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محمد   صفری

این سخن حضرت امام)ره( که فرموده است، 
»مردم ولی نعمت ما هس��تند« همیشه باید آویزه 
گوش مس��ئولین باش��د، مس��ئولینی که وظیفه 

خدمت بی    منت به مردم به دوش آنها است.
بر هیچکس پوش��یده نیس��ت ک��ه بنیانگذار 
جمهوری اس��امی ایران مردم را به عنوان محور 
اصلی انقاب اس��امی می دانست و اعتقاد داشت 
بدون حضور و وجود آنها، انقاب اسامی نمی تواند 

به راه خود ادامه دهد.
در ای��ن میان توج��ه ویژه حض��رت امام)ره( 
به مستضعفین به واس��طه وجود مرفهین بی درد 
مثال زدنی اس��ت، آنجا که ایشان درباره این قشر 
فرموده اس��ت؛ »یک موی کوخ نش��ینان بر همه 
کاخ نش��ینان ترجیح دارد، بلکه مقایسه یک موی 

شما با آنها نباید صحیح باشد.«
حضرت امام)ره(، کوخ نشینان، مستضعفین و 
مردمی که از س��وی کاخ نشینان تحت ظلم قرار 
گرفته بودند، به دیده احترام می نگریس��ت و آنها 
را ب��ا س��خنان و رفتار خود ارج می نه��اد، به آنها 
شخصیت و اعتماد به نفس می داد تا از آن ظلم و 
انزوایی که به خاطر وجود سرمایه داران و مرفهین 
ب��ی درد دچار ش��ده بودند رهایی یابن��د. انقاب 
اسامی، انقاب کوخ نش��ینان علیه کاخ نشینان 
بود، فلس��فه اس��ام ناب محمدی)ص( با سیره و 
رفتار علوی برگرفته از تشیع و آموزه هایی از ائمه 
اطهار)ع( به ویژه قیام ابا عبداهلل الحسین)ع( علیه 
ظلم همه جانبه مس��لمان نماه��ای دوران خود، 
ش��کل گرفته اس��ت و مردم ایران نیز با تبعیت از 
آن، راهی که مقابل آنها نهاده شده طی کرده اند.

و اکنون نیز جانشین بر حق امام)ره(، حضرت 
آیت اهلل خامنه ای همان دیدگاه را نسبت به مردم 
دارند و ارزش وجودی قشر کوخ نشین و مستضعف 
از کاخ نش��ین بس��یار فراتر است. اگر برای چنین 
قش��ری از جامعه کاری ص��ورت می گیرد یا حتی 
برای همه مردم ایران اس��امی اقدامی می شود تا 
از منافع کشور سودی ببرند، به واقع آن کار، حق 
مردم اس��ت، هر چند در توزیع آن ناعدالتی هایی 

هم دیده می شود که باید رفع شود.
اگر به مردم یارانه مس��تقیم پرداخت می شود 
و یا س��هام عدالت توزیع می شود، چنین اقداماتی 
را نبای��د گداپروری نام نه��اد یا دادن صدقه تلقی 
کرد. هر چه هس��ت حق مردمی اس��ت که باید از 

این سهم بهره مند شوند اما به عدالت.
چنین دیدگاهی نس��بت به مردم، کم لطفی، 
بی مهری و تحقیرآمیز اس��ت و با منویات امام)ره( 

و رهبری نیز منافات دارد.
دلی��ل این که چ��را برخی مس��ئولین اعتقاد 
دارن��د یارانه ه��ا صدق��ه ی��ا گداپروری اس��ت، یا 
می گویند س��ود س��هام عدالت بین گداها توزیع 

می شود چیست؟
آیا چنین اعتقادی نشان از خوی کاخ نشینی، 
تفکر س��رمایه داری و تحقیر کردن مردم که قرار 

است با سهام عدالت به حق خود برسند نیست؟
سال ها اس��ت زالوصفتان اقتصادی در کشور 
چریده اند و نش��خوار کرده ان��د، از ُگرده مردم باال 
رفته اند و سرمایه خود را افزایش داده اند، حضرت 
علی)ع( فرموده اند؛ »هیچ کاخی بنا نمی شود مگر 

آن که صدها کوخ ویران شود.«
س��یری ناپذیری کاخ نشینان است که اجازه 
نمی دهد کوخ نشین شرایط بهتری را برای زندگی 
داشته باش��د و همین کوخ نشینان هستند که از 
اول انقاب تاکنون پای انقاب اسامی ایستاده اند 

و وفاداری خود را ثابت کرده اند.
آیا ساده زیستی و خوی اشرافیت و کاخ نشینی 
در میان برخی مسئولین زدوده شده است؟ آیا به 
این راهب��رد حضرت امام)ره( که فرموده اس��ت؛ 
»ما باید کوش��ش کنیم که اخاق کاخ نش��ینی را 
از این ملت بزداییم« عمل شده است؟ هشدارهای 
حضرت امام)ره( و مقام معظم رهبری به مسئولین 
در زمینه کاخ نشینی مسئولین باید به طور جدی 

بازخوانی ش��ود تا باعث تغیی��ر رویه برخی از آنها 
شود که خوی اشرافیگری و کاخ نشینی دارند.

بنیانگذار جمهوری اس��امی ای��ران در زمان 
حیات خود و هنگامی که مس��ئولین ساده زیست 
بودند، فرموده اس��ت؛ »ما ب��ه حمد اهلل امروز همه 
دست اندرکارهایمان کاخ نشین نیستند، دولت ما 
یک دولت کاخ نش��ین نیست، آن روزی که دولت 
م��ا توجه به کاخ پیدا کرد، آن روز اس��ت که باید 

فاتحه دولت و ملت را بخوانیم.«
برخی مسئولین خود را در قالب این سخنان 
رهب��ر کبیر انقاب قرار دهند و ببینند آیا در این 
قالب می گنجند؟ آیا فاصله قشر کوخ نشین با آنها 

کاسته شده یا افزایش یافته است؟
یاران��ه و س��هام عدال��ت، نه صدقه اس��ت نه 
پرداخ��ت پول به گدا! بلکه حق قانونی و ش��رعی 
م��ردم اس��ت، مردم��ی ک��ه پ��ای انق��اب خود 
ایس��تاده اند و ذره ای ه��م از اعتق��اد قلبی آنها به 

انقاب کم نشده است.
تاکنون کاخ نش��ینان و مرفهی��ن بی درد که 
در بزنگاه ه��ای انقاب خود را کنار می کش��ند و 
ب��ه میدان نمی آیند، از س��فره انقاب بیش��ترین 
دس��ت درازی را کرده ان��د، ام��ا کوخ نش��ین های 
انق��اب، بی دریغ جن��گ را اداره کردند، فرزندان 
خ��ود را راهی جبهه نمودند و هزینه دادند اکنون 
هم ب��ار انقاب بر دوش آنها اس��ت،  آی��ا باید در 
چنین ش��رایطی هوای آن کوخ نشین را داشت یا 

کاخ نشین را؟!
اگر در جمهوری  اس��امی ایران فقیر هست 
که دولت برای رفع فقر مطلق طرح و برنامه دارد، 
دس��تاوردی است که برخی مسئولین آن را باعث 
ش��ده اند، پس آن مس��ئولی که پرداخت یارانه یا 
سهام عدالت را صدقه به گدا می پندارد، به اشتباه 
بر مس��ند مس��ئولیت و قدرت تکی��ه زده و آن را 

غصب کرده است.
هم��ه آنچ��ه که در این نوش��ته رف��ت، نافی 
خدمات مسئولین متعهد و دلسوز انقاب و مردم 
نیست، هستند مس��ئوالنی که خدمت بی منت را 
پیش��ه راه و کار خ��ود کرده اند و همچنان در این 
میدان حضور دارند، اما با وجود کاخ نش��ینان کار 
آنها هم سخت است چرا که به نظر می رسد جای 

کوخ نشین با کاخ نشین عوض شده است!

بیانیه مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره وقایع اخیر
بیانی��ه رواب��ط عمومی مجمع تش��خیص مصلحت نظام درب��اره وقایع اخیر از 
بستری شدن آیت تاهلل شاهرودی تا اظهارات محسن رضایی منتشر شد. در بخشی 
از این بیانیه آمده» بستری شدن حضرت آیت اهلل شاهرودی ریاست محترم مجمع 
تش��خیص مصلحت نظام در یکی از بیمارس��تانهای آلمان بنا ب��ر توصیه اکید تیم 
پزشکی و بر خاف تمایل ایشان بوده است و پس از بهبودی و طی روند درمانی در 

آلمان به ایران مراجعت نموده اند.«
در ادام��ه بیانیه نیز ادعایی مبنی بر "اعضای مجمع تش��خیص مصلحت نظام 
درباره اغتشاش��ات اخیر اختاف نظر داش��ته اند" و یا این که "دبیر مجمع گزارش 
ش��ورای امنیت ملی را قرائت کرده است" رد شده است. در ادامه این بیانیه درباره 
مصاحبه محس��ن رضایی دبیر مجمع تش��خیص آمده است:» پس از انتشار رسمی 
خبر نشست رسانه ای دکتر محسن رضایی از سوی روابط عمومی مجمع تشخیص 

مصلحت نظام وی به نقل از گزارش رس��می یک مقام امنیتی ذیل مذاکرات صحن 
مجمع از پش��تیبانی و نقش آفرینی مشترک امریکا، رژیم صهیونیستی و عربستان 
با همراهی گروهک منافقین و عناصر س��لطنت طلب در اغتشاشات اخیر خبر داد. 
و اع��ام کردن��د: مایکل اندریا، مدیر بخش جاسوس��ی و عملیات ه��ای ضد ایران 
در س��ازمان سیا که طبق افش��اگری روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز برای ایجاد 
بی ثباتی و آشوب در ایران به این سمت منصوب شده است. نماینده کشور عربستان 
سعودی. یکی از بارزانی ها که نماینده اسراییل بوده است. نماینده گروهک منحط 
و شکس��ت خ��ورده منافقین و طفاح برادر زن ص��دام دیکتاتور معدوم عراق! ) که 
چند ماه پیش توسط امریکا از زندان عراق آزاد شده است( در آشوبها دست داشتند 
که پیرو این افش��اگری؛ رسانه هاي ضدانقاب با دستپاچگی و کاربرد ترفند رد گم 
کنی با برجسته سازی یکی از اعضای اتاق اغتشاش و تغافل نسبت به سایر اعضای 
مصرح در خبر دکتر رضایی تاش خود را برای انحراف افکار عمومی و هجوپردازی 

در این زمینه به کار گرفتند تا از تاثیر افشاگری صورت پذیرفته بکاهند! 

»خاطره ش��هید بهشتي 
انقالب ج�اده 

مهدی رجبی
زاییده ذهن من اس��ت. 
فکر کردم فضاي اتهامي 
که آقاي هاش��مي با آن درگیر بودند را چطور 

بیان کنم و این بخش به خاطرم رسید.«
این جمله در هفته گذش��ته حاشیه های 
فراوان��ی را با خود به همراه داش��ت. جمله ای 
که بخش��ی از گفت وگوی منوچهر محمدی 
تهیه کننده شناخته ش��ده س��ینما ب��ا یکی از 
روزنامه های اصاح طلب و درس��ت در سالگرد 

درگذش��ت مرحوم هاش��می نقل شد و سر و صدای زیادی به راه 
انداخت. 

اینکه بعد از دوازده س��ال مش��خص شد خاطره ای که در آن 
فیلم برای مظلوم نمایی قرار گرفت، اساس��ا وجود خارجی نداشت 
و عجیب ت��ر آنکه همین خاطره ناصواب چند س��ال بعد در پیام 
مرحوم هاش��می به کنگره ش��هید بهش��تی مجددا نقل ش��د و 

چندین س��ال بعد در جوابیه معاون امور زنان 
درخصوص بحث مطرح ش��ده از س��وی یک 

روزنامه نگار اصاح طلب فراری.
اما به محض دس��ت به دست شدن متن 
مصاحبه آقای تهیه کننده، واکنش ها ش��روع 
ش��د. همین واکنش ها س��بب شد تا برخی ها 
ب��ه جب��ران ای��ن گاف رس��انه ای دس��ت به 

»ماله کشی« بزنند.
اول خود سازنده فیلم تبلیغاتی سال 84 
آقای هاشمی که در اقدامی عجیب اعام کرد: 
»آقایان دوس��ت داشتند از حرف من این گونه برداشت کنند! آن 
خاطره را آقای هاش��می برای من تعری��ف کرد و من ادبیاتش را 
تغییر دادم و با س��بک و سیاق خودم نوشتم« بعد هم چهره های 
نزدیک به هاشمی نظیر مدیرمسئول روزنامه جمهوری اسامی و 
عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سعی کردند گاف رسانه ای 

را به نوعی پاک کنند.

به بهانه انتشار مصاحبه ای که نشان داد نمی توان به همه خاطرات و جمالت اعتماد کرد

سیاست ما 
عین دیانت ماست؟!

پروفسور کردوانی در گفت و گو با سیاست روز:

خوششان می آید 
جنگ جغرافیایی را باور کنند 

و ضعف هایشان را نبینند

تقالی اروپا برای برجام
وزیر امور خارجه: 

اتحادیه اروپا اقداماتش را 
دوچندان می کند

برنامه ششم در بودجه نظامی هم 
رعایت نشد

بازندگی 
در بودجه 
بازدارندگی

هم��ه می دانیم که وج��ود نیروی های 
دو گ��زارش 

گروه سياست
مس��لح ق��وی و توانمن��د در جمهوری 
اس��امی ای��ران یک��ی از مؤلفه ه��ای 
بازدارندگی در مقابل تهدیداتی اس��ت که از سوی دشمنان 

علیه کشورمان می شود.
واقعیت در تمام دنیا س��اري و جاري است این است که  
هر سیاستمداری  که پشت سرش توان باالي نظامي نباشد، 
به واقع فاقد فاکتورها و مؤلفه هاي اقتدار اس��ت. هزینه های 
دفاعی یک کش��ور شاخصی برای نشان دادن اهمیت مسائل 
دفاعی و نظامی هر کشور است و این امکان را به کارشناسان 
نظامی می دهد تا به درک بهتری از موضع کشورشان درباره 

اهمیت دفاع برسند.  
نگاهی به روند افزایش بودجه نظامی کشورهای منطقه 
و خرید ه��ای تس��لیحاتی و ارتقای توان نظامی آنها نش��ان 
می دهد، آنها تاش��های بسیاری را برای تقویت توان نظامی 

صفحه 2خود انجام می دهند.


