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الکترونیکی

دستگیری این اسطوره حماقت و سلطان سوتی اپوزیسیون خود، 
انقالبی دیگر برای سوا کردن نخاله های نفوذی در نظام و رسوایی 
دالالن سیاسی-رسانه ای و تاجران مطبوعات جهت دار می تواند 
باشد. نظام رسانه ای سلطه که توانایی این را دارد، به مخاطبان 
خود، روز را همچون شب تاریک، "سیاه" جلوه دهد و شب را 
در چشمان مردم همچون روز روشن، "سفید و واضح" کند، در 
بوق و کرنای کانال های خود، به دستگیری عجیب و غریب این 
کپسول اخبار سری نظام، این رهبر جنبش های براندازی، این 
کاپیتان کشتی ضد انقالبان و فتنه گران و این سوگلی سرویس 
های  اعجوبه  کار  چنان  داشتند.  اذعان  بیگانه،  اطالعاتی  های 
که  بود  متحّیرانه  و  غافلگیرانه  پاسداران  سپاه  امنیت  اطالعات 
باب  از  ای  این کره خاکی، رعشه  اپوزیسیون در سراسر  اقشار 
ترس و سردرگمی به خود گرفتند. روح اهلل)نیما( زم  نمونه بارز 
یک آقازاده حکومتی که از پدری روحانی متولد شد و از قضا 
در خانواده ای به اصطالح متعهد به نظام، تربیت شده بود ولی 
فرصت های رسانه ای و تبلیغاتی به وجودآمده، او را در شهوت 
قدرت و شهرت غرق کرد! براندازان بیچاره و عصبانی برای آرام 
کردن هیاهوی رسانه ای که علیه اپوزیسیون به وجود آمده بود، 
بچگانه، زم را "نیروی اطالعاتی  در اظهاراتی مضحکانه و بعضاً 
نظام" خواندند که داخل الیه های مختلف اپوزیسیون نفوذ کرده 
و اعتماد براندازان گرامی را جلب کرده است! جالب اینجاست 
می  منتشر  آمدنیوز  در  زم  که  اسنادی  و  اطالعات  گفتند  که 
یک  با  تا  بود  نظام  این حربه ی  و  بود  اطالعات سوخته  کرد، 

اپوزیسیون را منحرف کند. در  امنیتی و اطالعاتی مسیر  بازی 
صورتی که همین دوستان برانداز تا چندی پیش در رسانه های 
از آمدنیوز به عنوان  به نظام را  رسمی خود، اخبار عناد ورزی 
یک منبع رسمی نقل قول می کردند و حّتی امثال شاهزاده رضا 
پهلوی )ملقب به ربع پهلوی!( هم از این مورد مستثنی نبودند 
و آمدنیوز را به عنوان برگ برنده اطالعاتی و امنیتی خود می 
نامیدند. حال گیریم که ادعای مضحک براندازان مبنی بر نفوذی 
بودن زم در اپوزیسیون درست باشد؛ در این صورت، آن که بازی 
مختلف  های  الیه  و  هستند  ایران  مردم  و  نظام  سپاه،  برده  را 
براندازان و مهره های ریز و درشت اپوزیسیون، بازی را ده هیچ 
واگذار کردند! همچنین عده ای از اپوزیسیون بر این باورند که 
اقدام سپاه پاسداران در رابطه با دستگیری زم در عراق و خارج از 
قلمرو قضایی ایران غیر قانونی بوده و جنبه ی محکمه پسندی 
ندارد! و یا میگویند که قانونی بودن پخش قسمت هایی از کلیپ 
قطعیت  و  دادگاه  برگزاری  از  قبل  و سیما  او در صدا  مصاحبه 
محکومیت او، جای ابهام دارد. تمام این حرف و حدیث ها برای 
آن است که افکار عمومی را از ابعاد حائز اهمیت به تور افتادن 
شاه ماهی اپوزیسیون، به حواشی منحرف کنند. اگر معتقد به 
آنیم که دستگیری سرشاخه ی آمدنیوز ارزشمند است، به اعتبار 
این است که به کشف یک شبکه نفوذی و خائن داخلی کمک 
شایانی می کند که در عرصه های مختلف ریشه دوانده و منشأ 
و  است  شده  اقتصادی  و  فرهنگی  اجتماعی،  سیاسی،  مفاسد 
تخریب های غیر قابل جبرانی را به مردم و نظام تحمیل کرده 
است. برای مصداق همان محّمدحسین رستمی فردی با هیبت 
جاسوسی  جرم  به  بسیجی  طوالنی  سابقه ی  با  و  اللهی  حزب 

در  هم  زم  با  شد  مشخص  که  شد  دستگیر  اسرائیل  برای 
ارتباط بوده است و ابعاد جدیدی را برای این پرونده باز کرد. 

این فرد که مدیر سایت ارزشی انقالبی "عماریون" بود، با نفوذ 
در دستگاه های اطالعاتی کشور، به وظیفه ی خطیر جاسوسی 
برای رژیم صهیونیستی عمل می کرد. الزم به ذکر است نام برده 
در سوریه به عنوان "مدافع حرم" دست به اسلحه هم شده بود 
تا ثابت مسئله ی "نفوذ" شوخی بردار نیست! به هر حال آنچه 
موقع شناسی  می کند،  چندان  صد  را  زم  دستگیری  ارزش  که 
وی  دستگیری  زمان  تعیین  در  امنیتی  و  اطالعاتی  نیرو های 
است. برای درک اهمّیت بی بدیل و بی نظیر این ضربه ی مهلک، 
کافی است فقط نقش و تأثیرات مخرب »آمد نیوز« در عرصه 
سیاسی کشور به ویژه افکار عمومی به طور کل، خاصه در زمان 
اگر هم  تاکنون را در ذهن مرور کنیم و  از سال ۹۲  انتخابات 
توانستیم، برای آینده مجهز به سواد رسانه ای شویم. از دست 
رفتن مهار داخلی انتخابات کشور و افزایش تدریجی اثرگذاری 
خارجی بر آن، از سال های مقارن دوم خرداد ۷۶ دالیل متعدد 
و پیچیده ای دارد و جای بحث است، اّما بی تردید با توجه به اثر 
آمد نیوز در این زمینه از سال های ۹۲ به بعد، قطعاً دستگیری 
زم و به دست گرفتن و مهار پایگاه مخرب و لجن پراکن آمدنیوز، 
به خصوص با توجه به تبعات آن بر نیرو های تغذیه کننده داخلی، 
عامل  که  حال  می دهد.  نوید  را  مردمی تر  و  سالم تر  انتخاباتی 
فیلتر تلگرام به زعم بعضی از مسئوالن، دستگیر شد و آمدنیوز 
هم از هم پاشید، باید دید انگشت متصدیان امر از روی دکمه 
فیلتر که هزینه های مادی و حقوقی زیادی را هم به کشور و 

نظام و افکار عمومی تحمیل کرد، برداشته می شود یا خیر؟!

سیاسیحامد آقالر
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 طبق رسم هرساله مراسم نمادین بازگشایی دانشگاه ها و آغاز
 سال تحصیلی جدید امسال هم با حضور آقای رئیس جمهور
 برگزار شد اّما نه اوایل و نه حتی اواسط مهر ماه، بلکه اواخر
 آن! خالصه آنکه همیشه به موقع می آیند؛ چه آن موقع که
 کلید زنگ زده شان را از جیب نامتناهی مبارکشان درمی
 آورند و بین دو دلی های مردم نظر ها را به خود معطوف
دانشجو سخن  شنیدن  برای  مثاًل  که  االن  چه  و   میکنند 
 به بزرگترین مرکز آموزش عالی ایران یعنی دانشگاه تهران
 آمده اند. ناگفته نماند که غیر از آن صندلی های خالی ای
 که دانشجویان معترض به نشانه ی اعتراض به این حرکت
گفتگوی و  تریبون  محل  دانشگاه  که  جمهور  رئیس   آقای 
 یک طرفه نیست، سالن را ترک کردند و توسط صدا و سیما
 هم به چشم نیامد که احتماالً صدا و سیما هم شفاف سازی
اغلب صندلی است،  را مثل همیشه در کوزه گذاشته   اش 
 های سالن را کارمندان وزارت علوم پر کرده بودند. بگذریم.
زیاده به  روز،  داغ  موضوع  به  جمع  این  در  جمهور   رئیس 
اّما کرد  اشاره  برجام،  ی  درباره  آمریکا  اخیر  های   خواهی 
از دیدگاه رسانه ها، به اصطالح داغ  این موضوع  آیا   اینکه 
 چند صدمین موضوع پر اهمّیت از دیدگاه قشر دانشجو می
 باشد، سخن دیگری است؛ دانشجویی که هنوز با مشکالت
 مسکن و تحصیل و ازدواج و... دست به گریبان است. آقای
 روحانی در بخش های مختلف سخنان خود چندان حرف
خود سخنان  از  بخش  یک  در  مثاًل  نزدند.  هم  بدی   های 
 درباره ی یک مطالبه ی اصلی سخن گفتند و آن هم اینکه
 راهبرد دانشگاه باید مطابق با رفع نیازها و مشکالت جامعه
ای اشاره  این  به  دلیلی  هر  به  خب  اّما  شود.  گذاری   ریل 
 نکردند که آیا قرار است بازهم روی ریل تدبیر و امید حرکت
 کنند یا خیر؟ که شاید علت عدم اشاره، این باشد که چندان
 هم مهم نیست که کجا و چگونه ریل گذاری شود. وقتی
را مآبانه شان فقط نقش حباب روی آب   حرف های کلی 
بازی می کند و به عرصه ی اجرا و عمل نزدیک هم نمیشود.
 آقای رئیس جمهور در این مراسم به نکته ی حائز اهمیت
 دیگری هم اشاره کردند که “همه باید جایزه بگیرند به خاطر
 مشارکت؛ یه جناح جایزه میگیره، یه جناح تنبیه میشه.”
 بله درست است ولی کاش اشاره ای هم میکردند به اینکه
 جایزه ی اسکار افزایش تورم، اسکار حرف های بدون عمل،
 اسکار گرانی و اسکار صدها دستاوردی که در این چندسال
 با تدبیر و امیدشان برای این ملت و میهن مان به ارمغان
آقای که  دیگر سخنانی  داد؟ از  باید  به چه کسی  را   آمده 
 رئیس جمهور در این مراسم ایراد فرمودند این بود که باید
 “برای نقد و برای مشارکت همه را تشویق کنیم.” اّما چه
 تشویقی وقتی عماًل گوش شنوایی برای همان تعداد اندکی
 از نماینده های انجمن ها و تشکل های دانشجویی حاضر
برپایی برای  را  زمانی  وقتی  نقدی  چه  نیست؟  مراسم   در 
 این مراسم انتخاب میکنند که جدای از اینکه اواخر مهرماه
 است، مصادف با اربعین ساالر شهیدان و پیاده روی میلیونی

باشد؟ میدان گفتگو  در  منتقدین کمتری  است که   زائران 
گذشته سال  برابر  سه  دو  میدهد  نشان  آمار  و  شواهد   که 
 بوده است. شاید به زعم خودشان خواستند با برگشت زوار
 آب از آسیاب افتاده باشد و کسی حرف تاریخ گذشته ای
 نزند و مطالبه ای صورت نگیرد. اگرچه زخمی که از تدبیر
 این دولت بر جان این ملت نشسته، نه تنها کهنه و تاریخ
 گذشته نمیشود بلکه کاری تر هم میشود، چه نقدی وقتی
 با ورود رئیس جمهور به دانشگاه، فضا امنیتی میشود! مگر
 دانشجو به جز فکر و قلم اسلحه ی دیگری در دست دارد؟
 راستی حداقل ای کاش برنامه ریزی دقیق تر و جامع تری
 برای پیاده روی اربعین در نظر میگرفتند؛ زیرا کمبودهای
که آنجایی  ای کاش  نیستند.  این خصوص کم  در   موجود 
 آقای رئیس جمهور از نقض عهد آمریکایی ها سخن به میان
 می آورد و مثالی از جنس قرآن میزند که “قرآن به پیامبر
 میگوید تو معاهدات فراوانی با کفار بستی هر دفعه هم اونا
 نقض کردند”؛ “فی کل مر ثم ینقضون عهدهم فی کل مر
 “، سری هم به خودشان میزدند که در پایبندی عهدش با
 کفار نه، بلکه با هموطنان خودشان چقدر موفق بوده و این
 را با ترازوی خودشان نه،  بلکه با ترازوی همان مردمانی که
 او را به عنوان رئیس جمهور یک کشور اسالمی برگزیدند،
 میسنجیدند تا منطقی تر و عینی تر و نزدیک تر به حقیقت
کامل را  قرآن  کاش  ای  رئیس جمهور  آقای  کند.   قضاوت 
 تر بخوانید و کامل تر عمل کنید و نگاهی هم به آیاتی که
 درباره ی مشورت کردن است، بیاندازید. شاید فرجی شد.
 آقای رئیس جمهور آمدید با زبان چرخ اقتصاد را بچرخانید
خصوصی با  کردید،  اقتصاد  چرخ  الی  چوب  دست،  با   اّما 
شعار بود  قرار  رساندید.  فرش  به  عرش  از  را  هپکو   سازی 
 انرژی هسته ای حق مسلم ماست، عملی تر شود و داشت
سیمان را  ها  سانتریفیوژ  و  ها  راکتور  نبود  قرار  اّما   میشد 
 ها پر کنند. آقای رئیس جمهور زمانه ای شده که هر روز
 عده زیادی به ندای خوش اذان این دانشجویان اندیشمند
 لبیک میگویند و زمانه ای شده که ملّت به آن فهم و شعور
 حقیقی نزدیک و نزدیک تر خواهد شد که خوب را از بد، به
 روشنی ماه شب چهارده در دل سیاه و تاریک شب تشخیص
 میدهند که وعده های صد من یه غاز و پوشالی و سرخرمن
رئیس جمهور کشور آقای  میخورد.  بسته  در  به  ها   بعضی 
 ایران روی دست ما باد نکرده بود که بخواهیم به هرکسی
به ما  را  تان  فعلی  جایگاه  این  و  بدهیم  میرسد  راه  از   که 
 زور به شما نقبوالنده ایم که از قرض هایی که به ارث تان
 رسیده میگویید. نه آقای رئیس جمهور ایران ما هنوز رجایی
 و باهنر ها در خود می پروراند؛ آقای رئیس جمهور این ها را
 گفتیم که تلنگری باشد که از خواب های ناخوشی که برای
 این ملت می بینید بیدار شوید و امید داریم که خودتان را
دیرتر این  از  تا  رئیس جمهور  آقای  باشید.  نزده   به خواب 
 نشده کاری کنید که به قول معروف کشور با ایشاال و ماشاال

گفتن درست نمیشود.

 تابستان سال گذشته را به خاطر بیاورید، زمانی که همه ی ما دعوای
 FAFT داشتیم و همه ی درگیری ها و بحث های سیاسی مان بوی
 آن را به خود گرفته بود. بحث مسکوت ماند و یک سال گذشت و
 ناگهان دوباره بمب تبلیغاتی و سر و صدای طرفداران آن بلند شد و
 FAFT را دوباره در فضای افکار عمومی مطرح کردند و پذیرش آن
 را راه برون رفت از سختی های معیشتی و ورود به اقتصادی کامل
خرداد به  بازگشت  را  آن  نپذیرفتن  و  میدانند  مشکل  از  دور  به   و 
طرفی از  میدانند.  معیشتی  های  سختی  تحت  گرفتن  قرار  و   ۹5 
 کارگروه ویژه FAFT ایران را در صورت نپذیرفتن کامل FAFT به
 تحریم و حذف ایران از اقتصاد جهانی تهدید کرده است. موضوعات
 مدنظر FAFT حدود ۲۴ ماده است که ایران تنها چهار الیحه آن را
 تصویب نکرده، اّما سایر تعهدات را پذیرفته است. تصویب این لوایح
 چهارگانه کاماًل به ضرر منافع ملی کشور ماست و تالش آمریکایی ها
 به این نحو بوده که به واسطه ی FAFT  سلسله قوانینی را در سطح
 جهانی جاری کنند که در حقیقت نقش جامعه بین الملل، سازمان
 ملل و حقوق ملت ها را کم رنگ کند. تصویب کردن لوایح چهارگانه
درقبال حریم خصوصی  دیگر  که  میداد  قرار  شرایطی  در  را   ایران 
 اطالعاتش درمقابل کشور هایی همچون آمریکا بی معنی تلقی می
 شود و بهانه به دست آمریکا و دولت های غربی می دهد که هر اقدامی
 را با عنوان مبارزه با تروریسم یا پول شویی علیه کشورها انجام دهند
 و اطالعات حساس آن ها را بدست بیاورند. پس آن چیزی که باید
 نسبت به آن اهتمام ورزید این است که نگاه مان نسبت به چنین
 مسائلی با دید باز و در فضای منطقی و علمی باشد و به هیچ وجه
 درگیر تبلیغات مسموم و گاهاً با اهداف سیاسی و خواست احزاب که
 با منافع آنها ارتباط مستقیم دارد، نشد. نکته جالبی که در باال هم به
 آن اشاره شد،  این است که چرا پس از گذشت یک سال دوباره بازی
 رسانه ای FAFT و همین طور CFT را آغاز کردند و حتی کارگروه
 FAFT هم به کمک این تبلیغات می آید و با مظلوم نمایی به ایران
 مهلتی برای فرار از تحریم میدهد و عده ای میگویند FAFT نباشد،
 اقتصاد و معیشتی هم برای مردم ایران نمی ماند و اینگونه میخواهند
 تحت فشار آنها و رسانه های آنها FAFT  به تصویب برسد. آنها خود
برای تصویب را دلیلی  دانند و مترسک تحریم   را دلسوز ملت می 
 FAFT می دانند اّما روشن است که همه ی این خیمه شب بازی
 ها و سر و صداها که اآلن دوباره بلند شده است، رنگ و بوی ایام
 انتخابات را دارد و از طرفی دیگر فرصتی دلچسب برای آن است که
 دولت عدم توفیقات خود را گردن آن بیندازد. پس به آن همانند یک
 طبل می کوبند و تمام  تقصیرها را گردن عدم تصویب آن می اندازند
 و حتی معاون رئیس جمهور خودش را وارد این بازی تبلیغاتی می
 کند و میگوید رهبری هم با این معاهده موافق است.  بعد از اظهارات
  جهانگیری مبنی بر موافقت رهبر انقالب با لوایح FAFT و تصویب
 آن در جلسه سران سه قوه، این ادعا از سوی مجمع تشخیص و قوه
این سؤال جدی مطرح است که چگونه تکذیب شد. حال   قضائیه 
 معاون  رئیس جمهور به راحتی دروغ می گوید و مجلس و نهادهای
 نظارتی تماشاچی و ناظر بی طرف هستند؟! مردم باید با دید باز و
 دقیق به این مطالب نگاه کنند و بدانند چنین الیحه ای جز ضرر و
 زیان و خسران برای این کشور چیزی ندارد و فقط ایران را وابسته
 و از طرفی اطالعات و مسائل مهم و اساسی این کشور را به دست
به زدن  ضربه  راه  در  دشمن  برای  راهی  نقشه  و  دهد  می   دشمن 
 همین ملت خواهد شد و باید بدانند که هیچ کس در خارج از این
 مرز ها دلسوز ایران و ایرانی نیست و فقط خود مردم هستند که می
 توانند در راه خوشبختی و پیشرفت خود گام بردارند و امید به خارج
 از کشور و چنین طرح هایی قطعاً امید به طناب پوسیده ای است

که نتیجه ای جز سرخوردگی نخواهد داشت.

سیاسیسید محّمد میرحسینی

سیاسیفاطمه زهرا کاظمی

صفحه 2

تریبون یک طرفهتریبون یک طرفه!!گرد و خاک سیاسیگرد و خاک سیاسی
FATFFATF  باز هم جنجالباز هم جنجال  
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یا به اصطالح دیگر مثاًل ژن خوب ها این ها کسانی  آقازاده ها 
 هستند که امروزه حسابی مورد بحث و جدل در بین مردم هستند
دنیا پیشرفته ای که سراسر  ارتباطات  به لطف عصر  از قضا   که 
 را در برگرفته است، دیگر زندگی هیچ کس یا بهتر بگویم هیچ
 شخص مهم و ویژه ای پوشیده از عوام نیست. میتوان این آقازاده
اینترنت یا  اجتماعی  با یک جستجو ساده در شبکه های  را   ها 
 یافت و بهتر با آن ها و خانواده هایشان که پست های ریاستی
 باالیی دارند، آشنا شد و بهتر در مورد آنها و وضعیت کشورمان
 تحقیق و قضاوت کرد. طبیعی است که  برای هر پدر و مادری،
اساس بر  ای  خانواده  هر  و  است  مهم  بسیار  فرزندشان   آینده 
برای فرزندان بهتر  آینده  ایجاد رقم زدن   توانایی خود سعی در 
که نیست  پوشیده  کس  هیچ  بر  موضوع  این  اّما  باشد   خودش 
 کسانی که در صدر امور اجرایی  مملکتی ما قرار دارند، بیشتر از
 هر کس دیگری زیر ذره بین رسانه ها و مردم باشند؛ چرا که آنها
 از بودجه بیت المال برای خود مردم استفاده می کنند تا شرایط
رخداد این  شاهد  اغلب  اّما  سازند  فراهم  مردم  برای  را   مطلوبی 
آقازاده فالن  که  میشویم  متوجه  مدتی  از  بعد  که   نیستیم! چرا 
 پسر آقای فالنی در یکی از بخش های مهم حکومتی  در یکی
 از کشور های اروپایی در بهترین دانشگاه ها در حال تحصیل و
 یا به عنوان تاجر در حال چاپ و به اصطالح تجارت و خدمت به
 مملکت هستند. این آقازاده ها که راه صد ساله را به لطف پدر
 یا مادر خویش یک شبه طی کرده اند، به راحتی به لطف ارتباط
 و رانت هایی که پدر و مادر هایشان با همکارانشان داشته اند به
 جایگاه های ویژه و مهم حکومتی که برای هر کسی رسیدن به
 آن، عبور از هفت خوان رستم است، به راحتی بدست آورده اند
 که این امر نشان می دهد سازمان های نظارتی کشور، نسبت به
 این موضوع انگار غیرفعال هستند. چرا که تا به امروز هیچ گونه
 اطالعاتی نسبت به گزینش این آقازاده ها و راه های ورود آن ها

این خود و  نیست  اداری در دسترس مردم  ارگان های مهم   به 
تا اند به لطف دنیای مجازی  تا االن توانسته  اند که   مردم بوده 
 حدودی پرده از اسرار آن ها بردارند. اّما میدانیم که عوامل زیادی
 سبب ایجاد آقازادگی شده است مثل رانت! خیلی از ما به وسیله
به میتوانیم  میکنیم،  ایجاد  برای خودمان  که  ارتباطی  دایره   ی 
یکی برسانیم. دقیقاً  به جایگاهی که میخواهیم،  را   راحتی خود 
هایشان مادر  و  پدر  است. چرا که  آقازادگی، همین  راه های   از 
 به وسیله ارتباط گسترده و آتوهایی که از یکدیگر دارند، سبب
 می شود آن ها به راحتی هر چه تمام تر و بدون هیچ گونه سر و
 صدایی و هیچ توضیحی در رأس امور صاحب کرسی و موقعیت
 بکنند و طبق معمول حال هر موقع که بحرانی به وجود می آید،
 دلیل قانع کننده ای برای آن وجود ندارد و این گونه می شود که
 وضعیت مردم به نابه سامانی و دشواری کشیده می شود. به هر
 حال هر چه از این موضوع سخن بگوییم کم است اما امید بر این
 است که روزی برسد که با راه های ایجاد آقا زادگی مقابله شود و
 ژن خوب هایی امثال چون شهید همت، شهید باکری، دکتر مریم
میرزاخانی، پروفسور سمیعی و... را برای ایران دوباره پدید آورد.

سیاسیسولماز هراتی
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ژنژن  مرغوبمرغوب
آقازادگان فیکآقازادگان فیک!!

راه وزیر  اسالمی  محمد  اردیبهشت13۹8   ۲۹ تاریخ   در 
 و شهرسازی در جلسه فراکسیون مستقالن، وعده هایی
مسکن قیمت  افزایش  که  کردند  عنوان  راه  وزیر   دادند. 
 تابعی از باال رفتن قیمت کاالهاست و وزارتخانه برنامه ای
 برای کاهش قیمت مسکن در دستور کار دارد. با توجه
 به اینکه از راه های کاهش قیمت مسکن ایجاد تعادل در
 عرضه و تقاضای در این بازار است، قرار است تا در سال
این از  که  شود  ساخته  مسکونی  واحد  هزار   ۶۰۰  ،۹8 
واحد هزار  و ۴۰۰  در شهرهای جدید  هزار   تعداد ۲۰۰ 
 مسکونی نیز در شهرهای بیش از 1۰۰ هزار نفر جمعیت
 ساخته می شود. در ادامه گفتند که قرار است تا پایان سال
 جاری 5۰۰ هزار واحد مسکن مهر نیز تکمیل و در اختیار
پروژه هایی اظهار کرد که  اسالمی  قرار گیرد.   متقاضیان 
 که بیش از 8۰ درصد پیشرفت داشته اند، اولویت اول و
 پروژه هایی که بین 5۰ تا 8۰ درصد پیشرفت  داشتند، در
این ابراز کرد که  قرار گرفته اند. اسالمی   اولویت تکمیل 
 ۴۰ درصد از رده خارج شده اند و ما به دنبال جایگزینی
اسالمی گفت داخلی هستیم. همچنین  تولیدات  با   آنها 
که زده  آسیب  جاده ها  از  کیلومتر  هزار   1۲ به   سیل، 
 تاکنون حدود 11 هزار و 8۰۰ کیلومتر از راه ها بازگشایی
 شده است. با توجه به اینکه دو سّوم سال۹8 سپری شد،

چند درصد در این حوزه ها پیشرفت داشته ایم؟

وعده نامهوعده نامه!!!!!!
وزارت راه و شهرسازیوزارت راه و شهرسازی

صرفًا برای یادآوریصرفًا برای یادآوری

همراه بودم.  ساله  هفت  شاید  دارم،  یاد  به  که  زیارتی  اّول      
پیرمرد محله و  پیرزن  قاطی ده ها  و  مادربزرگم  و   پدربزرگ 
عازم جمعی  دسته  و  شدیم  قراضه  اتوبوس  یک  سوار   مان، 
 مشهد شدیم. پدربزرگ که عاقله مردی بود مؤمن، چیزهایی
 از امام رضا و مهربانی اش برایم گفته بود. اّما من غرق زیبایی
 و نورانیت حرم شده بودم و شکست نورها و تصاویر در آینه
 های سه گوش و چهار گوش دیوارها و سقف ها، هوش از سرم
 پرانده بود، آنقدر که یادم رفته بود آمده ام شفای پادردهای
 شبانه ام را از امام رضا بگیرم! حتی یادم رفته بود که از امام
 رضا بخواهم کاری بکند صدام بمیرد و جنگ تمام شود! خسته
 شده بودم از صدای آژیر وضعیت قرمز و قلک های پالستیکی
 نارنجک شکلی که هر چقدر سکه می ریختیم داخلش، باز

به همهمه بودم   پر نمی شد! اطراف ضریح هم گوش سپرده 
 خلسه آوری که گویی راز درگوشی هزاران زائر در گوش امام
امام از  پرسید:  پدربزرگ  زیارت،  از  بازگشت  موقع  بود!   رضا 
انداختم خیسش  های  چشم  به  نگاهی  خواستی؟!  چی   رضا 
امام نتونستم  اصال  بود که من  اونقدر شلوغ  گفتم: هیچی!   و 
 رضا را ببینم! سال اول دبیرستان همراه چند نفر از دوستان،
تابستانی طرح  مربی  که  معرفت  اهل  و  باسواد  روحانی   گرد 
از اردوی مشهد و زیارت امام رضا  مان بود، نشسته بودیم تا 
 برایمان بگوید. گفت: خیلی ها تا آخر عمرشان، فقط زائر حرم
 و ضریح امام رضا می شوند و از زیارت خود امام بی بهره می
 مانند! بچه ها! شما کاری کنید که خود حضرت را زیارت کنید
به فکر رفتیم. را بشنوید! سکوت کردیم و   و جواب سالمتان 

از جمع دانش آمدیم.  و  رفتیم مشهد  بارها   سال ها گذشت، 
و شدند  مهندس  و  دکتر  چندتایی  جلسه،  آن  ممتاز   آموزان 
 چندتایی هم رفتند حوزه دنبال طلبگی. یک روز اتفاقی، همان
و غرق خاطرات گذشته شدیم. را دیدم. نشستیم  مان   مربی 
 صحبتمان کشید به همان جمع دانش آموزی و اردوی مشهد.
و نقل کردم  را  آقا  روز حاج  آن  توصیه های  و  ها   من حرف 
 گفتم حاج آقا، عجب ما را سرکار گذاشته بودید. حاجی بغض
ای نامه  بعدها  همان جلسه،  های  بچه  از  یکی  گفت:  و   کرد 
 برایم نوشته بود... انگار همان زیارت اول جواب سالم حضرت
 را شنیده بود! من چیزی نگفتم. چیزی متمایل به انکار شاید.
نمی باور  اصال  شناختمش،  نمی  اگر  آمهدی!  گفت:   حاجی 
 کردم! گفتم: حتما از طلبه ها بوده، نه؟! گفت: اتفاقا نه! مثل
 خود شما دانشگاهی شده. نه من اهلش بودم که بخواهم اسم
 آن رفیق مشترکمان را بپرسم، و نه او اهل خواب بازی و قصه
 بافی های امروزی بود که دنبال طرح چنین افراد و موضوعاتی
 باشد. مدتی بعد حاجی برای همیشه رفت قم و جمع دوستانه
 ما هم تقریباً از هم پاشید. اما من هنوز هم، هر وقت خاطرات
 و عکس های آن دوره را مرور میکنم، روی تک تک چهره ها و
 لبخندها می ایستم و فکر میکنم. یعنی کدامشان بود؟! این که
 موهایش فرفری است یا اینکه شلوار جین پوشیده و عینکش
 ته استکانی است؟! هنوز هم دنبال دانش آموزی هستم که زائر

خود امام رضا شده بود، نه زائر حرمش!

روایتمهدی نورمحّمدزاده

ملجأ درماندگانملجأ درماندگان
از زبان یک دهه شصتیاز زبان یک دهه شصتی
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و مشتاقان  سیل  و  رسید  راه  از  حسینی  اربعین  دیگر   بار 
 دلدادگان سرور آزادگان حضرت اباعبداهلل الحسین از راه های
قبله راهی  پیاده  پای  با  جهان  نقاط  اقصی  از  نزدیک  و   دور 
 عشاق کربالی معلی شدند. میلیونها عاشق بی قرار مشتاقان
 جاده عاشقی نجف تا کربال را به پاس زنده نگه داشتن یاد و
 نام اهل بیت و سیره امام سجاد و حضرت زینب کبری کاروان
 اسرا جابربن عبداهلل انصاری و عطیه عوفی که سنت عزاداری
پیمودند. قدم  به  قدم  کردند  پایه گذاری  را  علی  بن   حسین 
 راستی چه رمز و رازی در این قیام عاشورا و نهضت خونین
 حسینی نهفته است که چون نگینی بر انگشتری تاریخ بشر و
 انسانیت همواره می درخشد؟ علل جاودانگی و ماندگاری این
 نهضت جهانی چیست؟ و چرا هیچ وقت فراموش نمی شود؟
 پیامبر گرامی اسالم می فرماید: اَِنّ لَِقْتِل الُْحَسْیِن علیه الّسالم
امام حسین شهادت  اَبَداً  تَْبُرُد  منیَن ال  الُْمؤ  ُقُلوِب   َحراَرًة فی 
و داغ سوزان است در دل های مومنان السالم حرارت   علیه 
 که هرگز سرد و خاموش نمی شود اجتماع قریب 3۰ میلیونی
اربعین حسینی و عظمت  با شکوه  و  و شوق  از شور   سرشار 
علیه اطهار  ائمه  پایداری  و  عمیق  محبت  و  توفیق  خاطر   به 
قرار مکتب حسینی  پیروان  و  شیعیان  دل  اعماق  در   السالم 
کشیده مقتدایشان  و  امام  سوی  به  آنها  محبت  که  اند   داده 
نام تا  کردند  می  تالش  ای   عده  تاریخ  طول  در  شود.   می 
 حسین و کربال را از ذهن ها دور کنند و فرهنگ حسینی را از
 صفحه روزگار محو و نابود سازند. لذا برای رسیدن به اهداف
 شیطانی و پلید خویش از هیچ توطئه و دسیسه دریغ نکردند
 یک بنای قبر مطهر ابی عبداهلل را تخریب نموده زمین کربال
 را در زمان متوکل عباسی شخم زدند و بار دیگر آن زمین را
و اقسام فشارهای جسمی  و  انواع  با  دیگر  بار  بستند،   به آب 
زیارت برای  حسینی  زائران  با  شدید  های  شکنجه  و   روحی 
 کربال مخالفت نمودند، اما با وجود همه این تالش ها و اقدامات
ستمگر های  و حکومت  دشمنان  انسانی  و ضد  اسالمی   غیر 
 امروزه نام حسین پس از قرن ها همچنان شهره ی جهان است
 و به آزادگان و حق جویان عالم نور امید می بخشد. فداکاری

 و شهادت امام حسین دین را احیا کرد و از آنجا که دین الهی
 همیشگی و جاودانی است احیا گر دین خداوند نیز هرگز نمی
راهش و  بود  خواهد  جاودان  هستی  عالم  در  نامش  و   میرد 
 همواره بر تارک زمان جاری است. اربعین فرصت بسیار مهم
 و مغتنمی برای بررسی اهداف و درس های عاشورا می باشد.
 برجسته ترین پیام عاشورا و اربعین حسینی درس عزت مداری
 است زیرا در فرهنگ اسالم، مسلمان عزیز است و ذلت و زبونی
بار ننگ و قابل جمع نیست. مسلمان هرگز زیر   با مسلمانی 
 خواری و ذلت نمیرود همراهی و پذیرش سلطه دشمنان خدا
َعُدِوّی َو ِخُذوا  تََتّ الَّذیَن آَمُنوا ال  أَیَُّها   در اسالم مذموم است.یا 
عاشورا روز  در  حسین  امام  شعارهای  از  یکی  أَْولِیاَء.  ُکْم   َعُدَوّ
ِمْن َخْیٌر  اَلَْعاُر  َو  اَلَْعاِر  ُرُکوِب  ِمْن  َخْیٌر  اَلَْمْوُت  بود:    این شعار 
اِر مرگ از پذیرش ننگ بهتر وننگ از ورود در آتش  ُدُخوِل اَلَنّ
و حسینی  مکتب  پیروان  افتخارات  از  یکی  است.  تر   سزاوار 
 انقالب اسالمی مبارزه با استکبار جهانی و زیاده خواهی های
 آمریکای جهانخوار است که در قبال ظلم و جنایت و زورگویی
از انقالب در مراسم تقدیر   کرنش نخواهند کرد. رهبر معظم 
 مهمان نوازی موکب داران عراقی و خادمان راهپیمایی اربعین
 فرمودند: دنیای امروز گرفتار ظلم و فساد و پستی شده است
امام اگر  نیازمند معرفت آزادگی حسینی است و   و به شدت 
 حسین به درستی معرفی شود در واقع اسالم  و قرآن معرفی
 شده است. معظم له با تاکید بر اینکه منطق و پیام امام حسین
 نجات بخش دنیا از حاکمیت جبهه کفر و استکبار خواهد بود
 فرمودند: منطق امام حسین منطق دفاع از حق و ایستادگی
استکبار است و جوانان  در مقابل زور و توهین و گمراهی و 
 دنیا و ملت های بی غرض امروز تشنه و نیازمند به این منطق
 هستند و حرکت عظیم راهپیمایی اربعین می تواند معرفت و
 منطق حسینی را به دنیا معرفی کند. راهپیمایی عظیم اربعین
 بهترین فرصت برای تقویت روحیه وحدت و همبستگی افزایش
 ایمان باورها و تقویت روحیه جهادی در قبال مستکبران عالم
 و تالش در جهت رفع گرفتاری ها و مشکالت مسلمانان جهان
و مصالح جهان منابع  بر   است.  حربه دشمنان جهت تسلط 

به متاسفانه  که  است  آفرینی  اختالف  و  تفرقه  سالح   اسالم 
های ضربه  اسالمی  جوامع  از  برخی  ناآگاهی  و  جهل   خاطر 
 شدیدی بر پیکره جهان اسالم وارد ساخته است. حسین بن
 علی خون داد تا جهل و ناآگاهی علمی و عملی را از میان بردارد
 و گمراهی وضاللت را از جامعه ریشه کن سازد. بََذَل ُمهَجَتُه
خداوندا اللَه  الَضّ ِحیَرِه  َو  الَجهالَِه  ِمَن  ِعباَدَک  لَِیْسَتْنِقَذ   فِیَک 
را بندگانت  تا  کرد  نثار  تو  راه  در  را  علی جانش  ابن   حسین 
امام حسین نادانی و سرگردانی و گمراهی نجات بخشد.    از 
 تنها به جامعه اسالمی و به خصوص جهان تشیع تعلق ندارد
 بلکه متعلق به تمام آزادیخواهان و حق طلبان جهان است لذا
 یکی از بهترین فرصت ها برای ابالغ پیام حسینی پیاده روی
 عظیم اربعین است تا همه جهانیان از اقوام و اقلیت ها و ادیان
 و مذاهب مختلف که در این اجتماع بزرگ شرکت می کنند،
 بدانند نهضت امام حسین یک نهضت فرادینی و جهانی است
 و خواهان آزادی و رهایی همه انسان ها از قید و بند اسارت و
 بردگی است و حد و مرز جغرافیایی ندارد که امروز بیش از
اسالم معارف  و  فرهنگ  تشنه  جهانی  جامعه  دیگر  زمان   هر 
باشد می  حسینی  فرهنگ  از  سرمشق  و  الگوپذیری  و   ناب 
 .شایسته است  نهضت عاشورا با سبک و سیاق مناسب علمی
 ، استداللی و منطقه ای برای سیل مشتاقان شرکت کننده در
 کنگره عظیم اربعین مطرح گردد. حفظ روحیه اخالص، ایثار،
 ازخودگذشتگی و اهتمام به انجام عزاداری به سبک سنتی و
با روح نهضت از خرافات و بدعت هایی که   بی پیرایه پرهیز 
 حسینی منافات داشته و باعث شادی و بهانه دادن به دست
 دشمنان اسالم خواهد شد از مهمترین وظایف و رسالت زائران
 اربعین حسینی محسوب می گردد. بدون تردید رعایت آداب
 مهمانی و سفر و امور زیارت موجب خوشنودی حسین بن علی
 و خاندان عصمت و طهارت خواهد بود.  برجسته ترین پیام
 های اربعین حسینی عزت، اقتدار ، وحدت، حق طلبی ، ظلم
موظفند که همگان  است  اسالمی  اخوت  و  برادری   ناپذیری، 
 برای گسترش و توسعه و ترویج این پیام های انسان ساز تالش

نمایند و موجب افتخار و سربلندی اهل بیت)ع( باشند.

فرهنگیمحّمد ساالر

با شکوه تر از قبلبا شکوه تر از قبل
اربعیناربعین حسینی حسینی
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