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   واكنش توكلي به افزايش مناطق آزاد كشور
احمد توكلي عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در 
توئيتر درباره افزايش تعداد مناطق آزاد كشور نوشت: 
مجلس به 20 منطقه آزاد و ويژه پيشنهادي دولت، 

81 منطقه ديگر افزود. جمعاً بيش از 100 تا! 
 اين رفتار غيرعقالني و ترجيح منافع محلي بر منافع ملي، عمدتاً متأثر 

از تمايالت انتخاباتي است. 
  پيشنهاد علي ربيعي براي حل مشكالت مردم

علي ربيعي وزير س��ابق كار و رفاه اجتماعي در صفحه ش��خصي خود 
در توئيتر درباره حل مشكالت مردم پيش��نهاداتي داد. وي در توئيتي 
نوشت: به احزاب، تشكل ها و نمايندگان واقعي ميان مطالبات روزمره 
و تشكل هاي فعال در حوزه معيشت مردم و ساخت قدرت نياز داريم. 
در جامعه اي كه مردم نا اميد باشند، پديده منجي هاي ناشناخته ظهور 

مي كند. فرصت تجربه دوباره نداريم. 
   نظر وزير ارتباطات درباره سخنان رئيس جمهور

محمدج��واد آذري جهرمي وزير ارتباط��ات و فن��اوري اطالعات در 
صفحه شخصي خود در توئيتر درباره ريش��ه مشكالت كشور از گفتار 
رئيس جمهور نوشت: ريشه مشكالت اقتصادي امروز كشور در دو محور 
فشارهاي امريكا و مشكالت داخلي است. راه عبور از مشكالت داخلي 
شفاف س��ازي و اجراي دولت الكترونيكي اس��ت. چرا بايد ارز ناشي از 

صادرات دولتي ها و خصولتي ها دير به دست واردكنندگان برسد؟
صحبت هاي امروز روحاني حجت را بر همه دستگاه ها تمام كرد. 

   نقش غرب گرايان در عقب نگه داشتن كشور 
حجت االس��الم عليرضا پناهيان در صفحه توئيتر از نقش غرب زدگان و 
غرب گرايان در عقب نگه داشتن كشور نوش��ت: يكي از موضوعات مهم 
كه در 40 سالگي انقالب بايد به آن پرداخته ش��ود، نقش غرب زدگان و 
غرب گرايان در عقب نگه داشتن كشور است. در اوايل انقالب غرب زدگان 
و هم اكن��ون غرب گرايان بيش��ترين خيانت ها را به اين مل��ت كرده اند. 
نمايندگان غرب گرا هم اكنون در مجلس شوراي اسالمي مشغول تئوريزه 
كردن سازش هستند. از اول انقالب تاكنون هر باليي بر سر اين ملت آمده 
است، ناشي از سياست هاي سازشكارانه غرب گرايان بود. هر وقت در مقابل 

دشمن با دسيسه هاي غرب گرايان كوتاه آمده ايم ضربه خورده ايم. 
   كاش دولت قدر بداند

مهدي محمدي كارشناس مسائل سياسي در صفحه شخصي خود در 
توئيتر درباره عملكرد دولت براي مردم و فرصت هاي مقام معظم رهبري 
به روحاني، نوشت: اكنون بهترين زمان براي قطبي كردن جامعه عليه 
روحاني است اما رهبري فقط بايد با اين هدف كه شايد به خود بيايند و 
براي مردم كاري بكنند حتي از تشر علني هم خودداري مي كنند. كاش 

قدر بدانند. اين سكه روي ديگر هم دارد. 
   بعثي- برانداز پيوندتان مبارك

يك فعال فضاي مج��ازي در توئيت��ر درباره اتفاقات بص��ره و به آتش 
كشيده شدن كنسولگري ايران نوشت: متعجب بودم كه چرا براندازان 
پالس��تيكي اين قدر از ماجراي حمله به كنس��ولگري ايران در بصره 
خوشحالند، تا اول صبح از رفقا شنيدم حمله كنندگان به كنسولگري 
شعارهايي از دفاع و حمايت از حزب بعث و صدام تكريتي مي دادند. گويا 

بايد گفت، بعثي برانداز پيوندتان مبارك. 
........................................................................................................................

   خبر خوش همتي از مبادالت غيردالري 
عبدالناصر همتي رئي��س كل بانك مركزي ايران در 
اينستاگرام خود نوشت: امروز جمعه 16 شهريور در 
جريان نشست س��ه جانبه ايران، روسيه و تركيه به 
همراه وزير محترم نفت نشست هاي دوجانبه مفيد و 
سازنده اي در حضور رؤساي جمهور با مقامات اقتصادي دو كشور روسيه 
و تركيه داشتيم. فروش نفت، خريد كاالهاي اساسي، گسترش روابط 
بانكي، مبادله با پول هاي ملي طرفين با هدف حذف دالر و كاًل توسعه 
روابط تجاري و اقتصادي محور مذاكرات و توافقات با دو كشور همسايه 
بود. مقرر شد در اولين فرصت در ديدار با رئيس بانك مركزي روسيه در 

مسكو توافقات را پيگيري كنيم. 
   پيشنهاد عزت اهلل ضرغامي براي تنظيم كاال

عزت اهلل ضرغامي با توجه به رشد بيش از اندازه قيمت برخي كاالهاي 
بهداشتي در صفحه اينستاگرام خود به اين مسئله واكنش نشان داد و 
نوشت: ديشب كه در مراسم يادواره شهداي پايگاه مقاومت روح اهلل در 
منطقه تهرانپارس سخنراني داشتم، به مردم گفتم، به فضل الهي اين 

دوران سخت اقتصادي به تدريج سپري مي شود. 
مشكل ترخيص گمرك، باال رفتن قيمت ارز، احتكار برخي سودجويان، 
بالتكليفي توليدكنندگان در قيمت گذاري و عمليات رواني باعث شده 
تا مردم احساس ناامني كرده و ميزان خريدشان افزايش يابد. پيشنهاد 
دلسوزانه و برادرانه من به دولت آن است كه براي مديريت توزيع حساب 
جديدي باز كند. رئيس جمهور بايد روزانه، وقت قابل قبولي براي مديريت 
اين موضوع اختصاص دهد. ما باز هم از اين مش��كالت خواهيم داشت، 
البته سابقه دولت در توزيع بس��ته كاال در اوايل كار بسيار منفي است 
ولي اين به آن معنا نيست كه نتواند مديريت توزيع را كه نياز جدي اين 
روزهاست انجام دهد. دولت هاي قبل تجربه خوبي در اين زمينه دارند. 
از تجربيات آنان استفاده شود تا عمليات رواني دشمن در نگران كردن 

مردم و برهم خوردن تعادل بازار عملي نشود.

نماينده رهبر معظم انقالب در عراق:
 شیطنت ها در روابط ایران و عراق 

نقشه استکبار است
نماينده رهبر معظم انقالب در عراق در 
واكنش به ش�ايعات در فضاي مجازي 
عليه زوار عراقي گفت: اين اخبار كذب 
توطئه  اس�تكبار جهاني اس�ت كه در 
تالش بودند تا دي�واري آهنين بين دو 
مل�ت اي�ران و ع�راق ايج�اد كنن�د. 
آيت اهلل سيد مجتبي حسيني نماينده رهبر 
معظم انقالب در عراق در گفت وگو با تس��نيم، درباره شايعه هايي كه اخيراً 
پيرامون زوار عراقي در مشهد در برخي رسانه ها ايجاد شد و نيز برخي اقدامات 
راديكال در عراق عليه ايران، اظهار داشت: اين اقدامات نوعي شيطنت است 
كه قطعاً به دس��ت ايادي امريكا طراحي مي ش��ود. پيش از اين نيز همين 
ش��ايعه ها در خصوص زائران ايراني كه ب��راي پي��اده روي اربعين به عراق 
مي رفتند ساخته شده بود كه كذب بودن آن مشخص شد. ممكن است در 
بين ميليون ها آدم يك فردي هم پيدا شود كه خطايي كند ولي به طور كلي 

زمينه چنين اقدامات ناشايستي در بين مردم ايران و عراق وجود ندارد. 
نماينده رهبر معظم انقالب در عراق با بيان اينكه مردم هر دو ملت ايران و 
عراق ملتي متدين، غيور و انقالبي هستند و اين اخبار كذب توطئه  استكبار 
جهاني و در رأس آنها امريكاس��ت كه از ابتداي پيروزي انقالب در تالش 
بودند تا ديواري آهنين بين دو ملت ايران و عراق ايجاد كنند، گفت: نمونه 
اين اقدامات نيز تحريك صدام براي آغاز جنگ نظامي عليه كشورمان بود. 
پيش از سقوط صدام نيز امريكايي ها با ايجاد اختالف ميان سني و شيعه 
ميان مردم عراق موجب كشته شدن بسياري از مردم بي گناه در اين كشور 
شدند، به طوري كه عوامل امريكا براي كشتن مردم مظلوم عراق به تعداد 
افرادي كه سر مي بريدند پول مي گرفتند. آيت اهلل حسيني با اشاره به انتشار 
شايعه اي در عراق مبني بر آتش زدن اتوبوس زوار عراقي توسط مردم ايران، 
گفت: بدون شك اين مسائل واقعيت ندارد چراكه در مرام ايراني نيست كه 
چنين اقدامات بي رحمانه اي را انجام دهد و متأس��فانه عوامل دشمن در 

فضاي مجازي قصد ايجاد اخبار كذب را عليه مردم ايران دارند.

يك�ي  اي�ران«  م�ردم  ك�ردن  »عصبان�ي 
در  ضدانق�الب  اه�داف  مهم تري�ن  از 
ش�رايط موج�ود اس�ت ك�ه م�ردم از اوض�اع 
اقتصادي و معيش�تي خ�ود ناراضي هس�تند.
 طيف وس��يع دش��منان انقالب از غربي ها گرفته 
تا منافقين و س��لطنت طلبان و جريان ضدانقالب 
داخلي با انبوهي از رسانه هاي مجازي، تصويري و 
مكتوب تالش مي كند جامعه را به اين باور برساند 
كه اوضاع امروز محصول ناكارآمدي نام اسالمي و نه 
افراد و جريانات سياسي اس��ت كه در آوردگاه هاي 
انتخاباتي شعارهاي دهن پركن سر مي داده و امروز 
توانمندي الزم براي بهبود اوض��اع مردم را ندارند. 
عصبان��ي كردن مردم اي��ران به ظاهر و بر اس��اس 
برآورد غربي ها و همپيمانان داخلي آن، كار دشواري 
نيست و به همين دليل مقامات امريكايي چند ماه 
پيش وعده »تابستان داغ« را براي تشديد وضعيت 
داخلي ايران سر مي دادند. به همين دليل است كه 
مقام معظم رهبري در ديدار با اعضاي هيئت دولت 
مي فرمايند: »شما مي بينيد ناگهان در تهران يا در 
شهرهاي بزرگ، پوش��ك بچه كمياب مي شود! اين 
اتفاق افتاده، واقعي است، اين به عنوان فرض نيست، 
آخر پوشك بچه؟ اين مردم را عصباني مي كند ديگر! 
طرف مقابل)دش��من( مي خواهد م��ردم عصباني 
بشوند از دستگاه دولتي و دس��تگاه حكومت،  اين 
يكي از راه هايش است« البته سخن ايشان به معناي 
آن نيست كه مسئوالن با فس��ادها برخورد نكنند و 
اقدامي در جهت حذف» ك��م كاري و اهمال ها«ی 
موجود در سيستم نكنند كمااينكه معظم له در سال 
95 مي فرمايند: »اگر ما در مقابل آن مجموعه اي كه 
فرض بفرماييد با زدوبس��ت هايي در زمينه  مسائل 
اقتص��ادي ويژه خ��واري مي كنند، خودش��ان را از 
امتيازات ويژه برخوردار مي كنند يا دچار فساد پولي 
و مالي و اقتصادي مي ش��وند، س��هل انگاري كنيم، 
قطعاً كش��ور ضرر خواهد كرد، نبايد س��هل انگاري 
بش��ود، البته در مقام بيان و در روزنامه ها و جنجال 
و به خصوص با جهت گيري هاي سياسي، حرف هاي 
قشنگ خوبي زده مي ش��ود اما اينها فايده اي ندارد. 
حاال يك مجرم اقتصادي را مثالً فرض كنيم دستگير 
كردند، روزنامه ه��ا درباره اش بنويس��ند و عكس و 
تفصيالت و كارهايي مانند اينها را با اهداف جناحي 
و سياسي بكنند، اينها فايده اي ندارد، دو صد گفته 

چون نيم كردار نيست.«
  تفاوت ماه�وي مردم ايران با مردم س�اير 

كشورها
طبيعي اس��ت نظام س��لطه و جري��ان ضدانقالب 

داخل و خارج نش��ين ب��ه جهت دو قطبي س��ازي 
مردم- حاكميت، تشديد فش��ارهاي اقتصادي را با 
هدف عصب��ي كردن جامعه مورد ه��دف قرار داده 
تا به واسطه آن جامعه را به تصميمات و رفتارهاي 
پرخاشگرايانه نظير اردوكشي خياباني و حتي غارت 
از فروشگاه ها و مراكز خريد سوق دهد. اين در حالي 
اس��ت كه اگر چه بيكاري، تورم و گراني مس��تمر، 
بدون ترديد مي تواند مردم هر سرزمين و منطقه اي 
را عصبي و به رفتارهاي احساسي نظير آنچه گفته 
شد س��وق دهد اما بايد توجه داش��ت كه باورها و 
تفكر حاكم بر جامعه ايراني بسيار متفاوت از ساير 
كشورهاست، كمااينكه با آنكه اقشار آسيب پذير و 
كم درآمد جامعه طي ماه هاي اخير بدترين اوضاع 
معيش��تي را تجربه مي كنند ام��ا در جهت تحقق 
مطالبات خود از خط دهي رس��انه هاي ضدانقالب 

جهت آشوب و اغتشاش پيروي نمي كنند. 
منتظر در حالي همچنان در انتظار به س��ربرده تا 
دولت اعتدال، مطالبات حداقلي آنها را برآورده كند 
و مجلس اهرم نظارتي خود را براي بهبود وضعيت 

معيشت آنها صورت پذير كند و قوه قضائيه اهتمام 
بيش��تري در برخورد با دانه درش��ت ها و مفسدان 
اقتصادي داشته باش��د كه ادامه چنين وضعيتي و 
كم كاري س��ه قوه مي تواند پيامدهاي منفي نظير 
»كاهش مشاركت در انتخابات هاي مجلس، دولت 
و خب��رگان رهبري« و همچنين »كمرنگ ش��دن 
حضور در مناسبت هاي انقالبي نظير 22 بهمن، 16 

آذر و 13 آبان« را به همراه داشته باشد. 
   ضعفي كه تالش مي شود

به پاي نظام نوشته شود
نظام س��لطه و جريان ضدانقالب تالش مي كند با 
موج سواري روي اخبار نظير »افزايش خيره كننده 
قيمت كاالهاي اساسي« به ويژه كااليي كه افزايش 
قيمت آن مي تواند زندگي م��ردم را فلج كند، اين 
تلقي را براي عموم مردم همراه خود خواهد داشت 
كه نظ��ام اس��المي از تأمين س��اده ترين امكانات 
آسايش��ي و رفاهي نيز عاجز ب��وده و توانايي اداره 
كش��ور را ندارد، بنابراي��ن براي رهاي��ي از چنين 
ش��رايطي بايد به اردوكش��ي خياباني دست زده و 

شرايط را به نفع خود تغيير داد! 
طيف وس��يع دش��منان انقالب اس��المي با هدف 
ايجاد بلوا و آش��وب در كش��ور اخب��ار مخدوش و 
نگران كننده اي از ع��دم توانايي تأمي��ن كاالهاي 
اساسي توسط دولت را پخش مي كند تا مردم عادي 
براي احت��كار كاالها متمركز ش��وند، وضعيتي كه 
مي تواند اوضاع كنوني را بسيار بحراني نشان دهد. 
به عنوان نمونه شبكه تلويزيوني بي بي سي فارسي 
يا من وتو در روزهاي اخير با گزارش هاي جهت دار و 
گسترده از فضاي كسب و كار در كشور القا مي كنند 
كه مردم آماده غارت فروشگاه ها به دليل وجود شبه 
قحطي در كشور هستند! بدين معنا كه كانال هاي 
مجازي و شبكه هاي تلويزيوني و رسانه هاي مكتوب 
ضدانقالب به گونه اي خط دهي مي كنند كه اوضاع 
اقتصادي كش��ور به مرزي از بحران رس��يده است 
كه تنه��ا راه ع��الج، برخورد سخت)ش��ورش هاي 
اجتماعي( با حاكميت اسالمي است. همانطور كه 
اشاره شد نظام سلطه و جريان ضدانقالب تاكنون 
موفق نشده اند تا »پروژه تابستان داغ« را عملياتي 

كنند اما در عين حال از مردمي كه هر روز ش��اهد 
افزايش قيمت دالر و كاهش ارزش پول ملي هستند 
و از س��وءمديريت مديران اجرايي كشور گاليه مند 
هس��تند نمي توان انتظار داش��ت با دسيس��ه هاي 
دش��من رفتار منطقي داش��ته باش��ند و در مقابل 
پيش��نهادات توطئه گرايانه »مذاك��ره بدون پيش 

شرط« واكنش منطقي و عقالني داشته باشند. 
   مذاكره بدون پيش شرط 
با هدف تحريك جامعه ايران

اينكه دونالد ترامپ براي چندمين بار طي چند ماه 
اخير پيشنهاد مذاكره با طرف ايراني را ابراز مي كند 
نشان از آن اس��ت كه امريكايي ها شرايط موجود را 
بهترين زمان براي مذاكره با طرف ايراني مي دانند. 
ترامپ در ديدار امير كوي��ت مي گويد: »ايران »در 
آشوب كامل است« و االن فقط نگران بقاي خود به 
عنوان يك كشور هستند. آمادگي خود را براي ديدار 

با رئيس جمهور ايران اعالم مي كنم.« 
از اواسط فروردين ماه كه نرخ دالر شكل خيره كننده 
صعودي به خود گرفت و مردم كشورمان گراني و 
بيكاري و تورم را بيش از گذشته احساس كردند، 
دولت اياالت متحده بارها پيشنهاد مذاكره با طرف 
ايراني را ارائه داده است و طي دو بار از »مذاكرات 
بدون پيش شرط« سخن به ميان آورده است و در 
هر دو بار بازار داخلي ارز، نسبت به آن واكنش نشان 
داده است، بدين معنا كه دست هاي پشت پرده اي 
در داخل كش��ور تالش كرده در هم��ان روزي كه 
دونالد ترامپ از مذاكره بدون پيش شرط با طرف 
ايراني سخن به ميان آورده، قيمت دالر را تنها در 
همان روز كاهش دهد و اين پيام را به مردم برساند 
كه »مذاكره با امريكا راه برون رفت از شرايط موجود 
اس��ت«! تلقي امريكايي ها از فض��اي داخلي ايران 
اينگونه مي باش��د كه آنچه مي تواند رفتار ايران را 
»استانداردس��ازي« كند، در تنگنا قراردادن مردم 
ايران و عصبي كردن آنهاس��ت و مردم عصبي در 
مقابل پيش��نهاد مذاكره بدون پيش ش��رط رفتار 
معقولي از خود نش��ان نخواهن��د داد و عصبانيت 
خود را در رويارويي با حاكميت تخليه می كنند و از 
حاكميت مي خواهند تا پيشنهاد مذاكره را اجابت 
كند. نبايد غافل شد كه پيشنهاد امروز امريكا براي 
مذاكره بدون پيش ش��رط در بس��تر ناكارآمدي و 
ناتواني افراد و جريانات سياس��ي اس��ت كه امروز 
مديريت كشور را بر عهده دارند و براي جمع كردن 
بستر مورد اشاره مسئوالن اجرايي كشور برخالف 
پنج ماه گذش��ته اقدامات مؤثر و دلسوزانه جهت 

بهبود اوضاع اتخاذ كنند.

شکست پروژه تابستان داغ
عصباني كردن مردم با هدف اردوكشي هاي خياباني تاكنون شكست خورده اما از دستور كار دشمن خارج نشده است

واقعه1۷شهريور كه به علت كش��تار بي رحمانه مردم معترض 
توسط رژيم پهلوي »جمعه سياه« لقب گرفت، ابعاد مفهومي و 
ايدئولوژيكي بسياري را متأثر از گفتمان انقالب اسالمي به فعليت 
رسانيد كه در مسير پيروزي نهايي آن مؤثر افتاد. همين مفاهيم 
ايدئولوژيك در ادوار مختلف مورد واكاوي دقيق ضدانقالب قرار 
گرفت و به اَش��كال گوناگون مورد تعرض فكري و سياسي واقع 

شد كه دامنه آن تا به امروز گسترده است:
۱- دش�من شناس�ي و قط�ع ي�د امري�كا: حادث��ه 
1۷ش��هريور135۷با اس��تعفاي جمش��يد آموزگار از نخست 
وزيري، مأمور شدن شريف امامي به دستور مستقيم كاخ سفيد 
براي تشكيل كابينه و تحقق دگرباره سياست هاي امريكا در ايران 
مصادف شد  اما چرا آنچه شريف امامي مبني بر اصالحات ظاهري 
و آشتي دولت و ملت و تعديل ارتباط با روحانيت در دستور كار 
داشت- فارغ از گسست مردم از رژيم- مورد پذيرش يا حداقل 
آرام سازي اجتماع قرار نگرفت؟ اس��تقالل خواهي و اراده ملت 
بر قطع اليد كردن اغيار به ويژه امريكا از مس��ائل داخلي ايران، 
پيامي بود كه مردم با رهبري امام خميني)ره( درصدد تفهيم آن 
به استكبار بودند. امروزه دشمنان بيروني و بازانديشان انقالب 
اسالمي در داخل، مجدد درصدد آن هستند تا با چالش مفهومي 
و مصداقي در بُعد غرب ستيزي گفتمان انقالب اسالمي، زمينه 
را براي ورود گفتمان هاي جايگزين آماده نمايند كه در استحاله 
سياسي نظام  جمهوري اسالمي نقش محوري دارد. طرح مجدد 

آشتي ملي از سوي حصرنشينان، تكثر گفتماني از موضع برابر و 
لزوم چند قطبي در جامعه، نمونه اين گفتمان سازي هاست. 

۲- آگاهي و بصيرت سياسي: در شرايط برانگيختگي اجتماعي 
آن زم��ان ش��ناخت مكر پهل��وي، دولت ش��ريف امام��ي و اربابان 
امريكايي ش��ان، كاري سهل و س��اده نبود. امام )ره( با افشاي پشت 
پرده سياس��ت هاي مقطعي و عوام فريبانه  ش��ريف امامي، موجب 
بصيرت جمعي، شناخت ابعاد حيلت دشمن و مانع از توقف جريان 
انقالب گرديد. يكي ديگر از مصاديق مردم فريبي در واقعه1۷شهريور 
طرح اين شائبه بود كه مردم از پهلوي گسس��ته اند نه از سلطنت و 
بدينوسيله سعي در خاموش س��ازي جريان نوبيدار انقالب مي شد. 
روزنام��ه لوموند فرانس��ه پس از واقعه1۷ش��هريور ب��ه نقل از يك 
تحليلگر امريكايي نوش��ت: »ايران نشان داده اس��ت نيروي حاكم 
را نمي خواهد اما مش��خصاً نمي توان گفت چه مي خواهد؟!« ليك 
تحليل شعارهايي چون »يا مرگ يا خميني«، »حزب فقط حزب اهلل/ 
 رهبر فقط روح اهلل« و امثال آن كه از روش هاي معتبر زبان شناسي 
تاريخي- سياسي است، نشان مي دهد مردم هم به آنچه نمي خواستند 

آگاه بودند و هم در آنچه مي خواستند هوشيار و بصير. 
ظرفيت و پتانس��يل موجود در بصيرت انقالبي، موجب گرديد 
تا بصيرت زدايي از س��اختار انق��الب با اس��تراتژي هايي چون: 
مفهوم سازي حول بصيرت سياسي با واژگان تندروي، بدبيني، 
افراطي گرايي، سياه نگري و مانند آن و تحريف يا بازتعريف حقايق 

تاريخي از ديرباز تاكنون از اولويت هاي ضدانقالب قرارگيرد. 

۳- جهاد، تجهد و حركت ميداني: ب��ا بيانيه امام)ره( عليه 
دولت ش��ريف امامي و طرح آش��تي مل��ي، اولين اق��دام مردم 
»تش��ديد حركت هاي ميداني و روش��نگري« جهت سرنگوني 
رژيم و پيروزي انقالب اس��المي ب��ود. در بره��ه كنوني نيز كه 
دشمن با همان ترفندها سعي در توقف مسير پيش رونده انقالب 
اسالمي و انحراف آن دارد و با ظاهرسازي، مسير برجاميزه كردن 
ايران، توقف جهاد علمي و سازندگي و... و سپس تشديد تحريم 
و فش��ارهاي اقتصادي را در پيش گرفته است، جهد و جهاد در 
ميادين اقتصاد، فرهنگ و سياست در بعد فكري و عملي جهت 
خنثي سازي مكر دش��من از ضروريات است كه رهبري بارها با 

عنوان جهاد كبير از آن ياد كرده اند. 
۴- جمهوري و مردم ساالري: جايگاه مردم در نظام اسالمي 
از منظر امام راحل به حدي بود كه كل اركان اجرايي و حكومتي 
را يك سو و مردم را در سوي ديگر در تعامل و تعادل در راستاي 
يكديگر قرار مي دادند، صد البت��ه بدون اصالت دادن به مفاهيم 

دموكراسي و پوپوليست!
در واقعه1۷شهريور رژيم پهلوي، دولت شريف امامي و كاخ سفيد 
چون مثلث فريب به دور ايران سعي در كنترليزه كردن شرايط 
و مهار نيروي انقالبي داشتند و در حالي كه به اصالح روابط خود 
با مردم تظاهر مي كردند، از س��وي ديگر تشديد سركوب را در 
دستور كار داشتند كه اوج آن در جمعه سياه رخ نمود. امروز نيز 
دشمِن ديرين به دنبال تقليل قدرت انقالب اسالمي و مهار آن 

از مجراي همان استراتژي شوك و بهت است كه بارها به اشكال 
مختلف آن را پياده سازي كرده و از آن جهت كه به خوبي از پايگاه 
مردم در نظام جمهوري اسالمي باخبر است، نقاب مردم دوستي 
بر چهره مي زند و در پشت آن، حصار فشارهاي اقتصادي بر ملت 
ايران را تنگ تر مي كند تا بدان جا ك��ه حتي در مقابل اعتراض 
نمايندگان ايران در دادگاه الهه نسبت به سياست هاي ظالمانه 

تحريمي، بي تفاوتي پيشه كرده و پاسخي نمي دهد!
تالش جهت انحراف مفهوم مردم در انقالب اسالمي از مفهوم عام 
»ملت« به معناي انتزاعي »خلق ايران« و سپس انزواي ايران از 
ساير ملت هاي مسلمان و نيز فعال كردن گروه هاي تروريستي 
خلق گ��را و... نيز از ديگر نمونه هاي مك��ر خصم جهت تضعيف 
جمهوريت در گفتمان انقالب اسالمي به عنوان مهم ترين ركن 
است. 1۷شهريور نطفه مفاهيم استراتژيك بسياري را در مسير 
انقالب اسالمي پي ريزي كرده و عامليت بخشيد كه اتحاد ملي، 
ايستادگي، حركت رو به آينده، دشمن شناسي، ناپايداري ظلم و 
شكست تئوري سازش در مقابل آن، چيرگي جنبه الهي بر جوانب 
مادي و... از ديگر مفاهيم قابل فهم از اين واقعه مهم است كه در 
ميعادگاه انقالب اسالمي حيات يافت و امروز رسالت نگهداري و 
بلوغ آن بر دوش ماست. با شناخت ابعاد و دستاوردهاي مختلف 
وقايعي چون1۷شهريور مي توان با گذشت بيش از چهار دهه از 
انقالب، همچنان مسيريابي كرد، از اشتباهات تاريخي دور ماند 

و تاريخ ساز شد. 

دستاوردهاي واقعه ۱۷شهريور و رسالت امروز ما
يادداشت | زينب عامري

آيت اهلل نوري همداني:

مسئوالن کوتاهی کنند، از مردم سیلی می خورند

امريكايي ها كارش�ان را در حوزه نرم افزاري و القای فرهن�گ غربي- امريكايي 
آغاز كرده اند، اما در حوزه سخت افزاري، نظامي و دفاعي حتمًا موفق نمي شوند. 
به گزارش ايسنا علي اكبر واليتي مش��اور مقام معظم رهبري در امور بين الملل طي 
سخناني در مراسم گردهمايي مديران مدارس نمونه كش��وري براساس الگوي سند 
تحول بنيادين آموزش و پرورش اظهار كرد: بايد تربيت ما طبق الگوي اسالمي- ايراني 
انجام شود، اما ضعفي را احس��اس مي كنيم كه اكنون به نسل جديد توسط بيگانگان 
القا مي ش��ود؛ آنهايي كه اين كش��ور و ملت را قبول ندارند. وي افزود: رئيس جمهور 
افسارگسيخته امريكا نيز از اينكه بگويد ما در پي نابودي ايران هستيم پرهيزي ندارد، 
حتي وزير دفاع اين كشور در زمان رياست جمهوري ريگان گفته بود بايد ريشه ملت 
ايران را بخش��كانيم، آنها كارش��ان را هم ش��روع كردند اما در جنگ با ايران در حوزه 
سخت افزاري،  نظامي و دفاعي حتماً موفق نمي ش��وند، بنابراين در حوزه نرم افزاري 

تالش مي كنند كه فرهنگ غربي- امريكايي را القا كنند. 
مش��اور رهبري در امور بين الملل همچنين با تأكيد بر اينك��ه بايد هويت ملي و ديني 
به فرزندان اين كشور شناس��انده ش��ود، گفت: تربيت ما بايد مبتني بر اسالم و سنت 
ايراني باشد و در نظر داشته باشيم كه امروز شكل غرب زدگي تغيير كرده است، لذا اگر 
مي خواهيم اين كشور آينده اي داشته باشد كه حتماً خواهد داشت بايد فرزندان را در 

حوزه تزكيه و تعليم خوب تربيت كنيم. 

مشاور مقام معظم رهبري: 

امريكايي ها بر القاي فرهنگ غربي به ايرانیان 
مرجع تقليد جهان تش�يع گفت: امروز تمام خواسته متمرکز شده اند

رهبري معظم، علم�ا و مراجع، حل مش�كالت مردم 
است. اگر مس�ئولي در خدمت به مردم كوتاهي كند، 
بدان�د روزي از همي�ن مردم س�يلي خواه�د خورد. 
به گزارش فارس، آيت اهلل العظمي حسين نوري همداني 
از مراجع عظام تقليد در ديدار عده اي از طالب اعزامي به 
مناطق مختلف كشور براي انجام تبليغ در دو ماه عزاداري، 
محرم و صفر را بهترين فرصت تبليغي دانست و گفت: بايد 
افكار و هدف امام حس��ين)ع( را با شرايط روز براي مردم 
معرفي كرد؛ اينكه مي گويم امام حسين)ع( براي برداشتن 
ظلم و س��تم و مبارزه با فس��اد قيام كرد؛ اينكه مي گويم 
برقراري عدالت و اجرايي كردن اسالم محمدي هدف امام 
حسين)ع( بود، براي مردم بيان شود. بايد گفته شود آن 
قدر مبارزه با ظلم و ستم و فساد مهم بود كه اباعبداهلل )ع( 
براي ريشه كن كردن آن و استقرار اسالم ناب تمام هستي 

خود را به ميدان آورد. 
   نمي شود گفت در منابر از سياست نگوييم

معظم له پاسخ به ش��بهات را مهم ترين و اصلي ترين كار 
امروز روحانيت دانست و گفت: دشمن با استفاده از فضاي 

مجازي و تبليغاتي گسترده س��عي در تخريب اعتقادات 
دارد. امروز بايد شبهات را ديد و پاسخ داد. نمي شود گفت 
در منابر از سياست اسالمي سخن نگوييم. اتفاقاً دشمن 
دنبال همين است كه بي سر و صدا مجلسي گرفته شود و 
تمام، در حالي كه حركت سياسي امام حسين)ع( و مسائل 
روز بايد بيان شود. امروز مردم مي خواهند بدانند كه امام 

حسين)ع( چه وظيفه اي را براي آنها در نظر مي گيرد. 
مرجع جهان تش��يع، خطر الق��ای ناكارآمدي حكومت 
اسالمي را توطئه دشمن دانست و افزود: يأس و نااميدي 
در جامع��ه خطر بزرگي اس��ت اما نباي��د از بازگو كردن 

حقايق غفلت كرد. علمای م��ا بايد با مردم و در كنار آنها 
باشند. امروز هم وظيفه همين است. روحانيت در دفاع 
از م��ردم و انقالب و نظام بايد بر س��ر ع��ده اي كه ضربه 
مي زنند داد بزنند. امروز تمام خواس��ته رهبري معظم، 
علما و مراجع حل مشكالت مردم است. اگر مسئولي در 
خدمت به مردم كوتاهي كند، بداند روزي از همين مردم 

سيلي خواهد خورد. 
   نااميد كردن مردم خطاست

ولي عدم مديريت مردم را نااميد مي كند
ايشان گفت: نااميد كردن مردم بسيار خطاست ولي بيش 
از همه بعضي از مسئوالن با عملكرد بد خود مردم را نااميد 
مي كنند. مردم وقت��ي مي بينند يك جن��س صبح يك 
قيمت و عصر يك قيمت و گاهي دو مغازه كنار هم با قيمت 

متفاوت دارد، از اين عدم مديريت نااميد مي شوند. 
اين مرجع تقليد با تأكيد بر اينكه نظارت و كنترل قيمت 
ربطي به تحريم ندارد؛ زحمت و كار مي خواهد، خطاب به 
طالب اعزامي اظهار داشت: نوكري امام حسين)ع( براي 
همه ما افتخار است. با مردم مهربان باشيد و بدانيد اخالق 

و تواضع و اخالص بهترين تبليغ است. 

   گزیده خبر

محمد   اسماعیلی
   گزارش


