
گروه رویکرد  بی ش��ک یکی از ب��ی نظیرترین حرکت های مردمی تاریخ 
انقالب اسالمی در حراست نظام، حماسه 9 دی بود، حماسه ای که این روزها 
دش��منان نظام تالش می کنند تا به فراموشی سپرده و به این ترتیب مسیر 
ب��رای فتنه انگیزی آنان هموار ش��ود. به هنگام انتخابات ریاس��ت جمهوری 
ده��م،  جری��ان فتنه با طراحی دش��منان خارجی تالش کرد تا با اس��تفاده 
از اردوکش��یهای خیابانی بهعنوان اهرم فش��اری برای حذف  نظام و یا وادار 
کردن آن برای حذف اسالمیت از نظام دروغ بزرگ تقلب را به کار گیرد. این 
موضوع سرچشمه ای بود تا این جریان از آن به عنوان ابزاری برای اغتشاش 
آفرینی اس��تفاده کند و در رسانه ها و افکار عمومی بیشتر دیده شود. در این 
میان سوءاس��تفاده و اغتش��اش در آیین نماز جمعه،  حمله به سیاس��تهای 
آرمان��ی انقالب در روز جهانی قدس و ایجاد آش��وب و بلوا در روز س��یزدهم 
آبان،  همینطور ایجاد اغتش��اش در روز ش��انزدهم آذر سال 1388 و توهین 
و جس��ارت به س��احت مقدس حضرت امام خمینی )ره( و آخرین مورد آن 
شکستن حرمت ایام عزاداری اباعبداهلل )ع( از جمله اقداماتی بود که  توسط  

فتنه گران انجام شد. 

 اهمیت برخورد با فتنه 88
 این اقدامات در حالی صورت گرفت که از ابتدای انقالب اس��المی کش��ور با 
فتنه ه��ای متعددی همچون فتنه قومیتها، فتن��ه جنگ و فتنه تحریم روبرو 
بود،  ولی فتنه 88 با سایر فتنه ها فرق میکرد؛ زیرا همه نیروی دشمن برای 
براندازی در این فتنه متمرکز ش��ده بودند. در عین حال بعضی از نخبگان و 
خواص کشور که مدتها همراه با حاکمیت بودند، برای نخستین بار مواضع و 
سخنانی هم راس��تا با دشمنان نظام را عنوان کردند. از سوی دیگر دشمنان 
تالش کردند که درجریان فتنه این اغتشاش��ات را که از س��وی افراد آموزش 

دیده و معاندین خارجی انجام می ش��د به مردم نس��بت دهند تا این قیام را 
خواسته ای مردمی عنوان کنند. 

 چرایی وقوع 9 دی 
درسال 88 سناریوی دشمن برای فروپاشی نظام سناریوی فریب بود و دشمن 
تالش می کرد تا با اس��م تقلب، مردم را دچار واگرایی از نظام و مس��ئولین 

کند. 
نتیجه این س��ناریو این ش��د که عده ای به خیابان آمده و به نظام سیاس��ی 
و وضعیت کش��ور اعتراض کردند. دش��منان همچنین با مظلوم نمایی برای 
کاندیداهای شکس��ت خورده و ظالم نمایی برای نظام وانمود کردند که نظام 

میخواسته هر طور که شده یک فرد خاص رئیس جمهور شود.
 پیام تجدید بیعت

 این فتنه به گونهای پیش رفته بود که به روشنی دست دشمنان قسم خورده 
ایران  و عوامل داخلی آنان در دامن زدن به التهابها و اغتشاش آفرین ها دیده 
می ش��د. با این حال مردم با بصیرت در صحنه حاضر شدند و  در راهپیمایی 
نهم دیماه به دشمنان ایران  اعالم کردند که در برابر دشمنی های آنها کوتاه 
نیامده و تا پای جان برای حفاظت از انقالبشان خواهند ایستاد. تجدید بیعت 
دوب��اره با مقام معظم رهبری و تمرکز ش��عارهای مردم در حمایت از والیت 
یک��ی از مهمترین پیامهای نهم دی بود. مردم نش��ان دادند که همچنان به 
نظام و انقالب وفادارند و بر سر آرمانها و ارزشهای خویش ایستاده اند. در واقع 
بصی��رت ، دیانت ، ایمان مردم و در کن��ار آن حضور به موقع و به هنگام در 

صحنه، دشمن را دچار شکست کرد و فتنه ای عظیم را به پایان رساند.
از س��وی دیگر حضور نس��ل اول و دوم و سوم انقالب در این حماسه در کنار 
یکدیگر نش��ان داد که همه نس��لها با انقالب گرهخورده و پیوند ناگسستنی 
دارند. یکی دیگر از دس��تاوردهای حماسه نهم دی ماه، افشای چهره خواص 

بی بصیرت بود. خواصی که برخی از آنها باس��ابقه انقالبی در مس��یر دفاع یا 
س��کوت در ماجرای فتنه قرار گرفتند. همچنین فتنه 88 ثابت کرد دشمنی 
آمریکا با انقالب اسالمی توهم توطئه نیست و تالش دشمنان همچنان برای 

براندازی نظام درجریان است. 
 نفوذ فتنه کنونی 

باید در نظر داشت که اگر چه قیام 9 دی مردم را مقابل بسیاری از آسیبها و 
مشکالت واکسینه کرد و تمام کننده فتنه 88 بود، اما ممکن است  فتنه هایی 
از این دس��ت و حتی بزرگتر از آن در آینده نیز صورت بگیرد و این امر نیاز 
به مراقبت دارد. اکنون باید در نظر داش��ت که دش��منان دس��ت از فتنه بر 
نمی دارند و بزرگترین فتنه در زمان حاضر، فتنه نفوذ اس��ت و در این میان 
دشمنان تالش می کنند که  حماسه 9 دی به فراموشی سپرده شود. بنابراین 
مردم باید کاماًل هوشیار و بصیرت داشته  باشند. بعد از فتنه 88 ، فتنه های 
دیگری در مس��یر انقالب قرار گرفت. دش��منان تالش می کنند تا با ورود به 
عرصه های دیگر، طرح شبهات،  جنگ نفوذی، ادراکی و فکری به راه انداخته 
و  نگاهها را  نسبت به جایگاه والیت فقیه تغییر دهد. این در حالی است که 
متاس��فانه عده ای در داخل نیز آگاهانه ی��ا ناآگاهانه، تحت این القائات با آنها 

همراهی می کنند.
 بصیرت افزایی و وظیفه مسئولین 

باید توجه کرد که هدف از برگزاری بزرگداش��ت 9 دی، صرفا به س��ال 88 و 
بررس��ی ابعاد آن نیس��ت، بلکه عالوه بر این موارد باید از این فرصت استفاده 
ک��رد و با تبیین چرایی به وجود آمدن 9 دی قدرت تحلیل وقایع پیش رو را 

به مردم بدهیم. 
این پیام باید برای ملت روش��ن ش��ود که در هر زمانی ممکن است فتنه ای  
محقق ش��ود که این امر نیاز به بصیرت جامعه داشته و مردم باید بتوانند در 

برابر این فتنه ها، در زمان مناسب عکس العمل نشان دهند. 
نبای��د فراموش کرد که هیچ فتنه گری پیوس��ته ح��رف باطل نمی زند بلکه 
دش��منان حرف های خود را در لعابی از جذابی��ت ها ارائه می کنند. وظیفه 
دارند که با انجام درست مسئولیت خویش راه را به روی دشمنان بندند. وعده 
دادن و عمل نکردن کار ساده ای است، بنابراین مسئوالن باید هر وعده ای که 
به مردم می دهند عمل کنند اگر نمی توانند به مردم اعالم کنند و با قدرت 

خداحافظی کنند. 
عملکرد ناصحیح مس��ئوالن موجب  ناامیدی مردم می شود چرا که عملکرد 

نادرست موجب نارضایتی مردم می شود. 
 همزمانی آشوب های کوچک 

اما همانگونه که ش��اهد هستیم پس از نهم دی ماه با برنامه ریزی و  فرصت 
س��ازی  برای راه اندازی فتنه های دیگر دست به کار شد تا در کشور آشوب 

به راه بیندازد.
اعمال فشارهای اقتصادی دش��منان از یک سو و سوء مدیریت مسئولین در 
تصمی��م گیری های همراه با افزایش مفاس��د اقتصاد رفته رفته زمینه س��از 

آشوب های کوچک شد. 
دش��منان تالش کردند تا در صف معترضین به نابسامانی های اقتصادی وارد 

شده و آشوب طلبان ضد انقالب را وارد این صفوف کنند . 
 در نهایت 

در نهایت 9دی روز باطل ش��دن س��حر فتنه ای بزرگ است ، فتنه ای که هم 
اکنون برای زنده کردن مجدد آن تالش می شود و الزم است تا با استفاده از 

تجربیات گذشته از شکل گیری فتنه های جدید جلوگیری کنیم. 
آمادگ��ی و بصیرت افزایی در مقابل فتنه ها نه تنها وظیفه مردم اس��ت بلکه 

وظیفه مسئوالن بوده تا مانع از غفلت شده و بینایی جامعه را بیشتر کند.

عبرت آموزی برای مقابله با فتنه های آینده
حماسه تاریخی 9 دی به فراموشی سپرده نشود  
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مجلس نباید به یک نهاد وکیل الدوله تبدیل شود
دبی��ر مجم��ع تش��خیص با بی��ان اینکه مجلس نبای��د تبدیل ب��ه یک نهاد 
وکیل الدوله ش��ود، گفت: مجلس باید وکیل مردم باش��د تا صدای آنها را به 

گوش دولتمردان برساند و در عین حال از آنها نیز مطالبه کند.
محسن رضایی در خصوص نقش مجلس ضد فساد در تأمین معیشت مردم 

و بهبود وضعیت اقتصادی آنها اظهار داش��ت: مجل��س آینده باید خانه مردم 
باش��د طوری که صدای آنها از مجلس یازدهم شنیده شده و حقشان به دست آنها 
برس��د. در همین حال وی با بیان اینکه اگر مجلس ش��ورای اسالمی نتواند حقوق 
مردم را از دولت مطالبه کند از جایگاه اصلی خود خارج شده است، افزود: بنابراین 
مطالبه گ��ری حقوق مردم از دولت، مهم ترین وظیفه ای اس��ت که بر عهده مجلس 
ش��ورای اس��المی قرار دارد و در مجلس آینده نیز باید این موضوع را س��رلوحه کار 

خود قرار دهد. مهر

پیوستن به FATF، ضد امنیت ملی است
عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: اگر در شرایط فعلی هم به FATF بپیوندیم 

و هم در تحریم باقی بمانیم این اقدام ضد امنیت ملی است.
سیدامیرحس��ین قاضی زاده، با اش��اره ادعای برخی مبنی بر اینکه نپیوستن 
به FATF باعث ایجاد مش��کالتی در مبادالت مالی برای ایران شده است، 

اظه��ار کرد: در حال حاض��ر FATF هیچ محدودیتی برای م��ا ایجاد نکرده 
اس��ت و ما از بلک لیس��ت این س��ازمان خارج ش��ده ایم.او ادامه داد: انجام نش��دن 
معام��الت مالی ای��ران در برهه کنونی به دلیل تحریم ه��ای آمریکا بوده و ربطی به 
FATF ندارد، چرا که چرخه دالر در دس��ت این کشور بوده و بانک مرکزی آمریکا 
شدیدا تحت کنترل این کشور قرار دارد. قاضی زاده هاشمی اظهار کرد: کسانی که 
FATF را عامل انجام نش��دن معامالت مالی ای��ران قلمداد می کنند به مردم دروغ 

می گویند چرا که ما تحریم هستیم. باشگاه خبرنگاران

غربی ها مسئول مرگ برجام هستند
 FATF سخنگوی کمیسیون امنیت گفت: پیوستن جمهوری اسالمی ایران به

نیازمند بررسی تخصصی در محافل کارشناسی است.
س��ید حسین نقوی حسینی، با اش��اره به برداشتن گام پنجم کاهش تعهدات 
برج��ام از س��وی ایران اظهار ک��رد: اقدامات خصمانه و کین��ه توزانه آمریکا و 

همچنی��ن رفتار های خ��ارج از مقررات و عرف بین المللی این کش��ور مبنی بر 
خروج یکجانبه از برجام و همچنین عدم انجام تعهدات از سوی کشور های غربی عمال 
برجام را تبدیل به یک قرار داد بی خاصیت کرده است. در همین حال نقوی حسینی 
بیان کرد: جمهوری اسالمی می تواند در چارچوب برجام از حقوق قانونی خود استفاده 
کند، بنابراین اگر آمریکا و کشور های اروپایی مسیر فعلی را ادامه دهند، طبیعی است 
که جمهوری اسالمی ایران گام پنجم و گام های بعدی را هم برمی دارد و این آمریکا و 

متعهدانش هستند که باید پاسخگوی مرگ برجام باشند.  باشگاه خبرنگاران


