
مخاطب شماييد!

عزم و بصیرت ملت
ملت عزیز و سربلند ایران! امروز عزم و بصیرت 
ش��ما حادثه ی بزرگ و خی��ره کننده یی آفرید. عظمت 
راه پیمائی امروز شما که به نظِر محاسبه گراِن دقیق، 
از س��الهای پیش پرجمعیت تر و پرشورتر بود، پاسخ 
قاط��ع و دندان ش��کنی ب��ه بیگان��گان و دش��منان و 
سس��ت عهدان داد. دشمن با تکیه بر تصّور ناقص و 
باط��ل خ��ود از ایران و ایرانی، هم��ه ی توان و تالش 
تبلیغ��ی خ��ود را ب��ر این متمرک��ز کرده ب��ود که ۲۲ 
بهمن امس��ال را بی رونق و احیاناً به ضد خود تبدیل 
کند. ش��ما عمالً زن��ده و پویا بودن انق��الب را به رخ 
آنان کش��یدید و پایبندی ب��ه آرمانهای امام راحل را 
با ش��عارهای خود و با حضور گرم خود، با صدای بلند 
فری��اد کردید. نهیب ملت ایران دش��من را به عقب 
میراند و عزم راس��خ او مع��ادالت غلط آنان را به هم 
میریزد. مسئوالن کشور قدر این پدیده ی بی نظیر را 
بدانند و با استقامت کامل و روحیّه ی انقالبی و عمل 
جهادی به ملت عزیز خدمت و از آرمانهای انقالب دفاع 
کنند. آینده متعلق به ملت بیدار و بصیر ماس��ت، ما 

مسئوالن باید بکوشیم از ملت عقب نمانیم. 

پیام رهبر معظم انقالب به مردم
۲۲ بهمن ۱۳۹۶
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سياست مجازی

ایضاح!
عباسعلی کدخدایی س��خنگوی شورای نگهبان در 
کانال تلگرامی خود نوش��ت: دی��روز در گرماگرم حضور 
پرش��ور مردم در راهپیمای��ی تجدید بیعت با آرمان های 
ام��ام و انق��اب، رئیس جمهور محت��رم در بخش پایانی 
سخنرانی خود نکاتی را بیان کردند که عکس العمل هایی 
سریع را در بر داشت. برخی مردم همانجا به من اعتراض 
کردند، و ش��ورای نگهبان را باب��ت تایید بعضی نامزدها 
سرزنش، که البته من از نظر جمعی شورای نگهبان دفاع 
کردم. و برخی دیگر س��وال می کردند که ضرورت طرح 
بحث انتخابات آن هم حدود دو س��ال مانده به برگزاری 
انتخابات توس��ط رئیس جمهور محترم چیست؟ که صد 

البته برای این بخش من هم پاسخی نداشتم.
ایش��ان فرمودند برگ��زاری انتخابات عام��ل ادامه 
حیات جمهوری اس��امی در ۳۹ س��ال گذشته بوده و 
ادامه دادند: از شورای نگهبان و سایر دست اندرکاران و 

نهادها می خواهم راه انتخابات را سهل کنند.
با این گزاره من نیز موافق هس��تم اما به شرط آنکه 
سهم هر کدام از نهادها برای این تسهیل روشن شود و 
همه نهادها خود را در هر ش��رایطی ملتزم به اجرای آن 
بدانند. س��هم دولت در تهیه لوایح قانونی، سهم مجلس 
در تصویب قوانین کارآمد، سهم وزارت کشور در اجرای 
صحیح و باالخره س��هم شورای نگهبان در اجرای دقیق 
نظارت بر انتخابات الزم است به خوبی تبیین و از سوی 
همه پذیرفته شود. نه اینکه هر وقت نتیجه انتخابات به 
نف��ع ما بود آن را بپذیری��م و در غیر این صورت به آن 
اعتراض نماییم. به خوبی در س��ال ۸۸ خاطرمان هست 
که چگونه برخی قانون را نادیده گرفتند و همه پرسی و 
رفراندم انتخابات را برنتابیدند و ش��یرینی انتخابات آن 
سال را به دهان همین مردم تلخ کردند. آیا در آن سال 
چهار صد نفر رای نداده بودند؟ بگذریم که برخی از آن 

افراد اکنون در دولت جناب روحانی حضور دارند.
اکنون که مجلس محترم در حال بررسی کارشناسی 
قانون انتخابات است، امیدواریم هر چه زودتر به مرحله 
نهایی برس��د تا ابهاماتی که در این قوانین وجود دارد و 
اینجانب از سالها قبل برآن تاکید کرده ام، بر طرف شود 

و باعث اجرا و نظارت هر چه شفاف تر انتخابات شود.
رئیس جمهور محترم همچنین پیشنهادی را مطرح 
فرمودند که به نظر می رسد کارشناسی نشده باشد چون 
که کاربرد اصل ۵۹ برای همه آش��نایان به حقوق اساسی 
معلوم است و نیاز به بحث بیشتر ندارد. اصل ۵۹ مربوط به 
اعمال اختیارات قوه مقننه است. شاید آقای رئیس جمهور 
با اصلی دیگری آن را اشتباه کرده اند! البته باید بدانیم که 
قانون اساسی ظرفیت های متنوعی در حوزه های مختلفی 
دارد که ما هم نگرانیم چرا این ظرفیت ها به درس��تی به 
کار گرفته نمی شوند. مثا چرا نباید سوال و استیضاح در 
رویکرد مجلس محترم وجود داشته باشد. فارغ از نتیجه، 
ش��اید س��وال از مقامات اجرایی این فرصت را برای آنها 
بوجود آورد تا برخی دالئل کمبودها و احیانا ناکارآمدی   ها 
را، بدون توجه به مسائل سیاسی توضیح دهند و مردم نیز 

از مشکات موجود مطلع شوند.
م��ا معتقدیم قانون اساس��ی مجموعه ای واحد و به 
هم پیوسته است که تمام اصول آن باید توسط مقامات 
و مس��ئولین کشور رعایت شود و بی اعتقادی به بخشی 
از آن به تعبی��ر رئیس جمهور محترم، اف��راد را از مدار 
انقاب خارج می کند و آنهایی که پیاده شدند به دلیل 
همین عدم اعتقاد و التزام به قانون اساسی بوده و الغیر. 
آنهایی که پیاده شدند به دلیل آن بود که قانون اساسی 
را تفس��یر به رای نم��وده و اعام م��ی کردند برخی از 
اصول آن را قبول ندارند. ش��ورای نگهبان این نظر شما 
را ک��ه نظر صحیحی نیز می باش��د اجرا کرده اس��ت و 
جنابعالی هم تایید می فرمایید آنان که به قانون اساسی 
اعتقاد و التزام ندارند، انقابی نیس��تند و نمی توانند در 

پست های سیاسی قرار گیرند.
جمله ای منسوب به انیشتن است که می گوید: آنان که 
گاهی به نعل می زنند و گاهی هم به میخ، عاقبت چکش 
واقعیت روی انگشتان آنها می خورد. امید آنکه در اجرای 

قوانین و مخصوصا قانون اساسی از این افراد نباشیم.

 چرا کسی اقدام اخیر
پل ذهاب را ندید؟  امام جمعه سر

س��عید جلیلی نماین��ده رهبری در ش��ورای عالی 
امنیت ملی با اش��اره به امتناع امام جمعه سرپل ذهاب 
از دریاف��ت کانکس و زندگی در چادر برای همدردی با 
سایر مردم زلزله زده در توییتر نوشت: اگر امام جمعه ای 
برای نوه اش جش��ن تولد بگیرد رس��انه ای می شود، چرا 

کسی این اقدام امام جمعه سرپل ذهاب را ندید؟

نبود؟! دانستن حق مردم 

از خطبه های حضرت علی)ع( اس��ت در تعریف شبهه: ش��بهه را به این خاطر شبهه می گویند که شبیه حق است. اما 
چراغ اولیاء خدا در امور شبهه ناْك یقین، و راهنمایشان راه هدایت است. ولی دعوت کننده دشمنان خدا در مسیر شبهه 

ضاللت، و راهنماشان کوردلی است. نه ترس از مرگ علّت نجات اس�ت، و نه عش�ق به بقا عامل جاودانگی اس�ت.

از سخنان حضرت علی)ع( است هنگامی که در مدینه با او بیعت شد: هشیار باشید که روزگاِر آزمایش به همان شکل خود 
در روز بعثت پیامبر)ص( به شما بازگشته. به خدایی که او را به حق فرستاد هرآینه همه درهم ریخته می شوید، و هرآینه 

غربال می گردید، و همچون محتوای دیگ جوشان درهم و برهم گشته تا آنجا که ذلیل شما گرامی و باالنشینتان پست شود. 

 رئیس جمهور رفراندوم را
در مسایل اقتصادی توصیه کردند!

یر اطالعات و سربازان گمنام امام زمان  نوبخت: از وز
می خواهم پاسخ دادستان را بدهند

س��خنگوی دولت گفت: سیاس��ت های منطقه ای و موشکی 
جمهوری اسامی ربطی به کسی ندارد، مگر ما در سیاست های 

دیگر کشورها دخالتی کرده ایم؟
محمدباقر نوبخت در نشس��ت هفتگی خود با اصحاب رسانه 
با اشاره به راهپیمایی 22 بهمن امسال اظهار کرد: رخداد بزرگی 
به وسیله ملت ایران برپا ش��د. راهپیمایی 22 بهمن نشانگر آن 

بود که مردم پای انقاب خودشان ایستاده اند.
وی گفت: انقاب اس��امی مردم ایران در س��ال ۵7 با یک 
ایدئولوژی متفاوت از لیبرال دموکراسی غرب و کمونیسم شرق 

علی رغم مخالفت  قدرت های جهانی پیروز شد.
س��خنگوی دول��ت گفت: ای��ن انق��اب فرآیندی را ب��ا ترور 
شخصیت هایی همچون شهید مطهری، دستغیب، اشرفی اصفهانی 
و رجال سیاس��ی همچون شهیدان رجایی، باهنر، بهشتی و بیش 
از 72 تن از نمایندگان مردم، پش��ت س��ر گذاشتن تهاجم نظامی 
نابرابر، تحمل هزار میلیارد دالر خسارت جنگی و پس از آن روبه رو 

شدن با تحریم های اقتصادی بزرگ پشت سر گذاشته است.
نوبخت با تأکید بر اینکه نظام جمهوری اس��امی با قدرت و 
توان بازدارنده پرچمدار مبارزه با تروریسم داعش در منطقه شد، 
گفت: براساس گزارش صندوق بین المللی پول ایران هجدهمین 
اقتصاد بزرگ جهان است و اساس همین گزارش ۹4 هزار میلیارد 

دالر به تولید ناخالص داخلی مان اضافه شده است.
وی با بیان اینکه براس��اس گزارش آی اس آی کشورمان در 
میان 1۹ کش��ور اول جهان در تولید علم قرار دارد، اضافه کرد: 
در منطقه از نظر رشد علمی در رتبه اول قرار داریم و این قدرت 
را پیدا کردیم که در کوچکترین ذره اتم نفوذ کنیم و در فضای 

بیکران هم حضور داشته باشیم.
س��خنگوی دولت تأکید کرد: با همه س��ختی هایی که مردم 
دارند براساس گزارش بانک جهانی وضعیت توزیع درآمد و فاصله 
دهک ها به ویژه ضریب جینی نه تنها نس��بت به قبل از پیروزی 
انقاب اس��امی بهبود پیدا کرده بلکه در مقایس��ه با کشورهایی 

همچون آمریکا، روسیه، چین و ترکیه این ضریب بهتر است.
نوبخت اضافه کرد: هیچ کدام از این مسائل نفی واقعیت های 
موجود نیست در کشور بیش از سه میلیون بیکار و همه مشکات 
را در جای خود قبول داریم اما آن چه اشاره کردم دستاوردهای 
بزرگ��ی برای نظام جمهوری اس��امی اس��ت و مختص به هیچ 

دولتی نیست بلکه مختص انقاب است.

وی ادام��ه داد: مردم انقاب اس��امی را ایج��اد کردند و به 
اس��تقبال رهبر خود آمدند و این رهبر بزرگ گفت تا مردم رأی 
ندهند نظامی تش��کیل نمی شود بنابراین بعد از رأی دادن مردم 

نظام جمهوری اسامی تشکیل شد.
سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی درباره پرداخت یارانه ها 
اظه��ار کرد: ما تبص��ره 1۸ را از 14 جدا کردیم، م��ا دو برنامه 
برای پرداخ��ت یارانه ها داری��م و باید به خانواده ه��ای نیازمند 
یاران��ه پرداخت کنیم و همچنین ب��ه خانواده هایی که زیر خط 
مستمری بگیران قرار دارند یارانه پرداخت شود. نوبخت با تأکید 
بر اینکه هدف دولت برای ریشه کن کردن فقر مطلق است، بیان 
کرد: سیاست دولت این نیست که حساب های مردم را سرکشی 
کند؛ دولت قص��د دارد از محل افزایش قیمت حامل های انرژی 

صد هزار واحد مسکن فرسوده را نوسازی کند.
س��خنگوی دولت افزود: ما برنامه ریزی هایی برای نوس��ازی 
ناوگان حمل و نقل عمومی تهیه کرده ایم که از راه آن 2۵ هزار 
شغل ایجاد می شود؛ ما در زمینه انجام اقدامات مدنظرمان بدون 

موافقت مجلس حرکتی انجام نمی دهیم.
نوبخت در پاس��خ به س��وال دیگ��ری درباره جزئیات س��فر 
رئیس جمهور به هند گفت: در مورد این س��فر در زمان مناسبی 
اطاع رس��انی خواهد ش��د. وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه 
برخی منابع خبری اعام کرده اند سه کشور اروپایی یعنی آلمان، 
فرانس��ه و انگلیس بنا به درخواس��ت رژیم صهیونیستی در مورد 
بحث موش��کی و حض��ور منطقه ای به رئیس جمهور کش��ورمان 
هش��دار داده اند، گفت: بنده در این م��ورد اطاعی ندارم و جایی 
هم با این مطلب برخورد نکردم اما تأکید می کنم که سیاست های 
منطقه ای و موشکی جمهوری اسامی ربطی به کسی ندارد، مگر 

ما در سیاست های دیگر کشورها دخالتی کرده ایم؟
س��خنگوی دولت ادامه داد: کس��انی باید جوابگو باشند که 
ب��ا وجود هزاران کیلومتر فاصل��ه با منطقه ما، در این جا آفتابی 
می ش��وند ما در منطقه با کش��ورهای همس��ایه منافع مشترک 
زیادی داریم و تاکنون در طول این چهل سال از این حرف های 

پوچ زیاد شنیده ایم.
نوبخت در پاسخ به س��والی درباره صحبت های رئیس جمهور 
پیرامون برگ��زاری رفراندوم گفت: اس��تناد رئیس جمهور به اصل 
1۵۹ قانون اساسی بود که نشان می دهد ما در مسائل اقتصادی و 
رخدادهای بزرگ می توانیم از نظرات مردم استفاده کنیم. از نقاط 
قوت قانون اساسی ما همین ظرفیت های بزرگ است و به روح بزرگ 

امامی که چنین قانون اساسی را ایجاد کرد، درود می فرستیم.
س��خنگوی دولت در پاسخ به س��والی مبنی بر اینکه برای 
ادام��ه اصاحات اقتص��ادی چه برنام��ه ای دارید، اظه��ار کرد: 
چندکار بس��یار مهم در بودجه انجام شد و در نتیجه آن اصاح 
روش بودجه ری��زی صورت گرفت. نوبخت ب��ا بیان اینکه بودجه 
۳40 دس��تگاه را براس��اس قیمت ها ریختیم، ادامه داد: بیش از 
۸0 طرح و پروژه ملی را استانی کردیم و همچنین بودجه برخی 
از دس��تگاه ها هم شفاف تر شدند. این امر موجب شد تا آکواریوم 

شفاف بودجه امسال دیده شود.
وی با بیان اینکه بنده در 16 دوره بودجه ریزی حضور داشتم، 
گفت: در این دوره ها هیچ چیز مکتوبی برای بودجه داده نمی شد، 
بلکه یک س��ی دی می دادند و می گفتند اگ��ر می توانید آن را باز 
کنید؛ سیاست ما در سال ۹7 کاهش فقر مطلق است و برای یک 

میلیون و ۳۳ هزار فرصت شغلی هم برنامه ریزی کردیم.
س��خنگوی دولت با اش��اره به برنامه های دول��ت در زمینه 
نوسازی ناوگان عمومی، ترمیم بافت های فرسوده و آلودگی هوا 
ادام��ه داد: بودجه همانگونه که رئیس جمهور اش��اره کرد، قابل 
دفاع است. سازمان برنامه و بودجه در جایگاه پشتیبان و ناظر بر 
بودجه قرار دارد و ما می دانیم پاس��خگویی یک امر قابل انعطاف 

است و باید به مردم پاسخگو باشیم.
نوبخت در پاس��خ به س��والی مبنی بر اینکه حجت االس��ام 
منتظری اعام کرده که وزارت اطاعات همکاری الزم را در بحث 
مدیران دو تابعیتی انجام نمی دهد، گفت: وزارت اطاعات نهایت 
همکاری را با قوه قضاییه دارد، در این مورد هرچیزی که الزم بود 
منعکس کند، انجام داده اس��ت، لذا از وزیر اطاعات و س��ربازان 

گمنام امام زمان می خواهم پاسخ دادستان محترم را بدهند.
وی درپاس��خ به س��والی درباره اظهارات سخنگوی شورای 
نگهبان مبنی بر اینکه اصل ۵۹ قانون اساسی در حوزه اختیارات 
مجلس اس��ت، گفت: این موضوع را باید از خودشان سوال کنید 
که منظورش��ان چه چیزی بوده است. خیلی روشن است که ما 
ب��ه همه اصول قانون اساس��ی مراجعه کنیم و رئیس جمهور هم 

برهمین اساس مطلب مدنظر خود را اعام کرده است.
سخنگوی دولت با تأکید بر اینکه صحبت های رئیس جمهور 
در این زمینه کاما روشن بود، بیان کرد: اصل ۵۹ اجازه می دهد 
در مسائل بزرگ از جمله اقتصادی از نظر مردم استفاده کرد که 

این امر خود از نقاط مثبت قانون اساسی کشورمان است.
نوبخت درباره بازداش��ت تعدادی از فعاالن محیط زیستی و 
خودکش��ی یکی از آنان گفت: دولت دو موضع متفاوت نس��بت 
به این رخداد دارد اول اینکه از قوه قضاییه و اس��تقال این قوه 
حمای��ت می کند و دوم اینکه رئیس جمهور در جایگاه مس��ئول 
اجرای قانون اساس��ی نس��بت به برخی رخدادهای اجتماعی و 
قضای��ی نگران اس��ت و در ای��ن زمینه ه��م در چارچوب قانون 

اساسی فعالیت خود را ادامه می دهد.
وی در پاس��خ ب��ه س��والی درب��اره تنظیم بازار ش��ب عید 
اضاف��ه کرد: نظام بانکی کش��ور تمهی��دات الزم را برای تأمین 
اس��کناس های مردم انجام داده اس��ت، وزارتخانه های صنعت و 
کش��اورزی هم برای مایحتاج آن ایام مردم به ویژه میوه، تدارک 

الزم را دیده اند، لذا خوشبختانه امسال هیچ مشکلی نداریم.
س��خنگوی دولت در پاسخ به سوالی درباره اظهارات معاون 
بانک مرکزی مبنی بر اینکه این بانک سپرده های مردم در هیچ 
موسسه ای یا بانکی و حتی بانک های دولتی را تضمین نمی کند، 
افزود: بازار پول ما بانک ها هستند و آنان سپرده های مردم را در 

اختیار دارند، نظام بانکی نیز بسیار مطمئن است.

نوبخ��ت بیان کرد: نباید صحبت های معاون بانک مرکزی را 
مبنای عمل قرار داد. کار بانک مرکزی کنترل و نظارت است.

وی تصری��ح ک��رد: اظه��ارات مع��اون بانک مرک��زی نفی 
مس��ئولیت این بانک نیس��ت و ما از بانک مرک��زی برای اینکه 
اجازه نداد مش��کات و دریافت سپرده مردم از سوی موسسات 

غیرمجاز گسترده تر شود، قدردانی می کنیم.
 سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی درباره پرداخت یارانه ها 
در س��ال ۹7 اظهار کرد: در سال آینده روند پرداخت یارانه ها با 

موافقت مجلس به همین شیوه کنونی خواهد بود.
وی با اشاره به سیاست های اقتصاد مقاومتی و دولت درباره ارز 
گفت: براساس محاسباتی که انجام دادیم قیمت نرخ دالر باید زیر 
4000 تومان باشد اما امروز می بینیم که اینگونه نیست. باید سوال 
کرد که چه اتفاقی افتاده اس��ت؟ دلیل این مسئله تقاضای کاذب 

است؛ افزایش فعلی نرخ دالر یک حباب است که باید بترکد.
نوبخت گفت: بانک مرکزی اگر به خزانه آمریکا هم وصل شود 
با این اش��تها و تقاضایی که در بازار وجود دارد، نمی تواند پاسخگو 
باشد و ما در زمینه مدیریت بازار ارز هم نمی خواهیم دنبال بسم اهلل 
بگردیم. سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی درباره پرداخت یارانه ها 
در س��ال ۹7 اظهار کرد: در س��ال آینده روند پرداخت یارانه ها با 

موافقت مجلس به همین شیوه کنونی خواهد بود.
نوبخت در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به افزایش 
نیافتن قیمت بنزین در س��ال آینده، دول��ت از چه محلی برای 
ایجاد اش��تغال اس��تفاده می کن��د، ادامه داد: 7۳ ه��زار و 400 
میلی��ارد تومان ب��رای اش��تغال اختص��اص داده بودیم و پیش 
بینی کردیم ح��دود 17 هزار و ۳00 میلیارد تومان آن از محل 
حامل های انرژی باشد که مجلس موافقت نکرد، اما اجازه داد از 

سرجمع محاسبات این کسری را جبران کنیم.
وی در پاس��خ به س��والی درب��اره گزارش دیوان محاس��بات 
پیرامون تفریغ بودجه اضافه کرد: بنده و همه کسانی که در دیوان 
محاسبات برای انجام وظایف قانونی تاش می کنند سپاسگزارم. 
این دیوان در جایگاه مچ گیری و پرونده س��ازی نیست، بلکه آنان 

تاش می کنند گزارش خود را به مجلس بدهند.
سخنگوی دولت اظهار کرد: متأسفانه رسانه های معاند از این 
گزارش سوء استفاده کردند و یکسری دروغ هایی را تحویل جامعه 
دادند، بنده معتقدند باید جایگاه دیوان محاسبات را تقویت کنیم.

نوبخت در پاسخ به سوالی درباره حمایت دولت از مستأجران 
زلزله غرب کش��ور گفت: ما در ادام��ه کمک های باعوض مان، 
تس��هیاتی برای آسیب دیدگان ناش��ی از زلزله در نظر گرفتیم 
و چن��دی پیش هم یک مصوبه دیگری در این زمینه داش��تیم. 
همچنی��ن مواردی هم وجود داش��ت که ب��ا فرمول های عادی 
نمی توانس��تیم کار را پیش ببریم، لذا در این زمینه به اس��تاندار 

اختیاراتی دادیم تا به مشکات زلزله زدگان رسیدگی شود.
وی در پاس��خ به س��والی مبنی بر اینکه معاون سیاسی وزارت 
کشور از تدوین منشور گفت وگوی سیاسی خبر داده است، آیا این به 

معنای شنیدن مشکات مردم است، گفت: قطعا همینگونه است.

قیمت شفافیت

انعکاس

maede.shirpour91@gmail.com

پور مائده شیر

در پیام��ی ک��ه رهب��ر معظ��م انق��اب برای 
قدردانی از حماسه آفرینی مردم در راه پیمایی 22 
بهم��ن صادر کردند یک جمل��ه نیم خطی بود که 
به ش��دت نیاز به تحلیل و موش��کافی دارد، ایشان  
در متن خودش��ان به مسئوالن توصیه کردند: »ما 
مس��ئوالن باید بکوش��یم از ملت عقب نمانیم.« به 
وضوح می توان احساس کرد که رهبری تلنگری به 

مسئوالن می زنند تا از قافله مردم عقب نمانند.
اما برای بررسی دقیق این موضوع می ت� وان در 
پنج محور مردم و مس��ئوالن را با هم قیاس کرد و 

دید آیا مردم جلوتر از مسئوالن هستند یا خیر.

مقاومت
از روز نخس��تینی که مردم ب��ا مقاومت خود 
مقابل استکبار جهانی ایستادند انگار می توانستند 
که میزان مقاومت خود را و ارادتی که پای اهداف 
بزرگ دارند به رخ بکشند، بر همین اساس جنگ، 
گرانی، کمبود کاال را دوام آوردند. در دوره ای حتی 
نان خالی خانه ش��ان را با همسایه شریک شدند و 
دم نزدن��د تا انقاب به ثمر نش��یند. در س��ی و نه 
سال انقاب هم همواره تحریم ها و مشکات ناشی 
از آن را ت��اب آوردن��د و حتی مقاب��ل تحریم های 
ناجوانمردانه داروی��ی مقاومت کردند و هیچ گاه از 

مسیری که آمده بودند پشیمان نشدند.

اما در این مس��یر س��ی و نه س��اله ک��م نبودند 
مسئوالنی که به جاده خاکی زدند یا اپوزوسیون شدند، 
یا اختاس کردند و یا اعام کردند اشتباه کردند و کم 
آوردند! همین مسیر نشان از پیشتازی و مقاومت بیشتر 

مردم در مسیر انقاب را به نمایش می گذارد.

فتنه
اما در فتنه، برای فتنه دالر، فتنه کوی دانشگاه، 
فتنه ۸۸، فتنه رنگ��ی و زرد و... این همواره مردم 
بودند که سره را از ناسره شناختند و خیلی سریع 
مس��یر خود را از فتنه گران جدا کرده و آنان را سر 
جایشان نشاندند تا از انقابی که با فدا کردن جان 

عزیزانشان بدست آمده است حراست کنند.
در تمام��ی این دوران مردم هم به مس��ئوالن 
و هم به مدیران نقدهای روایی داش��تند اما فریب 
فتنه گران��ی ک��ه می خواس��تند آنه��ا را از انقاب 
ج��دا کنند نخوردند و پیش رفتند. متاس��فیم که 
بنویسیم در این بخش هم مسئوالن کمتر از مردم 
پای کار بوده و گاهی حضورش��ان به قدری دیر با 
حرک��ت مردم آمیخته که عما خاصیت خود را از 
دس��ت داده است و گاهی خودش��ان خواسته و یا 

ناخواسته عامل فتنه افروزی شده  اند.
پس می توان در این بخش هم به مردم نسبت 

به مسئوالن نمره بهتری داد.

رونق اقتصادی
در بخش اقتصاد قضاوت آنقدر آسان است که 
ش��اید هر ف��ردی بتواند آن را تفس��یر کند، هرجا 
کار به بخش خصوصی)مردم( سپرده شده بی نقص 
و ب��ا فن��اوری روز پیش رفته مثل توس��عه مصالح 
ساختمانی و هر جا قرار بود دولت وارد شود مانند 
شرکت های خودروسازی نه تنها پیشرفتی حاصل 
نشده بلکه مردم عاوه بر جنس گران و بی کیفیت 

ضرر مالی و جانی فراوانی را نیز متحمل شدند.
مقایس��ه صندوق ها، ش��رکت ها و کارخانجات 
دولت��ی و خصوصی خود گواه بر این امر اس��ت که 

مدیریت اقتصادی دولتها در جمهوری اس��امی به 
ش��دت ضعیف تر از مردم بوده است. و در این بخش 
هم مردم پیشتازی خود را با اقتدار از مسئوالنشان به 
رخ کشیده اند و کمک رونق اقتصادی کشور بوده اند.

احیای آرمان ها انقالب
هر چند که مسئوالن در این بخش شعارهای 
بیشتری نسبت به مردم داده  اند اما در عمل مردم 
باز هم در بخش احیای شعارها و آرمان های انقاب 
پیشتاز بودند تا ثابت شود که مردم از مسئوالنشان 

پیشتازند. 
البته از حق نگذریم مسئوالن در این بخش گاه 
مم��اس با مردم حرکت کردند و حرکت هایی مانند 
راه حل هایی برای کاهش فاصله طبقاتی و یا کمک 
به مس��تضعفان جهان داش��تند اما باز هم مردم با 
فاصله از مسئوالنشان در نهایت برآیند همه دولت ها 
پیشتاز هستند تا بصیرت و آگاهی و انقاب دوستی 

خود را در این بخش هم به رخ مسئوالن کشانند.

کمک به هم نوع
هر ج��ا حادثه ای طبیعی و یا ناش��ی از قصور 
مسئوالن رخ داده مردم پیشران کمک به قربانیان 
شدند و حتی گاهی زودتر از آنان که وظیفه دارند 

به کمک هم شتافته اند.
پاس��کو، برخورد دو قطار در هفت خوان، سیل 
سیستان و بلوچستان، زلزله کرمانشاه، برف گرفتگی 
راه ه��ا و... همه و همه نمون��ه کوچکی از کمک به 
هم نوع اس��ت که همواره در کش��ور شکل گرفته تا 

مردم را با اختافی فاحش از مسئوالن پیش برد.
حت��ی مردم برای کمک به معالجه یک کودک 

بیمار هم کمپین می زدند تا جای خالی مسئوالنی را 
که گاهی درد مردم را فراموش می کنند پر کنند. 

در زلزله اخیری که برای مردم کرمانشاه به وقوع 
پیوست به قدری این کمک ها زیاد بود که حتی خود 
مسئوالن از مدیریت کمک ها ماندند تا عقب ماندگی 

آنها در این بخش بیشتر مشخص شود.
مردم کشور نش��ان دادند که همواره حتی اگر 
مس��ئوالن بنا به دالیلی قصوری برای کمک به آنها 
از خ��ود ب��روز دهند آنها همواره ب��ا یکدیگر متحد 
مانده و به داد یکدیگر می رسند بر خاف مسئوالنی 
که اغل��ب برای کمک به همدیگ��ر به جناح طرف 
می نگرند مردم برای س��رازیر ک��ردن مهر و محبت 
خ��ود به یکدیگر نگاه به خ��ط فکری و رنگ پرچم 
طرفی که قرار اس��ت دس��تش را بگیرند نمی کنند 
چ��ون به خوب��ی درک کرده اند که همگی انس��ان 
هستند و باید برای کمک به داد یکدیگر برسند. از 
این حیث مسئوالن در بخش یاری رساندن به مردم 
و البته یاری رساندن به یکدیگر برای پیشبرد اهداف 
ملی قائله را به مردم باخته و ضعیف عمل کرده اند.

نهیبی برای بهبود
از برآیند مطالب عنوان ش��ده می توان اینطور 
نتیجه  گرفت که مسئوالن از مردم عقب افتاده اند اما 
خوشبختانه عقب افتادگی آنها به حدی نیست که به 
مرز قطع امید از حضور همپای مسئوالن کنار مردم 
در حراست از آرمان های انقاب برسیم. برای همین 
نهی��ب رهبری را بار دیگر بلندت��ر فریاد می زنیم تا 
ش��اید مس��ئوالنی که گیر و بم جناح بازی یا دنیا و 
پست و صندلی مسیرشان را کمی منحرف کرده و 
یا حافظه شان را برای دیدن اصل ماجرا که حراست 

از انقاب و دستاوردهای مردمی است دچار تشویش 
کرده  است، تلنگری خورده و در این مسیر با احیای 
اقدامات خود همپای مردم از انقابی که با فداکاری 

میلیون ها نفر به ثمر نشسته حراست کنند.
مسئوالن کشور درست در بزنگاه هایی که الزم 
بوده حضوری پررنگ داشته باشند و مردم را هدایت 
کنند، نبودند و بیشتر این مردم بودند که با استقامت 

خود مسوالن را وادار به همراهی با خود کرده اند. 
درس��ت است که حرکت مردمی همواره جای 
تقدیر و غرور داش��ته و جزو نقاط مثبت جمهوری 
اسامی که همواره بنای کار خود را بر مردم ساالری 
دینی بنا نهاده  اس��ت محس��وب می شود، اما الزم 
است که مسوالن کش��ور )مسئوالن در جناح های 
مختل��ف( ای��ن نقیصه خ��ود را برط��رف کرده و 
بیش��تر تاش کنند که در ج��اده انقاب که اتفاقا 
با دش��منی که استکبار جهانی دارد پر از سنگاخ 
و تله و تله های انفجاری اس��ت قبل از رس��یدن به 
بزنگاه های تاریخ س��از مردم را هدای��ت کرده و از 

بحران ها عبور دهند. 
بر همین اساس است که نهیب رهبری را بلند 
فری��اد زدیم چون دلمان می خواهد مس��ئوالن در 
نظام جمهموری اسامی عقب نیفتند و از مردم و 
رهبری دور نش��وند. امیدواریم که با همین نهیب 
و تاش هایی که توسط مسئوالن صورت می پذیرد 

طراز مسئوالن با مردم هماهنگ شود.
همه بای��د بدانند که انقاب پ��ر تحرک مردم 
پیش می رود و منتظر هیچ کسی نمی ماند و همواره 
در طول س��ی  و  نه س��ال گذش��ته نش��ان داده که 
آنهای��ی که نتوانند گام هایی خود را با حرکت پیش 
رونده انقاب و مردم انقابی همراه کنند، کنار زده 
خواهند شد چون در مسیر انقاب توقف جایز نست 

و این حرکت برای هیچ شخصی متوقف نمی شود.
اگر مسئوالن همپای مردم شده و در این مسیر 
مثلث همراهی مردم و انقاب را تکمیل کنند قطعا 
راه نفوذ دش��من تنگ تر ش��ده و حتی می توان به 

نفوذناپذیر شدن امید داشت.

وهشگر پژ
انوشه میرمرعشی

در  اس��ت.  2۵بهمن  ام��روز 
چنین روزی در سال 1۹6۸ درحـــاشیه

هرت��زل  تئ��ودور  می��ادی 
بیانیه ای درخصوص تشکیل دولت جعلی اسراییل 
منتش��ر کرد. در س��ال 200۵ می��ادی نیز رفیق 
حریری نخس��ت وزیر لبنان ترور شد؛ اما 2۵ بهمن 
س��ال روز حکم تاریخی امام خمینی)ره( مبنی بر 
اعدام سلمان رشدی نویسنده کتاب کفرآمیز آیات 

شیطانی است. حکمی که اجرایش می کنیم...
»2۵ بهمن« سال روز صدور فتوای امام)ره( مبنی 
بر ارتداد »س��لمان رشدی« در س��ال 1۳67)ه .ش( 
اس��ت. همان کس��ی که کتاب »آیات شیطانی« را 
نوش��ت و در آن، در قالب یک داس��تان نیمه  واقعی، 
هر اهانتی که خواس��ت به شخصیت حضرت ختمی 
مرتبت )صلی اهلل علیه وآله(، همسران ایشان و حضرت 
جبراییل کرد و وحی و قرآن را نه از جانب پروردگار 

متعال که القائاتی از جانب شیطان، نشان داد...
اما اصًا چه شد که سلمان رشدی کتاب »آیات 
شیطانی« را نوشت؟! آیا خود چنین انگیزه ای داشت 

یا این که او را به این کار گمارده بودند؟!...
 »احمد سلمان رش��دی« در سال 1۹47)م( 

براب��ر با 1۳26)ه.ش( در ش��هر بمبئ��ی هند و در 
خان��واده ای مس��لمان به دنی��ا آمد. نوج��وان بود 
که هم��راه خانواده ب��ه انگلس��تان مهاجرت کرد. 
نویس��ندگی را از جوانی به ش��کل حرف��ه ای آغاز 
ک��رد و بعد از این که اولین رم��ان بلندش را با نام 
»بچه های نیمه شب« در سن ۳6 سالگی نوشت و 
منتشرساخت، انجمن ملی ادبیات انگلستان از این 
اثر حمایت کرد و پس از عضویت س��لمان رشدی 
در این انجمن بود که رس��انه ها به این کتاب توجه 
زیادی نشان دادند. کمی بعد جایزه ی »بوکر« که 
جایزه ای رسمی و معتبر در انگلستان است، به این 

اثر تعلق گرفت و سلمان رشدی معروف شد.
رش��دی، 2 س��ال بع��د کتاب دیگ��ری به نام 
»ش��رم« را به چاپ رساند و 4 سال بعد هم کتاب 
س��ومش یعنی »لبخند یوزپلنگ« را منتشر کرد و 
جوایز بس��یاری مثل جایزه ی »یادبود جیمز تیت 
بلک« و جایزه ی »اتحادیه ی انگلیس��ی زبان ها« را 
نیز کس��ب کرد. اما نکته ای در دو داستان آخرش 
مش��هود بود و آن هم این که او شیفتگی عجیبی 
نس��بت به لیبرالیسم از خود نش��ان می داد و نگاه 
ضد دی��ن و تحقیرآمیز او به اعتق��ادات مذهبی و 
ش��رقی در کتاب هایش متبلور ب��ود. مصاحبه های 
جاه طلبانه اش با رسانه های غربی دلیل دیگری بود 
که توجه صهیونیس��م بین الملِل فرهنگی به طرف 

او جلب گردید.
پس از اهدای جوایز به آثار او و تبلور شیفتگی 
وحشتناک سلمان رشدی نسبت به فرهنگ غربی، 
صهیونیس��م بین الملل به س��راغ او رف��ت. در واقع 
به این ش��کل که »گیلون ریتک��ن« رییس یهودی 
انتشارات »وایلینگ« با دست مزد بی سابقه ی ۸۵0 
هزار پونِد انگلیس، نوشتن کتابی را بر علیه اسام و 

حضرت ختمی مرتبت )صلی اهلل علیه وآله( به رشدی 
سفارش دهد. حدود یک سال طول کشید تا رشدی 
کتاب آیات شیطانی اش را در ۵47 صفحه )نسخه ی 

انگلیسی چاپ انتشارات وایلینگ( بنویسد.
پس از انتش��ار کتاب در انگلس��تان و حمایت 
رس��انه ای که از چاپ کتاب چهارم رش��دی یعنی 
»آیات ش��یطانی« شد، ابتدا مس��لمانان پاکستانی 
مقی��م انگلس��تان و پ��س از آن مس��لمانان خود 
پاکس��تان اولین اعتراض ها را ب��ه چاپ این کتاب 
موهن با احساسات بسیار شدید نشان دادند. بعد از 
آن خبر به گوش دیگر مسلمانان رسید و آن ها در 
تمام جهان با برپایی تظاهرات متعدد خش��م خود 

را از این عمل نشان دادند.
در ایران اما بعد از برپایی چند تظاهرات بر علیه 
چاپ این کتاب، امام خمینی)ره( پس از اطاع کامل 
از محتوای کتاب در تاریخ 2۵ بهمن 1۳67)ه.ش( 
یعنی ۳ ماه بعد از انتشار کتاب در انگلستان، حکم 
تاریخی ارتداد س��لمان رش��دی را صادر نمودند. با 
صدور حکم ارتداد رشدی، رسانه های غربی شروع 
به جّوس��ازی کردن��د؛ اما وقتی لبیک مس��لمانان 
جه��ان و اعام آمادگی آن ه��ا را برای اجرای حکم 
دیدن��د، بازی دیگ��ری را آغاز کردن��د و می گفتند 
اگر رش��دی توبه کن��د دیگر نباید حک��م اعدام او 
اجرا ش��ود که امام)ره( در فتوای دیگری فرمودند 

که »رش��دی اگر توبه هم بکن��د و زاهد زمانه هم 
بش��ود، باز باید حکم اعدامش اجرا شود.« از این جا 
به بعد زندگی جهنمی رشدی آغاز گردید، زندگی 
همراه با ترس و حقارت. اسکاتلندیارد حفاظت او را 
برعهده داشت، آن هم با هزینه ی یک میلیون پوند؛ 
البته چند سال بعد این رقم به 10 میلیون پوند در 
س��ال هم رسید. بعد از کشتن ناش��ر نروژی آیات 
شیطانی و به خاطر انتقادات فراوانی که انگلیسی ها 
ب��ه خاطر خرج حفاظت از او، آن هم از جیب مردم 
این کشور داش��تند، رشدی با هواپیمای جنگی به 

آمریکا مهاجرت کرد.
پس از رحلت امام)ره(، ابتدا رس��انه های غربی 
س��عی کردند که بگوین��د که دیگر حک��م ارتداد 
رش��دی اعتباری ندارد که مق��ام معظم رهبری بر 
الزم القت��ل بودن او تأکید فرمودند و حتی در پیام 
به حجاج بیت اهلل الحرام در سال 1۳۸۳)ه.ش( بار 

دیگر بر لزوم اجرای حکم امام)ره( تأکید کردند.
برای اجرای حکم ارتداد س��لمان رش��دی تا 
به امروز، جهان اسام ش��هدای بسیاری را تقدیم 
پ��روردگار متع��ال ک��رده ک��ه اولین این ش��هدا، 
دانشجوی ایرانی »ش��هید ابراهیم عطایی« است. 
ش��هید عزیزی ک��ه دول��ت انگلس��تان از تحویل 
جن��ازه ی مطهرش ب��ه خانواده و مردم مس��لمان 

ایران، خودداری کردند ... .)برهان(

سلماِن نامسلمان

نهیبی که رهبری در پیام تشکرشان از مردم به مسئوالن زدند
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