
در ایـن ایـام کـه یـادآور حماسـه نهـم دی، مظهـر 
فـوران بصیـرت دینـی و انقالبـی مـردم اسـت، یـاد 
تلـخ فتنـه88 نیـز در ذهـن هـا تداعـی مـی شـود. 
برانـدازی  بـرای  اسـالم  دشـمنان  کـه  ای  نقشـه 
جمهـوری اسـالمی ایـران طراحـی کردنـد. سـوالی 
کـه پیـش مـی آیـد ایـن اسـت کـه آیـا فتنـه بـا 
ایـن حرکـت عظیــم مردمــی خوابیــد؟ آیــا مــا 
را  آن  قلــب  و  کــور  را  فتنــه  توانســتیم چشــم 
در بیاوریــم؟ اصـلـا چــه کسـانی بازیگـردان ایـن 
نقشـه بودنـد؟ آیـا توانسـتیم راه نفـوذ ایـن افـراد را 
ببندیـم؟ »بـرای پرداختـن بـه ایـن بحـث نویسـنده 
نمـی خواهـد مقالـه بنویسـد بلکـه مـی خواهـد بـا 
ایـن  بـر  کنـد.« سـنت خداونـد  مخاطـب صحبـت 
)فتنـه(قـرار  امتحـان  تحـت  را  ملتـی  کـه  اسـت 
بـه سلـامت  فتنـه  از یـک  اگـر ملـت  و  مـی دهـد 
پیچیـده  و  تـر  سـخت  بعـدی  فتنـه  آمـد،  بیـرون 
در  بلنگـد،  ای  مرحلـه  در  اگـر  و  بـود  خواهـد  تـر 
مرحلـه بعـد فلـج مـی شـود. از ابتـدای انقـاب فتنـه 
هـای زیـادی رخ داد کـه مـردم بخوبـی توانسـتند 
آنهـا را خنثـی کننـد و از آن سـربلند بیـرون آینـد 
کـه فتنـه88 یکـی از فتنـه هـای سـختی بـود کـه 
ملـت سـربلند آن را بـا شکسـت روبـرو کـرد. قاعدتـا 
رخ  تـری  سـخت  فتنـه  بایـد  الهـی،  سـنت  طبـق 
دهـد. آیـا تاکنـون دچـار فتنـه نشـدیم؟ یـا اینکـه 
شـدیم و بـه دلیـل پیچیـده بـودن متوجـه نشـدیم 
آیـا  بگوییـم،  بهتـر  کنیـم؟  مـی  زندگـی  آن  در  و 
میرحسـین دیگـری آمـده و در بیـن ماسـت و مـا 
یـک شـخص  میرحسـین  انگاشـتیم؟  دوسـت  را  او 
فرمـان  مطابـق  کـه  اسـت  مترسـکی  بلکـه  نیسـت 
اربابـان داخلـی و خارجیـش حرکـت مـی کنـد و در 
زمانهـای مختلـف، چهـره هـای متفاوتـی بـه خـود 
دیگـری  جـای  نویسـنده  ذهـن  )االن  گیـرد.  مـی 
رفـت و خالـی از لطـف نیسـت کـه همینجـا بیـان 
گـردد.( ایـن انقالب مویـد و موکـد حضرت ولیعصـر 

)عـج( اسـت کـه در ایـن مـورد بحـث زیـاد اسـت و 
بـرای اینکـه در مسـیر انقـالب بمانیـم، بایـد ابتدائـا 
دسـتمان را در دسـتان امـام بگذاریـم و سـپس پـا 
مسـیر  بلـد  راه  امـام  بگذاریـم.  امـام  پـای  جـای 
انقـالب بـه سـمت تمـدن نویـن اسـالمی هسـتند و 
در قلـه تمـدن هسـت کـه حضـرت ولیعصـر خـود 
را نشـان مـی دهنـد. هـر زمـان کـه رابطـه امـام بـا 
امـت برقـرار شـود، سـپس حفـظ و حراسـت گـردد 
و ِ والیت و نزدیکـی امـام بـر امـت صـورت پذیـرد، 
آنوقـت مـی تـوان راه رفتـه امـام را طـی نمـود و بـه 
بیــن عــده ای بودند  ایــن  امــا در  قلـه رســید. 
و هســتند کــه اوال میخواستند و مــی خواهنــد 
 ِ در  قفــل  تــا  کننــد  قطــع  را  امــت  دســت 
وجـودی جامعـه در مقابـل کوبیـدن در توسـط امـام 
مـی  بعـد  وهلـه  در  نتوانسـتند،  اگـر  و  نشـود  بـاز 
کمرنـگ  یـا  کننـد  پـاک  را  امـام  ردپـای  خواهنـد 
کننـد تـا راه و بیراهـه تشـخیص داده نشـود. پـس 
اسـت  فصـل  قـول  او  کالم  و  اسـت  طـارق  امـام 
مـی  )حـاال  اسـت.  باطـل  و  حـق  تمَیزدهنـده  کـه 
خواهیـم برویـم بـه بطـن مسـئله و از فـاز اول بحـث 
فاصلـه بیشـتری بگیریـم.( وقتـی انسـان بـه خـودش 
خـوب نـگاه نکنـد، قـدرت خداونـد را محـدود مـی 
معـاد  ایجـاد  در  خداونـد  کـه  گویـد  مـی  و  دانـد 
دیـن  اصـول  و  ریشـه  بـه  تیشـه  و  نیسـت  قادر 
باعـث مـی شـود کـه موضـع  ایـن  و  خـود میزنـد 
طـارق  و  فصـل  قول  بـه  نسـبت  نادرسـتی  گیـری 
مـی شـود  اعتقـادی  بـروز چنیـن  و  باشـد  داشـته 
کیـدورزی!حـاال بـا هـم پلـه پلـه بیاییـم بـاال پـس 
بـودن  مترسـک  زمینـه  البتـه  مترسـک  ای  عـده 
و  دارنـد  مشـکل  دیـن  اصـول  در  یعنـی  دارنـد  را 
آنهـا  بـه  کـه  بـا شـگردهایی  ول هسـتند-  و  شـل 
دنبـال کیـدورزی هسـتند  بـه  آموختـه مـی شـود 
تـا چـه؟ تـا اینکـه قـول فصـل شـنیده نشـود، تـا 
اینکـه ردپـای امـام دیـده نشـود و تـا اینکـه رابطـه 

امـام و امـت شـکل نگیـرد. از جملـه ایـن شـگردها، 
اسـتفاده از چهـره هـای موجـه و مقـدس، تحریـک 
از  اسـتفاده  مختلـف،  ابـزار  بـا  مـردم  احساسـات 
شـعارهای خـوب و جـذاب و درنهایـت درآمیختـن 
حـق و باطـل اسـت. در فتنـه88 مترسـکهای اصغـر 
کـردن  قطـع  در  سـعی  اکبـر،  مترسـک  پـی  در 
ولـی  نرسـد  امـام  به  کـه  داشـتند  مـردم  دسـت 
بـا  ایـران،  اسـالمی  جمهـوری  مـدار  والیت  مـردم 
رقـم  را  9دی  حماسـه  و  کردنـد  عمـل  بصیـرت 
تاثیرگذاری بر فکر  اینکـه تئوری فتنه به  زدنـد. تـا 
مردم به خصوص قشر کارگر به بهانه های معیشتی 
 92 سـال  بـه  و  گذشـت  و  گذشـت  یافت  تغییر 
رسـیدیم و بـا روی کار آوردن چهـره هـای موجـه 
تشـخیص  در  را  فضـای کشـور  مقـدس،  لبـاس  بـا 
آقایـون  بصیرتـی  بـی  بـا  و  کـرده  غبارآلـود  اصلـح 
گل بخودی،باز هم کشور از نفحات مدیریت جهادی 
دور ماند و فضـا بـرای فتنـه ای جدیـد فراهـم شـد. 
امـام امـت، مـردم و آقایـون بـه انتخابـات آمـده را 
بـه اتحـاد و انسـجام بیشـتر سـوق داد ولـی هـوس 
قـدرت )نـه تشـنگی خدمـت!!( در برخـی مسـئولین 
)بـه ظاهـر بـا تقـوا و مومـن( باعـث آنچـه شـد کـه 
نبایـد مـی شـد و ایـن گـرای کار را بـه دشـمنان 
داد و ایـن مفهـوم بـه مترسـکان ولگردشـان منتقـل 
امامشـان  را  مـردم  دسـت  تـوان  نمـی  کـه  شـد 
قطـع نمـود ولـی مـی تـوان ردپـای او را کمرنـگ 
کـرد و اینگونـه بـود کـه در پـی تحریـف کالم امـام 
دادن  نسـبت  گویـی،  خاطـره  همچـون  ابـزاری  بـا 
ذهـن  بـردن  حاشـیه  بـه  و  امـام  بـه  کردارشـان 
بـا  توانسـتند  و  افتـادن  بیهـوده  بـه مسـائل  مـردم 
پیـروزی ظاهـری در فتنـه92 و سپس با سیاه نمایی 
ناراست از اوضاع کشور سّمی را به افکار عمومی تزریق 
کرده اند که می گوید: اوضاع درست بشو! نیست، سایه 
شوم احمدی نژاد هیچوقت تمام نمی شود و علت همه 
-بخوانید  اسالمی  جمهوری  نظام  هم  مشکالت  این 

رهبری!- است. توانستند فتنـه94) تصویـب برجـام( 
را ایجـاد کننـد و و هرچـه امـام فریـاد بـر آورد کـه 
مواظـب فتنـه باشـید ولـی چـون مترسـکها سـخن 
امـام و اصـول انقـالب را کمرنـگ کردنـد، مـردم راه 

امـام را ندیدنـد و بـه بیراهـه رفتند.

***

و امـروز مـی بینیـم بـا وجود مشـخص شـدن 
شکسـت قطعـی طـرح برجـام، در حال مقصر 
جلوه دادن رهبری نظام در جمیع مشاکل ارضی 
که  می گویند  این  از  حتی  و  هستند  سماوی  و 
هم کار رهبری و چیزی   FATF برجام روحانی و 
حاشـیه  بـه  است.بـا  موازی«  »دولت  نام  به 
سـمت  بـه  کشـور  اصلـی  مسـائل  بـردن 
نشــین،  مجلــس  دلقــک  چنـد  رقاصـی 
مــی خواهنــد مــردم را در ایــن بیراهــه 
و  دولت  هدم  دنبال  به  حال  دارنــد.و  نگــه 
»استعفای روحانی« هستند و اتفاقا اصولگرایان 
بغرنج  اوضاع  تا  می کنند  معرفی  آن  عامل  را 
»فتنه  در  لرزه اش  پیش  که  رخدادی  وتا  شود. 
که  عده ای  و  داد  رخ   ۹۶ دیماه  اقتصادی« 
اکثریتشان شاغل بودند و موبایل  هوشمند هم 
داشتند! به بهانه گرسنگی و بیکاری به خیابان 
آمدند اما به جای اینکه مطالبه اقتصادی داشته 
اقتصاد  هجدهمین  که  حکومتی  علیه  باشند؛ 
دادند  سر  دیکتاتور  بر  مگر  شعار  است،  جهان 
و عکس سردار سلیمانی را آتش زدند.و سپس 
با تز شگفت انگیز و بدون پیوست گرانی بنزین 
دومین پیش لرزه این اتفاق شوم را رقم زدند تا 
در استانه فتنه اقتصادی قرار گیریم و تنهـا راه 
خـروج از فتنــه کنونــی و دچــار نشــدن 
و  تقویــت  آینــده،  هــای  فتنــه  بــه 

حراســت رابطــه امــام و امــت اســت.

میرحسین مترسکی 
علیرضا استبرقی دانشجو کارشناسی مهندسی صنایع

وژیه انهم تحلیلی- سیاسی 9 دی

برای همیشه



در روز ۱۶ آذرماه سال 88 هواداران برخی از کاندیدها به تصویر 
بنیانگذار انقالب اسالمی امام خمینی )رحمة ا...( اهانت کرده و آن 
را پاره کردند. این افراد پس از این تاسوعا و عاشورای حسینی را 
)که از قبل برنامه ریزی کرده بودند( هدف قرار دادند و در این ایام 
سوگواری و عزاداری ابا عبداهلل الحسین )علیه السالم( وارد خیابان 
ها شدند و با شعارهای »مرگ بر دیکتاتور« و »مرگ بر اصل والیت 
فقیه« اغتشاشات خود را آغاز نمودند و نیت اصلی خود را آشکار 

ساختند.
 این افراد با پشتیبانی غرب و باالخص رسانه های غربی، در آن 
روز ویرانی و خسارات زیادی به بار آوردند و با ایجاد کردن رعب 
و وحشت بین مردم، بسیاری از اموال عمومی را به آتش کشیدند. 
هیأت های مذهبی و مساجد که برای عزاداری به خیابان ها رفته 
از خیابان ها  را  این حرمت شکنی ها، آشوبگران  با دیدن  بودند، 

فراری دادند. 
را دیده  امام)ره(  به تصویر  افراد  این  قبال بی حرمتی  مردمی که 
بودند، از این موضوع که بحث ایمان و اعتقادشان را نشانه گرفته 
ماه 88  را در 9 دی  نتیجه ی آن؛ خشم مردم  و  نگذشتند  بود، 
مردم همیشه  کرد.  آب  بر  نقشه  را  نقشه دشمنان  و  کرد  نمایان 
بصیر و آگاه که پایه مملکت اسالمی هستند، بار دیگر نشان دادند 
هوشمندی، وطن پرستی و خداپرستی آنان، نخواهد گذاشت ایران 
به جوالنگاه غربی ها بدل شود و به جهان نشان دادند، انقالب و 

مردم، جدانشدنی هستند.
 در روز 9 دی 88، میلیونها نفر ایرانی به خیابان ها ریختند و برای 
دفاع از انقالب و اسالم و سرکوب کردن فتنه گران شعار سر دادند. 
افتخار  شهادت  ماست  شعار  های »حسین حسین  باشعار  ها  آن 
ماست«، »مرگ بر منافق« و امثال این ها، خشم خود را نسبت به 
حرمت شکنان ابا عبداهلل )ع( و روز عاشورا و دفاع از والیت فقیه، 
بروز داده و درایت و پایبندی خود نسبت به ارزش های اسالمی 
و ایرانی را به منافقین و دشمنان انقالب در داخل و خارج، نشان 

دادند. 
قالب شعار های مردم دراین راهپیمایی ها برعلیه برخی از کاندیدها 
و ذکر یا اباعبداهلل الحسین بود. مردم در 9 دی ماه سال 88 نشان 
دادند که پشت آرمان های انقالب و اعتقادات خود هستند و تا پای 

جان از آن دفاع میکنند.
 بدین گونه که رهبر معظم انقالب در رابطه با این حرکت شکوهمند 
فرمودند:»این روز بعنوان ]روز[ هشیاری مردم ایران به ثبت برسد 

و آنگونه که در شأن مردم است، از آنها تجلیل گردد.«.
روزهای  با  محرم  دهم  روز  عاشورا  انقالب:»روز  رهبر  فرمایشات   
دیگر فرقی ندارد؛ این حسین بن علی است که به این روز جان 
میدهد و آن را تا عرش باال میبرد. این برخاسته از بصیرت، دشمن 
شناسی و وقت شناسی مردم فهیم و آگاه است. شاید بتوان گفت 
بود؛  حاکم  فضا  بر  آلودی  غبار  شرایط  که  کنونی  شرایط  در  که 
در  بود.  بزرگی  کار  و  داشت  مضاعف  اهمیت  یک  مردم  حرکت 
شرایطی که دشمن با همه ی امکانات خود در سدد بازی یک فتنه 

است؛ باید مراقبت کرد و او را در بازی کمک نکرد.
من جوانان انقالبی را  برحذر میدارم از این که حرکت خودسرانه 

ای انجام دهند.
خیابان  وارد  نیرو  میتوانستند  اگر  ها  صهیونیست  و  ها  انگلیسی 
های تهران بکنند، یقین بدانید می کردند، منتها می دانستند که 
می توانستند  که  کاری  تنها  شود.  می  تمام  ضررشان  به  کار  این 
آشوب  از  جهانی  سیاست  صحنه ی  در  که  بود  این  دهند،  انجام 
گران حمایت کنند. رؤسای جمهور کشور های مستکبر وارد میدان 
زدن  آتش  با  که  گرانی  ویران  و  خیابانی  گران  اغتشاش  و  شدند 
میخواهند موجودیت خود را نشان بدهند، ملت ایران نامیدند [تا] 
شاید بتوانند وضع را آنچنان که طبق میل خودشان است در افکار 
عمومی مردم دنیا ترسیم کنند؛ اما شکست خوردند. راز ماندگاری 

این انقالب، اتکا به ایمان ها و اتکا به خداست.«.   
اشاره  اخیر  های  سخنرانی  در  رهبری  معظم  مقام  همچنین، 
میکنند:»ما اوایل انقالب نهال کوچکی بودیم و بعد از4۰ سال به 
یک درخت تنومند و بزرگ تبدیل شدیم و االن این انقالب الزمه ی 
این است که یک سری جوان ها و قشر دانشجو بتوانند به بهترین 
شکل ممکن ایفای نقش کند و در قبال انقالب احساس مسئولیت 
کنند و با تفکر، تجزیه و تحلیل درست از دشمن شناسی داشته 
باشند و کسانی که میخواهند به پایه های انقالب لطمه بزنند را 
شناسایی کنند و بتوانند یک تفکر انقالبی درستی را به آحاد مردم 

منتقل کنند و خیلی مسائل را روشن سازی نمایند.«.

باید همه  اما  است  رفته  لو  دشمن  نقشه   اگرچه 
دشمنی آمریکا  زیرا  کنند،  حفظ  را  خود   هوشیاری 
فریب قصد  است  ممکن  و  است  حیله گر  و   خبیث 
 داشته باشد تا برای سال 97، جنجال کند؛ اما مثاًل

».برای سال 98 نقشه ای بکشد
روز در  انقالب  معظم  رهبر  های  صحبت  باال   متن 
از جمعی  دیدار  در   ۱397 ماه  آذر   2۱  چهارشنبه، 
و حرم  مدافع  و  مقدس  دفاع  شهیدان   خانواده های 

.دفاع از مرزها و امنیت، می باشد
است قرار  میگفتم که 98  با خودم  ها  روز   از همان 
قرن حتی  شاید  99؟  حتی  یا  باشد؟  سالی   چگونه 
نظامی، انقالبی که چهل سال تحریم، جنگ   جدید! 
 جنگ فرهنگی و ... را گذرانده، حاال می تواند از پس
هرچیزی حال  هر  به  بیاید؟  بر  هم  اقتصادی   جنگ 

!تحملی دارد حتی انقالب ها
 با خودم فکر می کنم، جنگ اقتصادی کمتر از جنگ
که می گیرد  آنجا  دلم  اما  نزد،  روانی  آسیب   نظامی 
 چرا بعضی از مسئولین داخلی، با کندذهنی، نمک را
 دقیقا روی زخم اقتصادی مردم میپاشند!؟ البته این

!کار شاید از روی کندذهنی هم نباشد
حوالی. همین  پیش  سال  ده  به  برمیگردم!  عقب   به 
از دارد   ۱ شبکه  خبر  پارس  اینج   2۱ تلویزیون   در 
 آشوبگران می گوید! تصاویری از حرکت های وحشیانه
 و آتش هایی که کف خیابان هستند. اداره هایی که
 سیاه هستند و قبال در آتش سوخته اند و گزارشی از
 یک دختر که جانش را از دست داده است. خودتان
آدم یک  روان  و  روح  با  تصاویر  این  که  کنید   تصور 
 بزرگ چه می کند؟ حاال بگویم که من آن زمان ۱2
او از  و  مادرم  به  کردم  رو  می آید،  یادم  بودم.   ساله 

.»سوال کردم »این دعوا کی تموم میشه؟
 آن زمان عقل ۱2 ساله من شاید نمی فهمید جریان
میکنم نگاه  گذشته  به  دقیق  که  حاال  ولی   چیست 
نگاه بهتر  کمی  می شود.  دستگیرم  زیادی   چیزهای 
اقتصادی وضعیت  که  بود   88 سال  همان  از   کنیم 
 ممکلت رفته رفته وارد فاز جدیدی از تحوالت منفی
انگار داشتیم به روزهای بد نزدیک می شدیم و  شد. 

!بله همین هم شد
 تحریم ها یکی پس از دیگری می آمد و شاه محمود
بود. خورده  مشکل  به  دالتون  برادران  با  هم   غزنوی 
و بود  کرده  حواشی  پرت  را  حواسش  رئیس   آقای 
شیطانی هم  آمریکا  نبود.  نصیحت  بدهکار   گوشش 
هر زیبا  خیلی  بود!  کرده  تمام  ما  ملت  حق  در   را 
تحریم جدید می آمد عنوان  به  باال  بلند  لیستی   روز 
 بیرون. آن روز ها با خودم میگفتم دیگر کار حکومت

 تمام است! اواخر 9۱ صحبت هایی هم از مذاکره به
نزدیک بگویم  رفت  یادم  ببخشید  می رسید.   گوش 
 انتخابات است و کاندیدا های ریاست جمهوری برای
وعده و  انگیز  وسوسه  کلمات  میخواهند   98  خرداد 
یکی بدهند)کاش  تحویل  مردم  به  سرخرمن   های 
بیان آدم  بچه  مثل  را  هایش  برنامه  وسط  این   بود 
 میکرد(. از آنجایی که تحریم ها و وضعیت اقتصادی و
 معیشتی، اعظم مشکالت کشور بودند، برخی کاندیدا
 ها نظرشان بر این بودند که باید مذاکره کنیم. همان
 کاندیدا با طعمه مذاکره، رای مردم را شکار کرد و شد
 رئیس جمهور ایران اسالمی. و مذاکره کرد. می گفتند
 تحریم های برای مسائل هسته ای پیش آمده است
 و با مذاکره حل میشود. دوره اول را هر طور بود به
 سر رساندند و در دوره دوم هم دانه مذاکره به درخت
 برجام تبدیل شد. نهایتا هم این نهال نو بنیاد نارَون،

!به دست ترامپ از ریشه درآمد
 همزمان سوالی در ذهنم هست و آن هم اینکه چرا
آنکه از  بعد  و  جریانات  آن  و   88 سال  از  بعد   باید 
کنند؟ تحریم  به  نرسید، شروع  به جایی   اغتشاشات 

مگر تحریم قرار است چه کار کند؟
 در واقع بحث اصال مسائل هسته ای نبود. بحث همان
 کسانی بودند که 9 دی 88 تمام نقشه چندین ساله
 آمریکا و اسرائیل را نقش بر آب کردند. همان مردم

.بصیر که از طبقات متوسط و محروم جامعه بودند
 تحریم ها بیش از هر چیزی به قشر ضعیف و متوسط
که آنطور  اگر  میکنم  تعجب  خیلی  میزند.   آسیب 
 می گویند همه مال و ثروت دست باال نشینان مملکت
 است پس چرا با تحریم، من و شما که وضع اقتصادی
 مناسبی نداشتیم را هدف گرفتند؟ یعنی اینقدر احمق
اند اتفاقا معتقدم آنها دقیقا زده   هستند؟ فکر نکنم! 
پایه است،  مستضعفان  برای  که  انقالبی  خال!   وسط 
 هایش طبقه متوسط و محروم جامعه هستند و برای

.ساقط کردنش باید این دو طبقه را هدف قرار داد
 حاال میفهمم که چرا تحریم میکنند. حاال که قضیه
و ام  کرده  مطالعه  را  اش  دسته  و  دار  و   میرحسین 
دقیق خیلی  ام  گذاشته  قدم  هم  سیاست  دنیای   به 

.مسائل مشهود شده اند
میان در  تا  آوردند  دست  به  را  ها  بهانه   88  سال 
چند نشود)هر  مشخص  آمریکا  گستاخی   جهانیان 
را مثل همان پسر زورگوی، چاق و چندش او   همه 
حال هر  به  می شناسند(.  ها،  داستان  در  کالس   ته 
 همه دنیا می دانند ایران سردمدار صحبت علیه ظلم
 های آمریکاست و آمریکا هم میخواهد ایران اسالمی
 را نابود و یا حداقل منحرف کند. سال 88 بهانه ها را

 برای تحریم و تصویب قطعنامه های بین المللی علیه
.ایران هموار کرد

ایران ها  این  و  ای  هسته  و  قطعنامه  های  بهانه   به 
های قدرت  بتوانند  تا  می کشند  مذاکره  میز  پای   را 
تزریق با  همزمان  البته  و  کنند  محدود  را   دفاعیش 
 محتوای مسموم و کنترل شده به اذهان عمومی مردم
 کشور می خواهند به آنها تلقین کنند که بهترین راه
اقتصادی وضع  چون  است  اسالمی  حکومت  از   گذر 
گرفتن برنامه  است.  نکرده  فراهم  برایشان   مناسبی 
 ذهن همان مردمی است که 9 دی را با هوشیاری رقم
است. باالتر  اتم  و  از موشک  قدرتی که   زدند. همان 
 همان ذهن هایی که حسین ۱4۰۰ سال است در آنها
 زنده است. جنگ اقتصادی برای گرفتن حسین است
قرن جدید، یا  نگذاریم سال 98، سال 99  مردم.   از 

!انقالب به لبه پرتگاه برود
 در پایان بگویم، آمریکا که دشمنی اش با من و شما
جا همه  در  است.  مشهود  جهان  دیگر  ملل  تمام   و 
 دخالت میکند و به همه دستور میدهد. من هم البته
 زیاد از اینکه کسی بخواهد به ایرانی با تاریخ کهن و
 مردمی غیرتمند زور بگوید، خوشم نمی آید. اسرائیل
 هم که دست نشانده همان آمریکاست و انگلیس هم

!که روباه پیر است و اوصافش مشخص
 وقتی میبینم ده سال پیش به لطف رهبری و مردم از
 فتنه 88 عبور کردیم، مطمئن می شوم با کمک همان
 مردم، سال ها از فتنه ها خواهیم گذشت. همان هایی
 که 9 دی ها رقم زدند تا تاریخ نام آنها با افتخار در

!دل خود ثبت کند
آستین در  مارهای  مراقب  میکنم  خواهش   اما 
 جمهوری اسالمی باشید. کسانی که ظاهری اسالمی

.دارند و عملی غیر اسالمی
 و در آخر مراقب گمراهان و حامیان آنها نیز باشید.
 کسانی که درس مذاکره از مقاومت و شهادت میگیرند.
 کسانی که قدرت مردم را دست کم گرفته اند و 9 دی
 88 را فراموش کرده اند. کسانی که به جای خدمت به
 شما، خیال می کنند باید پشت میزها بنشینند تا ما و
 شما به آنها خدمت کنیم. همان کسانی که کشور را
 برای چند برگ کاغذ پاره شده، ۶ سال است معطل
 کرده اند. ای کاش می شد به آنها فهماند که »آمریکا،
 شیطان بزرگ است.« و »حکومت اسالمی، حکومت

.».مستضعفان است

راستی، 9 دی
.سالروز بصیرت مبارک

انگار  که  مسئولینی  از  است  پر  است...!  پر  دلمان 
مارا نمی بینند. افرادی که اگر زمانی کارمان لنگ 
تاییدشان باشد حتما بهانه ای برای راه نینداختن 
هنگام  دیر  اقدام  ها  آن  عمده  که  دارند  کارمان 
ماست و زمانی هم که اقدام زود هنگام داریم، بهانه 
یا  ایم  رفته  دیر  یا همیشه  دارند. کال  اقدامی  زود 

زود!
های  تاییدیه  و  گرفتن  مجوز  کار  به  گذرتان  اگر 
آموزشی، که باید روال اداری طی کند، افتاده باشد 
می دانید چه میگویم. براستی چرا کار دانشجو اکثر 
تاییدیه چه کار شاخ  اوقات لنگ است!؟ مگر یک 

شکنیست که انجام نمی شود!؟
دلمان لبریز از این ِشکوه هایی است که هیچ وقت 
شنیده نشد؛ یا اینکه شنیده شد ولی باز هم نشنیده 

گرفته شد. حرف دانشجو  باید به گوش چه کسانی 
ندارید  مسئولیت  که:»اگر  اینجاست  سوال  برسد؟ 
چطور می شود که مسئول می شوید!؟« و یا »اگر 
نمی  انجام  را  مسئولیتتان  چطور  هستید  مسئول 

دهید!؟«.
خسته ایم از اینکه مانند توپ ما را به یکدیگر پاس 
هفت  در  مارا  میشویم.  اوت  سر  آخر  و  می دهند 
دو  هم  آخر  در  می دهند  چرخ  خود  رستم  خان 
قورت و نیمشان باقیست و تمام کاسه کوزه ها سر 

دانشجوها شکسته می شود.
راست می گویند خر دانشجو از کرگی دم نداشت...! 
هر  ها  تاباندن  این سر  به جای  اگر  که  راستی  به 
کسی الیق یک جایگاه بود، در آن سمت قرار می 
هم  داد،  می  انجام  درست  را  خود  کار  و  گرفت 

وقت مراجع به هدر نمی رفت و هم در این جامعه 
را  وقتی  آن  چون  گردید.  می  حاصل  پیشرفت 
را  نمایند  بازی  کاغذ  صرف  می بایست  مراجع  که 
صرف انجام کار می نمودند و چون راحت به نتیجه 
می رسید، انگیزه اش برای کاری بزرگتر بیشتر می 

شد.
این جامعه  پیشرفت  انقدر سنگ جلوی  واقعا چرا 
می اندازیم؟ مگر نه اینکه با پیشرفت جامعه خود 
اگر  حتی  یابد؟  می  ارتقا  زندگیمان  سطح  هم  ما 
خود از کیفیت زندگی راضی باشیم نیز، نباید سد 
راه موفقیت بقیه شد؛ چرا که انسانیت چیزی جز 

خدمت خالصانه و بی دریغ به خلق نیست.

#شورای#صنفی#حق#دانشجوست

تحلیلی بر تحوالت سیاسی ایران در چند سال اخیر 

مـارپیچ سیـاست
نگاهی به وقایع 16 آذر 

و 9 دی 1۳۸۸ 

مسئولینی که مسئولیت ندارند!
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