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آیین تشییع پیکر سید ضیاءالدین دری برگزار شد

بدرقه هنرمند 
مبارزه با استعمار
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قاسمی در پاسخ به سیاست روز:

تشکیل کارگروه اقدام ایران 
جنگ روانی و اقتصادی است
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تابلوی انحرافی
 و یک سوال از علی مطهری

حجت احسان بخش

چند روز قبل در مدرس��ه فیضیه ش��اهد تجمع 
باش��کوه اس��اتید و طالب حوزه علمیه قم در حمایت 
از فرمایشات اخیر رهبر انقالب و اعتراض به مشکالت 
اقتصادی کش��ور با عنوان روحانی��ت هم دردو همراه 

مردم بودیم.
این مراس��م در فضای��ی کاماًل منطق��ی و بدون 
هیجان، برای همدردی حوزویان با مشکالت معشیتی 
مردم، مطالبه و پیگیری حل این مش��کالت از سوی 
سران س��ه قوه برگزار شد. اما این مراسم یک حاشیه 

داشت که سریع مرتفع شد.
در ابتدای مراسم دو نفر از افراد حاضر در جلسه، 
تابلویی با ش��عار »ای که مذاکره شعارت، استخر فرح 
در انتظارت« در دس��ت گرفتند که بالفاصله توس��ط 
افراد برگزارکننده جلس��ه مورد برخورد قرار گرفت و 

آن تابلو پاره و جمع آوری شد.
حتی س��خنران اولیه جلسه از تریبون اعالم کرد 
که با شعارهای انحرافی تجمع را به حاشیه نبرید. این 
مراسم برای مطالبه از سران ۳ قوه برای حل مشکالت 
معیشتی مردم برگزار شده است که همه طالب از این 

حرف با شعار خود حمایت کردند.
اما همان تابلو باعث ش��د برای این تجمع باشکوه 
حاشیه س��ازی ش��ود و آقای علی مطهری حرف های 
نامناس��بی را خط��اب به حوزه علمی��ه قم و طالب و 

اساتید محترم آن نثار کند.
ح��اال یک طلب��ه آن تابلو نابه ج��ا را میان هزاران 
طلبه ش��رکت کننده در این تجمع باش��کوه در دست 
گرفته، آیا عقالنی است این تجمع که در مورد مساله 
بسیار مهم معیشت برگزار شده بود را تحت الشعاع قرار 
دهید؟ شما فرمودید شعار های انحرافی توسط طالب 
س��ر داده ش��د، چطور دو تابلو انحرافی در جلسه که 
در همان لحظات اولیه پاره ش��د را تعبیر به سر دادن 
ش��عار های انحرافی کردید آیا ای��ن امر دروغ و تهمت 

نیست؟
شأن یک نماینده مجلس برای اظهارنظر، تحقیق 
و بررس��ی کامل در مورد آن موضوع است. چرا بدون 
تحقیق و بررسی اظهارنظر غیرواقعی کردید؟ به جای 
اظهارنظ��ر در موضوعات اصلی مردم نظیر مش��کالت 
معشیتی مردم، گرانی و... چرا اذهان جامعه را درگیر 
مس��ائل حاش��یه ای می کنید؟ لطفا بفرمایید در این 
مقطع حس��اس جن��گ اقتصادی چند بار نس��بت به 
س��وء تدبیر مدیران و مش��کالت اقتصادی مردم تذکر 

دادید و اظهارنظر کردید؟
از ش��ما نمی خواهی��م از ه��زاران نف��ر ط��الب 
ش��رکت کننده ک��ه مطالبات مردم را فری��اد زدند، به 
خاطر حرف نادرس��ت خ��ود عذرخواهی کنید ولی از 
ای��ن به بعد قبل از اظهارنظ��ر، تحقیق کامل را انجام 
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یکا سوری سازی ایران است هدف آمر

سیاوش کاویانی

دش��منان جمهوری اس��المی ایران، در تالش 
هس��تند ش��رایط ایران را یا مانند ونزوئال کنند، یا 
سوریه، اما تاکنون چنین سناریویی نتوانسته اجرا 

شود.
رهبر معظم انقالب اس��المی در دیدار اقش��ار 
مردم با ایش��ان فرمودند »ن��ه مذاکره می کنیم نه 

جنگ می شود.«
هزینه جنگ با ایران برای آمریکا بسیار سنگین 
اس��ت، هر چند برخی رژیم های منطق��ه آمریکا را 
تحریک به این کار می کنند، اما ژنرال های آمریکایی 
و اقتصاددانان این کش��ور هزینه فایده را محاس��به 
کرده اند و به این نتیجه رس��یده اند که با آغاز جنگ 
علی��ه جمه��وری اس��المی، این جنگ به س��رعت 

گسترش خواهد یافت و فراگیر خواهد شد.
فراگیر ش��دن جنگ آمریکا علیه ایران، منافع 
ایاالت متحده را در دنیا حتی در داخل این کشور 

با خطر روبه رو خواهد کرد.
آمری��کا درپی کم هزینه تری��ن راه برای خنثی 
کردن جمهوری اس��المی ایران است، تحریم های 
اقتصادی 40 سال گذشته تاکنون نتوانسته آمریکا 
را به هدف خود برس��اند. اما باز هم ش��اهد اعمال 

تحریم های اقتصادی علیه ایران هستیم. 
بح��ران غرب آس��یا، که از کش��ورهای عربی 
منطقه همچون عراق و س��وریه آغاز شد، پروژه ای 
بود که برای آن برنامه ریزی دراز مدتی انجام شده 

بود.
تربیت و پ��رورش نیروهای��ی همچون داعش 

زمان زیادی می برد.
سوریه کش��وری که توانسته بود با بهره گیری 
از ظرفیت های گردش��گری خود رونق اقتصادی را 
برای کش��ور به همراه داشته باشد، با یک اعتراض 
کوچک مردمی، با سوء اس��تفاده از س��وی عوامل 
نف��وذی دش��منان این کش��ور به فتنه و آش��وبی 
کش��یده شد که پس از گذش��ت 8 سال هنوز هم 

ادامه دارد.
از س��وریه جز ویرانه ای که سال ها باید تالش 
کرد تا دوباره این کشور بازسازی شود، چیزی باقی 
نمانده است، هزینه بازسازی سوریه میلیاردها دالر 
نی��از دارد و زم��ان طوالنی را به خ��ود اختصاص 

خواهد داد.
ب��ا وجود اعتراضات��ی که در کش��ور به خاطر 
وضعی��ت اقتص��ادی دی��ده می ش��ود، ام��ا فضای 
اعتراض��ات با وج��ود فتنه گ��ران نف��وذی داخلی 
نتوانس��ته اس��ت به اهداف خود برای سوری سازی 

ایران دست یابد.
ه��ر چند مطالبات مردمی ک��ه اعتراض دارند 
به حق اس��ت، ام��ا مردم ش��رایط و اوضاع موجود 
در ع��راق و س��وریه را دی��ده و می بینند که اگر از 
اعت��راض آنها همچ��ون اعتراضات مردم س��وریه 
سوء اس��تفاده شود، شرایطی بس��یار بدتر از اوضاع 
س��وریه و عراق در انتظار ایران خواهد بود. ضمن 
این که مردم در جمهوری اس��المی ایران به خاطر 
پایبندی به انق��الب خود، هیچ گاه خواهان نابودی 
انقالب، کشور و نظام اسالمی نیستند، بلکه مطالبه 
آنها اصالح مدیریت و تصمیماتی است که از سوی 
برخی مسئولین به ویژه دولتمردان گرفته می شود 

و باعث اوضاع اقتصادی کنونی است.
حال فرض کنیم که ش��رایط ایران با دخالت و 
تحریک عوامل خارج��ی و نفوذی های آنها تبدیل 
به شرایط روزهای نخس��ت آغاز بحران در سوریه 

شود.
براس��اس آماری که رس��ماً اعالم شده، 20 تا 
۳0 هزار نیروی داعش و تروریس��ت های تکفیری 
وهابی در منطقه به ویژه در س��وریه، عراق، اردن، 

افغانستان و برخی دیگر از کشور حضور دارند.
حض��ور چنین نیروی��ی یک ظرفی��ت زیادی 
را برای دش��من ایجاد می کند ت��ا در صورت آغاز 
کمتری��ن اعتراضات��ی ک��ه منجر به ش��کل گیری 
تجمیع اعتراضات شود، وارد عمل شده و شرایطی 

بسیار وخیم تر از سوریه را در ایران حاکم کنند.
سوریه س��ازی در ایران هر چند کار دش��وار و 
ش��اید هم محال برای دش��منانی همچون آمریکا 
باشد، اما آنها برای رسیدن به این هدف دست بردار 
نخواهند بود. تش��کیل گروه اق��دام علیه ایران در 

همین راستا است.
 مردم ای��ران به این درک رس��یده اند که اگر 
امنیت نظامی کش��ور که به واسطه وجود نیروهای 
مقتدر نظامی برقرار اس��ت به خط��ر بیفتد و این 

امنیت از بین برود، چه بر سر ایران خواهد آمد.
یک تصویر ذهنی از چنین ش��رایطی می تواند 
نش��ان ده��د که ب��ر اث��ر اعتراضاتی که ب��ا وجود 
فتنه گران ب��ه بیراهه رفته، درگیری ها گس��ترش 
خواهد یافت، ش��رایط امنیتی به هم خواهد خورد، 
ش��رایط اقتصادی نیز تحت تأثی��ر این فضا وخیم 
ش��ده و با کمبودهای زیادی روبه رو خواهیم شد، 
گروه ه��ای تروریس��تی تکفیری وهابی دس��ت به 
کار خواهند ش��د و از این فرصت اس��تفاده کرده و 
عملیات های خود را آغاز خواهند کرد. و در چنین 
شرایطی حتی احتمال ورود مستقیم نظامی آمریکا 
به ایران نیز می رود، چراکه در این وضعیت شرایط 
ب��ه گونه ای خواهد بود که ایران نتواند به تعرض او 

پاسخ قاطع بدهد.

سرمقاله
پیام رهبر معظم انقالب اسالمی به حجاج بیت اهلل الحرام:

سیاستآمریکا
کشتارمسلمانان

بهدستیکدیگراست
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عید ایمان و امتحان، عید سعید قربان مبارک باد

سیاست روز پتانسیل رشد صنایع کشور را 
بررسی می کند؛

اشتهای ارزآوری 
صنعت غذا

رایزنی ها برای منتفی اعالم شدن استیضاح 
وزیر اقتصاد ناکام ماند

آیا مجلس مانند دولت 
نیازمند خانه تکانی است؟
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لزوم عملی و علنی کردن وعده مبارزه با فساد برای احترام به مطالبه مردم؛
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فلسفه برائت از مشرکان هوشیاری در مقابل سیاست شیطانی آمریکا است


