
 سردار غيب پرور:  اگر معتادان موفق به ترك اعتياد شوند، قول مي دهيم 
در اشتغال به آنها كمك كنيم

 ابراهيم داروغه زاده مي گويد فيلم هاي جشنواره فجر 
نقدي بر قصاص نداشت!

 ديدن قصاص در سينما 
 با چشمان كامالً بسته!

»پالرمو« فعاًل مصلحت نبود
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 بزرگ ترين  مركز ترك  اعتياد كشور 
به همت بسيج افتتاح شد
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سال بيست و يکم- شماره 5592 - 16 صفحه
قيمت:500تومان

شاید نس��ل های متأخر انقالب 
اسالمی ندانند که چرا حضرت 
ام��ام فتح الن��ه جاسوس��ی را 
»انقالب دوم« خواندند. تصرف 
یک س��اختمان با دی��واری به 
ارتفاع ی��ک و نیم مت��ر، از نظر 
فیزیکی هنری نبود که اگر بود 
س��ال 1390 نیز برای سفارت 
انگلیس تکرار شد اما تاریخ ساز 
نشد. آنچه باعث گردید امام با 
صراحت از اقدام دانش��جویان حمایت کند، اسنادی بود که 
در فردای تصرف س��فارت به دس��ت آمد و ماهیت عده ای از 
کسانی که آن روز کنارش بودند اما در تابستان و پاییز 1357 
به عنوان آلترناتیو در آس��تین امریکا جاسازی شده بودند را 
روشن ساخت. تلخی ذائقه امام از آن اسناد به صورتی بود که 
تا پایان عمر حمالت خود به نهض��ت آزادی را قطع نکردند. 
تندی ادبیات امام نسبت به این جریان نه یک بار و در یک نامه 
که به صورت مکرر در تاریخ ثبت و ماندگار است که در ادامه 

بدان خواهیم پرداخت. 
علی مطهری به نامه امام به محتشمی پور )وزیر کشور وقت( – و 
پس از او مطرودین امام - و همچنی��ن نامه 1368/1/6 امام به 
آیت اهلل منتظری تردید کردند و برای این ابهام سازی ادله متقنی 
نیز ارائه نکردند. قطعاً عصاره ذهنی وی به سابقه تردید در این 
نامه از سوی مرحوم دکتر یزدی و مهندس بازرگان برمی گردد. 
حرف آنان این بود که بعید می دانیم امام درباره ما چنین ادبیاتی 
را استخدام کرده باش��د. محتوای نامه خصوصاً عباراتی مانند 
»نهضت به اصطالح آزادی طرفدار جدی وابس��تگی ایران به 
امریکاس��ت«، »منافقین فرزندان عزیز مهندس بازرگان« یا 
»نهضت به اصطالح آزادی صالحیت هیچ امری اعم از اجرایی، 
قانونگذاری و قضایی را ن��دارد و باید با قاطعیت با آنان برخورد 
شود و نباید رسمیت داشته  باشند«، این جماعت را به تعجب 
واداش��ته بود. اما به جای اینکه از خود بپرسند چرا باید امام  به 
این نتایج رسیده باشد، درصدد پاک کردن صورت مسئله و اصل 
نامه برآمدند که کارشناسان خط دادگستری در تطبیق آن نامه 

با دست خط امام صحت آن را تأیید کردند.
اخیراً نیز رسانه های اصالحات از قول موسوی تبریزی نوشتند 
که نامه را مرحوم سید احمد نوشته و به امضای امام رسیده 
بود. فرضاً اگر این ادعا را حمل ب��ر صحت کنیم، باز حضرت 
امام شخصاً پاسخگو است. در عرف حقوقی ایران آن که نامه را 
امضا می کند، پاسخگو و مسئول آن است و نامه وی شناخته 
می ش��ود و به نام وی در تاریخ می ماند و اگر دهها مشاور هم 
در کنارش باش��ند، تاریخ یادی از آنان نکرده و نمی کند. در 
این میان نکته ای نباید فراموش شود؛ از زمانی که چپ های 
انقالبی اصالح طلب شدند، درصدد بازخوانی و درک مجدد از 
مهندس بازرگان برآمدند و او را اصالح طلب یافتند و احساس 
قرابت شان گل کرد. تراژدی عجیبی شد که خط امام- خط 

بازرگان چطور با هم جمع یا جابه جا شدند؟
در همین دهه فجر چهلم انقالب سری به سخنان اشخاص و 
رسانه های اصالح طلب بزنید، یک صدم آنچه درباره بازرگان 
گفتند و نوش��تند و تیتر و عکس کردند، برای امام نکردند و 
کم کم با فریاد بلند می گوین��د که بازرگان اصالح طلب بود و 
امام انقالبی و راه  بازرگان درست بود. او مشروطه خواه بود که  
می گفت شاه سلطنت کند نه حکومت و ما هم دیروز و امروز 
همین را می خواستیم. لذا افسوس تقابل دیروز خود با بازرگان 
را می خورند و با گردن کج او را جایگزین امام می پسندند تا 

عمق اصالح طلبی را در تاریخ بیابند.
اما آنچه مدنظر نگارنده در این وجیزه است، اثبات حقانیت آن 
نامه از جهت انتساب به امام است که شاید امثال مطهری از این 
منظر به آن نیندیشیده باشند. گیریم کارشناسان خط  امام به 
مسئله انطباق وارد نشده بودند و گیریم امثال موسوی تبریزی 
هم صرفاً امضای امام را معتب��ر بداند و گیریم اعضای نهضت 
آزادی محتوای نام��ه را منطبق با نگاه امام ب��ه خود ندانند و 
خالق آن را سید احمد خمینی یا دیگری بدانند و گیریم مرجع 
رسمی این امر که مؤسسه نش��ر آثار امام است نیز با صراحت 
ابهام آفرینی مطهری را رد نکرده باش��د، آیا حجت و سندی 

وجود دارد که قطعیت انتساب آن محتوا به امام را ثابت کند؟
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يادداشت

عبداهلل گنجي

مدیرمسئول

 آقای مطهری! 
از قرائن استفاده کنید

دول�ت پاكس�تان    بين الملل
برنامه هايی ويژه و 
البته پرخرج برای استقبال از محمد بن سلمان 
كه قرار است به اسالم آباد سفر كند تدارك ديده 
است، اما مردم و سياس�يون اين كشور از سفر 
وليعه�د س�عودی به كشورش�ان خش�مگين 
هس�تند. مردم پاكس�تان روز جمعه بار ديگر 
دست به تظاهرات گسترده در اعتراض به سفر 
وليعهد عربستان زدند و جنايات آل سعود عليه 
كردن�د.  محک�وم  را  مس�لمان  ملت ه�ای 
پس از سفر محمد بن س��لمان، ولیعهد سعودی به 
کشورهای عربی شمال آفریقا که موجی از اعتراضات 
را به همراه داش��ت، این بار هم س��فر بن سلمان به 
پاکستان خبرساز شده است و مردم مخالف حضور 
ولیعهد سعودی در کشورشان هس��تند. به گزارش 
خبرگزاری اس��پوتنیک، معترضان ب��ا محکومیت 

همدستی برخی از سران عرب 
از جمله حاکمان سعودی برای 
تجاوز به سوریه، یمن و سازش 
با رژیم صهیونیستی، شعار   هایی 
علیه حاکمان آل سعود، امریکا 
و رژیم صهیونیستی سر دادند. 
م��ردم پاکس��تان دخالت های 
کشورهای عربی در امور داخلی 
پاکستان را باعث ایجاد مشکالت 
برای این کشور دانسته و تأکید 
کردن��د عربس��تان و برخی از 
دولت های عربی ت��الش دارند 
به منظور دس��تیابی به اهداف 
خود، پاکستان را وارد بحران های 
منطقه از جمله جنگ یمن کنند. 
عالوه بر مردم، سیاس��تمداران 
پاکس��تانی ه��م با حض��ور در 

برنامه های تحلیلی ش��بکه های مختلف از اسراف و 
ریخت و پاش دولت عمران خان، نخست وزیر پاکستان 
برای استقبال از یک مهمان خارجی به شدت انتقاد 
کردند. منتقدان اعالم کردند که »ش��عارهای دولت 
برای صرفه جوی��ی اقتصادی کجا رف��ت و چرا برای 
ولیعهد عربستان به این شعار   ها عمل نمی شود«. به 
گفته سیاستمداران پاکستانی، شعار عمران خان و 
حزب تحریک انصاف درخصوص ساده زیستی و پرهیز 
از مخارج بیهوده در کشور هرگز با تکاپوی دولت برای 
میزبانی پرهزینه از هیئت بن سلمان، مطابقت ندارد. 

آنان به عملکرد دولت عمران خان در حوزه سیاست 
خارجی و تعامل با کشورهای اسالمی اشاره کردند و 
گفتند:»دولت باید ت��وازن الزم در خصوص روابط با 
کشورهای اسالمی را رعایت کند«. همزمان با ورود 
ولیعهد سعودی به اس��الم آباد، مسیرهای ارتباطی 
میان پایتخت یعنی اسالم آباد و شهر راولپندی، جایی 
که قرار است هواپیمای حامل شاهزاده های سعودی 
در پایگاه هوایی نورخان، فرود بیاید، بس��ته خواهد 
ش��د. دولت پاکس��تان از فرودگاه »نورخان « تا کاخ 
نخست وزیری تابلوهای بزرگی از بن سلمان و پادشاه 
عربستان نصب کرده اس��ت. همچنین تدابیر شدید 
امنیتی در پایتخت به اجرا گذاش��ته می شود و تمام 
پروازهای مس��افری لغو و خدمات تلفن همراه قطع 
خواهد بود. قرار است 40 خودرو ولیعهد عربستان را از 
فرودگاه تا کاخ نخست وزیری پاکستان اسکورت کنند، 
این در حالی است که عمران  خان رانندگی خودروی 

بن سلمان را به عهده دارد. 
صرف هزینه ه��ای هنگفت برای 
استقبال از بن سلمان، درحالی است 
که س��اکنان پایتخت پاکستان به 
علت استقبال از ولیعهد عربستان 
با مشکالت زیادی مواجه می شوند، 
برای تأمین امنیت و رفاه بن سلمان 
و کاروان 102 نف��ره وی، ت��ردد 
ساکنان ش��هرهای اس��الم آباد و 
راولپندی محدود و سرویس تلفن 
همراه قطع خواهد بود. عربستان 
از زم��ان روی کار آم��دن عمران 
خان، تالش می کند دولت جدید 
اس��الم آباد را به سمت خود جلب 
کند. ماه گذش��ته عربستان یک 
میلیارد دالر به دولت پاکس��تان 
کمک مال��ی انج��ام داد و همین 
مسئله در توسعه روابط دو کشور تأثیرگذار بوده است. 
اقتصاد پاکستان نیازمند کمک های خارجی است و 
عربستان سعودی از این مس��ئله سوء استفاده کرده 
و به دنبال جلب حمایت اسالم آباد در سیاست های 
منطقه ای خود اس��ت، چرا که جنایات بن س��لمان 
علیه مردم یمن و قتل جمال خاشقجی، روزنامه نگار 
منتقد سعودی وجهه سعودی   ها را در منطقه و جهان 
مخدوش کرده است و ریاض به دنبال یارگیری های 
 منطقه ای است و روی پاکس��تان حساب ویژه ای باز 

کرده است. 

خشم پاکستانی    ها از سفر بن سلمان 

آماده  انتقام هستيم
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فرمانده كل سپاه در مراسم شهداي ترور از رئيس جمهور و شوراي عالي امنيت ملي 
خواست دست سپاه را براي انتقام خون شهداي ترور از عربستان و امارات باز بگذارند

   آیت اهلل آملي الریجاني:  آیا واقعاً مصلحت اس��ت که با این  خواسته هاي 
قلدرمآبانه کش��ورهاي غربي همراهي کنند؟ راهپیمایي عظیم مردم نشان 
داد مردم براي عزت خودشان بسیار ارزش قائل هستند. ما نباید ارزش هاي 

انقالب را فراموش کنیم.
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 معترض�ان ب�ا محکوميت 
همدس�تی برخی از سران 
ع�رب از جمل�ه حاكم�ان 
سعودی در تجاوز به سوريه 
و يم�ن از جمل�ه س�ازش 
ب�ا رژي�م صهيونيس�تی 
فلس�طين  مل�ت  ض�د 
ش�عار   هايی عليه حاكمان 
آل س�عود، امري�کا و رژيم 
صهيونيس�تی س�ر دادند


