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شکایت از »فریدون« روی میز مجلس
رئیس کمیس��یون آموزش و تحقیقات مجلس از بررسی پرونده مدرک تحصیلی 
فریدون در قالب شکایت به قوه قضائیه خبر داد. محمد مهدی زاهدی از بررسی 
پرون��ده م��درک تحصیلی فریدون در قالب ش��کایت به ق��وه قضائیه خبر داد و 
اظهار داش��ت: گزارش تعدادی از اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات در مورد 

مدرک تحصیلی حس��ین فریدون برادر رئیس جمهور طبق ماده ۲۳۴ آیین نامه 
داخلی مجلس آماده ش��ده اس��ت. طبق ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس،  هرگاه 

حداقل 10  نفر از نمایندگان و یا هرکدام از کمیس��یون ها، عدم رعایت شئونات و نقض 
یا اس��تنکاف از اج��رای قانون یا اجرای ناقص قانون توس��ط رئیس جمهور و یا وزیر و یا 
مسئولین دستگاه های زیرمجموعه آنان را اعالم نمایند، موضوع بالفاصله از طریق هیأت 
رئیسه جهت رس��یدگی به کمیسیون ذی ربط ارجاع می شود. کمیسیون حداکثر ظرف 

10 روز موضوع را رسیدگی و گزارش خود را به مجلس ارائه می دهد.  مهر 

خرج کمک های ارزی احیای دریاچه ارومیه در سفر به آمریکا
نماینده مردم ارومیه در مجلس گفت: مطلع هستیم با مواردی از کمک های ارزی 
ب��رای احیای دریاچه ارومیه که بالغ بر ۳00 میلیون دالر بوده ۷ نفر به کش��ور 
آمریکا سفر کرده اند و تاکنون گزارش کاری هم به این ستاد ارائه نکرده اند.نادر 
قاضی پور با اش��اره به آخرین وضعیت دریاچه ارومیه گفت: خوش��بختانه ارتفاع 

دریاچه ارومیه نسبت به سال گذشته یک متر و ۲ سانتیمتر بیشتر شده است که 
همه این موارد را مدیون رحمت الهی هستیم.

وی افزود: متأسفانه اکنون منابع اهدایی ارزی که به دریاچه ارومیه ارسال شده به دست 
ما نرسیده است.

نماین��ده مردم ارومی��ه گفت: تقاضا داریم آقای جهانگیری رئیس س��تاد احیای دریاچه 
ارومیه به ما بگوید کمک رس��انی که از س��وی برخی کشور ها برای احیای این دریاچه به 

ستاد فوق ارسال شده تاکنون کجا خرج شده است.  میزان

استمرار حضور ناطق نوری در جامعه روحانیت مشخص نیست
عض��و ش��ورای مرکزی جامع��ه روحانیت مبارز گف��ت که ناطق ن��وری تنها در 
جلس��ه اخیر ش��ورای مرکزی حضور یافته اس��ت و ادامه حضور ایش��ان در این 
جلس��ات مش��خص نیست. حجت االسالم حس��ین ابراهیمی با اش��اره به برنامه 
جامعه روحانیت مبارز برای انتخابات آتی مجلس ش��ورای اسالمی، گفت: جامعه 

روحانیت مبارز اعالم کرده که برای انتخابات آتی، بهترین راه را وحدت حداکثری 
نیروه��ای انق��الب می داند و بر همین اس��اس، وحدت نیروهای انق��الب را به عنوان 

راهبرد انتخاباتی خود تعیین کرده اس��ت. ابراهیمی در پاس��خ به این س��ؤال که حضور 
حجت االس��الم ناطق نوری در جلس��ه اخیر ش��ورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز چه 
تاثیری بر تصمیم گیری های انتخاباتی این تشکل می تواند داشته باشد، گفت: آقای ناطق 
در جلسه اخیر جامعه روحانیت حضور یافت و معلوم نیست که ایشان در جلسات بعدی 

حضورداشته باشد یا نه.  تسنیم 

عده ای وقاحت ورزیدند که نام شهدا را 
زیر سئوال ببرند

شهدای ما، هر قطره خونشان توانست اکسیری بشود برای 
تبدیل عنصرهای پَست و نخاله ی وجود ما به عنصرهای 
واال و باش��رف. شهدا خودش��ان متحول شدند و در ارواح 
جوانان ما و مردم ما تحول آفریدند. جوانهای امروز نه امام 
را که مظهر قداست و شرف و نمونه ی برترین اولیا بعد از 
معصومین بود، دیده اند، نه دوران جنگ را تجربه کرده اند، 
نه سختیهای دورانهای قبل از انقالب را دیده اند؛ اما همین 
جوانهای امروز با روحیه ی آماده و قوی، با ذهن روش��ن 
و عزم راس��خ ایس��تاده اند. این بر اثر چیست؟ این همان 
تزریق خون اس��ت که ش��هیدان ما به این انقالب انجام 
دادند؛ ش��هیدان ما را زنده کردند. این، یک ذخیره است. 
این ذخیره را ملت ایران باید حفظ کند. به خانواده ی شهدا 
میخواهیم بپردازیم. من عرضم این است که پدران شهدا، 
مادران ش��هدا، همسران صبور ش��هدا، فرزندان شهدا در 
این افتخارات پشت سر شهدا قرار دارند. اگر خانواده های 
ش��هدا این صبوری را نمیداشتند، این تکریم به شهادت 
عزیزان خود برایشان این قدر بااهمیت نبود، قدر شهادت 

در جامعه ی ما میشکست. 
ش��هدا خودشان گوهر گرانبهائی ش��دند و درخشیدند و 
خانواده های شهدا با رفتار خود، با ایمان خود، با صبوری 
خ��ود، این گوهر درخش��نده را در معرض دید همه قرار 
دادن��د. عده ای این قدر وقاحت ورزیدند که نام ش��هدا و 
اصل شهادت را زیر سئوال ببرند. شما ببینید توطئه های 
دشمن تا کجا از لحاظ فرهنگی و سیاسی نفوذ می کند و 
چقدر من و شما باید هشیار باشیم که جلو این توطئه ها را 
بگیریم. معیار اسالمی، »شهید« را از زمره ی مردم معمولی 
بی��رون میَبرد و در کنار اولیا و صدیقین قرار می دهد؛ آن 
یک نگاه واالئی است که به عقل ما هم درست نمی گنجد. 
حّتی با نگاه های مادی معمولی، شهید آن کسی است که 
جان خود را برای نجات شرف و استقالل ملتش فدا کرده. 
هیچ وجدان و شرفی، هیچ دل بیدار و غیر بیماری میتواند 
این را انکار کند؟ در کشور ما، در ایران اسالمِی ما در یک 

برهه ای از زمان سعی کردند این را انکار کنند. 

بیانات  در دیدار خانواده های شهدا و ایثارگران خراسان
۲۷/۰۲/۱۳۸۶

مخاطب شمایید

ای��ن فاجعه و در واقع این »جنایت« علیه خاطره جمعی و هویت 
یک ملت، مربوط به امروز و دیروز نیست و از همان فردای پذیرش 
قطعنامه آغاز شد! مدتی است که بحث زدودن نام مقدس »شهید« 
از تابلوهای خیابان ها و کوچه ها و معابر، به یکی بحث های اجتماعی 
داغ و مجادله انگی��ز، به ویژه در بین جوانان انقالبی، تبدیل ش��ده 
است. نوع توضیحات ش��هردار اصالح طلب تهران، پیروز حناچی، 
که بعد از جنجال های ایجاد شده بر سر حذف نام شهید در برخی 
تابلوهای شهری، مجبور به واکنش شد و این توضیحات دامنه ای 
از انکار حذف تا »دالیل فنی« را در بر می گرفت، تنها بر ابهامات 
موج��ود افزود. پیش از این که خبر حذف نام مقدس َ»ش��هید« 
از برخی تابلوهای شهری تهران جنجالی شود، خبرهایی از سایر 
شهرها )مثال شیراز و مشهد( هم با همین مضمون »شهیدزدایی« 
از تابلوی معابر، منتشر شده بود، که البته به اندازه تهران، خبرساز 
نش��د. اما روز ۸ مهرماه، خبرگزاری فارس از س��اری خبر داد که 
ظاهرا حذف عنوان »شهید« از تابلوی معابر، در این شهر شمالی 
هم اتفاق افتاده اس��ت. ]1[ این بار، ذهن برخی از اهل نظر به این 
سمت و سو رفت، که ماجرای حذف نام »شهید«، بسیار گسترده تر 
و ریش��ه دارتر از تصیمات شهرداری شهرها یا مناطق شهر تهران 
است و از قرائن بر می آید که این »پروژه«، دامنه ای گسترده تر دارد 
و فعال در مرحله »آزمایش« و سنجش واکنش ها و حساسیت های 

عمومی است.
اما واقع ماجرا این اس��ت که ماجرای »شهیدزدایی«، از چند سال 
قب��ل و از زمانی که در آرامس��تان های عمومی ش��هرها، به بهانه 
زیباسازی و نظم بخشی، به جان ویترین ها و سنگ قبرهای قطعه 
شهدا افتادند و تالش کردند به سبک گورستان  سربازان آمریکایی 
)معروف تری��ن آن ها گورس��تان آرلینگت��ون( ردیف های منظم و 
هندسی بدون هویت از قبرهای یک شکل، بدون ویترین و عالیم 
ممیزه قبور شهدا، بسازند، کلید خورد. این در حالی بود که قطعه 
ش��هدا در آرامستان هر شهری از شهرهای ایران اسالمی، بخشی 
از می��راث هویتی و اعتقادی کش��ور و نظام ب��ود و ویترین باالی 
س��ر هر قبر )که مجموعه ای از یادگاری های شهید و عکس هایی 
عمدتا مربوط به آخرین اعزام ها به جبهه در آن بود(، مثل برگی از 
کتاب تاریخ ایثار و خون و شهادت در این سرزمین. نکته قابل تامل 
این که، بزرگ ترین مخالف و منتقد این نوع ویران س��ازی میراث 
هویتی انقالب اسالمی و ایران، رهبر معظم انقالب بوده و هست. 
برای نمونه، ایش��ان در 10 بهمن ۹۷، پس از زیارت مزار شهدای 
بهشت زهرای تهران در اعتراض به طرح یکسان سازی قبول شهدا 

فرمودند:

»یکی از کارهای بدی که بعضی از مدیران گلزارهای شهدا انجام 
میدهند، این کار غلط یکسان س��ازی قبور شهدا است. این ]جا[ 
خوب اس��ت؛ همین درس��ت اس��ت، بیایند صاحبان این شهدا، 
پدرانش��ان، مادرانشان، فرزندانشان،   همسرانشان، عالمتی داشته 
باش��ند، عکسی داشته باش��ند، این خوب است. این شکل، شکل 
طبیعی اس��ت. هیچ لزومی ندارد که م��ا این ]عالمت ها[ را صاف 
کنیم، به خیال اینکه میخواهیم زیباسازی کنیم. زیبایی هر جایی 
و هر چیزی به َحَس��ب خودش است؛ زیبایی انسان،   زیبایی باغ،   
زیبایی قبرس��تان، زیبای��ی هر چیزی را باید به َحَس��ب خودش 

محاسبه کنیم. «]۲[
ظاهرا این که تاکنون، دست های پنهان که حتی ابایی ندارند که 
خالف منویات رهبر کشور عمل کند، به سراغ طرح »یکسان سازی« 
قطعه شهدای »بهشت زهرا« نرفته است، از بابت دیدارهای منظم 
حضرت آیت اهلل خامنه ای از این قطعه و نهی صریح ایش��ان است، 
ولی آن ها در ش��هرهای دیگر کشور، بولدوزر تخریب را روی نام و 

خاطره »شهید« انداخته اند و پیش می آیند.
البت��ه این فاجع��ه و در واقع این »جنایت« علیه خاطره جمعی و 
هویت یک ملت، مربوط به امروز و دیروز نیست و شاید حیرت آور 
باش��د که بگوییم از همان فردای پذیرش قطعنامه آغاز شد! هنوز 
نسل بس��یجیان فعال سال های ۶۹ و ۷0 به یاد دارند که چگونه، 
در زمانه ای که هنوز می شد عطر گرم اعزام ها و بدرقه ها و وداع ها 
در خیابان های تهران و دیگر ش��هرهای کش��ور استش��مام کرد 

و هن��وز جبهه های جنوب و غرب، بوی ب��اروت جنگ را می داد، 
»جبهه زدایی« آغاز ش��د و دستورالعمل برچیدن سنگر بسیج از 
مقابل مس��اجد، ابالغ گردید، چرا که »دولت« جدیدی روی کار 
آم��ده بود که به دنبال »فض��ای« جدید بود و تحمل »خاطرات« 
جنگ را نداشت. در همان حال و هوا بود که با انواع کارشکنی ها، 
جلوی ادامه کار گروه »روایت فتح« مانع تراشی کردند و کار تا مرز 
تعطیلی کامل پیش رفت که پیام رهبر معظم انقالب به شهید سید 
مرتضی آوینی و گروه روایت فتح برای از س��ر گرفتن روایت دفاع 
مقدس توسط این گروه در حوالی سال ۶۹، روح حیات دوباره به 
روایت فتح دمید. شاید فقط رزمنده ها و بسیجی های سینه سوخته 
درک می کنند این کالم »سیدناصر حسینی پور« )نویسنده کتاب 
»پایی که جا ماند«( را که در تیرماه ۹۵، دراولین کنگره ش��هدای 
دانشجوی استان بوشهر، گفت: »در دهه ۷0 گویا »بنیاد حفظ آثار 
دفاع مقدس«، عمأل تبدیل به »بنیاد حذف آثار دفاع مقدس« شده 
بود که تمام تانک ها و نفربرها و پی ام پی های به جا مانده از دفاع 
مقدس از حد فاصل ُدب حردان تا خرمش��هر را بار تریلر کردند و 
کیلویی ۴۵ تومان به ذوب آهن اهواز فروختند.«]۳[ و قدیمی های 
تلویزیون ش��اید به یاد دارند که آرش��یو غنی تصاویر و فیلم های 
جنگ، به بهانه خالی کردن آرش��یو بعد از 10 سال، سوزانده شد 
و از بین رفت، تا همچنان بعد از بیش از ۳0 سال از پایان جنگ، 
به مناسبت هفته دفاع مقدس، ما تصویر همان رزمنده دالوری را 
ببینیم که موقع آر پی جی زدن تیر می خورد. تو گویی، کل آرشیو 

تصویری جنگ معدود در همین صحنه های محدود است که هر 
سال به صورت روتین از تلویزیون پخش می شود.

مساله اساسی تر این است که شهیدزدایی، ذیل »جبهه زدایی« است 
که هدف غایی آن »بی تاریخ« کردن اس��ت. ملتی که »بی تاریخ« 
شود، بارها دور می خورد و بارها از یک سوراخ گزیده می شود. و البته 
همان »محفل« قدرتمند یا دست پنهان، با دیگر خاطرات تاریخی 
ملت ایران هم همین کار را کرده اند، چنان که از کل جنایت عظیم 
استعمار انگلیس، بزرگ ترین نسل کشی تاریخ بشر، یعنی قحطی 
جن��گ جهانی اول در ایران که طبق گزارش های خود غربی ها، تا 
۹ میلیون نفر از مردم ایران را از گرس��نگی و بیماری از بین برد 
و دست خبیث و جنایتکار انگلیسی ها مستقیما در ان دخیل بود، 
سهم نس��ل های امروز از آگاهی، تنها دو کتاب دکتر »محمدقلی 
مجد« و یک فیلم سینمایی »یتیم خانه ایران« )ابوالقاسم طالبی( 
است. نسل دهه هشتادی ما که نداند انگلیسی های موبور و چشم 
آبی خبیث، با انبار کردن گندم و کشیدن رزق مردم ایران از حلقوم 
زن و بچه های ایران و خارج کردن ان از کشور، ۹ میلیون انسان را 
از گرسنگی و بیماری کشتند، به راحتی فریب می خورد که »بی 
بی س��ی فارسی« و »من و تو«، خیر و صالح او را می خواهند، یا 
حقیقتا داغدار و دلسوز خودسوزی »دختر آبی« هستند. مرحوم 
»سید ضیاء الدین دری«، کارگردان فقید سینما، در آخرین مصاحبه 
منتشر شده خود با تسنیم، از فشارها و کارشکنی هایی که از درون 
خود صدا و س��یمای جمهوری اسالمی برای جلوگیری از ساخت 
و پخش سریال به یادماندنی »کیف انگلیسی« صورت می گرفت، 
روایت ها داش��ت. نس��ل هایی را که چیزی از یادگارهای مقاومت 
تاریخی و جانانه ملت ایران در جنگ تحمیلی نبیند و روح حماسه 
و سلحش��وری و »مقاومت« در وجودش فرومرده باشد، به راحتی 
می توان از »سایه جنگ« و »همه گزینه های روی میز« ترساند و 
در بزنگاه هایی چون انتخابات، با سرمایه گذاری روی این هراس ها، 
رای آنان را به نفع خود بسیج کرد. جای آن است که نسل باهوش، 
آگاه و باسواد جوانان انقالبی، در کمال هوشیاری در برابر این پروژه 
فرهنگی مشکوک و همسو با بیگانه، برای »بی تاریخ« کردن ملت 
ایران ایستادگی کنند و داغ زدایش نام مقدس »شهید« را )که به 
حق مایه استواری و برقراری خیابان ها و معابر ماست( بر دل ایادی 

استعمار و استکبار بگذارند.  مشرق
https://www.farsnews.com/mazandaran/]1[

1۳۹۸0۷0۷000۳۹۴/news
1۴۵۴۲۷۵/http://dana.ir ]۲[

html.۶۳0۶۳/http://sobhezagros.ir/News ]۳[

"

یخ سازی«  وژه  »بی تار »شهید زدایی« فصلی از پر
ماجرای حذف نام »شهدا« از معابر چیست؟


