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ناراحتی برخی از همه گیر شدن 
گفتمان رهبری 

وان مهدی موعود )عج( دبیر مجمع پیر

فرهاد مال امینی

بیست دوم بهمن ماه س��الروز پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی مردم 
ایران اس��ت که هر س��اله با راهپیمایی باش��کوه گرامی داشته می شود این 
مراس��م ملی و بزرگ مانند هر اتفاق عظیم دیگری حتماً دارای حواشی نیز 
هس��ت که البته برخی از این حواشی خاص این رویداد نیست بلکه هر جا 
که مردم، مس��ئولین کش��ور را از نزدیک می بینند کم و بیش شاهد برخی 

کنش ها و نیز واکنش ها از طرف مردم به مسئولین هستیم.
هم��ان طور که گفته ش��د این رفتارهای دوطرفه اختصاص به جش��ن 
ملی بیست ودوم بهمن ندارد به هر روی امسال نیز دیده شد که در شهری 
وقتی فرماندار شهرس��تان با مطالبه گری مردم نس��بت به منویات رهبری 
مواجه شد با رفتاری اعتراضی خواستار توقف فرایند مطالبه گری مردم شد 
و این مطالبه گری را جریانی انحرافی نامید. او به فردی که در موردی پیگیر 
منویات رهبر بود مطلبی قریب به این مضمون گفت: »رهبری به ش��ما چه 
و...« این رفتار عجیب از کس��انی که روزگاری همه کاره  کش��ور بودند نیز 
دیده ش��ده است زمانی که فردی چادرنشین خروج از خط رهبری را تذکر 
می دهد مس��ئول عالی رتبه سابق کش��ور می گوید: »مگر شما وکیل وصی 

رهبری هستید« و جمالتی از این دست. 
نگارن��ده خود تجربه ای ش��خصی از موض��وع دارد زمان��ی که یکی از 
دستورات رهبری را به ش��خصی که مسئولیتی در کشور دارد، ابراز داشت 
او در پاس��خ گفت »رهبری به خود شما گفته است« این رفتارها مخصوص 
طیف و جناح خاصی نیس��ت ش��اید بتوان در واکاوی این رفتارها به نکاتی 

دست یافت و فرضیه هایی برای آن ها مطرح کرد.
1- برخ��ی از مس��ئولین حقی برای مردم قائل نیس��تند که س��خنان 
رهبری را از دهان مردم بش��وند در واقع عده ای در ذهن خود این فرض را 
دارند که ما )یعنی آن ش��خص مسئول( به رهبری نزدیک تر هستیم، اصل 

ماجرا را ما می دانیم و... و اصاًل مردم را چه به این صحبت ها.
2- رهبری، انقالب، ارزش ها و... مال ما است و به مردم ربطی ندارد.

3- س��خنان رهبری خوب اس��ت تا وقتی رهبری گوینده  آن سخنان 
باش��ند نه وقتی توده  مردم آن سخن را به عنوان یک مطالبه عمومی مطرح 
کنند، جالب اینجاست که عده ای از مسئولین وقتی به دیدار رهبری معظم 
انقالب می روند س��خنان ایشان را یادداشت می کنند، در حالی که با وجود 
س��ایت دفتر رهبری و س��ایر وسائل ارتباطی، ش��اید نیازی نیز به این کار 
نباش، ولی وقتی مس��ئولین این س��خنان را دهان مردم می شوند گویی به 
ایشان توهین ش��ده است. این در حالی است که رهبری درباره مطالبه گر 
ب��ودن خصوصاً جوانان می فرمایند:» جوان باید مطالبه کند، باید احس��اس 
کند که این مطالبه س��ودمند اس��ت، ثمربخش اس��ت؛ و تش��ویق بشود بر 
ای��ن مطالبه و باید احس��اس کند که او فقط مس��ئولیتش طرح س��ؤال و 
پرتاب کردن یک ش��عار نیس��ت،« حتما باید گفت ک��ه انقالب مخصوص 
دسته و عده ای خاص نیست، انقالب محصول حرکت پابرهنگان و دلسوزی 
دلس��وزان است، انقالب اس��المی حرکتی منحصر به فرد است که رهبر آن 
مهمترین س��خنانش را نه در جمع مسئوالن کشور، بلکه در پیشگاه مردم 
مطرح می کند و از مردم می خواهد و مردم نیز به او پاس��خ مثبت می دهند 
زی��را م��ردم مدیریت را از تفرع��ون و خلوص را از ریا تش��خیص می دهند 
مردم��ی بودن بیش از ش��عار، مهری در نگاه می خواهد که بس��یاری از آن 
محرومند و همین عامل باعث می ش��ود که با مردم دچار دوگانگی ش��وند 
و در دل نی��ز تعج��ب کنند که ای��ن ارتباط میان رهب��ری و مردم چگونه 
 ش��کل گرفته است در حالی که بس��یاری از مردم حتی ایشان را از نزدیک

ندیده اند.

بفرمایید رفراندوم اقتصادی

mhd.rjb17@gmail.com

مهدی رجبی

ط��ی این حدود 4 س��ال و 6 ماه ع��ادت کرده ایم که رئیس 
دولت درست در بزنگاه های خاصی برای به انحراف کشاندن افکار 
عمومی، لب به س��خنانی بگش��ایند که احتماال خود جناب شان 
ه��م چرای��ی آن را دقیق بررس��ی نکرده اند و ب��ه عواقب آن هم 

نیندیشیده اند.
اتفاق��ا ط��ی همین م��دت به رف��ع و رجوع ه��ای )بخوانید 
ماله کشی های( جناب سخنگوی محترم دولت هم عادت کرده ایم 
که پس از سخنان حاشیه ساز و عبارات شاز جناب رئیس، خودش 
بیای��د و به تبیین منظور و نظر رئی��س دولت درخصوص به کار 
بردن آن الفاظ بپردازد. به هرحال احتماال این رسم ژنرال هاست 
که برای جلوگیری از خس��تگی بیش از حد به جهت رتق و فتق 
امور، کسی را در کنار خود داشته باشد که بعد از هر »ف« گفتنی 
بیای��د و بگوید که منظور جناب رئیس »فرحزاد« خودمان نبوده 
اس��ت، بلکه ایشان می خواس��تند از »فرانکفورت«، »فینیکس«، 

»فلورانس« و یا حتی »سائوپولو« سخن بگویند.
اما حاال که س��خنگوی محت��رم، طبق معمول کار خود را به 
درس��تی انجام داده اس��ت و توانس��ته از پس فرمایشات میدان 
»آزادی« هم بربیاید و بگوید منظور رئیس دولت، از »رفراندوم«، 
همه پرس��ی اقتص��ادی بوده اس��ت، ما ه��م برخ��ی موضوعات 
پیش��نهادی را تقدیم می کنیم تا در اولوی��ت برگزاری رفراندوم 

قرار بگیرد:
1- »ما که برای کس��ر بودجه و پرکردن چاله چوله ها قیمت 
دالر را دس��تکاری نکردیم و فقط حفظ حقوق ش��هروندی مردم 

بود. حاال با دالر 5000 تومانی حال می کنید یا ببریم باالتر؟«
2- »به نظر ش��ما تخم مرغ ش��انه ای 18000 تومان با رشد 
تخم گذاری مرغ ها همخوانی دارد یا نه؟ موافق افزایش قیمت آن 

به دانه ای »تا1400« موافقید؟
3- »آیا تاثیر آمارهای دقیق دولت در زمینه رشد اقتصادی، 
افزایش صادرات غیرنفتی و کاه��ش واردات، کاهش قاچاق های 

سازمان یافته و... را در کار و زندگی خود می بینید؟«
4- »م��زه گالبی ه��ای برجام خوب بود یا ی��ک برجام دیگر 
بنویس��یم و گالبی های جدیدی را به دهان تان بچپانیم )ببخشید 

میل بفرمایید(
5- برای کاهش تلفات جاده ای، کاهش س��ن ازدواج، مبارزه 
ب��ا ریزگرده��ا، احیای دریاچ��ه ارومیه، کارآفرینی، بازتر ش��دن 
فض��ای مجازی، کنترل نرخ ت��ورم و... با حذف یارانه ها و افزایش 
حامل ه��ای ان��رژی و افزایش ع��وارض و ف��روش کیلویی طرح 

ترافیک موافقید؟
این س��وال ه��م هرچند اقتصادی نیس��ت اما می ش��ود در 
اولویت ه��ای بعدی ق��رار داد: »آیا با ایس��تادگی دولت در مقابل 

کسانی که می خواهند در پیاده روها خیابان  بکشند موافقید؟«
فقط حواس تان باش��د در برگه رفراندوم تان فقط یک گزینه 
»بله« داشته باشد و خدای ناکرده واژه بی شناسنامه و بی سوادانه 

»نه« قرار نگیرد!

جلسه محرمانه برای جانشینی ملکه انگلیس
مقامات ارش��د کشورهای مشترک المنافع در لندن مذاکرات پنهانی درباره جانشین 

ملکه انگلیس را آغاز کرده اند.
به گزارش تس��نیم به نقل از ایندیپندنت، یک گروه عالی رتبه روز سه شنبه را به طور 
کام��ل ب��ه بحث و گفت وگو درباره این موضوع پرداختند ک��ه بعد از مرگ ملکه انگلیس 
چه کس��ی باید جایگزینش ش��ود. طبق آنچه در اختیار بی بی سی قرار گرفته دستور کار 
این جلس��ه شامل بررس��ی موضوع "حکومت وسیعتر" بود که طبق گفته منابع یک اسم 

رمز برای موضوع جانشینی ملکه است.

ملکه در مراس��م تاج گذاری در 1953 به عنوان رئیس کش��ورهای مش��ترک المنافع 
معرفی شد، زمانی که او در 7 سازمان مربوط به 8 کشور عضو ریاست را به عهده داشت.

اما این س��متی ارثی نیس��ت که پس از م��رگ ملکه به طور خودکار به ش��اهزاده ولز 
تفویض ش��ود. چارلز تنها در 15 کش��ور از 53 عضو مش��ترک المنافع سمت ریاست را به 

 عهده خواهد داشت.
هیئت رئیسه مشترک المنافع موضوع بررسی جانشین ملکه را در جلسه روز سه شنبه 

که به  ریاست آنتون تونگ، رئیس جمهوری سابق کریباتی برگزار شد، تکذیب کردند.
اما انتظار می رود برنامه های جانشینی ملکه در اجالس رؤسای مشترک المنافع در لندن 
در ماه آوریل مورد بررسی قرار گیرد. این جلسه هر چندین سال یکبار برگزار شده و به نظر 

می رسد احتماالً آخرین جلسه ای است که ملکه 91 ساله در آن شرکت خواهد کرد.

اوایل انقالب که سازمان مجاهدین 
یک خل��ق به س��ازمان منافقین تبدیل گ�زارش 

ش��د و اق��دام به کش��تار م��ردم و 
مس��ئولین کشورمان کرد، در دس��تور کار خود خوردن 

سیانور توصیه شده بود.
ب��ه گ��زارش اتاق خب��ر 24: منافقی��ن هنگامی که 
در یک درگیری و عملیات دس��تگیر می ش��دند، سیانور 
می خوردند تا زنده دستگیر نشوند. دلیل آن هم این بود 
که نمی خواستند اطالعات نیروهای خود را در بازجویی 
ل��و بدهند و ب��ا خوردن س��یانور به گمان خ��ود راحت 
می ش��دند. البته در میان آنها بودند افرادی که دست به 
چنین کاری نمی زدند و همکاری می کردند، اما بیش��تر 

آنها سیانور خور بودند.
ب��ه نظ��ر می رس��د طبیعی باش��د از ف��ردی که به 
س��رزمین، مردم و حتی به خود اعتقادی نداش��ته باشد 

و پایان کار خود را با خودکشی رقم بزند.
نبود اعتقادات مذهبی، دینی و معنوی ش��اید بتواند 
ه��ر فردی را در یک ش��رایطی در صورت به بن بس��ت 

رسیدن وادار به خودکشی کند.
دوران رژی��م ش��اه زندانی های زی��ادی از گروه های 
گوناگ��ون در بازداش��تگاه های مخ��وف ش��اه بودند، اما 
هیچگاه خبری از خودکش��ی زندانی های مذهبی وجود 
نداش��ت، اما در مقاب��ل گروه های کمونیس��تی و چپی، 
زمانی که دستگیر می شدند سیانور می خوردند ودست به 
خودکشی می زدند و هم در زندان خودکشی می کردند.

فردی که به خدا، توحید و آخرت اعتقادی نداش��ته 
باشد و تفکرات مادیگرایی داشته باشد، در شرایط سخت 
م��رگ را رهایی می پندارد در حالی که خودکش��ی گناه 
کبیره اس��ت و فردی که دست به چنین کاری زده باید 

در انتظار روز جزا بماند.

و اکنون به اینجا می رسیم که چند نفر از زندانی های 
محکوم در زندان دس��ت به خودکش��ی زدند. مرگ آنها 
ب��رای جمهوری اس��المی ای��ران بدون تبع��ات نبوده و 

نخواهد بود.
ایران از نظر مس��ائل حقوق بش��ر زیر ذره بین است 
به همین خاطر چنین اتفاقاتی بی تأثیر نخواهد بود. باید 
در این زمینه دقت و نظارت بیش��تری شود تا از افزایش 
چنین اقداماتی جلوگیری ش��ود، هزینه هایی که چنین 

خودکشی هایی برای ایران خواهد داشت کم نیست.
اما افراد زندانی که بعضاً به اتهام و جرم جاسوس��وی 

بازداشت می شوند، چرا دست به خودکشی می زنند؟
یک��ی از دالیل اصل��ی که میتوان در پاس��خ به این 
پرس��ش داد ریختن آخرین زهری اس��ت که آن فرد با 

خود دارد.
آن فرد جاس��وس ب��ه خوبی می داند ک��ه اطالعات 
کامل در دس��ت مس��ئولین درباره اقدامات جاسوسی او 
وجود دارد، کتمان و انکار نمی تواند کارساز باشد چراکه 
اسناد و مدارک دقیقی از جاسوسی های او به دست آمده 

است.
فرصت س��یانور خوری هم نداشته است که چه بسا 
اگر داش��ت پیش از دستگیری سیانور را خورده بود و به 

استقبال مرگ رفته بود.
چند روزی اس��ت که بر سر خودکشی فردی به نام 
کاووس س��یدامامی که فعال محیط زیست بوده و اتفاقاً 
اس��تاد دانشگاه امام صادق، به جرم جاسوسی دستگیر و 

پس از بازجویی در بازداشت بود.

فعالیت های علمی آن مرحوم زمینه خوبی برای نفوذ و 
تأثیرپذیری است، او مهره ای بود که در دست سازمان های 
جاسوس��ی موساد و سیا قرار داشت، اگر غیر از این بود آیا 
در زندان دست به خودکشی میزد؟ به جاسوسان آموزش 

داده می شود هنگام دستگیری خودکشی کنند.
ب��رای او ثابت ش��ده بود ک��ه اطالعات و اس��ناد به 
دس��ت آمده از اقدامات جاسوسی او دقیق و کامل است 
و نمی توان��د آنه��ا را ان��کار کند پس چ��ه کاری بهتر از 
خودکش��ی که هم به ظن خود، راحت می شود و هم این 

که آخرین قطره زهر را نیز می ریزد.
او با خودکشی، ایران را تحت فشار سیاسی و حقوق 
بش��ری قرار داد، در واقع قصد او از خودکش��ی این بود 
ک��ه جلب توجه کند و جمهوری اس��المی ایران را تحت 
فش��ار قرار دهد، در حالی که می توانست همکاری کند 
و از بار گناهان خود بکاهد، جاس��وس، خائن به کشور و 
مردم اس��ت. چنین افرادی اطالعات محرمانه کش��ور را 
به دش��من می دهند و در قب��ال آن امتیازاتی را دریافت 

می کنند.
تابعیت کانادایی مرحوم کاووس سیدامامی یکی از آن 

امتیازاتی است که به او اعطا شده است.
در هر حال برخی در داخل نباید این نکته را فراموش 
کنند که او یک خائن و مجرم بوده اس��ت. فردی بی گناه 
و بی تقصی��ر نبوده ک��ه بخواهند اینگونه به مس��ئولین و 
دستگاه های مسئول بتازند و همصدا با رسانه ها و دشمنان 

خارجی شوند.
هر چند اعتقاد داریم باید دقت بیشتری در نگهداری 
او می ش��د و این سهل انگاری نباید صورت می گرفت، اما 
ای��ن را نی��ز نباید فرام��وش کرد او یک جاس��وس بود، 
جاسوس��ی که اطالعات محرمانه کش��ور را به دش��من 

می فروخت.

خاک ریز خوزستان 
در جنگ با بی تدبیران

»نفس کشیدن« جزو حقوق شهروندی نیست؟! مطالبات و ظرفیت های هند

رویکرددیرهنگامولیموثر
بهظرفیتهایمنطقهای
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آیا صدای مردم به گوش روحانی نمی رسد؟

مردم زودتر از رئیس جمهور 
رفراندوم برگزار کردند

سخنان این روزهای رئیس جمهور و اعضای دولت تدبیر و امید نشانگر این 
دو گ��زارش 

گروه سياست
اس��ت که صدای مردم هنوز هم به گوش دولتمردان کش��ور نرسیده است و 
رئیس جمهور در حالی مش��غول حاشیه س��ازی های سیاسی است، قیمت ها 
همچن��ان رون��د صعودی را طی می کند. در حالی که مردم در راهپیمایی 22 بهمن س��نگ تمام 

گذاشتند و حضورشان نفس دشمنان و معاندان را گرفت، اما...

برگزاری نشست بازسازی عراق به میزبانی کویت

سهم ایران در بازسازی عراق 
چقدر است؟!

نشس��ت بین الملل��ی بازس��ازی ع��راق در حال��ی در کویت برگزار ش��د که 
مذاک�ره میز 

گروه سياست خارجه
جمهوری اس��المی ایران نقش اصلی و اساس��ی را در نابودی داعش در این 
کشور داش��ت. جمهوری اسالمی ایران همس��ایه عراق که ظرفیت حضور و 
مش��ارکت در بازسازی این کش��ور را دارد هیئتی سیاسی و اقتصادی را به سرپرستی محمدجواد 

ظریف وزیر امور خارجه راهی کویت کرد. بازسازی عراق فرصتی است که...

چرا یک جاسوس 
خودکشی می کند؟


