
مردم بزرگوار ایران اسالمی در 9 دی با حرکتی خودجوش 
و عاش��ورایی  و برخاس��ته از تعهد دینی و مکتبی در جهت 
حمایت از رهبری و والیت فقیه به میدان آمدند و خش��م، 
نفرت و انزجار خودشان را از فتنه گران و کسانی که زمینه 
ساز توطئه دشمنان این سرزمین بودند، به نمایش گذاشتند 
و وفاداری از آرمانهای انقالب و والیت فقیه را اعالم کردند.
حض��ور باش��کوه مردم در 9دي نش��ان داد که درس��ت در 
روزهایی که همه حرمتها شکس��ته ش��د، مردم ایران زنده 
و بیدار هس��تند. در روزهایی که همه تعارفات کنار گذاشته 
شد و فضا چنان آشفته بود که هر کسی که مشکلی با نظام 
داشت، می توانست از فرصت به دست آمده استفاده کند و 
مش��کلش را نشان بدهد و علیه نظام شعار بدهد، دیدیم که 
چنین نشد.حماس��ه 9 دی ، نماد عّزت، استقالل و بصیرت 
مردمی اس��ت که تا پ��ای جان برای حفظ اصول اس��الم و 
آرمان های انقالب ایس��تاده اند و با صدای رسا اعالم کردند 

که اگر دشمن در برابر دین آنها بایستد در برابرتمام دنیای 
آنها خواهند ایستاد.

حماسه ای که محاسبات دشمن را به هم ریخت؛ محاسباتی 
که با همکاری و برنامه ریزی عده ای اقلیت در داخل از روی 
بغض و کینه ش��کل گرفته بود اما در این روز حماسی یک 
بار دیگر اّمت اسالمی  با بصیرت عمل کرد و دشمنان نظام 
مأیوس ش��دند.روز 9 دی با توجه ب��ه پیش زمینه هایی که 
حوادث پس از انتخابات به وجود آورده بود شکل گرفت؛ از 
جمله این پیش زمینه ها م��ی توان به عواملی همچون زیر 
س��ؤال بردن اصل دین، نظام مقدس اس��المی و هم چنین 
اصل والیت فقیه اش��اره کرد که باعث ش��د م��ردم ایران با 
خلق حماس��ه ماندگار خود، دش��منان قس��م خورده نظام 
اسالمی را مأیوس کنند.فتنه ها عرصه مشکلی برای انسان 
به ش��مار می آید؛ پس نباید در برابر مش��کالت و س��ختی 
های اجتماعی و سیاس��ی برآم��ده از آن کمر خم کرد و در 

زمان��ه فتنه باید با تکی��ه بر وعدة الهی، صبر و اس��تقامت 
ورزید. پایداری و اس��تقامت در میانه فتنه، چیزی جز عمل 
به تکلیف و نهراس��یدن از توفان ها و تسلیم نشدن نیست.
بدیهی است شناختن شگردهای فتنه گران، می تواند ما را 
در دستیابی به اهداف فرو نشاندن فتنه انگیزان یاری دهد. 
قطعا نفوذ فتنه گران با شگردهاي خاص و روشهایي صورت 
میگیرد؛اس��تفاده از شیوه های مبارزه نرم ، استخدام چهره 
های موجه و مقدس ، اس��تفاده از شعارهای خوب و جذاب، 
س��خن گفتن از اصول متعالی انس��انی ،نفی گذشته افتخار 
آمیز جامعه ،تحریک احساسات ، شبهه افکنی ، تفرقه افکنی 
،جلب حمایت های خارجی ،ایجاد س��ازمان های اجتماعی 
مردم نهاد ،ایجاد فاصله میان مردم و حکومت  ودرآمیختن 
ح��ق و باطل وهمچنین راههاي  خ��روج وپرهیز از ورود به 
فتنه وش��بهه درجامعه ؛تقوای درونی،ب��اور محکم همراه با 
بصی��رت، پی��روي از والیت ورهبري دین��ي وبهره مندی از 

کمک الهی در بیرون رفت فتنه،پیروي از ش��اخص ورجوع 
به قران ودر برخورد با فتنه و فتنه گران، پس از ش��ناختن 
حق و باطل و ریش��ه یاب��ی آن و تصمیم بر حمایت از حق، 
صبر و ایستادگی مهمترین عامل پیروزی است.این حماسه، 
بی��داری ب��زرگ و نقطه پایانی برای فتنه پ��س از انتخابات 
ب��ود که دش��منان بیرونی نظام را نا امید کرد و انس��جامی 
هم در درون ش��کل گرفت. مهمترین ویژگی مردم دین دار 
و والیتمدار ایران این اس��ت ک��ه در ماجرای فتنه، همچون 
م��ردم زمان علی)ع( در توطئه و فتنه خوارج و جنگ جمل 
گرفتار نش��دند و بر امام زمان خود شمشیر نکشیدند، بلکه 
به حمایت از دین و والیت برخاستند و والیت ستیزان را سر 
جای خود نشاندندادبیات حماسه 9 دی نه تنها نباید جنبه 
شعاری داشته باشد بلکه در ضمن اینکه به مخاطب آگاهی 
و معرفت می دهد باید مسائل دینی و مذهبی، مفهوم ایثار، 

شهادت، جوان مردی، آزادگی و رشادت را آشکار کند.

یادداشت

دشمنتوانمندینیروهایمسلحرابداند،دقمرگمیشود
رئیس س��ازمان عقیدتی سیاسی ارتش در مراسم تشییع پیکر شهید خلبان 
رحمانی گفت: اگر دشمنان شگفتی های نیروهای مسلح را بدانند، دق مرگ 
می شوند. حجت االس��الم عباس محمدحسنی اظهار داشت: از لحظه وقوع 
حادث��ه هر کس به نحوی می خواس��ت دلدادگی خود را به ارتش ابراز کند و 

کمتر کسی بود که در این رابطه تالش نکرد. به ویژه از زمانی که شهادت این 
خلبان عزیز قطعی شد پیام های تسلیت به خانواده این شهید سرافراز و فرماندهان 
ارتش ابراز ش��د.وی تصریح کرد: راه اندازی نهضت قطعه س��ازی در نیروی هوایی 
ارتش و س��اختن انواع جنگنده های بدون سرنش��ین و با سرنشین و تربیت خلبان 
و نیز پش��تیبانی از جبهه مقاومت بخشی از دستاوردهای نیروهای مسلح کشورمان 
هس��تند؛ البته باید عنوا ن کرد که قطعاً تاریخ از حماسه هایی که نیروی هوایی در 

مهر پشتیبانی از جبهه مقاومت انجام دادند رونمایی خواهد کرد.

مجلسقوی،رئیسجمهورووزرارابهخطمیکند
دبیرکل جبهه پایداری انقالب اسالمی گفت: مجلس اگر قوی باشد، رئیس جمهور 
و وزرا را به خط می کند. حجت االس��الم مرتضی آقاتهرانی گفت: فرار از فتنه و 
امتحان، محال اس��ت. قرآن می فرماید خلقت انس��ان هم جز برای این نیست 
که نشان دهیم عمل چه کسی بهتر است. آقاتهرانی با بیان اینکه بعد از حق، 

گمراهی اس��ت، گفت: یادش بخیر یک زمانی در این کش��ور، مهاجرانی چقدر 
تالش کرد تا گفتمان تس��اهل و تس��امح را جا بیاندازد اما نتوانست.کارشناس مسائل 
دینی، والیت فقیه را از محکم ترین بحث های دینی دانست و گفت: در دادگاه، شهادت 
چند نفر کفایت می کند اما درباره والیت آیت اهلل خامنه ای، قریب به 9۰ فقیِه مجتهد 
عضو خبرگان، ش��هادت داده اند. برخی اگر امثال آیات مکارم شیرازی، مصباح یزدی، 
جنتی و مهدوی کنی را اسالم شناس نمی دانید پس چه کسی را قبول دارید؟ ما مگر 

فارس دین خود را از همین افراد نگرفته ایم؟!

ممکناستلوایحCFTوپالرموردشود
عضو مجمع تش��خیص مصلحت نظام درباره احتم��ال رد دو الیحه پالرمو و 

CFT در این مجمع مطالبی را بیان کرد.
احمد وحیدی از بررس��ی الیحه CFT در مجمع تش��خیص مصلحت نظام 
خبر داد.او افزود: دو الیحه پالرمو و CFT در مجمع تشخیص وجود دارد و 

فعال الیحه CFT در دس��ت بررسی است. وحیدی درباره احتمال رد این دو 
الیحه در مجمع تش��خیص مصلحت نظام تاکید کرد: ممکن اس��ت هر دو الیحه رد 
شود و این احتمال وجود دارد. در همین حال عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام 
درباره ادعای رویترز درباره کشته شدگان آبان گفت: این رسانه از کجا توانسته است 
که این تعداد کش��ته ش��دگان را سرشماری کند، این ادعا ها دروغ پردازی دشمنان 
اس��ت و آنها نمی توانند به انقالب ضربه بزنند؛ رویترز برای تایید ادعای واهی خود، 

باشگاهخبرنگاران اسامی کشته هایی که ادعا می کند را منتشر کنند.

9دیدفاعازارزشهایانقالببود

نُ��ه دی دفاع از ارزش��های انقالب بود، از ارزش��های 
دین بود. آنجا ایستادگی ای که ما کردیم، ایستادگی 
در دف��اع از انتخاب��ات بود. بنده صریحاً گفتم فش��ار 
می آورند که باید انتخابات را ابطال کنید، من زیر بار 
ابطال انتخابات نخواهم رفت؛ این را من اعالن کردم. 
بحث س��ِر ارزشهای انقالب و ارزشهای نظام اسالمی 
اس��ت؛ آن روز هم بود، امروز هم هست. ما خیلی باید 
مراقب خودمان باشیم، خیلی باید مراقب باشیم. امام 
فرمودند که مالک، حال فعلی افراد است؛ معنای این 
حرف چیس��ت؟ امام حکیم بود؛ معنایش این است 
که هیچ کس ضمانِت درس��ت ماندن ت��ا دِم مرگ را 
ندارد، باید مراقب خودش باش��د؛ حکم مس��توری و 
مس��تی همه بر عاقبت اس��ت.)۱۱( ما در این چهل 
پنجاه س��اِل بعد از ش��روع نهضت امام -از سال ۴۰، 
۴۲ به این ط��رف- چه چیزها دیدی��م! باالرفتن ها، 
پایین آمدن ها؛ تُندی ها، ُکندی ها؛ افراط ها، تفریط ها؛ 
چیزه��ای عجیبی دیدیم در این م��ّدت! خیلی باید 

مواظب خودمان باشیم.
 یک��ی از کارهایی که در باب تبلیغات باید انجام داد، 
پاسخگویی به شبهات پرتاب ش��ده ی در میان مردم 

است.
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