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3
می نویسم چون قلم باقیست

 بــه نــام خداونــد نــون و قلــم / خداونــد آزادی و عشــق و غم

بسم اهلل...

نشــریه شــماره 42 هــم بــا لطــف پــروردگار و کمــک بی 
دریــغ دوســتان نویســنده عزیــز، پــس از کــش و قــوس 
 های فــراوان آماده شــد. به امیــد آن کــه مفید واقع بشــود.
در این نشــریه هم همانند شماره های گذشــته، سعی شده کما 
فی الســابق، حرف حق )با در نظر گرفتن جوانب انصاف و توجه به 

اینکه عالم محضر خداست( بی پرده بیان شود.
اما در این بین متاســفانه عده ای آن را بر نمی تابند. کســانی 
که صدای شــعار آزادی بیانشــان گوش پرندگان آســمان را 
هم کر کرده، اما در عمل نشــان داده اند کــه چقدر حرف و 

عملشان متفاوت است.

حتی طاقت شــنیدن حرف مخالف را هم ندارند، چه برسد به 
اینکه بخواهند با مخالفانشــان صحبت کنند. بارها اعالم شــد 
که اگــر حرفی دارند یا نکته ای هســت بیاینــد در یک مکان 
بی طــرف مباحثه و مناظره کنیــم. هر بار هم بــه بهانه ای از 
زیر بارش در رفتند، اما در جاهای دیگر می گویند که کســی 

حاضر به بحث با ما نمی شود. 
عجب!!!

همیشــه هم چنین افرادی در تاریخ بوده انــد. بحث امروز و 
دیروز نیســت. بدون داشــتن دلیل به همه انگ می زنند،  به 
مخالفانشــان، نام ســپاهیان دشــمن خانه خدا را نسبت می 
دهند و البد نعوذ باهلل خودشــان را هم با ایــن رفتار همرکاب 

پیغمبر می دانند.

بدون هیچ ســندی تهمت مــی زنند که اینهــا از ارگان های 
مختلف بودجــه می گیرنــد. به همیــن ســادگی...، کنتور 

 که نمــی اندازد، البــد هر چــی بگویند همان هســت دیگر. 
نخیــر، بدانید تمــام بچه هــای این تشــکل کــه واقعا هم 
زحماتشــان را در این چند ســاله دیده اید، دارنــد آتش به 

اختیار عمل می کنند.
از پیگیــری مســائل مختلف  روز ماننــد همین  ماجــرای بودجه 
نامتعارف به یکی از دانشکده ها برای یک نور چشمی تا اخیرا ایجاد 

یک مرکز تحقیقات  .....

ما همینجا صراحتا اعالم می کنیم که این نشریه بر خالف ادعاهای 
واهــی و کذایی دوســتان، هیچ گونــه بودجــه ای از ارگان های 
دیگر دریافت نمی کند و همینطور که مشــاهده مــی کنید برای 
این شماره از نشــریه مبین نیز مجبور شــدیم به انتشار نسخه ی 

الکترونیکی آن بسنده کنیم.

از طرف دیگر باید از مسئولین ذی ربط و قانون مدار هم تشکر 
کنیم که با نظارت دقیقی که بر نشــریات دانشــگاه می کنند، 
ســعی دارند دنبال کوچکترین خطایی از این لوح بگردند و آن 
را پیراهن عثمان کنند و جالب تر آن که هنوزکه هنوز اســت 
هیچ اخطاریه ای به دســت  تیم نشریه نرســیده اما حرف آن 

نقل ونبات جلسات عمومی و خصوصی است!!

آری، در شرایطی که همه باید در برابر دشمنان خارجی بایستیم و 
ضد آن ها عمل کنیم، چنین افرادی چه در حوزه دانشجویی و چه 

به عنوان مسئولینی هستند که این گونه از انرژی شما می کاهند...

هر چند، سخن در این باره زیاد است اما بگذریم...
بپردازیــم به مبحــث دولت محبــوب کشــورمان و اقدامات 

عجیب این روزهایش
از صحبت های متناقض دربــاره برجام، راضی بــودن ملت از 
وضع موجــود، افتخار بــه خنثی کــردن و رفــع! تحریم ها، 
دوقطبی کردن جامعه با مقابله علنی با طرح هســته ای مجلس 

سخن مدیر مسئول
حمیدرضا شوش پاشا

 دانشجوی رشته  دندانپزشکی  دانشگاه  علوم پزشکی شهید بهشتی)ره(



و اخیرا هــم صحبت های تکراری هر ســاله دربــاره برگزاری 
رفراندوم و فرار از پاســخگویی با شــیوه "ما خوبیم بقیه نمی 

گذارند کار بکنیم" بگذریم.

سال گذشــته در همین روز های ســرد، داغی بزرگ بر جانمان 
نشست. سردارمان را در آن ســوی مرزها زدند و رفتند. )بعد هم 
ماجرای خطای انســانی در پرواز ۷۵2، که حقیقتــا قلوبمان را 

اندوهگین کرد.(
درســت کمتر از یک سال بعد، دشمن جســور تر شده و درست 
بیخ گــوش خودمــان در نزدیکی تهران، وســط روز روشــن، 

دانشمند هسته ایمان را زد و رفت.

طبیعتــا عقل ســلیم حکــم مــی کند پاســخ متجــاوز را 
 با شــدت بدهی تــا دیگــر جرئــت تکرار نداشــته باشــد.

ســوال اینجاســت که چرا اینقــدر انتقام خون شــهدایمان 
بــه تاخیــر افتــاده؟ چــرا عــده ای فکر مــی کننــد هیچ 
نیفتیــم؟  تنــش  تلــه  در  تــا  داد  انجــام  نبایــد   کاری 
کدام تله تنش مســلمان؟ ایــن خوِد خود تنش اســت. ازین 

باالتر دیگر مگر جنگ است؟

می گویند پاســخ ندهیــم تا اگــر درگیری کمتر شــود، اگر 
بایدن بــه برجــام برگردد، اگــر بــه تعهداتش عمــل کند 
 و اگــر و اگر و اگــر..... همــه چــی گل و بلبل خواهد شــد .
برادر اخیــرا خــود جنــاب معاونت هــم فریــاد زد برجام 
 هیــچ فایــده ای نداشــت بــرای مــا، کجــای کاریــد؟

قبل ســال 9۷ و خروج آمریــکا از برجام  چه گلی بر ســرمان 
زدید کــه االن منتطر یک خط خطــی زیبای آقــای بایدن 

هستید؟

در پایان ذکر یک  نکته و قضاوت با شما...
شاعر هم می فرماید: 

چــه خــوش اســت راز گفتــن بــه حریــف نکتــه ســنجی 
باشــد! بــه ســخن رســیده  باشــی،   کــه ســخن نگفتــه 

چیزی که واضح الواضحات است، این است که این اقداماِت از 
ســر ترس و عدم اعتماد داخلی، که مقابله با دشمنان حتمی 
را در تمامی حوزه هــای فیزیکی، علمــی، دیپلماتیک و... به 
تاخیر می انــدازد و آن ها را برای پایمال کــردن حقوق ملت 
مصمم تر میکند ، یا از سر ساده لوحی است و یا خدای ناکرده 
نفوذ و همان بحث نفاق، که در هــر دو حالت خیانت به جامعه 

است و عاقبت خوشی نخواهد داشت.

همانطور که قرآن کریم درآیه ۱۸ و ۱9 سوره احزاب میفرماید:
 

ِقیَن ِمْنُكــمْ َوالَْقائِِلیَن ِلِْخَوانِِهْم َهُلَمّ  "" َقْد یَْعَلُم الَلّ الُْمَعِوّ
ًة َعَلْیُكْم  َفِإَذا  إِلَْیَنا  َوَل یَْأتُوَن الَْبْأَس إَِلّ َقِلیًل )١٨( أَِشــحَّ
َجاَء الَْخْوُف َرأَیَْتُهْم یَْنُظُروَن إِلَْیــَك تَُدوُر أَْعُیُنُهْم َكالَِّذي 
یُْغَشی َعَلْیِه ِمَن الَْمْوِت َفِإَذا َذَهَب الَْخْوُف َسَلُقوُكْم بَِألِْسَنٍة 
ًة َعَلی الَْخْیِر  أُولَِئَك لَــْم یُْؤِمُنوا َفَأْحَبَط الَلّ  ِحَداٍد أَِشــَحّ

أَْعَمالَُهْم  َوَكاَن َذلَِك َعَلی الَلّ یَِسیًرا )١٩(""

منافقین داخلی کارشــان بازداشــتن مومنــان از هماوردی با 
دشمن اســت و به همین خاطر خداوند همه ی اعمالشان را تباه 

خواهد ساخت.

والسالم علیکم و رحمه اهلل

تمامی مطالب این نشــریه برپایه مستندات نوشته شــده و قابل دفاع و در صورت درخواست 
رسمی قابل ارائه است.

بار ها گفته ایم و مجدد باز هم می گوییم : از تمام  دوستانی كه نظرات مخالفی دارند  برای مناظره 
و گفتمان های آزاد دانشــجویی دعوت به عمل می آید. بلكه از برخی نیش و كنایه هایتان در 

فضای مجازی راحت شویم.
اگر نقدی دارید بســم الل. در فضــای حقیقی منتظرتان هســتیم تا به صــورت منطقی از 
ایدئولوژیتان دفاع كنید وگرنــه همگی می دانیم كه هوچی گری های رســانه ای هیچ گاه در 

راستای حق طلبی نبوده و نخواهد بود.
دوستان این را متوجه شوید كه ما با هم دشمن نیستیم و همگی فرزندان ایرانی اسلمی هستیم.
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پرواز بی انتها

ادامه راه شهدا
دنباله این مسیر که به گمان زیاد،
به دشواری گذشته ها نیست،
 باید با همت و هوشیاری و سرعت عمل

و  ابتکار شما جوانان طی شود.

فاطمه نوری

 دانشجوی رشته بینایی سنجی دانشگاه  علوم پزشکی شهید بهشتی)ره(

در مقابل عکسهایتان می ایستم؛ بغض ، راه 
کالم را می بندد...

ازشما باید چه گفت و نوشت؟!
ازشــما ، کــه یادتــان محــرک اســت؛ 
 محرکــی بــرای بهبــودی وضــِع "بودن"
شــمایی که، اقتــدار روزهایمــان را در رد 
مقاومــت گام هایتان یافتیــم و دیدیم ،که 
چگونه کرامات انســانی در عرصه مبارزه به 

فعلیت میرسد.
با بســم رب الشــهدا ، جوهر قلم را به روی 
کاغذ می ریزم و می نویسم ؛اینبار از نسلی 
که تمام شدنی نیســتند و حکایت از حق و 

حقیقت دارند.
همانها که یادمــان دادند رفتن همیشــه 
تلخ نیســت. گاه، رفتن ها از همــان آغاز، 
مؤیّد رســیدن است. پرپر شــدن، همیشه 
اشــک آلود نیست؛ گاه، حماســه  ای زبانزد 

است.

این نســل همان مــردان و زنانی هســتند 
که حیاتشــان را فی ســبیل اهلل ، از ممات 
 شــدن نجــات دادنــد و شهیدشــدند؛
مگر نه اینکه شــهیدان زنده و "بَــل احیاُء 

ِعنَدربّهم یُرزقون" اند.

بارها، درمعنی واژه شهید و شهادت جست 
و جو کردم که برایتان مفصل بگویم.

 تورق کردم صفحات زندگی شــهیدان را؛
چمرانی رادیدم که در عالی ترین صحنه ی 
زندگیش، برای حق بــه میدان جنگ آمد و 

دکترای معرفتش را گرفت.

آوینی هایی رادیدم که قلمشــان اگرنبود، 
کربال درکربال می ماند.

حججی هایی رادیدم که برای رســیدن 
به چیزهای خوب تر، خوبهای اطرافشــان 
را رهاکردند و تنها یک صدای دلنشــین و 
قاب عکســی دونفره نصیب فرزندان چند 

ماهه شان شد!
زینب کمایی هایــی را دیدم کــه زینب وار 
زندگــی کردند و تــا پای جان ، پــای دین و 
والیتشان ایستادند و درنهایت، باهمان چادر 

خاکِی یادگاِر مادرمان، به شهادت رسیدند.

قربانخانــی هایی که به وقتش حرشــدند و 
 جانشان ابرویشان را نزد پروردگارشان خرید
و حاج قاسمی که شهادتش ، قاسم سلیمانی 

های زیادی را بیدارکرد .

شهید، چشــم تفحص تاریخ است؛ چشمی 
که تا ابدیت، امتداد دارد و تا قیامت، دوام.

شهید، مقامی است که معادلش، در قاموس هیچ 
عالمی نیامده است؛ اما رســالت او در تمام ذرات 
عالم، انتشار یافتنی است؛ چرا که شهادت، فصل 
اول کتاب رسالت است و رسالت، همان مسئولیت 
شهودی است که بر دوش همه انسان ها، از لحظه 

تشییع پیکر شهید، قرار می گیرد.

این جمالت، شــاید تنها ذره ای ازوجود این 
عاشقان را برایتان توصیف کرده باشد چرا که 
شــهید دروصف چند جمله تعریف نمیشود 
و بایــد، بخوانیــد تک تک لحظه هایشــان 
راتابفهمید کجای راه را بــه خاطرخدارفته 

اند وقبل ازشهادتشــان نفِسشان 
راشهیدکرده اند.

برای مقام شــهادت، کافیســت 
نقشــتان رادرایــن عالــم ذرات 
پیداکنیــد و اثرگذارباشــید تــا 

 اثرتان جمع گــردد و جهانــی راتکان دهد.
نمیدانم چقدر حالتان خداییست...!

چقدر در این دنیای پــر درد، در دلتان ذات 
پاک خدارا نگه داشته اید...

وقت برای امــدن آخرین حجــت خدا تنگ 
است!

فرصتی نیست دراین غربالکده دنیا
شــاید جنگ تــوپ هــا و تانک هــا پایان 
 یافته باشــد اما، مبارزه هرگز پایان نمیابد.

ای شهید! دستی برآر؛
به ســوی مایــی که ایــن چنیــن مچاله 
خویشــتن مانــده ایــم و یادمــان رفته 
 کــه آمــده ایــم تــا بســازیم و برویــم
عاشــورایی بــودن دراین صحــرای بال و 
 منجالب عادات ســخیف را نشانمان دهید

و به ما،  قوت ایستادن و مقاومت بدهید.
مقاومت، دربرابر نفــس و مقاومت در برابر 

درد های امروز
 یادمان بدهید که چگونه با ذکر یازهرا روی 
لب های خشکیده و تنی رنجور، گره از کار 

باز می کردید.
ودر آخــر تمــام مــی کنــم این نوشــته 
 را،باســخن رهبرعزیزمــان کــه فرمودند:

درجمهوری اسلمی هركجاكه هستید 
آن رامركز عالــم بدانید و بدانید تمام 

دنیا متوجه شماست...!

5
می نویسم چون قلم باقیست
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سردار خونین بال، سنگر را به ما بسپار
آماده ی جنگیم، محور را به ما بسپار

پشت علی با  رفتنت خالی نخواهد شد
مالک، خیالت تخت، حیدر را به ما بسپار

هر چند شانه های او لرزید در سوگت
تاوان اشک و آه رهبر را به ما بسپار

افتاده ای بی سر، بدون دست، غرق در خون
تشییع عزت مند پیکر را به ما بسپار

شکر خدا انگشترت غارت نشد بعدش
گریه برای دست و خنجر را به ما بسپار

آتش گرفته مثل زهرا کل اعضایت
همدردی با یاس پرپر را به ما بسپار

داغ تو را با فاطمیه مشترک داریم
روضه برای سوگ مادر را به ما بسپار

یك سال از داغ بزرگ بر دل نشســته ی شهادت سردار بزرگ اســلم، حاج قاسم 
سلیمانی گذشت و هنوز هیچ تسكینی بر این درد بزرگ داده نشده است. همگی منتظر 

انتقامی سخت از عاملین این جنایت بزرگ هستیم و برای آن روز روز شماری می كنیم.

محمد مهدی امیری



امیر محمد نوبختاصالحات؟ آن ها چه می گویند؟!

 دانشجوی رشته پرتودرمانی دانشگاه  علوم پزشکی شهید بهشتی)ره(

اصالح و اصالح طلبی، واژه هایی مقدس در اسالم محسوب می شوند به طوری که امام حسین)ع( نیز هدف از قیام خود را اصالح در امت 
جدش بیان کرده است اما در جمهوری اسالمی ایران، افرادی دایعه اصالح طلبی را دارند  که معاویه گونه، تنها نامی از اسالم  و اسالمی 

را بر روی خود نهاده و معارف اسالمی نه تنها در اعمال، بلکه در گفتار آن ها نیز به ندرت دیده می شود.
اگر شما هم مثل من اندک ایمانی به اسالم دارید و اصول آن را باور دارید؛ شاید برایتان جالب باشد بدانید اصالحاتی ها - هرچند خود از 

طیف های گوناگون اند - تا کنون حدود 4۰۰۰ بار در مقاالت و رسانه ها و شرایط مختلف به اصول دین اسالم تاخته اند.
با هم نگاهی کوتاه به چند نمونه بیندازیم:
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محمد خاتمی، روزنامه کیهان، ۱۲ شهریور ۱3۷۸
» احكام قرآن متناســب با زندگی قبیله ای اســت، قرآن كریم برای ما قابل 

استناد نیست.«
جدا؟ آقای خاتمی پس اگر این طور اســت عبا و عمامه ای که ســال ها با آن رای جمع 
کردید را از تن دربیاورید تا به این احکام قبیله ای وابســتگی نداشته باشید و صدق نیت 

خود را به مردم اثبات کنید. 
آقای خاتمی! لیاقت شما عشــق به همان پیوریتن هاییست که صدها هزار سرخ پوست 
بی گناه را سالخی کردند و شما در مصاحبه با سی ان ان از آنها تجلیل نمودید. شما لیاقت 

احکام اسالم را ندارید.  

ابراهیم اصغرزاده، آفتاب امروز، ۲ شهریور ۱3۷۸
»حتی علیه خدا هم می توان تظاهرات كرد. "

خب بفرمایید تظاهرات کنید آقای اصغرزاده! به امید آنکه عذابی از ســوی خداوند بیاید و 
شر سرطان اصالحات را از سر این مردم کم کند«

شاید هم نسلی های ما خیلی این بزرگوار را نشناسند، اما ایشان از همان گروه تسخیرگر 
النه جاسوســی بودند که ناگهان پس از پایان دهه شصت خواهان بهبود روابط با ایاالت 
متحده شدند! انواع و اقسام جایگاه ها را هم در این نظام داشته  اند، از نمایندگی مجلس 

بگیرید تا نائب ریاست شورای شهر.

۷
می نویسم چون قلم باقیست

علیرضا علوی تبار، یا لثارات، ۴ خرداد ۱3۷۹
»ما پیشرفت نمی كنیم،  چون در جامعه ما هنوز خدا نمرده است.«

این هم روزنامه نگار شــاخص اصالحاتی ها. آقای علوی تبار! مطمئنید؟ خود نیچه هم 
اگر امروز زنده شود نظر خودش را نقض خواهد کرد و شما کاتولیک تر از پاپ شده اید؟ 

راستی... فرعون که خدایی را نمی پرستید بیشتر دوست دارید یا موسی؟
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محمدرضا خاتمی، روزنامه جمهوری اسالمی، ۸ شهریور ۱3۷۹
» مبنای مشروعیت هركاری رای مردم است.«

برادر سید خوش تیپ اصالحات... ایشان هم در تسخیر النه نقش داشتند. راستی آقای 
خاتمی، قرآن خوانده اید؟ مردم به ســوزاندن ابراهیم، لواط در شــهر سدوم، پی کردن 

شتر صالح، تمسخر نوح و گوساله پرستی هم رای داده بودند! 

محسن کدیور، نشریه پژوهش های قرآنی، سال ۱3۷۹
» امروز خدا در جامعه هیچ كاره است.«

البته آقای کدیور قبل از نقد خواستم تشکر کنم که لباس روحانی خود را کنار گذاشته 
اید و با همه رو راست هســتید، برخالف هم جناحی هایتان. اما یک سوال، این چیزها را 
از آقای حســینعلی منتظری در حوزه آموخته اید، یا از آقای ابراهیمی دینانی در مقطع 
دکترا؟ ســالها درس خواندید که آخرش حرفای متفکران مرده غربی را نشخوار کنید؟ 

از پارادوکس مضحک نام نشریه و جمله شما که در آن چاپ شده است هم می گذریم.

عبدالکریم سروش، روزنامه صبح امروز، ۱6 شهریور ۱3۷۸
» ولیت پیامبر بعد از فوتش به كسی منتقل نشده است!«

ایشان هم که پدر معنوی اصالحات است و کمتر اهل مطالعه ایست که تز های رویایی حضرتشان 
در تلفیق و تطبیق اخالق نئوپروتستانی و اسالم را نشنیده باشد.

۸
می نویسم چون قلم باقیست

خوانندگان عزیز، اگر بخواهیم این متن را ادامه دهیم صد ها  مورد دیگر هم موجودند که از حوصله شخص نویسنده هم خارج 
است، چه رسد به خوانندگان. اما بدانید گفتمان اصالحات همان گونه خواهد شد که اکبر گنجی در 24 فرودین ۱۳۷9 گفت: 

"حركت اصلح طلبانة ما عاقبت به جدایی دین از سیاست خواهد انجامید."
اهداف و گفتمان این طیف مشخص و صریح است و به وضوح آرزوی کپی برداری کودکانه از سیر حرکت تمدنی غرب را می کند. 

حال ما مردمیم که تصمیم می گیریم آنها به آرزوهایشان برسند یا نه...

سعید حجاریان روزنامه صبح امروز ۷۸/۸/۱۲
»همجنس بازی در كشور ما باید آزاد باشد. از نظر حقوقی نباید ممنوع باشد 

گرچه از نظر اخلقی زشت است.«
نه تو رو خدا!!  یک دفعــه می گفتید که از نظر اخالقی هم مشــکلی نداره! اصال شــما 
تعریفتان از اخالق چی هست؟ یک مقدار روی تعریفتان از اخالق هم کار کنید شاید به 

این نتیجه برسید که از این لحاظ مشکلی نداشته باشه...!



اعتدال یکـي از زیباترین واژه هاسـت؛ معلم 
ادبیات، اعتـدال را میانه روي معنـا میکند،  
یـا از نظـر نهـج البالغـه، عـدل و اعتـدال 
 یعني هرچیـز را سـرجاي خود قـرار دادن؛ 
امـا از نظـر سـردمدار دولـت یازدهم 
اعتدال تنها یك معنا داشـت و عبارت 

بود از كلید پیروزي در انتخابات.

اعتدال یعني فریب مردمي که به تازگي طعم 
تحریم ها و فشار هاي اقتصادي بي سابقه اي 
را چشـیده اند و خیلي حوصله ي فکر کردن 
به باطن کلمات را ندارنـد و ظاهر کلمات به 
سرعت آن ها را سـحر میکند؛ اینجاست که 
در حق دو چیز ظلم میشـود؛ یکي مردم که 
شـاید خود نیـز مقصرنـد و دیگـري واژه ي 

مقدس اعتدال.
از همـان ابتـدا کـه دولـت یازدهـم بر سـر 
کار آمـد خیلـي حـرف هـا بـراي گفتـن 
داشـت و ایـن در نـوع خـود مزیـت خوبـي 
به شـمار مـي آمـد امـا غافـل از آنکـه عیب 
 بزرگـي در پـس آن حـرف هـا نهفتـه بـود؛ 
عیبـي کـه شـاید در آن شـرایط اضطـرار 
اجتماعي کمتر کسـي متوجه آن شده بود؛ 
نقطه ضعفي که اگـر مردم از همـان اول آن 
را درک میکردند شـاید فرد دیگري بر روي 
 کرسـي ریاسـت جمهـوري نشسـته بـود.
و آن عیـب این بـود کـه در پشـت اغلب آن 
جمله ها و کلمـات تنها یک تفکر نشسـته و 

آن هم توسعه برونگراست.

 معلوم بود کـه بعضي از عبارت ها واقعا
 روان شناسـانه طراحـي شـده بودنـد؛ 
مثل زیبا بـودن چرخـش سـانتریفیوژ ها 
به شـرط چرخش چـرخ کارخانه هـا، که 
به همیـن سـادگي و زیبایـي دوگانه هاي 
غیر منطقـي اي را ایجـاد میکـرد و مردم 
سـاده دل نیز به گمان اینکـه واقعا این دو 
مورد در مقابل هم قرار دارند؛ با این شـعار 
و امثال آن همراه مي شدند و افراد دولت، 
خنـدان بـه ریـش مـردم برنامه هـای بی 

اساس خود را اجرا می کردند.
و این تنهـا نمونـه اي از عبارت هاي نشـات 

گرفته از آن تفکر بي اساس بود.
میگفتند که: اي مردم مشـکالت حل مي 
شـود امـا در صورتي که مـا هم زبـان دنیا را 
بفهمیم. قهراً منظور آنـان از دنیا تنها بخش 
خاصـي از آن بود؛ کـه متاسـفانه آن منطقه 

سخت ترین زبان دنیا را داشت!
خالصـه آنکـه فهمیدن زبـان دنیـا موهبت 
خـاص الهي بـود کـه خداونـد تنها بـه آنان 
عطاکرده بود؛ تنها آنان اهل مذاکره و تعامل 

بودند و دیگر افراد همچون انسـان 
توانایـي  نخسـتین  هـاي 

برقراري ارتباط را با دیگر 
کشـور هـا را نداشـتند و 
فقـط بـه تقابل و سـتیز 

فکر میکردند.
از همـان ابتـداي کار نیز 
بـه همـان یـک برنامـه 

خـود پرداختند؛ برنامه اي کـه براي تحقیق 
آن بایسـتي دسـت نیاز به در خانـه اي دراز 
میکردند که در واشـنگتن دي سي، خیابان 

پنسیلوانیا، پالک ۱٦۰۰ واقع شده بود.
نگاه آنـان به همـان جـا دوخته شـده بود و 
زمانیکه کدخدا امر فرمودنـد چهار ماه پس 
از شروع دوران ریاسـت جمهوري مذاکرات 

را شروع کردند.
حـال در کنار ایـن برنامـه، طرح هـاي مهم 
داخـل چـه بـود؟ در واقـع متاسـفانه براي 
داخـل برنامـه اي اساسـي و مرهـم خاصي 
وجـود نداشـت و پیشـروي کارهـا در حـد 
نخوابیـدن فعالیـت هـاي قدیمـي کفایـت 
میکرد؛ همانطـور که سیاسـت هاي کاهش 
نقش دولت در عرصه هـای مختلف از جمله 
مسـکن و آمـوزش و همچنیـن واگـذاری 

صنایع دولت در دستور کار قرار گرفته بود.
یـا طـرح بحـث هایـي مثـل اینکـه دولـت 
مسئولیتی برای بهشت و جهنم رفتن مردم 
ندارد، نشـان از طفره رفتـن آن از عرصه ي 

فرهنگ جامعه را مي داد.

در این سـال ها پتانسیل هاي درون 
کشـور که بـا اندکي تـالش به حد 
اسـتانه خـود مـي رسـیدند؛ یکي 
پس از دیگـري تحلیـل رفتند و 
همگـي قرباني بي تدبیـري ها و 

بی برنامگي هاي دولت شدند.
و نتیجـه ی هفـت سـال 

منفی هشت
ایمان نجفی

 دانشجوی  رشته پزشکی  دانشگاه  علوم پزشکی شهید بهشتی)ره(
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هشت سال عقب گرد در دولت آقای روحانی

۹



بالتکیلف گذاشتن آن همه پتانسیل داخلي، 
به یکباره نقـش بر آب شـدن تمـام زحمات 
دولتي بود که بـا آن همه ادعاي فهـم زباني، 
آخر هم نتوانسـت درک کند که تالش براي 
فهمیدن زبان زور کاري بـس عبث و بیهوده 

هست.
حداقـل اگر ایـن تفکـر از ذهـن انهـا خارج 
نمي شـد؛ آن را جوري مدیریـت مي کردند 
کـه کشـور متضـرر نشـود؛ اگـر همانطـور 
که ادعـا مـي کردنـد اهـل تعامل هسـتند؛ 
پـس از وعـده وعیـد هـاي سـر خرمـن 
غـرب، کـه دل آن هـا را خـوش مـي کـرد؛ 
آنـان نیـز وعـده هایـي مـي دادنـد کـه دل 
غـرب را خـوش کنـد؛ مـي شـد این بـه آن 
 در ؛ نـه اینکـه نقد بدهند و نسـیه بسـتانند.

صـورت  اشـتباهاتي  و  هـا  روي  کـج 
بـراي  دولـت  ایـن  حـال  گرفـت؛ 
تـا  باقیمانـده  مـدت  ایـن  در  جبـران 
دهـد؟  انجـام  میتوانـد  چـه   انتخابـات 
عمـال وقتـي برنامـه ي خاصـي غیـر از آن 
برنامه مذکور وجود نداشـته باشـد، سـخت 
اسـت که در این مدت معجزه اي اتفاق افتد 
و کار هـاي مهمـي در سـطح کالن صـورت 

بگیـرد امـا هنـوز هـم در ایـن مدتی کـه تا 
انتخابات فرصت باقي اسـت میتوان راه حل 
هایي داخلـي را به قـدر توان پیدا نمـود؛ اما 
زمانیکه تفکري در سـر یک دولت باشـد؛ به 
سـختي میتـوان آن را تغییـر داد؛ همانطور 
کـه بازهم علي رغـم اینکـه بار ها شـاهد بد 
عهـدي غـرب بودنـد، نمیخواهنـد دل را به 
نقطـه هـاي امیـد بخـش حقیقي بسـپارند 
و بـه امیـد آن هسـتند که بـا توافقـي دیگر 
 بـر کاسـتي هـاي قبلـي سـرپوش بگـذارد.

کـه  اسـت  مشـخص  همـگان  بـر  دیگـر 
شـاید ریشـه ي مشـکالت مـا آن طـرف 
 هسـت؛ اما راه حـل اصلـي همین جاسـت.
در واقع مگـس ها بر روي زخم مي نشـینند 
و ایـن زخم هـا جوالنـگاه هاي خوبـي براي 
دشـمن شـده انـد؛ چنانچـه بهبـود یابنـد؛ 

مگس ها نیز خود به خود دور خواهند شد.
اما ایـن مرهـم در داخـل اسـت و یافتن آن 
آنچنان هم سـخت نیسـت و بار هـا راه حل 
هر کدام از مشکالت اساسـي گفته شده اند 
و میتوانیم به داخلي بـودن راه حل ها یقین 
پیدا کنیم ولي براي فائق آمدن بر مشکالت 
کافي اسـت دولتـي کار را دسـت بگیرد که 
براي یافتن این مرهم چشـم خود را به اینور 

و آنـور نـدوزد و در همیـن چهاردیـواري به 
دنبال آن باشد.

این کار توسط تفکري شـکل خواهد گرفت 
که منظومه ي غني و کاملي داشـته باشـد؛ 
دیدگاهـي از جنـس همـان دیـدگاه کـه 
توانسـت از سد بیشترین فشـار هاي داخلي 
و خارجي عبور کند؛ همـان حرکت انقالبي 
که توانسـت نظام انقالبي را ایجاد کند؛ ولي 
در تمام این سـال ها دولتي نیامد که بتواند 
آنچنان که شایسـته هسـت؛ این منظومه را 
پیش ببـرد و االن بیش از هر زمـان دیگري 
نیاز به وجـود دولتي انقالبي حس میشـود؛ 
دولتـي کـه اعضـا و ارکان آن از بـن دنـدان 
بـه آرمان هـا و عقایـد ایـن منظومـه ایمان 
داشته باشـند؛ آنوقت هست که با رفع شدن 
مشـکالت یکي پس از دیگري، مـردم نیز به 
تدریج جذب این مسیر خواهند شد؛ آن گاه 
با گذشـت زمان جامعه اي نیـز پدید خواهد 

امد که انقالبي است.
اما در پـس آن هنـوز هـم پرتو هـاي تابان 
این منظومه پـا را فراتر خواهند گذاشـت و 
روزي خواهد رسـید که تمدني ایجاد شود 

اسالمي، انقالبي.
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گرچه هر شأنی از شئون انسانی اعم از فردی 
و اجتماعی، جایـگاه و اهمیت خاص به خود 
را دارد. امـا برخـی از آنها نسـبت بـه بعضی 
دیگر از حساسیت و ویژگی برتری برخوردار 
هسـتند. به همین جهت بیشتر مورد تهدید 
قرار می گیرنـد. در بیـن همه امـوری که به 
انسـان و جنبه هـای انسـانی مرتبط اسـت، 
مسـئله زن همـواره بـا پیچیدگی بیشـتری 
همراه بوده است، حقیقتی که در طول تاریخ 
فراز و نشیب های فراوانی را تحمل کرده و از 
زنده به گور شـدن تا خدایی کردن را به خود 

دیده است!
انسـانی چهره هـای  از حقیقـت  غیـر  زن 
مختلـف دیگـری را نیـز در خـود دارد کـه 
باید ابعاد مختلف آن آشـکار شـود تا زن آن 
گونـه کـه هسـت شـناخته و معرفی شـود. 
در این گفتـار تصمیـم داریـم که بـا نگاهی 
بر حقیقت زن بـه دور از افـراط و تفریط ها، 
آنچه را که اسـالم در جهت اعتالی زن بر آن 
همت گمـارده را کنار هم قـرار داده و در پی 
راهکارهای عملی پیاده سازی آن در جامعه 

اسالمی قدمی هرچند کوچک برداریم.
آفرینش از نظر قـرآن کریم با جمال و زیبای 
آمیخته شـده اسـت و خـود قـرآن کریم نیز 
جامع جالل و جمال الهی بـوده و قهر و  مهر 
را هماهنگ کرده است. جالل و جمال که از 
اسماء الهی هستند، مظاهر گوناگونی دارند. 

در ادبیات عـرب براي چیزي کـه پختگي و 
تناسب و نظم در آن جمع باشد، واژه جمال 
بـه کار مـی برنـد و این مفهـوم یـا از جهت 
صـورت و ظاهر آفرینش-تناسـب و اعتدال 
در اعضـا- و یا از جهـت معنا و نفس اسـت، 

مانند صبر جمیل.
 جمال هر کسی ، به این است که او به صفات 
روحاني و نوراني همـراه با تناسـب و اعتدال 
وصف شـود. و زن مظهـر جمال الهی اسـت. 
جالل نیـز بـر نهایت بزرگـی و شـان معرفی 

میشود و مرد مظهر جالل الهی است.
ذات حـق تعالی کـه جامع تمـام صفات 
سـلبی و ثبوتی است منشـا اصلی جمال 
و جالل اسـت. جالل حـق در جمال وی 
نهفتـه اسـت و جمـال وی در جـالل او 
پنهـان، چیـزی کـه مظهـر جـالل الهی 
اسـت بـه نوبـه خـود دارای جمـال حق 
بوده و چیزی که مظهر جمال خداسـت 
بـه نوبـه خویـش دارای جـالل الهـی 
خواهـد بـود. ایـن آمیختـه شـدن قهـر 
و مهـر الهـی کـه مظهـر جـالل و جمال 
اوسـت در مخلوقات مختلف به تناسـب 
ظرفیـت آنهـا ظهـور خواهـد کـرد. زیرا 
ممکـن نیسـت چیزی نشـانه پـروردگار 
باشـد ولی همه اوصاف او را نشان ندهد، 
البتـه در نحـوه بروز ایـن صفت هـا بین 

آنها تفاوت وجود دارد.

در دنیای مادی هماهنگـی و اتحاد در وصف 
جمال و جالل محسوس نیسـت و آن چنان 
به نظر می رسـد که برخـی فقـط مظهر قهر 
هسـتند و بعضی مظهر مهر. بدین سبب زن 
مظهر جمال الهـی و مرد مظهـر جالل الهی 
اسـت. گرچـه ظرفیـت انسـان کامـل توان 
هماهنگی این دو صفت برجسـته را داشـته 
و در مسـائل کلی و جزئی توازن آنها را حفظ 
می نماید. رسـول اکرم )صل( خود نمونه ی 
کامل بروز و ظهور مهر و قهر است و به همان 
نسبت در مسائل سیاسـی، نظامی و مباحث 
فرهنگی جـالِل قهر پیامبر بـا جماِل مهرش 

آمیخته است.
خداوند ایمان را محبوب دل ها قرار داده و آن را 
زیبایی بخش جان آدمیان سـاخته است. چون 
روح انسـانی مجرد اسـت نـه مادی، ایمـان نیز 
امری معنوی اسـت نه مادی و ایـن امر معنوی، 
یعنـی ایمـان، مایـه جمـال و زیبایـی حقیقی 
اسـت. شـنیده ایم که معیـار برتری انسـان ها 
در اسـالم تقوا اسـت. از ایـن حیث مـرد و زن با 
یکدیگر مساوی و برابرند. هر کس که برای خدا 
کار کند، »مـن ذکٍر او انثـی«؛ چه مرد باشـد و 
چـه زن، »فلنحییّنه حیاتاً طیبـة« پس به آنان 
حیاتی پاکیزه می بخشـیم. در مطالب یاد شده 
فرقی بین زن و مرد نیسـت زیرا محور همه آنها 
انسـان اسـت و خصوصیت انوثت یا ذکورت در 
حقیقِت انسان و ایمان و مانند آن تاثیری ندارد. 

چقدر زن، چقدر مرد؟!
فاطمه سادات موسوی ، ریحانه خورشیدی

 دانشجویان  رشته پزشکی  دانشگاه  علوم پزشکی شهید بهشتی)ره(
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وقتـی اسـالم بـه عنـوان دیـن جدیـد در 
کـرد،  جلـوه  حجـاز  دامنـه دار  جاهلیـت 
تشـخیص حقانیـت آن از نظـر عقـل نظری 
محتاج بـه هوشـمندی واال و پذیـرش آن از 
جهت عقـل عملـی نیازمند عزمـی فوالدین 
بـوده، تا هرگونـه خطـر را تحمل نمایـد. لذا 
کسـی کـه در آن شـرایط پیـش از دیگـران 
مسـلمان مـی شـد از برجسـتگی خاصـی 
برخوردار بود و همین سبقت، از فضائل او به 
شمار می رود. چنان که در خصوص حضرت 
علی و حضرت خدیجـه علیهما السـالم این 
سـبقِت در پذیرش و عمل از فضائل رسـمی 
آنان به شمار می رود. از این رهگذر می توان 
به هوشمندی و نبوغ زنانی پی برد که قبل از 
همسـران خود دین حنیف اسالم را پذیرفته 
و حقانیت آن را با اسـتدالل تشـخیص داده 
و در ایمانشـان نیز عزم قاطعی داشـتند. در 
حالی کـه مـردان فراوانی نه  تنهـا از پذیرش 
آن خودداری کردنـد و در حقانیت آن تردید 
داشـتند، بلکه بـرای خاموش کـردن نور آن 

سـعی بسـیار می نمودنـد گرچه بـه نتیجه 
نمی رسیدند.

به همین دلیـل فرقی نمیکنـد زن فراگیری 
علوم و معـارف را پیـش بگیرد و زینـت دنیا 
بـه معنـای پـول، قـدرت، شـهوت و... را رها 
کند یا مرد. هر کدام ایـن چنین عمل کنند، 
عملکرد و سخنانشان مورد قبول و ارزشمند 
اسـت و هر کدام که راه علوم الهی را رها کند 
و صرفا  به دنیا مشغول و سرگرم شود به زیان 
خود عمل کرده اسـت. زنان نیـز میتوانند به 
جایگاهی برسند که بسـیاری از مردان نیز از 

رفتار و عملکرد آنان درس بگیرند. 
آنچه در اسـالم مذموم اسـت، غرق شـدن 
در زندگـی دنیا اسـت. غـرق شـدن در زر 
و زیـور و قدرت و شـهوت اسـت، به حدی 
کـه انسـان ارزش ها و هـدف هـای اصلی 
آفرینـش خـود را فرامـوش کند. ایـن نیز 
مختـص جنـس خاصـی نیسـت. از اینجا 
معلوم می شـود که وصف ذاتی و غیر قابل 
تغییـر زن ایـن نیسـت کـه صرفا سـرگرم 

زیبایی دنیا شود، چرا که در این صورت در 
برهـان های عقلـی و مناظره هـای علمی و 
نیز گفـت و گو های دفاعـی غایب و محروم 
میشـود. وصف ذاتی و غیر قابـل تغییر زن، 
توجـه بـه مهـم تریـن وظیفـه ی او یعنـی 

تربیت افراد جامعه است.
اکنـون که جاللـت زن وعظمـت آفرینش 
او روشن شـد وجمال مهر آمیز او در پرتو 
جـالل فرزانگـی او آشـکار شـد ، رسـالت 
او که همانـا ارائه جـالل الهی در کسـوت 
رافـت و عاطفـه اسـت  جمـال دلپذیـر 
معلـوم خواهد شـد ، چنانکه رسـالت مرد 
همانا ارائـه جمـال دلجو در لبـاس جالل 

خردمندی است.
این سـخن تنهـا آغازی بـود بـر گفتگویی 
دربـاره ی زنـان کـه  قصـد داریم بـه مدد 
آن  بـه  بعـدی  هـای  در جسـتار  الهـی 

بپردازیم.

افتخار به هویت زنانه
زن در محیط اسالمی رشد علمی میکند،  در 

عین حال زن باقی میماند.
 زن بودن، برای زن یک نقطه ی امتیاز و  
افتخار است. این افتخاری نیست برای
 زن که او را از محیط و خصوصیات و
 اخالق زنانه دور کنیم، خانه داری را، 
فرزندداری را، شوهرداری را ننگ او به 

حساب بیاوریم.

رهبر انقالب
99/4/2۱
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در حدیث شریفی از حضرت علی )ع( آمده است :

» عقول النساء فی جمالهن و جمال الرجال فی عقولهم « 

» عقل زن در جمال او خلصه میشود و

 جمال مرد در عقل او«

ارائه ی تحلیلی بر یک حدیث

           تحلیل اشتباه:
میتوان از حدیث معنای دستوری فهمید نه معنای وصفی . یعنی منظور آن نباشد که حدیث شریف در صدد وصف دو صنف از انسان باشد 

که عقل زن در جمال او خالصه می شود تا جنبه نکوهش داشته باشد و جمال مرد در عقل او تعبیه شده است تا عنوان ستایش بگیرد ، 

                   تحلیل صحیح:

ممکن است معنای آن ، دستور یا وصف ستایش سازنده باشد. یعنی 
زن موظف اسـت و یا می تواند عقل و اندیشـه انسـانی خویش را در 
ظرافت عاطفـه و زیبایی گفتار و رفتار و کیفیت محـاوره و مناظره و 
نحوه برخورد و نظایـر آن ارائه دهد . چنانکه مرد موظف اسـت و می 
تواند هنر خود را در اندیشـه انسـانی و تفکر عقالنی خویش متجلی 
سازد . مثال زن باید بتواند قداست همسـر حضرت ابراهیم )س( ... و 
کیفیت برخورد او با فرشـته ها و نحوه شنیدن بشـارت مادر شدن و 
حالت تعجب و ابراز انفعال نمودن ظریفانه را متجلی سازد در صورتی 
که هرگز این ظرایـف هنری که مثال ظرافت های پسـندیده عقلی 
اسـت برای مردان هنرمند آسـان نخواهد بود. چنانکه زن تحصیل 
کرده و آگاه به معارف شـهادت و ایثار و تـوان آن را دارد که در نقش 
مادر مهربان ، فرزندش را تشویق به جهاد و در بدرقه او هنگام عزیمت 
، عقل پسندیده را در جامه هنر ظریف ارائه دهد . یا هنگام استقبال 
فرزندش که از میدان رزم ، پیروزمندانه برگشته ، اندیشه ی وزین 

عقلی را در لبـاس زیبای شـوق و انتظـار و مانند آن نشـان دهد . 
چنانکه مردان هنرمند توان مقابل آن را دارند که هنرهای ظریف را 

در جامه عقل ظریف پسندیده حکایت کنند . 

خالصه آن که زن باید ظرافت های پسـندیده حکمت را در ظرایف 
هنر ارائه دهد و مـرد باید ظرایف هنـر را در ظرافت های پسـندیده 
حکمت جلوه گر کند یعنی جالل زن در جمال او نهفته است وجمال 
مرد در جالل او تجلی می یاید و این توزیع کار نه نکوهشی برای زن 
است و نه ستایشـی برای مرد . بلکه راهنما و دستور عملی هریک از 
آنهاسـت ، تا هرکس به کار خـاص خویش مامور باشـد و در صورت 
تبعیت از وظیفه مخصوص خود شایسته ستایش گردد و در صورت 
سـرپیچی از آن ، مستحق سـرزنش شـود . پس تفاوت زن ومرد در 
نحوه ارائه اندیشه های درست ظهور می نماید . و گرنه زن نیز چون 
مرد شایسـتگی فراگیری علـوم و معارف را داشـته و الیـق تقدیر و 
ثناست ؛ همانطور که مرد شایسته ارائه هنرهای ظریف بوده و الیق 

ستایش و تقدیر است .

۱3
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آزادی می نویسندش، اسارت می خوانیمش...
مریم سبحانی

 دانشجوی رشته  دندانپزشکی  دانشگاه  علوم پزشکی شهید بهشتی)ره(

این روز ها کمتر کسی است که فارغ از زمان 
و مکان و نوع پوشش، برای چند ثانیه هم که 
شده قربانی توهین و تحقیر بیماران جنسی 
که آزادنه در فضای مســموم عطش جنسی 
-آتش زیر خاکســتر- قدم می زنند، نشده 
باشد. حتما برای اغلب دختران پیش آمده 
است که در خیابان، نمایشــگاه ها، وسایل 
نقلیه عمومی، پارک ها، دانشگاه ها! و... آزار 
هایی از قبیل نگاه ها و توهین های کالمی تا 

آزار های فیزیکی را تجربه کرده باشند. 
گهگاه خبر های هولناکی از ظلم و تجاوز از 
جانب مردان با اشــکال فجیع به گوش می 

رسد که مو بر تن آدمی سیخ می شود!
کافیســت اخبار تجــاوز را جســت و جو 
کنید تــا داســتان فاجعــه بار تجــاوزات 
گروهی و انفــرادی به کــودکان، دختران 
و... روبــرو شــوید.  در گیــرودار فضــای 
غــم انگیــزی کــه پــس از شــنیدن این 
اخبــار ایجــاد مــی شــود، ســواالتی در 
 مــورد علت ایــن اتفاقات ایجاد می شــود.
زن، به عنوان نیمی از بشریت و نیز به عنوان 
یکی از دو رکــن پدیدآورنده بنیان خانواده، 
در طــول تاریــخ، داوری هــای گوناگونی 
را نســبت به خود دیده اســت و شــرایط 

نامساعدی را پشت سر نهاده است.
 نگاهی گــذرا به تاریخ نشــان می دهد که 
زن در بیشــتر مقاطع و در اکثــر جوامع از 

نوعی محرومّیت رنج برده اســت و حقوق 
انسانی او تحت سلطه و ســیطره مردان و 
فرهنگ مردســاالری تضییع شــده است. 
این برداشــت، اگر همــه جانبــه و دقیق 
نباشــد، اّما با آنچه رخ داده است ناسازگار 
نیســت. چنان که مانند این تضییع حقوق 
را در مورد کودکان و نیــز طبقات ضعیف 
اجتماعــی نیز می توان مشــاهده کرد. در 
کمال ناباوری هنوز هم در برخی از مناطق 
به دلیــل وجــود فرهنگ هــای عجیب و 
ظالمانه، ابتدایی ترین حقوق زنان از قبیل 
حقوق طبیعی، شــرایط اجتماعی و انگاره 

های فرهنگی نادیده گرفته می شوند. 
داستان زمانی غم انگیز تر می شود که حتی 
اخبار ظلــم به این کــودکان و دختران هم 
مورد سوءاستفاده قرار می گیرد و جامعه را 

موجی از سوء تفاهمات پر می کند. 
عده ای ندا ســر می دهند که باز هم قانون 
های افــراط گرایانــه جمهوری اســالمی 
ایران قربانی داده اســت؛ آن ها معتقدند که 
تفکیک های جنســی، حجاب، محدودیت 
روابــط زن و مرد و... موجــب ایجاد عطش 

جنسی در مردان شده است.
عده ای شــروع به توهیــن و تحقیر مردان 
ایرانی می کنند و بدون هیچ ابایی نســخه 
همه ی آن هــا را با هم پیچیــده و آن ها را 

متهم به دیاثت می کنند.

در این بین عده ای بــه اصطالح مدافعان 
آزادی از آب گل آلود ماهــی می گیرند و 
اغراض سیاســی خود را پیــش می برند؛ 
موج دیگری هم مانند کبک سر خود را در 
برف فرو کرده - دانسته ویا ندانسته-، راه 
آن ها را پیش مــی گیرند و فضای مجازی 
را پر می کنند از هشــتگ های نه به اعدام 

و نه به زندان و...

تشخیص این که این ســرو صدا ها حاصل 
عدم تفکیک مســائل، عدم تفکــر و تقلید 
کورکورانه است، کار دشــواری نیست.  اگر 
منصفانه نــگاه کنیم، اغلب مــا در فضایی 
ِمه آلود گم می شــویم و در مســیری که از 
به حق بــودن آن اطمینان صــد در صدی 
نداریم ســینه چاک می کنیم؛ باید بپذیریم 
هر کداممان بــه نحوی گاهــی قربانی جو 
احساســی ایجاد شــده می شــویم. گاهی 
-ماجرای رومینا- به حدی می رســیم که 
مردانمان را تحقیر کرده و غیرتمندی آنان 
را زیر ســوال می بریم و حمایت عاشــقانه 
پدرمــان و عشــق و محبت همســرمان را 
فراموش می کنیــم و خودمــان را بی نیاز 
به آن مــی دانیــم و غیرتشــان را مایه ی 
آزار و ... مخلــص کالم؛ بی انصافیســت اگر 
 غیرتمندی را با وحشی گری یکسان بدانیم.

FREEDOM
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 تنها با ده ثانیه اندیشــیدن یا نــه، با یک 
جست و جوی ســاده و دیدن آمار سرسام 
آور خشونت علیه زنان در آلمان، تجاوز به 
کودکان در آمریکا، آزار جنسی در پورن ها 
) که به جرئت از بدتریــن مصادیق جنایت 
علیه زنان اســت( و... می توان تشــخیص 
داد که نه تنها آزادی بی قید و شــرط، 
خصوصا در زمینه ی جنســی به قصد 
رفع تشــنگی و عادی سازی روابط به 
بهبود وضعیت كمكــی نمی كند بلكه 
میدان برای توهین و تجاوز باز تر شده 
ایجاد وضعیتــی غیر قابل  و موجب 
كنترل می شــود. در حالی كه داشتن 
چارچــوب لزمه ی شــخصی ترین 

مسائل زندگیست.

چند سالی است که در ایران تالش می شود 
قانونی برای منع خشونت علیه زنان تدوین 
شود. مشخص اســت که نه فقط مرد به زن 

بلکه هر کســی اگر آســیبی به فرد دیگری 
وارد کنــد باید مجــازات شــود. این همان 

چیزی است که دین می خواهد.

ممكن است در ســنت ها و فرهنگ 
هایی حقوق زنــان تضییع گردد ولی 
این كاســتی ها ربطی به حقوق زن در 
قرآن ندارد، اگر مســلمانان در انجام 
وظیفه دینی كوتاهی كردند یا باورها 
و ســّنت های غلط خود را به نام دین 
به كار بســتند ربطی به دیــن ندارد. 
"اسلم از آن مردی كه به زن ظلم می 
كند متنفــر و بیزار اســت"  و هر مرد 
ظالمی فارغ از نســبت و علت ارتباط 
خود با زن، متناســب با آسیبی كه به 
 زن وارد كرده است باید مجازات شود.

از منظــر پیش گیــری، تربیــت و آموزش 
مردانگی واقعی بــه پســرانمان، کمترین 

کاریســت کــه می توانیــم انجــام دهیم. 
جلوگیری از شــکل گیری نگاه نادرست به 
زن به بعنوان ملعبه و یا کنیــز، وفاداری به 
محبت اصیل و پایدار زن و نگاه داشــتن زن 
 در مقام محبوبیت و مرکزیــت، حقوق زن

در اســالم اســت که بایســتی از آغاز سن 
 تربیتی فرزندان به آن ها آموزش داده شود. 

امروزه گرچه منبع مشــخصی بــرای تایید 
کمتر شدن آســیب و خشــونت علیه زنان 
یافت نمی شود ولی با باالرفتن میزان آگاهی 
اجتماعی، هنوز هم می توان امید داشت که 
روز به روز جهانی امــن تر برای بالندگی زن 
به عنوان مظهر ظرافــت، لطافت، محبت در 
خانواده ها و جامعه داشــته باشــیم و آنگاه 
بهبود روزافــزون محیطی بــرای بالندگی 
زنان و مردان و به تبع آن کشورمان را شاهد 

خواهیم بود .

حضرت آیت اهلل خامنــه ای در اجتماع یکصد هزار نفری بانوان ایرانی -که در ســالروز 
والدت حضرت فاطمه ی زهرا ســالم اهلل علیها  ۱۳۷٦/۷/۳۰  در ورزشگاه آزادی برگزار 
شــد- ضمن تبیین جایگاه حقیقی زن در اسالم به تشــریح برخی از مصادیق ظلم به 

زنان پرداختند:

* فراهم نکردن زمینه ها برای شکوفا شدن استعدادهای زن
*فرصت پیدا نکردن زن برای خودسازی دینی، اخالقی و معرفتی به خاطر مشغله کاری

*عدم استقالل زن در استفاده از دارایی های خود
*عدم اجازه به زن برای برقراری رابطه عاطفی با فرزندان در محیط خانواده یا پس از طالق

*جلوگیری از دستیابی زن به علم و تحصیالت
*ندادن حق انتخاب به زن در ازدواج

CAPTIVITY
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در شماره پیشین، سعی شد تا اندکی به شرایط 
فرهنگی موجود در دانشگاه پرداخته شود و پرده 
»پرداختن به ظواهر و بی توجهــی به اقدامات 
عمیق و ریشه ای« باال زده شــده و در حد توان 
در این خصوص شفاف ســازی شود. متأسفانه 
به علت سرگرمی دانشــجویان به امور روزمره و 
متفرقه و درگیری مســئولین در انبوه کارهای 
اجرایی و... کمتــر توجهی به امــور فرهنگی 
می شــود؛ در غیر این صورت، اگر این مدیریت 
فشــل و ولنگار در حوزه هایی مانند آموزشــی 
و صنفی وجود داشــت، تا االن با انبوه اعتراض، 

نارضایتی و جمع آوری امضا و... مواجه بودیم.
علی ای حال از شــماره پیشین تاکنون نه تنها 
هیچ کدام از مسائل مطروحه بهبود پیدا نکرد، 
بلکه به عمق فاجعه افزوده شــد!! مثًل به نظر 
می رسد مدیریت امور فرهنگی دانشگاه 
هیچ توجهی )عامدانه یا سهوی( به قوانین 
و مقررات ندارد. كأنــه آن ها یك كتابچه 
قوانین تألیف خودشان دارند كه همگان 
از مفاد آن بی اطلعند و بر اساس آن عمل 
می شود! اصالً شایسته است که بگوییم »تفسیر 
دلخواه از قوانین« مشــکل اصلــی این روزهای 
کشور است. از رئیس جمهور مملکت گرفته که 
می گوید قانون هســته ای مجلس را همان گونه 
که خودمان بخواهیم اجرا می کنیم! )به مثابه یک 
شیر بی یال و دم اشــکم که خدایی ناکرده به جو 
و رفقا بر نخورد!( تا مدیر فرهنگی دانشگاه که به 
نظر می رسد مقررات تأسیس تشکل ها و برگزاری 

جلسات و صدور مجوز برنامه ها را بر اساس کتابچه 
خودنوشته اعمال می نماید!!

البته همان طور که گفته شــد مشــت نمونه 
خروار اســت. مدیر فرهنگی پابند به ظواهر و 
بی توجه به مسائل در جمهوری اسالمی سبقه 
طوالنــی دارد. افرادی که در ظاهر متشــرع و 
اصاًل روحانی بودند، اما ســال ها قبل آوینی را 
از حوزه هنری اخــراج می کردند و االن هم به 
عزای فرزند مفسد خود می نشــینند. یا مدیر 
فرهنگی دیگری که در دهه شــصت در همه 
فرودگاه هــای کشــور، دانه به دانه نشــریات 
خارجی را از چمدان مسافرها خارج و سانسور 
می کــرد )!( و در دهه بعدی به یکبــاره به یاد 

آزادی قلم و مطبوعات افتاد.
از توجه بــه برنامه های ظاهری و ســطحی و 
تأســیس روزانــه کارگروه هــای بی مصرف و 
طرح های خوش ظاهر ولی بی ثمر گفته بودیم 
که هنوز هم ادامه دارد. عجبــا! اجازه برگزاری 
برنامه ویــژه نودانشــجویان را به تشــکل ها 
نمی دهند و ســپس طرح های بی ثمر خود را 
هم اجرا نمی کنند! )رجوع شــود به سخنرانی 
مسئول بسیج دانشجویی در روز دانشجو و طرح 
سجاد )!( که آخر معلوم نشد چیست و چه کار 
می کند!(و صد البته اینکه وقتی از یک مسئول 
انتقاد می شــود، باید نقش باالدســتی هایش 
را هــم در وضع موجود بررســی کــرد؛ مثاًل 
مســئولینی كه چند ماه فضای دانشگاه 
را رها كرده و صرفاً متوجه مدیریت كرونا 

شدند، یا مسئولینی كه بدون كوچك ترین 
ســابقه و تخصص در امور دانشــجویی 
فرهنگی به این سمت منصوب می شوند، 

بدون شك در وضع موجود مقصرند.
همان گونه كــه اعتقاد داریم كســی 
به  عامــل  قرآن خوانی  بــه صــرف 
قرآن نمی شــود، كســی هم به صرف 

حافظ خوانی معاون فرهنگی نمی شود!
رحمت خدا بر شــهید عارف، مصطفی چمران 
که گفت: »می گویند تقوا از تخصص لزم تر 
است، آن را می پذیرم. اما می گویم آن كس 
كه تخصص نــدارد و كاری را می پذیرد، 
بی تقواست«. چگونــه ممکن است که فردی 
مســئول اجرای مقرراتی باشــد کــه از آن ها 
کوچک تریــن اطالعی ندارد؟! وقتی مســئول 
فرهنگی دانشگاه در پاسخ به این سؤال که برای 
وضع اســفناک رواج دخانیات )علی الخصوص 
در میان کارورزان پزشکی( چه برنامه ای دارد؛ 
می گوید نمی توانم همه را به کمیته انضباطی 
احضار کنم )!( جا دارد که جمیع دغدغه مندان 
و فعاالن فضای دانشجویی فرهنگی سر به بیابان 

بگذارند!
پایان کالم این که با وضع فعلی به بهتر شــدن 
اوضاع با مسئولین فعلی اعتقاد نداریم و احتماالً 
الزم ایت نقاب فرهنگی ۳ و 4 و... هم در آینده 
نوشته شوند! به پاییز و زمستان امیدی نیست، 
اتفاقات مثبت باید در خرداد رخ دهند!

نقاب فرهنگی 2
هیس! دانشگاه خواب است! لطفا فریاد نزنید!

سید محمدمعین میرابراهیمی

 دانشجوی رشته دندانپزشکی  دانشگاه  علوم پزشکی شهید بهشتی)ره(
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در این نوشتار کوتاه سعی بر آن است که به 
صورت منطقی به واکاوی شعاری بپردازیم 
که بسیار مورد بحث و جدل میان جامعه 
جوان کنونی است و برای بسیاری از جوانان 
جای سئوال دارد که چرا و بر چه اساسی 

مرگ بر آمریکا؟
ابتدا الزم است  این پرسش  به  برای پاسخ 
که مختصر راجب نحوه و عوامل به قدرت 
گیری  شکل  وچگونگی  آمریکا  رسیدن 
سیاست کنونی ایاالت متحده قدری سخن 

بگوییم.

تا  بودن  مستعمره  از  اول:  * پرده 
ابرقدرت شدن: داستان یك صعود

آوریل ۱9۱۷ بدون شک یکی از نقاط عطف 
تاریخ نه چندان بلند مدت آمریکاست. در این 
تاریخ  ویلسون، رئیس جمهور دموکرات وقت 
حمالت  به  پاسخ  در  آمریکا  متحده  ایاالت 
زیردریایی های آلمان علیه کشتی های تجاری 
و مسافربری آمریکا به این کشور اعالن جنگ می 
کند و ایاالت متحده آمریکا بعد از این تاریخ رسماً 
از سیاست انزواگرایی خود از زمان استقاللش 
در سال۱۷۷٦ فاصله می گیرد. در واقع بنیان 
گذاران آمریکا در ابتدای استقالل این کشور از 
امپراطوری بریتانیا به دلیل آنکه توانایی پاسخ 
گویی همزمان به تعهدات بین المللی و هم چنین 
خواسته های مردم خود را نداشتند تصمیم 

گرفتند حداقل تا زمان رسیدن به قدرت کافی، با 
سیاست انزواطلبی)نداشتن سیاست خارجه فعال( 
صرفا به توسعه زیرساخت های فرهنگی-اجتماعی 

و سیاسی در سطح کشور بپردازند.
البته این گزاره به این معنا نیست که بنیان 
گذاران آمریکا خواستار آمریکای کنونی نباشند:

جورج واشنگتن در نامه ای به جان الفایت)از 
اهداف  از  یکی  آمریکا(  انقالب  رهبران 
یک  به  شدن  تبدیل  را  امریکا  جمهوری 

امپراطوری جهانی می داند.
در سال ۱۸2۳ و با برآورده شدن نیات بنیان 
جمیز  کشور،  ثبات  باب  در  آمریکا  گذاران 
مونروئه رئیس جمهور وقت بر آن شد که منافع 
آمریکا را نه فقط در سطح کشور بلکه در قاره 
آمریکا شمالی جستجو کند و این زمان، سرآغاز 

شروع توسعه طلبی های آمریکا شد.
این سیاست  تا سال ۱9۱۷ ادامه داشت تا زمانی 

که آمریکا رسما وارد جنگ جهانی اول شد.
پس از جنگ جهانی اول ویلسون دموکرات 
تالش زیادی کرد تا آمریکا سیاست انزواطلبی 
خود را کنار گذاشته و وارد فصل جدیدی از 
سیاست خارجی خود شود اما تالش های وی 
با استقبال کنگره جمهوری خواه همراه نبود و 
مردم نیز با انتخاب هاردینگ جمهوری خواه 
که  با شعار "اول آمریکا" کاندید شده بود عدم 
همراهی خود را با فرم گلوبالیستی آمریکای 

ویلسون دموکرات نشان دادند.

اما پس از حمله هیتلر به لهستان و متعاقب 
آن حمله ژاپن به بندر پرل هاربور در دسامبر 
۱94۱ آمریکا رسماً وارد جنگ جهانی دوم شد 
و پس از اتمام جنگ به دالیلی مانند دور بودن 
از صحنه جنگ های جهانی اول و دوم  و قدرت 
اقتصادی-نظامی باال به همراه شوروی تبدیل به 
دو قدرت اصلی جهان شدند اما این بار رهبران 
آمریکا برعکس پایان جنگ جهانی اول نه تنها 
سیاست انزواطلبی را انتخاب نکرند بلکه درصدد 
این برآمدند که از این فرصت بی نظیر تاریخی 
برای تحقق آرزوی بیان گذاران آمریکا و تبدیل 
کردن آن به یک امپراطوری به بهترین نحو 
استفاده کنند در حالی که یک متحد قدیمی 

دشمن جدید آنها شده بود: شوروی کمونیست.
در تاریخ ۱2 مارس ۱94۷ ترودمن از کنگره 
خواست که به هر کشوری که به هر نوعی علیه 
کمونیسم مبارزه می کند کمک شود که این 
تئوری به دکترین ترومن معروف شد و تا ۳۰ 
سال بعد همچنان این تئوری، اصل اساسی 

سیاست خارجه آمریکا بود.
در راستای این سیاست جلوی هر انقالبی اعم 
از کمونیستی و غیر کمونیستی گرفته می شد، 
به پادشاهان دیکتاتور اجازه داده می شد با 
ادعای مبارزه علیه کمونیسم علیه انقالبیون 
با حمایت آمریکا ایستادگی کنند و هم چنین 
انقالبیون علیه حکومت های کمونیست  از 
حمایت می شد. در حقیقت این سیاست تا 

مرگ بر کدام آمریکا؟!
سید سینا آذریون

 دانشجوی رشته  دندانپزشکی  دانشگاه  علوم پزشکی شهید بهشتی)ره(
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جایی پیشرفت کرد که حق تعیین سرنوشت 
ملت ها به طور کلی از دست مردم خارج شد 
و تحت تأثیر سیاست آمریکا قرار می گرفت 
که شاید بهترین نمونه آن کودتای 2۸ مرداد 
۱۳۳2 و حمایت از محمدرضا پهلوی در مقابل 

دولت قانونی مصدق باشد.
تا سال ۱9۸9 آمریکا به علت حضور شوروی 
مجبور به رعایت کردن مالحظات و محدودیت 
هایی بود اما با فروپاشی شوروی در  سال ۱99۱ 

آمریکا به تک ابرقدرت جهان تبدیل شد. 

پس  آمریكا  خارجی  سیاست  *اصول 
از تبدیل شدن به ابرقدرت دنیا؛ نظم 

نوین جهانی جرج بوش پدر
همانطور که در سطور قبل اشاره شد، بنیان 
گذاران آمریکا در حقیقت به دنبال تشکیل 
اقتضائات  اما  بودند  جدید  امپراطوری  یک 
زمانی و عدم قدرت کافی اجازه پیشروی بدون 
محدودیت به آنهارا نمی داد تا اینکه پس از 
حدود 2قرن، توانستند با کنار زدن شوروی 

کمونیست به این هدف برسند.
در گزارش سال ۱99۱ استراتژی امنیت ملی 
آمریکا چنین نوشته می شود؛ تالش ما برای 
شکل گیری نظام بین الملل بر اساس ارزش 
ها و آرمان های ایاالت متحده است؛چرا که 

ارزش های ثابت در حال فروپاشی است.
شوروی  فروپاشی  از  پس  و  سال ۱99۱   در 
دکترین جهانی بوش نظم نوین پدر با چنان 
درون مایه ای تنظیم می شود که همگان انتظار 
برلین  دیوار  فروپاشی  از  پس  جدید  دنیایی 
با محوریت آمریکا و اخالق مداری به سبک 
کامال  میدانی  اتفاقات  اما  داشتند  ویلسون 
برعکس بود. در حقیقت در این سند چنان 
منافع آمریکا گسترده تعیین شده بود که آمریکا 
را نسبت به حتی کوچکترین وقایع دنیا حساس 
می نمود و به علت نداشتن رقیب بدون هیچ 

محدودیتی اعمال قدرت صورت می گرفت.
رئیس  ویلسون  جمهوری  ریاست  زمان  در 
جمهور  وقت ایاالت متحده تا پایان جنگ 
جهانی دوم رویکرد سیاست خارجی آمریکا 
مبتنی بر اخالق، حقوق بشری و رواج تفکرات 
نمایش  چنین  این  بود)حداقل  دموکراتیک 
داده می شد( سیاستی که از آمریکا در اذهان 

جو  صلح  قدرت  یک  نقش  جهان  عمومی 
ترسیم میکرد. اما پس از جنگ جهانی دوم 
دیدگاه رئالیسم جایگزین آن شد، دیدگاهی 
که به اهداف بیان گذاران خیلی نزدیک تر بود.  
بر اساس  نظریه رئالیسم ارزش های اخالقی 
فقط مصرف داخلی دارند و در داخل کشور 
در سیاست خارجی  و  توجه هستند  قابل 
فاقد هرگونه اعتبار و ارزش هستند و این 

"قدرت" است که اهمیت دارد.
اکنون بیایید تئوری نظم نوین جهانی را در 
کنار نظریه رئالیسم آمریکا قرار دهیم تا تصویر 

بهتری از سیاست های این کشور پیدا کنیم.

کشوری بدون رقیب با تعیین منافع بسیار 
می   ۱994 سال  در  پاول  گسترده)کالین 
گوید؛ منافع حیاتی بشری منافع آمریکاست 
مهم نیست چقدر از سواحل ما دور باشد( در 
حالی که برای ارزش های اخالقی حداقل در 

سیاست خارجی اهمیتی قائل نمی شود.
در حقیقت در این نوع نگاه هدف قدرت است 
و در پی آن هرچیزی قابل قربانی کردن، مهم 
نیست کودک فلسطینی یا یمنی باشد اگر 
در جهت منافع بی حد و حصر آمریکا باشد 
کشته شدن جایز و اگر در خالف آن باشد 

عملی ست غیر انسانی.

*و اكنون مرگ بر كدام آمریكا؟آمریكای 
ساخته شده توسط قدرت رسانه ای یا 

آمریكای افغانستان و عراق؟!
در توضیحات قبل مشخص شد که آمریکا 
سیاست خارجی خود را بر چه اساسی بنیان 
روبرو  کشوری  با  حقیقت  در  است  نهاده 
قدرت  و  گسترده  بسیار  منافع  با  هستیم 
زیاد که به ارزش های انسانی هم حداقل 
پایبند نیست و  در سیاست خارجی خود 
این مطلب تحلیل نیست بلکه سخن خود 
اندیشمندان و رهبران آمریکاست هرچند 
این  یهودی  بزرگ  های  رسانه  و  هالیوود 
سیاست آمریکا را  انقدر ساده و بی آالیش 
ارائه نمی دهند که هر ذهن آزاده ای به 
راحتی قادر به درک آن باشد با این حال  
ایاالت متحده را  چیزی که ماهیت اصلی 
نشان می دهد عملکرد میدانی آن در نقاط 

مختلف جهان است که مشخص می کند 
چهره هالیوودی آمریکا به عنوان یک قدرت 

صلح طلب چقدر منطبق بر واقعیت است.
در واقع در ذهن جوانان امروزی یک دوگانه 
شکل گرفته: بین آمریکایی که در رسانه ها 
نشان داده می شود به عنوان نماد بشر امروزی 
و آمریکایی که با سیاست های استعماری 
دنبال همراه ساختن همه  به  قلدرمآبانه  و 
جهانیان با منافع خود است و در راستای این 
کار از هیچ حرکت ناجوانمردانه ای ابا ندارد 
از حمله به غیرنظامیان افغانی گرفته تا ترور 

دانشمندان هسته ای ایرانی و عراقی.
از ترور بزدالنه سردار مقاومت تا سکوت و 
حمایت در برابر فجایع ضدبشری صعودی ها  

در حمالت ناجوان مردانه علیه ملت یمن.
 در حقیقت این دو هر کدام یک روی سکه 
آمریکا هستند: رویی زرین که هر روز و هرثانیه 
به ذهن ها پمپاژ رسانه ای می شود و رویی 

سیاه که هرازگاهی خود را نمایان می سازد.
هرچند همان روی زرین نیز صرفا دارای الیه 
ای سطحی از درخشندگی است و در عمق 
آن تباهی بشر و سوق دادن هرچه بیشتر آن 
به سمت ارزش های حیوانی به عنوان میوه 
های خوش رنگ و لعاب زندگی دنیوی است. 
کافی است برای عبرت گرفتن اشخاصی که 
فکر می کنند با دم تکان دادن و تسلیم شدن 
در برابر خوی استعمارگری آمریکا، می توان 
منافع ملی را تامین کرد نگاهی به سرنوشت 
دو کشور همسایه خود یعنی افغانستان و عراق 
بیندازیم. سرنوشت ملت هایی که رهبران آنها 
با وادادگی و خوی تسلیم پذیری کشور خود 
را دست مایه ای برای عبرت گرفتن جهانیان 
قرار دادند. آمار کشته ها و ویرانی ها چیزی 
فراتر از یک تراژدی تلخ است. جالب است که 
علت و بهانه آمریکا برای حمله به این کشور ها 

نیز ساخته و پرداخته خود آمریکاست.
طالبانی که برای به دردسر انداختن شوروی به 
وجود آوردند و هم چنین صدامی که با حمایت 
و تحریک خودشان به ایران حمله و از سالح 
های شیمیایی استفاده کرد اما زمانی که دیگر 
نیازی به صدام نبود جورج بوش در بخشی 
از سخنرانی ۷ اکتبر 2۰۰2 خود در توجیه 
حمله به عراق گفت: »صدام حسین دستور 

۱۸
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انجام حمالت شیمیایی علیه ایران و بیش از 
4۰ روستای عراق را داد. این حمالت، منجر به 
کشته و زخمی شدن حداقل 2۰ هزار نفر شد.«

اتم  بمب  از  که  است  تنها کشوری  آمریکا 
استفاده کرده و مسئول مرگ بیش از  2۰۰ 
هزار غیرنظامی در این حمالت است  با این 
حال  بقیه کشورها را به علت دنبال کردن 
صنعت هسته ای تحریم می کند. البته نه همه 
کشورها، برای اسرائیل داشتن بمب هسته 
ای نه تنها هیچ مشکلی ندارد بلکه حتی نیاز 
نیست که این کشور تعهد دهد که از این 

سالح استفاده ای نخواهد کرد.

و بسیاری از مثال های دیگر، خوی آمریکا تابع 
کردن سایر ملت ها در راستای منافع خود است و 
در این راه از ابزار رسانه ای و فکری  برای به چالش 
کشیدن ذهن ها کمک می گیرد و برای معدود 
آزادی خواهانی که فریب رسانه ای نخورده اند، 

قدرت زور و تطمیع را به کار می بندد.
زمانی که می گوییم مرگ بر آمریکا، یعنی 
مرگ بر نظام سلطه ای که به دلیل رسیدن به 
اهداف خود و کسب قدرت بیشتر صرفا مرگ و 

زبونی ملت های ضعیف را رقم می زند.
باید از كسانی كه سال 57 شعار مرگ بر 
آمریكا می دادند و اكنون تواب گونه شعار 
زنده باد می دهند پرسید در سیاست و رفتار 
آمریكا چه تغییری به وجود آمده است كه 
شما بدین گونه تواب شده و جامعه جوان را 
به سمت جهل سیاسی خود سوق می دهید؟ 

آیا آمریکای سال ۵۷ با ملت های مستقل 
آیا  ندارد؟!  اکنون  و  داشت  مشکل  آزاد  و 
آمریکای امروز تواب گشته و دیگر مثل سابق 
برای فروش سالح ها و به غنمیت گرفتن 
منابع کشورهای ضعیف که توان دفاع از خود 

ندارند جنگ افروزی نمی کند؟! 
واداده  فكران  روشن  ظاهر  به  بعضی  از 
ذهنی و دینی باید پرسید كه آیا واقعا از 
نظر شما ترور شهید سیلمانی و تحریم 
دارویی و اقتصادی بی سابقه ایران نامش 
سوءتفاهم است؟! و دلیل آن لج و لجبازی 
با  كه  است  داخلی  سیاسی  جناح  های 
تشدید  باعث  شده  ویران  برجام  نقد 
دشمنی با آمریكا شدند؟! آیا واقعا فكر 
نمی كنید كه نبرد ایران و آمریكا یك نبرد 
ایدئولوژیك،تاریخی و در راستای استقلل 

و آزادی یك ملت كهن است؟!
به قول یک عزیز، ایران در طول تاریخ همیشه 
بزرگ ترین سرداران و خائین را همراه خود 
داشته است. فقط باید امیدوار و مراقب بود 
در این زمانه که دوباره هر دو گروه به طور 
همزمان وجود دارند زخمی جدید بر کهنه 

زخم های قدیمی افزوده نشود.
در پایان نیز بهتر است جمع بندی مطلب را به 
یکی از سخنان مقام معظم رهبری در تببین 
علت دشمنی ایران با آمریکا اختصاص دهیم. 

به امید ایرانی آزاد و قدرتمند

 

است،  انقالب  دشمن  آمریکا  گوییم  "می 
ذات نظام سلطه اقتضا می کند که با نظامی 
مثل نظام جمهوری اسالمی دشمن باشد؛ 
اختالف  یکدیگر  با  منافعشان ۱۸۰ درجه 
اهل  است،  اهل خیانت  نظام سلطه  دارد. 
جنگ افروزی است، اهل ایجاد و سازماندهی 
سرکوب  اهل  است،  تروریست  گروه های 
اهل  است،  آزادی خواه  گروه های  کردن 
فلسطین  -مثل  مظلومین  بر  آوردن  فشار 
و امثال فلسطین- است؛ این طبیعت نظام 
و  آمریکا  ببینید  االن  شما  است.  سلطه 
انگلیس، قریب صد سال است که دارند بر 
مردم فلسطین فشار می آورند -چه قبل از 
تشکیل رژیم صهیونیستی در سال ۱94۸، 
چه بعد از آن تا امروز- دارند فشار می آورند 
حرکت  این،  خب  فلسطینی ها.  روی 
نظام سلطه است؛ اسالم که نمی تواند در 
اسالمی  نظام  بماند؛  ساکت  این  مقابل 
که نمیتواند ببیند و بی تفاوت بماند. نظام 
به کشور بمباران کننده ی  سلطه مستقیماً 
مردم یمن کمک میکند -آمریکا صریحاً، 
یمن-  بمباران  به  میکند  کمک  مستقیماً 
بمباراِن کجا؟ بمباران جبهه های نبرد؟ نه، 
بمباران بیمارستان، بمباران بازار، بمباران 
مردم؛  عمومی  میدان  بمباران  مدرسه، 
اسالمی  نظام  خب،  میکند.  کمک  آمریکا 
نمی تواند بی تفاوت بماند. اینها با همدیگر 

دشمنند؛ در ذات خود با هم مخالفند."

۱۹
می نویسم چون قلم باقیست
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جهل مقدس
جواد قدیری

دانشجوی دکتری فلسفه تطبیقی

بــرای همه ی انســان ها برخــی از چیزها 
مقدس هستند. دین مقدس، کتاب مقدس، 
مکان مقدس و حتی لبــاس مقدس. به این 
معنا که حاضر نیستند، در این امور خدشه 
ای وارد شــود و ایــن امور بــرای آنها قابل 

احترام و ستایش است.
در واقع تنها چیزی که ذاتا و اصالتا مقدس 
به شــمار می آید، خداوند است. اوست که 
 از هر پلیدی و نقصان و آلودگی پاک است.
 به همین خاطر، هر کس یــا هر چیزی، به 
هر اندازه که رنگ خدایــی بپذیرد، تقدس 
خواهد یافت. اما هیچ کــس و هیچ چیزی 
اگر با خداوند مقایســه شود از تقدس کامل 

برخوردار نیست.
اگر کعبه، قرآن و پیامبران مقدس هستند 
 به خاطر ارتبــاط آن ها با خداوند اســت. 
انسان به هر میزانی که در خود صفات الهی 
را به ظهور برســاند، رنگ خدایــی یافته و 

تقدس می یابد.
  

انسان بخیل، انسان حریص، انسان حسود، 
از رنــگ خدایی و تقــدس به دور اســت، 
گرچه از اسامی و عناوین مقدس برای خود 
اســتفاده نماید و یا جامه ای مقدس بر تن 
کند. زیرا تقدس برای آن عنوان اســت و در 
اینجا، این عنوان با صاحب عنوان ارتباطی 
ندارد و به صاحب عنوان تقدس نمی بخشد.

 یکی از صفات خداوند علم است. خداوند در 
علم خود هیچ کاستی و نقصانی نمی پذیرد 
و از هرگونــه جهلی پاک اســت. به همین 

خاطر کســی که در خود، علم و دانش را به 
ظهور می رساند، در واقع از این جهت رنگ 
خدایی پذیرفته و تقدس یافته است و خود 
را به میزان دانشــی که کسب کرده است از 

آلودگی های جهل پیراسته نموده است.

از آســیب هایی کــه هر انســانی را تهدید 
می کنــد، این اســت کــه آنچــه را علم 
می پنداشــته و برای خود، دانش محسوب 
 می نمــوده اســت، در واقع جهل باشــد.
وقتی انسان از روی احساسات و امیال و نه 
بر اساس اندیشه و استدالل، به یک بینشی 
دست یافت، احتمال جهل از آب در آمدن، 
 آنچه او دانش می پندارد، بســیار اســت. 
دردناک تــر و خطرناک تر این کــه، پندار او 
چنان راسخ باشــد که جهل خود را مقدس 
بشمارد و خدشه در آن را، روا نداند و به منزله 
ی زیر سؤال بردن مقدســات حقیقی بشمار 
آورد. جهل مقدس آفت باورهای ســطحی و 
غیر عمیق اســت. باورهایی که بدون تعقل و 

تنها تحت هیجانات شکل گرفته اند. 
گاهی به خاطر دوست داشــتن و تعصب 
ورزیدن به شــخصی، باورهــای او را هم 
صحیح دانســته و می پذیریم و گاهی به 

جهت نفرت از فــردی، تمامی باورهای او 
را نادرست بشمار آورده و انکار می کنیم. 
در این موارد و ســایر مواردی که انسان از 
اندیشیدن و تعقل باز می ماند و در همین 
حال بــه اعتقاد می رســد، خطــر جهل 

مقدس در کمین اوست. 

آســیب جهــل مقدس بســیار شــدیدتر 
و عمیــق تــر از جهل بســیط و عــاری از 
اعتقــاد و تقــدس اســت، زیــرا مقدس 
دانســتن این جهل، مســیر رســیدن به 
 حقیقت و علم را به روی انســان می بندد. 

داعــش و در صــدر اســالم، خــوارج، از 
مصادیق بــارز جهل مقدس هســتند که 
ایمــان برآمــده از بــی خــردی و تعصب 
 از ویژگــی هــای آشــکار آن هــا اســت.
انسان های اینچنینی بر اساس همین جهل 
های مقدس خود، رفتارهای مخالف عقل و 
شرع را برخود جایز شــمرده و چون تنها به 
باورهای خود معتقد هستند و این باورها را 
مقدس و غیر قابل خدشــه می دانند، باب 

گفت و گو را نیز به روی خویش می بندند.

نقدی بر تعصبات کورکورانه

۲0
می نویسم چون قلم باقیست
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با من از تاریخ بگو!
علی عمرانی

 دانشجوی رشته دندانپزشکی  دانشگاه  علوم پزشکی شهید بهشتی)ره(

به نام او و برای او

تاریخ؛ شاید خیلی از امثال بنده و شمایی که در 
حال مطالعه این متن هستید، به دلیل اینکه از 
همان ابتدا به شاخه هایی از علوم تجربی عالقه 
مند بودیم خیلی نســبت به ایــن درس و این 
مبحث احســاس خوبی نداشتیم، اما این متن 
در رابطه با خود موضوعیت تاریخ نبوده، بلکه 
در رابطه با سوء استفاده هایی است که از تاریخ، 
 در جهت ارضای اغراض شــخصی می شــود.

واژه ی تحریف واژه ای است که برای اکثریت 
آحاد جامعه قابل مفهوم و قابل درک است و 
با شنیدن این واژه شــاید اولین چیزی که در 
ذهنمــان متصور خواهیم شــد، این موضوع 
هســت که از کودکی آن را بار ها شنیده ایم 
که کتب آسمانی تورات و انجیل دچار تحریف 
شده ولی کتاب آسمانی اســالم، یعنی قرآن 

کریم از این ابتال مصون واقع شده است.
تحریف در کتاب های تــورات و انجیل به 

چه معناست؟
واضحاً به این معناســت که با گذر زمان  اعمال 
و رفتار  افــرادی که در جامعه بــه دنبال منافع 
شخصی بودند، بعضا با مواردی که در این کتاب 
مطرح شــده بود دچار تعارض واقع شده و این 
افراد که غالبا از قدرتمندان جامعه بودند دست 
به تحریف این متون زدند به صورتی که می توان 
گفت اکنون ماهیت این کتاب ها به کلی دگرگون 

شده و تنها شباهت ناچیزی به مطالب اولیه دارد.

اما آیــا تحریف تنهــا گریبــان گیر کتب 
آسمانی می شود؟ و یا اینکه همیشه ماهیت 

مطالب مورد هدف تحریف قرار می گیرد؟
 پاســخ هر دوی این ســوال ها خیر است...

داریــم: شــعر  در  کــه   همانگونــه 
عاشقی را قابلیت لزم است 

طالب حق را حقیقت لزم است
هر شخص و یا گروهی که خود را حق می پندارد 
و خود را دنبال دارنــده آن می داند، نیاز به یک 
حقیقت دارد که بتواند خود را به سرچشمه ی 

آن گره زده و بتواند از آن بهره مند شود.
این در حالیست که ماهیت اصلی و ایدئولوژیک 
جبهه حق همیشــه ثابت بوده  اســت و حال 
افرادی که پندار، گفتار و کردارشــان سراسر 
باطل و پر از تناقضات شــخصیتی هستند و از 
این حق و حقیقت محروم اند برای اینکه بتوانند 
خود را به سرچشمه ی این حقیقت گره بزنند 
به ناچــار مجبور به تحریــف حقیقت و عوض 
کردن آن هســتند بلکه بتوانند خــود را به آن 

مرتبط سازند.
تقطیع، بیان گزیده محوری، تفسیر به رای 
کردن از موضوعات قرآنی و دینی و سیره ی 
انبیا و ائمه، جعل صحبت از قول بزرگان و ... 
همه از ترفند هایی هســت که برای تحریف 

به کار برده می شود. 

این حقی که گفته شــد یک مــوردش کتب 
آسمانی است و موارد بی شماری از"حق" می 
توان مثــال زد که در طول تاریــخ )چه تاریخ 
کهن و چه تاریخ معاصر( بی شرفان و سّیاسین 
تالش کردند تا دســت به تحریف آن ها زده و 

البته، تنها رسوایی  عاید آن ها شده است.
گفتیم که باطل بــرای اینکه خــود و افکار 
خود را حق جــا بزند به ناچار مجبور اســت 
که در حق و حقیقــت تحریف ایجاد کند که 
با تحریف حقیقت و تحریف تاریخ توانســته 
باشــد خود را بــه آن اندکــی نزدیک کند؛ 
حال ایــن تحریف حقیقــت و تاریخ ممکن 
اســت حقیقتی باشد که ســال های خیلی 
دوری اتفاق افتاد باشد)مانند آتش بس امام 
حسن)ع( که از تحریف و بیان گزیده محوری 
آن درس مذاکره با دشمن ترین دشمنانمان 
گرفته شــد* و یا حتی بدتر و بی شرمانه تر 
از آن، درس صلــح و مذاکــره گرفتن از قیام 
اباعبــداهلل)ع(**( یا اینکه مربوط به ســال 
های نه چندان دور باشد)مانند حوادثی نظیر 
کوی دانشــگاه، انتخابات ســال ۸۸، تهاجم 
اغتشاشگران در آبان 9۸ و ...( و حتی ممکن 
اســت مربوط به اتفاقاتی باشــد که چندی 
پیش رخ داده است )به مانند خیال پردازی و 
داستان نویسی های یک نویسنده در رابطه با 

یک موضوع فرعی...(

نقدی بر جریان تحریف

*: امام مجتبی به ما می آموزد که مرد جنگ باشیم به روز جنگ و مرد صلح باشیم به روز صلح. اگر در روز صلح، جنگیدیم و در روز جنگ، صلح کردیم، هر دو خطا و اشتباه است. 
به موقع باید بایستیم و بجنگیم و به موقع باید صلح کنیم. )آقای حسن روحانی 99/۷/2۳(

**: درس کربال برای ما درس تعامل سازنده و مذاکره در چارچوب منطق و موازین است. )آقای حسن روحانی 9۳/۷/29(

۲۱
می نویسم چون قلم باقیست
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اما در این جریــان تحریــف از آن جایی که 
"للحق دولة و للباطل جولة"، کســانی که 
علیه راه خــدا، علیه راه الهــی و در یک کاله 
علیه جریان حق )حتی بــا اینکه خود را حق 
بدانند!( فعالیت می کنند، سرنوشــت خوبی 
نخواهند داشــت، "حاال چنــد صباحی هم 
بخواهند جوالنی بدهند، امــا این جوالن ها 

سرانجامی ندارد"
نکته ی دیگری که در بحــث تحریف واقع 
است چگونگی و اشخاصی هستند که دست 

به اینکار می زنند...
اوال طبق قاعــده ی "هر چــه دروغ بزرگتر 
پذیرشــش راحــت تــر" جریــان تحریف 
 هیچــگاه بــه کــم قانــع نخواهد شــد.
ثانیا با مراجعه به تاریخ صدر اســالم متوجه 
خواهیم شد که خلفای اموی و عباسی برای 
تحریف در ســیره ی پیامبر اکرم و احادیث 
ایشــان با تطمیع و دادن وعده های فراوان 
به راویان حدیثی که در میان مردم جایگاه و 
مقامی داشتند از آن ها میخواستند که این 

عمل  قبیح و نادرست را انجام دهند.
پس متوجــه خواهیم شــد افرادی دســت 
بــه تحریــف خواهنــد زد کــه در ظاهــر 
با مــردم و بــه فکــر آن هــا هســتند ولی 
در باطــن بــه دنبــال چیــزی جــز منافع 
 کوتــاه مــدت و بلند مــدت خود نیســتند.

حــال در این فضایــی که یک عــده با ظاهر 
دوست و با باطن دشــمن در میدان هستند؛ 
دیگر توان شناخت و تمایز قائل شدن بین حق 
و باطل برای اکثریت افراد جامعه سخت شده 
 است و همانطور که امیرالمونین)ع( فرمودند:
"َفَلْو أَنَّ الَْباِطَل َخَلَص ِمــْن ِمَزاِج الَْحّق 
لَْم یَْخــَف َعَلی الُْمْرتَاِدیــَن" اگر باطل، 
عریان و خالص بیاید کســانی کــه به دنبال 
شــناخت حــق هســتند، هیچــگاه دچار 
 اشــتباه نمی شــوند. در ادامه مــی فرمایند:
"َولِكن یُْؤَخُذ ِمْن هــَذا ِضْغٌث، َوِمْن هَذا 
ِضْغــٌث، َفُیْمَزَجــاِن!" ولی جبهــه باطل 
)تحریفگران( یک قســمت از باطل را بر می 
 دارند و با یک تکه از حــق مخلوط می کنند.

اولیائه"   الحّق علی  "فحینئذ یشــتبه 
اینگونه هســت که گاهی اوقات افرادی که به 

دنبال حق هستند دچار اشتباه می شوند.
حال در این شرایط که باطل با استفاده از این 
شــیوه ها قصد دارد خود را حق نشان دهد و 
حتی گاهی اوقات با اسم اسالم و اسالمی،  وارد 
میدان می شود چگونه میتوان راه را گم نکرد و 

در مسیر حق قدم گذاشت؟
راه حل معلوم است...

 شــناخت تاریــخ و عبــرت گرفتــن از آن 
"ملتی که تاریــخ خود را ندانــد محکوم به 

تکرار آن است"
در حال حاضر در کشور ما، جریان تحریف بیش 
از پیش مشغول فعالیت بوده و دو ماموریت بزرگ 
 را در سرلوحه  فعالیت های خود قرار داده است:

اول اینکه جریان تحریف به دنبال این هست که 
از یک سو مشکالت عمده ای که در دولت آقای 
حسن روحانی اتفاق افتاد را بر گردن نظام و سایر 
ارگان های کشور بیندازند تا مردم را به ایستادن 
در مقابل نظام اسالمی تشویق کنند  و از طرف 
دیگر ایشان را از دایره اصالح طلبان خارج کرده 
تا بتواند اندکی از فشــارهای وارده بر این حزب 

سیاسی را کاهش دهد!

دوم هم اینکه نقض برجام و شــرایط اقتصادی 
حال حاضر کشور را حاصل سیاست های  اشتباه 
ترامپ)و نه آمریکا( اعــالم کنند و نتیجه ی این 
امر این خواهد شد که مقامات وزارت خارجه را به 
انجام مذاکرات بعدی با آمریکایی که جز حقارت 
و بدبختی برای مردم ایران نمی خواهد، ســوق 

دهند!

روحانی اصالح طلب نبوده، نیست و نخواهد بود!!!
روزنامه صدای اصالحات، 99/۸/۱۰

پیشتازی جو بایدن
امید به ایران بازگشت!!

تیتر های روزنامه صدای 
:اصالحــات ۹۹/۸/۱۷

در این شرایط که جریان تحریف بیش از پیش 
مشغول فعالیت هست، این وظیفه ی توده ی 
مردم و خواص آن ها اســت که با تودهنی زدن 
به این خرافات و بیهوده گویی هــا راه را برای 
پیشرفت حقیقی و پیروزی حقیقی ملت فراهم 
کنند تا همگان بتوانیم در سایه یک دولت جوان 
 حزب اللهی طعم کامروایی واقعی را بچشــیم.
بلــه و این هســت تنهــا راهی کــه پیروزی 
و کامروایــی حقیقی همــگان را بــه دنبال 
خواهد داشــت اگر چه برخی نمــی خواهند 
این موضــوع را بپذیرند و کلیــد حل تمامی 
 مشــکالت را در غرب جســت و جو می کنند.

به حق آیه "ان الباطل کان ذهوقا"  انشــااهلل به 
زودی جریــان باطل و جریــان تحریف به این 
نتیجه برسد که دیگر جایی برای اینگونه فعالیت 
ها باقی نمانده و دنیا و عقبی خــود را به خاطر 
چهار تا سوت و کف به تاراج نگذارند که چیزی 

جز رسوایی و شکست پذیرایشان نخواهد بود. 
در ادامــه به بررســی یکی از وقایــع تحریف 
 در روز هــای گذشــته خواهیــم پرداخت.
انشــااهلل که  به زودی با ظهور امام زمان)عج( 
بتوانیم به خوبی و خوشی و بدون هیچ دغدغه 

و مشکلی در کنار همدیگر زندگی کنیم.

والسالم علی من اتبع الهدی

۲۲
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»كار جریان تحریف، آدرس غلط دادن برای حل مشكل تحریم 
است.«۱۳99/۵/۱۰ این عبارتی اســت که رهبر انقالب در مردادماه 
امســال در خصوص رفتار جریانی بیان کردند که می خواهند درباره 
راه مقابله با تحریم آدرس غلط بدهنــد و بگویند »اگر می خواهید 
تحریم برطرف بشود، در مقابل آمریكا كوتاه بیایید«. جریانی 
که بیانات اخیر رهبر انقالب در روز چهارشــنبه 99/9/2٦ را که در آن 
خنثی سازی تحریم بر رفع تحریم مقدم دانسته شده بود، هم 

به صورت ناقص و تحریف شده بازتاب دادند.
ابتدا بخشــی از بیانات ایشــان را ذکر خواهیم کــرد و بعد به بیان 

تحریف رسانه های اصالح طلب از این بیانات خواهیم پرداخت.

" رفع تحریم دست دشــمن اســت، و خنثی  کردن تحریم دست 
ما است؛ غیر از این اســت؟ ما که نمی توانیم خودمان رفع تحریم 
کنیم، دشمن باید رفع تحریم کند اّما خودمان میتوانیم این تحریم 
دشــمن را خنثی کنیم. پس این مقّدم اســت، این درست است؛ 
بیشتر دنبال این باشیم. البّته نمی گویم دنبال رفع تحریم نباشیم؛ 
چرا، واقعاً اگر بتوانیم تحریم را رفع كنیم، یك ســاعت هم 
نباید تأخیر كنیم. البّته چهار سال است تأخیر شده ]یعنی[ 
از سال ٩5 بنا بوده همه ی تحریم ها یك باره برداشته بشود 
]اّما[ تا الن نه فقط برداشته نشده، زیاد هم شده. تأخیر شده 
]اّما[ اگر بتوانیم با روش درست، عاقالنه، با روش اسالمی و ایرانی، 
با روش عّزت مندانه تحریم را برطرف کنیم، باید برطرف کنیم. اّما 
به این نیندیشید؛ عمده به خنثی كردن تحریم بیندیشید كه 
دست شما است و شــما می توانید این كار را بكنید. و دنبال 
کنید، با همدیگر کار کنید، تالش کنید؛ این توصیه ی من اســت. 
من از مسئولین کشور حمایت میکنم ]اّما[ شرطش این است که به 

اهداف ملّت پایبند باشند."

با خواندن این بیانات به قطع متوجه خواهیم شد که رهبری از سیاست 
های وزارت خارجه در این 4 ســال آن طور که باید راضی نیســتند و 
نصیحت های خود برای اصــالح آن بیان می کند، حال به تحریف این 

بیانیه که با بیان گزیده محوری آن صورت گرفته است توجه کنید:

روزنامه شرق 27/٩٩/٩

روزنامه آرمان ملی 27/٩٩/٩

روزنامه اعتماد 27/٩٩/٩

واكنش پایگاه اطلع رسانی KHAMENEI.IR در پاسخ به تحریف 
بیانات رهبری در برخی رسانه های كشور:

روزنامه سازندگی 26/٩٩/٩

روزنامه همشهری 27/٩٩/٩

روزنامه ابتكار 27/٩٩/٩

۲3
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بخشی از آینده را نشان می داد، یك فیلم را می گویم؛ سال 
2۰۳5 بود.

جای انســان ها را، ربات ها گرفته بودند، یا اینطور بگویم، 
انسان ها به جای خود، جانشین خلق كرده بودند. هركاری 
كه امروز و ایــن لحظه انجام می دهیــم، همه و همه طبق 
دستورات انسان ها، توسط ربات ها انجام می شد. نظافت، 

آشپزی، خرید، تعمیر، ساخت، حمل و نقل، ارتباطات و ...
در عین حال، وجب به وجب این ربات ها، تحت كنترل 
انسان ها بود؛ ذهن، ســاختار، رفتار و هر چیزی را كه 
می خواستند، طبق امیال خود در ربات هایشان تنظیم 

می كردند.
انسان ها »خالق« شــده بودند و »مخلوقاتی« هوشمند را 

كنترل می كردند.
در ابتدای داستان همه چیز منظم و تحت نظارت بود، اما بعد 
از مدتی، رباتی ساخته شد، هوشمند تر از باقی ربات ها. به 
نظر می رسید ســطح درک و فكرش با انسان ها برابری می 
كرد. منطق داشت، هدف های خود ساخته،  هوس، آرزو و 

احساس داشت، اما اتفاقی كه نباید، افتاد.
این گونه ی خاص، بدون توجه به قوانین انســان ها و طبق 
آمال و خواسته های خود، تمام ربات هارا با خود همدست 

كرد، به هدف نابودی انسان، به هدف نابودی خالق!
بی توجه به اینكه تنها انســان بیش از هــر چیزی بر او و 
افكارش، ســاختمانش و احساســاتش آگاه است، تنها 

»خالق« از او آگاه است.
. 
. 
. 

انتهای داستان را باید بدانید.
انسان ها  بردند! چیزی كه انتظارش هم میرفت.

چرا از این داســتان تكراری صحبت كردم؟ خیلی شبیه 
زندگی های ماســت و در عین حال اصل شبیه زندگی های 

ما نیست!!

مخلوقی كه خالق را فراموش كرده، به دنبال آمال و هوس 
های نا به جای خود، راه افتاده و قصد نابودی خالق؟ نه! قصد 

نابودی خودش را دارد! این خالق كجا و آن خالق كجا...؟
این جا زمین بازی نیســت كه در نهایت یكی ببرد و یكی 
ببازد. اینجا خالق برای كارهای روزانه خودش، انســان ها 
را خلق نكرده، اینجا انســان كنترل نمی شود، این رابطه 
اصل شبیه آن رابطه نیست. اما از طرفی هم هست! انسان 
جانشین خالق است، روی زمین! ولی نه برای برآوردن نیاز 

های خالق، پس برای چه؟
اینجا، هر نفس، هــر پلك زدن، هر صــدا و هر قدم تحت 
»كنترل« خالق اســت اما تحت »كنترل« خالق نیست! می 

فهمی چه می گویم؟ اینجا چیزی برای »اجبار« نیست. 
عصاره تمام یك مخلوق، »عشق« است و تمام! واو به واو از 

عشق خلق شدیم كه چه كار كنیم؟
كه »عاشق« باشیم! 

ولی چه كار كردیم؟ جنگ!
هر روزی كه حتی ثانیه اش هم برای خالق اســت، به دنبال 
جایی و چیزی می رویم كه دور و دورتر شویم، از هر چیزی 
 كه اسمش را گذاشتیم »اجبار«، غافل از اینكه عشق بوده.

دین را به خاک و لجن كشیدیم و گفتیم »مقدسات اجباری 
و محدود كننده«!

طی گذر زمان تحت تأثیر هزاران رسانه و تحمیل نرم از هزار 
جای دنیا قرار گرفتیم و راه مان از عشق جدا شد، و به كسی 
كه خواســت برایمان یادآور عاشقی باشد گفتیم :»تحمیل 

گر عقاید«!
كجــای راه را با خالق رفتیــم كه حال از خالق شــكایت 

میكنیم؟
كجای این زندگی مخلوق بودیم؟ كجای این مخلوق بودن 
 را بندگی كردیــم؟ و كجای این بندگی را عاشــق بودیم؟

یك بار دیگر فكر كن، برا چه آمده ای، اینجا میدان جنگ 
نیست! بیدار شو! تو ربات نیستی، تو از »عشق« هستی!

جسم های خاکی، روح های فلزی
صبا اولیایی

 دانشجوی رشته  دندانپزشکی  دانشگاه  علوم پزشکی شهید بهشتی)ره(

جنگ انسان و خدا

۲۴
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مــردم عزیز،به گوش باشــید به گــوش ... 
پینگیل پیدا شد:(

نمیدانم چرا؟! ولی وقتی این خبر را شنیدم، 
شوق و شعفی وصف ناپذیر وجودم را فراگرفت 

و از شادی در پوست خود نمی گنجیدم.
شــاید درنگاه اول اینطور به نظر برســد که 
پینگیل همان دارو یا واکسن ضد کروناست 
که کشــف شــده و یا خبری مبنی بر ارزان 

شدن دالر و کاهش تورم!
اما متاسفانه یا خوشبختانه هیچ کدام از این 

ها نیست...
پینگیل همان ســِگ عزیــز و مهرباِن خانِم 
بازیگر است که پس از پیگیری های فراوان 

و دعای خیر مردم! پیدا شده...
باید بگویم که پیدا شدن این طفل معصوم! 
باعث شــده اســت تا یکی از دغدغه های 

ذهنی ام کم بشود.
مگر ذهن انسان چقدر گنجایش دارد؟!

*  گم شدن پینگیل 
*   ســه برابر شــدن قیمت مرغ ) با شیب 

مالیم!( فقط در عرض ۸ ماه
*    سری تو سرا درآوردن پراید

*    نبود روغن در بازار
*   مالیــات دادن کارگران تنگ دســت و 

مالیات ندادن بازیگران میلیاردر
اقتصــادی  و  معیشــتی  مشــکالت   * 

و علی برکت اهلل . 
کاش خانم بازیگر و دوســتان شان با همین 

فرمون برایمان الیو و استوری بگذارند.
 چه می دانم مثال از مضرات مرغ هم همانند 
گوشت برایمان بگویند،تا دست کم دغدغه 

ها یکی پس از دیگری رخت بربندند. 
به راستی مسبب این هم درد و غصه کیست؟

 یاد سال های نه چندان دور می افتم که عزیزان 
همیشه حاضر در صحنه که عالوه بر حوزه هنری 
خود  در همه حوزه ها متخصص بوده و هستند 
،به حول و قوه الهی و پس از ثبت افتخار آفرینی 
های متعدد در عرصه هــای گوناگون در قامت 
کارشناسان سیاســی وارد میدان شدند که این 

حوزه را هم مانند دیگر حوزه ها گلستان کنند.
و ناخودآگاه واژه هایی بر زبانم جاری می شود: 
تدبیر وامید یا تبخیِر امید؟ برجام و فرجام یا 

برجام بی فرجام؟ 
و تَرِکش های پسابرجام ...

به راستی مقصر اصلی داستان چه کسی است؟ 
خودمان؟ خودشان؟

آه نمیدانم؛ فقط میدانم که خدا سرنوشــت 
قومی را تغییر نمی دهد مگر اینکه خودشان 

بخواهند.) آیه ۱۱ سوره رعد( .

حقیقتا مشــکل، پینگیل نیست؛ مسئله این 
است که تفکراتی که پینگیل را اولویت زندگی 
شان می دانند و برخالف اســم مستعارشان 
دســتمزدهای میلیــاردی و "غیرمعمولی" 
دارند، تا این حد  در مســائل مختلف کشــور 
اظهار نظر می کنند و چه بســا در اکثر اوقات 
حرف خــود را فراموش کرده و خــالف آن را 
عمل می کنند و یا هیچ مســئولیتی در قبال 

حرف هایی که زده اند، نمی پذیرند.

سندروم اظهار نظر بی قرار
ساناز معبودی

 دانشجوی رشته بهداشت و ایمنی  دانشگاه  علوم پزشکی شهید بهشتی)ره(

فاطمه لطفی

 دانشجوی رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی )ره(

فکر می کنم ســندروم اظهار نظر بی قرار به 
خوبی تبیین کننده این موضوع باشد.

البته اگر بخواهم جانب انصاف را هم رعایت 
کنم ،بهتر است بگویم "بیشتر" مسائل و نه 

همه ی مسائل...
چرا که فرق است میاِن سقوط هواپیمایی در قلب 

آسمان و گلوله خوردن ماشینی در دل تهران...
چه بسیار است متانت مردم...

آیا باز تاریخ تکرار خواهد شد؟!
آیا شــنبه ای از راه میرســد که از همه این 

دغدغه ها و مشکالت رها شویم؟!

۲5
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در ســال های اخیر ریشــه بســیاری از 
مسائل چالش برانگیز مدیریتی و سیاست 
گذاری کشــور عبــارت "تضــاد منافع"  
عنوان شده است. استعفای سوال برانگیز 
و حاشــیه ســاز یکی از معاونین وزیر در 
روزهای اخیــر نیز موجب توجــه دوباره 
به این مســئله شده اســت. در این نوشته 
مختصرا به تضــاد منافــع و بطور خاص 
اهمیت آن در مســائل کشور و بیان برخی 

راه حل ها می پردازیم.
وجــود منافــع و انگیزه هــای مختلف در 
موجودیت ها )انسان، گروه، ســازمان، ...(، 
امری طبیعی اســت،  انگیزه هایی که زمینه 
اقدامات را فراهم می کنند؛ همچون انگیزه 
کار برای کســب درآمد و انگیزه سوال برای 
یادگیری. امــا منافع و انگیزه هــا به قدری 
گسترده هســتند که گاهی و باز به صورت 
طبیعی، در تضاد بــا یکدیگر قرار می گیرند، 
تضادی کــه منفعت های مهم تــر را تهدید 
 conflict of( می نمایــد. تضــاد منافــع
interests( شامل تضادي بین مسئولیت 
عمومي )به عبارتی وظیفه اخالقی( و منافع 
شــخصي یک مقام عمومي است که در آن 
منافع فردي این صاحب مقام ممکن اســت 
تاثیري نامساعدي بر عملکرد مسئولیت ها و 

وظایف رسمي او داشته باشد.

برای تفهیــم بهتر موضوع مثــال های زیر 
نمونه هایی روزمره از تضاد منافع هستند:

* دانش آموزی کــه در شــرایط انتخاب 
میان تقلب، و یا مردود شــدن در آزمون 

قرار دارد.
* پیشــنهاد دریافت رشــوه به یک مأمور 
دولتی، که از مشــکالت مالــی رنج می برد، 

برای انجام امری مغایر وظیفه
* تبلیغ غیر واقعی محصولی مشخص برای 

جلب اعتماد مشتری
* در حین مصاحبه: گفتن نمی دانم!

نکته حائز اهمیت این است که تضاد منافع 
یــک واقعیت اجتنــاب ناپذیــر از زندگی 
ســازمانی اســت و الزاما به معنای بروز 
فساد نیست، اما به معنای فراهم بودن 
شرایط فساد اســت. بــه عبارتی فساد 
زمانی اتفاق می افتد کــه از موقعیت مزبور 
سوء استفاده شده باشــد. آنچه مهم است 
مجموعه اقداماتی اســت که خود شخص 
)بر اســاس مبانــی اخالقی( و ســازوکار 
حاکمیتی )بر اســاس مبانی قانونی( برای 

مدیریت آن انجام می دهد.
هرچند که تضاد منافع ریشــه مشکالت 
بســیاری در ســطوح مختلف حکمرانی 
است اما در حوزه ســالمت می توان از آن 

به عنوان پاشــه آشــیل نظام سالمت یاد 
کرد. برای مثال ســازمان نظام پزشکی، 
یک سازمان صنفی اســت که اعضای آن 
با رأی مستقیم پزشکان انتخاب می شوند 
و حامی حقــوق آنان هســتند که کامال 
طبیعی اســت. مشــکل اما از جایی آغاز 
می شــود که وزارت بهداشــت به عنوان 
نماینــده ی مــردم و حامی حقوقشــان، 
اختیــارات حاکمیتــی خود را بــه نهاد 
صنفی و جانب دار اعطــا می کند. افزایش 
دوبرابری تعرفــه ویزیــت و افزایش ۱۰ 
برابری تعرفه k در بخــش خصوصی، در 
سال هایی که تعرفه توسط نظام پزشکی 

تعیین می شد موید این مسئله است.

تضاد منافع در امور تحقیقاتی و پژوهشی 
نیز جایگاه ویژه ای دارد که نمونه هایی از 

آن را در دوران کرونایی حاضر نیز دیدیم.
 به طور مثال اواســط فروردین ماه امسال 
هجمه ای مبنی بر عدم استفاده از داروی 
فاویپیراویــر جهــت مهار کرونا، شــکل 
گرفت. ضمن ابراز حســن ظن نســبت به 
پژوهشــگران، بررســی موضوع نشان می 
دهد که شــخصی که اولین بار این مسئله 
را در فضای مجازی مطــرح کرد چند روز 
بعد، مجوز دو پروژه تحقیقاتی بر روی این 

پاشنه آشیل نظام سالمت
مهرداد افضلی ننیز

 دانشجوی رشته  پزشکی  دانشگاه  علوم پزشکی شهید بهشتی)ره(
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دارو را دریافت کرد! این در حالیســت که 
 FDA رئیس کمیته مشــورتی واکســن
آمریــکا، به علت داشــتن نقــش نظارتی 
در مطالعه بالینی واکســن کرونا شــرکت 
مودرنا صالحیت خود بــرای ادامه حضور 

در این را رد کرد.

نمونــه دیگــری که اخیــرا نیز حاشــیه 
ساز شــد، ســکان داری معاونت فناوری 
و تحقیقــات وزارت بهداشــت توســط 
رئیس هیئت مدیره یکی از شــرکت های 
دارویی اســت. از ابهامات دیگــر دوران 
مدیریت ایشــان می توان به معرفی شدن 
یکی از دارو های تولیدی همین شــرکت 
بــه عنــوان داروی درمان کرونــا بدون 
وجود شــواهد محکم بالینی و تخصیص 
بیشترین ســهم بودجه های پژوهشی به 
مراکز تحت مدیریت شــخصی ایشان و یا 

وابستگانشان، اشاره کرد.

عضویت همزمان در ســتاد مدیریت کرونا 
و مناســب مرتبط با تصمیم گیری در این 
مورد از یک ســو و از ســوی دیگر عضویت 
در تیم تحقیقاتی و تولید کننده واکســن 
کرونــای ایرانی نیــز میتوانــد از مصادیق 

تعارض منافع باشد

اولین الزمــه ی مدیریت مؤثر مســئله 
ی تعارض منافــع آگاهی از آن اســت. 
بخشــی از حل مشــکل تضاد منافع، به 
اخالق و جهان بینی شــخص باز میگردد 
تا از الویت ها، منافــع جمعی و موقعیت 
های متضاد آگاهی داشــته باشد تا نوعی 
التزام درونی نسبت به این آگاهی بوجود 
بیاورد، اما بخش دیگــری از این وظیفه 
بر عهده حاکمیت اســت که ارزش های 
متعالی تر را مشــخص نماید و از طریق 
قوانیــن و نظــارت، اجــرای صحیح را 

ضمانت کند.

سیاست های مبارزه با تعارض منافع به 
دو نوع شــفافیتی و محدودیتی تقسیم 
می شوند. یکی از متداول ترین الزامات 
ســاختاری کنترل تضاد منافع در دنیا، 
ضرورت افشــاء آن اســت، به این معنا 
که افراد حاضــر در جایــگاه های مهم 
وتصمیــم گیر موظفنــد در صورت قرار 
گرفتن در حالــت تضاد منافــع، آن را 
بصورت عمومی و کتبی اعــالم نمایند. 
قوانین حمایت از افشــاگران، شفافیت 
هدایا، درآمدهــا و دریافتی ها و پرونده 
الکترونیک ســالمت نیــز در این بحث 

جای دارند. 

راهکارهای محدودیتی با محدود کردن 
اختیارات، فرصت های شــغلی و... سعی 
در ایجاد نشــدن موقعیــت بالقوه تضاد 
منافع بــرای افراد، دارنــد. عدم تصدی 
همزمان مناســب در بخــش خصوصی 
و دولتــی، راهنماهــای بالینــی بــرای 
پزشــکان، محدودیت های پساشغلی از 

این دسته اند.

متاسفانه با وجود تاکید زیاد بر این مسئله 
در ســال های اخیر، شاهد اقدامات جدی 
برای رفع یا مدیریت تضاد منافع از سوی 
دولت نبوده ایم. فقط ســه سال است که 
دولت مشــغول تدوین الیحــه مدیریت 
تضاد منافع  است- که در جای خود قابل 
تقدیر اســت- در صورتی که نیاز اصلی ما 
اراده سیاســی برای مدیریت تضاد منافع 
است و نه انداختن مســئله در پیچ و خم 

تصویب قانون.

امیداوریم که در سال های آتی با کاهش 
تضادهــای منافع مخرب، شــاهد بهبود 
این پاشــه آشــیل سیاســت گذاری در 

کشور باشیم.

۲۷
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دکتر محســن فخــری زاده، دانشــمند 
هسته ای که به تازگی ترور شد.
چرا ما باید این شهید را بشناسیم؟

چه فرقی می کند این شــهید و آن شهید؟ 
چه فرقی مــی کند ایــن دانشــمند و آن 

دانشمند؟ 
این ها برای ما ملــت در تحریم و رنج دیده، 

نان و آب می شود؟
جواب این است که هر ملتی و هر کشوری 
در طول قرن هــای حیات خــود چیزی 
باالتر از نان و آب کســب می کند. چیزی 
فراتر از اقتصاد، فرهنــگ، چیزی فراتر از 
آنچه در کتاب های تاریخ می نویســند و 
آن، عزت ملی اســت. از آن روزی که کاوه 
آهنگر ردای چرمین خود را بر سر نیزه زد 
وقیام کرد و درفش کاویانی ســالیان سال 
نشان ایران بود، این عزت در دل تک تک 
ما ایرانیان جوانه زد. عزتــی که در مقابل 
هر ظلمــی می ایســتاد و با هــر ظالمی 

مبارزه می کرد. 
آری ما باید شهید فخری زاده را بشناسیم تا 

عزت ملی زنگارگرفته مان برانگیخته شود: 
دکتر دانشمند محسن فخری زاده در سال 

۱۳۳٦ در قم متولد شد.  دانشمند برجسته 
هسته ای و موثرترین فرد در صنعت هسته 
ای کشور بود. هر سه مقطع لیسانس و فوق 
لیسانس و دکترا را در دانشگاه های ایران و 

در زمینه هسته ای اخذ کرد. 
او در هر برهه ای درســت ترین کار را انجام 
می داد مثال با تشکیل سپاه به عضویت سپاه 
در آمد و به درجه نظامی ســرتیپ پاســدار 
رسید. در ســال های جنگ مدتی در غرب 
کشور و مدتی در جنوب کشور خدمت کرد 
و در عملیات هایی از جمله عملیات رمضان 

شرکت کرد. 
با تشــکیل واحد تحقیقات ویژه اتمی )تیم 
۳2( در ســال ٦2 در مرکز تحقیقات سپاه 
پاســداران، از همان ابتدای تشکیل در این 

مرکز فعالیت خود را شروع کرد.
از ســال ۷2 بعنــوان عضو هیئــت علمی 
دانشکده فیزیک دانشــگاه امام حسین )ع(
ســپاه، امکانات این دانشــگاه را در جهت 
تحقیقات هسته ای به کار گرفت. با مدیریت 
او متخصصان زیادی گرد هم جمع شدند و 
نقشه ی راه صنعت هسته ای ایران را تبیین 
کردند. و آن نقشه تبدیل شــد به سر لوحه 

ای برای کار در صنعت هسته ای کشور! 
او از مدیریــت باالیی برخــوردار بود و 
می توانست شــخصا طراحی و مدیریت 
و کنترل پروژه را همزمــان انجام دهد 
و به ابزارهای مهندســی صنایع مجهز 

شده بود. 
با مهــارت خاص خــود توانســت دانش و 
تخصــص فیزیک هســته ای و مهندســی 
صنایع و مدیریت را جمــع و از متخصصان 

آن ها استفاده کند. 
او به نوعی فرمانده بود. هنر او ســاخت تیم 
هــای تلفیقی بــود و با جمع کــردن افراد 
مختلف با تخصص هــای متفاوت و عقاید و 
گرایشات سیاسی متفاوت که همگی هدف 
یکسان داشتند، در راســتای رسیدن به آن 
اهداف گام برمی داشــت! یعنی رسیدن به 

ایران علمی و قدرتمند!
سپس رییس دانشــگاه صنعتی مالک اشتر 
شد و بعد به عنوان رئیس سازمان پژوهش و 
نوآوری های دفاعی کشور )سپند( منسوب 

شد. 
او دانشمند ارشــد وزارت دفاع و لجستیک 
ایران بود کــه در زمینه تکنولــوژی روز از 

چیزی مهم تر از آب و نان
فاطمه  سلطانی

 دانشجوی پزشکی  دانشگاه  علوم پزشکی شهید بهشتی)ره(

فاطمه  شیرازی

 دانشجوی مهندسی صنایع  دانشگاه  آزاد شمال تهران
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سالح های لیزری، برد موشک، دانش هسته 
ای تا ســاخت کیت تشخیص کرونا پیشگام 
بود. ســاخت کیتهای تشــخیص کرونا از 

جمله اقدامات وی در سال اخیر بود. 
شــهید فخــری زاده را حتی دشــمنانش 
ســتایش میکردند مثال از ســوی نشریه ی 
آمریکایی فارن پالیسی نام او  به عنوان یکی 
از ۵ شخصیت ایرانی در فهرست ۵۰۰ نفره 

ی قدرتمندترین افراد جهان منتشر شد. 
غربی ها از او با القابــی همچون: صندوقچه 
اسرار برنامه هســته ای و پدر اتمی ایران نام 
می بردند. و او را از لحاظ سطح علم و دانش 
با اپنهایم )کارشناس فیزیک آمریکایی( که 
در دهه 4۰ میالدی کار نظارت و ســاخت 
بمب اتم در آمریکا را بر عهده داشت. البته با 

این توهم که ایران بمب اتمی می سازد!
در نهایت نــام او تحت عنوان دانشــمند 
ارشد وزارت دفاع و پشــتیبانی نیرو های 
مســلح و رئیس پیشــین مرکز تحقیقاتی 
فیزیک )PHRC( در تاریــخ 24 مارس 
2۰۰۷ میــالدی، در فهرســت تحریــم 
شــدگان ایران توســط شــورای امنیت 

سازمان ملل قرار گرفت.
در مورد تامین امنیــت و جلوگیری از ترور 
دانشمندان هسته ای و ســایر دانشمندان 
ایرانی جلوتــر از دیگران فکر کــرده بود و 
پشــتیبانی و محافظت می کــرد و از هیچ 
کمکی دریغ نمی کرد. اما او تنها دانشمند 
هسته ای ایرانی اســت که بنیامین نتانیاهو 
نخســت وزیر رژیم صهیونیســتی نام او را 
مســتقیما در شو تبلیغاتی ســال گذشته 
خود به زبان آورد و مدعی شــد روی برنامه 

تسلیحاتی اتمی کار می کرده است.
او دانشــمندی بی بدیــل در فناوری های 
علوم جدیــد بود و آخرین مســئولیت وی 
ساخت واکســن کرونا و اجرای مرحله ی 

تست انسانی بود. 
شــهید عزیز ما مســلط به حافظ هم بود. 
شــعر هم می گفت و طبع بلندی در شعر 
و ادبیات داشت و بسیار نثر خوبی دارا بود. 
دانشــمندی چند بعدی مجهز به روح علم 

فیزیک و ادبیات و فلسفه بود. 
این دانشــمند بزرگ حقیقتا فخر ایران 
بود و چه بســیارند زنــان و مردانی که 

خالصانه در گوشــه گوشــه این خاک در 
حال تــالش و افتخارآفرینی هســتند و 
تمام عمرشان وقف حفظ عزت این خاک 
گرامی است و ما حتی نام آنها را هم نمی 

دانیم. 
و حاال این دانشمند عزیز را ترور کرده اند! 

اصال مــا به واژه تــرور حساســیت دیرینه 
داریم؛ تمام ما جوانان نخبه ی دانشگاهی! 

مخصوصا ما دانشــجویان دانشــگاه شهید 
بهشتی، شهیدی که ترور شد!

اما هنــوز درفش کاویانی ایران برافراشــته 
است و ما همان مردمانیم! 

همان هایــی روی خون بــه ناحق ریخته 
شــده هنوز غیــرت داریم! چه دوســت 
نزدیکی باشــد، چه همســایه ای مهربان، 
چه شهروند عادی باشــد .... هنوز غیرت 
داریم و بــه زودی انتقام خــون تک تک 
قهرمانانمان را از ضحــاک ماردوش زمانه 

یعنی صهیونیست می گیریم.
 ان شاء اهلل.
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"مجلس در راس امور اســت"  احتماال بارها این سخن بنیان گذار 
انقالب را شنیده اید. اما آیا در دهه ی اخیر مجلس در راس امور بوده 

است؟ بیایید از کمی قبل تر شروع کنیم. مجلس دهم.
نقدهای بسیاری از این مجلس صورت گرفته امیدهایی توخالی که 
هنوز هم آثار آن هویداســت. به گفته ی برخی کارشناسان مجلس 
دهم در برآورده کردن خواســت های حامیان اصالحات ناکام بوده 
است و از طرف دیگر در زمینه قانون گذاری و نظارت که از وظایف 

عمده مجلس است به کامیابی نرسید.
مجلس بایــد پایگاه اساســی نظام و مــردم و مایــه حضور و 
مشــارکت واقعی مردم در تصمیم گیری هــا و مظهر اراده ملی 
باشد.اما ما شاهد بودیم که بســیاری از تصمیم گیری های مهم 
که تنهــا وظیفه مجلس بوده مانند بررســی بودجه و مســئله 
بنزین و..... به شورای ســران ســه قوه واگذار گردیده بود و از 

ســوی دیگر برجامی که امید خیلی ها بود بدون در نظر گرفتن 
روال کارشناسی و بدون بررسی دقیق با چشم بسته در آن 2۰ 
دقیقه کذایی به تصویب رســید که بعدها مثال نمایانگر تعامل 

مجلس و دولت باشد. 
با این توضیحات می توان گفت که مجلس قبل نتوانســت در راس 
امور و جایگاه خود قرار گیرد.حال آیا مجلــس کنونی می تواند به 
راس امور بازگردد؟ اصال منظور از راس امور چیســت و چگونه می 

توان به آن دست یافت؟
از منظر عده ای همین که حدود ٦۰ اصل از قانون اساسی به قانون 
گذاری و قوه مقننه و وظایف این قوه اشــاره می کند نشان دهنده 
اهمیت این نهاد در نظام جمهوری اســالمی می باشد و مجلس به 
دلیل دارا بــودن ابزارهایی مانند ســوال،تحقیق و تفحص و حتی 

استیضاح در راس امور است.

در مسیر راس امور
سمیه حنیفه زاده

 دانشجوی  رشته علوم تغذیه  دانشگاه  علوم پزشکی شهید بهشتی)ره(
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از منظر دیگر به دلیل ارتباط بیشتر مردم با مجلس نسبت به سایر 
نهادهای حکومتی و بر اساس اصل مردم ساالری در کشورمان که 
بروز و ظهور مردم را در امور مجلس نشان می دهد درنتیجه مجلس 
در راس امور اســت.چنانچه گویی مجلس روزنه بــاز بین مردم و 

حاکمیت می باشد.
با این دیدگاه عده ای این نقد را به مجلس وارد می کنند که مجلس 
یازدهم از مشــارکت و حمایت کافی مردم بهره مند نیست چرا که 
نسبت به مجالس قبلی از مشــارکت کمتری برخوردار بوده است.
نقدی که می توان علت آن را به سناریوهای قبل از انتخابات نسبت 
داد. یکــی از نمایندگان کنونی مجلس شــورای اســالمی معتقد 
است دولت برخالف رویه چهاردهه گذشــته کشور که همه تالش 
می کردند تا میزان مشارکت مردم در انتخابات را افزایش دهند در 
ایام نزدیک به انتخابات قیمت بنزین را افزایش داد لذا وقایع تلخی 
به وقوع پیوســت، انسان هایی کشته شــدند و ناامنی هایی رخ داد 
که برمبنای این سناریو شــاهد کاهش مشارکت مردم در انتخابات 

مجلس بودیم.
با دیدگاهی بی طرفانه تر می توان یکی از دالئل کاهش مشــارکت 
را اینگونه در نظر گرفت که متاسفانه ما شــاهد کم لطفی هایی از 
سوی دو جناح بزرگ سیاسی کشور نسبت به طبقه متوسط جامعه 
هستیم طبقه ای که عمده مشارکت را همیشه دارند و آن ها هستند 
که طبقات دیگر را به مشــارکت ترغیب می کننــد اما این طبقه از 
ســوی یک جناح نادیده گرفته می شــوند و از ســوی جناح دیگر 
تنها ابزاری برای رسیدن به قدرت هســتند و بعد از تحقق اهداف 
انتخاباتی آنان مطالباتشان به کنار گذاشته می شود و اگر صحبتی 
از مطالباتشــان می گردد صرفا جنبه پوپولیستی و تبلیغاتی دارد و 

به جای مشکالت اصلی به مسائل فرعی آنان توجه می گردد.
با این حال نقش مردم برای در راس امــور قرارگرفتن مجلس تنها 
به انتخابات مربوط نیست بلکه این آغازی است برای مسیر پیشرو 
.مجلس برای اینکه در راس امور قرار گیــرد باید پذیرای نظرات و 
پیشــنهادات مردم باشــد و این مردم نباید تنها بخش کوچکی از 
جامعه را تشــکیلی بدهد .هرچنــد مجلس کنونی خوشــبختانه 
پذیرای مردم می باشد. اما اینکه ما به مســتضعفان توجه ویژه ای 

داریم نباید باعث نادیده گرفتن دیگر گروه ها شود.
عمده چرخه ی اقتصادی کشور در دست طبقه ی متوسط می باشد 
که می  توان از توان آن ها برای بهبود وضعیت اقشار کم بضاعت نیز 
بهره گرفت. از ســوی دیگر برای اینکه مجلــس در راس امور قرار 

گیرد فقط پذیرا بــودن نظرات مردم و عمل بر اســاس آن کارآمد 
نیســت و همانگونه که رهبر انقالب فرمودند: مجلس با نمایندگان 
کارشناس و پاکدســت در راس امور است.باید به این دو نکته توجه 

ویژه کنند.
اما متاسفانه ما شــاهد عدم کارشناسی هایی از ســوی برخی افراد 
تندرو در مسائلی بودیم که چند ماهی جز افزودن حواشی و افزایش 
تنش ها بین دولت و مجلس و عدول از شــان افراد،شــرع و اخالق 
حاصلی نداشــت.تحقق مطالبات معیشــتی مردم با تعامل مثبت 
دولت و مجلس امکان پذیر است؛ اما متاسفانه هنوز عده ای درگیر 
بازی های سیاســی و جناحی هســتند یک روز ایــن روزنامه تیتر 
می زند "مجلس درصدد نقد دولت است یا تخریب آن؟" و روزدیگر 

روزنامه ای دیگر مقاله می دهد "تخریب یا نقد مجلس یازدهم؟"
که هر دو این ها تنها حواشــی اســت.تا جایی که یک دیدار چهره 
به چهــره و نزدیک مردم بــا وکالیشــان باعث ایجــاد دوقطبی 
مدیریت عقل گرا و بی عقل می شــود که تالش برای توجیه تنبلی 
و سوء مدیریت و توجیه دفترنشینی عده ای است.که قدرت تبیین 
واقعیت ها را ندارند و واقعیات را واژگــون کرده و وارونه نمایش می 
دهند.از طرفی شبهه های ایجاد شده در مورد عدم شفافیت مخارج 

صورت گرفته در این سفرها دیوار اعتمادها را سست می کند.
که این حواشــی گاهی به جایی می رســد که کســانی که عنوان 
نماینده مجلس قوی و انقالبی را به دوش می کشند به جای رفتاری 
انقالبی و قوی همانند افراد ضعیف به هتــک حرمت و بی اخالقی 

روی می آورند و بس تأسف می ماند برای ما.
البته همه را با یک چوب نمی توان زد  و این حواشی سازان به تعداد 
انگشتان دســت نمی رســند و در حالی که مخالفین این مجلس 
با کوچکترین اشــتباهی از  که از یکی از نماینــدگان رخ می دهد 
کل ســاختار مجلس را زیر ســوال می برند، نمایندگان باید نشان 
دهند که با تندرو ها کنارنمی آیند و آنان را متنبه سازند تا وجهه ی 
تالش های خالصانه شان خراب نگردد و اجازه ندهند حاشیه سازی 

مانع از پرداختن به اصل کار شود.
از سوی دیگر اگر نصح خواهی و نصیحت در بین نمایندگان وجود 
داشته باشد دیگر برای هر حرکت کودکانه پدر و رهبر کشور واسطه 

نخواهد شد تا کدورت های ایجاد شده را خود خاتمه دهد.
اینکه مجلس برای رفع مشــکالت اقتصادی و معیشــتی مردم 
تالش می کند مانند همیــن طرح کاالبرگ بــرای ٦۰ میلیون 
ایرانی جای خوشــحالی دارد هرچند شــوخی دولــت و پاتک 
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های آن به منابع پیشــنهادی مجلس به نفع خــود اصال جالب 
نبود. امــا امیدواریم در کنار نشــانه درمانی مجلــس به ادامه 
روند ریشه درمانی مشــکالت اقتصادی نیز بپردازد که در نظر 
گرفتن اصالح ساختار بودجه ۱4۰۰ و اولویت قرار دادن مسائل 
اقتصادی در لوایح ارســالی از ســوی دولت و نظارت بر فعالیت 
معاونت های دخیل در ســفره مردم،صنعت و تولید کشــور از 

طریق پرسش و پاسخ از راهکار ها می باشد.
مردم با مشــاهده ایــن کارها امیــدوار می شــوند که مجلس 
می تواند به راس امــور بازگردد و با کارشناســی های دقیق هر 

حرف و شبهه ای را رد کند.
تفاوت فاحش در مدل رفتاری، هویت بخشی، مدیریتی و گفتمانی 
موجود بین مجلس دهــم و یازدهم خود قرینــه ای از موفقیت در 
تغییر ریل ها، مرام ها و مســلک ها در مجلس جدید بوده اســت تا 

دوباره مجلس احیا شده و پارلمان به راس امور بازگردد.
اما عده ای به این گفتمــان و مدل نقد وارد می کننــد و این نقد با 
مقایســه این مجلس با مجلس قبل صورت می گیــرد هرچند که 
جای بسی شگفتی دارد که چگونه توقع دارند که الگو و مدل ناکام 

مجلس دهم سرمشق مجلس یازدهم باشد.
مجلــس یازدهم به ایــن موضوع واقف می باشــد کــه الگوی 
معطل کردن کشور برای بازگشــت پیمان شکنان به پیمانشان 
چیزی جز ترور و مشــکالت اقتصــادی برای مردم کشــور به 
دنبــال نخواهد داشــت.اقدام مجلس در تصویب ســریع طرح 

"اقدام فوری بــرای لغو تحریم ها" می تواند نشــان دهنده خیز 
مجلس برای بازگشــت بــه راس امور باشــد؛ اقدامــی که می 
تواند به دیپلمات های کشورمان برای دســتیابی بهتر به نتایج 
مذاکراتشــان کمک کند اما در این بین شــاهد مخالفت هایی 
بودیم که با نگاهی بــه تاریخ می توان آن هــا را مضحک نامید. 
اینکه در مجلس قبل وظایف پارلمانی به سایر قوا محول می شد 
باعث باور عده ای شــده که مجلســیان وظیفه ای جز نشستن 
دورهم و راه ســازی قانونی برای دســتورات مجریــان ندارند و 

اقدامات مجلس کنونی را وظایف سایر نهاد ها می دانند!
 اما باید آگاه باشــند که در این نظام هر قوه ای باید وظایف خود را 
به بهترین نحو ممکن انجام دهد چرا که مردمی دارد که شایســته 
بهترین ها هســتند و این مردم ثابــت کرده اند که با ایســتادگی 
می توان به خواســته ها دســت یافت مگرنه بــا پیش کش کردن 

استقالل هیچ کشوری نتوانسته به رفاه و آسایش برسد.
هرچند با این اوصــاف مجلس کنونی هنوز هــم فاصله زیادی 
با انقالبی بودن، قــوی بودن و در راس امور قرار داشــتن دارد.

چراکه توقع مردم از این مجلس باالســت و نباید فراموش کند 
که بنیان گذار انقالب فرمود: مجلــس خوب همه چیز را خوب 

میکند و مجلس بد همه چیز را بد.
از مجلس یازدهم خواســتاریم که با توجه به مواردی که اشاره 
گردید  با تمام قــوا مجلس را بــه راس امور برســانند و روزه 

خدمت خود را نشکنند.
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نزدیک دو ماه  از پایان انتخابات ایاالت متحده 
و آغاز شمارش آرای مردمی می گذرد و هنوز بر 
سر شمارش آرا تب منازعات باالست. از ادعای 
ترامپ مبنی بر وقوع تقلب و لزوم ابطال آرای 
پستی تا پاسخ دادگاه های ایالتی مبنی بر بی 
اساس بودن این مدعاها همه و همه بازار اخبار 
و حواشی را گرم نگاه داشته است. هرچند که 
این آرای مردمی چیز زیادی را مشخص نکرده 
و انتخاب رئیس جمهور آمریکا نهایتا برعهده 
۵۳۸ نفر عضو مجمــع گزینندگان یا الکترال 
کالج خواهــد بود. این گزیننــدگان در تاریخ 
۱4 دسامبر 2۰2۰به جو بایدن رای دادند. در 
همین حال چشم بسیاری از سیاستمداران، 
تحلیلگران و مردم در اقصــی نقاط جهان به 
نتیجه نهایی این انتخابات دوخته شــده بود 
و هر یک تحوالت کشور خود را با قرار گرفتن 
هر یک از این دو نفر در سکان پرزیدنتی ایاالت 
متحده تحلیل و پیش بینی می کنند. اتفاقی 
که البته چندان خوشایند نبوده و تعبیر آن در 
ذهن اندیشوران، خدشه به استقالل سیاسی 

ملت هاست.

در کشــور ما نیز علی رغم میــل و مطابق 
انتظــار تحلیل هایی در الیــه های مختلف 
جامعه، از عوام مــردم گرفته تــا باالترین 
ســطح سیاســتمداران، درخصوص نتیجه 
انتخــاب آمریکا و اثر آن بر شــرایِط به ویژه 
اقتصادی کشــور و معیشــت مردم نگاشته 
شده و به گوش می رســد. تحلیل هایی که 
گاه بوی بی تجربگی، گاه جهل و گاه خیانت 
می دهنــد و گاه اراده هــای صرف و محض 
سیاسی از آن ها می شــود. تحلیل هایی که 
شــما را با دو قطبی های "آمریکای خوب، 
آمریکای بد"، "جنــگ و تحریم یا مذاکره و 

صلح " و یا مشابه این ها مواجه می کنند. 
تحلیل هایی کــه البتــه در همین جا متوقف 
نشــده و با بی اخلقی تمام، مخالفین خود 
را تندرو، كاسبان تحریم و جنگ طلبان 
افراطی معرفی می كننــد و در نهایت به 
مخاطبین خود آرزو می فروشند. آرزو هایی 
که البته قبل تر ها نیز به ملت شریف ما فروخته 
اند و وضــع امروز جامعه ی مــا، در واقع تحقق 

همان آرزو های بلند است.
 البتــه قضاوت در خصوص صحت یا ســقم 
این تحلیل هــا و اینکه چه اندازه پشــتوانه 
علمی و عملی دارند بر ذمه اندیشه و تجربه 

مخاطبین این تحلیل ها می باشد.
اساســا پرداختن به انتخابات امریكا و 
توقف و واگذار كــردن تصمیمات ملت 
ایران به بعد از مشخص شدن تحولت 

یك كشور دیگر كه آن كشور آمریكا هم 
باشد، هم خلف استقلل هویتی ماست، 
هم خلف اصول دیانت و سیاســت و 

منویات امامین انقلب ماست.
با این اوصاف، ســوالی که مطرح است این 
می باشــد که اساســا امروز چطور هنوز در 
جامعه ی ما بر ســر نفع یا ضرر انتخاب جو 
بایدن یا انتخاب نشــدن دونالد ترامپ بحث 
می شــود حال آن که ما تجربیات روشــن 
و البته گرانی را به اعتــراف همین ها داریم 
که " ایران از دموكرات ها زیان بیشتری 
دیده اســت...ما ترجیــح نمی دهیم 
دموكرات ها برنده شوند. آن ها به طور 
تاریخی بیــش از جمهوری خواهان به 

ایران صدمه زده اند. "
تجربــه ی تقریبا ٦۷ ســال گذشــته، یعنی 
پس از کودتای 2۸  مــرداد و قبل تــر از آن تا 
تازه تریــن تجربیات ما از نقــض برجام و ترور 
ناجوانمردانه ی سردار عزیِز ما، شهید حاج قاسم 
ســلیمانی، عمق بدعهدی و خباثت و شیطان 

صفتی ایاالت متحده را برای ما آشکار می کند.
حال با وجود این تجربیات گزاف و هزینه های 
بعضا غیرقابل جبرانی که متحمل شــده ایم، 
اگر نگوییــم بعضی زمزمه ها خیانت اســت، 

حتما حماقت و جهالتی در کار است..
به عنوان یک شــهروند ایرانی توقف تعیین 
رویکرد اساسی کشــورم را بر یک انتخاباتی 
که شاید هنوز ســازوکار دقیقش هم برای 

گندم ری، جوی آمریکا و ...
محمد جواد بهنام پور

 دانشجوی  رشته پزشکی  دانشگاه  علوم پزشکی شهید بهشتی)ره(

در حین شــمارش آرای انتخابات آمریکا هر دو 
کاندیدا  اعالم پیروزی قاطــع کردند )چیزی که 

سال ۸۸ آقای موسوی ادعا کرده بود(
 روزنامه فرهیختگان 99/۸/۱۵
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خیلــی از مردم ما روشــن نیســت، یعنی 
نمی دانند که رای مردم ایاالت متحده بطور 
کل و به لحاظ قانونی هیچ وزنی در انتخاب 
رئیس جمهور جز یک نقش مشورتی ندارد، 
طنزآمیز و هجوآلود می بینم. با تنها نگاهی 
گذرا بر نحوه ی برگــزاری انتخابات امریکا و 
البته عملکرد روسای جمهور منتسب به هر 
یک از این احزاب، به سادگی می توان فهمید 
افراد مختلف از احزاب مختلف، قرار نیست 
چیزی از ماهیت آمریــکا را کم یا زیاد کرده 
یا تغییر دهند و بقولی خر همان خر اســت، 

فقط پاالنش تغییر می کند.
با همه ی این تفاصیل، آیا نشستن جو بایدن 
بر مسند پرزیدنتی ایاالت متحده گره ای از 
مشکالت ما می گشــاید؟ آیا با آمدن بایدن 
باید منتظر ارزان شــدن اجنــاس و پایین 
آمدن نرخ دالر و قیمت طال و سکه باشیم؟ 
و آیا پایین آمدن احتمالی قیمت ها، نشــان 

بهبودی اوضاع خواهد بود؟
می دانید جو بایدن معاون بــاراک اوباما رئیس 
جمهور ســابق ایاالت متحده بوده که معقول 
اســت اگر هر آنچــه را کــه در دوران اوباما در 
خصوص ایران رخ داده، به حساب او نیز بگذاریم.

منتها قبل از ارائه ی هرگونه تحلیلی، شما را 
به جمالتی چند از جو بایدن التفات می دهم؛

جو بایدن پس از شــهادت سردار سلیمانی: 
" هیچ آمریكایی ای در مرگ قاســم 
سلیمانی عزاداری نمی كند. او مستحق 
بود بــرای جنایاتش علیــه نیروهای 
آمریكایی و هزاران بی گناه منطقه در 

برابر قانون بایستد."
همچنیــن او در مقالــه ای که اســتراتژی 

ایرانش را در آن شرح داده، می نویسد:
" من هیچ توهمی در این زمینه ندارم، رژیم 
ایران خطری برای منافــع امنیتی آمریکا و 
متحدانش و همچنین بــرای مردم خودش 
اســت. ولی روش بهتری برای افزایش فشار 
به ایران وجود دارد، راهی بهتر از راه ترامپ"

 اما این"روش بهتر"چیست؟
بایدن توضیح می دهد:

" امــروز آمریکا در مقابل ایران تنهاســت. 
سیاســت های ترامپ چین و روسیه را به 
ایران نزدیک کــرده و روابط مــا را با اروپا 
خراب کرده اســت. اول امســال که تنش 
ها باال گرفت متحدین مــا از"هر دو طرف" 

خواستند خویشتنداری کنند..."
خوب سیاســت بایدن در قبال ایران ســه 

محور دارد که از زبان خودش می نویسیم.

محور اول: "تعهدی شکســت ناپذیر برای 
جلوگیری از دستیابی ایران به سالح هسته ای"

محور دوم:" ارائه راهی برای دیپلماســی که 
در آن به شرط بازگشــت کامل ایران به تمام 
محدودیت هــای اتمی در برجــام، آمریکا به 
عنوان نقطه آغازی برای شروع مذاکرات جدید، 
در موارد هســته ای، آزادی زندانیان، حقوق 
بشر و نوید افکاری و نسرین ستوده و همچنین 

مسائل منطقه ای، به برجام باز خواهد گشت."

محور سوم:" با توجه به قرارداد امنیتی آمریکا 
با اسرائیل، که در زمان معاونت خود بایدن امضا 
شــد، باید به اســرائیل کمک کنیم از خود در 
مقابل ایران دفاع کنــد، و بنابراین تحریم های 
هدفمند خود در زمینه حقوق بشر، موشکی و 

منطقه ای را بر علیه ایران ادامه خواهیم داد."

این متن اســتراتژی ایراِن جو بایدن، زبان 
گویا تر از هر تحلیلی اســت که ما بخواهیم 
ارائه دهیم. ایــن عبارات در واقع بیشــتر 
شــبیه اعترافات بایدن در خصوص ایران 

می باشد، تا استراتژی های او!
تداوم تحریم ها با تالش برای جلب رضایت 
اروپا برای همکاری هرچه بیشــتر و تالش 
برای برقراری ارتباطات دوســتانه با چین 
و روســیه به منظور منزوی کردن و تحت 
فشــار قرار دادن ایران، منظره ای است که 
پیرمرد دموکــرات انتخابــات پیش روی 

امریکا، برای ایران در ذهن دارد.
و اما پایین آمدن احتمالی قیمت دالر، ســکه و 

مسکن که آن را باید به کاهش فرمایشی و کاذب 
قیمت ها برای ایجاد آمادگی ذهنی برای مذاکرات 
جدید، این بار با تمرکز بر صنعت موشکی کشور، 
نسبت دهیم. تجربه روشــن ما در برجام به طور 
واضحی نشان می دهد نه تحریمی در روز اجرای 
توافق لغو خواهد شد و نه سرمایه خارجی به کشور 
خواهد آمد و همه ی این ها با بدعهدی شــیطان 

بزرگ نیز قرین و همراه خواهد شد.

گاهی برخی تهمتی را به گفتمان مقاومت کشور 
نسبت می دهند که آنان می خواهند فالن شخص 
بماند چرا که آنان کاســب تحریم و جنگ طلب 
می باشند. یا برخی از روی کج سلیقگی می گویند 
که ما می خواهیم فالن شــخص بماند، حال آن 
که در واقع مقصودشــان آن است که برای ما که 
تفاوتی نمی کند چه کسی در آمریکا می خواهد 
قدرت بگیرد اما حال که عــده ای می خواهند با 
آمدن یک دموکرات همه بی مســئولیتی های 
خود را با به تاراج دادن کشور جبران کنند، کما 
اینکه در برجام هسته ای  را با دست خودمان نابود 
کردیم، همان بهتر که فالن شخص بماند تا تیغ 
تیز این خبط و خطای محاســباتی این بار ردای 
صنعت موشــکی ما را همچون هسته ای، چاک 
چاک نکند. و اال موضع جریــان مقاومت چه در 
خصوص انتخابات آمریکا و چه هر کشور دیگری، 
کامال واضح و روشن است: "ما نه عزا می گیریم، 
نه شــادی می كنیم؛ برای ما فرقی ندارد " 
و راه برون رفت از مشکالت را تنها مقاومت، نگاه 
به ظرفیت های داخل کشــور، انجام متعهدانه 
و مسئوالنه وظایف، رعایت تقوای الهی و اتکا به 

خداوند متعال می دانیم.
همانگونه که عمر ابن ســعد در صحنه ی کربال 
به عبیداهلل ابن زیاد دل بســت و طمع گندم ری 
او را به بدبختی کشاند، ایران هم اگر بخواهد دل 
به آمریکا  و جوی آن ببنــدد قطعا  نتیجه ی آن 

بدبختی  مردم خواهد بود.
والسالم علیکم و رحمه اهلل و برکاته.
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چنان که دست گدایی شبانه می لرزد  
دلم برای تو ای بی نشانه می لرزد

هنوز کوچه به کوچه،  حکایت از مردی ست
که دست بسته ی او عاشقانه می لرزد

چه رفته است به دیوار و در که  تا  امروز
به نام تو در  و دیوار خانه می لرزد

چه دیده در که که پیاپی به سینه می کوبد؟
چه کرده شعله که با هر زبانه می لرزد؟

هنوز از آنچه گذشته است بر در و دیوار
به خانه چند  دل کودکانه می لرزد

دگر نشان مزار تو را نخواهم خواست    
که در جواب، زمین و زمانه می لرزد

ز من شکیب مجو، کوه صبر اگر باشم 
همین که نام تو آرند شانه می لرزد

ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا)س( بر همگان تسلیت باد

میالد عرفان پور
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کجای کار هستید؟!
مهدی خطیب دماوندی

 دانشجوی  کارشناسی ارشد حقوق عمومی  دانشگاه شهید بهشتی)ره(

نقدی بر گروه های دانشجویی اصالح طلب

جریان دوم خرداد را می توان مهم ترین نقطه 
افول دانشجویان اصالح طلب در تاریخ جنبش 
دانشجویی به شمار آورد. سیدمحمد خاتمی، 
با ابراز نظرات غوغاساالرانه در زمینه آزادی و 
دموکراسی و بسط گفتمان غرب گرایی موفق 
شد تا توده جریان دانشجویی در دهه هفتاد را 
با خود همراه ســازد. در آن زمان دفتر تحکیم 
وحدت که تشــکلی فراگیر و وابسته به جناح 
چپ و تجدیدنظر خواه نظام جمهوری اسالمی 
بود، به همراه اتحادیه اســالمی دانشجویان و 
دانش آموختگان و اتحادیه ملی دانشــجویان 
که بعدها تبدیل به جبهه متحد دانشــجویی 
شد بیشترین نقش را در پیروزی جریان دوم 
خرداد ایفا کرد. میزان این تاثیرگذاری تا جایی 
بود که رئیس دولت اصالحات صراحتاً تشکل 
های دانشــجویی را یکی از پایــگاه های مهم 
رای آوری خود معرفی نمود. به نوعی جریان 
دوم خرداد موفق شــد در یک بازی برد برد، با 
تالش برای پی ریزی الگوی لیبرال دموکراسی 
و فعالیت در نقش اپوزیسیون نظام و برهم زدن 
مرزهای انقــالب و ضدانقالب پیوند محکمی 
میان طیف های مختلف دانشــجویی برقرار 
کند، به طوری که جریان دانشــجویی هویت 
از دســت رفته خویش را در اســتقرار دولت 

اصالحات جستجو می کرد.
 اما رفته رفته این دانشــجویان دریافتند که 
بســیاری از توقعات آنان بر روی زمین باقی 
مانده و دولت با موج سواری روی احساسات 
دانشــجویان و اســتفاده ابزاری از ظرفیت 
تشــکل های دانشــجویی و خواسته های 
این قشــر صرفا به دنبال دستیابی به منافع 

سیاسی خود بوده است.

البته ناگفته نماند گرچه اقدامات جریان دوم 
خرداد پاسخگوی انتظارات دانشجویان اصالح 
طلب نبود، اما این جریان توانســت با محدود 
کردن و در تنگنــا قــرار دادن فعالیت گروه 
های دانشــجویی و ارزشــی، ترور شخصیتی 
دانشجویان مذهبی و بســتن تریبون جریان 
انقالبی و قبضه کردن فضای سیاسی کشور به 
نفع جریانی خاص مسیر جنبش دانشجویی را 
از مطالبه گری و عدالتخواهی به سمت منفعت 

خواهی و انحصارطلبی منحرف سازد.

دومین ضربه بــر پیکره جریان دانشــجویی 
اصالح طلب در انتخابات ریاســت جمهوری 
سال 92 وارد شــد. در اصل حوادث بین سال 
۸۸ تا دوازدهمیــن دوره انتخابات ریاســت 
جمهوری باعث شد همان اندک روحیه مطالبه 
گری و آرمان خواهی دانشجویان اصالح طلب 
به فراموشی سپرده شود و تنها به دست گیری 
افسار قدرت هدف این جریان دانشجویی قرار 
گیرد. دانشــجویان اصالح طلب در این برهه 
زمانی با افت شــدید گفتمانی مواجه شدند و 
پیگیری مســئله رفع حصر و آزادی زندانیان 
سیاســی تنها دریچه ارتباط آنان بــا مردم و 

حکومت بود.
 این جریان دانشــجویی با برگــزاری برنامه 
هایی همچون جلسه ی شعرخوانی ، دورهمی 
های همراه با موســیقی ، اکــران فیلم ها و 
مستندهای خارجی و درنهایت اجرای نمایش 
و تئاتر سعی در افزایش بدنه تشکیالتی خود 
داشــت اما غافل از آن که این مســکن های 

زودبازده خال گفتمانی ان ها پر نخواهد کرد. 

بنابراین این بهترین فرصتی بود که جریان دوم 
خرداد می توانست بار دیگر با پرچم رسیدگی 
به مطالبات  دانشجویان اصالح طلب و سردادن 
شعارهای رادیکال، بسترهای ادغام، همبستگی 
و اختالط احزاب و تشــکل های دانشــجویی 
را فراهم ســازد. این بار هم مشــابه آن چه که 
در دوم خرداد ســال ۷٦ اتفاق افتــاد ، با رای 
آوردن روحانی بســیاری از توقعات و انتظارات 
دانشجویان مغفول ماند و اصالح طلبان بار دیگر 
با استفاده ابزاری از بدنه دانشجویی خود موجب 

سرخوردگی دانشجویان اصالح طلب شدند.

حمایت بدنه دانشجویی اصالح طلبان چه در 
جریان دوم خرداد ۷٦ و چه در انتخابات ریاست 
جمهوری 92 موجب شد تا آنان بیش از گذشته 
خود را بدهکار جنبش دانشجویی بدانند ، چون 
نتیجه هزینــه هایی که در این راه صرف شــد 
بسیار بیشتر از امتیازات آن بود.از طرفی ناکامی 
دولت روحانی در سیاســت خارجی و شکست 
همه جانبه برجام ، عدم پیگیری وعده توخالی 
رفع حصر، مواجه شدن کشــور با معزل تورم، 
بیکاری و اشــتغال و درنهایت عدم توجه کافی 
به تشکل های دولت ساخته موجب شد تا زبان 
پاسخگویی تشکل های اصالح طلب در دانشگاه 

بیش از گذشته بسته باقی بماند.
جنبش دانشجویی از همان اوایل انقالب، کانون 
توجه سیاستمداران و بســیاری از اشخاص و 
گروه های سیاسی به شمار می رفت. در طول 
سال های پس از بهمن ۵۷، مطالبات سیاسی 
اجتماعی و اقتصادی ابتدا در دانشگاه ها شکل 
می گرفت و پس از آن به بقیه جامعه تســری 
پیدا می کرد. ریشه اصلی این کنشگری را نیز 
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می توان در روحیه آرمان خواهی و مطالبه گری 
دانشجویان جستجو کرد. مادامی که جنبش 
دانشجویی با استقالل در فکر و آزادی در عمل 
و اندیشه به دنبال انجام مهم ترین وظیفه خود 
یعنی آزادی اندیشــی، مطالبه گــری و آرمان 
خواهی باشــد می تواند نقش موثری در بهبود 
ســالمت سیاســی یک نظام دموکراتیک ایفا 
کند. اما به محض اینکه روحیه استقالل طلبی 
دانشــجویان دســت مایه بازی های سیاسی 
احزاب شد، از مســیر اصلی کنشگری خود نیز 
منحرف می شود. در مسئله ترور سردار شهید 
سپهبد حاج قاسم ســلیمانی توسط نظامیان 
رژیم آمریکا این موضوع اثبات شــد که هنوز 
بســیاری از دانشــجویان وام دار چهره های 

سرشناس جریان دوم خرداد هستند.

بالفاصله یک روز پس از به شــهادت رسیدن 
سردار سلیمانی، درحالی که همه ملت ایران 
داغ دار از اتفاق پیش آمــده بودند و یک صدا 
فریاد انتقام و خونخواهی فرمانده سپاه قدس 
را مطالبه می کردند، تعدادی از اصالح طلبان 
که برخی از آنان را امضاکنندگان نامه جام زهر 
مجلس ششم تشکیل می دادند ضمن صدور 
بیانیه ای تلویحاً از مسئوالن درخواست کردند 
تا با خویشتن داری مانع وقوع جنگ در کشور 

و منطقه خاورمیانه شوند. 
بالشک هر ایرانی وطن دوستی بر روی اصول 
و مبانی همچون آزادی، اســتقالل، وحدت، 
تمامیت ارضی و امنیت ملی اتفاق نظر دارد و 
مســئله امنیت را جدای از اختالفات سیاسی 
می داند. این سند نانوشته چه در دانشگاه و چه 
در خارج از دانشــگاه اعتبار و مشروعیت دارد. 

حداقل انتظار جریان دانشــجویی کشور این 
بود که بدنه دانشــجویی جریان اصالحات در 
قضیه شهادت سردار سلیمانی در برابر خواسته 
سران جبهه دوم خرداد واکنش نشان می داد و 
راه خود را از آنان جدا می ساخت. اما مشخص 
شد این جریان دانشجویی هنوز درصدد ترمیم 
هزینه های سنگین جریان دوم خرداد بر نیامده 
است. سکوت تشکل های اصالح طلب در قبال 
موضع سطحی سردمداران جریان دوم خرداد و 
همچنین تجربه موفق سپاه پاسداران در پاسخ 
به عملیات تروریستی آمریکا و هدف قرار دادن 
پایگاه نظامی عین االسد موجب شد بار دیگر 
این جریان دانشجویی سرخورده و شرمنده از 

عدم تصمیم گیری درست خود شود.
شاید االن وقت آن باشد که دانشجویان اصالح 
طلب از خود بپرسند ؛ تا کجا قرار است به این 
ســیکل معیوب ادامه دهند و حیــات و بقای 
خویش را معطوف و وابسته به حیات  احزاب و 

چهره های سیاسی نماید؟! 
با مطالعه سرگذشــت جریــان اصالح طلبی 
در دانشــگاه ، به نظر می رســد ایــن بار خود 
دانشجویان اصالح طلب هســتند که در حال 
ضربه زدن به پیکره تشکیالتی و گفتمانی خود 
می باشند واگرنه ناکامی آنان در حمایت از گروه 
های سیاســی خارج از دانشگاه حقیقتی است 
که حتی خود آنان متوجه شده اند. مادامی که 
عده ای بیرون از دانشــگاه به صورت قیم مآبانه 
بدنه جریان دانشجویی اصالح طلب را هدایت 
و رهبری کنند ، بالشــک اهــرم مطالبه گری 
آنان را مهار کرده اند و قادر خواهند بود با ایجاد 
بازی های سیاسی و پیشنهاد امتیازات، جریان 

دانشجویی را وام دار خود کنند.

دانشجویی  تشکل 
کــه وام دار شــد ، 
حــق مطالبه گری 
و مشی انتقادی را 
نخواهد داشــت و 
این یعنی موت یک 

جریان دانشجویی.

 به نظر می رســد 
دانشجویان  زمانی 
اصالح طلب واجد 
تفکــر گفتمانــی 
که  شــوند  مــی 
و  دقیق  مرزبندی 
روشنی با احزاب و 
خارج  های  چهره 
داشته  دانشگاه  از 

باشند.

و من اهلل توفیق
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منهای قانون!
سهیل كاكایی

 دانشجوی دندانپزشکی  دانشگاه  علوم پزشکی شهید بهشتی)ره(

به نام کسی که جانم در دست قدرت اوست

جانم فدای ایران

سالم
من یک دهه هشتادی هستم...

من و شاید خیلی از شــما هایی که در حال 
مطالعه این متن هستید در سال ۸۸ به سنی 
نرسیده بودیم که خیلی از حقایق را متوجه 
شــویم و یا ببینیم و به قول معروف بیرون 

رینگ وایسادیم و نمی دونیم چخبره ...!
اما راه تحقیق بر کسانی که به دنبال حقایق 
هستند هیچگاه بسته نبوده مگر اینکه خود  

افراد تمایلی به شناخت آن نداشته باشند.
شــاید آن موقع خیلی در جریــان حوادث 
نبوده باشم اما اکنون تا حد زیادی می دونم 
در آن زمان چــه جوی وجود داشــته، چه 
اتفاقاتی  افتاده، چه حرف هایی زده شــده 

و در کل تو سال ۱۳۸۸ چه خبر بوده است.
 حاال با کسب اجازه از محضر شما دوستان عزیزم 
میخوام چند دقیقه ای وقتتون رو قرض بگیرم و با 
هم راجب این اتفاق مهم و اینکه چرا به وجود اومد 

صحبت کنیم ممنونم از وقتی که می گزارید.
بهتره از چند ماه قبل از انتخابات شروع کنم 
جایی که تازه تبلیغات انتخاباتی شروع شده 
بود و شور و شوق انتخابات کشور رو فرا گرفته 
بود خب از همون اول حــرف هایی زده می 
شــد و نظر هایی راجع به چگونگی انتخابات 
داده می شــد و این که دقت داشــته باشید 

موضع گیری ها تا قبل از روز 22 خرداد بسیار 
متفاوت از بعد روز 22خرداد بود...

جایی که هنوز مناظره های انتخاباتی هم آغاز 
نشده بود بعضی رسانه های خارجی دم از تقلب 
احتمالی در انتخابات آینده می زدند و حتی قبل 
از اینکه چیزی شروع شود گفته می شد که اگر 
فالن نامزد انتخاب نشد قطعا تقلب شده اما این 
بحث به عنوان یک بحث فرعی مطرح می شد 
و هدف آن بی اعتبار جلوه دادن انتخابات ایران 
و جلوگیری از شــرکت مردم در آن بود خالصه 
کالم اینکه رســانه های خارجی از هیچ تالشی 
برای دلســرد کردن مردم و جلو گیری از رای 

دادن آن ها دریغ نکردند.
عالوه بر رسانه های خارجی برخی افراد  صاحب 
نظر حزب اصالحات نیز بارها  سالمت انتخابات 
را زیر سوال بردند )گفته می شود آقای خاتمی 
حداقل۳۳ بار دراین رابطه سخن گفتند(، اما در 

اینجا تنها دو مورد از این ها را خواهم آورد:
١2  آذر ٨7، آیت الل هاشمی رفسنجانی: 
" اگر مــردم احســاس کننــد رایشــان در 
سرنوشتشان بی اثر است و متولیانی پیدا شوند 
کــه رای آن ها را هر جوری کــه می خواهند، 

بخوانند، آنگاه دلسرد می شوند."
2١ خرداد ٨٨، محمد خاتمی: " باید برای 
نجات کشور از مهلکه ای که  در آن گرفتار شدیم، 
در 22 خرداد حضور گسترده ای داشته باشیم که 
حضور مردمباطل الســحر است، تا بگوییم غلی 
رغم کارشکنی ها و اراده ای که می خواهد اقلیت 

بر کشور حاکم باشد، بگوییم با حضور مردم می 
توانیم موانع را پشت سر بگذاریم."

))البته که اعتراض به ســالمت انتخابات تنها 
در زمان هایی اســت که خودشان امکان رای 
آوردن نداشته باشند، درست همان چیزی که 
در انتخابات مجلس گذشته شاهد آن بودیم و 
انتخابات دوره های ریاست جمهوری  یازدهم و 
دوازدهم  کامال صحیح و بدون هیچ شبهه ای 

بود!!((

مثل تمام انتخابات های دیگر  به هر حال بحث 
جانب داری عده ای و جریان هایی از یک نامزد 
خاص مطرح بود که جریان اصالحات و پرسنل 
دولت سازندگی به رهبری آقای رفسنجانی و 
آقای خاتمی  وهمچنیــن آقای ناطق نوری به 
پشتیبانی از نامزد مورد نظرشان که آقای میر 

حسین موسوی باشد پرداختند.
تخریبات علیه آقای احمدی نــژاد که رییس 
جمهور وقت ایران بود نیز بسیار شدت داشت 
و به گفته خودشان در دوران ریاست جمهوری 
ایشان مجموعا ۳2۰۰۰۰ تیتر توسط روزنامه 
ها بر ضد ایشان زده شده بود همچنین تبلیغات 
برای آقای موسوی بسیار گسترده و سازماندهی 

شده و با صرف هزینه های بسیار زیاد بود.
و البته آقای احمدی نژاد نیز بیکار ننشسته و با 
سفر های پی در پی به نقاط مختلف کشور به 

قول معروف از طرفدارانش بیعت می گرفت.
 اوضاع به همین احوال ســپری شــد تا روز 
مناظره آقای موسوی و آقای احمدی نژاد... 

3۹
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اول یک ویژگی برجســته و خوبی که به نظر 
من مناظره های انتخاباتی داشــتند این بود 
که بســیار بی پرده سخن گفته شــد و بسیار 
رک در باره تمام اتفاقاتی که در۳۰ سال اخیر 
افتاده بود صحبت شــد و جواب خواسته شد. 
اگرچه گاها احساســات غالب می شد و حرف 
از دایره منطق خارج میشد. به عنوان  مثال آن 
اتهامات گاها ثابت نشده که طرفین به هم وارد 
میکردند )البته ممکن است درست بوده باشند 
ولی وقتی در دادگاه ثابت نشده اند نباید جلوی 

چند ده میلیون نفر آدم از آن صحبتی میشد(.
شروع مناظره آقای موســوی و آقای احمدی 
نژاد با آقای احمــدی نژاد بود و ایشــان با این 
جمله شروع کردند: »آقای موسوی بنده به شما 
عالقه مندم ولی...« سپس به ابراز نارضایتی از 
کم شماردن و ناچیز شــماردن خدمات دولت 
در این چهار سال پرداخت و اضافه کرد : » این 
دولت خدمات پر شــماری داشته و دولت های 
قبل از این هم خدماتی داشتند ولی ایراداتی که 
به دولت من وارد می کنند ایا منطقی است؟ آیا 
اعتیاد و بیکاری مشکالتی اند که در این چهل 
سال نبوده اند و در این چهار سال به وجود امده 
اند؟ ایا تورمی که امروزه وجود دارد در این چهار 

سال ایجاد شده ؟ « و نکاتی از این قبیل (
وقتی نوبت به آقای موسوی رسید ایراداتی به نوع 
رفتار و مخصوصا سیاست خارجه آقای احمدی 
نژاد وارد کــرد و نظرات خود را نیــز اضافه کرد : 

»آقای احمدی نژاد سیاســت های شما سبب 
خار شدن و شکسته شدن عزت مردم ایران شده 
اســت به طور مثال وقتی کماندو های انگلیسی 
را دســتگیر کردید این افراد به خاک کشــور ما 
تجاوز کرده بودند و باید اعدام می شدند  نه اینکه 
با تشری که دولت انگلستان زد کت و شلوار تن 
آن ها بکنید و جلویشان سر خم کرده و آن ها را 
با تشریفاتی که ما گاها برای خود مسئولین این 

کشور ها نمی گیریم آن ها را تحویل دهید. 
شما به عربستان پیام دادید و از ایشان خواهش 
کردید که شمارا برای یک نشست دعوت کند 
راجب هولوکاست سخنرانی کردید آن هم در 
زمانی که اســرائیل بعد از جنایات خود حتی 
مورد خشــم اروپا قرار گرفته بود و اروپا نیز به 
آن پشت کرده بود ولی ســخنرانی شما باعث 
شد که اروپا بار دیگر یک پارچه پشت اسرائیل 

بایستد.
 شــما گفتید که امریکا رو به افول است و در 
حال نابودیســت اگر اینطور است پس چرا تا 

به حال چهار بار به آن کشور سفر کرده اید؟«
در ادامه اضافه کرد که » سیاســت های شما 
بر اساس تخیل و خیال پردازی راجب  آینده 

غرب است و نتیجه مطلوبی نخواهد داشت.«

آقای احمدی نــژاد اینگونه پاســخ دادند : 
»آقای موســوی ظاهرا اطالعات غلط به شما 
رساندند راجب قضیه انگلستان دولت این کشور 

نامه کتبی داد و عذر خواهی کــرد و گفت که 
رفتار خود در قبال ایران تغییــر خواهد داد به 
عالوه اینها 2۸ سال است که سعی دارند دولت 
ایران را یک دولت گروگان گیر و خشــن نشان 
دهند که ما با این اقدام خود خالف آن را نشان 
دادیم در مورد عربستان خود ملک عبد ا.. یک 
ســال قبل از نشســت اوپک از من دعوت کرد 
که من جواب رد دادم و در نشست اوپک از من 
پرسید که اگر شمارا دعوت کنم به مکه می آیید، 
من هم گفتم بله در ضمن سفر سیاسی نبود و 
فقط برای حج بود همچنین در دوران خود شما  
آقای موسوی اتفاقاتی افتاد که روابط ما به طور 

کامل از اساس با دولت عربستان قطع شد .
در ضمن شما الزم است مواضع خود را در برابر 
رژیم صهیونیســتی را مرور کنید، خود شما 
بودید که گفتید ما باید نیروی نظامی مستقیم 
به به جنــوب لبنان ارســال کنیــم و رژیم 
صهیونیستی باید از صفحه روزگار محو شود 
در مسئله هسته ای در زمان حامی شما آقای 
خاتمی پروتکل الحاقی بر کشــور ما تحمیل 
شــد که بدون مصوبــه مجلــس و برخالف 
قانون اساســی اســت و برای چرخاندن سه 
ســانتریفیوژ باید به غرب التماس می کردید  
االن ۷۰۰۰ ســانترفیوژ دارند می چرخند و 

کشوربه پیشرفت های بزرگی رسیده است«
در ادامه رفتار آقای احمدی نژاد دیکتاتور گونه 

مهندس میر حسین موسوی؛ در انتخابات دولت دهم 
١۳ میلیون و 2١6 هزار و 4١١ رای  )57 .۳۳ درصد آرا( 

كسب كرد و ادعای تقلب در انتخابات را مطرح كرد.
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خوانده شد که ایشان در جواب گفتند: " آقای 
موسوی در دولت من ۳2۰۰۰۰ تیتر علیه من 
زده شــده ولی هیچ روزنامه ای تعطیل نشده و 
مشکلی پیش نیامده اما در دولت شما حتی یک 
خط انتقاد علیه خود شما کسی جرئت نداشتد 
بنویسد و فقط هفته ای دو نقد آن هم اقتصادی 
به شما وارد شد. آقای هاشمی روزنامه ای را که 

یک تیتر علیه ایشان زده بود بستند.
 حاال رفتار ما دیکتاتور گونست؟

 در ادامه مطالب دیگری بیان شــد که برای 
جلوگیری از طوالنی شــدن سخن از آن ها 
صرف نظر می کنم در مناظره بعدی با آقای 
کروبی بحث بیشتر به مســائل اقتصادی و 

دزدی ها و از این قبیل موارد کشیده شد...

فضای غالب بر انتخابات طوری بود که انگار 
آقــای  کروبی و آقای موســوی تیمی بازی 
می کنند )چیزی شــبیه اقــای جهانگیری 
و اقای روحانی در انتخابــات 9٦( آقای میر 
حسین موســوی یک سری شــعار داشت 
که از جمله آن ها می توان به شــعار هر نفر 
یک ستاد اشاره کرد افراد برجسته در ستاد 
های انتخابات ایشــان عموما کابینه دکتر 
روحانی بودند از جملــه آقای نوبخت، آقای 

جهانگیری، آقای آخوندی و... 
و اما انتخابات ســال ۱۳۸۸ برگزار شــد و 
مشارکت 4۰ میلیونی که در آن اتفاق افتاد 
حقیقتا کم نظیر بود  ۸۵ درصد کل واجدین 
شرایط در انتخابات شرکت کردند که واقعا 
اتفاق بزرگی بود و یک رای اعتماد بســیار 
محکم بــه صالحیت جمهوری اســالمی و 

انتخابات از طرف مردم بود.

قبل از اعالم نتایج، آقای موســوی در یک 
کنفرانس خبری که از قضا بســیار شــلوغ 
هم بود اعالم کرد که اخبار موثقی دارد که 
در شمارش آرا برخی از شــهر ها تخلفاتی 
بــوده از جمله اینکه فرصــت رای دادن به 
تمام رای دهندگان داده نشده و حوزه های 
رای گیری به جای ساعت دوازده ساعت ده 
بسته شــده همچنین اعالم کرد که برخی 
ناظران ایشــان  اخراج شــدند  و گفت که 
در شــهر های تبریز، اصفهان و شیراز  در 
شــمارش آرا اشتباه شــده و تقلب صورت 

گرفته است.
 پس از اعالم نتایج، آقای موســوی با یازده 
میلیون اختالف نتیجه را به آقای احمدی 
نژاد واگذار کردند  ولی نتایج را قبول نکرده 
و گفتند که تقلب شــده اســت. البته این 
اختالف یازده میلیونی خــود دلیل نقضی بر 
این ادعا بود،  چون با یک حساب سرانگشتی 
ســاده و بر اســاس تعداد صندوق های رای 
گیری و ناظرینی که از ســوی نامزد ها پای 
صندوق ها بودند) که از قضــا تعداد ناظرین 
آقای موسوی از سایرین هم بیشتر بوده است( 
این حجم از تقلب نشدنی بوده و ادعای آقای 

موسوی ادعای باطلی بوده است.
علی ای حال رســانه های خارجــی  هم بر 
طبل این  قضیه ی تقلــب کوفتند و فضا را به 
شدت متشنج کردند. هواداران آقای موسوی 
به خیابان آمدند و با شــعار رای ما چه شد، به 

تظاهرات پرداختند .
دولت امریکا هم که رئیــس جمهور وقت آن 
باراک اوباما بود از این تظاهرات حمایت کرد 
و در تایید آن بیانیه داد همچنین دولت های 
انگلیس و فرانســه نیز حمایت کردند. ) البته 

آقای اوباما در رابطه بــا اعتراضات طرفداران 
ترامپ به تقلــب  در انتخابات آمریکا گفتند 
که: " ادعاهای تقلب در انتخابات، دموکراسی 
را تضعیف می کند." وی در پاسخ به اینکه چرا 
در سال ۸۸ از ادعای تقلب در انتخابات ایران 
حمایت کرده است گفت: "به جز ایران!!!!  :(" (

تظاهرات با این هدف بود کــه که انتخابات 
باطل شده و آقای موســوی رئیس جمهور 
اعالم شــود ولی رهبری از همان روز اول با 
صراحت اعالم کردند کــه اگر فکر می کنید 
تقلبی شده راه پیگیری آن از طریق شورای 
نگهبان است، قانون در این زمینه کامل است 
و مشکلی ندارد می توانید افراد مورد اعتماد 
خود را پای صندوق های رای بفرســتید تا 
از نزدیک شاهد شــمارش دوباره آرا باشند، 
همچنین اضافه کردند که این حرکت شــما 
سبب آســیب بســیار زیادی به کسب و کار 
مردم خواهد شــد و کمترین آســیبش این 
اســت که در آمد مــردم در آن خیابان ها را 

قطع خواهد کرد .
گوش کســی  به این حرف ها بدهکار نبود و 
نهایتا این تظاهرات ها به حرکتی موسوم به 
جنبش سبز انجامید که به شدت توسط تمام 
دشمنان ایران حتی گروهک های منافقین 

آقای مهدی کروبی در انتخابات دولت دهم، ۳۳۳ هزار و ٦۳۵ 
رأی یعنی کمتر از یک درصد آرا،  را کسب نمودند .

ایشان با اینکه تعداد رای هایشان از رای های باطله نیز کمتر بود، 
باز ادعای تقلب داشتند و مردم را به خیابان ها دعوت کردند!!

زهرا رهنورد، همسر میرحسین موسوی
وی با استدالل اینکه مردم لرســتان، داماد خود را 
رها نمی کنند، سالمت انتخابات را زیر سوال برده و 

ادعای تقلب داشت.
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و عربستان ســعودی حمایت و ساپورت همه 
جانبه میشــد ) پولی، آموزشــی و تبلیغاتی 
به طوری کــه عبدالمالک ریگــی  اعالم کرد 
حاضر اســت در آموزش نیرو ها و تجهیز آن 
ها، به جنبش ســبز کمک کنــد( این جریان 
ادامه داشت و طی کل این جریان حدود 2۰۰ 
میلیارد تومان خسارت به کل کشور وارد شد 
و چند نفر از مردم  هم که سه نفر آن ها سرباز 

بودند توسط این افراد کشته شدند.

 قضیه  ۸ مــاه ادامه پیدا کرد داســتان به روز 
عاشورا رسید از روز قبل یعنی ازروز  تاسوعا، 
رادیو فردا بی بی ســی و ووآ اعالم کردند که 
فردا شعار های متفاوتی داده خواهد شد. آقای 
عبدالکریم سروش در برنامه ای با رادیو بی بی 
ســی اعالم کردند که قران کالم خدا نیست و 

موجودی به نام امام دوازدهم وجود ندارد.
عطا ا.. مهاجرانی وزیر سابق  یعنی وزیر دولت 
اصالحات اعالم کرد که محــرم رنگ و بوی 

دیگری خواهد داشت.
 در روز عاشورای حسینی ناگهان همه چیز 
بسیار شدید تر شد، شــعار ها به شعار های 
بســیار تند تر تغییر یافت )برای مثال مرگ 
بر اصل والیــت فقیه(  و رفتــار به اصطالح 
معترضان بســیار خشن تر شــد به طوری 
که یک جــوان که ظاهر مذهبی داشــت و 
بســیجی هم نبود را وســط خیابان کتک 
زدند و با اینک عمده جمعیت سعی داشتند 
از برهنه شــدن آن جوان جلو گیری کنند، 
)فیلم این درگیری از فاصله بســیار نزدیک 
در یوتیوب موجود اســت ( جوان را برهنه 

کرده و آتش زدند.
 جلو یک اتوبــوس را گرفتند افــراد را پیاده 
کردنــد  و اتوبوس را آتــش زدنــد. یکی از 
مســافران که روحانی بودنــد را برهنه کرده 
و سپس کشــتند؛  در آن روز از هیچ جنایتی 
کوتاهی نکردند و هر کاری که از دستشــان 
بر می آمد انجــام دادند به امام حســین)ع( 
و اســالم هر بی احترامی و هتک حرمتی که 
می توانســتند کردند و واقعا از آن بیشــتر با 

آن وســایل موجود ممکن نبــود وگرنه دریغ 
نمیکردند...

سران فتنه كه آقایان موسوی كروبی 
و خاتمی باشند از این جنایات حمایت 
كردند و فتنه گران را عزادار واقعی امام 

حسین معرفی كردند!
 باراک اوباما و نخســت وزیر وقت اسرائیل 
نیز از این حرکت حمایــت کردند و اوباما به 
صورت صریح گفت پشــت تظاهر کنندگان 
اســت. مریم رجوی در همان روز سخنرانی 
کرد در حالی که سر تا پا سبز پوشیده بود و 

حمایت خود را از فتنه گران اعالم کرد.
 این حرکت خــون مردم را به جــوش آورد و 
عصبانیــت جامعــه را به نهایت خود رســاند 
حاصل این حرکت بی شرمانه و هتک حرمت، 
راهپیمایی گسترده نه دی بود که بار دیگر پس 
از انتخابات 22 خرداد همه چیز را ثابت کردند . 

اما می رسیم به بحث شیرین حصر سران فتنه 
که اوج مطالبه گری جبهــه اصالحات در این 

سال ها  رفع حصر بوده است...
اما آیا دستور حصر موسوی، کروبی و رهنورد پس 
از فتنه ۸۸ و به آشوب کشیدن مملکت و هتک 

حرمت در روز عاشورای حسینی صادر شد؟
جالب است بدانید كه به خاطر فتنه ٨٨ 
هیچكدام از ســران فتنه نه به زندان 
افتادند و نه حصر شدند. هیچ حكمی 
برای آنان صادر نشد و نظام با آنها مدارا 

كرد بلكه به آغوش مردم بازگردند.

پس جریان حصر فتنه گران از کجا آمد؟!
در ســال۸9 که در منطقــه، جریــان بیداری 
اسالمی شــکل گرفت و خیلی از کشورها مثل 
مصر و بحریــن و... اعالم کردنــد که میخواهند 
علیه حاکمان ظالمشــان قیام کنند؛ شیوه کار 
هم به این شکل بود که مردم معترض در یکی از 

میدانهای اصلی شهر تجمع و تحصن می کردند...
فتنه گران که سال۸۸ شکســت خورده بودند 

زمان را مناسب دیدند تا به بهانه بیداری اسالمی 
علیه نظام آشــوب کنند. بهمن ماه ســال۸9 
میرحســین موســوی، زهرا رهنورد و مهدی 
کروبی از جریان های ضدانقالب و مردم دعوت 
کردند که علیه نظام در میــدان آزادی تحصن 

کنند اما مردم به میدان بازی آن ها نیامدند...
پس از آن شورای عالی امنیت ملی نه به خاطر 
آشــوبهای انتخاباتی بلکه برای ایجاد نسخه 
بدلی بیداری اســالمی و آغــاز از بین بردن 
آســایش و آرامش مردم و اقدام علیه امنیت 
ملی، طبق قانون فتنه گران را محصور کردند 
برای اینکه آماده بشوند برای محاکمه. در این 

میان خاتمی هم ممنوع التصویر شد.
از آن ســال همگی منتظر هســتیم 
كه حصر پایان بپذیــرد و فتنه گران 
محاكمه شــوند و به مجازاتی كه در 

خورشان هست برسند...
حاال شما  قضاوت کنید، تا این جا این حصر 
به نفع چه کسانی بوده؟ چه طیفی از حصر 
بودن اینها می توانند ســود ببرند و جایگاه و 

قدرت خود را حفظ کنند؟!
به هر حال با لطف خداوند و درایت مقام معظم 
رهبری و هوشــیاری مردم آن قائلــه به پایان 
رسید، اما ما جوانان باید خودمان را برای حوادثی 
مشابه آن آماده کنیم، با بصیرت و  آینده نگری 
به حوادث بنگریم تا عالوه براینکه اقدامی علیه 
منافع ملی و امنیت ملی کشورمان نکنیم بلکه 
بتوانیم در برابر دشمنان داخلی و خارجی کشور، 
که جز نابودی کشور عزیزمان ایران چیز دیگری 

نمی خواهند مقابله کنیم.
 صحبت هایی که بنده کردم تماما مستند و نه 
بر اساس نوشته ها بلکه بر اســاس ویدیو های 
موجود از وقایع و اتفاقات و سخنرانی ها مناظره 
ها تیتر های روزنامه ها و اخبار رسانه هاست هیچ 
قسمت از این نوشته ها ساخته ذهن بنده نبوده و 
خواهشی که از دوستان دارم اصل سخنرانی ها و 
ویدیو ها را ببینند که تاثیر گزاری بسیار بیشتری 

از متن بنده حقیر خواهد داشت .
 با  تشکر یک ایرانی  

۴۲
می نویسم چون قلم باقیست
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ســید محمد خاتمی: رئیس دولت در 
دوره های هفتم و هشتم

قبل و بعــد از  انتخابات ســال ٨٨ با 
بیانیه ها و مصاحبه های خود سعی در 
تشویش اذهان عمومی و تشویق آن 

ها به مقابله با نظام  داشتند.

ایشان طبق مصوبه شورای امنیت ملی 
در سال ٨٩ ممنوع التصویر شدند.

مرحوم اكبر هاشمی رفسنجانی: رئیس دولت 
در دوره های پنجم و ششم

قبل و بعد از  انتخابات ســال ٨٨ با بیانیه ها و 
مصاحبه های خود ســعی در تشویش اذهان 
عمومی و تشــویق آن ها به مقابلــه با نظام  

داشتند.

ایشان در ١٩ دی ١۳٩5 در تهران فوت كردند.

۴3
می نویسم چون قلم باقیست
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فتنه در نگاه رهبری
گرد آورنده و تنظیم: علی عمرانی

 دانشجوی رشته دندانپزشکی  دانشگاه  علوم پزشکی شهید بهشتی)ره(

در جریان فتنه و آشوب هابی كه در سال ٨٨ رخ داد، آسیب های زیادی به كشور وارد شد، افراد بسیار زیادی درگیر شدند 
و از آبرو، جان و مالشان هزینه پرداختند و مورد ظلم واقع شدند؛ اما بی شك، مظلوم ترین شخص در این برحه ی زمانی از 
تاریخ جمهوری اسلمی ایران، شخص آیت الل سید علی خامنه ای)حفظه الل( رهبر عظیم الشان این كشور بودند كه در 

ادامه با بررسی بخشی از بیانات ایشان به بازخوانی فتنه ی ٨٨ خواهیم پرداخت.

قسمت اول: از ۸۸/۱/۱ تا روز انتخابات)۸۸/3/۲۲(
از آن جایی که دشمنان ایران، همیشــه درصدد آسیب وارد کردن 
به کشور هســتند و انتخابات نیز یکی از مهم ترین نقاطی هست که 
دشمن می تواند ضربه بزند، رهبری به تبیین مکر و حیله ی دشمن 
می پردازد: »در درجه ی اول، هدفشــان تعطیل شــدن انتخابات 
است که انتخابات نباشــد... در درجه ی بعد، هدفشان این است که 
انتخابات سبک و سرد برگزار بشــود. میخواهند ملت ایران حضور 

فعالی در انتخابات نداشته باشد.« )2/22/١۳٨٨(
اما با توصیه های ایشان، مردم با شور و هیجانی وصف ناپذیر پای صندوق 
های رای آمدند و با ۸۵ درصد مشــارکت در انتخابات، صحنه های غرور 
آفرینی خلق کردند: » همه باید اصرار داشــته باشــید که در انتخابات 
شرکت کنید. به نظر من مسئله ی اول در انتخابات، مسئله ی انتخاب این 
شخص یا آن شخص نیست؛ مســئله ی اول، مسئله ی حضور شماست. 
حضور شماست که نظام را تحکیم می کند، پایه های نظام را مستحکم 
می کند، آبروی ملت ایران را زیاد می کند، اســتقامت کشور را در مقابل 
دشــمنی ها زیاد می کند و دشــمن را از طمع ورزیدن به کشور و از فکر 

ضربه زدن و توسعه و فساد و فتنه منصرف میکند.« )2/22/١۳٨٨(
دشــمنان داخلی و خارجی تا حدی مطمئن بودند، نقشه هایشان در 
کمرنگ کردن حضور مردم در انتخابات، بی ثمر خواهد بود، به سراغ 
نقشه های شوم دیگر خود رفتند. نقشه هایی که از سال ها قبل برنامه 
ریزی اش شروع شده بود: » از دو سه ماه قبل از این، رادیوهای بیگانه 
شــروع کردند به بدنام کردن و مخدوش کردن چهره ی انتخابات در 
کشــورمان، برای بدبین کردن مردم. گاهی گفتند: این انتخابات 
نیست، انتصابات است. گاهی گفتند: این یک بازی کنترل شده ی 
درون حکومت اســت؛ گفتند: این کاندیداها خودشــان دارند بازی 
میکنند؛ نامزدهای مختلف که می بینید با هم اختالف نظر دارند، اینها 

همه ظاهرسازی است، بازی است. گاهی گفتند: در انتخابات قطعًا 
تقلب انجام خواهد گرفت؛ هر وقتی یک چیزی گفتند. مقصود از 
همه ی این تخریب ها یک چیز اســت و او اینکــه میخواهند ملت در 

انتخابات، مشارکت قوی و نمایانی نکند.« )١4/۳/٨٨(
اما رهبری در بیاناتشان، بارها سالمت انتخابات را تضمین کردند: » من 
می بینم بعضی ها در انتخاباتی که دو سه ماه دیگر انجام خواهد گرفت، 
از حال شروع كرده اند به خدشــه كردن!  این چه منطقی است؟ 
این چه فکری است؟ این چه انصافی است؟ این همه انتخابات در طول 
این سی سال انجام گرفته است - در حدود سی انتخابات - مسئولن 
وقت در هر دوره ای رسماً متعهد شده اند و صحت انتخابات را 
تضمین كرده اند، و انتخابات صحیح بوده است؛ چرا بیخود خدشه 
می کنند، مردم را متزلزل میکننــد، تردید ایجاد میکنند؟ که البته در 
ذهن مردم عزیز ما با این حرفها تردید ایجاد نخواهد شد.« )٨٨/١/١(  و 
گلگی خود را نسبت به برخی دوستان نیز ابراز کردند: » من انتظارم این 
است: کسانی که با ملت ایرانند، جزو ملت ایرانند، توقع دارند ملت ایران 
به آنها توجه کنند، اینها دیگر علیه ملــت ایران حرف نزنند و انتخابات 
ملت ایران را زیر ســؤال نبرند. مرتب تکرار نکنند که آقا این انتخابات 
سالم نیســت؛ انتخابات، انتخابات نیســت. چرا دروغ میگویند؟ چرا 
بی انصافی میکنند؟ چرا خالف واقع میگویند؟ چرا این همه زحماتی را 
که این ملت و مسئولین در طول این سالهای متمادی متحمل شدند، 
ندیده میگیرند؟ چرا؟ چرا ناسپاســی می کنند؟«)٨٨/2/٩( و نامزد 
ها را  دعوت بــه رعایت انصاف می کنند تا در جهــت تخریب  اذهان 
عمومی حرکت نکنند: » نامزدهای محترمی که تاکنون نام نویســی 
کرده اند و مشغول تبلیغات و اظهاراتی هســتند - اگرچه حاال وقت 
قانونی هم نرسیده، اما تبلیغات می کنند؛ اشکالی ندارد - سعی کنند 
با انصاف عمل کنند. اثبات و نفیشــان با توجه به حق و صدق باشد. 
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چیزهائی را که انسان می شنود، باور نمی کند که از زبان نامزدها و آن 
کسانی که دنبال این مسئولیت ها هستند، از روی صدق و صفا خارج 
شده باشد. گاهی انســان حرفهای عجیب و نسبت های عجیبی می 
شنود. این حرفها مردم را نگران میکند؛ کسی را هم به گوینده ی این 
حرفها دلبسته و عالقه مند نمی کند! نامزدهای محترم توجه داشته 

باشند: اذهان عمومی را تخریب نکنند.«)2/22/٨٨(
در یک هفته مانده به انتخابات هم ایشــان در پرهیز از اغتشــاش و 
اصطکاک فرمودند: » این جزو افتخارات کشور ماست. افراد گوناگون 
می آیند؛ با منشهای مختلف، با سالئق مختلف، با شیوه های گوناگون 
کار، در مقابل مردم قرار میگیرند. یک عده این را می پسندند، یک عده 
آن را می پسندند، یک عده آن را می پســندند؛ این افتخار است؛ این 
خوب است. هر کدام از نامزدهای محترم هم طرفدارانی دارند. بعضی 
ها از این طرفداران متعصب هم هستند، خیلی عالقه مند سرسختند 
به آن نامزد خودشــان. خیلی خوب، باشند، حرفی نیست؛ اما مواظب 
باشــید، مراقب باشــید که این عالقه مندیها به اصطکاک نینجامد؛ 
به اغتشاش نینجامد. شــما دارید برای عقیده ی خودتان، برای ایمان 
خودتان تالش می کنید؛ نگذارید دشمِن این ایمان، دشمِن این آرمان 
از شما سوء استفاده کند.  من شنیدم و اطالع پیدا کردم که در خیابان 
ها بعضی از جوانــان طرفداران نامزدها می رونــد -حاال من درباره ی 
این رفتن تو خیابانها حرفی نمی زنم- امــا مؤکداً می گویم: مبادا این 
خیابان گردیها بــه مقابله، به مجادله، به درگیــری بینجامد؛ مواظب 
باشید. اگر كسی دیدید كه اصرار بر اغتشاش و درگیری دارد، 

بدانید او یا خائن است، یا بسیار غافل است.«)١4/۳/٨٨(
»آنچه که من از مردم میخواهم، عبارت است از اینکه همه با همه ی 
قوا، با همه ی توان، با همه ی نشــاط، در روز بیســت و دوی خرداد 
پای صندوقهای رأی حاضر بشــوند و رأی بدهنــد. خدای متعال با 
آن ملتی است که می اندیشد، تصمیم می گیرد، انتخاب می کند، و 

برای خدا و در راه خدا به آن انتخاب عمل می کند.«)١4/۳/٨٨(
 حال اگرنعمت های الهی کمتر شامل حالمان می شود و مشکالت 
عمده ی اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی را در کشــورمان شــاهد 
هســتیم باید به خودمان برگردیم و جســت و جو کنیم که کجای 
اندیشــه ها، تصمیم ها و انتخاب هایمان اشــتباه بوده اســت ودر 

مسیری جز مسیر خدا حرکت کرده ایم...!

قسمت دوم: از۸۸/3/۲3 تا نماز جمعه ۸۸/3/۲۹
بعد از مشارکت پرشور مردم، رهبری از این حماسه ای که مردم خلق 
کردند تشکر و قدردانی می کنند: » در این قضیه ی انتخابات، خطاب 
به شــما مردم عزیز عرض می کنم که هر چه با مبالغه صحبت بکنم، 

زیاد نیســت؛ حّتی اگر بوی تملق هم بدهد، ایرادی ندارد. کار بزرگی 
کردید. انتخابات 22 خــرداد یک نمایش عظیمی بود از احســاس 
مسئولیت ملت ما برای سرنوشت کشور؛ نمایش عظیمی بود از روح 
مشارکت جوی مردم در اداره ی کشورشــان؛ نمایش عظیمی بود از 

دلبستگی مردم به نظامشان.«)۳/2٩/٨٨(
اما پیش بینــی هایی در رابطه با تحریک شــدن برخــی مردم نیز 
داشتند و آن را هشــدار دادند: » گمان بر این اســت که دشمنان 
بخواهند بــا گونه هایــی از تحریــکات بدخواهانه، شــیرینی این 
رویداد را از کام ملــت بزدایند. به همه  آحاد مــردم و بویژه جوانان 
عزیز که ســرزنده ترین نقش آفرینان این حادثه ی شورانگیز بودند، 
توصیه می کنم که کاماًل هشــیار باشند. همواره باید شنبه ی پس از 
انتخابات، روز مهربانی و بردباری باشد. چه طرفداران نامزد منتخب 
و چه هواداران دیگر نامزدهــای محترم،  از هرگونــه رفتار و گفتار 

تحریک آمیز و بدگمانانه پرهیز کنند.«)۳/2۳/٨٨(
و همینگونه نیز شد و پس از روز انتخابات سرو صداهایی بلند شد، هرچند 
که موضوع غیر قابل پیش بینی ای نبود :» هر کس سِر کار باشد، اگر نتائج 
انتخابات غیر از این هم می شــد، بنده به طور اطمینان می توانم عرض 
بکنم که باز اینجور حوادثی دیده می شد، باز این حوادث پیش می آمد، 
برای اینکه اصاًل آرامش در کشور نباشــد. آنها امنیت کشور را و آرامش 

کشور را هدف گرفته اند و میخواهند این را از بین ببرند.« )۳/26/٨٨(
اما رهبری بیان کردند که جمهوری اســالمی هیچــگاه اهل خیانت 
به مردم نبــوده و نخواهد بود: »مــردم اطمینان دارنــد؛ اما برخی از 
طرفداران نامزدها هم اطمینان داشــته باشند که جمهوری اسالمی 
اهل خیانت در آراء مردم نیست. ساز و كارهای قانونی انتخابات در 
كشور ما اجازه ی تقلب نمیدهد. این را هر کسی که دست اندرکار 
مسائل انتخابات هست و از مســائل انتخابات آگاه است، تصدیق می 

کند؛ آن هم در حد یازده میلیون تفاوت! «)۳/2٩/٨٨(
البته که راه های رســیدگی قانونی باز هستند: » ممکن است کسانی  
اشــکاالت و اعتراضاتی را بر مجاری گوناگون امــور در انتخابات ثبت 
کرده باشند و اعتراض داشته باشــند، که البته، راه های قانونی وجود 
دارد. رســیدگی به اینها حتماً باید انجام بگیرد. مواردی را آقایان ذکر 
کردید. من درخواست می کنم از آقایان مســئول در وزارت کشور و 
همچنین در شــورای نگهبان که به این موارد دقیقاً رسیدگی کنند. 
اگر چنانچه بعضی از اشكالت مقتضِی این هست كه پاره ای 
از صندوقها بازشماری بشود، اشكالی ندارد. صندوقهای مورد 
اشكال را، یا به طور تصادفی تعدادی از صندوقها را بازشماری 
كنند؛ خوِد نمایندگان ســتادها هم حضور داشــته باشند و 
ببینند، تا اطمینان كامل برای همه حاصل بشود.«)۳/26/٨٨(
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» اگر کسانی شبهه دارند و مســتنداتی ارائه می دهند، باید حتماً 
رسیدگی بشود؛ البته از مجاری قانونی؛ رســیدگی فقط از مجاری 
قانونــی. بنده زیر بار بدعت هــای غیرقانونی نخواهم رفت. 
امروز اگر چهارچوبهای قانونی شكســته شــد، در آینده 
هیچ انتخاباتی دیگر مصونیت نخواهد داشــت. باالخره در 
هر انتخاباتی بعضی برنده اند، بعضی برنده نیســتند؛ هیچ انتخاباتی 
دیگر مورد اعتماد قرار نخواهد گرفت و مصونیت پیدا نخواهد کرد. 
بنابراین همه چیز دنبال بشــود، انجام بگیرد، کارهای درســت، بر 
طبق قانون. اگر واقعاً شــبهه ای هســت، از راه های قانونی پیگیری 

بشود.«)۳/2٩/٨٨(
»شــما بدانید،یقین کنید، صد درصد بنده این را رد می کنم؛ اگر همه هم 
جمع بشوند بگویند ابطال، من قبول نخواهم کرد. ابطال، یعنی زدن تو 
دهن مردم. چهل میلیون آدم آمدند پــای صندوق رای دادند، من بگویم 
شــما غلط کردید رای دادید؛ چنین چیزی مگر ممکن است؟ مطلقا من 
این را قبول نخواهم نکرد. مســئله ی مرجع خالف قانون و فرای قانون هم 
جایش اینجا نیســت؛ اینجا مرجع قانونی وجود دارد، راه قانون وجود دارد. 
من به شورای نگهبان و وزارت کشــور توصیه کردم و باز هم می کنم؛  االن 
هم آقایان حضور دارند، به ایشان می گویم: به دقت رسیدگی کنند؛ حتی 
اگر الزم شد صندوق هایی را بازشماری کنند، حتما بکنند. شما ها هم بروید 
حضور داشته باشید نگاه کنید. همان مواردی که مورد شبهه است بروید نگاه 
کنید. اگر چنانچه نتیجه بازشماری ها خالف آن چیزی در آمد که االن در 
آمار رسمی وجود دارد، حتما آن را دخالت انجام بدهند. البته من مطمئنم، 
یقین دارم که امکان ندارد که نتایج انتخابــات را عوض کند؛ نتایج عوض 
نخواهد شد. راه همین اســت؛ راه، راه قانونی است. من به آقای مهندس 
موسوی هم گفتم؛ ایشــان هم قبول كرد از من كه راه، راه قانونی 
اســت؛ از همان طریق قانونی مشی كنند، من هم قرص و محكم 
پشتش می ایستم. شما بدانید من با آقایان شــورای نگهبان و با آقایان 
وزارت کشور رودربایستی ندارم؛ می ایستم پایش تا اینکه این قضیه حل 

بشــود.«)٨٨/۳/26 دیداری خصوصی در حضور نامزد ها(

» اگر نخبگان سیاسی بخواهند قانون را زیر پا بگذارند، یا برای اصالح 
ابرو، چشم را کور کنند، چه بخواهند، چه نخواهند، مسئول خونها و 
خشونتها و هرج و مرج ها، آن هایند. من به همه ی این آقایان، این 
دوستان قدیمی، این برادران توصیه می کنم بر خودتان مسلط باشید؛ 

سعه ی صدر داشته باشید؛ دستهای دشمن را ببینید.«)۸۸/۳/29(
» آخرین وصایای امــام را به یاد بیاورید؛ قانون، فصل الخطاب اســت؛ 
قانون را فصل الخطاب بدانید. انتخابات اصاًل برای چیست؟ انتخابات 
برای این است كه همه ی اختلف ها ســر صندوق رأی حل و 
فصل بشــود. باید در صندوقهای رأی معلوم بشود كه مردم 
چی می خواهند، چی نمی خواهند؛ نــه در كف خیابان ها. اگر 
قرار باشــد بعد از هر انتخاباتــی آنهایی که رأی نیاوردند، اردوکشــی 
خیابانی بکنند، طرفدارانشان را بکشند به خیابان؛ بعد آنهائی که رأی 
آورده اند هم، در جواب آنها، اردوکشــی کنند، بکشند به خیابان، پس 

چرا انتخابات انجام گرفت؟ تقصیر مردم چیست؟«)۳/2٩/٨٨(
» برای نفوذِی تروریست -آن کســی که میخواهد ضربه ی تروریستی 
بزند- مسئله ی او مسئله ی سیاسی نیســت؛ برای او چه چیزی بهتر از 
پنهان شــدن در میان این مردم؛ مردمی که مــی خواهند راهپیمایی 
کنند یا تجمع کنند. اگر این تجمعات پوششــی برای او درست کند، 
آن وقت مسئولیتش با کیســت؟ الن همین چند نفری كه در این 
قضایا كشته شدند؛  از مردم عادی، از بسیج، جواب این ها را 
كی بناست بدهد؟ واکنش هایی که به اینها نشان داده خواهد شد -تو 
خیابان از شلوغی استفاده کنند، بسیج را ترور كنند، عضو نیروی 
انتظامی را ترور كنند- كه بالخره واكنشــی به وجود خواهد 
آورد، واكنش احساسی خواهد بود. محاسبه ی این واكنشها با 
كیست؟ انسان دلش خون میشود از بعضی از این قضایا؛ بروند توی 
كوی دانشــگاه، جوانها را، دانشجوها را -آن هم دانشجوهای 
مؤمن و حزب اللهی را، نه آن شلوغ كن ها را- مورد تهاجم قرار 
بدهند، آنوقت شــعار رهبری هم بدهند! دل انسان خون می 
شود از این حوادث. زورآزمایی خیابانی بعد از انتخابات کار درستی 
نیســت، بلکه به چالش کشــیدن اصل انتخابات و اصل مردم ساالری 
است . من از همه میخواهم به این روش خاتمه بدهند. این روش، روش 
درستی نیســت. اگر خاتمه ندهند، آنوقت مسئولیت تبعات آن، 

هرج و مرج آن، به عهده ی آنهاست.«)۳/2٩/٨٨(
در انتهای خطبه ی نماز جمعه 29 خرداد ایشان چند جمله ای خطاب 
به حضرت ولیعصر)عج(  فرمودند و با اینکه ســال ها از این موضوع می 
گذرد اما با با یادآوری آن آه و اندوه از زبانمان جاری می شود که ایشان 
چه سختی هایی را در آن مدت متحمل شدند و اینکه ایشان چه روح 
بزرگ و گرانقدری دارند... :» ای ســید ما! ای موالی مــا! ما آنچه باید 
بکنیم، انجام می دهیم؛ آنچه باید هم گفت، هم گفتیم و خواهیم گفت. 
من جان ناقابلی دارم، جسم ناقصی دارم، اندک آبرویی هم دارم که این 
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را هم خود شما به ما دادید؛ همه ی اینها را من کف دست گرفتم، در راه 
این انقالب و در راه اسالم فدا خواهم کرد؛ اینها هم نثار شما باشد. سید 
ما، موالی ما، دعا کن برای ما؛ صاحب ما تویی؛ صاحب این کشور تویی؛ 
صاحب این انقالب تویی؛ پشتیبان ما شما هســتید؛ ما این راه را ادامه 
خواهیم داد؛ با قــدرت هم ادامه خواهیم داد؛ در ایــن راه ما را با دعای 

خود، با حمایت خود، با توجه خود، پشتیبانی بفرما. «)۳/2٩/٨٨(

قسمت سوم: از شنبه ۸۸/3/30 تا مراسم تنفیذ)۸۸/5/۱۲(
اغتشاشات به مراحل سخت خود رســیده بود که رهبری در این باره 
فرموده انــد:  »من مکرر این جملــه ی امیرالمؤمنیــن را به نظرم در 
جنگ صفین در گفتارهــا بیان کردم که فرمــود: »اال و الیحمل هذا 
العلم ااّل اهل البصر و الّصبر«. می دانید، ســختی پرچم امیرالمؤمنین 
از پرچم پیغمبر، از جهاتی بیشــتر بود؛ چون در پرچم پیغمبر دشمن 
معلوم بود، دوست هم معلوم بود؛ در زیر پرچم امیرالمؤمنین دشمن 
و دوســت آنچنان واضح نبودند. دشــمن همان حرف هایی را می زد 
که دوست می زند؛ همان نماز جماعت را که تو اردوگاه امیرالمؤمنین 
می خواندند، تو اردوگاه طرف مقابــل هم - در جنگ جمل و صفین و 
نهروان - می خواندند. حاال شما باشید، چه کار میکنید؟« )5/5/٨٨(

دشمنان خارج کشور، با بیانیه ها و گفته هایی که از طریق رسانه 
هایشان منتشــر می کردند، سعی داشــتند که آتش اختالفات 
داخلی را شعله ور سازند: »بعضی از سردمداران دنیا - از آمریکایی 
گرفته تا بعضی از کشــورهای اروپایی - همه ی مشکالتشان تمام 
شده، مشکل ایران برای این ها باقی مانده است! در یک مسئله ی 
داخلی مردمــِی صددرصد مرتبط به ملت ایــران، چانه تکان می 
دهند و اظهارنظرهای ســخیف می کنند؛ غافل از اینکه هر جا آن 
ها پا گذاشــتند از مواضع سیاســی، از نظر ملت ایران آنجا نجس 

خواهد شد.«)4/7/٨٨(
» هر فتنه ای در مقابل حق، در مقابل ملت هوشیار از بین خواهد رفت؛ 
گرد و غبار فرو خواهد نشســت. همیشــه همین جور است. حواشِی 
ایجاد شده ی به وســیله ی یک عده دشمن، یک عده غافل، از بین می 
روند، متن قضیه باقی می ماند. متن قضیه این اســت كه در یك 
انتخابات پرشــكوه، تقریباً چهل میلیون نفر از ملت ایران 
شــركت كرده اند. این، متن قضیه است؛ این، حقیقت قضیه 
است. چهل میلیون، بعد از گذشت سی سال از انقالب، اعتماد خود را 
به نظام، امیدواری خود را به آینده با این حضورشان نشان دادند. این، 
می ماند. متن قضیه این اســت که رئیس جمهوری با بیش از بیست 
و چهار میلیون رأی مردم انتخاب شــده است؛ اینها متن قضیه است. 
حواشی، گرد و غبارها، پیرایه ها، کارها و حرفهای دشمن شادکن تمام 
خواهد شــد؛ اما این حقیقت میماند. »فأّما الّزبد فیذهب جفاء و اّما ما 

ینفع الّناس فیمکث فی األرض««)۸۸/4/۱۵(

ایشان درگفته هایشــان مطرح کردند که اغتشاشگران چه کسانی 
هستند و از مردم خواســتند خود را از صفوف بر هم زنندگان امنیت 
ملی و مردم خارج کنند: » دو دســته، یک دســته به یک نامزد، یک 
دسته به یک نامزد دیگر رأی دادند، اکثریت و اقلیتی هست، قواعدی 
هست، آن کسانی که نامزدشــان رأی نیاورده، طبیعی است افسرده 
باشند، اوقاتشــان تلخ باشــد؛ اما این معنایش اغتشاش نیست؛ 
اینها اغتشاشگر نیستند. اغتشاشگر یک عده ی معدودی هستند؛ 
همانهایی که بودجه ی تصویب شده ی بعضی از دولتهای غربی را برای 
ایجاد اختالف در داخل ایران مصرف می کنند، آنها اغتشاشگرند. در 
رسانه های آمریکایی و اروپایی - که غالباً تحت سلطه ی صهیونیست 
هایند و از بن دندان دشمن ملت ایران و دشمن اسالم و دشمن نظام 
جمهوری اسالمی اند - اینجور وانمود میكنند كه جمعی از ملت 

ایران اغتشاشگرند.«)١5/4/٨٨(
» اشتباه است اگر کســی خیال کند که یك گروه معدود، آن هم 
در تهران، فرض بفرمائید به ظرف زباله ی شهرداری تعرض می 
كند - زورش به او می رسد - یا فرض كنید به اموال مردم - به 
موتورسیكلتشان، به ماشینشان، به بانكشان، به دكانشان - 
تعرض می كند، این مردمند؛ نه، مردم نیستند. بله، بلندگوی 
اســتكباری وقتی میخواهد از اینها حمایت كند، می گوید 
مردم. اینها مردمند!؟ مــردم آن میلیونهایی هســتند که تا این 
اغتشاشگران را، این مفسدین را در صحنه می بینند، کنار می کشند و 
آنها را با نفرت نگاه می کنند؛ برهم زنندگان امنیت عمومی را، آرامش 

اجتماعی را با انزجار نگاه می کنند.«)4/2٩/٨٨(
در این حین متاســفانه افراد هر دو جناح به تحریــک جناح مخالف 
پرداختند و شرایط را سخت و سخت تر  کردند که رهبری هر دو طرف 
را به عدم تحریــک یکدیگر دعوت نمودند: » بنــده مخالفم که مردم 
کشورمان را، مردم عزیزمان را به دو بخش تقسیم کنیم؛ یک عده ای را 
مقابل یک عده ی دیگر قرار بدهیم. قضیه اینجوری نیست. در خیلی از 
مسائل، مردم سلیقه هایشان، نگاه هایشان، نظرهایشان یکی نیست، اما 
این به معنای اصطکاک و تزاحم و تعارض و دست به یقه شدن نیست. 
ما نباید مردممان را وادار کنیم که با هم دســت به یقه بشوند. من به 
هر دو طرف نصحیت میکنم: احساسات جوانها را تحریك نكنند، 

مردم را مقابل هم قرار ندهند.«)4/7/٨٨(
» ماهــا باید خودمان را اصــالح کنیم. نخبگان و خواص سیاســی 
بایســتی مراقب کار خودشــان، حرف زدن خودشــان باشند؛ این 
خطاب به همه ی نخبگان است، خطاب به یک طرِف خاصی، جناح 
خاصی نیســت. همه باید مراقب باشند. همه بدانند این ملت، 
یك ملت یكپارچه است. احساســات این طرف را علیه آن طرف 
تحریک کنند، آن یکی بیاید احساسات این طرف را علیه آن طرف 

تحریک کند، اینها راه به جائی نمی برد.«)4/7/٨٨(
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ایشــان بارها در رابطه بــا بصیرت صحبــت کرده انــد و از جوانان 
و نخبگان خواســتند تا با بصیرت و به دور از تعلقــات جناحی، تنها 
حقایق را بیان کنند: » یکی از کارهای مهم نخبگان و خواص، تبیین 
اســت؛ حقائق را بدون تعصب روشــن كنند؛ بدون حاکمیت 
تعلقات جناحــی و گروهی و بــر دل آن گوینده. اینها مضر اســت. 
جناح و اینها را باید کنار گذاشــت، باید حقیقت را فهمید...بنابراین، 
بصیرت مهم است. نقش نخبگان و خواص هم این است كه این 
بصیرت را نه فقط در خودشان، در دیگران به وجود بیاورند. 
آدم گاهی میبیند که متأسفانه بعضی از نخبگان خودشان هم دچار 
بی بصیرتی اند؛ نمی فهمند؛ اصاًل ملتفت نیستند. یک حرفی یکهو 
به نفع دشــمن می پرانند؛ به نفع جبهه ای که همتش نابودی بنای 
جمهوری اسالمی اســت به نحوی. نخبه هم هســتند، خواص هم 
هستند، آدمهای بدی هم نیستند، نیت بدی هم ندارند؛ اما این است 

دیگر. بی بصیرتی است دیگر.« )5/5/٨٨(
اما برخی از خواص و نخبگان  نیز فریب جبهه استکبار را خوردند و 
دل به آن ها سپردند: » سی سال تجربه ی ایستادگی نظام جمهوری 
اســالمی هنوز بیدارشان نکرده اســت. تودهنی هایی که این ملت 
به ســران زورگو و متجاوز آنها زده اند، اینها را به خود نیاورده است، 
به هوش نیاورده است؛ هنوز در کشــور ما و در ملت ما، اینها طمع 
دارند. اشتباه می کنند؛ اشتباه می کنند. چوب این اشتباه خودشان 
را هم خواهند خورد بالشک... مردم هوشیارند، نخبگان هوشیارند. 
متأســفانه افراد معدودی دل به اینها می سپارند و از فریب 
آنها فریب می خورند. فریب خــوردن اینها هم علمتهای 
غلط به آنها می دهد، آنها هم به نوبه ی خود فریب علمتهای 

اینها را می خورند.« )١5/4/٨٨(
اما همگان بدانند که جمهوری اسالمی با اخاللگران امنیت مردم به 
شدت و قاطعانه برخورد خواهد کرد: » نظام اسلمی با اخللگران 
در امنیت مردم طبعاً برخورد می كنــد. این، وظیفه ی نظام 
است. نظام اسالمی اجازه نمیدهد که کســانی دستخوش فریب و 
توطئه ی دشمن بشــوند، زندگی مردم را خراب کنند، آسایش مردم 
را به هم بزنند، جوانهــای مردم را تهدید کنند. فرزندان این کشــور 

عزیزند؛ همه عزیزند. نظام این اجازه را نخواهد داد.«)١5/4/٨٨(
ایشان پس از اینکه مشاهده نمودند افرادی در خلل این آشوب ها، 
آسیب هایی را متحمل شدند از مســئولین خواستند که به کمک 
مردم بروند: » ملت همه با یكدیگر برادرند. از جمله               ی کارهایی 
که باید انجام بگیرد، این است که در این حوادث اخیر عده               ای آسیب 
دیدند - آسیبهای مالی، آسیبهای جانی، احیاناً آسیبهای آبرویی - 
مسئولین کشور باید به کمک آنها بشتابند. آسیب               دیدگان باید مورد 
حمایت قرار بگیرند. آســیب               زنندگان باید شناسائی بشوند، 

مورد مؤاخذه قرار بگیرند؛ هر كی باشند.« )١2/5/٨٨(

قسمت چهارم: از ۸۸/5/۱3 تا ۸۸/۱۱/۲۲
در خلل حوادث رخ داده در ســال ۸۸ برخی حوادث فرعی نیز رخ داد 
که بعضا به عنوان مسئله ی اصلی انتخابات از آن ها یاد می شد، رهبری 
در این باره فرمودند:» یک عــده            ای آنچه را که بعــد از انتخابات اتفاق 
افتاد، آن ظلمی که به مردم شــد، آن ظلمی که به نظام اســالمی شد، 
آن هتکی که از آبروی نظام در مقابل ملت ها به وســیله            ی بعضی انجام 
گرفت، اینها همه را ندیده می گیرند، فرضاً مسئله            ی فلن حادثه را، 
زندان كهریزک را، یا قضیه            ی كوی را قضیه            ی اصلی دوران بعد 
از انتخابات تا امروز قلمداد می كنند؛ این خودش یک ظلم دیگر 
است. مسئله            ی اصلی، مسئله            ی دیگری اســت. مسئله            ی اصلی این 
است كه مردم در یك حركت عظیمی، در یك انتخابات پرشوِر 
خوِب كم            نظیری حضور پیدا كردند و این رأی بال را توی صندوق 
ها ریختند. هشتاد و پنج درصد شــوخی است؟ این انتخابات، 
نظام را که در این یکی دو سال اخیر همین طور پی درپی پیشرفتهای 
اقتصادی و علمی و سیاسی و امنیتی و بین            المللی برای خودش کسب 
کرده بود، در یک مرحله            ی عالی از امتیاز و آبرو قرار می دهد، بعد ناگهان 
مشــاهده میکنیم یک حرکتی صورت می گیرد برای نابود کردن این 

حادثه            ی افتخارآمیز! مسئله            ی اصلی این است.«)6/4/٨٨(
اگر چه ایشان دستور رســیدگی به این جنایات را نیز دادند:» در کوی 
دانشگاه، در آن شب معین، قطعاً تخلفات بزرگی انجام گرفته، کارهای 
بدی انجام گرفته. ما گفته            ایم پرونده            ی ویژه            ای برای این كار تهیه 
شود و به طور دقیق دنبال بگردند و مجرمان را پیدا كنند و وقتی 
پیدا كردند، به وابستگی های سازمانی آنها هم هیچ نگاه نكنند 
و باید مجازات شوند؛ این را من به طور قاطع گفتم. من از فعالیتهای 
پلیس امنیتیمان، پلیس انتظامیمان، دستگاه بسیجمان تشکر میکنم؛ 
اینها خیلی کارهای بزرگی کردند، کارهای خوبی کردند؛ لیکن این یک 
بحث جداست. اگر کسی در وابســتگی به هر کدام از این سازمانها یک 
تخلفی انجام داده، یک جرمی انجام داده، او هم باید جداگانه بررســی 
شود. نه خدمت اینها را به حســاب جرم آنها ندیده می گیریم، نه جرم 
آنها را به حساب خدمت اینها ندیده می گیریم؛ حتماً باید دنبال بشود و 

دنبال خواهد شد. همین طور قضیه            ی کهریزک...«)6/4/٨٨(
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ایشــان همگان را به آرامش فراخواندند گفتند بــا آرامش همه ی 
مشکالت حل خواهد شــد: » این كسانی كه در مقابل شما قرار 
دارند، اینها كســانی نیستند كه ریشــه ای داشته باشند، 
بتوانند بمانند، بتوانند در مقابل عظمــت این ملت و عظمت این 
انقالب، مقاومت کنند؛ نه. با آرامــش؛ همه كار با آرامش. اگر یک 
وقتی الزم بشود، خود مسئولین، خود قانون و حافظان قانون، آنچه 
که وظیفه شان باشــد، انجام می دهند. البته شناسایی کنند؛ خود 
دانشجوها موظفند در محیط دانشگاه، افرادی را كه منشأ 
فسادند، اینها را بشناسند و دیگران را آگاه كنند. این خودش 

یک تبلیغ درست و صحیحی است.«)22/٨٨/٩(
همچنین یکی از عواملی که باعث شد این جنجال به طور گسترده ایجاد 
شــود، تبلیغات زودهنگام انتخابات بود که رهبری در این باره فرموده 
اند:» خیلی چیزها با اعالم درست نمیشــود، با کار درست می شود. با 
حرف درست نمی شــود؛ حرف، جنجال سازِی تبلیغاتی و لفاظی هیچ 
کمکی به حل مشکالت نمی کند؛ همچنانی که شما دیدید. تو همین 
قضایای انتخابات، خــوب، تبلیغات انتخاباتی مثلً باید یك ماه یا 
بیست روز قبل از شروع انتخابات انجام بگیرد؛ اما از پیش از عید 
نوروز تبلیغات انتخاباتی شروع شد! همین تلویزیونی هم که مورد 
انتقاد بعضی از دوستان اســت، متأسفانه منعکس می کرد. بنده موافق 
هم نبودم... راضی نبودم که از سه ماه قبل از انتخابات -انتخابات بیست 
و دوم خرداد بود- از ماه اسفند، بلکه زودتر از اسفند، بعضی از سفرهای 
تبلیغاتی و حرف هایی که زده شد و تظاهراتی که می شد و مجادالتی 
که انجام می گرفت، از تلویزیون پخش شود، که متأسفانه تو تلویزیون 
پخش شد؛ به خاطر همین، که یعنی ما آزاداندیشیم! اینها توهم است؛ 

این جنجال آفرینی در داخل كشور است.«)6/٨٨/٨(
ایشان نیز در رابطه با شــبهه ی حمایت ایشان از رئیس جمهور منتخب 
فرمودند:» دولت کنونــی و رئیس جمهور محترم مثل همه            ی انســان 
های عالــم، یك نقاط قّوتی دارد، یك نقاط ضعفی. من كه حمایت 
كردم، از نقاط قّوت حمایت كردم. یک نقاط قّوتی وجود دارد، من از 
آن حمایت می کنم؛ در هر کی باشــد، حمایت می کنم. کی هست که 
این گرایش، این جهت گیری، این تحرک، این جدیت را از خودش نشان 
بدهد و بنده در حد مســئولیتم از او حمایت نکنم؟ از شما دانشجوها که 
دنبال عدالتید، من حمایت نمی کنم؟ خوب، چرا. آیا اگر از دانشجویی که 
عدالت            خواه است و دنبال عدالت است، رهبری حمایت بکند، این معنایش 
این است که از نقاط ضعفی هم که احیاناً توی آن دانشجو هست، انسان 
حمایت می کند؟ مســلّماً نه. قضیه این است. یك نقاط ضعفی وجود 

دارد، آن نقاط ضعف را بنده حمایت نمیكنم.«)6/4/٨٨(
ایشان در رابطه با اشخاص عامل در این فتنه نیز فرموده اند: » اصل 
قضایا خیلی خــالف انتظار ما نبود؛ اگرچه اشــخاصی كه وارد 

شدند، چرا، خلف انتظارمان بود.«)6/4/٨٨(

» من روز اول این را پیغام دادم به همین حضراتی که صحنه گردان این 
قضایا هستند؛ آن ســاعات اول من به آن ها پیغام خصوصی دادم. من 
اگر یک وقتی توی نماز جمعه یک حرفی می زنم، این ابتدا به ســاکن 
نیست؛ حرف خصوصی، پیغام خصوصی، نصیحِت الزم انجام می گیرد، 
وقتی انســان ناچار می شــود، یک حرفی را می آورد در علن بیان می 
کند. من پیغام دادم، گفتــم این را شما دارید شروع می كنید، اما 
نمیتوانید تا آخر كنترل كنید؛ می آیند دیگران سوءاستفاده 
می كنند. حاال دیدید آمدند سوءاســتفاده کردند. مرگ بر اسرائیل را 
خط زدند! مرگ بر آمریکا را خط زدند! معنای این کار چیســت؟ آنی 
که وارد عرصه ی سیاست میشــود، باید مثل یک شطرنج باز ماهر هر 
حرکتی را که می کند، تا سه تا چهار تا حرکت بعد از او را هم پیش بینی 
کند. شــما این حرکت را میکنی، رقیبت در مقابل او آن حرکت دیگر 
را خواهد کرد؛ باید فکرش باشــی که تو چه حرکتی خواهی کرد. اگر 
دیدی در آن حرکــت دوم، تو درمی مانی، امروز ایــن حرکت را نکن؛ 
اگر کردی، ناشی هستی... اینها نمیفهمند چه كار می كنند؛ یك 
حركتی را شروع می كنند، ملتفت نیستند كه در حركات بعد و 
بعد و بعد، چطور در خواهند ماند؛ مات خواهند شد. اینها را باید 

محاسبه می كردند.«)6/٨٨/٨(
» یك اختلف درون خانوادگی را، درون نظام را - كه مبارزات 
انتخاباتی بود - یك عده ای تبدیل كردند به مبارزه ی با نظام 
- البته اینها اقلیتند، كوچكند؛ در مقابل عظمت ملت ایران 
صفرند، لکن به نام اینها شعار می دهند، اینها هم دل خوش می کنند 
به این - این باید مایه ی عبرت باشــد. تبلیغ باید بتواند این حقایق را 
برای مردم و برای خود آنها روشــن بکند که بفهمند دارند خطا می 

کنند و اشتباه می کنند.«)22/٨٨/٩(
» آن کسی که برای انقالب، برای امام، برای اسالم کار می کند، به مجردی 
که ببیند حرف او، حرکت او موجب شده است که یک جهت گیری ای علیه 
این اصول به وجود بیاید، فوراً متنبه میشود. چرا متنبه نمی شوند؟ وقتی 
شنفتند که از اصلی ترین شعار جمهوری اســالمی - »استقالل، آزادی، 
جمهوری اسالمی« - اسالمش حذف می شــود، باید به خود بیایند؛ باید 
بفهمند که دارند راه را غلط می روند، اشــتباه می کنند؛ باید تبری کنند. 
وقتی میبینند در روز قدس كه برای دفاع از فلســطین و علیه 
رژیم غاصب صهیونیست است، به نفع رژیم غاصب صهیونیست 
و علیه فلسطین شعار داده می شــود، باید متنبه بشوند، باید 
خودشان را بكشند كنار، بگویند نه نه، ما با این جریان نیستیم. 
وقتی می بینند سران ظلم و استکبار عالم از اینها حمایت می کنند، رؤسای 
آمریکا و فرانسه و انگلیس و اینهایی که مظهر ظلمند - هم در زمان کنونی، 
هم در دوره ی تاریخِی صد سال و دویست ســاله ی تا حاال - دارند از اینها 
حمایت می کنند، باید بفهمند یک جای کارشــان عیب دارد؛ باید متنبه 
بشــوند. وقتی می بینند همه ی آدمهای فاسد، سلطنت طلب، از 
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اینها حمایت می كند، توده ای از اینها حمایت می كند، رقاص و 
مطرب فراری از كشور از اینها حمایت می كند، باید متنبه بشوند، 
باید چشمشان باز بشود، باید بفهمند؛ بفهمند كه كارشان یك 
عیبی دارد؛ بلفاصله برگردند بگویند نه، ما نمی خواهیم حمایت 
شما را. چرا رودربایستی میكنند؟ آیا مــی شود با بهانه ی عقالنیت، 
این حقایق روشــن را ندیده گرفت، که ما عقالنیت بخرج می دهیم! این 
عقالنیت است که دشمنان این ملت و دشمنان این کشور و دشمنان اسالم 
و دشمنان انقالب، شما را از خود بدانند و برای شــما کف و سوت بزنند، 
شما هم همین طور خوشتان بیاید، دل خوش کنید؛ این عقالنیت است؟! 
این نقطه ی مقابل عقل اســت. عقل این اســت که به مجردی که دیدید 
برخالف آن مبانیای که شما ادعایش را می کنید، چیزی ظاهر شد، فوراً 
خودتان را بکشید کنار، بگویید نه نه نه، ما نیستیم؛ به مجردی كه دیدید 
به عكس امام اهانت شد، به جای اینكه اصل قضیه را انكار كنید، 
كار را محكوم كنید؛ باالتر از محکوم کردِن کار، حقیقت کار را بفهمید، 
عمق کار را بفهمید؛ بفهمید که دشمن چه جوری دارد برنامه ریزی میکند، 
چه میخواهد، دنبال چیســت؛ این را باید این آقایان بفهمند. من تعجب 
میکنم! كسانی كه اسم و رسم خودشان را از انقلب دارند - بعضی 
از این آقایان یك سیلی برای انقلب نخوردند در دوران اختناق 
و طاغوت - و به بركت انقلب اسم و رســمی پیدا كردند و همه 
چیزشان از انقلب است، میبینید كه دشمنان انقلب چطور بُراق 
شدند، آماده شدند، صف كشیدند، خوشحالند، می خندند؛ اینها 

را كه می بینید؟ به خود بیایید، متوجه بشوید. «)22/٨٨/٩(
البته بعضی افراد نیز متنبه گشتند و در دادگاه ها به برخی موارد اعتراف 
کردند. رهبری در ایــن باره فرموده اند:» متهــم هرچه درباره                ی خود 
در دادگاه بگوید، این حجت اســت. اینکه بگویند در دادگاه درباره                ی 
خودش اگر اعترافی کرد، حجت نیست، این حرف مهملی است، حرف 
بی ارزشی اســت؛ نه، هر اقراری، هر اعترافی، شرعاً، عرفاً و در نزد عقال 
در یک دادگاه در مقابل دوربین، در مقابل بینندگان میلیونی که متهم 
علیه خود بکند، این اعتراف مسموع است، مقبول است، نافذ است؛ اما 

علیه دیگری بخواهد اعترافی کند، نه، مسموع نیست «)6/2٩/٨٨(

هیچ کس در این که دشــمن نقش به ســزایی دراین آشوب ها داشته 
اســت شــبهه ای ندارد، ایشــان در این رابطه فرموده اند:» قطعا  این 
بلواهای بعد از انتخابات، به نظر آدم های خبره و آگاه، برنامه  ریزی شده 
بود. یعنی انسان با هر کسی از انسان های فهیم که با مسائل کشور و با 
مسائل جهانی آشنا هستند، در میان می گذارد، می فهمد. پریروز من 
به ایشان)آقای هاشمی رفسنجانی( همین را عرض کردم؛ گفتم اینها 
برنامه  ریزی شده بود. ایشان گفتند: قطعاً. یعنی همه این را می فهمند 
که این کار برنامه  ریزی شده بوده و این یک کار دفعی نبود که بخواهیم 
بگوییم یک چیزی پیش آمده. مثاًل دفعتاً کســی بلند شد حرفی زد؛ 
نه، این کار برنامه  ریزی شــده بود؛ از یک مرکزی هدایت میشد. خوب، 
شکست خوردند دیگر؛ ان  شاءاهلل این شکست  شان ادامه هم پیدا خواهد 

کرد. منتها دائم دارند توطئه میکنند. ")7/2/٨٨(
» دشــمنان ملت از شــفاف بودن فضا ناراحتند؛ فضای شــفاف را 
برنمی تابند؛ فضای غبارآلود را مــی خواهند. در فضای غبارآلود 
اســت كه می توانند به مقاصد خودشان نزدیك شوند و به 
حركت ملت ایران ضربه بزنند. فضای غبارآلود، همان فتنه 
اســت. فتنه معنایش این اســت که یک عده ای بیایند با ظاهِر 
دوست و باطِن دشمن وارد میدان شــوند، فضا را غبارآلود 
كنند؛ در این فضای غبارآلود، دشمِن صریح بتواند چهره ی خودش 

را پنهان کند، وارد میدان شود و ضربه بزند.«)٨٨/١١/١۳(
» یکی از ابزارها در جنگ نرم این اســت که مردم را در یك جامعه 
نســبت به یكدیگر بدبین كنند، بددل كنند، اختلف ایجاد 
كنند؛ یک بهانه ای پیدا کنند، با ایــن بهانه بین مردم ایجاد اختالف 
کنند؛ مثل همین قضایای بعــد از انتخابات امســال که دیدید یک 
بهانه ای درست کردند، بین مردم ایجاد اختالفی کردند. خوشبختانه 
مردم ما بابصیرتند. اینجور کاری در کشورهای دیگر اوضاع کشور را 
به کلی عوض کرد؛ در جاهای دیگــر، تردیدافکنی در دل های مردم 
نسبت به یکدیگر؛ یک بهانه ای مثل بهانه ی انتخابات را پیش بکشند، 
ایجاد تردید کنند، دلها را نسبت به یکدیگر چرکین کنند، مردم را در 
مقابل هم قرار بدهند؛ بعد در میانه، عناصر دســت آموزِ مغرِض معاند 
را به کارهای خالف وادار کنند و مســئولین کشور نتوانند تشخیص 
بدهند کی بود، چی بود، چه شــد. این جزو طرحهای اساسی است. 

اینجور کاری را دنبال میکنند.«)4/٨٨/٩(
با این حال تمامی نقشه های دشــمنان داخلی و خارجی نقش بر آب 
شدند: » نهم دی با دهم دی فرقی ندارد؛ این مردمند كه ناگهان با 
یك حركت - كه آن حركت برخاسته از همان عواملی است 
كه نوزدهم دِی قم را تشكیل داد؛ یعنی برخاسته ی از بصیرت 
است، از دشمن     شناسی است، از وقت     شناسی است، از حضور 
در عرصه ی مجاهدانه اســت - روز نهم دی را هم متمایز می 
كنند. مطمئن باشــید که روز نهم دِی امسال هم در تاریخ ماند؛ این 
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هم یک روز متمایزی شد. شاید به یک معنا بشود گفت که در شرائط 
کنونی - که شرائط غبارآلودگِی فضاست - این حرکت مردم اهمیت 

مضاعفی داشت؛ کار بزرگی بود. «)١٩/٨٨/١۰(
» هرچه انسان در اطراف این قضایا فکر می کند، دست خدای متعال را، 
دست قدرت را، روح والیت را، روح حسین بن علی )علیه الّسالم( را می 
بیند. این کارها کارهایی نیست که با اراده    ی امثال ما انجام بگیرد؛ این 
کار خداست، این دست قدرت الهی اســت؛ همان طور که امام در یک 
موقعیت حساسی - که من بارها این را نقل کرده    ام - به بنده فرمودند: 
»من در تمام این مدت، دست قدرت الهی را در پشت این قضایا دیدم«. 

درست دید آن مرد نافِذ بابصیرت، آن مرد خدا.« )١٩/٨٨/١۰(
با این حال باید حواسمان همیشه جمع باشــد:» انقالب اسالمی یک 
حقیقت است، برخاسته ی از یک سنت الهی اســت؛ این را نمی شود 
از بین برد، این را نمی شــود متزلزل کرد. تا وقتی که آحاد مردم ایمان 
دارند، عالقه دارند، عشــق دارند، اقدام می کنند، بدانند اگر همه ی 
قدرتهای عالم هم دست به دســت بدهند، نخواهند توانست 
به این انقلب و به این نظام و به این ملت صدمه ای وارد كنند. 
وظیفه هایی است، باید انجام داد؛ گذرگاه هایی است، باید از آنها گذشت 
و عبور کرد. بعضی از این گذرگاه ها سخت است، بعضی آسان تر است. 
الحمدهلل ملت ما از خیلی گذرگاه های ســخت و دشوار عبور کرده که 
خیلی خیلی دشــوارتر از آن چیزهائی بوده است که امروز هست، بعد 
از این هم خواهد بود... فتنه گر و دشمن همیشه هست؛ امروز یک 
دشمن اســت، فردا یک دشمن دیگر اســت، پس فردا یک کس دیگر 
اســت، یک جور دیگر اســت. یک ملت وقتی بیدار بود، آگاه بود، عازم 
بود، ایمان خودش را حفظ کرد، زنده بود، رویش داشت، با همه ی این 
معارضه ها با آســانی - که روزبه روز آسانتر هم خواهد شد - ایستادگی 
می کند، دست و پنجه نرم می کند، بر همه ی این معارضه ها هم فائق 

می آید.«)۸۸/۱۰/29(
» در جنگ نرم، چه کســانی باید میدان بیایند؟ قدر مســلّم نخبگان 
فکری اند. یعنی شما افســران جواِن جبهه            ی مقابله            ی با جنگ 
نرمید.اینی که چه کار باید بکنید، چه جــوری باید عمل کنید، چه 
جوری باید تبیین کنید، اینها چیزهایی نیست که من بیایم فهرست 
کنم، بگویم آقا این عمل را انجام بدهید، این عمل را انجام ندهید؛ اینها 
کارهایی است که خود شــماها باید در مجامع اصلیتان، فکریتان، در 
اتاقهای فکرتان بنشینید، راهکارها را پیدا کنید؛ لیکن هدف مشخص 
است: هدف، دفاع از نظام اسلمی و جمهوری اسلمی است در 
مقابله            ی با یك حركت همه            جانبه            ی متكی به زور و تزویر و پول 
و امكانات عظیم پیشرفته            ی علمِی رسانه            ای. باید با این جریان 

شیطانِی خطرناک مقابله شود.«)6/4/٨٨(
شــاخص هایی که برای فهم فتنه قابل استفاده است به این صورت می 
باشــد: » از اول انقالب و در طول ســالهای متمادی، کی ها زیر پرچم 
مبارزه   ی با امام و انقالب ایستادند؟ آمریکا در زیر آن پرچم قرار داشت، 

انگلیس در زیر آن پرچم قرار داشــت، مستکبرین در زیر آن پرچم قرار 
داشتند، مرتجعین وابســته  ی به نظام استکبار و سلطه، همه در زیر آن 
پرچم مجتمع بودنــد؛ االن هم همین جور اســت. الن هم شما نگاه 
كنید از قبل از انتخابات ســال ٨٨، در این هفت هشت ماه تا 
امروز آمریكا كجا ایستاده است؟ انگلیس كجا ایستاده است؟ 
خبرگزاری های صهیونیستی كجا ایستاده اند؟ در داخل، جناح 
های ضد دین، از توده    ای بگیر تا سلطنت     طلب، تا بقیه    ی اقسام 
و انواع بی دین    ها كجا ایســتاده   اند؟ یعنی همان کسانی که از اول 
انقالب با انقالب و با امام دشمنی کردند، سنگ زدند، گلوله خالی کردند، 
تروریسم راه انداختند. سه روز از پیروزی انقالب در بیست و دوی بهمن 
گذشته بود، همین آدم ها با همین اســم ها آمدند جلوی اقامتگاه امام 
در خیابان ایران، بنا کردند شــعار دادن؛ همان هــا االن می آیند توی 
خیابان، علیه نظام و علیه انقالب شــعار می دهند! چیزی عوض نشده. 
اسمشان چپ بود، پشت سرشان آمریکا بود؛ اسمشان سوسیالیست بود، 
لیبرال بود، آزادی طلب بود، پشت سرشان همه  ی دستگاه   های ارتجاع 
و استکبار و استبداد کوچک و بزرگ دنیا صف کشیده بودند! امروز هم 

همین است. اینها عالمت است، اینها شاخص است.«)۸۸/۱۰/۱9(
و ماباید حواســمان جمع باشــد که هدف دشــمن از این آشوب ها 
و فتنه ها چه چیزی است: » آنچه که مهم اســت، این است که ملت 
عزیز ما اتحاد خــود را حفظ کنند، وحدت کلمــه را حفظ کنند. این 
وحدت کلمه، خاری در چشم دشــمنان است. سعیشان این است که 
وحدت کلمه ی ملت را به هم بزنند. به گمــان من مهمترین هدف از 
حوادث دوران فتنه ی بعــد از انتخابات - این چند مــاه - این بود که 
بین آحاد ملت شــکاف بیندازند؛ سعیشان این بود. می خواستند بین 
آحاد مردم شکاف بیندازند، و نتوانستند. امروز معلوم شده است كه 
آن كسانی كه در مقابل عظمت ملت ایران، در مقابل كار بزرگ 
ملت ایران در انتخابات ایستادند، آنها بخشی از ملت نیستند؛ 
افرادی هستند یا ضد انقلب صریح، یا كسانی كه بر اثر جهالت 
خود، بر اثر لجاجت خود، كار ضد انقلب را می كنند؛ ربطی به 
توده ی مردم ندارند. توده ی مردم راه خود را ادامه میدهد... 
این ملت عظیم، این عظمت ملی، در جهت اســالم، برای خدا، در راه 
خدا، با هم متفقند؛ حرفشان یکی است، دلشان یکی است؛ ولو سالیق 
سیاسیشان ممکن است مختلف باشــد. این وحدت را می خواهند به 

هم بزنند. و ملت ایستاده است. «)۸۸/۱۱/۱9(

قسمت پنجم: از ۸۸/۱۱/۲۲ تا امروز
» جمهوری اسلمی متكی به دلهای میلیونها انسان است. وقتی 
صدای واحدی از حنجره ی ده ها میلیون انسان با قدرت ادا میشود، این 
سخن قابل محو شدن نیست؛ امواج این سخن در دنیا باقی می ماند و 
ماندگار می شود... این از بین رفتنی نیست. فریاد هماهنگ این همه 
حنجره و این همه دل، ماندنی است؛ اینها جزو قوانین حتمی طبیعت 
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و تاریخ است؛ مثل قانون جاذبه است، مثل قوانین دیگر طبیعی است؛ 
لذا تخلف ندارد. این صدا ماندگار است. شــرط این است که ما هر 

کدامی کار خودمان را درست انجام دهیم. «)۳۰/٨٨/١١(
» مردم ایستادند. همان کسانی که به کســان دیگری غیر از منتَخب 
رأی داده بودنــد، همانها هم در مقابل آنها ایســتادند. لذا دیدید در 
٩ دی، در 22 بهمن، همه شــركت كردند؛ همــه آمدند. این 
نشان دهنده ی این اســت كه فتنه گران و فتنه انگیزان یك 
اقلیت معدودند؛ منتها دروغ گفتند، خواستند مردم را دنبال 
خودشان بكشانند. اوِل کار موفــق هم شــدند؛ بعد که چهره شان 
آشکار شد، نقابشان در خالل حرفها و کارهای گوناگون افتاد، مردم از 

اینها رو برگرداندند. بنابراین، مردم ایستاده اند." )6/25/٨٩(
" اگر خدای نکرده سست عهدی کنیم، بدعهدی کنیم، در میانه ی راه 
هواهای نفس ما را به این طرف و آن طرف بکشاند، آن هم به ضرر خود 
ماســت؛ انقالب راه خودش را ادامه خواهد داد. آن کسانی که انقالب 
را رها کردند، آن کسانی که طبق خواســت دشمن در مقابل انقالب 
ایســتادند، ضرر کردند. خیال می کنند حاال بنشینند علیه انقالب 
توطئه کنند، حرف بزنند، تحریک کنند، راه به جایی خواهند برد؛ نه، 

اشتباه است. «)2٨/٨٨/١١(
» در ایّام فتنه در ســال ۸۸ در اّول کار، بنده یکی از این ســران فتنه 
را خواســتم و بــه او گفتم کــه آقاجان، این کاری که شــما شــروع 
کرده ایــد و دارید میکنید، دســت بیگانه ها خواهد افتاد و دشــمن از 
این استفاده خواهد کرد؛ شــما حال به ظاهر درون نظام هستید، 
با نظام هســتید و به قول خودتان دارید یك اعتراض مدنی 
-من باب مثال یك اعتراض به انتخابات- می كنید اّما این كاری 
كه دارید می كنید مورد اســتفاده ی دشمناِن اصل نظام قرار 
خواهد گرفت؛ گوش نكرد؛ یعنی نفهمیدند که چه داریم می گوییم؛ 
حاال البّته این نگاه خوشبینانه ی بنده اســت که می گویم نفهمیدند، 
بعضی هم ممکن است جور دیگری فکر کنند. وارد شدند؛  بعد دیدید از 
درونش چه درآمد؛ گفتند »انتخابات بهانه است، اصل نظام نشانه 
است«. خب، حاال عذر بیاوریم که اینها که یک مشت جوان بودند، یک 
چرندی، یک حرف بی ربطی گفتند؛ نه، این جوری نیست. اگرچنانچه 
در زیر عبای بنده کسی حرفی بزند که من با آن مخالفم، خب بایستی او 
را از زیر عبایم بیرون کنم؛ بایستی اعالم کنم که مخالفم َوااّل به حساب 
من گذاشــته خواهد شــد؛ همه ی وزن و وزانتی که صاحب عبا دارد، 

پشتوانه ی آن حرف خواهد شد.«)٩5/5/۳١(
» در داخل کشور خطوط قرمز و خطوط فاصل وجود دارد. این راما 
همیشه تاکید کرده ایم... جناح بندی هاو برادری و رفاقت و انس و اینها 
که همیشه توصیه می کنیم در یک جاهایی است؛ یک جاهایی نه؛ یک 
جاهایی است که باید خطوطی حفظ بشــود و برجسته بشود و عبور از 
این خطوط دشوار بشود. مســئله ی فتنه و فتنه گر هاکه من روی آن 

تکیه می کنم مهم هست؛ آن هم از این قبیل است.«)٩۳/6/5(

» اختالف ســلیقه، اختالف نظر، اختالف عقیده در مســائل سیاسی، 
نباید به چالش میان جناح های کشور، میان عناصر کشور منتهی شود. 
گناه بزرگ فتنه گران در ســال ٨٨ این بود كه اگر خوشبینانه 
نگاه كنیم و بگوییم اینها یك شبهه ای، خدشه ای در ذهنشان 
بود، این خدشــه را به صورت ایجاد چالش برای نظام اسلمی 
مطرح كردند. این گناه بزرگ، قابل اغماض هم نیست؛ آثار آن 
هم همچنان در جامعه ی ما موجود اســت. البته ملــت، ملت بیداری 
است. نصاب الزم در فهم و بصیرت این ملت موجب میشود که خیلی از 
این حوادث پوشیده بشــود و به تدریج آثار آن زائل شود؛ لیکن اینها به 
خاطر همین، ضربه زدند. ایجاد دعوا، گریبان یکدیگر را گرفتن، ایجاد 
اختالف عمیق، یکی از کارهای بسیار بد، بسیار بزرگ و نکوهیده است؛ 

این همان چیزی است که دشمن می خواهد.«)٨/٩۰/۳(
» در شــرایط فتنه که تشــخیص حق و باطل برای مردم بســیار 
مشکل می شــود، باید به گونه ای عمل کرد که هیچ بهره ای به نفع 
فتنه ایجاد نشود... در شرایط فتنه همچون قضایای سال ۸۸، نباید 
سخن، سکوت، اقدام و حتی نوع نگرش، موجب تقویت فتنه شود... 
البته ممکن است برخی افراد به دلیل گرایش های خاص خود، 
تمایلی به حضور صریح در مقابل فتنه نداشــته باشند اما 

نباید از او هم به نفع فتنه بهره برداری شود.«)٩5/4/2(
» در قبال این حرکت، دشــمنان ملت ایران نقشه هایی داشتند؛ این 
نقشــه ها را شــروع کردند به عمل کردن. اگر حضور شــما مردم در 
انتخابات بیست و دوی خرداد سال ۸۸ یک حضور ضعیفی بود، اگر به 
جای چهل میلیون، مثاًل سی میلیون شرکت کرده بودید، به احتمال 
زیاد دشمنان شما موفق می شــدند. نقشه هایی از پیش طراحی شده 
بود. من کســی را متهم نمی کنم؛ اما هندســه ی کار دشــمن را می 
شناسم، می بینم، آن را تشخیص می دهم؛ نمی توانم آن را انکار کنم. 
هندسه ی کار دشمن، یک هندسه ی مشــخصی بود. نظیر این کار را 
در جاهای دیگر هم کردند. وقتی قدرتهای مستکبر بین المللی از یک 
نظامی ناراضی و ناخشنود باشــند، یکی از راه هایی که یافتند و عمل 
کردند، این اســت که منتظر یک فرصت انتخابات بشوند، بعد در آن 
فرصت انتخابات، اگر كسانی كه مورد رضای آنها نیستند، بر سر 
كار آمدند، و آنهایی كه آنها می خواهند، بر ســر كار نیامدند، 
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آن وقت با یك حركت نمایشِی مردمی، اوضاع را برگردانند؛ 
با شعارهایی گروهی از مردم را توی صحنه بكشانند، با فشار 
در صحنه ی خیابان ها، آن چیزی را كه با قانون به دست آمده 
است، با خشونت دگرگون كنند. ایــن یک نقشه ی شناخته شده 
است. اگر مالحظه می کنید که حوادثی که بعد از انتخابات پیش آمد، 
در ذهن مردم، در ذهن تحلیلگران مستقل و صادق و تیزبین، منتسب 
به عوامل خارجی و بیرونی می شوند، ناشی از این است. اگر کسی هیچ 
خبری هم از پشت پرده نداشته باشد، اطالعاتی که افراد صاحب اطالع 
به دست می آورند، اگر این اطالع هم در دسترس نباشد، انسان شکل 
کار را که نگاه می کند، می فهمد که این کار، کار دشمنان ملت است؛ 
کار بیگانگان است. انتخاباتی انجام می گیرد، یک حرکت قانونی اتفاق 
می افتد، یک نتیجه ای هم با خود بــه دنبال می آورد؛ این نتیجه را  به 
زور خشونت بخواهند عوض کنند. یک عده ای را بِکشند توی صحنه؛ 
احیاناً اگر اقتضاء شد، خشونت هم بکنند، آتش سوزی هم راه بیندازند، 
بانک هم آتش بزنند، اتوبوس هم آتش بزنند، برای اینکه نتایج قانونی 
را برگردانند. خوب، این حركتی است كه هم خلف شرع است، 
هم خلف قانون اســت. پیداست این حركت، حركت هدایت 

شده ای از طرف بیگانگان است.«)٨٩/١/١(
»} آمریکایی ها{میخواهند به دنیا اعالم کنند که ما ُحسن نیت داریم. 
نه، ما ُحسن نیتی مشــاهده نمی کنیم. من چهار سال قبل -در اول این 
دولت کنونی امریکا- که بــاز همین حرف ها را میزدنــد، اعالم کردم، 

گفتم که ما پیش داوری نمی کنیم، قضــاوت زودهنگام نمی کنیم؛ ما 
نگاه می کنیم ببینیم عمل اینها چگونه است، آن وقت قضاوت خواهیم 
کرد. حاال بعد از چهار ســال، قضاوت ملت ایران چه باشــد؟ از فتنه ی 
داخلی حمایت كردند، به فتنه گران كمك كردند... شما ُحسن 
نیت دارید؟ مذاكره از روی ُحسن نیت، با شرایط برابر، میان دو 
طرفی كه نمی خواهند به یكدیگر كلك بزنند، معنا پیدا می كند. 
مذاكره به صورت یك تاكتیك، مذاكــره برای مذاكره، مذاكره 
برای فروختن ژســت ابرقدرتی بیشتر به دنیا، این مذاكره یك 

حركت حیله گرانه است؛ این حركت واقعی نیست.«)٩١/١١/١٩(
» امید دارند که انتخابات یا سرد باشــد، تا بتوانند بگویند مردم به 
نظام اســالمی عالقه ای ندارند؛ یا دنبال انتخابــات، فتنه به وجود 
بیاورند؛ کما اینکه در ســال ۸۸ به دنبال آن انتخابات پرشور، فتنه 
درست کردند. دشــمنان این ملت، دنبال این چیزهایند. اما آن ها 
اشــتباه می کنند، مردم ما را نشناخته اند. دشــمنان این ملت، روز 
نهم دی را فراموش کرده اند. آن كســانی كه فكر می كنند در 
این كشور یك اكثریتی خاموش و مخالف با نظام جمهوری 
اسلمی اند، یادشان رفته اســت كه سی و چهار سال است 
كه هر سال در بیست و دوم بهمن، در همه ی شهرهای این 
كشور، جمعیتهای عظیم به دفاع از نظام جمهوری اسلمی 

بیرون می آیند و »مرگ بر آمریكا« می گویند.«)١4/٩2/۳(

با لطف و عنایت پروردگار متعال و هوشیاری و بصیرتی كه مردم داشتند توانستیم از این آزمون سخت عبور كنیم. اما اكنون پس 
از نزدیك به دوازده سال از وقایع سال ٨٨، در شرف انتخابات سیزدهمین دوره دولت جمهوری اسلمی ایران هستیم. انتخاباتی 
كه همانند سایر انتخابات ها جزء اهداف ضربتی دشمنان ما هســت و  از هم اكنون زمزمه هایی از عدم سلمت انتخابات و حیله 

هایی از این قبیل به گوش می رسد.
امید به آن كه مردمان این سرزمین همانند سابق  بتوانند با كور كردن چشم امید دشمنان و با خلق كردن صحنه های غرور 

آفرین و انتخابی صحیح در انتخابات پیش رو، بهبود شرایط كشور در سال های آتی  را تضمین كنند.
والسلم علی من التبع الهدی
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فتنه تغلب
فتنه   تغلّب نوشته مصطفی غفاری  روایت هایی از متن و فرامتن واقعه 
۸۸ را بازگو می کند. در این کتاب تحلیل هایی از ســخنان و کنش های 
رهبر انقالب در برابر واقعه ۸۸ آمده است که گاه شامل اخبار و مطالبی 
ناگفته یا شنیده نشده نیز هســت و مجموعاً روایت روشنی از راهبری 

جامعه و مهار فتنه ارائه می دهد.

درباره كتاب فتنه تغلب )برگرفته از مقدمه كتاب(
این کتاب شامل روایت های ناگفته ای از تالش های پیگیر دلسوزان نظام 
برای مذاکره با نامزدهای معترض و صیانت از حقّ الّناس است. خاطرات 
دکتر علی آقامحّمدی که بخشــی از مطالب بازگوشده و در دست انتشار 
ایشان در مؤّسسه انقالب اسالمی است، سیر دقیقی از یک رشته پیوسته 
از مذاکرات که با خواست مهندس موســوی آغاز و دنبال شده را روایت 
می کند. کار بزرگی که با وجود جلب همه  همراهی ها از سوی مراکز ذی 
ربط و حّتی نظر موافق مرحوم آقای هاشمی رفسنجانی،  با تردیدها یا علل 

نامعلوم دیگر از سوی میرحسین موسوی به بن بست کشیده شد.

یادداشت آقای علیرضا شــمیرانی ضمن ارائه روایتی تحلیلی از ماجرای 
فتنه در یک قالب تبیینی  اســتفهامی، حاوی اخبار و اّطالعاتی است که 
نقش رهبر معّظم انقالب را در مهار فتنه به طور مستند )با ارجاع مکّرر به 
گفته های مقامات مسئول کشور، برخی از اعضای دفتر رهبری، چهره های 

سیاسی هوادار نامزدها و...( به نمایش می گذارد.

مصاحبه با آقای حمید پارســانیا روایت منتشرنشده ای است از یک 
دیدار ویــژه در اواخر تیــر ۱۳۸۸ که چند تن از نخبــگان و فضالی 
حوزوی به حضور رهبر انقالب رسیده و درباره مسائل عمده جاری در 

کشور صمیمانه و بی پرده با ایشان به گفت وشنود نشسته اند.

روایت های آقایان غالمحسین محسنی اژه ای و سّیدمهدی خاموشی که از 
دو موضع مختلف با نامزدهای معترض به نتایج انتخابات مذاکرهٔ شّفاف 
کرده اند، حامل اّطالعاتی جالب توّجه در مــورد نگرش آنها به انتخابات و 
فراتر از آن، سطح تحلیل و زاویه دید آنها در تصمیم هایی است که در رابطه 

با مسائل پس از آن گرفته یا نگرفته اند.

دو روایت از دو خطبه نماز جمعه  رهبر انقالب در سال ۸۸ بازخوانی 
مهم ترین مواضع ایشان در جریان یک بحران حاّد سیاسی و نگاهی 
به مبانی دینِی سیاســت های ایشان اســت. آقای مصطفی غّفاری 
زمینه ها و پیامدهای تحلیلی خطبه  29 خرداد را شکافته و روایت 
خطبه 2۰ شــهریور که کمتر به جزئّیات آن توّجه شده، با خوانش 

تحلیلی آقای رحیم پور ازغدی ریشــه های تفّکر و مدیریّت سیاسی 
حضرت آیت اهلل خامنه ای در فتنه را روشن می کند.

آخرین مطلب در بخش اصلی کتاب، پنج روایت از کنش های رهبر انقالب 
است با مخاطبانی که منتقد رفتار نظام در جریان فتنهٔ ۸۸ بوده اند. گفتار 
و رفتار ایشــان در این مواضع که به قلم آقای حســین شهسواری روایت 
شده، حاوی ظرافت ها و دقایقی است که به کار تحلیلگران خواهد آمد و 

ابعادی از تکاپوی نظام برای مهار فتنه را رونمایی می کند.

بخش پیوســت، روایت متن بیانــات حضرت آیــت اهلل خامنه ای 
درباره فتنه ی ۸۸، قبل، حین و بعد از رخداد آن اســت. این بیانات 
با دسته بندی بر اساس موضوع و مخاطب، از نظر زمانی نیز در پنج 
فصل مرتّب شــده و در ترکیب با قطعاتی منتشرنشــده، شاکله ی 
اصلی تحلیل معّظمٌ له را درباره ی ریز و درشــت ماجرای فتنه در بر 

می گیرند.

خواندن کتاب فتنه   تغلّب را به عالقه مندان به مســائل سیاســی- 
اجتماعی معاصر پیشنهاد می کنیم.
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خارج از دید عنــوان مجموعه ای ١۰ 
قسمتی است كه این مستند به روایت 
جز به جز آنچه كه در جریان انتخابات 
ســال ١۳٨٨ و اتفاقاتی پس از آن به 

وقوع پیوست، می پردازد...

در آســتانه نهم دی ماه ســال ۱۳9٦، پخش 
مجموعه مســتند »خارج از دید« از تلویزیون 
آغــاز شــد؛ مجموعــه ای که تالش داشــت 
بی طرفانــه  و به صــورت جزئی بــه بازخوانی 
حوادث ســال ۸۸ بپــردازد. این مســتند که 
محصول مرکز بسیج سازمان صداوسیماست، 
به کارگردانی مهدی نقویان ساخته شده است. 
مستندی که از شبکه سوم ســیما پخش شد 
اما بعد گذشت چند قســمت، فشارها بسیاری 
برای توقف پخش آن به وجــود آمد و حتی تا 
برکناری مدیر وقت شبکه سوم سیما نیز پیش 
رفتنــد. اما با وجــود برخی وقفه هــا در روند 
پخش این مجموعه، در نهایت خارج از دید به 
روی آنتن رفت با اســتقبال مخاطبان و رسانه 

ها روبرو شد.

عمیقا به همه ی کسانی که کنجکاو هستند تا 
ببینند در آن ســال چه اتفاقاتی افتاد و مقصر 
اصلی این حوادث چه گروهی هستند، توصیه 
می کنم این مستند ۱۰ قســمتی را مشاهده 

کنند.

مستند خارج از دید
کارگردان: مهدی نقویان
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