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سرویس سیاسی-
روزنامه آرمان در مطلبی نوشت: »از زمان روی کار آمدن دولت حسن روحانی در ایران، دوگانه »مقاومت – دیپلماسی« 
بســیار پررنگ تر از گذشــته در فضای سیاسی ایران نمود یافت و مشکالتی را پدید آورد...یک دیدگاه معتقد است باید به 
جامعه جهانی و نظم جاری در آن نگاهی تجدیدنظرطلبانه داشت. این نگاه بیشتر بر »تقابل« با نظم موجود معطوف است 
و خواستار مقابله با این وضعیت است. نگاه دیگری وجود دارد که معتقد است ضمن حفظ منافع ملی به هر وسیله ممکن، 
باید روابطی مناسب با جامعه جهانی ایجاد شده و کشور به وسیله یک دیپلماسی فعال در راستای برقراری روابط با دیگر 

کشورهای جهان برآید«.
مدعیان اصالحات بارها دوگانه دروغین »دیپلماســی- مقاومت« را مطرح کرده اند. این در حالی اســت که منتقدان 
سیاست خارجی دولت هیچگاه مخالف دیپلماسی نیستند. بلکه حرف اصلی منتقدان این است که سه اصل »عزت،حکمت 

و مصلحت« باید در سیاست خارجی لحاظ شود.
دولتمردان، برجام را شاهکار و فتح الفتوح نامیدند، اما این توافق به هیچ عنوان نماد عزت،حکمت و مصلحت نیست. 
دوگانه حقیقی، »دیپلماسی مقتدرانه- دیپلماسی منفعالنه« است. رویکرد مقاومت از دیپلماسی مقتدرانه می گوید و رویکردی 

که مذاکره با آمریکا را پایان بخش مشکالت جا می زند، از دیپلماسی منفعالنه و به عبارتی دیپلماسی التماسی می گوید. 
تحلیل وقیحانه نماینده رد صالحیت شده از راهپیمایی با شکوه 22 بمهن

روزنامه اعتماد روز گذشته گفت وگویی با غالمرضا حیدري، نماینده دوره هاي دوم، سوم و عضو فراکسیون امید مجلس 
دهم که براي حضور در انتخابات مجلس یازدهم رد صالحیت شد، منتشر کرده که وی اظهارات عجیبی را به زبان آورده است.
 این نماینده اصالح طلب یک روز بعد از حضور چند ده میلیونی ملت ایران در راهپیمایی روز 22 بهمن مدعی شده 
است: »ملت ایران بقاي نظام جمهوري اسالمي را مي خواهند، چون مي دانند با وجود انتقاداتي که دارند معلوم نیست اتفاق 
بهتري رخ دهد«)!( گمان اینکه این اظهارات، کامال مغرضانه به زبان آورده شده بعید نیست اما اگر بخواهیم با حسن ظن 
تمام به اظهارات امثال حیدری بنگریم، ســطحی نگری و فهم اشــتباه این افراد در درک پدیده ای به نام انقالب اسالمی و 

دستاورد بزرگ آن یعنی استقرار نظام جمهوری اسالمی را متوجه خواهیم شد.
 پیش تر احمد خرم، وزیر راه دولت اصالحات هم نظام جمهوری اســالمی را به انقراض تهدید کرده بود! متاســفانه 
رئیس جمهور در اظهاراتی عجیب مدعی شد که اگر رژیم طاغوت و فسادآلود پهلوی انتخابات آزاد و سالمی برگزار می کرد، 
اصال انقالب نمی شد! واضح است که مدعیان اصالحات و اعتدال چون به روزهای ترک کرسی قدرت نزدیک می شوند در حال 
قربانی نمودن هر امر مقدس و غیرمقدسی هستند؛ چرا که اساسا وقتی نفعی به آنها نرسد همه چیز بی ارزش خواهد شد.

تقالی ارگان دولت برای تحریف انقالب
روزنامه دولتی ایران دیروز نوشت: »واقعیت این است که برای وقوع هر انقالبی علل و دالیل گوناگونی برشمرده می شود. 
توسعه نامتوازن، فساد و دزدی، فقدان آزادی های سیاسی، حکومت فردی شاه و... به احتمال زیاد همه اینها در شکل گیری 
انقالب نقش داشته اند. ولی عامل فقدان انتخابات به معنای دقیق از یک حیث مهم ترین علت انقالب در آن رژیم یا علت 
فروپاشی در رژیمی چون اتحاد جماهیر شوروی یا درگیری و خشونت در رژیمی چون لیبی بوده است... علت اصلی و مهم 

وقوع انقالب فقدان نهاد انتخاباتی قابل قبول در آن رژیم بود.«
برخالف دروغ پردازی ارگان دولت، اسالم خواهی علت اصلی و ماهوی وقوع انقالب اسالمی بوده و نشانه های این گزاره 
را به وضوح در رفتار مردم و نهضت منجر به انقالب اسالمی می توان دید. انکار علت و انگیزه اصلی انقالبـ  اسالم خواهیـ  
به مثابه انکار بدیهیاتی چون وجود خورشید است. اما جالب است که این آدرس غلط از سوی طیفی داده می شود که شکوه 
مردساالری دینی و حضور 85 درصدی مردم در انتخابات سال 88 را لگدمال کردند و صندوق رأی را تنها وقتی قبول دارند 

که کاندیدای متبوع خود از آن بیرون بیاید.
مشغول لیست بستن اند اما می گویند نامزد نداریم

روزنامه دولت همچنین دیروز در گزارشــی به ســیاق رویکرد ترفند آمیز و فریبکارانه این روزهای مدعیان اصالحات 
نســبت به انتخابات، نوشت: »نه لیست نهایی شورای ائتالف اصولگرایان نشانی از »ائتالف« دارد و نه تالش اصالح طلبان 
برای رسیدن به لیست 30 نفره رنگی از رمق. در آن طرف میدان مهم ترین چهره اصولگرایان در انتخابات یعنی محمدباقر 
قالیباف هم از در مخالفت با فهرست شورای ائتالف وارد شده و در این سوی میدان هم حاال برخی از اصالح  طلبان مانند 
حزب کارگزاران حرف از لیست ناقص 20 نفره به دلیل نداشتن چهره می زنند. ماجرا فعاًل اینگونه است که اصولگرایان به 

مشکل کثرت چهره های حاضرشان در انتخابات برخورد کرده اند و اصالح طلبان به کمبود نامزد.«
ارگان دولت همچنین نوشــت: »تا اینجای کار هر چقدر تعدد نامزدها برای اصولگرایان تبدیل به مســئله شده، برای 
اصالح طلبان مشکل اصلی نداشتن نامزد است. بگذریم از اینکه آنها همین االن هم قید حداقل 170 کرسی مجلس را به 
شکل قطعی زده اند، اما برای کرسی های باقیمانده هم رمقی جهت رقابت در آنها دیده نمی شود. هنوز لیست تهران بالتکلیف 
است هرچند مصطفی کواکبیان گفته که این لیست تا روز 24 بهمن اعالم خواهد شد. اما این تنها نقطه نظر اصالح طلبان 
نیست، چرا که حسین مرعشی، سخنگوی حزب کارگزاران به »تسنیم« گفته که »تصمیم حزب کارگزاران برای انتخابات 
آتی مجلس این اســت که بدون ائتالف با هیچ حزب دیگری یک لیســت 20نفره در تهران ارائه دهد.« البته کواکبیان در 
گفت و گویی که با »فارس« داشته گفته که 12 حزب اصالح طلب در حال ائتالف برای دادن فهرست انتخاباتی هستند و 
تالش دارند در روزهای آتی با مذاکره و گفت و گو حزب کارگزاران را هم وارد این فهرست کنند. البته در این شرایط حسینعلی 
امیری، معاون پارلمانی رئیس جمهوری نیز از تأیید صالحیت بخش دیگری از نامزدهای اصالح طلب خبر داده است. او روز 
گذشته به »ایلنا« گفته است: »خبری که دیشب )شامگاه 21 بهمن( شنیدم حاکی از آن است که با توجه به اینکه تعداد 
دیگری از نامزدهای اصالح طلبان از سوی شورای نگهبان تأیید صالحیت شدند، اصالح طلبان درصدد ارائه لیست هستند.«
برخالف مظلوم نمایی ارگان دولت، اصالح طلبان چند برابر دوره پیش نامزد دارند و با تحرک خاصی سودای بهارستان 
دارند. اخبار زیادی منتشــر شــده که حاکی از لیست بستن آنها و معرفی کاندیداها در سراسر کشور است. در این میان، 
ســناریوی »نامزد نداریم« آنها ماهیتی کامال ترفند گونه دارد و از ادراک پیوند با کارنامه غیر قابل دفاع دولت و ســقوط 

مقبولیت اجتماعی شان ناشی می شود.
نقش زنجیره ای ها در قتِل عام »اعتماد عمومی«

روزنامه آفتاب یزد در ستون سرمقاله خود در شماره دیروز به موضوع انتخابات مجلس پرداخت و نوشت: »درصد مشارکت 
مردم فارغ از تفکرات و سالیق سیاسی، انعکاسی روشن از کنش و واکنش های جاری شده در شاخص های مختلف جامعه 

دارد و به حتم اعمال شفافیت در این صحنه ملی می تواند در اعتماد بیشتر ملت نقشی موثر ایفا کند.«
این روزنامه در ادامه تصریح کرد : »با این اوصاف مشــارکت نســبی مردم در کشورهای مدعی دموکراسی همواره به 
عنوان مبنایی مدبرانه برای اداره امور جامعه تعریف می شود....امانت داری نمایندگان از آرا موکلین شان و شفافیت و شجاعت 
الزم پیرامون باید و نبایدها، می تواند عاملی برای دلگرمی و حضور توده باشد. با تمام این تفاسیر چه بر سر اعتماد عمومی 
آمده؟ کجای مسیر ماقبل را اشتباه رفته ایم که به این نقطه از بی اعتمادی رسیده ایم؟! آیا تعریف ما از نماینده و جایگاهش 
و توقعات و انتظارت از مجلس تا به امروز اشتباه بوده و یا نمایندگان برای اخذ رای به هر مطالبه بی ربط به حوزه مسئولیت 

خود لبیک گفته و توقع و توهمی نابه جا ایجاد کرده اند.«
اگرچه در موضوع اعتماد عمومی و افزایش و کاهش آن موارد بسیاری دخیل است اما ذکر سه نکته در ذیل سرمقاله 
آفتاب یزد خالی از لطف نیست. نخست آنکه روزنامه های طیف موسوم به اصالح طلب از طرفی تا با یک مورد انتقاد جناح 
رقیب خود در مورد عملکرد دولت مواجه می شوند فریاد برمی آورند که »دارند نا امیدی را به جامعه تزریق می کنند«! اما از 
طرفی دیگر همین روزنامه ها در عادتی دیرینه و با نگاهی اغراق آمیز چهره ای در حال موت از اعتماد عمومی نشان می دهند. 
البته اعتماد عمومی خصوصا از سال 1392 تاکنون دستخوش تغییر و تحوالتی شده اما آنچنان که اینان می گویند نیست 

یا اینکه به همین حد هست اما جهت این اعتماد را تغییر داده اند. 
نکته دوم اینکه در توضیح ســطر آخر پاراگراف فوق باید گفت در حقیقت اعتماد عمومی نســبت به طیف موسوم به 
اصالح طلب و همقطاران آنها در دولت به شدت کاهش یافته اما این طیف جهت این بی اعتمادی را به کل ساختار تعمیم 

می دهند تا همه را در این موضوع شریک کنند.
سومین نکته حاوی یک سؤال است: نقش طیف موسوم به اصالح طلب و دولت مورد حمایت آنها )دولت تدبیر و امید( 
در ضربه زدن به اعتماد عمومی چقدر است؟ برای نمونه باید به تیترهای روزنامه های این طیف در روز اجرای برجام اشاره 
کرد: صبح بدون تحریم و رفتن همه تحریم ها به تاریخ و... وعده های گشایش های آنچنانی پس از برجام و... آنچه مدیرمسئول 
روزنامه شرق گفت به نظر برای این مورد کفایت می کند. او در مصاحبه ای گفت ما )روزنامه های طیف موسوم به اصالح طلب( 

ناچار بودیم مبالغه آمیز حرف بزنیم و چهره برجام را بزک کنیم! 

درمکتب امام

شرف مادرى
شما خانم ها شرف مادری دارید، که در این شرف از مردها جلو هستید؛ 
و مسئولیت تربیت بچه در دامن خودتان دارید. اول مدرسه ای که بچه دارد، 
دامن مادر است. مادرِ خوب، بچه خوب تربیت می کند؛ و خدای نخواسته، اگر 
مادر منحرف باشــد، بچه از همان توی دامن مادر، منحرف بیرون می آید. و 
چون بچه ها آن عالقه ای که به مادر دارند به هیچ کس ندارند، و در دامن مادر 
که هستند تمام ... آرزوهایی که دارند خالصه می شود در مادر و همه چیز را در 

مادر می بینند، حرف مادر، ُخلق مادر، عمل مادر، در بچه ها اثر دارد.
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الیحه همه پرسی 
دست خالی دولت را پر نمی كند

نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای

تکرار دوگانه سازی دروغین 
دیپلماسی- مقاومت

در طول 1400 سال تاریخ اسالم، نمی توان دوره ای را نشان داد که یک جامعه اسالمی 
رشدي چشمگیر و مطلوب مانند دوره کنونی داشته باشد. این اتفاق به برکت انقالب پدید 
آمده و مرهون زحمات حضرت امام)ره( است؛ البته هم رشد و بالندگي امام)ره( و هم فراهم 

شدن زمینه این انقالب در جامعه مرهون تالش علمای گذشته بوده است.
همه افتخارات و عزت ها را مدیون امام راحل)ره( و افراد مخلصی هستیم که از آغاز 
نهضت و در دوران دفاع مقدس از تمام وجودشان مایه گذاشتند. در نتیجه همت و تالش 
آنان بود که انقالب به ثمر رســید و  تثبیت شــد. البته بعد از رحلت حضرت امام)ره( نیز 
خداوند جانشین شایسته ای که گویا نسخه دوم همان امام بود را به ما مرحمت کرد؛ حتی 
خوش بین ترین افراد هم باور نمی کردند که کسی بتواند به این خوبی نقش رهبری را ایفا کند.

دفاع، یک ضرورت حیاتی براى جوامع
 نهاد دفاع از ضروری ترین نهادهای یک کشور است که بدون آن زندگی اجتماعی به 
سامان نمی رسد، این مسئله ای است که همه جوامع آن را درک کرده اند. از این رو همیشه 
توان خود را تقویت می کنند تا نه فقط برای دفاع، بلکه براي بازدارندگی در برابر دشمن 

داشته باشند تا کسی جرأت تجاوز به خود ندهد.
اگر رشد همین رکن دفاع را نسبت به دوران قبل بسنجیم، متوجه می شویم که انقالب 
در همین زمینه نیز چه خدمت بزرگی انجام داده است. پهلوی اول علی رغم اینکه خودش 
نظامی بود و به قدرت نظامی اهمیت مي داد و آن را از اولویت های اصلی می دانست، زمانی 
که متفقین به ایران حمله کردند، از مقابله با بیگانگان فرار کرد و به عبارت بهتر به جزیره 
موریس تبعید شد. نیروهاي ارتش هم از سربازخانه ها فرار کردند؛ این دفاع ما در مقابل 
دشمن در زماني بود که کشور ما از نظر نظامی شرایط خوبی داشت! قبل از آن و در زمان 

قاجار که وضعیت قواي دفاعي ما بدتر از این بود.
در زمان پهلوی دوم نیز ارتش ایران عاملی در دست آمریکا و گوش به فرمان او بود؛ 
از همین رو آمریکا به شاه ایران دستور داد سربازان ایراني را به عمان بفرستد تا جنبش 
خلق ظفار را سرکوب کنند؛ هر چند این مسئله ربطی به ایران نداشت، اما دستور آمریکا 

بود و شاه نیز حق اظهار نظر و مخالفت نداشت.
دستاوردهاى دفاعی چشمگیر بعد از انقالب

 اما قدرت دفاعی امروز ما با قدرت دفاعی کشور در آن زمان اصال قابل مقایسه نیست. 
امروز بزرگ ترین کشورهای دنیا از قدرت نظامی ایران اظهار نگرانی می کنند و مجموع 
قوای دفاعی ایران، نه فقط به بهترین شکل دفاع از کشور را انجام مي دهند، بلکه منطقه 
را نیز زیر نظر دارند و مشکالت نظامی که دشمنان اسالم برای منطقه پیش می آورند را 
دفع می کنند. این مسئله را حتی دشمنان نیز فهمیده اند. خود شما نیروهای مسلحی که 
نوکر آمریکا بودند را با نیروهای مسلحی که رقیب همیشه پیروز براي آمریکا در منطقه 

است، مقایسه کنید.
مگر امام)ره( به عنوان یک فرد روحاني چه کرد که امروز کشــور ما به چنین عزتی 
رســیده و نام آن لرزه بر جان دشــمنان مي افکند؟ این عزت حاصل عمل به دستور این 
آیه از قرآن اســت که می گوید به قدری در زمینه نظامی تالش کنید که دشمن از شما 
بهراسد؛ اما سؤال اصلی این است که چگونه کشور ما به این مرحله رسید؟ همین مردم 
پابرهنه و کسانی که در دوران گذشته از سربازخانه ها فرار می کردند، چگونه متحول شدند 
که نوجوان سیزده ساله اش در مقابل  تانک می ایستد و با آنکه می داند که نتیجه کار چه 

می شود، ولی از شهادت استقبال می کند.
تفاوت نهادهاى دفاعی ایران با تشکیالت دفاعی جهان

 گاهی نوجواناني که هنوز به ســن تکلیف نرسیده اند، دعای اصلی شان رسیدن به 
درجه شــهادت است! مگر دفاع در ایران چه تفاوتی با دفاع در کشورهای دیگر دارد که 
حتی نوجوانانش عشق رفتن به جبهه نبرد و شهادت دارند؟ چرا به اعتراف خود غربی ها، 
بســیاری از ســربازان و افسران آنها زماني که از جنگ بر می گردند، دست به خودکشی 

می زنند، اما نیروهای مسلح ایران، چنین روحیه ای ندارند؟
پاسخ این پرسش این است که نهادهای دفاعی در کشورهای مختلف عالم، مانند سایر 
نهادها، فقط برای تأمین منافع دنیا و لذائذ مادي است و سرباز و افسر آنها به فکر حقوق 
و استفاده مادی شان هستند؛ لذا حاضر نیستند به راحتی جان خود را به خطر بیندازند. 
تفاوت نهاد دفاعی در کشورهای دیگر با چنین نهادی در نظام اسالمی، اعتقاد به خدا و 
روح معنویت است؛ چرا که نوجوان ایرانی در درجه اول به سعادت معنوی و رضای الهی 
می اندیشد؛ او به دنبال شاد کردن قلب امام زمان)عج( است و زندگی آرام و با امنیت را 

در کنار و در سایه آن هدف اصلی، در نظر دارد.
البته همه کشورها سعی می کنند با ترویج روحیه وطن پرستی خأل این اعتقاد معنوی 
را پر کنند؛ اما واقعیت این است که به دنیا آمدن در یک خاک، به تنهایي سبب چنین 
فداکاری هایی نمی شود؛ ولي آنها با تبلیغات سعی می کنند آن را برجسته و مهم جلوه دهند؛ 
این در حالی است که ایمان به خدا امری حقیقی است که سعادت جاودانه را در پی دارد.

ایمان و اعتقاد راسخ قلبی، عامل جلب نصرت خدا
 از جمله آثار ایمان به خدا نصرت های الهی در همین دنیاست، از صدر اسالم تا کنون، 
هرکجا مســلمانان با ایمان و تالش در راه خدا، در برابر دشــمن حاضر شده اند، خداوند 
امدادهای خود را بر آنان نازل کرده است. به عنوان نمونه، در طول تاریخ 23 ساله رسالت 
پیامبر اکرم) صلی اهلل علیه وآله( مســلمانان در نهایت سختی و رنج بودند؛ از همان شروع 
دعوت علنی که سه سال تمام مسلمانان در شعب ابی طالب محصور شدند و شدیدترین 
سختی ها را تحمل کردند، اما خداوند آنها را نصرت بخشید. بعد از آن نیز در جنگ بدر 
در حالی که مسلمانان نسبت به لشکر مشرکان بسیار کم بودند و حتی به تعداد همان 
تعداد اندک شمشیر نداشتند و شکست همه جانبه مسلمانان در مقابل سپاه مجهز کفار 
به راحتی قابل پیش بینی بود، مسلمانان با نصرت الهی و امدادهای او به پیروزی رسیدند.

عامل اصلی پیروزی های مسلمانان در طول تاریخ، همین ایمان، اعتقاد قلبی و راسخ 
بودن در عمل بوده است که با تأییدات الهی و نصرت وی به پیروزی ختم شده است. در 
جریان انقالب نیز مردم مستضعف و پابرهنه با دست خالی، در حالي که تنها سالحشان 
شعار آنها بود، در برابر شاهي که اغلب کشورهای دنیا حامی او بودند و تجهیزات مدرن و 
کاملی در ارتش او وجود داشت، ایستادند و به پیروزی رسیدند. خداوند در جریان پیروزی 
انقالب دوباره به ما نشــان داد که اگر خالصانه عمل کنید، خدا شما را یاری خواهد داد. 
همه اینها به برکت اخالص مردم مســتضعفی بود که از راحتی خودشان گذشتند تا به 

آنچه خداوند دوست دارد، تحقق ببخشند.
پیروزی مردم ایران با دســت خالی بر رژیم شاهنشــاهی معجــزه ای الهی بود که 
قابل تحلیل مادی نیســت، تحلیلگران نظامی دنیا هر چه بنشــینند و تحلیل کنند که 
کدام عامل مادی توانست رژیم مورد حمایت قدرت های دنیا را شکست دهد، به نتیجه 
نخواهند رسید. پیروزی انقالب اسالمی بر اساس اسباب ظاهری، هیچ توجیهی ندارد. لذا 
همیشه ادعا می کردند که این انقالب شش ماه بیشتر دوام نخواهد آورد. آنها می گفتند: 
این تحوالت ناشی از یک شورش احساسی بوده و بزودي تمام خواهد شد؛ بعد از مدتي 
گفتند یک ســال دیگر انقالب نابود مي شود و همین روند را ادامه دادند تا امروز که این 

انقالب، چهل ساله شده است.
 اگر عده ای پیش از انقالب یا اوایل جنگ می ترسیدند و فرار می کردند، کمابیش قابل 
اغماض بود؛ در آن زمان کشورهاي دیگر حتی سیم خاردار به ما نمی فروختند؛ در مقابل، 
دشمن هر سالحی که اراده مي کرد، در اختیارش قرار می گرفت. لذا اگر کسانی می ترسیدند، 
بر اساس اسباب ظاهری قابل پذیرش بود؛ اما امروز که تجربه عینی امدادهاي الهي را با 
چشــم خودمان دیده ایم، اگر بترسیم، چه حجتی نزد خدا داریم؟ گناه کسی که یاری و 
نصرت الهی را به چشم دیده و باز هم به دشمنان خدا اعتماد می کند، قابل اغماض نیست.

کسانی که امروز بعد از دیدن نصرت خداوند می ترسند و در باطن به دنبال سازش با 
دشمن هستند، از شمر بدترند؛ چون شمر این همه نصرت های الهی را ندیده بود؛ البته روز 
حسابی هست و خداوند از آنها سؤال می کند، همین طور که از من و شما سؤال می کند 
که چه کرده ایم. ویژگی انقالب اسالمي که نقطه تمایز آن با سایر انقالب های دنیاست، 
وجود معنویت و روح ایمان به خداســت، همه انقالب ها فقط جنبه مادی داشت؛ اگر ما 

این وجه تمایز را باور داریم باید این عنصر را تقویت کنیم.
 سخنرانی آیت اهلل مصباح یزدي )دام ظله( 
در دیدار با جمعی از اساتید عقیدتی سیاسی و کارکنان وزارت دفاع؛ قم؛ 97/12/9 

زالل بصیرت روزهای پنج شنبه منتشر می شود.

دستاوردهای دفاعی پس از انقالب؛ 
خیره كننده و متمایز!

معاون حقوقــی رئیس جمهور از تدوین 
پیش نویس الیحه برگزارى همه پرسی درباره 
صالحیت داوطلبان انتخاباتی خبر داد و در این 
مورد این سؤال براى جامعه مطرح می شود که 
چرا دولت به جاى پرداختن به معیشت مردم 
نگران کسانی است که براى مسایلی از قبیل 

سوءاستفاده اقتصادى رد صالحیت شده اند؟
 لعیــا جنیدی معاون حقوقــی رئیس جمهور 
پیش از ظهر دیروز در حاشیه جلسه هیئت وزیران 
در جمع خبرنگاران اظهار کرد: پیش نویس الیحه 
برگزاری همه پرســی دربــاره صالحیت داوطلبان 
انتخاباتی در معاونت حقوقی آماده شده و به زودی 
تحویل هیئت وزیران می شــود. این الیحه نهایتاً 

چارچوب نظارت استصوابی را مشخص می کند.
اما در ادامه پاســخ جنیدی به یک سؤال قابل 
توجه است؛ او بدون آنکه به سؤال پاسخ دهد جوابی 
بی ربط می دهد. معاون حقوقی رئیس جمهوری با 
تأکید بر اینکه لوایحی که برای همه پرسی تدوین 
می شــود معموالً باید کوتاه و روشن باشند و پاسخ 
آنها نیز به صورت آری یا خیر باشــد، در پاســخ به 
این پرســش که این الیحه و همه پرسی مربوط به 
آن تقنینی است یا تفسیری، خاطرنشان کرد: باید 
در نهایت چیزی باشد که واقعاًً بتوان آن را درست 

اجرا کرد!!
جنیدی درباره زمان ارائه این الیحه به مجلس 
نیز اظهار کــرد: در طرحی که به معاونت حقوقی 
ارجاع داده شد، تصریح شده بود که در روند نگارش 
پیش نویس این الیحه باید تسریع شود؛ در همین 
راســتا نیز این اتفاق در معاونت حقوقی رخ داده و 
ما پیش نویس الیحه مذکور را خیلی زود به دولت 
تحویل خواهیم داد بر اســاس روندی که لوایح در 
دولت و مجلس طی می کنند منطقاً رســیدگی به 
ایــن موضوع در روزهای پایانی مجلس دهم انجام 

خواهد شد.
وی درباره جزئیات پیش نویس همه پرسی نیز 
گفت: متنی که وجود دارد، سعی شده موارد به صورت 

معقول و صحیح نوشته شود به همین دلیل می توان 
امیدوار بود که به نتیجه ای معقول ختم شود و مورد 

اتفاق همه ارکان قرار بگیرد.
مجلسی که این جماعت می خواهد!

متأسفانه دولت به جای آنکه وقت و زمان خود را 
به کارهایی مصروف دارد که اوال در حیطه وظایفش 
باشــد و دوم آنکه گرهی از مشکالت مردم خاصه 
مشکالت معیشــتی آنها باز کند. به رغم مشکالت 
موجود دولت با توصیه کســانی که تدبیر و امید را 
رحم اجاره ای خود می دانستند، اصرار دارد کماکان 
در بیراهه ای گام بردارد که تاکنون پیموده اســت. 
همچنین باید گفت این جماعت در مســیر بی اثر 
کردن نظارت بر افراد خواهان تشــکیل مجلســی 
هســتند که در آن افرادی با ســوابق مختلف در 
موضوعات اقتصادی و اخالقی و سیاسی و... حضور 
به هم رســانند و »زحمت خلــق بدارند و عرض 

خویش برند!«
چندی قبل حزب اتحاد ملت ایران اســالمی 
)تابلوی جدید همان حزب منحله مشارکت(! نامه ای 
خطاب به رئیس جمهور نوشته و از وی خواسته بود 
با تهیه الیحه ای، »نظریه تفسیری شورای نگهبان 
درباره اصل 99 قانون اساسی« را به رفراندوم بگذارد! 
و آقای روحانی در پی نوشت این نامه نوشته است؛ 
»الیحه ای برای اصالح بخش نظارت با کمک جناب 
آقای دکتر رحمانی فضلی، سرکار خانم دکتر جنیدی 

و جناب آقای دکتر امیری تهیه و ارائه شود.« 
در این باره باید گفت در اصل 99 قانون اساسی 
آمده است؛ »شــورای نگهبان نظارت بر انتخابات 
مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس 
شــورای اســالمی و مراجعه بــه آرای عمومی و 
همه پرســی را بر عهده  دارد«. از آنجا که »نظارت« 
در این اصل علی االطالق اســت، به روال منطقی و 
شناخته شده حقوقی، این نظارت شامل تمامی  ابعاد 
و مراحــل انتخابات خواهد بود. با این وجود هیئت 
مرکزی انتخابات در سال 1370 با استناد به اصل 
98 قانون اساســی که تفســیر قانون اساسی را بر 

عهده شورای نگهبان دانسته است، از شورای نگهبان 
خواستار تفسیر این اصل شــد؛ و شورای نگهبان 
طی نامه شــماره 1234 مورخ 3/1 /1370 اعالم 
کرد »نظارت مذکور در اصل 99 استصوابی است و 
شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تایید 
و رد صالحیت کاندیدا ها می شود«؛ بنابراین تکلیف 
نظارت مذکور در اصل 99 کاماًلً روشــن و خالی از 
ابهام است و شبهه ای در آن وجود ندارد که نیازی به 
رفراندوم داشته باشد. گفتنی است که تفسیر شورای 
نگهبان از قانون اساسی در حکم قانون اساسی است 
و بازنگری در قانون اساسی برخالف آنچه دولت تصور 
کرده  است مصداق اصل 59 قانون اساسی نیست! 

همچنین در تمامی  نظام هــای حقوقی دنیا، 
هرجا سخن از شرایط برای تصدی یک مسئولیت 
در میان است، بالفاصله پای مرکز یا کانونی به میان 
کشیده می شود که وظیفه آن بررسی انطباق شرایط 
داوطلب با پست و مسئولیتی است که قرار است بر 
عهده بگیرد. این روال بدیهی تر از آن است که جای 
کمترین  تردیدی در ضرورت آن وجود داشته باشد 
و هیچ کشور و یا دولتی را نمی توان آدرس داد که 
لزوم بررســی صالحیت نامزد ها را نفی کرده و یا از 
انجام آن خودداری ورزد. نظارت استطالعی که این 
جماعت مطرح می کنند به اندازه ای جاهالنه است 
که فقط در وصف آن چیزی جز خنده دار نمی توان 
گفت. یعنی شورای نگهبان فقط می تواند از هویت 
نامزد ها اطالع حاصل کند، ولی درباره صالحیت آنها 
ساکت باشد! مثل اینکه فقط می دانید فالن نامزد 
مجلس سابقه دزدی و سرقت مسلحانه دارد، اما حق 
ندارید او را فاقد صالحیت برای حضور در خانه ملت 
معرفی کنید؟! اگر قرار است این دانستن منجر به 

چیزی نشود اصال چرا باید بداند؟!
دیگر اینکه اگر بررســی صالحیت نامزد های 
نمایندگــی مجلس ضروری اســت که هیچ عقل 
سلیمی  نمی تواند ضرورت آن را نفی کند، رفراندوم 
برای قبول یا نفی آن کمترین توجیه عقلی نداشته 
و بیرون از حوزه خرد اســت! مانند اینکه ضرورت 

زندگــی اجتماعــی و یا لزوم دانش انــدوزی را به 
همه پرســی بگذاریم!... این دیدگاه در قوطی کدام 

عطار یافت می شود؟
همچنین در اصل 59 قانون اساسی که آقایان 
به آن استناد می کنند، آمده است: »در مسائل بسیار 
مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن 
اســت اِعمال قوه مقننه از راه همه پرسی و مراجعه 
مستقیم به آرای مردم صورت گیرد«. همان گونه که 
مالحظه می شــود، همه پرسی در این اصل مربوط 
به قوه مقننه اســت و نه تغییر در قانون اساسی... 
توضیح آنکه نظارت شورای نگهبان مدلول اصل 99 
قانون اساســی است و از آنجا که اصل 98، تفسیر 
قانون اساســی را برعهده شورای نگهبان گذاشته 
اســت، تفسیر این شــورا نیز )نظارت استصوابی( 
در حکم قانون اساســی است بنابراین چنانچه این 
جماعت هوس بازنگری در قانون اساسی را داشته 
باشند باید به اصل 177 مراجعه کنند. در این اصل 
اعضای شورای بازنگری نیز مشخص شده اند و ربطی 
به رئیس جمهور ندارد؛ بنابراین بسیار تعجب آور است 
که رئیس جمهور حقوقدان از ابتدایی ترین الفبای 
حقوق بی اطالع باشد و با طناب پوسیده حزبی که 
برخی از اعضای اصلی آن سابقه شناخته شده ای از 
وطن فروشی را در کارنامه سیاه خود دارند، باقی مانده 

عمر دولت خود را هم بر باد دهد!
 همه شــواهد موجود حکایت از آن دارند که 
پیشنهاد رفراندوم فقط یک حاشیه سازی برای فرار 
از پاســخگویی درباره فاجعه ای اســت که دولت و 
مدعیان اصالحات آفریده اند و طی ۶ سال گذشته 
امکانات و ظرفیت های نظام و بیت المال را برباد داده 
و یا به حلقوم سیری ناپذیر یک مشت وطن فروش 
دزد ریخته اند. اگر قرار بر همه پرسی است چرا این 
همه پرسی را با کسب نظر »آری« یا »نه« مردم به 
این پرسش اساسی انجام نمی دهند که »آیا دولت 
کنونی غیر از تحمیل فاجعه به مردم و بر باد دادن 
بیت المال دســتاورد دیگری داشته است«؟!... چرا 

جرأت این پرسش را ندارید؟!

نگهبان گفت: مسئوالن  دبیر شــوراى 
اجرایی و عوامل نظارتی باید دقت داشــته 
باشــند که در طول زمان برگزارى انتخابات 
از هیچ یک از داوطلبان و جناح هاى سیاسی 

جانبدارى نکنند.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی شورای نگهبان، 
آیت اهلل احمد جنتی در جلســه شورای نگهبان با 
عرض تبریک به مناســبت چهل ویکمین سالروز 
پیروزی انقالب اسالمی گفت: باید شکرگزار خدای 
متعال بود که بر ما منت گذاشــت تا عزت اسالم را 

با پیروزی انقالب اسالمی در ایران مشاهده کنیم.
تاسیس جمهوری اسالمی از »آیات اهلل« است

وی تاسیس و اســتقرار جمهوری اسالمی را 
که مولود مبارک انقالب اســالمی است، از جمله 
»آیات اهلل« دانســت و افزود: نظام اســالمی ایران 
برخواســته از اراده مردم است و در طول 41 سال 
گذشــته توانســته با حمایت مردم و راهبری امام 
خمینی)ره( و رهبر معظم انقالب از تمامی مشکالت 
همچون تهدیدات سخت، نیمه سخت و نرم عبور کند.
آیت اهلل جنتی تصریح کرد: باید مردم و به ویژه 
مسئوالن تمام تالش خود را انجام دهند تا ارزش ها 
و مبانی انقالب کمرنگ نشــود و خدمت به مردم 

بی وقفه ادامه یابد.
دبیر شورای نگهبان در ادامه از حضور باشکوه 
مردم سراسر ایران در راهپیمایی 22 بهمن قدردانی 
و تاکید کرد: راهپیمایی میلیونی مردم که مصادف 
با چهلم سردار شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی 
بود بدون شــک از مصادیق »ایام اهلل« است؛ مردم 
با حضور خود بار دیگر نشــان دادند گرچه برخی 
مشکالت معیشتی، بیکاری و گرانی ها وجود دارد، 
امــا به اصل و ارزش های انقالب اســالمی معتقد 
و ملتزم هســتند و مســئوالن باید قدر این مردم 
خــوب را بدانند و برای برطرف کردن مشــکالت 

آنها کوشا باشند.
افزایش چشمگیر حضور مردم

 در راهپیمایی 22 بهمن 
وی ادامه داد: بنا بر گزارش ها با وجود سرمای 
شدید و برف، در اکثر شهر های کشور حضور مردم 
در راهپیمایی 22 بهمن امسال افزایش چشمگیری 
نسبت به سال های گذشــته داشته از این رو باید 
قدردان و شکرگزار حضور مردم و پشتیبانی آن ها 

از نظام اسالمی بود.
آیت اهلل جنتی در بخش دیگری از سخنان خود 
به موضوع انتخابات اشاره و خاطرنشان کرد: انتخابات 

دوم اسفند از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است 
چراکه دشمنان به دنبال تحریم انتخابات و کاهش 
مشارکت مردم هستند؛ همه مردم و مسئوالن باید 
بــرای افزایش حضور مــردم در انتخابات تالش و 

دشمن را ناامید کنند.
وی افزود: اگر مشارکت مردم در انتخابات باال 
باشد و داوطلبان شایســته و کارآمد توسط مردم 
انتخاب شــوند، شاهد تشــکیل یک مجلس قوی 
خواهیم بود و این امر منجر به افزایش همبستگی 

ملی و رفع مشکالت مردم می شود.
دبیر شــورای نگهبان با اشاره به اتمام مراحل 
بررسی صالحیت داوطلبان، گفت: شورای نگهبان 
تا اعالم نتایج نهایی انتخابات از سالمت انتخابات و 
آرای مردم صیانت خواهد کرد و اجازه نخواهد داد 

که کسی در آرای مردم دخالت کند.
آیت اهلل جنتــی یادآور شــد: برخالف برخی 
اظهارات نادرست، انتخابات آتی کامال رقابتی است 
و نماینــدگان همه جناح هــا در انتخابات حضور 
دارند و بنابر گزارش های رســیده رقابت مناسبی 
میان داوطلبان درحال شــکل گیری است که فردا 
و همزمان با آغاز زمان قانونی تبلیغات این مسئله 

آشکار خواهد شد.

وی با بیان اینکه گزارش های تخلفات انتخاباتی 
توسط ناظران شورای نگهبان تنظیم می شود و توسط 
نهاد های ذی ربط با این تخلفات برخورد می شــود، 
تاکید کرد: مســئوالن اجرایــی و عوامل نظارتی 
باید دقت داشته باشند که در طول زمان برگزاری 
انتخابات از هیچ یک از داوطلبان و جناح های سیاسی 
جانبداری نکنند و دستگاه های دولتی از بیت المال به 

نفع آنان سوءاستفاده نکنند.
امکان تقلب در انتخابات وجود ندارد

آیت اهلل جنتــی خطاب به داوطلبــان افزود: 
داوطلبان نیز باید توجه داشــته باشند که در ایام 
تبلیغات از دلسرد کردن مردم، سیاه نمایی، تخریب 
رقبا، تخلف از قوانین تبلیغات و شــعار های دروغ و 
فریبنده خودداری و در چارچوب وظایف قانونی یک 

نماینده عمل کنند.
دبیر شــورای نگهبان گفت: مردم به سالمت 
انتخابات اعتماد دارند و چهل سال انتخابات سالم 
در این کشــور با همکاری همه دســتگاه ها برگزار 
شده و امکان تقلب در انتخابات وجود ندارد، با این 
حال ناظران مردمی شورای نگهبان، عوامل قضایی، 
انتظامی و امنیتی همه باید هوشــیار باشند و در 

امانتداری از رأی مردم جدیت داشته باشند.

بقیه از صفحه 2
اسامی  نهایی تأیید صالحیت شدگان اعالم شد

عباســعلی کدخدایی سخنگوی شــورای نگهبان روز 
گذشــته با انتشار مطلبی در صفحه شخصی اش در فضای 
مجازی از اعالم نتایج نهایی بررســی صالحیت داوطلبان 
یازدهمین دوره انتخابات مجلس شــورای اسالمی از سوی 

این شورا خبر داد.
بر همین اساس، اسامی داوطلبان تأیید صالحیت شده 
یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسالمی روز گذشته 
از ســوی شورای نگهبان به وزارت کشور اعالم و در برخی 

رسانه های داخلی منتشر شد.
با توجه به اطالعات ارسالی از شورای نگهبان به ستاد 
انتخابات کشــور، در تمام کشور 7 هزار و 148 نفر تأیید و 

7 هزار و 29۶ نفر تأیید نشده اند.
ستاد انتخابات وزارت کشور: تبلیغات

 از بامداد پنجشنبه آغاز می شود
ســتاد انتخابات وزارت کشــور دوازدهمین اطالعیه 
خود را صادر و اعــالم کرد که فعالیت های تبلیغاتی کلیه 
نامزدهای تأیید صالحیت شــده از بامداد پنجشــنبه 24 

بهمن آغاز می شود.
متن اطالعیه شماره 12 ستاد انتخابات کشور به شرح 
ذیل است: در اجرای ماده 5۶ قانون انتخابات مجلس شورای 
اســالمی و ماده 40 آئین نامه اجرایی آن درخصوص زمان 
شــروع و پایان فعالیت های تبلیغاتــی نامزدهای انتخابات 
مجلس شــورای اســالمی، به آگاهی ملت شــریف ایران 
و تمامی نامزدهــای نمایندگی انتخابــات یازدهمین دوره 
مجلس شورای اسالمی می رســاند، فعالیت های تبلیغاتی 
کلیه نامزدهای تأیید صالحیت شده از بامداد روز پنجشنبه 
مورخ 98/11/24 آغاز و در ســاعت 8 صبح روز پنجشنبه 

مورخ 98/12/1 یعنی 24 ســاعت قبل از شروع اخذ رأی 
پایان می یابد.

حداد عادل: گالیه ها براى ما تعجب آور نیست
رئیس شورای ائتالف نیروهای انقالب در گفت وگویی 
اظهار داشت: لیست شورای ائتالف نسبت به فهرست های 
دوره های گذشته یک لیست متفاوت است، چرا که ما تالش 
کردیم »جوانگرایی« را که مدنظر رهبری بوده و نیاز امروز 

انقالب است، رعایت کنیم.
وی افزود: در این دوره ما اســامی  18 نفر از جوانان را 
در لیست قرار دادیم و در چنین شرایطی طبیعی است که 
عده ای آنها را نشناسند و یا اسامی  تعدادی از  اشخاصی که 
به لحاظ سن و سابقه انتظار دارند در لیست حضور داشته 
باشند، در فهرست نباشند، بنابراین اینکه برخی گالیه داشته 

باشند، برای ما تعجب آور نیست.
حــداد عادل گفــت: در ایــن دوره از انتخابات تعداد 
داوطلبان بسیار زیاد بود و در نتیجه آن شاید از هر صد نفر 
یک نفر در لیســت قرار گرفته باشد در نتیجه ممکن است 
در میان 99 نفر دیگر گالیه هایی موجود باشد، اما ما سعی 

می کنیم ان شاءاهلل مجلس خوبی تشکیل شود.
آقاتهرانی: تالش می کنیم وحدت حاصل شود

دبیرکل جبهه پایداری در مصاحبه با تسنیم بیان کرد: 
»پایداری دســت خود را به سمت جریان های انقالبی دراز 
می کند تا با وحدت تمامی  جریان های انقالبی لیست واحدی 

برای انتخابات پیش رو ارائه شود.«
وی افزود: تالش می کنیم تا در چند روز آینده وحدتی 
در انتخابات پیش رو حاصل شود. اگر به وحدتی دست پیدا 
کنیــم جبهه پایداری لیســت را در انتخابات پیش رو ارائه 
نخواهد کرد و جریان انقالب با یک لیســت وارد انتخابات 

می شود.

علی رغم یک هفته جنجال

پیش بینی كیهان درست بود
مدعیان اصالحات دروغ می گفتند كه لیست نمی دهند

آیت اهلل جنتی در جلسه شوراى نگهبان:

برخالف برخی اظهارات نادرست انتخابات آتی کامال رقابتی است

سی و هشــتمین دوره جشنواره بین المللی 
فیلــم فجر نیــز به نقطه پایانی خود رســید در 
حالی کــه ایــن دوره نیز، افقی روشــن را برای 
ســینمای تراز انقالب اســالمی و سینمای ملی 

ایران پیش رو ننهاد.
1- این دوره از جشنواره، نخست، تحت تاثیر 
رفتارهای ساختارشکنانه و غیرحرفه ای و ضدملی 
طیف مشــخصی از اهالی سینما یا منسوبین به 
ســینمای ایران قرار گرفت. طیف یاد شده تحت 
تاثیر فضاســازی شــبکه جنگ روانی غربی – 
صهیونی، اعالم کرد که در اعتراض به ســرنگون 
شدن هواپیمای اوکراینی و به دلیل عزادار بودن، 
حاضر به شرکت در جشن مهم ساالنه سینمای 

ایران نیست.
معترضان و تحریم کنندگان جشنواره )البته 
در ظاهر( به این پرسشها باید پاسخ می دادند که 

ندادند و نخواهند هم داد:
اوال؛ بــه گفته ای؛ »چرا 48 ســاعت پس از 
سرنگون شدن هواپیمای اوکراینی ناگهان همگی 
دچار اندوه شدند و به کسوت عزاداران درآمدند؟«
دوم؛ همصدایی با دشمنان داخلی و خارجی 
برای تحریم بزرگ ترین رویداد ســینمایی، چه 
ربطی به مردم و فرهنگ و سینمای ایران دارد؟

ســوم؛ باز به گفتــه ای؛ چــرا معترضان و 
تحریم کنندگان، »مردمی بودن« را تنها در اندازه 
شعاری پربسامد و نه در سبک زندگی شخصی و 

اجتماعی خود جست وجو می کنند؟
چهــارم؛ چرا ایــن افراد کــه حامی مردم 
ایران هســتند در برابر دشمنان خبیث خارجی 

مردم ایران موضع گیــری ندارند و به دنبال بروز 
جنایت های دشمنان خارجی علیه ایرانیان عزادار 

و معترض و گریبان چاک نمی شوند.
پنجم؛ چرا این افراد در اعتراض به دولت های 
تروریســت و حامــی تروریســم و برگزار کننده 
جشنواره هایی چون برلین و کن و...این رویدادها 
را تحریم نمی کنند. مگر دولت آلمان و فرانسه و...
کم مرتکب جنایت علیه مردم ایران شدند؟ تحریم 
مردم ایران، فروش جنگ افزار کشــتار جمعی و 
غیره بــه رژیم بعث عراق و... جنایت نبود؟ علیه 

مردم ایران نبود؟
اما خوب است بدانید؛ برخی از تحریم کنندگان 

به چه دالیلی خبر از تحریم جشنواره دادند!
- یکــی از ایــن افــراد، از دبیر جشــنواره 
سی وهشتم بارها خواسته بود که به عنوان داور به 
هیئت داوران بپیوندد. وقتی با پاسخ منفی روبه رو 

شد؛ به صف تحریم کنندگان پیوست.
- بازیگــری - کــه مردمی بــودن را فریاد 
می زنــد- فیلمی تهیه کرده اســت. وقتی فیلم 
به بخش سودای ســیمرغ راه نیافت و البیگری 
هم بی نتیجه بود از فرط عصبانیت، آقای بازیگر 

مردمی، رای به تحریم داد.
- کارگردانی که فیلم به جشنواره صهیونیستی 
برلین فرستاده بود ، برای جلب توجه سیاسی برلین 
نشینان، بعد از شرکت در تجمع غیرقانونی روبه روی 

دانشگاه امیرکبیر، حرف از اعتراض و تحریم زد.
و کم هم نبودند بازیگرانی که سالها بیکارند و 
اثری در جشنواره نداشتند، اما با ژستی عوامفریبانه 

و لوس بازی رسانه ای، از تحریم سخن گفتند.
به واقــع ایــن افــراد دارای صداقت اند؟ آیا 
آنچنان که خود مدعی اند در مقام مردمی بودن 

ایستاده اند؟
خود قضاوت کنید!

با این حال؛ به شــکلی مضحک؛ تعدادی از 
تحریم کنندگان برای بیرون نماندن از دایره توجه 
مردم و جشنواره؛ ناگهان گفته ها و هیاهوی پیشین 
خود را به فراموشی سپردند و در بطن جشنواره 

شرکت کردند.
در کجای دنیا این رفتارها و رویداد قابل تصور 

و قابل تحمل است؟! در کجاااا؟!
2- در جشــنواره امســال، موضوع انقالب 
اسالمی و آرمان ها و غایات آن و نیز کلیت تاریخ 
ایران و دستاوردهای بزرگ انقالب در زمینه های 
گوناگون چون نانو، هسته ای، پزشکی، نظامی، جز 
سه عنوان فیلم،پیدا نبود! یعنی اینکه اغلب فیلم ها 
در مسیری جز آنچه عناصر سینمای تراز انقالب 
و ســینمای ملی و سینمای استراتژیک به شمار 

می آید، ساخته و عرضه شده است. 
طبیعتا؛ قرار نیســت همه فیلم ها به شیوه ای 
مستقیم و شــعاری به انقالب اسالمی و گفتمان 

انقالب و...بپردازند، اما برای رسیدن به سینمای بصیر 
و مطلوب و سازنده که بصیرت سازی را هدف غایی 
خود دارد، بن مایه آثار هنری و محصوالت فرهنگی 
باید که برگرفته از دین و انقالب و دســتاوردهای 
انقالب معنا شود. جز این؛ هیچ راهی برای رسیدن 

به سینمای مطلوب ما قابل تصور نیست.
ســینمای امــروز مــا - بــه گواهــی آثار 
شــرکت کننده- ســینمایی محصور در حدیث 
نفس، تقلیدی، نومید و وحشت زده است. فیلم ها 
تحلیل علمی اجتماعی و سیاسی و فرهنگی ندارند 
و از درک انسان معاصر فهیم و بصیر ناتوانند! ما از 
جامعه ایرانی، جز سیاهی و پلشتی و حس ناامنی 
دریافت نمی کنیم. این بد است و نشان می دهد 
که – بارها نوشته ام – سینمای ایران دچار »بحران 
اندیشگی« است. متاسفانه وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی به دالیلی چون نداشتن درکی درست از 
شرایط فرهنگی، نداشــتن نقشه راه فرهنگی و 
وجود برخی مدیران بی نسبت با فرهنگ و گفتمان 
انقالب اســالمی، نه تنها در مسیر بحران زدایی 
قدمی برنمی دارد، بلکه به صراحت میدان را برای 

سینمای عبوس، پرخاشگر، سیاه باز می گذارد. 
3- ســینمای ایران 40 ســال اســت که 
نیازمند ریل گذاری در مسیر رسیدن به سینمای 
تراز انقالب و شــکل گیری سینمای ملی است. 
می خواهم بگویم نه ســینما که عرصه فرهنگی 
ما نیازمند ریل گذاری اســت. این نیازمندی جز 
با تغییر سیاســت گذاران و کارگزاران فرهنگی و 
شناســایی و تربیت و مجال دهی به سینماگران 

انقالبی میسر نیست!

3 نکته در پیامد جشنواره فیلم فجر
✍پژمان کریمی

سرویس سیاسی -
اهالی روســتاى »پیته نو« مازندران همراه 
کربالیی اسکندر رضایی و اشعار پرمضمونش، 
امســال هم بر دهان ترامپ کوبیدند و تابوت 

آمریکا را به آتش کشیدند.
مردم انقالبی روســتای »پیته نــو«، 22 بهمن 
امسال نیز در نمایی زیبا، وفاداری خدشه ناپذیر خود 
به انقالب را نشان دادند. راهپیمایی 22 بهمن عالوه 
بر شهرها، درون روستاها نیز برگزار می شود اما بازتاب 
چندانی ندارد. روستای »پیته نو« که در بخش یانه سر 
دهســتان شهدای بهشهر در اســتان مازندران واقع 
شــده، یکی از روســتاهایی اســت که مردمانش در 
 چند سال اخیر، همگام با مردم سراسر کشور در روز 
22 بهمن راهپیمایی کرده و ضمن ابراز پشتیبانی خود 
از آرمان های انقالب اسالمی، مشت محکم خود را بر 

دهان بدخواهان انقالب کوبیده اند.
انتشــار فیلم کوتاهی از راهپیمایی سال گذشته 
اهالی این روستا در روز 22 بهمن 97، با واکنش های 
بســیاری مواجه شــد و کیهان در گزارشی با عنوان 
»پاسخ کربالیی اسکندر و اهالی روستای »پیته نو« به 
زبان درازی های ترامپ« که حاوی گفت وگو با دهیار این 
روستا و همچنین کربالیی اسکندر رضایی بود، ابعاد 

دیگری از این راهپیمایی را رسانه ای کرد.
افزون بر دلدادگی مردمان این روستا به انقالب 
اســالمی، اتفاق جالب توجه این راهپیمایی، سرودن 

اشــعاری ســاده اما پرمعنا از سوی کربالیی اسکندر 
است که خود او نیز، به قرائت آن در مراسم راهپیمایی 

می پردازد.
در کلیپی که سال قبل منتشر شد، وی میکروفون 
به دســت با ذکر صلوات، خواندن را آغاز می کند؛ این 
جشــن انقالبه، ترامپه حال خرابه... در مرکز تصویر 
مترسکی از ترامپ وجود داشت که همراه با خواندن، 
مردی دیگر با ریتمی هماهنگ با چوب بر سر ترامپ 
می زد و حاضرین با شعار »مرگ بر آمریکا«، »مرگ بر 
اسرائیل«، »مرگ بر آل سعود کافر«، »مرگ بر انگلیس« 
و »مرگ بر منافق و فتنه گر« که متناســب با  اشعار 
خواننده بود، به او پاسخ می دادند. مضمون اشعار وی 

نیز تحلیل تحوالت و مسائل منطقه ای بود. 
اهالی روستای »پیته نو« امسال نیز راهپیمایی 22 
بهمن را برگزار کردند و کربالیی اسکندر به سیاق سال 
قبل، اشــعاری را که خود سروده است، در این مراسم 
قرائت کرد. تصویری که از این راهپیمایی برای کیهان 
ارسال شده، هوایی برفی و زمین و درخت و سقف منازل 
روستا را پوشیده از برف نشان می دهد و کربالیی اسکندر 
در حالی که در کنارش تابوت آمریکا در شعله های آتش 
می ســوزد، میکروفون به دست دارد و شعر می خواند. 
مردم روستا نیز به خط شده اند و پرچم سه رنگ ایران 
و تراکت هایی که روی آنها »من انقالبی ام« و »مرگ بر 

آمریکا« نوشته شده در دست دارند.

بخشــی از این شــعر که به زبان محلی سروده 
شــده به این شرح است؛ »فرمایش رهبر ما این پیام 
* قوی بواشیم همه حال یک کالم« »خونت قیامتی 
به پا هکارده * کلید فتح قدس رو بیارده« »ســردار 
دل ها رو ترور هکاردی * خیانت قرنه ته رو هکاردی« 
»مقاومت بهوته ]می گه[ باید بوری * عمودی بموهی 
افقی بری]می روی[(« »جنتلمنی ته تمام بویه * روح 
پلیدته عیان بویه« »ضربه مغزی ته بوی ای ترامپ * 
دلقک بی خاصیتی ای ترامپ« »طرح شما قبل شما 
بمرده * نتانیاهو ته آبروره بورده« »خیانت قرن ته هم 
باطله * نتانیاهو هم مثل ته جاهله« »اون گاو شیری 

ته هم قاتله * سه کله پوکی شما کامله« 
کربالیی اســکندر رضایی 53 ساله است. کار 
اصلی اش کشــاورزی و باغداری است، دیپلم دارد و 
خــود از رزمندگان و جانبــازان دوران دفاع مقدس 
است. او سال گذشته به کیهان گفته بود: یک شب 
کــه پای اخبار بودم، دیدم ترامپ خیلی زبان درازی 
می کند و با خودم گفتم باید جوابش را بدهیم. همین 
جرقه ای شد برای اینکه برای راهپیمایی 22 بهمن 

شعر بگویم و بخوانم.
کربالیی اسکندر خاطرنشان کرده بود: ان شاءاهلل 
جوانان همیشه پای کار انقالب و نظام باشند و هیچ وقت 
دلسرد و خسته نشوند. هرچه هست رهبری و والیت 
است و آنهایی که چیزهای دیگری می گویند، حرفشان 
هیچ ارزشی ندارد. راه سعادت راه والیت و شهداست.

گزارشی از راهپیمایی 22 بهمن در یک روستاى شمالی

پیته نویی ها امسال هم ترامپ را تحقیر کردند
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