
اعتبارکشوررابهچهقیمتیفروختهاید؟
وقت��ی مس��ئوالن دولت تدبیر و امید در منزل س��فیر س��وئد با 
نخست وزیر این کشور پای میز می نشینند و قرارداد امضا می کنند باید 
از این همه بی تدبیری گریست. باید بر سر این مسئوالن بی مسئولیت و 
بی درایت فریاد کشید. آقای روحانی مگر مسخره بازی است یا خاله بازی 
اس��ت که وزرای ش��ما در خانه سفیر یک کش��وری در ایران می روند 
و ق��رارداد امضا می کنند؟ اعتبار کش��ور را به چه قیمتی فروخته اید؟ 
بی احترامی به مردم ایران به چه قیمتی؟ نخس��ت وزیر سوئد نان ما را 
می دهد، آب ما را می دهد چه کاری می کند که مسئوالن تا این اندازه 
گوش به فرمان این آقا هستند؟ آدم یاد زمان خان ها می افتد که رعیت 
برای انجام کارها به دستبوس��ی خان در خانه خان می رفتند. خجالت 
بکشید آقایانی که اسمتان مسئول کشور ایران اسالمی است. مردم از 

داشتن مسئوالنی مثل شما ناراحتند و خجالت می کشند.
رحمتی

سیاستجنگفرسایشی
امروز که آمریکا و نوکران منطقه ای اش نتوانس��تند دولت های 
عراق و س��وریه را تغییر دهند سیاست جنگ فرسایشی را در پیش 
گرفته اند تا بار مالی این کش��ورها را باال ببرند. نس��خه داعش دیگر 
پیچیده ش��ده است اما آمریکایی ها می خواهند از سر سفره عراق و 
س��وریه حسابی س��ود کنند. جنگ فرسایشی یعنی تخریب تمامی 

زیرساخت های کشور و نیاز به خرید تجهیزات و ترمیم تخریب ها.
اسکندری

تواندفاعینیازمهموضروری
توان دفاعی یک نیاز مهم و ضروری برای کش��ور اس��ت. توان 
موش��کی و البته س��ایر اقالمی که مورد نیاز است باید با تمام توان 
و س��رعت ارتقا یابد و تهیه شود. اگر توان دفاعی پیشرفته و گردن 
کلفت نداشته باش��یم شک نکنید که دشمنان قسم خورده انقالب 

ایران یک دقیقه هم در حمله به ایران تعلل نمی کنند.
جعفری

پاسخمردمبهخائنین
برخی می گویند حصر س��ران فتنه باید برداش��ته شود. معلوم 
نیست این افراد چیزی از قانون می دانند یا نمی دانند. اگر می دانند 
که غلط می کنند اظهار نظر می کنند چون تصمیم حاکمیت اس��ت 
که سران فتنه در حصر باشند تا انقالب مجبور نباشد دوباره هزینه 
بپردازد. اگر از قوانین هم خبر ندارند باز هم غلط می کنند اظهارنظر 
می کنند. این افردی که مدافع رفع حصر هستند از نماینده مجلس 
تا دولتی ها همگی بدانند که مردم از س��ران فتنه متنفر هس��تند و 
حمایت از این وطن فروشان خیانت به مردم است و پاسخ مردم به 

خائنین مشت محکم بر دهانشان است.
شیری

منافعملیومردممدنظرباشد
نماین��دگان مجل��س نباید وام��دار دولت یا س��ایر جناح های 
سیاسی باشند و باید نماینده مردم یعنی حافظ نظام و حقوق مردم 
باش��ند. اگر قرار است اس��تیضاحی انجام شود یا طرح و فوریتی به 
تصویب برسد باید منافع ملی و مردم مدنظر باشد نه منافع سیاسی 

و درون جناحی.
ناشناس

خجالتکشیدم
از دیدن وزرای دولت تدبیر و امید در خانه سفیر سوئد خجالت 
کشیدم.  ای کاش وزرای دولت از تاریخ ایران و مردم انقالبی و مسلمان 
آن بیشتر می دانس��تند. مردم ایران آزادگی و کرامت خود را با هیچ 
چیزی عوض نمی کنند. مردم مسئوالنی می خواهند که آزاده باشند.
فرهانی

هر گز به سعادت و خوشبختی نرسد ملتی که در آن حق ضعیف از قوی با صراحت و بدون لکنت زبان گرفته نشودبدون لكنت
نامه ۵3 نهج البالغه

88004349 ساعت تماس 9 صبح تا 2 بعداز ظهر

شورای نگهبان

مخاطب شماييد!

پارلمان

این را چرا فراموش میكنید؟
اگر چنانچه مس��ائل س��ال ۸۸ را مطرح میكنید، 
مس��ئله ی اصلی و عمده را در ای��ن قضایا مورد نظر 
و در م��ّد نگاهتان ق��رار دهید؛ آن مس��ئله ی اصلی 
این اس��ت كه یك جماعتی در مقاب��ل جریان قانونی 
كش��ور، به ش��كل غیر قانونی و به شكل غیر نجیبانه 
ایس��تادگی كردن��د و به كش��ور لطم��ه و ضربه وارد 

كردند؛ این را چرا فراموش میكنید؟

بیانات در دیدار دانشجویان 
6 مرداد 1392

3 سياست
| پنج شنبه | 28 بهمن 1395 |

| شماره 4405 |

کسانی که تعبیر "آشتی ملی" را به کار می بردند 
می خواستند به جامعه جهانی "آدرس غلط" بدهند

قائم مقام جمعیت رهپویان انقالب اسالمی گفت: اهداف کسانی 
که اخیرا تعبیر "آش��تی ملی" را به کار می برند این است که درباره 

نظام جمهوری اسالمی ایران به جامعه جهانی آدرس غلط بدهند.
پرویز س��روری در گفت و گو با میزان اف��زود: آنها می خواهند 

فض��ا را به گونه ای برای خارجی ها ترس��یم کنند که گویی ایران 
درگیر مناقش��ات و آشفتگی های داخلی است و برای برون رفت از 
این مشکالت، نیازمند یک آشتی ملی است. وی ادامه داد: اساسا 
زمانی تعبیر آش��تی ملی درباره کشورها به کار می رود که تقریبا 

فرمان از دست نظام خارج شده باشد و آشفتگی و چنددستگی و 
جنگ داخلی شدت پیدا کرده باشد؛ در حالیکه ایران مطلقا چنین 
ویژگی هایی ندارد و یک همراهی و همبستگی ملی بین ملت ایران 

اعم از اقوام و مذاهب و گروه های سیاسی وجود دارد.

 دولت درباره اجرای بندهای ۲۴گانه
اقتصاد مقاومتی به مجلس گزارش دهد

نماین��ده مردم شاهین ش��هر در مجلس با اش��اره به 
گذش��ت یک سال از ابالغ سیاس��ت های اقتصاد مقاومتی 

گفت: دولت در این باره به وکالی ملت گزارش دهد.
حسینعلی حاجی دلیگانی در گفت وگو با تسنیم، با اشاره 
به سپری شدن یک سال از ابالغ سیاست های کلی اقتصاد 
مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری، اظهار داشت: وکالی 
ملت انتظ��ار دارند دولت درباره اقدام��ات و عملکردش در 
راستای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی گزارش دهد. 
وی با اشاره به بند یک سیاست های اقتصاد مقاومتی مبنی 
بر تامین شرایط و فعال سازی کلیه امکانات برای کار آفرینی، 
اف��زود: دولت باید در م��ورد اقدامات و جهت گیری ها یش و 

میزان آن در جهت ایجاد اشتغال توضیح دهد.
نماین��ده مردم شاهین ش��هر در مجلس با بیان اینکه 
دولت درباره علت خام فروشی نفت به نمایندگان مجلس 
گزارش دهد، گفت: در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی 

بر کاهش خام فروشی نفت تاکید شده است.
حاجی دلیگانی با اشاره به اینکه طبق بند 4 سیاست های 
اقتص��اد مقاومتی، هدفمندی یارانه ها باید در جهت افزایش 
تولید باشد، تصریح کرد: همچنین دولت درباره درآمدهای 
حاصل از هدفمندی یارانه ها در راستای افزایش تولید و ایجاد 
اشتغال باید توضیح دهد. وی با اشاره به بند 19 سیاست های 
اقتصاد مقاومتی گفت: در این بند بر شفاف سازی اقتصادی 
تاکید ش��ده، بنابرای��ن ضرورت دارد دولت به ش��کل کمی 
گزارش دهد که پس از گذش��ت یک س��ال چه اقداماتی در 

راستای شفاف سازی اقتصادی انجام داده است.
نماینده مردم شاهین شهر در مجلس در پایان خواستار 
آن ش��د که دول��ت و وزرا درباره اقداماتی که در راس��تای 
اجرای بندهای 24 گانه سیاست های اقتصاد مقاومتی انجام 

داده اند، به وکالی ملت گزارش دهند.

قضیه به همین س��ادگی است... تعدادی از 
معاریف اصالح طلب و اعتدالی مجلس دهم دست بـه نقد

طرح��ی دوفوریتی را امض��ا کرده اند که بر 
مبنای آن هرکس که در یک مراس��م سخنرانی سؤال بپرسد باید 

به زندان برود.
در بند یکم این طرح آمده است:

هرکس��ی ب��ا هر اقدامی اعم از طرح س��وال و ی��ا غیر آن در 
مراس��م س��خنرانی اعم از مراس��م رس��می که عرفاً بدون مجوز 
تش��کیل می شود موجبات توقف یا جلب توجه به خود و یا تشنج 

شود به حبس از 6 ماه تا 2 سال محکوم می  گردد!
در ذیل ط��رح مذکور امضای کس��انی همچ��ون محمدرضا 
عارف، مصطف��ی کواکبیان، علیرضا محج��وب، محمدرضا تابش، 
محمود صادقی و علی مطهری که به عنوان معاریف اصالح طلب و 

اعتدالی مجلس شناخته می شوند نیز به چشم می خورد.
س��ؤالی که افکار عمومی و نُّظار سیاسی با این اتفاق از خود 
می پرس��ند این اس��ت که چطور جریانی که مدعی آزادی بیان و 
پناه بردن به خدا از بستن دهان منتقدان است؛ به ناگاه اینچنین 
نقاب از چهره برمی دارد و به همین س��ادگی اعالم می کند که هر 
نوع جلب توجهی در یک مراس��م س��خنرانی مستوجب حبس و 

زندان است؟!

اولینکسیکهمنتقدانرابهزندانتهدیدکردکهبود؟
نخس��تین بار، این رئیس جمهور حسن روحانی بود که 9 ماه 
قبل طی اظهارات خود در افتتاحیه نمایش��گاه کتاب تهران و در 

البه الی کنایه های همیشگی خود به منتقدانش گفت: 
»نقاد را دس��تگیر نمی کنند و به زندان نمی برند. نقادی یک 
نعمت است. البته بحث کسانی که دروغ می گویند، اتهام می زنند 

و قدرت ملی را تضعیف می کنند جداست.«
ش��اید کس��ی آنطور که بای��د و ش��اید این اظه��ارات آقای 
رئیس جمه��ور را ج��دی نگرف��ت اما برخ��ی روزنامه ن��گاران در 
رسانه های شخصی خود از این نوشتند که روحانی با این گفته در 

واقع منتقدانش را به زندان تهدید کرده است.

عارف:قبحزندانرفتنریختهشده؛بایدجرمزداییکنیم!
گویا در ماه اردیبهشت س��ال 95، بحث »زندان« در محافل 

دولتی و اصالح طلبی به شدت داغ بوده است.
در هم��ان روزه��ا »محمدرض��ا ع��ارف« چه��ره محج��وب 
اصالح طلبان نیز در یک دیدار ط��ی اظهاراتی کت »جرم زدایی« 
و »انتق��اد از وضعی��ت زندان ها« را به تن ک��رده و گفته بود: قبح 
زندان رفتن ریخته ش��ده اس��ت، در حالی که در گذشته خیلی ها 
ب��ه کالنتری هم نمی رفتن��د. بنابراین اگ��ر جرم زدایی در قوانین 

پذیرفته شود، زندان ها به چنین وضعیتی در نمی آید.

پاسخجاللآلاحمدبهدرخواستمحاق
واختناقامیرعباسهویدا

تهدید منتقدان، نمایندگان مردم، رس��انه ها و روش��نفکران 
متعهد، ژنتیک ثابت دیکتاتورمآبی و دگماتیزم است.

کمااینکه امیرعباس هویدا، نخست وزیر دوران ستمشاهی نیز 
زمانی چند تن از روشنفکران از جمله »جالل  آل احمد« را به یک 
نمایش ضیافت دعوت می کند تا درخواست محاق و اختناق خود 

را با رسمیت بیشتری به آنها بفهماند.
اما آقاجالل در اظهاراتی تاریخی خطاب به نخس��ت وزیر شاه 
می گوید: »باالخره قلم ما بر مسلس��ل های ش��ما پیروز می شود و 
ش��ما نمی توانید با اینگونه اقدام��ات جلوی زوال )دولت( خودتان 

را بگیرید«...

بدقوارگیلباسآزادیبیانبرتندولتواصالحطلبان
دولت و اصالح طلبان علی رغم تصوری که دارند اما در آراستن 

هیچ چیز تبّحر ندارند.
ب��رای همین اس��ت ک��ه ن��ه ردای آزادی بیان و احت��رام به 
منتقدان در تنش��ان خوش قواره می آید و نه تالش هایش��ان برای 

دستاوردسازی و مقّصرتراشی پیرامون برجام به جایی می رسد.
جالب آنکه ژنتیک جریان سیاس��ی خاص و رگه های دولتی 
آن، به هیچ وجه قصد پنهان ش��دن حتی در آس��تانه انتخابات را 
هم ندارد و هر بار به نحوی از انحاء هویدا می شود و مردم را بیش 

از پیش با هویت صاحبانش آشنا می کند.
تکلی��ف طرح دو فوریتی اصالح طلبان و اعتدالیون مجلس��ی 
برای زندانی کردن منتقدان و کس��انی که سؤال می پرسند هنوز 
معلوم نیس��ت... اما به جای آن حقایق دیگری در آستانه انتخابات 

ریاست جمهوری دولت دوازدهم بر همگان معلوم شد.
در واق��ع حاال دیگر برای دیدن قام��ت دولت و اصالح طلبان 

نیازی به »عینک زدن« و حتی »رفتن به جهنم« هم نیست.
م��ردم در مقابل جماعتی ق��رار گرفته اند که مخالفان خود را 
صرفاً سزاوار زندان و جهنم می دانند، از »آشتی ملی« دم می زنند 
اما خودش��ان سبب س��از »نقار ملی و فضای دوقطبی« هستند و 
بزرگ��ی صحبت هایش��ان در زمینه »پناه بردن به خدا از بس��تن 
دهان منتقدان«و ش��کایت از وضعیت زندان ها و نبود آزادی بیان 
سر به آسمان می ساید ولی عرصه را که مساعد ببینند روشی غیر 

از »به زندان کشاندن منتقدان« ندارند و بلد نیستند.
اینکه جامعه چه واکنشی نسبت به این حقایق تلخ نشان بدهد؛ در 
انتخابات ریاست جمهوری دولت دوازدهم مشخص خواهد شد...)فارس(

پس از ف��وت ناگهانی آیت اهلل 
هاشمی رفسنجانی و در آستانه درحـــاشیه

انتخاب��ات ریاس��ت جمهوری 
دوازدهم، اصالح طلبان تندرو تالش می کنند مرزهای 
ورود خود به حاکمیت را با حفظ مواضع گذش��ته از 

جمله اقدامات سال ۸۸، کمرنگ کنند.

پردهاول:
سرگذش��ت س��ازمان مجاهدین خل��ق یا طبق 
آنچه که از 30 خرداد 1360 مردم به آن »س��ازمان 
منافقی��ن« می گویند از داس��تان های عبرت آموز و 

خواندنی معاصر ایران می باشد.
بنیانگذاران سازمان مجاهدین خلق به حقانیت 
اس��الم و شیعه اذعان داش��ته و سازمان خود را یک 
س��ازمان اس��المی و اعضای خود را به تعبیر قرآن، 
ح��زب اهلل می نامیدن��د که ب��ا انگیزه ه��ای مذهبی 
وارد عرص��ه مب��ارزه با رژی��م طاغوت ش��ده اند؛ اما 
برداشت های غلط و التقاطی از دین سبب انحرافاتی 
در حرکت س��ازمان ش��د که هر چه از تولد سازمان 
می گذش��ت آن را نمایان ت��ر و خطرناک تر می کرد. 
ن��گاه تیزبین حضرت امام و برخی روحانیون انقالبی 
چون آیت اهلل مصباح یزدی در سال های دهه چهل و 
پنجاه آن انحرافات را تش��خیص داده بود و علی رغم 
اصرار بس��یاری از انقالبیون آن زم��ان و چهره های 
روحان��ی و دینی مانند حس��ینعلی منتظری و اکبر 
هاشمی رفسنجانی مبنی بر حمایت و تایید سازمان 

از سوی ایشان، هیچ وقت این اتفاق عملی نشد.
در سال 1354 بعد از در دست گرفتن عنان این 
جریان توسط »تقی شهرام« و »بهرام آرام« و اقدام 
به ترور مجید شریف واقفی و حذف نیروهای مذهبی 
س��ازمان در بیرون زندان، سازمان رسما بیانیه اعالم 
تغییر ایدئولوژی از اس��الم به کمونیس��م را منتشر 
کرده و راه خود را جدا کرد و با انتش��ار این اعالمیه 
تغییر مواضع ایدئولوژیک س��ازمان مجاهدین خلق، 
مجاهدیِن مارکسیست با حفظ آرم سازمان و تغییر 
عالیم و نش��ان گذش��ته، حذف آیات قرآن و تاریخ 
پیدایش س��ازمان و نیز افزودن مشت گره خورده به 
نشانه وابستگی به طبقه کارگر آرم جدیدی را برای 

خود تهیه کردند.
با پیروزی انقالب اس��المی، برخی رهبران این 
سازمان چون مسعود رجوی، موسی خیابانی و... که 
با نقاب »نفاق« هنوز توانس��ته بودن��د جایگاه خود 
را در می��ان انقالبیون حف��ظ کنند حضور جدی در 
عرصه سیاسی داش��ته و به یارگیری بسیار گسترده 
از می��ان جوانان و اقش��ار مختل��ف می پرداختند تا 

روزهای پرحادثه خردادم��اه 1360 بویژه روز 30ام 
آن از راه رسید.

روزهایی که ابوالحس��ن بنی ص��در رئیس جمهور 
وقت به دلیل عدم کفایت سیاسی و آشکار شدن روابط 
وی با کشورهای متخاصم و دشمن مردم ایران توسط 
مجلس شورای اس��المی از کار برکنار شده و سازمان 
مجاهدین خلق به عنوان حامی تمام قد وی در روز 30 
خرداد وارد فاز نظامی ش��ده و به درگیری مسلحانه و 

کشتار مردم در کوچه و خیابان دست می زند.
اعضای س��ازمان مجاهدین از ای��ن روز به بعد 
توس��ط مردم با عنوان »منافقین« نام گذاری ش��ده 
و عمال پس از دستبوس��ی ص��دام و کمک به رژیم 
بعثی ب��ه عنوان منفورترین گ��روه در افکار عمومی 

تبدیل گردید.
عملی��ات  دنب��ال  ب��ه  و   1367 تابس��تان  در 
کاریکات��وری »فروغ جاویدان« توس��ط منافقین به 
ای��ران و قلع و قمع آنها در عملیات مرصاد توس��ط 
رزمندگان س��پاه اسالم، تعدادی از وابستگان به این 
گروه تروریس��تی که در زندان بوده و آماده پیوستن 

به آنها بودند اعدام گردیدند.

پردهدوم:
اکنون با یک گذر 30 ساله از 30 خرداد 1360 
به 30 خرداد س��ال 13۸۸ می رویم. روزی که پس 
از ادعای تقلب در انتخابات ریاست جمهوری توسط 
اصالح طلبان و لیدر آنان یعنی محمد خاتمی به یکی 
از خونین ترین روزهای پس از انقالب اسالمی تبدیل 
گردی��د. پس از آنکه روز جمعه 29 خرداد ۸۸ رهبر 
انقالب اس��المی در خطبه های نماز جمعه خواستار 
پایان اردوکشی خیابانی شد، مجمع روحانیون مبارز 
]که محمد خاتمی رئیس ش��ورای مرکزی و محمد 
موس��وی خوئینی ها دبیرکلی آن را برعهده داش��ته 
و دارد[ ظه��ر روز ش��نبه 30 خرداد حاضر نش��د تا 
اعالمیه دعوتش از هواداران موس��وی به راهپیمایی 
را لغ��و کند. زیرا موس��وی، کروبی و اعضای پش��ت 
پرده مجم��ع روحانیون بویژه محمد خاتمی تصمیم 
قطعی برای آش��وب در روز 30 خرداد گرفته بودند. 
در واقع پس از اظهارات قاطع رهبر انقالب مبنی بر 
پایان اردوکشی های خیابانی و اغتشاش، سران فتنه 

تصمیم داش��تند به هر نحو ممکن قطعیت سخنان 
رهبری را بش��کنند تا راهی برای ادامه فتنه داش��ته 
باش��ند. از همین رو با هدایت ماهواره ها و سایت های 
جری��ان فتن��ه، جمعیتی ح��دود 15 ه��زار نفر در 
خیابان های مرکزی تهران به صورت پراکنده تجمع 
کردند و به آش��وب و اغتش��اش پرداختند. آشوب و 
اغتشاشی که پربرخورد ترین روز در تاریخ جمهوری 

اسالمی را درپی داشت.
 اما آشوب های آن دوران تا 25 بهمن ماه 13۸9 
ادامه داشت تا اینکه در این روز پس از دعوت سران 
فتن��ه به حض��ور اراذل و اوب��اش در خیابان و به راه 
انداختن کاریکاتوری از انقالب مردم در کش��ورهای 
عرب��ی، با حکم اعضای ش��ورای عالی امنیت ملی از 
جمله حجت االسالم حسن روحانی به حصر خانگی 
محکوم شده و چندی بعد نیز محدودیت هایی برای 
محمد خاتمی به عنوان یکی از عناصر تاثیرگذار در 

اغتشاشات سال ۸۸، تصویب گردید.
آنچ��ه به راحت��ی در این بازخوانی محس��وس و 
ملموس می باش��د این اس��ت که اصالح طلبان تندرو 
همچ��ون منافقین یک گ��ذر تاریخ��ی از »نفاق« به 
»محاربه« داش��تند. یعنی در دوران مستی حاکمیت 
دوم خرداد با همه ت��وان به هجوم علیه مبانی دینی، 
نظام اسالمی، حمله به ساحت مقدس امام حسین)ع(، 
حمله به حادثه عاش��ورا و هر آنچه مانعی بر س��ر راه 
آنان در تغییر ماهیت نظام اس��المی بود انجام دادند و 
با بر چهره انداختن نقاب نفاق و ادعای »خط امامی« 
بودن به »خط و راه امام« تاختند و آنگاه که نتوانستند 
ب��ه اهداف ش��وم خود دس��ت یابند به »ش��ورش« و 
»اغتشاش« و هدایت آشوب و کشتار مردم پرداختند.

پردهسوم:
این روزه��ا که نزدیک به یک ماه از درگذش��ت 
ناگهانی آیت اهلل هاشمی رفس��نجانی به عنوان عنصر 
پرقدرت و تکیه گاه اصالح طلبان در حاکمیت می گذرد 
و فاصل��ه آنها با حاکمیت در آس��تانه انتخابات، تنها 
حسن روحانی است، ناگهان ابراز ارادت و تقاضا برای 
ارتباط و گفت وگو! با رهبر معظم انقالب به دفعات از 
سوی برخی عناصر اصالح طلب در رسانه های مختلف 
تکرار می ش��ود و در آخرین اقدام نیز محمد خاتمی 

خواس��تار »آش��تی ملی« با محوری��ت رهبر معظم 
انقالب گردید! در حالی که اولین س��وال این اس��ت 
که بیان ناگهانی »عالقه به رابطه و گفت وگو با رهبر 
انقالب« چه علتی دارد و مگر آغوش رهبری تاکنون 
به س��وی عالقه مندان واقعی نظام اس��المی و مردم 
بسته بوده که اکنون این جریان تقاضای از سرگیری 

رابطه و گفت وگو را دارد؟
س��وال دوم اما به گذش��ته ای��ن جریان مربوط 
می شود و آن این اس��ت که چه کسانی بودند که با 
تکی��ه بر حمایت غرب و صهیونیس��ت ها ۸ ماه تمام 
س��خنان ناصحانه رهبر معظم انقالب در س��ال ۸۸ 
را نش��نیدند و خود اصرار به پیاده ش��دن از کشتی 

انقالب با لگد زدن به قانون و مردم کردند؟
س��وال سوم درخصوص همان ظلم بزرگ است. 
چه کسانی بودند که با دروغ »تقلب« آن همه هزینه 
بر نظ��ام تحمیل کرده و آبروی نظ��ام مظلوم را در 

دنیا بردند؟
س��وال چهارم اینک��ه از س��ال ۸۸ تاکنون چه 
تغییری در رفتار این جریان ایجاد ش��ده اس��ت که 
ح��ال بدون پذی��رش و اقرار به جرم ب��زرگ خود و 
طلب بخش��ش از س��وی م��ردم، طلبکارانه تقاضای 
آش��تی کنند و به میدان برگردند؟ آن وقت تکلیف 

دروغ بزرگ »تقلب« چه خواهد شد؟
حال باید به پاسخ این پرسش پرداخت که چرا 
نمی توان ش��عار »آش��تی ملی« خاتمی را پذیرفت؟ 
پشت این ادعای دروغین چه نقشه ای نهفته است؟

ب��رای پی��دا کردن این س��وال باید ب��ه ماجرای 
عبرت آموز گروهک منافقین برگردیم. براستی تاکنون 
به این نکته فکر کرده اید که چرا در تمام این سال ها 
گروه��ک »منافقی��ن« را با عن��وان »منافق« مطرح 
کردند؟ مگر نه این اس��ت که »نفاق« آنان در زمانی 
بود که با نقاب اس��الم و در واقع با عقاید کمونیستی 
فعالی��ت داش��تند و پس از ورود به »ف��از نظامی« از 

مرحله »نفاق« عبور کرده و به »محاربه« رسیدند؟
یعن��ی اگر پیش از آن نمی ش��د آنان را به جرم 
»نف��اق« پای محکمه کش��اند اما با بدس��ت گرفتن 
اس��لحه و تبدیل ش��دن به »محاربین« دیگر حتی 
توبه ش��ان پس از تس��لط بر آنان پذیرفته نیس��ت و 
باید کش��ته شوند و بر همین اساس بوده که اعضای 

آنه��ا در زندان ها پس از اقرار به باقی ماندن بر س��ر 
مواضع خود و گفتن اینکه اگر آزاد ش��وند باز هم به 
کشتن مردم ادامه خواهند داد، به حکم قضات وقت 

اعدام شدند.
اکنون همین وضعیت درباره برخی فعالین فتنه 
هم صدق می کند. آنها زمانی منافقانه با نقاب اسالم 
به جنگ اسالم آمد بودند و پس از ناکامی در آن، به 
بهانه انتخابات ۸۸ وارد جنگ با نظام اسالمی شدند 
و اکنون اگر قرار باشد به بهانه »آشتی ملی«، از گناه 
و جرم بزرگ آنها گذش��ت، به واقع این سوال مطرح 
می ش��ود که چرا نظام اس��المی و مردم از مس��عود 
رجوی نگذرند اگر او دس��ت دوستی به سمت مردم 

دراز کرد به گرمی نفشارند؟

پردهپایانی:
چند سال پیش س��عید حجاریان در گفت وگو با 
یکی از رسانه ها ماجرایی را از برخورد شهید سیداسداهلل 
الجوردی با وی و دیگر عناصری که بعدها از سرکردگان 

اصلی جریان اصالحات گردیدند نقل کرد.
این تئوریسین اصالح طلبان که خود در جریان 
فتن��ه ۸۸ از عناصر اصلی حاضر در میدان آش��وب 
و ش��ورش بود، ماجرای خود با ش��هید الجوردی را 
اینگون��ه بیان کرد: »الجوردی ب��ه خود من همواره 
می گفت که شما )اعضای سازمان مجاهدین انقالب 
)از منافقی��ن هم بدت��ر و خطرناک تری��د. می گفت 
رجوی دوراندیش نبود و خیلی زود دس��ت خودش 
را رو کرد اما شما س��ازمانی ها دوراندیش هستید و 
خودتان را برای آینده آماده کرده اید و منتظر فرصت 
هستید تا ش��رایط به نفعتان مهیا شود. واقعا اعتقاد 
قلبی الجوردی این بود که خطر سازمان مجاهدین 
انقالب از س��ازمان مجاهدین خلق بیش��تر اس��ت. 
الج��وردی هرگاه مرا می دی��د می گفت تو و بهزاد و 

خسرو از رجوی خطرناک ترید.«
ام��روز برخی فعالین س��ال ۸۸ با دس��ت پیش 
گرفت��ن و تقاضا برای »آش��تی ملی« ب��ه دنبال آن 
هس��تند که باز هم خود را »دلس��وز« نظام و مردم 
نش��ان دهد اما به نظر می رسد مردم و نظام عاقل تر 
از آن هس��تند که فریب بخورند زیرا با اتهام محاربه 
آنهایی که در س��ال ۸۸ امید صهیونیس��ت ها ش��ده 
بودند راهی برای بازگش��ت به حاکمیت وجود ندارد 
زیرا هنوز جرم بزرگ سال ۸۸ را انکار نمی کنند و در 
عین حال ژس��ت دلسوزی می گیرند و چه تضمینی 
اس��ت که باز هم فردا ب��ا دروغی دیگر فتنه ای دیگر 
بپا نکرده و مردم بی گناه قربانی ش��هوت قدرت آنها 

نگردند؟)نسیم آنالین(

حضور باشكوه مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن 
قابل تحسین است

دبیر ش��ورای نگهبان با تاکید ب��ر حضور مردم ایران 
در مناس��بت های مختلف گفت: حضور باش��کوه مردم در 

راهپیمایی 22 بهمن قابل تمجید و تحسین است.
آیت اهلل احمد جنتی دیروز در جلس��ه هفتگی اعضای 
شورای نگهبان ضمن عرض تسلیت به مناسبت ایام شهادت 
حضرت فاطمه زهرا سالم اهلل علیها و آرزوی نیل به شفاعت 
ایشان، از حضور با ش��کوه مردم در مراسم راهپیمایی 22 
بهمن تجلیل کرد. وی اظهارداش��ت: مردم نشان دادند هر 

کجا مصالح اسالم و نظام مطرح است، کوتاه نمی آیند.
رئیس مجلس خبرگان رهبری با یادآوری حضور مردم 
همیشه در صحنه در مناس��بت هایی همچون روز جهانی 
ق��دس و 22 بهمن تصریح کرد: این مردم مومن در هوای 
س��رد و گرم، آنجا که احس��اس ضرورت کنند در صحنه 

حضور دارند و از اسالم و میهن خود دفاع می کنند.
آیت اهلل جنتی افزود: در برخی استان ها مثل همدان و 
خوزس��تان به دلیل سردی هوا یا گرد و غبار بسیار، شرایط 
حضور در راهپیمایی مس��اعد نبود اما ای��ن مردم با وجود 
سردی هوا یا مشکل تنفس در گرد و غبار، بیشتر از گذشته، 

راهپیمایی 22 بهمن امسال را با شکوه برگزار کردند.
رئیس ش��ورای هماهنگی تبلیغات اسالمی به بررسی 
گزارش هایی از استان های مختلف درخصوص راهپیمایی 22 
بهمن اشاره کرد و اظهارداشت: در اکثر استان ها حضور مردم 
در این راهپیمایی بیش از گذشته بود و مقایسه گزارش های 
امسال و سال های گذشته نشان می دهد در مواردی جمعیت 

حاضر مردم بیش از تظاهرات سال گذشته بود.
آیت اهلل جنتی افزود: به نمایندگی از مجلس خبرگان 
رهبری و شورای نگهبان و نیز شورای هماهنگی تبلیغات 
اسالمی که متولی برگزاری این راهپیمایی بود از مردم و 
مقامات امنیتی، انتظامی و صداوسیما که شرایط مناسب 

این راهپیمایی را مهیا کردند، تشکر می کنم.
وی ب��ه ت��الش ناکام دش��من ب��رای رخن��ه عوامل 
تروریستی به کشور گفت: دشمن سعی داشت ولو با یک 
حادثه کوچک، این حماس��ه بزرگ را تحت الش��عاع قرار 

دهد که با تالش خوب دستگاه های امنیتی ناکام ماند.
دبیر شورای نگهبان تصریح کرد: مردم مومن و انقالبی 
کشور با وجود برخی گالیه ها نسبت به مشکالت اقتصادی و 
بیکاری، دعوت رهبری را لبیک گفتند و نشان دادند که برای 

اساس اسالم و مملکت، همیشه در صحنه حضور دارند.

با بررسی اقدامات منافقین و فتنه گران

محللی به نام آشتی ملی و چند سوال بی پاسخ

عارف: قبح زندان رفتن ریخته؛  روحانی: پناه بر خدا!

»هوس سوختن منتقدان« در یک طرح دوفوریتی عارفانه و روحانی!
اولین کسی که منتقدان را به »زندان« حواله داد چه کسی بود؟


