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میمی« که  ملـــت ایران یادتان هســـت؟ »مـــا خمالف حصر  ایرانمی، مـــا خمالف حتر
 ما ملت ایران، مهه خوب یادمان هست.امروز کساین که به معین واقعی 

ً
مطمئنا

کلمه درحصرند؛ کارگران، معلمان، سربازان، کارمندان، کاسبان و خالصه کل 
ملت ایران هستند. آری ملت ایران درحصرند که حصر واقعی این است.حصر 

با  لمس هر کدام از تیترها مستقیما به آن مطلب منتقل خواهید شد
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واقعی این اســـت که آقایان به اســـم خصویص ســـازی، سرمایه های 
مملکـــت را، کارخانه هـــای مملکت را، درحصر اقوام و خویشـــان خود 
قـــرار می دهنـــد؛ آهنم به مثن خبس! آری حصر اصیل را مســـتضعفنی 
متحمل می شـــوند و شـــعارش را صاحبان زر و زور و تزویر می دهند؛ 
کارگـــراین کـــه در این شـــرایط اقتصـــادی گاهی چند ماه و چندســـال 
حقوق شـــان عقب می افتـــد. حصر واقعی متوجه پدران ایران اســـت 
که حاضرند شرمنده زن و چبه شان باشند اما به رسانه های آمریکایی 
و یب یب یس و... دقیقـــه ای ســـواری ندهنـــد، ولـــو اینکه صدا وســـیما 
یر کرده باشـــد و از آهنـــا هیچ چیزی نگوید.  هـــم آن هـــا را ممنوع التصو
حصر واقعی را کارگری متحمل می شـــود که از مهه طرف به او فشـــار 
می آید؛ از طریف فشـــار اقتصادی و غم نان گرفته تا فشـــار رسانه های 
ضد انقالب و از طرف دیگر با کوچکترین اعترایض نسبت به عدم 
پرداخت معوقاتشـــان و مطالبه حق و حقوقشان بازداشت می شوند 
و حصر. آری! حصر یعین رســـانه هایی که دراحنصار هنادهای خاص 
اســـت و هیچگاه قرار نیســـت بازتاب #صدای_مستضعفان باشند؛ 
 از ســـعودی تأمنی 

ً
تـــا آجنا که رســـانه ایران  اینترنشـــنال که مســـتقیما

می شـــود، زمحات جتمع های چهارشنبه های دانشجویان در محایت 
از مســـتضعفنی را مصـــادره به مطلوب کـــرده و روایت خـــود را خپش 
می کنـــد اما رســـانه های مدعـــی انقالیب گـــری مهچنان این صـــدا را 
حتـــرمی می کنند. حتـــرمی یعین صـــدای کارگـــران مظلـــوم کارخانه های 

یعین صدای سربازان یب پناه، خصویص سازی شده، حترمی 

سرمقاله فتحسرمقاله فتح
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حترمی یعین صدای معلمان جنیب و دلسوز، صدای پرستاران فداکار، 
یـــان، کارآفرین ها، ســـرمایه گذاران  راننـــده ها، پیـــک موتوری ها، بازار
در بـــورس، دانشـــجوها و طلبه هـــا، هم وطن بلوچ و خوزســـتاین که 
توســـط مهه رســـانه های به ظاهر انقالیب و غیر انقالیب حترمی اســـت. 
در ایـــن خفقـــان حتـــرمی و بـــالی حصـــر، تهنـــا انســـان های انقالب 
اسالمی هستند که با دغدغه ی مستضعفان و پابرهنگان و درجهت 

حتقق عدالت، وارد میدان شده 
و هم صدا با کارگران، ســـربازان، 
معلمـــان بـــه دنبال بازســـتاندن 
حـــق آن هـــا هســـتند. در مهنی 
راســـتا دانشـــجویان بســـیجی 
، طـــی 4هفتـــه اخیـــر، روزهـــای 
چهارشـــنبه در اعتـــراض به این 
حصر و حترمی مســـتضعفان قدم 

پیـــش هناده و با جتمـــع روبـــروی وزارختانه های صنعت ومعـــدن، راه 
و شهرســـازی، وزارت دادگستری)مطالبه آزادسازی هفت تپه از حصر 
اســـدبیگی( و در آخر هم بازار هتران، ســـعی کردنـــد انعکاس صدای 
مـــردم باشـــند تـــا مهـــگان بدانند کـــه خمالفـــان واقعی حصـــر و حترمی 
ایـــران و مـــردم ایران، تهنا انســـان های انقالب اســـالمی هســـتند که 

و کوخ نشـــینان و اقشـــار مـــردم حتت هر شـــرایط، حامـــی پابرهنگان 
طبـــق   

ً
مطمئنـــا سنت های اهلی، این زمحات هســـتند. 

ع یاد زدن ممنو هیس!! ، فر
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خملصانه یب اجر و پاســـخ منی ماند اما کاش صدا وســـیما و رسانه های 
بـــه ظاهـــر انقـــالیب، از ایـــن حتـــرمی صـــدای مـــردم کمـــی شـــرم کنند. 
صدا وســـیما، صدای آنـــان را حترمی می کند که مبـــادا بودجه اش قطع 
شـــود، خبرگزاری های وابســـته صدای آنان را حتـــرمی می کنند که مبادا 
تشـــویش اذهان عمومی شـــود و نتیجه این می شـــود که رسانه های 

ایـــران  و  یب یب یس  و  خارجـــی 
اینترنشـــنال روایت های یک طرفه 
یـــف شـــده خـــود را خپـــش  و حتر
 مـــورد اســـتقبال 

ً
می کننـــد و اتفاقـــا

می گیـــرد.  قـــرار  جمـــازی  کاربـــران 
دانشـــجویان  کـــه  سزاســـت  آیـــا 
اینکـــه  از  انقـــالیب  دلســـوز 

یـــف و  کرده انـــد، ولـــو بـــه حتر کارشـــان را رســـانه ای  ایـــن شـــبکه ها 
کننـــد؟  ایـــن رســـانه ها تشـــکر  غلـــط، از بن ســـلمان و صاحبـــان 
آقایان فارس و تســـنمی و شرق و انبوه رسانه های مدعی انقالب دیگر! 
آیا غیرتتان قبول می کند که این مهه زمحت و تالش چبه های انقالیب 
را حترمی کنید؟ آقای صداوسیما! از حصر رسانه مردم شرم منی کنید؟ آیا 
کارگران، سربازان، معلمان، پرستاران، کارمندان، دانشجویان از رسانه 
میل ســـهمی ندارند؟ از حترمی صدای مردم خجالت منی کشید؟ تا کی 

صـــدای حتریف شـــده مـــردم را باید منتظر مبانمی تا یب یب یس و امثاهلم، 
مصـــادره بـــه مطلـــوب کنند؟

سرمقاله فتح
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یکا را به جنگ یب پایـــان دیگری نزدیک  ترور ســـهبد ســـلیماین آمر
می کند. این خبیش از اولنی واکنش برین ســـندرز، نامزد دموکرات ها 
یکا، نســـبت به ترور ســـردار قاسم سلیماین است.  در انتخابات آمر
شاید برداشت اولیه از این کالم، ظهور یک اپوزسیون قدرمتند در دل 
یبایی نیست.  یکا باشد، واقعیت اما به این ز حاکمیت ســـیایس آمر

یـــکا باور  یخ ســـیایس آمر تار
دعوای ترامپ-ســـندرز را به 
شدت ســـخت کرده! قریب 
بـــه چهارســـال پیـــش وقیت 
کلینتـــون دموکـــرات و ترامپ 
داشـــتند  مجهوری خـــواه 
گیـــس  رســـانه ها  برابـــر  در 
می کردنـــد،  وگیس کـــیش 

یه بود. در آن مناظره ترامپ نقش  خبیش از دعوایشان دعوای سور
منجـــی ضدجنگ را داشـــت و کلینتون َبدَمن)آدم بـــد( ماجرا بود. 
حال چهارسال گذشته و ترامپ امروز مهان کلینتون آن روزهاست؛ 

یخ را اگر به انـــگار نـــه انگار کـــه اختالیف  وجود داشـــته! تار

بایدن و ترامپ نداریم آمریکا شیطان است

یادداشت تحلیلی

یادداشت تحلیلی
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یگاین که با  عقـــب بیاورمی تا دلتان خبواهـــد دارمی از این مثال ها؛ ر
اســـم مذاکره و گفتگو دســـت شوروی را در پوســـت گردو گذاشت و 
بعـــد ضربـــه کاری را وارد کـــرد تا بیل کلینتوین که با شـــعار »بیایید 
یـــکا را دوبـــاره عـــایل کنـــمی« روی کار آمـــدّ امـــا هنوز چندمـــاه از  آمر
یکایهیای فرقه داوودیه را  آمدنش نگذشته بود که چند ده نفر از آمر
زنده زنده در خانه هایشـــان سوزاند! 
این تشـــتت نشـــان از یک وحدت 
دارد. وحـــدیت که حـــول »منافع میل 
یـــکا« حاصـــل می شـــود و کیس  آمر
خـــارج از این منافـــع منی توانـــد وارد 
ایالـــت  در  سیاســـت  بـــازی  زمـــنی 
متحده شـــود؛ بـــایق دعواهـــای افراد 
یکا چیزی  در ســـاختار ســـیایس آمر
بیشتر از شوخی نیست! 13دی روز 
عجیـــی بود. مجعه ای که در آن خبر 
شـــهادت سردار سلیماین مثل آوار بر 
ســـرمان خراب شـــد و یک ملـــت را داغـــدار کرد. داغـــی که اگرچه 
بـــه غایـــت تلخ بـــود اما یک جامعـــه ی از هم گســـیخته را بار دیگر 
منســـجم کرد علیه یک دمشن واحد. البته این انسجام تهنا خیری 

نصیب ملت ایران کرد. برای نبـــود که عـــدو بـــا محاقتش 

بایدن و ترامپ نداریم آمریکا شیطان است
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ینت املجالس  یکا« چیزی بیش از ز نســـل جدید شعار»مرگ بر آمر
متفاوت نبوده اســـت. این نســـل نـــه زدن هواپیمای مســـافربری را 
یـــن چهره ایران به  دیـــده، نه جنـــگ را جتربه کرده. حاال اما حمبوبتر
یکا ترور شـــده و مگر فلســـفه ی  ییس مجهور آمر دســـتور مســـتقمی ر
یـــکا« را  جز  این خـــون به زمنی رخیته شـــده میتواند  »مـــرگ بـــر آمر
شـــرح و بســـط دهد؟ این نســـل حاال میفهمد شـــیطان بزرگ یعین 
چـــه! و بالطبع حاال می فهمد ضرورت مقاومـــت را! یک عمر امثال 
یکا را تطهیر کننـــد و توپ جنگ طلی را  تاجـــزاده تـــالش کردند آمر
در زمنی مجهوری اســـالمی بیندازند. کار به آجنا رســـید که حرف از 
یســـت هم زدند و گســـتاخانه به رهبری  مذاکره با مهنی ترامپ ترور
گفتنـــد مثـــل رهبرکره مشایل بـــا ترامپ ببند! حاال نســـل جدید یک 
جتربـــه عجیب و غریب را از ســـرگذرانده. در 40ســـال عمر مجهوری 
یکا مطرح بوده است. نگاه  اســـالمی مهواره دو نگاه در تعامل با آمر
یکا را فقط و فقط در مذاکره می داند؛  اول راه حل چالش ایران-آمر
یعین بده بســـتان. کمی تو کوتاه بیا کمی هم من. من از خیر کمک 
یه می گذرم، تو هم بیـــا و مردانگی کن و  بـــه ملت مظلوم مین و ســـور
یان ســـکوالر و غربگرا در  یکرد را مهواره جر حترمی هـــا را بردار! ایـــن رو
یکرد را هم در ســـطوح  ایران منایندگی کرده و فرصت امتحان این رو
قابل توجهی داشـــته که آخرین آن مذاکرات هســـته ای اســـت؛ در 

برجامی که حاال دیگر کیس هنایت خـــم به برجام شـــد. 

یادداشت تحلیلی
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مســـئولیتش را گردن منی گیـــرد. نگاه دوم در حل چالـــش بنی ایران 
یـــکا اما نـــه بر مبنای مذاکـــره که بر مبنای موازنه اســـت؛ یعین  و آمر
یکا به موازنه برســـمی. یعین به  مـــا باید در قدرت منطـــق های با آمر
یه ســـهمی  یکا در سرنوشـــت عراق و ســـور طور مثال مهان قدر که آمر
اســـت مـــا هم باشـــمی. به عبـــارت دیگر تـــوازن قـــدرت منطق های 
یـــکا می توانـــد منافع هـــر دو را برآورده کند و باعث شـــود  ایـــران و آمر
 منطقه روی 

ً
کـــه تنش به نفـــع هیچ یک از طرفنی نباشـــد و نتیجتـــا

آرامـــش بـــه خود 
اشکال  اّما  ببیند. 
این دو نـــوع نگاه 
چیســـت؟  در 
نفـــر  دو  زمـــاین 
مذاکره  می تواننـــد 
کنند یا در تقســـمی 

قـــدرت به موازنه برســـند کـــه قبل از هرچیزی یکدیگـــر را به رمسیت 
یالیسم،  بشناســـند. ظهور انقالب اسالمی یعین نیف استکبار و امپر
یکا! انقالب اســـالمی اساســـش بر  یعین نیف ابرقدریت به اســـم آمر
یـــکا مناد طاغـــوت در مقیاس  نـــیف حاکمیـــت طاغوت اســـت و آمر
یـــکا یعین نیف  جهـــاین اســـت. از طـــریف دیگر حفـــظ موجودیت آمر

یـــکا می دانـــد کـــه ظهـــور انقالب اسالمی! حاکمیت  آمر

بایدن و ترامپ نداریم آمریکا شیطان است
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یـــژ ه اش به ســـقوط کشـــاندن طاغوت هاســـت، مانع  قـــدریت کـــه کار و
یالیسیت آمریکاست. مهانطور که پیداست انقالب  بسط حاکمیت امپر
 امکان زیست مشترک 

ً
یکا منطقا یالیســـیت آمر اســـالمی و حاکمیت امپر

 مهنی 
ً
بـــدون تنش را ندارنـــد، حاال چه با مذاکره و چه بـــا موازنه. دقیقا

جاســـت تنـــش زدایی در روابط »که عبـــارت یب معنا می شـــود.« ایران و 
یـــکا تنش زدایی وقیت اتفاق می افتد که یکی از این دو از مباین شـــان  آمر
کوتاه بیایند. تهنا راه حل این چالش چیزی نیســـت جز مبارزه! اشـــتباه 
دیگـــری که باعث شـــده عـــده ای به مذاکره و موازنه خوشـــبنی باشـــند 
یکا  این اســـت که فریب جنـــگ قدرت تصنعی ســـاختار حاکمه ی آمر
را خورده انـــد. خیـــال می کنند دعـــوای دموکـــرات و مجهوری خواه جدال 
یـــکا را به مثابه  حـــق و باطل اســـت. اشـــتباه راهبردی آجناســـت که آمر
یـــک کل نبینـــمی. اگـــر ترامپ ســـردار ســـلیماین را می زند دلیـــل بر خوب 
بودن بایدن، نانیس پلویس، ســـندرز و... نیســـت. نانیس پلویس هم اگر 
میتوانســـت مهان کاری را می کرد که ترامپ کرد. اوباما، ترامپ،کلینتون، 
یـــگان و... مهه و مهه شـــان قبـــل از صندوق رأی منصبشـــان  بـــوش، ر
را در آیپـــک تضمـــنی می کنند؛ انتخابات هم شـــوخی اســـت! و بیچاره 
یـــب این شـــوخی را خبـــورد و آینده کشـــورش را بـــه این جنگ  آنکـــه فر
یکا  زرگـــری گره بزنـــد. خملص کالم اینکـــه 13دی 1398 نه ترامپ که آمر
ســـردار سلیماین را ترور کرد. شـــیطاِن خوب و بد ندارمی. اوباما، بایدن و 

یکاســـت!ترامپ ندارمی. شیطان شیطان  یـــکا، آمر اســـت؛ آمر
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در هفته گذشـــته باالخره دولت با دســـتور رئیس مجهور، بند اول 
بـــه جملـــس در »طرح راهبـــردی رفع حترمی هـــا« را اجرایی کرد  مصو
و غین ســـازی اورانیـــوم 20درصـــد با هدف تامنی نیاز کشـــور برای 
مصـــارف صلـــح آمیز، در ســـایت فوردو از ســـر گرفته شـــد. این که 
دولـــت اولـــنی بنـــد مصوبه جملـــس را تا بـــه اینجـــای کار اجرایی 

کـــرد، وظیفـــه قانـــوین و الزم االجـــرا بـــر دوش دولت بـــود و ختلف 
از اجـــرای آن هم قانون شـــکین آشـــکار و ایســـتادن در برابر رأی و 
خواســـت مناینـــدگان ملت تلیق می شـــد. امـــا انتظار مـــا مهچنان 

مصوبه به اجرا برســـد، پابرجا تا روزی که متـــام 9ماده این 

یادداشت کارشناس

غنی سازی که 20 شد دولت هنوز نه!

یادداشت کارشناس
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اســـت. پس کی باید انفعایل که در ســـایه سیاســـت های ذلت بار 
یه ثابـــت تبدیـــل و منجر به  دولـــت، در ایـــن ســـال ها به یـــک رو
هیچ عایدی ای هم برای کشـــور نشـــد، کنارگذاشـــته شود!! صبر 
یکی که مســـئولنی دولیت به امید گالیب های  به اصطالح اســـتراتژ
ینه های بیشتر در عرصه های خمتلف  1+4 در پیش گرفتند، جز هز
ســـیایس، منطقـــه  ای و امنیـــیت آورده ای برای ما نداشـــت، مهنی 
یـــک منونه گواه خویب برای نشـــان دادن نتایج ایـــن نوع برخورد 
با دنیاســـت. تهنـــا راه واقعـــی برای شکســـت حترمی هـــا تغییر این 
یکـــرد ذلیالنـــه و اختاذ سیاســـت های عزت مندانـــه و عاقالنه،  رو
گر به  بـــرای یب اثر کردن حترمی های ظاملانه اســـت. سیاســـیت کـــه ا
طـــور کامل و با قدرت اجرایی شـــود، یک معاملـــه برد برد برای ما 
یت قـــدرت داخیل و تأمنی نیازهای  خواهـــد بود. اوالً موجب تقو
 برگ 

ً
دارویی، صنایـــع و ســـایرنیازهای کشـــور خواهد شـــد و ثانیا

برنـــده و اهرم فشـــاری برای لغـــو حترمی ها و نقد کـــردِن چک های 
پـــاس نشـــده طرف های خارجی اســـت. امید اســـت دولت برای 
یک بـــار هـــم که شـــده در این هشـــت ســـال که از عمـــر مبارکش 
می گذرد، سیاســـت اقتدار و عزت را ولو از باب چشیدن طعم آن 
یع تر مطابـــق وظیفه اش، دیگر بندهای  در پیش گیرد و هرچه ســـر
مصوبه جملس را اجرایی کند تا هم در جهت خنیث سازی و یب اثر 
کـــردن حترمی ها گام بلندی بردارمی و هم بـــرای طرف های خارجی 
عواقـــب و نتایـــج فعالیت هـــای ظاملانه شـــان را که تا امروز بر ســـر 

ما آوار کرده اند آشـــکار کنمی.

ی که 20 شد دولت هنوز نه! غنی ساز
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سوار بر  تانک تحریف

یادداشت تحلیلی

یادداشت تحلیلی

 از  ادبیات های پرامهییت که رهبر معظم انقالب تاکنون در موقعیت های 
 نیمه ی خرداد 1394(   بـــه آن پرداخته اند، ادبیات 

ً
خمتلف)خصوصـــا

حتریف امام مخیین؟هر؟ اســـت. حتریف امام مخیـــین؟هر؟ که از زمان 
حیات ایشـــان وجود داشـــته و تا امروز نیز ادامه یافته اســـت، در طی 
فراز و نشـــیب های زماین، اشـــکال متفاویت به خود گرفتـــه و حرارات 
شـــعله هایش به طـــرق خمتلیف، فضای فکـــری جامعه ی انقـــالب را 
رجنانده اســـت. مطابق با بیـــان صریح رهبر انقالب که »اگـــر راه امام 
 به کنـــار بگذارمی، 

ً
را گـــم کنـــمی یا فراموش کنمی یـــا خدای نکرده عمدا

ت ایران ســـییل خواهد خورد«، می توان قدرت حتریف را به قدری 
ّ
مل

یـــایب کـــرد که در قلـــب و دگرگـــوین حقیقت امام مخیـــین و مکتب  ارز
ایشـــان، مستقیما ریشه های انقالب را  بســـوزاند.حتریف امام گاهی 
از مســـت دمشنـــان تابلودار نظام به وقوع می پیوندد اما گاهی از ســـوی 
کســـاین صـــورت می گیـــرد که گمـــان احنراف از ســـوی آنـــان، به دلیل 
انتســـاب خویشاوندِیشـــان به امام راحل، به سخیت به ذهن خطور 
می کنـــد. این نوع مرمـــوز و پراهبام، از حلاظ ارکان حتریف شـــخصیت 
یعین جمهول ماندن، غلط معنا شدن و  احنرایف و سطحی معنا شدن، 
در زمره دســـته ســـوم که خطرناک ترین گونه اســـت، جای می گیرد و 

شاهد آن هســـتمی. در شرایطی متاسفانه امروزه بیش از پیش 
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که  شـــبکه ی شـــوم مقار از طریق اینفلوئنســـرهای فســـاد و فحشا، با 
گاوآهن الیوهای مسهتجن، مشغول شخم زدن ارزش های فرهنگی و 
مفاهمی بنیادین اخالیق اســـت، ناگهان تیتر »حضور نتیجه مخیین در 
الیو پویان خمتاری و امنی فردین« شـــوک مکرری را به فضای جمازی 
وارد می کند. الیوی اینستاگرامی با خماطب حدود 70 هزار، بنی پویان 
خمتـــاری )فـــردی 
که به سو استفاده 
دختـــران،  از 
منایش هرزگی در 
پیـــج پرخماطـــب 
امـــنی  و   دارد(  شـــهرت  شـــرط بندی اش  ســـایت  و  خـــود 
فردین)آتش بیـــار و نان خـــور معرکه هـــای مربـــوط به شـــبکه مقـــار( بر 
 ســـر جدیدترین معاشـــقه ی پویان خمتاری درحال برگزاری اســـت که 
امـــنی فردین، با »نتیجه مخیین«)دقیقا اصطالح بـــه کار رفته( متاس 
یـــا شـــود. باکمـــال حیرت و تعجب، ســـید  می گیـــرد تـــا نظـــر  او را جو
امحـــد مصطفـــوی یعـــین فرزنِد نـــوه ی امـــام مخیـــین، متاس را پاســـخ 
داده و بـــا مکاملـــه ی تلفـــین ای کوتـــاه، در ایـــن الیو حاضر می شـــود و 
حتـــت نـــوازش و تعاریف امنی فردیـــن و پویان خمتاری قـــرار می گیرد.

بالفاصلـــه ســـیل جنجال های جمـــازی راه می افتد،  به حـــدی که در 
افکار عمومی شـــائبه ی دست داشنت ســـید امحد در شبکه های مقار 

بـــه واکنـــش و دادن جوابیـــه مطـــرح و درهنایـــت او را جمبور 

سوار  بر   تانک تحریف
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می کنـــد. زننده تر از دروغ واضحی که او در این جوابیه می گوید)نداشـــنت 
اطالع از کار صاحبان الیو درصوریت که ســـید امحد دنبال کننده صفحه 
یـــان خمتـــاری بـــوده و باری برایـــش اســـتیکر گل و احترام  ی شـــخیص پو
اســـتفاده کرده بوده است(، گذر ســـاده ی او از این ماجرا، بدون هیچ گونه 
موضع گیری جدی است. مهچننی باور نکردن ارتباط قبیل وقیت سخت تر 
می شود که می بینمی سید امحد و دیگر طرف الیو، مهدیگر را با صمیمیت 
و با نام کوچک صدا می زنند، خصوصا ســـفارش مکرر ســـید امحد برای 
اینکه "به دوســـتان ســـالم برســـان" . چرا ســـید امحد آشـــکارا با مصادیق 

فسق و فســـاد تعامل 
می کنـــد و درحایل کـــه 
شاید به هبانه ی یدک 
کشیدن لقب حجت 
نگاهـــش  االســـالم، 

یشـــه یایب این  َفَواِحَش« افتاده باشـــد. ر
ْ
 َتْقَرُبوا ال

َ
بـــر آیـــه شـــریفه ی »َو ال

افتضـــاح را می توان به راحیت در عملکرد موسســـه تنظمی و نشـــر آثار امام 
یاســـت سید حســـن مصطفوی)نوه ی امام راحل( دنبال کرد.  مخیین به ر
کســـاین که ختصص خـــایص در دادن اعالمیه و جوابیه علیه دلســـوزان 
انقـــالب و انـــکار اهانت هـــای به امـــام )ماجرای نامه ی سرگشـــاده محید 
انصـــاری به صدا و ســـیما و ســـرزنش این اقدام از ســـوی رهبـــر انقالب( 

مرزبنـــدی و برائـــت از دمشنـــان دارنـــد، بـــه وقت نیاز بـــه اعالم 

یادداشت تحلیلی
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و هجمه پراکنـــان بـــه امام، ســـکوت خفت آور پیشـــه می کنند تـــا مبادا به 
یـــج قبای مفســـدان پرخماطب برخبـــورد و خدای نکـــرده ارتباطات به  ترو
یـــزد. دل وقلـــوه دادن های مکـــرر آقای نتیجه بـــا تعداد فـــراواین از  هـــم بر
ســـلبرییت ها در طی ســـالیان گذشـــته، هزینه کردن نام »مخیـــین« و خرید 
اعتبار از هیچ و پوچ است. باپدیده ای مواجه هستمی که در عنی انتساب 
خـــود بـــه امام اما درعمل ســـیره و اندیشـــه ی امام را نشـــانه رفته اســـت.

بگـــذارمی ســـاده تر بگـــومی کـــه عـــده ای ازطریق نســـبِت خویشـــاوندی 
خـــود بـــا امـــام مخیـــین؟هر؟، بـــه دنبـــال کســـب منافعـــی ماننـــد منزلت 
اجتماعـــی هســـتند. بـــرای توســـعه¬ی ایـــن منزلـــت نیـــز از ابزارهـــای 
یـــژه رســـانه اســـتفاده می کننـــد. درحایل کـــه منی داننـــد  گوناگـــوین بـــه و
یـــا منی فهمنـــد کـــه امـــام مخیـــین؟هر؟ منزلـــت اجتماعـــی خـــود را از این 
یابنـــد کـــه جعـــل الفـــاظ  طـــرق بـــه دســـت نیـــاورده بـــود. ای کاش در
و  کودکانـــه  هـــای  بـــازی  دســـتمایه ی  »یـــادگار«  و  اهلل«  »آیـــت   
حمـــل مناســـی بـــرای نـــان خـــوردن نیســـتند. بـــرای بازگشـــت بـــه راه 
امـــام، می شـــود از 40میلیـــارد تومـــان بودجـــه موسســـه تنظـــمی و نشـــر 
کـــرد. شـــروع  مرقـــد  کاخ  هنگفـــت  هزینه هـــای  و  امـــام مخیـــین  آثـــار 

سوار  بر   تانک تحریف
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کشـــف  ایهنـــا در زمـــان رضاخـــان بـــه اســـم احتـــاد     شـــکل، بـــه اســـم 
یدنـــد از ایـــن مملکت.  حجـــاب، چـــه کارهـــا کردنـــد، چـــه پـــرده هـــا در
کردنـــد و چـــه چبه هـــا ســـقط شـــد در اثـــر محله هـــایی  چـــه    زورگویی هـــا 
کـــه ایهنـــا می کردنـــد به زهنـــا کـــه     چـــادر را از سرشـــان بکشـــند. آن زمان 
کـــه ایـــن را آورده     بودنـــد ]…[ گذشـــت بـــا تلخـــی، و مهـــان متفقیـــین 
مـــع األســـف از این تبلیغات مهه جانبه ای که     ایهنـــا کردند بعیض از افراد 

یک  باورشان آمده است، و بعضهیا هم که شر
جـــرم اند با آهنا و     حاال هم مشـــغول فعالیت 
هســـتند. ایهنا مهان شـــیاطیین هســـتند که 

یکا،     مشـــغول اجنام  یـــاد آمر حـــاال به فر
عمل هســـتند، مشـــغول 

شیطنت هستند و باید 
ملت ما با هوشیاری، 
بیـــداری     ایـــن  بـــا 
توطئه ها را خنیث کند.  

چه پرده ها دریدند از این مملکت

صحیفۀ امام؛ جلد 10، صفحۀ 490
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تا کور شود هر آنکه نتواند دید!
یادداشت کارشناس

از  یـــزدی  مصبـــاح  اهلل  آیـــت 
برجســـته ی  شـــخصیت های 
زمـــان بودند کـــه  با فعالیت های 
گســـترده علمی خویش دســـت 
اجانـــب و به ظاهر روشـــن فکران 
مجهـــوری  پـــای  نو هنـــال  از  را 
اســـالمی کوتـــاه کردنـــد و امـــروز 
کم  مصبـــاح هدایت بـــه ظاهر 
فـــروغ شـــد و دیگـــر در میـــان 
مـــا نیســـتند. بـــزرگان مناقـــب 
خمتلـــیف را بـــرای فیلســـوف و عارف و فقیـــه گران قدر بیـــان فرمودند 
ویل لقـــی کـــه بعد از وفات ایشـــان، بیش از مهه خود را برجســـته 
می کنـــد، »عمـــار انقـــالب« هســـت، کمـــا اینکـــه بـــه حاج قاســـم 
ســـلیماین نیـــز لقـــب »مالک اشـــتر انقـــالب« داده انـــد. از طـــریف، 
برخـــی ایـــن شـــائبه را به وجـــود آورده اند کـــه وقیت عمـــار و مالک 
انقـــالب از دســـت رفته انـــد و انقـــالب اســـالمی وضعیـــیت ماننـــد 
دوران امیراملومنـــنی؟ع؟ را پیـــدا کـــرده اســـت و بـــه ماننـــد آن زمان 
دســـِت رهبر زمانه ی ما خایل گشـــته اســـت، دیگـــر چگونه می توان 
ین های  بـــرای ایـــن عمارها و مالک هـــای مجهوری اســـالین جایگز
مناســـی پیدا کـــرد؟ واقعیت امر، این ســـوال از اســـاس دچار یک 

یرا  کـــه انقالب اســـالمی از مهان چالش جـــدی هســـت. ز
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علی یعقوبعلی پور                                   علی حکیمی

ابتـــدا با مصائی بســـیار گســـترده تر از ایـــن موضوعات روبـــه رو بوده 
اســـت؛ از تـــرور هفـــده هـــزار نفـــری منافقنی گرفتـــه تا انفجـــار حزب 
مجهـــوری اســـالمی و مـــوارد دیگـــری از ایـــن قبیل کـــه در تک تِک 
ایـــن وقایـــع تلفـــات جبـــران ناپذیری به انقـــالب اســـالمی وارد آمده 
اســـت ویل نکتـــه ای کـــه در اینجا حائـــز امهیت اســـت، روح زنده و 
پرورش دهنـــده ی هنال انقالب اســـالمی هســـت که هـــر روز خود را 
بارتـــر و پرمثرتـــر از دیروز جلـــوه می مناید. به خاطر مهنی هنال اســـت  پر
کـــه امام مخیـــین؟هر؟ مّدت ها قبـــل از پیـــروزی انقالب اســـالمی از 
یند که ســـبب استمرار مهنی انقالب  کودکان در گهواره ســـخن می گو
می گـــردد، کمـــا اینکـــه رهبـــر معظـــم انقـــالب؟دم؟ نیـــز فرمودند:»مهنی 
جوانـــاین کـــه نه دوران امام را دیده اند و نه امام را مشـــاهده کرده اند 
ویل مهان روحّیه ی آن زمان را دارا هســـتند« که مهه ی ایهنا نشـــان 
از ایـــن هنال پرقـــدرت دارد کـــه عمارها و مالک های آن پیوســـته در 
حـــال تـــالش هســـتند تا بتواننـــد این انقـــالب را بـــه صاحب اصیل 
یش، حضرت حجت بن احلســـن ؟جع؟ برســـانند و چه خوش  خو

کور شـــود  که:»تـــا  هر آنکـــه نتوانـــد دید!«گفـــت شـــاعر 
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