز از عروجشان می گذرد 
و هفت روز اســت که رســانه هاى غربی و مدعی حقوق بشر و جایزه داران 
صلح نوبل و دیده بان حقوق بشر و... همگی با هم خفه شده اند. نه اینكه تنها 
این هفت روز باشــد که صدا ندارند، نه، عمرى است که این دهن به مزدان 
غیرت ندارند. اگر در گوشه اى از دنیا عدسی نپخته زیر دندان یك جاسوس 
آمریكایی، بهایی، همجنس باز، فاحشه و... می رفت، اینها کمپین می گرفتند و 
عده اى تیشرت پوش و شمع به دست تجمع می کردند و شعار می دادند که ما 
همان عدس نخورده ایم. شوخی مسخره دنیاى نیولیبرال، مضحكه بازى با این 
عروسك هاست. سگی در شهرى می میرد و مارمولكی در حال انقراض است و 
این عده پالکارد می نویسند که »همان سگ و مارمولك« هستند ولی روزانه 
صدها نفر در آمریكا و اروپا از فقر و تیر پلیس و ظلم حكومت کشته می شوند 
و در آسیا و آفریقا نیز ده ها هزار نفر به خاطر آزادى کشته می شوند و صدایی 

از مدعیان درنمی آید.
هفت روز از شهادت غریبانه عزاداران حسین در نیجریه می گذرد و زبان 
سازمان ملل هم هنوز الل است. توقعی نیست از سازمانی که قارون ها دهانش 
را با پول بستند. اصالً این سازمان بنا شده است تا پیگیر منافع استكبار باشد 
نه مردم جهان. سازمان ملل براى محكوم کردن کشورهاى آزاد است و گاهی 
اگر رأى منفی به تحریم کوبا می دهند، ضمانت اجرایی اش به اندازه اى هست 
که آمریكا و اسرائیل از آن سر باز زنند و اتفاقی نیفتد. مگر برجام سند قانونی 
و توافقنامه رســمی نبود؟ سازمان ملل با دولت بی فرهنگ آمریكا چه کرد؟ 
سال هاست که نیجریه با زحمات شیخ زکزاکی عزیز، با اسالم ناب آشنا شده 
و میلیون ها نفر دلداده خاندان پیامبر مكرم اسالم شده اند و زالل اندیشه اسالم 
را شنیده و همچون جدشان »جون« به »هل من ناصر« حسین، لبیك گفته اند 
و راه او می پویند. و چندسالی است که غده سرطانی صهیون و آل سعود، بر 
حكومت آن کشور چنبره زده و با تهدید و تطمیع، آنها را به کشتار مؤمنین 
گماشته است و آنها هم به هر بهانه اى به شیعیان می تازند و اسیر می گیرند و 
جوى خون به راه می اندازند اما، آنچه که در نیجریه اتفاق می افتد بی شباهت 
به پیش از انقالب اسالمی ایران نیست و موسپیدکردگان انقالب ایران خوب 
به یاد دارند که رژیم دست نشــانده پهلوى چگونه به  اشارت اربابانش، خون 

هموطنان را می ریخت. عاقبتش چه شد؟
مردم جهان 13 آبان 97 ایران را دیدند و دیدند که چگونه مردمان باغیرتش 
براى دفاع از آرمان و کیان خود سینه سپر می کنند. امروز اگر مرگ بر آمریكا 
و مرگ بر اسرائیل، شعار نهادینه شده مردم ایران شده است و مردم ایران با 
اقتدار کامل، چهل سال است آمریكا و اسرائیل و انگلیس را به زمین کشیده 
و به دنبال خود می کشند، نتیجه مبارزه و جهادى است که اجداد و پدرانشان 
کرده اند و اینان میراث داران باوفاى گذشتگان اند. ایران امروز چهل سالگی خود 
را در شرایطی جشن می گیرد و شكستن هیمنه آمریكا در 13 آبان را گرامی 
می دارد و پرچم آمریكا را که نماد نحس استكبار شده است به آتش می کشد، 
که شیطان بزرگ هرچه توانسته و داشته و به فكرش رسیده را به میدان آورده 
و نتیجه اش این شده است که دانش آموزان دهه نودى هم به خباثت و پلیدى 
آمریكا پی برده اند و فهمیده اند که هر که در کاخ سفید می نشیند، عقرب جراره 
و روبه مكاره است و چون چوپان دروغگو قابل اطمینان و اعتماد نیست. و این 
لطف خداست که تربیت یافتگان خمینی و خامنه اى، در دشمن شناسی، حاذق 
شــده اند و حتی تقالى کدخداخواهان براى بزك عفریته شرارت، با برجام و 
FATF و غیرآن نیز بی اثر است و باز هم منفعتش را به کیسه انقالب می ریزد.

اکنون، برادر و خواهر ســیه چرده نیجریه اى که در خون سرختان آرام 
گرفتید، خوشــا به حالتان و اى کاش در کنارتان بودیم و از انقالبمان برایتان 
می گفتیم و از راه رفته و از سختی مبارزه تا شیرینی پیروزى و آزادى و از جاى 
شهدا که خالی است. از اینكه ما براى آنكه ایران گوهرى تابان شود، خون دل ها 
خورده ایم و براى آنكه خانه خوبان شود، رنج دوران برده ایم و امروز شما در 
راه دیروز برادران و خواهرانتان که همان راه سیدالشهداء و جوانمردان است 
قدم گذارده اید. قدم هایی استوار که غیظ کفار را به همراه داشته و دارد و در 
ذهن و برنامه پلیدشان اخالل می کند و نباید از غیظ آنها هراسید که توصیه 
خداوند همین است که به فداییان رسول و دین خدا فرمود:... هیچ تشنگی و 
رنج و گرسنگي در راه خدا به آنان نمی  رسد و در هیچ مكانی که کافران را به 
خشم می  آورد قدم نمی گذارند و از دشمن غنیمتی به دست نمی  آورند مگر 
اینكه به سبب آن، عمل صالحی براى آنان نوشته می شود، چون که خدا پاداش 
نیكوکاران را ضایع نمی  کند.2 بدانید که اگر تن هایمان از شما دور است ولی 
جان ها و دل هایمان با شماست و دعاى خیرمان بدرقه شما و اهل یمن و تمام اهل 
حقی که براى خدا با دشمنان خدا می جنگند. شما مجاهدان، آرامش خفاشان و 
شب پرستان را پریشان کرده اید و اى کاش در این فیض عظیم شریكتان بودیم. 
حسینیان شهید، به خون گرمتان سوگند، قاتلین شما تقاص جنایتشان 
را به سختی خواهند داد و خونتان در تاریخ گم نخواهد شد. ما معجزه پیروزى 
خون بر شمشیر را بارها و بارها دیده ایم و دیده ایم که کاخ ابن زیاد مزبله است و 
خرابه شام، زیارتگاه مؤمنین و خداجویان. دیده ایم که چگونه خداى مظلومان، 
هیمنه قلدرى چون رضاشــاه را که نفس مردم را بریده بود، به ذلت کشاند و 
آنها که او را به ملت تحمیل کردند، خودشــان تبعیدش کردند. و دیدیم که 
محمدرضاى پهلوى که ایران را به آمریكا و صهیون، مفت فروخته بود، چگونه 
و با چه ذلتی بیرون انداخته شد. و دیدیم که خداى قاهر متعال، چگونه دست 
و بال آمریكا و اذنابش را از ایران عزیز برید و 65 هزار مستشار و وابسته اش 
را از ایــن خاك عزیز تاراند. و از 13 آبان، خاطره ها داریم. دیدیم در 13 آبان 
43 که خمینی کبیر علم مبارزه را در مقابله با زیاده خواهی آمریكا افراشت و 
تبعید شد، چگونه عزتمندانه به ایران بازگشت و حكومت فاسدان را برچید و 
دیدیم که خون شهداى دانش آموز تظاهر کننده در13 آبان 57 چگونه جواب 
داد. و جاسوسخانه آمریكا، چگونه توسط دانشجویان ایرانی، تسخیر شد و 52 
آمریكایی که در ایران ادعاى خدایی داشتند، کت و بال بسته در دست مردم 
افتادند و آمریكا در طبس هم غلطی نكرد و گروگان ها با قراردادى که هنوز 

پرونده باز دارد و باید بررسی شود با ذلت از ایران اخراج شدند. 
برادر و خواهر مجاهد عزیزم در نیجریه و یمن، نگاه کنید که چگونه ایران 
چهل سالگی انقالب خود را جشن می گیرد و پرنفس تر از روز اول پا بر آمریكا و 
صهیون می کشد. نتیجه آن مجاهدت ها همین آزادى ها و ثمره خون شهدایمان 
همین پیروزیهاست. ایران مقتدر امروز، منشأ انقالبات استكبارستیز در جهان 
است و امید محرومان و آرزوى مستضعفان. ما چهل سال است امور خود را خود 
اداره می کنیم و خود تصمیم می گیریم. چهل سال است که دشمن وعده سقوط 
شش ماه و یكساله مان را داده است و ببین که هر روز قوى تر از دیروزیم. چهل 
سال است مهم ترین دغدغه جهاِن سلطه، اسقاط ایران است و ما هر روز به روزتر 
و نوتر می شویم. چهل سال است که دشمن هرچه در چنته داشته را رو کرده و 
میلیاردها میلیارد دالر خرج شكست ما کرده است و اکنون رؤساى شان یكی 
پس از دیگرى یا کفن می پوسانند و یا منزوى می شوند و صاحب نظراتشان، 
سخن خود را پس می گیرند و... رهبر امروز ما برنامه 50 ساله را ابالغ می کند. 
آمریــكا و انگلیس و صهیون، در گذشــته اى نه چنــدان دور بود که 
قالده دریده اى به نام صدام را به جان ایران انداختند و امروز طبق همان وعده 
خدا که بیم بندگان ستمدیده را به امید تبدیل می سازد، گور صدام گم شد و 
امروز مردم عراق در ایران به زیارت امام خود می آیند و عراقیان نیز در امنیت 
و آزادى، پذیراى برادران ایرانی خود هستند و در میان تصاویر شهداى خود 
در جنگ با آمریكا و داعش، تصاویر رهبران ایران را گذاشته اند. در سوریه هم 
همین است و با اراده الهِی ایران و با مجاهدت مدافعان حرم ایرانی و افغانی و 
پاکستانی و لبنانی و عراقی و البته سورى، سوریه را از زیر دست و پاى وهابیت 
و تروریسم بیرون کشید و به جهان اسالم برگرداند. در لبنان هم همین شد و 
در فلسطین هم همین می شود و به امید خدا در نیجریه و یمن هم قطعاً همین 
خواهد شد که این وعده خداست که »... اگر صبر کنید و پرهیزگارى نمایید، 
نیرنگشان هیچ زیانی به شما نمی  رساند؛ یقیناً خداوند به آنچه می کنند احاطه 
دارد«3 و پیروزى بعدى در نیجریه و یمن خواهد بود و کشورهایتان به خانه 

خوبان تبدیل می شود. إن شاءاهلل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- سوره نور آیه 55
2- الیصیبهم ظما و النصب و ال مخمصه فی سبیل اهلل و ال یطون موطئا یغیظ الکفار 
و الینالون من عدو نیال اال کتب لهم به عمل صالح ان اهلل الیضیع اجرالمحسنین. سوره 

توبه آیه 120
3- ... و ان تصبروا و تتقوا الیضرکم کیدهم شیئا ان اهلل بما یعملون محیط. سوره 

آل عمران آیه 120

به خانه خوبان نزدیک شده اید

تسلیت به همكار
بانهایت تاسف مطلع شدیم همکارمان آقای غالم اقتداری سلیمی 
در غم از دست دادن یکی از نزدیکان خود سوگوار است. ضمن تسلیت 
به ایشــان و دیگر خانواده های عزادار بــرای آن مرحوم رحمت الهی 

خواستاریم.

یادداشت میهمان

گزارش خبرى تحلیلی کیهان

واكنش اروپا به بدعهدی آمریکا
ابراز تأسف و دیگر هیچ!

سرویس سیاسی-
رسمی  اعالم  مقابل  در  اروپا 
بازگشت تحریم ها از سوى آمریكا، 
صرفا به بازنشر ابراز تأسف چند 
روز قبل خود بسنده کرده است. 
در ســوى مقابل مقامات ارشد 
اجراى  بر  تاکیــد  ضمن  دولت 
یكطرفه تعهدات برجامی، از اروپا 
به خاطر هیچ، تقدیر می کنند. با 
توجه به ایــن برجام زدگی حاّد 
دولت، سهل اندیشــی است اگر 
تصور کنیم که اروپا قرار اســت 
برجامی  احقاق حقوق  قدمی  در 

ایران بردارد.
بی عملی طرف اروپایی در موضوع 
برجام هر روز ابعاد گســترده تری به 

خود می گیرد.
کشــورهای انگلیس، فرانســه، 
آلمــان و اتحادیه اروپــا در اقدامی 
تأمل برانگیــز بیانیه روز جمعه را که 
در آن نســبت به تحریم های آمریکا 
علیه ایران ابراز تاسف عمیق شده بود، 
بازنشــر کرده و حتی وعده بی ارزش 
قبلی درباره راه اندازی نمادین کانال 
ویــژه مبادالت مالی و بانکی با ایران 

را عملی نکرد.
سخنگوی دولت انگلیس نیز در 
اظهارنظری جداگانه گفت: از تصمیم 
آمریکا بــرای بازگردانی تحریم های 

ایران متاسفیم!
نکته قابل تأمل اینجاســت که 
طرف اروپایی خطاب به ایران تاکید 
کرده است که باید همچنان تعهدات 
برجامــی خود را یکطرفــه و بدون 

چشم داشت ادامه دهد!
همزمان با این رفتار گســتاخانه 
طــرف اروپایی، روحانــی در دیدار 
مدیران وزارت اقتصاد گفت: »این کار 
ســاده نیست که آمریکا روی حرفی 
بایســتد و کل اتحادیــه اروپا با آن 
نباشد، این یعنی پیروزی دیپلماسی 
و پیروزی سیاست خارجی...همانطور 
که در برجام اکثریت قاطع کشورهای 
دنیا به جز 2، 3 کشــور همه موافق 
و حامــی بودنــد. امروز هــم همه 
اســتثناء چند  به  دنیا  کشــورهای 
کشــور، در برابر آمریکا قرار دارند و 
در کنار ایران هســتند این موفقیت 

دیپلماسی ما است«.
ظریــف نیــز روز دوشــنبه در 
صحن علنــی مجلس گفت: واقعیت 
امر این اســت که برجــام علی رغم 

همــه بدعهدی های آمریــکا، امروز 
مــالک شکســت آمریــکا در دنیا 
شــده است. شــما ببینید متحدین 
آمریکا دارند حساب ویژه ای درست 
اعــالم می کننــد که  و  می کننــد 

نمی خواهیم زیربار آمریکا برویم.
وی افــزود: بزرگتریــن کاله در 
تاریــخ آمریکا به خاطر برجام ســر 

آمریکا رفت.
روحانی  هفته های گذشــته  در 
گفته بود که اروپا پشت ماست. این 
اظهارات در حالی است که روحانی- 
اردیبهشت 92- در جمع دانشجویان 
صنعتی شریف گفته بود: »اروپایی ها 
آقا اجازه هستند و آمریکا کدخداست؛ 

بستن با کدخدا راحت تر است«.
الزم به ذکر اســت که »فدریکا 
موگرینی« مسئول سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا- اردیبهشــت 97- در 
پاســخ به ســؤالی درخصوص ارائه 
تضمیــن از ســوی اروپا بــه ایران 
برجامی  تعهــدات  اجــرای  بــرای 

گفت:»تضمین نمی دهیم«.
پلیس خوب- پلیس بد

گفتنی است »عباس عراقچی« 
معاون وزیر خارجه- تیر 97- گفته 
بود: »اگر بنا باشد کشورهای اروپایی 
بخواهند بازی قبلــی خود را ادامه 
دهنــد و این بار بگویند که به بهانه 
تحریم هــای آمریکا، شــرکت ها و 
بانک هایمان با ایران تعامل نخواهد 
کرد، و می ترســند تعامل کنند این 
عماًل از ســوی ایرانی هــا به عنوان 
یــک بــازی تلقی می شــود. یعنی 
اروپایی ها می گویند که ما در برجام 
باقــی خواهیم ماند، اما شــرکت ها 
و بانک های مــا نمی توانند با ایران 
تعامل کنند. این در واقع نشانه این 
اســت که اروپایی ها با آمریکایی ها 
دست شــان در یک کاســه است و 
بدین ترتیب آمریکا نقش »پلیس بد« 
و اروپــا نقش »پلیس خوب« را ایفا 

می کنند«.
رئیس جمهور  مکــرون  امانوئل 
فرانســه- مهــر 97- در مصاحبه با 
بود:»احاطه کردن  فرانس 24 گفته 
ایران با یک سیاست الزام آور، همان 
چیزی اســت که من همواره بر آن 
تاکید دارم. برای من راهبرد با ایران 
بر چهار مبنا اســت؛ حفــظ توافق 
هســته ای، توان مدیریــت فعالیت 
هســته ای ایران پس از سال 2025 

)پایــان برجــام(، کنتــرل فعالیت  
موشــک های بالستیکی ایران و توان 
مقابله با نفــوذ ایران در منطقه. من 
هیــچ گاه در برابر ایران ســاده لوح و 
زودباور نبودم اختالف نظر ما با آمریکا 

بر سر شیوه رفتاری ماست«.
»هایکــو ماس« وزیــر خارجه 
آلمان نیــز- مهر 97- گفته بود: »با 
آمریکا اهداف مشــترکی را در قبال 
ایــران دنبال می کنیم. مــا فقط از 
نظر مسیرهایی که دنبال می کنیم با 

یکدیگر اختالف داریم«.
اروپا امروز در مقابل اعالم رسمی 
بازگشــت تحریم ها از سوی آمریکا، 
صرفا به ابراز تأســف بســنده کرده 
است. در سوی مقابل مقامات ارشد 
دولت ضمن تاکید بر اجرای یکطرفه 
تعهــدات برجامــی، از اروپا به خاطر 
هیچ، تقدیر می کنند. با توجه به این 
برجام زدگی حاد دولت، سهل اندیشی 
اســت اگر تصور کنیم که اروپا قرار 
است قدمی در احقاق حقوق برجامی 

ایران بردارد.
برجام زدگی حاّد دولت

»مایــک پمپئو« وزیــر خارجه 
آمریکا در گفت وگو با شــبکه خبری 
»ســی .بی. اس« با اشــاره به اعمال 
مجدد تحریم ها علیه ایران و تمجید 
ایرانــی »دونالد  اقدام هــای ضد  از 
تاکید  آمریکا  رئیس جمهور  ترامپ« 
کرد که واشــنگتن بــه دنبال تغییر 

رفتار ایران است.
به گــزارش فارس، پمپئو افزود: 
تحریم هــای آمریکا علیــه ایران از 
بامداد دوشنبه به وقت تهران اعمال 

شده است.
وی در پاسخ به سوالی درباره آغاز 
مجدد برنامه هسته ای در ایران گفت: 
اطمینان داریم کــه ایرانی ها چنین 

تصمیمی را اتخاذ نخواهند کرد.
اظهارنظــر پمپئو مبنی بر اینکه 
»مطمئن هستیم که ایرانی ها برنامه 
هسته ای خود را از سر نمی گیرند«، 
ناشــی از پالس غلط دولت به طرف 

غربی است.
واقعیت آن اســت که برجام در 
ادراک و تصور غرب، از دولت روحانی 
اعتبارزدایی کرده است. آمریکا و اروپا 
بــه اعتبار برجام زدگــی حاّد دولت 
روحانــی می داند که هر معامله ای با 
برجام بکند، روحانی و دولتش باز هم 

پای آن می مانند.

در اردیبهشت سال جاری، چند 
روز قبل از خــروج آمریکا از برجام، 
روحانی گفته بود: »اگر اهداف ما از 
برجام بدون آمریکا محقق شود، چه 
بهتر، در غیر این صورت تصمیم خود 
را خواهیم گرفت«. این اظهارنظر این 
پیام را به طرف غربی داد که شــما 
هرکاری می خواهید با توافق هسته ای 
بکنید و خیالتان راحت باشــد که ما 
پایمــان را از محدودیت های برجام 

فراتر نخواهیم گذاشت. 
چند روز پــس از این اظهارنظر 
آمریکا از برجام خارج شد. به فاصله 
کوتاهی پــس از خــروج آمریکا از 
برجام، پایگاه تحلیلی »پولیتیکو« به 
نقل از »فدریکا موگرینی« مســئول 
سیاست خارجی اتحادیه اروپا نوشت: 
»از حســن روحانــی رئیس جمهور 
ایران تضمین گرفته که این کشــور 
علی رغــم تصمیــم  دونالــد ترامپ 
رئیس جمهــور آمریکا برای خروج از 
برجــام و وضع مجدد تحریم ها علیه 
ایــران، همچنان در توافق می ماند«.

این رویکرد بزرگ ترین خسارت برجام 
است. در واقع، برجام ضمانت ندارد و 
بیش از 3 سال است که زیر پا مانده، 
چون غرب این گونه می فهمد که هر 
معاملــه ای با برجــام بکند، روحانی 

و دولتش باز هم پای آن می مانند.
معافیت تحریمی!

»واشنگتن  پایگاه  گزارش  طبق 
اگزمینر« واشنگتن درنظر دارد برای 
کشــورهایی که در حــال همکاری 
بــا ایران در زمینه برنامه هســته ای 
صلح آمیز در چارچوب برجام هستند 
معافیت تحریمــی در این زمینه در 

نظر بگیرد.
طبق این گزارش، »مایک پمپئو« 
وزیــر خارجــه به طور خــاص این 
معافیت های تحریمی را صادر خواهد 
کرد تا امکان ادامه همکاری با ایران 
در زمینه برنامه هســته ای صلح آمیز 

این کشور فراهم شود.
این ترفند آمریــکا با این هدف 
انجام می شــود که ایران را به اجرای 
یکطرفــه محدودیت هــای برجامی 

ترغیب کند.
طبق اظهارات مقامات دولتی قرار 
بر این بود تا به ازای اجرای تعهدات 
تحریم های  تمامــی  ایران،  برجامی 
 ضــد ایرانــی یکباره لغو شــود و نه 

تعلیق. 

رژیم اشغالگر قدس که سابقه  
به کارگیرى ســالح سایبرى در 
پرونده هایی چون اســتاکس نت 
را دارد به تازگی در حمالتی قصد 
ارتباطی  زیرساخت هاى  به  نفوذ 
کشور را داشــت که بنابر اعالم 
وزارت ارتباطات همه این حمالت 

دفع شده اند.
حمیــد فتاحــی معــاون وزیر و 
رئیس هیئت مدیره شرکت ارتباطات 
زیرساخت در توئیتی اعالم کرد: از روز 
دوشنبه حمالت پراکنده از مبداء یک 
رژیم غاصب به برخی زیرساخت های 
ارتباطی ایران آغاز شده که همگی با 
قدرت دفع شده اند. این برای مردم دنیا 
دیگر عجیب نیست: ادعای حقوق بشر 

می کنند و ملتــی را به خاک و خون 
می کشند. ادعای واهی حمله سایبری 
از طرف ایران می کنند و خود حمالتی 

را ترتیب می دهند.
متعاقب اعالم این خبر از ســوی 
جهرمی  آذری  محمدجــواد  فتاحی، 
وزیر ارتباطات نیز اعالم کرد: رژیمی 
که ســابقه  آن در به کارگیری سالح 
سایبری در پرونده هایی چون استاکس 
نت مشــخص اســت، این بار تالش 
داشــت به زیرســاخت های ارتباطی 
ایــران صدمه ای وارد کنــد، البته به 
لطف هوشــیاری تیم های فنی، دست 
خالی بازگشــت. این اقدام خصمانه را 
 از طریق مجامــع بین المللی پیگیری 

می کنیم.

مقامات وزارت ارتباطات: 

حمله سایبرى از مبدأ رژیم صهیونیستی
 به زیرساخت هاى ارتباطی کشور خنثی شد

سخنی از ژرفای دل
در سوره مبارکه »نمل« به ماجراى ُهدُهد و خبرى که براى حضرت 
سلیمان)ع( آورده بود،  اشاره شده است. در کالم خدا آمده است که 
وقتی سلیمان)ع( در میان پرندگانی که با او بودند، هدهد را ندید، 
برآشفت و گفت: » َما لَِي اَل أََرى الُْهْدُهَد أَْم َکاَن ِمَن الَْغائِِبیَن- هدهد 
کجاست که نمی بینمش؟ آیا از غیبت کنندگان است«؟ اما انتظارش 
به درازا نكشید که هدهد از راه رسید و گفت: » أََحْطُت بِما لَْم تُِحْط 
بِِه َو ِجْئُتَك ِمْن َسَبإٍ بَِنَبإٍ یَِقین- از چیزى آگاهی یافتم که تو از آن 
آگاه نشده اى و براى تو از سبا گزارشی مهم و درست آورده ام«. هدهد 
فقط یك پرنده بود و بدیهی است که جایگاه و منزلتش با سلیمان نبی 
علیه السالم حتی قابل مقایسه هم نبود. اما، براى سلیمان از »سبا« 
خبرى آورده بود که سلیمان را با آن همه شوکت به آن دسترسی نبود.
با این مقدمه که امید است مانع برخی از توهمات احتمالی باشد، 
سخنی با حضرت آیت اهلل شبیرى زنجانی در میان است و آن، اینكه؛ 
مالقات حضرتعالی با تعدادى از آقایان اهل سیاست و نامه سرگشاده 
حضرت آیت اهلل یزدى به شــما، موضوع این وجیزه نیست. آنچه 
یادآورى آن را به محضر حضرتعالی ضرورى دانسته ام نیز بیرون از 
دایره مباحث فقهی است چرا که این مقوله در بضاعت نگارنده نیست. 
نكته مورد نظر،  اشاره به هویت برخی از کسانی است که به بهانه دفاع 
از حضرتعالی، عقده هاى فرو خورده خود از اســالم و انقالب و امام 
راحل)ره( را بیرون ریخته اند و شایسته نیست که این قماش سنگ 
دفاع از شما را به سینه بزنند و نستجیرباهلل، این توهم را در اذهان 

عمومی پدید آورند که با حضرتعالی همسویی دارند! 
حضرت آیت اهلل! دور از انتظار نیست که به دلیل کثرت  اشتغاالت 
علمی و حوزوى از هویت این جماعت اطالع دقیقی نداشته باشید، 
از این روى  اشاره اى هرچند گذرا به چند نمونه از مواضع اعالم شده 
جریانی که برخی از این جماعت -تاکید می شود که فقط برخی و نه 

همه آنها- به آن وابسته هستند ضرورى به نظر می رسد؛ 
»تقلید از مراجع کار میمون اســت«! »روحانیت، قشري گرا و 
انحصارطلب اســت«! »روحانیت به جاي عاقل پروري، عوام پروري 
و مقلدپروري مي کند«! »اصلي ترین مانع دموکراسي در کشور ما، 
آن اســت که در ایران هنوز خدا نمرده است«! »امامان معصوم هم 
قابل نقد هســتند«! »نه فقط به پیامبر و امامان، بلكه مي توان به 
خود خدا هم اعتراض کرد و او را ]نســتجیرباهلل[ فتنه گر نامید«! 
»قرآن قابل نقد عقلي و تجربي است«! »اطاعت از پیامبر در مسائل 
اجتماعي الزم نیست«! »فرهنگ شهادت خشونت آفرین است«! 
»جواناني که به مسجد مي روند از نظر ساختار فكري و رواني ضعیف 
هستند«! »هیئت هاي مذهبي منشأ خشونت اند و بسیجي ها اعضاي 
تشكیل دهنده این هسته ها مي باشند«! »مظاهر دیني، چون حجاب 

و حیاي زنان، نماد عقب افتادگي است«! و...
حضرت آیت اهلل شبیرى! اسناد غیر قابل انكار فراوانی حكایت از 
آن دارد که همین طیف در فتنه 88 آشكارا از سوى مثلث آمریكا، 
اسرائیل و انگلیس به کار گرفته شده بودند تا به زعم خود بساط اسالم 
ناب محمدى)ص( و انقالب و استقالل ایران اسالمی را برچینند! تا 
آنجا که نتانیاهو، نخست وزیر جالد رژیم کودك کش صهیونیستی با 
صراحت آنها را »بزرگترین سرمایه اسرائیل« نامید و حضرات حتی 
جرأت یك تكذیب خشك و خالی را هم نداشتند! حضرت آیت اهلل 
یزدى همان گونه که از قول شــما نقل شده است از علماى آزمون 
داده و دلســوز نظام و ملت هستند و با شناختی که از هویت این 
جماعت دارند نگران سوء اســتفاده آنان از ساحت علمی و معنوى 

حضرتعالی شده اند و... 
بدیهی اســت که جماعتی با این هویــت علی رغم آنچه ادعا 
می کنند، هرگز نمی توانند نگران جایگاه مرجعیت بوده و به دفاع 
از جنابعالی برخاسته باشــند! از این روى، ضمن پوزش از تصدیع 
اوقات شریف، امید است به هر طریقی که مصلحت می دانید تالش 
جماعت یاد شده براى انتساب به حضرتعالی را خنثی فرمایید چرا که 
حضرتعالی یكی از مراجع عالیقدر و متعلق به جهان اسالم هستید... 

واالمر الیكم.

نکته

حسین شریعتمداری


