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درغرببارقصفلسفهيادميدهند؟!
پس از انتقادات به جشن شهرداري در برج ميالد، حاميان 
ش��هردار منتقدان را متهم به برداش��ت جنسي از رقص 
كردند. مجتبي دانش طلب در توئيتي با تمسخر اين اتهام 
به طنز نوشته است: ماها متأسفانه ذهن مون كثيفه از رقص 
هم برداشت جنسي داريم، تو خارج اصاًل رقص زن ها جذابيت جنسي نداره، 
اون جا با حركات موزون فلسفه نقادي كانت و ديالكتيك هگلي رو توضيح 
ميدن، متأسفانه اينجا حقوق زنان رعايت نميشه و نگاه كثيف جنسي )حتي 

به رقص!( اجازه نداده زن ها توانايي هاشون رو اثبات كنن!
دولتعليهدولت!

فريد ابراهيمي در توئيتي نوشته: حيدري نماينده اصالح طلب تهران گفته 
واعظي رئيس دفتر رئيس جمهور طراح پشت صحنه استيضاح سه وزير است، 
يعني توي كاخ ناصرالدين ش��اه هم درباريان اينقدر عليه همديگه دسيسه 

نمي كردن كه دولتمردان ميرزاحسن خان فريدون زيرآب هم رو ميزنن!
استيضاحبيفايده

كاربري به نام هرمس در توئيتر مي نويسد: كاًل اس��تيضاح ها كار بي خود و 
بي فايده اي است. سابقه مجلس فعلي آيا نشاني دارد از اينكه وزراي بهتري 

را تأييد مي كند؟
مجلسباالبي!

كاربري به نام ميم چه هم مي نويس��د: مجلس با البي وزير انتخاب مي كنه، 
مجلس با البي برجام تصويب مي كنه، مجلس ب��ا البي يك طرح مهم رو از 
دستور كار خارج مي كنه، نماينده ها دنبال پر كردن جيب خودشون هستن 
بعضي نماينده ها فقط دنبال رفع حصرن، بايد فاتحه اين مجلس ش��وراي 

اسالمي و نماينده ها رو خوند! نماينده مردم باشيد. 
شاماعتدالي

محمدصادق جهانبخش هم با طعنه به ش��ام دولت به نمايندگان مجلس 
مي نويسد: سريال كيف انگليسي رو ديديد؟ خدا نكنه چند سال ديگه سريال 

»شام اعتدالي«  رو بسازند! نماينده مردم باشيد. 
هردوهمقسمخوردند!

حسين قاسميان هم در توئيتي مرتبط با جلسه اس��تيضاح ربيعي نوشت: در 
مراسم استيضاح وزير كار، هم نمايندگان موافق استيضاح قسم مي خورند كه 
راست مي گويند و هم وزير قسم جالله مي خورد! هم تاجگردون كه گفت: زنگ 
زدم به بيمه و گفتم هواپيما بيمه نبوده ولي شما صداشو در نيار و بي سر وصدا 

بيمش كن! هم وزير گفته هواپيما بيمه ملت بوده! هر دو هم قسم خوردند!
....................................................................................................................................

مقايسهبرنامهنظاميايرانوعربستانتوسطگاردين
كانال تلگرام��ي صدكلمه در مطلبي نوش��ت: گاردين در 
مقاله اي در يكي از شماره هاي اخير خود نوشته است: ايران 
تنها يك درصد از واردات سالح به كشورهاي خاورميانه را 
به خود اختصاص داده است. اين كشور حتي در فهرست 
40 كشور بزرگ واردكننده سالح در جهان نيز حضور ندارد. در واقع ايران 
براي گس��ترش قدرت نظامي اش به توانايي هاي خود وابسته است و براي 

پيشبرد سياست هاي خود، روي قدرت نرم خود نيز تكيه مي كند. 
امريكا، روسيه، فرانسه، آلمان، چين و انگليس به ترتيب بيشترين صادرات 
سالح در جهان را دارند. عربس��تان، پس از هند، بيشترين واردات سالح را 

دارد و 84 درصد واردات آن از امريكا و انگليس است. 
حاشيهسازيبقاييبرايفرارازپاسخگويي

كانال تلگرامي ستون آزاد در مطلبي به قلم سلمانه يعقوبي آورده است: در ايام 
اخير طيفي ملقب به بهاري ها با شانتاژهاي گسترده سعي در ارائه  چهره اي 
مطالبه گر و عدالت طلب در اذهان جامعه داشته است؛ از نامه احمدي نژاد به 
رهبري تا نامه  حميد بقايي به سردار سليماني! اماآيا واقعاً پشت اين اقدامات، 
درد عدالت وجود دارد؟ واقعاً هدف افشاگري و مطالبه  عدالت است يا شانتاژ و 
فرار رو به جلو براي از دست ندادن بدنه  اجتماعي؟سمت و سوي فعاليت هاي 
احمدي نژاد و دوستانش نشان مي دهد »عدالت« در تعريف بهاري ها كاركردي 
حزبي دارد؛ مالك عدالت تنها در گرو دادگاه بقايي معرفي مي ش��ود و تنها 
نسخه ش��فاف عدالت، تطهير وي و اعالم عدم گناهكاري اوست. نامه  امروز 
حميد بقايي به سردار سليماني نه دغدغه  عدالت را دارد و نه بويي از حقيقت 
برده؛ اين نامه در پازلي ديگر تعريف مي شود و آن تكرار مشي احمدي نژاد در 
تمام اين سال هاست؛ اينكه جمهوري اسالمي مانند آش شوربا و درهمي است 
كه اكثر قريب به اتفاق مسئوالن حاضر و فعال آن يا در البي فسادي دخيلند 
يا در البي خاص با افراد خاص دخيل و مؤثرند؛ اقدامي كه به نظر مي رس��د 
واكنشي عجوالنه و دستپاچه، به افشاي خبر رئيس سازمان م. فرهنگي كه 
اعالم كرده است در زمان مديريت آقاي بقايي ۹۶0 هزار شيء تاريخي از موزه 
ملي خارج شده است. با مشخص ش��دن بخشي از تخلفات اقتصادي بقايي، 
جريان بهاري بهتر است به جاي شانتاژ و اقدامات پيشدستانه و تعيين ضرب 
االجل براي افراد، نقاب عدالت طلبي را از چهره بردارد و نسبت به اين حجم از 
فساد اقتصادي از سمت كسي كه ماه هاست تالش مي شود چهره اي مظلوم و 

بي گناه از او نشان داده شود، پاسخگو باشد. 

آيتاهللجنتيرئيسمجلسخبرگانرهبريدر
سخنانخوددراجالسيهمجلسخبرگان،بعداز
ارائهگزارشيازعملكرد40سالهانقالباسالمي،
توصيههاييبهرئيسجمهورداشت.اوهمچنين
درم�وردغائلهدراوي�شگناب�اديونيزمباحث
پيرامونقانونحجابدرايرانسخنانيبيانكرد.
به گزارش فارس، آيت اهلل احمد جنتي رئيس مجلس 
خبرگان رهبري در چهارمين اجالس��يه رسمي دوره 
پنجم مجلس خبرگان رهبري كه صبح ديروز در محل 
ساختمان قديم مجلس شوراي اسالمي برگزار شد، با 
ابراز تأسف از درگذشت آيت اهلل شاه آبادي عضو مجلس 
خبرگان رهبري خاطرنشان كرد: برادر بزرگوار آقاي 
شاه آبادي هم س��نگر امام بودند و در دوران عمر خود 
بس��يار خوب عمل كردند و مورد احت��رام بودند و در 
حوزه هاي علمي و صحنه سياسي با عزت زندگي كردند 

و اميدواريم مشمول عنايات خداوند باشند. 
آيت اهلل جنتي با اشاره به مسئله حجاب ضمن تأكيد 
بر اينكه حجاب، عفت و شرافت زن است و بايد حفظ 
شود، تصريح كرد: عده اي به هر دليلي اين مايه عفت 
را خدشه دار مي كنند و امروز برخي حجاب اجباري 
را مطرح مي كنند كه مباح��ث مربوط به بي حجابي 

به نوعي ترويج فسق و فجور است. 
رئيس مجلس خبرگان رهبري در ادامه افزود: قانون 
اساس��ي بر پايه دين اسالم تشكيل  ش��ده و موضوع 
حجاب اجب��اري كه مطرح مي كنيم، دين اس��الم و 
شرع است. اس��الم با تظاهر به فساد و فسق به عنوان 
منكر و گناه برخ��ورد مي كند و بايد ب��ا اين حركات 

برخورد شود. 
جوانان نمي دانند در بحث فرهنگي در قبل انقالب از 

كجا به كجا رسيديم.
 آيت اهلل جنتي در ادامه با اش��اره به دوران 40 س��اله 
انقالب اسالمي تصريح كرد: با همه دشمني هايي كه 
شد خوشبختانه ما در اين مدت 40 سال موفق بوديم 
و در هشت سال جنگ تحميلي به  رغم فشارهايي كه 
به ما آوردند، مقاومت كرديم و نشان داديم اسالم توان 
مقابله و جنگ در جبهه حق را دارد و در عرصه سياسي 

نيز مي تواند موفق باشد. 
وي اولين دس��تاورد را دس��تاورد فرهنگي دانسته و 
خاطرنش��ان كرد: نبايد بگذاريم س��اير دستاوردهاي 

انقالب لطمه بخورد. 
رئيس مجلس خبرگان رهبري در همين راستا افزود: 
موضوع ايثار و جهاد في سبيل اهلل بعد از انقالب مطرح 
شد و جوانان ما با لبيك به امام راحل به ميدان جنگ 
رفتند و براي شهادت ورود كردند و حتي بسياري از آنها 

از شهيد نشدن غصه مي خوردند. 
 آيت اهلل جنتي با اشاره به برخي مشكالت فرهنگي در 
رژيم سابق تصريح كرد: قبل از انقالب دختران حجاب 
مناسبي نداشتند و معلوم نبود جوانان به كجا مي روند، 

همچنين شاهد رسانه اي فاسد بوديم، ولي هم اكنون 
دستاورد ما چه بوده و چه مي بينيم؟ 

وي با تأكيد بر اينكه مظاهر فس��اد بع��د از انقالب از 
بين رف��ت ام��ا برخ��ي جوان��ان نمي دانن��د از كجا 
به كجا رس��يده ايم، اظه��ار داش��ت: در همين تهران 
مشروب فروشي بيشتر از كتاب فروش��ي بود و ما بايد 
دس��تاوردها را بشناس��يم و حفظ كني��م. اين حفظ 
دس��تاوردها وظيفه كساني اس��ت كه در صف مقدم 

هستند كه سپاه، بسيج و خبرگان از آن جمله اند. 
شيعهانگليسيبرايايجاداختالفاست

آيت اهلل جنتي در ادامه بابيان اينكه نبايد وحدت خود 

را از دس��ت بدهيم، تصريح كرد: امروز دشمن سعي 
دارد بين ش��يعه و س��ني اختالف بيندازد و با طرح 
شيعه انگليسي س��عي در ايجاد اختالف دارند. وي با 
اشاره به تالش دشمن براي ايجاد تفرقه بين شيعه و 
سني خاطرنشان كرد: بين شيعه و سني فرقي وجود 
ندارد و هركسي اين موضوع را مطرح مي كرد، امام با 

او برخورد مي كرد. 
وقتيدرمدرسهدانشآموزتربيتنشود

دردانشگاهنبايدازآنتوقعداشت
رئي��س مجل��س خب��رگان رهبري ب��ا اش��اره به 
پيشرفت هاي انقالب اسالمي، اضافه كرد: درگذشته 

خيلي از روس��تاهاي ما برق نداش��تند و مسيرهاي 
بين ش��هري ما جاده نب��ود، ولي امروز وض��ع ما در 
بخش هاي مختلف با پيش��رفت زيادي روبه رو بوده 
و نبايد از اينكه وضعيت معيش��ت مردم عوض شده 
راحت بگذريم، براي مثال ام��روز خيابان هاي ما پر 
از ماشين است كه درگذشته همه مردم توان خريد 

آن را نداشتند.
 آيت اهلل جنتي با اش��اره به عملكرد دولت در حوزه  
آموزش  و پرورش خاطرنشان كرد: امروز در بسياري 
از مدارس ما دانش آموزان نماز نمي خوانند و ما وظيفه  
داريم از مسئوالن بخواهيم اين موضوعات را حل كنند 

چون وظيفه خبرگان همين است كه به اين اتفاقات 
ايراد گرفته و جواب بخواهند، چون وقتي در مدرسه 
دانش آموز تربيت نشود در دانشگاه نبايد از آن توقع 

تربيت داشت. 
همهبايدمرهمدردمعيشتيمردمباشيم

وي در ادامه با اش��اره به وضعيت معيش��ت مردم 
در شرايط كنوني افزود: دش��من تابه امروز خيلي 
تالش كرده ب��ا تحريم ما را به زان��و درآورد، اما خدا 
ما را حفظ كرده اس��ت. همه ما بايد بسيج شويم تا 
مرهمي بر درد مردم باشيم و نبايد موضوعاتي چون 
حقوق هاي نجومي رخ دهد. آيت اهلل جنتي با تأكيد 
بر عدم استفاده بي جهت از منابع كشور تأكيد كرد: 
امروز خيلي جش��ن ها برگزار مي ش��ود كه دائماً با 
هزينه هاي سنگيني روبه رو است و در بودجه بايد به 
موضوع مبالغ اضافي دقت كرد. وي در همين راستا 
ادامه داد: متأسفانه در برخي موارد بودجه اضافي را 
الزام به هزينه مي دانند كه اين خالف شرع است و 
من بارها تأكيد كرده ام كه اين نظام امانتي در دست 
ماست كه تا ظهور بايد به آن خدمت كنيم و بودجه 

اضافي را مي توان در راه درست خرج كرد. 
دردولتخيليازافرادانقالبينيستند

رئي��س مجل��س خب��رگان رهب��ري خط��اب به 
رئيس جمهور كه يكي از حضار اجالس��يه خبرگان 
بود، تصريح كرد: استخدام افراد نادرست در پست ها 
خوب نيست و در دستگاه هاي ش��ما خيلي از افراد 
هستند كه حداقل انقالبي نيستند و حداكثر مقداري 
با انقالب فاصل��ه  دارند. در انتخاب اف��راد بايد دقت 
شود چون برخي از اين افراد به دنبال ثروت اندوزي 

هستند. 
وي در ادام��ه با اش��اره به فرمايش حض��رت امام با 
اين مضمون كه نگذاريد انقالب به دست نااهالن و 
نامحرمان بيفتد، خطاب به رئيس جمهور گفت: آقاي 
رئيس جمهور! نگذاريد انقالب به دست نااهالن بيفتد 
و اگر نا اهالني هس��تند عزلش��ان كنيد. يكي از اين 
وزارتخانه هاي پر رفت و آمد مرتب به من نامه مي زند 
كه افرادي در اين مجموعه حضور دارند كه اعتقادي 
به انقالب ندارند و اين سؤال را مطرح مي كنند كه چه 

كسي بايد به اين موضوع رسيدگي كند. 
اينكهباقمهوچاقوامنيتمردمرازيرسؤال

برند،قابلقبولنيست
رئيس مجلس خبرگان رهبري پيرامون وقايع اخير 
در خيابان پاس��داران تهران خاطرنشان كرد: نبايد 
بگذاريم عده اي امنيت مردم را زير س��ؤال ببرند و از 
نيروي انتظامي و عزيزان خود در قوه قضائيه تشكر 
مي كنيم، چون اگر اي��ن افراد نبودن��د معلوم نبود 
چه اتفاقي در كش��ور بيفتد. اينكه عده اي با چاقو و 
قمه امنيت مردم را خدش��ه دار كرده و آدم بكشند، 

به هيچ وجه قابل قبول نيست.

آيت اهلل جنتي: آقاي رئيس جمهور! نگذاريد انقالب به دست نااهالن بيفتد
   گزارش   یک 

سفر هيئت نظامي ايران به قطر  
هيئت�يازنيروه�ايمس�لحكش�ورمانب�هسرپرس�تيجانش�ين
فرمان�دهني�رويدرياي�يس�پاهب�همنظ�ورش�ركتدرهماي�ش
فرمانده�انني�رويدرياي�يغ�ربآس�ياب�هدوح�هاع�زامش�د.
به گزارش فارس، هيئتي از نيروهاي مس��لح كشورمان به سرپرستي سردار 
عليرضا تنگسيري جانشين فرمانده نيروي دريايي سپاه، به منظور شركت در 
همايش فرماندهان نيروي دريايي غرب آسيا و بازديد از ششمين نمايشگاه 
بين المللي دفاع دريايي )ديمدكس 2018( به قطر سفر كردند. در نمايشگاه 
ديمدكس 2018 آخرين دس��تاوردهاي جهاني در عرصه نيروي دريايي در 
دوحه به نمايش گذاشته شده است. اين نمايشگاه هر دو سال يك بار و در چهار 
بخش نمايشگاه، همايش فرماندهان نيروي دريايي خاورميانه، هيئت هاي 

عاليرتبه و نمايش كشتي هاي جنگي كشورها برگزار مي شود. 
....................................................................................................................................

 رد ادعاي يك محكوم قضايي
در نامه به يكي از فرماندهان سپاه 

سخنگويسپاهادعايمطرحشدهدرنامه
يكيازمحكومانمحاكمقضاييبهيكياز
فرماندهانعاليرتبهسپاهرايكفرافكني
نخنم�اش�دهباه�دفتش�ويشاذهان

عموميتوصيفكرد.
به گزارش س��پاه نيوز، در پي ادعاي مطرح شده 
توسط يكي از محكومان محاكم قضايي در نامه به 
يكي از فرماندهان عاليرتبه و محبوب سپاه مبني بر »رد اتهام وارده درخصوص 
دخل و تصرف شخصي در وجوه بيت المال« كه در سايت خبري حامي وي منتشر 
شده است، سردار رمضان شريف سخنگو و مسئول روابط عمومي كل سپاه طرح 
اين گونه ادعاهاي بي اساس را حركتي نخ نما ش��ده خواند و اظهار داشت: رأي 
محاكم قضايي براساس مدارك مستند، مستدل، دقيق و قوي صادر مي شود و 
فرافكني و طرح سناريوهاي تكراري عليه نهادها و اشخاص در كشور بار جرائم 
متهمان را كاهش نمي دهد. سردار شريف تشويش اذهان و منحرف كردن افكار 
عمومي از جرائم و تخلفات را راهكاري بي نتيجه و بي ثمر براي طراحان آن توصيف 
و تصريح كرد: هرچند بروز چنين افعال و رفتاري از اين متهم مسبوق به سابقه 
است، اما هركس ادعايي دارد بايد مدارك و مستندات خود را در اختيار مراجع 

قضايي قرار دهد تا براساس قانون مورد رسيدگي و قضاوت قرار گيرد. 
گفتني است اخيراً حميد بقايي به دليل يكي از موارد اتهامي كه توسط دستگاه 
قضايي حكم محكوميت بقايي در آن موضوع صادر ش��ده، در نامه اي به قاسم 
سليماني، فرمانده نيروی قدس سپاه، اتهاماتي را متوجه حجت االسالم حسين 

طائب، رئيس سازمان اطالعات سپاه كرد.

»انقالبس�ال5٧ه�مدرروشانقالب�يبود،ه�مدرهدف.
ازخش�ونتپرهيزنميكرد،جنبشتودهايب�ود،نهمبتني
ب�رنهاده�ايمدن�ي«اي�نجديدتري�ناظه�اراتعليرضا
علويتب�اريك�يازعناص�رجري�انتجديدنظرطل�بدر
تعريفانقالباس�الميس�ال5٧اس�تكهانقالبآنسال
رابرآم�دهازخش�ونتمعرفيك�ردهوچه�رهايجديدتراز
ب�اثباتتري�نانق�البجه�انك�هبس�ياريازمتفك�ران
وانديش�مندانغرب�يراب�هحي�رتواداش�تهاس�ت.
مدعيان اصالح طلبي به همان ميزان كه متفكران بين المللي از علل 
پيدايش، ثبات و اقتدار انقالب اسالمي اظهار شگفتي مي كنند به 
همان ميزان اصل انقالب، آث��ار و كاركردهاي آن را تخطئه كرده 
و حتي ت��الش مي كنند ب��ه تطهير حكومت شاهنش��اهي رضا و 
محمدرضا ش��اه نيز پرداخت��ه و نتايج آن دوره تاريخي را بس��يار 

مفيدتر از 40سال اخير استنباط كنند!
تخطئه انقالب اسالمي و تطهير چهره حكومت شاه كه به يك خط 
ثابت رسانه هاي سياسي توسط اين جريان سياسي در داخل كشور 
تبديل شده با واكنش رهبر معظم انقالب اسالمي نيز روبه رو شده 
است: »جبهه مقابل نظام اسالمي س��عي مي كند چهره خاندان 
خبيث و منحوس پهلوي را بزك كند. مي خواستند حركت اسالمي 
را با ايجاد فتنه منحرف كنند. نتوانس��تند نس��ل دوم و سوم را از 
انقالب رويگردان كنند. ۹ دي را همين جوانان به وجود آوردند.« 

عليرضا علوي تبار همچنين در ادام��ه در حالي بيان مي كند: »تا 
حدي تقليل گرايي سياس��ي در آن) انقالب( وجود داشت، يعني 
معتقد بود ك��ه اگر بتواند حكومت را تغيير دهد، تمام مش��كالت 
را مي تواند حل كند... در جريان اصالح طلب برانداز نداريم و همه 
در روش اصالح طلب هستند. روش اصالح طلبانه در مقابل روش 
انقالبي تعريف مي شود« كه كاركرد و جهت گيري رويكرد جريان 
متبوع وي به گواهي شواهد و اسناد تاريخي كه حداقل در غائله 18 

تير 78 و كودتاي سال 88 هدفي جز فروپاشي حاكميت اسالمي را 
پيش بيني نمي كرد و بيانيه ها، سخنراني ها و شعارهاي رهبران اين 
جريان در اين مقاطع تاريخي كاماًل اثبات كننده چنين مسئله اي 
اس��ت. وي همچنين در ادامه مي گوي��د : »روش اصالح طلبي از 
خشونت پرهيز مي كند؛ روش انقالبي خش��ونت را به عنوان ابزار 
تحقق اهدافش مي پذيرد... روش اصالح طلبانه تقليل گرا نيست، 
يعني فكر نمي كند كه با حل مشكل حكومت همه مشكالت حل 
مي شود. در روش انقالبي مقداري تقليل گرايي وجود دارد، يعني 
فكر مي كنند اگر بتوانند حكومت را تغيير دهند، همه مشكالت را 
مي توانند حل كنند.« علوي تبار براي تقليل گرا ناميدن انقالب هيچ 
مصداق و مؤلفه اي را معرفي نمي كند و تنها به اتهامات كلي بسنده 
مي كند، در حالي كه برای به چالش كشاندن يك انقالب حداقل در 
بعد آرمان و اهداف بايد مصاديق متقن و داليل محكمه پسندي را 
مطرح كرد و اگر چنين نباشد هر شهروند عادي با داشتن كمترين 
سواد و دانش مي تواند يكي از ابعاد انقالب اسالمي را بدون دليل زير 
سؤال ببرد و اگر چنين روشي براي نقد انقالب استفاده شود قاعدتاً 

خالي از اعتبار است. 
نبايدانقالب5٧دينرابهصحنهسياستميكشاند

در بعد ديگري از رفتار منسوبان به اين جريان سياسي اين مسئله 
قابل برداشت است كه آنها قائل به اين نكته هستند كه اساساً نبايد 
دين در حوزه سياس��ت دخالتي داشته باش��د و علت به بن بست 
رسيدن انقالب در برخي از حوزه ها را )با داليل قابل تأملي كه مطرح 

مي كنند( جاري كردن احكام اسالمي در متن اداره كشور است. 
در اين ميان برخي از عناصر وابسته به اين جريان از اصل انقالب 
عليه شاه نيز ابراز پشيماني كرده اند، به عنوان نمونه محسن سازگارا 
از فعاالن اصالح طلب فراري، در گفت وگويي كه سال گذشته با يكي 
از رسانه هاي ضدانقالب داشته بيان مي كند: » از انقالب عليه شاه 

پشيمان هستيم.« 

ازتسخيرالنهجاسوسيپشيمانيم
واژه تجديدنظرطلب به خوبي نمايانگر دگرديسي سياسي- مذهبي 
جريان مدعي اصالح طلب از پيروزي انقالب تاكنون است، به طوري 
كه نه تنها شخصيت ها و رسانه هاي اين طيف سياسي به صورت 
مستمر عليه مباني و احكام اس��المي اعالم موضع كرده اند بلكه 
بسياري از پيشامدهاي انقالبي صورت گرفته در سال هاي گذشته 
را نيز ناشي از اشتباه محاسباتي دانس��ته اند. محمدرضا تاجيك 
همانند بسياري از چهره هاي شاخص اين جريان اصل دگرديسي را 
تأييد كرده و مي گويد : »تمام مواضع چپ ها راديكال است، هر قدر 
راديكال تر چپ تر، هر قدر پوپوليست تر چپ تر، هر قدر آنتي امريكاتر 
چپ تر اما همان طور كه از اول انقالب دور مي ش��ود، يك شيفت 
گفتماني و يك نوع استحاله گفتماني در جريان چپ حادث مي شود 
و از حالت راديكال به س��مت ماليم ترشدن و دموكراتيك ترشدن 
حركت مي كند.« دگرديسي اين جماعت تا جايي پيش رفته كه 
يكي از گزاره ه��اي ثابت امروز گفتمان اين جريان، عادي س��ازي 
يك س��ويه با امريكا با محوريت پش��ت كردن ب��ه انقالبي گري و 
استكبارستيزي در عرصه روابط خارجه را شكل مي دهد، به طوري 
كه محور بسياري از س��خنراني ها و تيتر رسانه هاي اين جريان به 

همين مسئله اختصاص يافته است. 
رهبر معظم انقالب اس��المي نيز در يكي از سخنراني هاي امسال 
خود رابطه مستقيم انقالبي گري و احساسي گري را تشريح و تأكيد 
مي كنند كه برخي از انقالبيون سابق، اسير هيجانات ناشي از فضاي 
انقالبي صدر انقالب شده : »جوان نسل اول، كساني بودند كه از روي 
احساسات، از روي هيجان]كار كردند[و احساسات بود، احساسات 
خوبي هم بود... اّما غالباً دانه دانه  اف��راد- نمي گويم همه- از روي 
احساسات النه  جاسوسي را آن روز رفتند و با شجاعت تمام گرفتند، 

اما بعداً رفتند با امريكايي ها صحبت كردند و عذرخواهي كردند.«
ايشان همچنين تأكيد مي كنند: »... اين ناشي از چيست؟ ناشي از 

كم عمق بودِن آن انگيزه است. آن انگيزه متكي به يك زيرساخت 
محكم نبود، انگيزه بود، اما زيرساختش محكم نبود. جوان هاي 
امروز - ]هرچند[ بعضي ]از آنها[ هستند كه بي خيال در خيابان 
راه مي رون��د، زمان جنگ هم بودن��د، نه اينكه نبودن��د - اّما آن 
]جواني[ كه دنبال وظيفه مي رود، مي فهمد چه  كار دارد مي كند. 
يك نمونه اش همين حججي اس��ت و صدها نمونه بلكه هزارها 
نمونه از اين قبيل وجود دارد.« اين سخنان در شرايطي است كه 
بسياري از تجديدنظرطلبان در تسخير النه جاسوسي مشاركتی 
فعال داشته اند و طي سال هاي اخير از تفكرات خود ابراز ندامت 
مي كنند، تنها به عنوان يك نمونه ابراهيم اصغرزاده در سال ۹4 
با تأييد دگرديسي جريان اصالح طلبي، تسخير النه جاسوسي را 
اقدامي اشتباه عنوان مي كند و نسبت به آن از غرب عذرخواهي 
مي كند: » به هر حال روابط ايران و امريكا نمي تواند تا ابد گروگان 
گذشته باشد... تأكيد مي كنم كه روابط ايران و امريكا نمي تواند 
تا ابد در بن بس��ت باقي بماند و بايد گره گشايي شود« يا مرتضي 
الويري نيز بيان مي كند : »... اگر برگردم به سوابق زندگي خودم در 
جريان اشغال النه جاسوسي، من عضو مجاهدين انقالب اسالمي 
بودم... اشغال سفارت امريكا از اشتباهات بزرگ بعد از انقالب بود 

براي اينكه تبعات سنگيني براي ما داشت.« 
ضديتبااصلانقالب

بر اس��اس آنچه گفته ش��د يكي از وجوه تمايز جريان مدعي 
اصالح طلبي با س��اير جريان هاي سياس��ي اين اس��ت كه هر 
چه از س��ال 57 فاصله مي گيريم رهبران، شخصيت ها و حتي 
رس��انه هاي اين طيف نه تنها نس��بت به اصل مفاهيم و مباني 
ديني تشكيك مي كنند بلكه با تطهير حكومت شاه اصل، هدف 
و كاركرد انقالب اس��المي را نيز به چالش مي كشانند؛ رويه و 
رويكردي كه مي توان بر اس��اس آن همس��ويی يا ضديت يك 

جريان را با جامعه اسالمي تشخيص داد.

ضديتبااصلانقالبومخالفتبامبانيدينيازاصولجريانتجديدنظرطلباست

تشكیك تجديدنظرطلبان در بنیان های انقالب

گزارش 2  |  سعيد همتي

جزئيات سركوب حمله تروريستي به پاسگاه مرزي سراوان
مبارزهباتروريستهاوقتيدروسطشهررويميدهد،بازتابهايزياديدارداما
اغلبسركوبتروريستهاباهوشياريومهارتنيروهاينظاميواطالعاتيكشور
درمناطقمرزيرويميدهدتابهش�هرهاومحلزندگيمردمنرسند.درگيريدر
نقاطمرزيباتروريستهابس�ياركمترازدرگيريش�هريبازتابخبريمييابد،
گرچهاهميتآنب�ههمانميزاناس�ت.درروزه�اياخيرقرارگاهق�دسنيروي
زمينيسپاهتوانستحملهگروهكتروريستيجيشالظلمرابهيكپاسگاهمرزي
درس�راوانناكامبگذارد،تعداديراكش�تهوباقيرامجروحك�ردهيافراريدهد.
به گزارش فارس به نقل از رواب��ط عمومي قرارگاه منطقه اي قدس نيروي زميني س��پاه 
)جنوب شرق(، در حمله گروهك جيش الظلم به پاسگاه مرزي ميل 1۹0 سراوان حدود 
40 تروريست حضور داشتند. در اين حمله تروريست ها براي نخستين بار در جنوب شرق 

كشور از حمله تركيبي استفاده كردند كه به صورت همزمان، ضمن حمله نظامي، اقدام به 
استفاده از تله انفجاري، آدم انتحاري و خودروي انتحاري كردند. اين حمله ناموفق ساعت 
1۶:20 عصر يك شنبه )20 اسفندماه( در محدوده رودخانه »نهنگ« و پاسگاه ميل 1۹0 
به وسيله گروهك تروريستي جيش الظلم و با اس��تفاده از خاك كشور همسايه انجام شد 
كه حدود 40 تروريست در آن حضور داشتند ولي ضربه سنگيني به آنها وارد شد. در اين 
درگيري چهار تروريست به درك واصل شدند و شماري از تروريست ها در آتش سنگين 

رزمندگان ما مجروح و در نهايت به خاك كشور همسايه متواري شدند. 
اين نخستين عمليات تركيبي گروهك  تروريستي در منطقه جنوب شرق كشور است كه از 
كمين، تله انفجاري، خودروي انتحاري و آدم انتحاري و حمله به پاسگاه به صورت همزمان 

استفاده شد كه ناكام ماندند. 

به لطف خدا و با هوش��ياري رزمندگان قرارگاه قدس نيروي زميني سپاه اين اقدام مذبوحانه 
دشمن خنثي شد و خودروي انفجاري كه قصد داشت خود را به پاسگاه بزند، قبل از رسيدن 
به پاسگاه به وسيله رزمندگان مورد هدف قرار گرفت و منهدم گرديد. فرد انتحاري نيز قبل از 
رسيدن به پاسگاه مورد هدف قرار گرفت و به درك واصل شد. در تله هاي انفجاري نيز آسيبي 
به رزمندگان ما نرسيد و اين حمله كور با حداقل خسارت ممكن خنثي گرديد. در اين درگيري 
دو نفر از نيروهاي سپاه به صورت جزئي مجروح گرديدندكه به صورت سرپايي مداوا شدند و 
بحمداهلل هم اكنون در سالمت كامل به سر مي برند، اما تروريست ها ضربه و شكست سنگيني 
در اين عمليات خوردند. رزمندگان قرارگاه قدس نيروي زميني س��پاه به همراه بس��يجيان 
بومي طرح امنيت، تمام توان خود را براي حراس��ت از مرزها و مردم ايران به كار بسته اند و به 

گروهك هاي معاند و تروريست اجازه هيچ تحركي را نخواهند داد. 

حامدملكپور|تسنيم

   دفاعی

نماي   نزديك

درجري�انچهارميناجالس�يهمجلسخب�رگانرهب�ريانتخابات
هيئترئيس�هواعض�ايكميس�يونهايمجل�سخب�رگانرهبري
ب�رايدوس�الآين�دهبرگ�زاروآي�تاهللجنت�يازمجم�وع
٧8رأيب�ا66رأيمج�دداًبهعن�وانرئي�سمجل�سخب�رگان
رهب�ريانتخ�ابش�دوآي�تاهللبطحاي�يني�زپن�جرأيآورد.

همچنين آيت اهلل هاشمي شاهرودي با 72 رأي و آيت اهلل موحدي كرماني با 
70 رأي به ترتيب به عنوان نواب اول و دوم رئيس انتخاب شدند. نمايندگان 
مجلس خبرگان، آيت اهلل خاتمي را ب��ا 50 رأي و آيت اهلل كعبي را با 42 رأي 
به عنوان منش��ي هاي هيئت رئيس��ه برگزيدند. در رأي گيري براي انتخاب 

منشي ها، آيت اهلل كعبي جايگزين آيت اهلل دري نجف آبادي شد.

آيت اهلل جنتي رئيس خبرگان باقي ماند


