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سلحشوريدينخودرااداميكند؟
فريد ابراهيمي يكي از كاربران توئيتر نوش��ت: برات 
قباديان همسر پروانه سلحشوري در انتخابات مجلس 
كانديدا ش��د و صالحيتش را نه ش��وراي نگهبان كه 
هيئت اجرايي وزارت كش��ور روحاني رد كرد اما نعمت زاده آبرويش را 
خريد و او را مع��اون وزارتخان��ه خود كرد. ريش��ه عربده ه��اي اخير 
سلحش��وري براي به حاش��يه بردن بازداش��ت دختر نعم��ت زاده، از 
همينجاست. شبنم نعمت زاده دختر وزير هزارميلياردي دولت بنفش و 
مسئول ستاد انتخاباتي روحاني، چند روز ديگه به اتهام قاچاق دارو و 

فساد اقتصادي محاكمه ميشه. 
 آماده باشيد كه اين دفعه حتي خودسوزي دسته جمعي علي مطهري و 

پروانه سلحشوري و تاج زاده و مهناز افشار هم ديگه فايده نداره!
........................................................................................................................
اشتباهنكنيم،رئيسجمهورامريكانهشمراستنهيزيد!

مهدي جهان تيغي فعال رسانه اي در كانال تلگرامي 
خود نوش��ت: بعد از 40س��ال از انقالب اسالمي اگر 
بگوييم چهار قرن معرفت مردم درباره شناخت شمر، 
عمرس��عد، حرمله و يزيدهاي زمانه افزايش يافته نه 
تنها سخني به گزاف نگفته ايم بلكه بايد به صراحت گفت كه به اندازه 
همه قرون پس از ائمه اطهار)ع(، انقالب اس��المي توانسته بر معرفت 
عاشورايي ش��يعه و فراتر از آن جهان اسالم بيفزايد. شايد بتوان گفت 
افزايش بي نظير معرفت عاش��ورايي مردم ايران، بزرگ ترين دستاورد 

انقالب 57 است. 
در داليل درس��تي اين ادعا نيز مي توان نكات زي��ادي گفت اما چون 
انقالب با الهام از آموزه  هاي كربال شكل گرفته و مهم تر از آن مستمراً 
انقالب بر مدار حسيني حفظ و در حال حركت بوده، خود به خود طي 
ساليان گذشته معرفت عاشورايي ايرانيان و عالقه مندان به انقالب در 
سرتاسر جهان اسالم افزايش يافته است. با اين حال يك نكته ظريف 
را بايد يادآوري كرد، حال يزيد زمانه كيست؟! ترامپ؟ جواب نه است! 
زيرا او مصداق اصلي نيست. به نظر مي رسد همان  فرمانروايان به ظاهر 
اس��المي كه در س��ال هاي اخير فرمان كش��تار كودكان و سر بريدن 
مسلمان در سوريه، عراق، يمن، پاكستان، بحرين و... را صادر كردند، 
يزيدهاي زمان هستند. يزيد فعلي را بايد در جهان اسالم جست وجو 
كرد نه در بالد كفر و روم! ضمن اينكه هيچ مصداقي به يزيد در دوران 
خالفت به آل سعود در ش��رايط فعلي نزديك تر نيست. مي توان گفت 
با تحركات فرهنگي و ضدديني بن سلمان، حكومت آل سعود از مدل 
حكومت معاويه به سمت يزيد - فسق و فجور علني و خالف اسالم در 

پوشش اصالحات- با شتاب بيشتري در حال حركت است. 
بنابراين ترامپ هاي امريكايي اين وسط كيستند و چه هستند؟! جواب 
تاريخي و تا آخرالزمان همان است كه امام خميني)ره( گفتند: امريكا 
شيطان بزرگ است! نبايد جاي يزيد و شيطان را اشتباه گرفت. همه 
اين يزيدها و شمرهاي زمانه ما شاگردان همان شيطان بزرگ هستند. 
امروز يزيدهاي زمان در طول، رئيس جمهور امريكا- شيطان بزرگ- 
عمل مي كنند و نقطه مركزي همان رژيم امريكاست كه هيچ گاه نبايد 

از كيد و مكر او غافل بود. 
در هر صورت مبارزه با شياطين كوچك بسيار خوب است ولي كار 
بزرگ تر مبارزه با شيطان بزرگ است و خواهد بود، زيرا وقتي مبارزه 
با ش��يطان بزرگ فراموش مي شود، ش��ياطين كوچك نيز فرصت 
عرض اندام پيدا مي كنن��د. همانطور كه وقت��ي نفتكش انگليس و 
پهپاد امريكايي را منهدم كرديم، امارات و عربس��تان هم مجبور به 
عقب نشيني شدند. بماند كه فلس��فه هاي بزرگ تر ديگري در اولي 
بودن مبارزه با امريكا بر ديگر ش��ياطين كوچك غربي و ش��رقي در 

اين زمانه وجود دارد.

عضوفراكسيوننمايندگانوالييمجلس:
 مذاكره با امريكا 

عضويت در كمپين انتخاباتي ترامپ است
عضوفراكسيوننمايندگانواليي
مجل�سمعتق�داس�تتم�ام
گروههايسياسيداخليبراين
اعتقادنددرشرايطفعليمذاكره
باامريكااش�تباهمحضاس�ت.
احمد عليرضا بيگ��ي در گفت وگو 
با خانه ملت با اش��اره به تالش هاي 
امريكا و اروپا براي ديدار روحاني با 
سران امريكايي در سفر پيش روي رئيس جمهور كشورمان به نيويورك، 
گفت: دولت نبايد دچار خوش خيالي و توهم باش��د و مذاكره را مفيد 
بداند. نماينده مردم تبريز، اسكو و آذرشهر در مجلس شوراي اسالمي بر 
همين اساس يادآور شد: وقتي مقام معظم رهبري طبق قانون اساسي 
سياست هاي جمهوري اسالمي را تبيين مي كنند كه سياست راهبردي 
نظام محسوب مي شود، دولت نيز بايد طبق آن عمل كرده و اگر امريكا 

برجام را پاره كرد ما نيز بايد آن را به آتش مي كشيديم. 
وي افزود: متأسفانه دولت در برهه اي دچار خوش خيالي شد و حيات 
خود را وابسته به برجام دانست و حاضر نشد تن به خروج از برجام دهد 
كه همين باعث شد خسارات بعدي به جمهوري اسالمي تحميل شود. 
عليرضابيگي در ادامه با بيان اينكه ترامپ براي موفقيت انتخاباتي خود 
نيازمند يك عكس يادگاري با روحاني است كه بگويد توانسته ايران را 
پاي ميز مذاكره بكشاند، عنوان كرد: امروز هرگونه مذاكره عضويت در 
كمپين انتخاباتي ترامپ محسوب ش��ده و كمك به او خواهد بود، لذا 
هرگونه ديدار و مذاكره با س��ران امريكايي در ادامه خطاهاي گذشته 
است كه خسارات جبران ناپذيري به ما خواهد زد و در آينده تاريخ نيز 

قضاوت خوبي درباره آن نخواهد داشت. 
........................................................................................................................

  دولت در مبارزه شفاف با فساد
پيشقدم شود

قوهقضائيهارادهج�ديبرايمقابلهبافس�اددارد،دولتهمبايد
بهميدانبيايدوخطقرمزيدرمبارزهبافس�ادنداش�تهباش�د.
سيدحسن حسيني شاهرودي سخنگوي كميسيون اقتصادي مجلس 
ش��وراي اس��المي در گفت وگو با مهر، با تأكيد بر اينكه دولت بايد در 
مبارزه شفاف با فساد پيشقدم باشد، تأكيد كرد: مقدمات فساد در قوه 
مجريه ايجاد مي شود و خروجي فساد نيز در قوه مجريه مشكالتي را 
ايجاد مي كند به همين جهت دولت نبايد منتظر ورود قوه قضائيه براي 

مبارزه با فساد باشد. 
س��خنگوي كميس��يون اقتص��ادي مجل��س با اش��اره ب��ه اظهارات 
رئيس جمهور مبني بر اينكه دولت بايد در اتاق شيشه اي باشد، تصريح 
كرد: دولت بايد در راستاي شفاف سازي و نظام سازي فرآيندها اقدام 
كن��د، مقاومت هاي زيادي در بدن��ه دولت براي اجراي س��امانه هاي 
شفاف س��ازي وجود دارد، ايجاد ش��فافيت هزينه دارد زيرا عده اي از 
رانت هاي بزرگ محروم مي ش��وند. ايجاد شفافيت در نظام اقتصادي، 
گمرك، واردات و صادرات ضروري اس��ت. وي با اش��اره به اينكه قوه 
قضائيه اراده جدي براي مقابله با فساد دارد و مجلس نيز در اين مسير 
حركت مي كند، گفت: دولت بايد به ميدان بياي��د و خطر قرمزي در 
مبارزه با فساد نداشته باشد. فس��اد از هر حزب و جناحي در مجلس، 

دولت و قوه قضائيه بايد مورد بررسي قرار گيرد.

حداقلدردودههگذشته،هرسالآغازماهمحرم،
آغازم�وجش�بههافكنيهايفعاالنرس�انهاي
وسياس�ياصالحطلبدرم�وردع�زاداريامام
حسين)ع(نيزاست.اينشبهاتگرچهباادبياتي
تلويحيوصرفپرسيدنسؤالطرحميشود،اما
ميتواندذهنافراديازجامعهراكهمطالعاتدقيق
درموردموضوعاتدينيوتاريخيندارند،تحت
تاثيرقراردهد.نگاهيبهرسانههاياصالحطلب
ومواضعفعاالنسياس�يوفرهنگيوابس�تهبه
اينجري�اندردوهفتهاخيرنش�انميدهدكه
امس�النيزآنانفعالي�تخودرادرم�وردايجاد
س�ؤالوش�بههپيرامونعزادارياباعبداهلل)ع(
همچ�ونس�الهايگذش�تهدنب�الكردهان�د.

دعوايسياسيپايهيئت
از انتقادات همواره اصالح طلبان به مراسم هاي عزاداري، 
دادن شعارهاي سياسي يا ايراد سخنراني هاي سياسي 
در اين جلسات اس��ت، البته اصالح طلبان صرفاً به آن 
بخش��ي كه منتقد جريان خودي شان اس��ت، انتقاد 
دارند، وگرنه اگر سخنرانان مراس��م عزاداري از دولت 
آنان حمايت كنند يا در حمايت از مواضع اصالح طلبان 
حرفي بزنند، اين جري��ان نگران آنچه سوءاس��تفاده 
ابزاري از دين مي نامد، نمي ش��ود. حسن روحاني روز 
چهارش��نبه )يك روز پس از عاشورا( در جلسه هيئت 
دولت با تأكيد بر اينكه نبايد حادثه عاش��ورا و كربال به 
هيچ عنوان جناحي شود، گفت: »اگر در مجالس عزاي 
امام حسين)ع( سخنران و مداح بخواهد حادثه عاشورا 
را در خدمت خود و جن��اح خود قرار دهد، اين موضوع 
خيانت به اباعبداهلل الحسين)ع( است. امام حسين)ع( 
براي نجات همه انسان ها و الگوي همه بشريت است.« او 
سپس افزود: »خوشبختانه امسال موارد كمي از سخنان 
تفرقه انگيز شنيده شده و تعداد كس��اني كه به دنبال 
ايجاد دوقطبي كاذب بودند، اندك ب��وده و قابل اعتنا 

نيست و اين از موفقيت هاي بزرگ ملت ايران است.«
اين در حالي است كه پيش از اين خود او از مهم ترين 
قيام خونين شيعه يعني حادثه كربال درس مذاكره را 
براي توجيه مذاكرات سياس��ي دولتش و براي تأييد 
رويكرد دولتش در مذاكره با غرب استخراج كرد و هم 
موجي از تعجب و اعتراض را ميان مردم و كارشناسان 
سياسي و تاريخي برانگيخت و هم مورد عتاب رهبري 
در يك س��خنراني عمومي قرار گرفت: »يك عده اي 
در قضيه  مذاك��ره و مس��ئله  مذاكره س��هل انگاري 
مي كنند، سهل انديش��ي مي كنند، مطلب را درست 
نمي فهمند... وقتي صحبت مذاكره مي شود، مي گويند 
آقا شما چرا با مذاكره  با امريكا مخالفت مي كنيد؟ خب 
اميرالمؤمنين)ع( هم مذاك��ره كرد با فالن كس، امام 
حس��ين هم مذاكره كرد. اوالً اميرالمؤمنين)ع( كه با 
زبير يا امام حس��ين)ع( كه با ابن سعد حرف مي زند، 
او را نصيحت مي كند، بحث مذاكره  به معناي امروزي 
نيست، مذاكره  امروزي يعني معامله، يعني يك چيزي 
بده، يك چيزي بگير. اميرالمؤمنين)ع( با زبير معامله 
مي كرد كه ي��ك چيزي بده، يك چي��زي بگير؟ امام 

حسين)ع( با ابن سعد معامله مي كرد كه يك چيزي 
بده يا يك چي��زي بگير؟]هدف [ اين ب��ود؟ تاريخ را 
اين جور مي فهميد؟ زندگي ائمه)ع( را اين جور تحليل 
مي كنيد؟ امام حس��ين)ع( رفت نهيب زد، نصيحت 
كرد، گف��ت از خدا بترس، اميرالمؤمني��ن)ع( زبير را 
نصيحت كرد... امروز مذاكره به اين معنا نيست، براي 
اينكه ما با امريكا كه شيطان بزرگ است، بايد مذاكره 
كنيم يك عده اي واقعاً با نگاه سهل انديشانه و عوامانه 
و بدون فهِم حقيقِت حال مثال مي آورند و در روزنامه 
مي نويسند، در س��ايت مي نويس��ند و در سخنراني 
مي گويند كه چرا اميرالمؤمنين)ع( با زبير مذاكره كرد، 
شما با امريكا مذاكره نمي كنيد؟« لذا با سوءاستفاده 
ابزاري و استفاده جناحي از قيام كربال مخالف نيستند 
و خود آن را انجام مي دهند. اما اعتراض شان آن است 
كه عليه ما انجام ندهيد! به دفعات در سخنراني هايي 
كه اصالح طلبان در مراسم عزاداري محرم داشته اند، 
از انتخابات و نظارت استصوابي و هزار و يك موضوع 
سياس��ي ديگر گفته اند. در عاش��وراي همين امسال 
محمد خاتمي با گذاشتن مطلبي در صفحه اينستاگرام 
خود، نيروهاي آتش به اختيار را ب��ه يزيد بن معاويه 
نسبت داد. آيا اين سوءاس��تفاده ابزاري و جناحي از 
واقعه كربال نب��ود؟ الهه كواليي ه��م در مصاحبه اي 
از پيام عاش��ورا سوءاس��تفاده كرد تا بگويد زنان بايد 
براي تماش��اي بازي مردان به استاديوم هاي ورزشي 
بروند: »زنان ايراني با بهره گيري از درس هاي عاشورا 

و ش��جاعت هاي مثال زدني حض��رت زينب)س( در 
انتقال پيام امام حس��ين)ع( به تاريخ بشري، حقوق 
انساني خود را دنبال كرده اند. بي ترديد حضور زنان در 
ورزشگاه ها نه باالترين و نه مهم ترين خواسته آنها بلكه 
نمادي از پيگيري حقوق قانوني آنهاست.« حال چگونه 
اصالح طلبان و دولت مي توانند مدعي مخالفت خود 
با استفاده ابزاري از واقعه عاشورا براي اهداف جناحي 
باشند؟! شعار »ياحس��ين ميرحسين« اصالح طلبان 
در س��ال 88 هم همچنان در خاطرها مانده اس��ت. 
موج سواری آنان بر توهين های عاشورای 88 هم خود 

روضه مفصلی است.
حملهبهسياهپوشيبراياهلبيت)ع(

روزنامه همدلي از رسانه هاي اصالح طلب، روز گذشته 
سياه پوشي عزاداران در ماه محرم و همچنين سياه پوش 
نمودن فضاي شهر را مورد حمله شديد قرار داد. در اين 
گزارش آمده است: »اين همه رنگ سياه در محرم از 
كجا آمده اس��ت؟ آيا رنگ سياه رنگ شيعه است؟ در 
قرآن هفت بار از رنگ سياه نام برده شده و همه هفت 
بار در كراهت آن سخن رفته است. از نظر روانشناسي 
رنگ ها، مشكي حزن و اندوه و افسردگي ايجاد مي كند 
و مي تواند باعث حالت تهوع شود، به همين خاطر است 
كه در هواپيما از رنگ سياه هيچ استفاده اي نمي شود. 
رنگ سياه، نماد ظلمت است، شادي و انبساط خاطر 
را از بين مي برد و زمينه خودكشي در افرادي را كه در 

بحرانند، افزايش مي دهد.« 

در ادامه گزارش، نويس��نده ضمن ادعاي پوچي كه 
»مدت عزاداري س��ه روز اس��ت« و ديگر عزاداري 
عاش��ورايي كارايي خود را از دس��ت داده، نوش��ته 
است: »در مقاطع مختلف تاريخي مسجل است كه 
مسلمانان صدر و ش��يعيان بعد، رنگ سفيد يا سبز 
را براي خود برمي گزيده اند تا از دشمنان ش��ان كه 
معموالً لباس سياه بر تن داشتند، تفكيك بشوند. به 
عنوان نمونه در زمان حكومت عباسيان چنين بود. 
موافقان سياه پوشي چنين استدالل مي كنند كه سياه 
پوشيدن براي عزاداري اشكالي ندارد. پاسخ اين است 
كه در اسالم عزاداري تنها سه روز جايز است. چرا ما 
تصور مي كنيم كه تنها مي توان با عزاداري سالگرد 
واقعه عاشورا را گرامي داشت؟ عزاداري آن هم در اين 
شكل فعلي اش چه نقشي در زنده نگه داشتن پيام 
عاشورا ايفا مي كند؟ عزاداري عاشورايي در زمانه اي 
داراي كاركرد بود كه شيعيان تحت حاكميت هاي 
استبدادي امكان برگزاري مراسمي در تجليل از امام 
حسين)ع( را نداشتند و الجرم از پوشش عزاداري و 
نماد سياه استفاده مي كردند اما اينك در ايران كه اين 
محدوديت براي يادكرد واقعه عاشورا وجود ندارد، 
عزاداري فاقد كاركردهاي بايس��ته در پاسداشت و 
احياي پيام عاشورا در ميان زندگان عزت طلب است. 
تغيير مراسم از آيين عزاداري به آيين آگاهي بخشي و 
انتقال پيام عاشورا به نسل جديد به سياه پوش كردن 

فضاي عمومي نياز ندارد.«

در بخشي ديگري از گزارش، نويس��نده رنگ سياه را 
رنگ وهابيون و داعش معرفي كرده و نوش��ته اس��ت: 
»گروه هايي مثل طالبان و داع��ش و جبهه النصره كه 
ريشه وهابي دارند، در رنگ س��ياه غوطه مي خورند و 
حتی پرچم داعش سياه است... سفيد رنگ مساوات و 
سادگي و فروتني و برابري همگاني و شفافيت و روشني 
و نور و... است، در عين حالي كه همه رنگ ها را در خود 
نهفته دارد و مادر رنگ ها به حساب مي آيد. سياه پوش 

كردن فضاي عمومي بدعتي مخرب در دين است.« 
جالب آنكه نويس��نده خود اذعان دارد س��ياه رنگ 
عزاس��ت و باز توقع دارد كه در مراس��م عزاي ساالر 
شهيدان از رنگ سياه استفاده نشود و سفيد بپوشيم. 
بيشتر لباس هاي رسمي و مجلس��ي در مراسم هاي 
عروسي يا فستيوال هاي سينمايي سياه است و آنجا 
كسي ياد افسردگي آور بودن رنگ سياه نمي افتد، لذا 
ايراد از رنگ سياه نيس��ت و منتشركنندگان مطلب 
هدف ديگري را دنبال مي كنند. از سويي كاش اگر نوع 
ديگري از مجالس براي اهل بيت)ع( را مي پسندند، 
خود ب��ا پاي��گاه اجتماعي حداكثري ك��ه مدعي آن 
هس��تند، آن را برپا كنند تا الگوي ديگران هم بشود، 
تا مبادا تصور شود ناتواني در جذب عزاداران امام)ع( 
را اينگونه س��رپوش مي گذارند، ضمن آنكه عزاداري 
به شيوه كنوني اتفاقاً نه تنها منافات با آگاهي بخشي 

ندارد كه از قضا آگاهي بخش است. 
پيشنهادتعطيلييكسالهعزاداريمحرم!

در يكي ديگر از اين حمالت به عزاداران امام حسين)ع(، 
مسيح مهاجري مديرمسئول روزنامه جمهوري اسالمي 
نوش��ت: »آيا با پخش مطالب سطحي بعضي مداحان 
تكراري از رادي��و و تلويزيون مي ت��وان هدف نهضت 
عاشورا را به نسل جوان فهماند؟! چرا رسانه ملي سراغ 
مداحان سنتي كه اش��عار فاخر مي خوانند و از متون 
معتبر مقاتل مطالب��ي را براي م��ردم بازگو مي كنند 
نمي رود؟ چ��را به جاي اين همه مداح��ي بي محتوا و 
حتي انحرافي و پر از مطالب موهن، س��خنراني هاي 
علمي و پرمغز درباره نهضت عاشورا از راديو و تلويزيون 
پخش نمي شود؟ چرا عزاداري هاي پرمحتوا اصوالً به 
صداوسيما راه ندارند؟ با سخن كساني كه اصل عزاداري 
را نفي مي كنند مخالفيم ولي س��ؤال  ما اين است كه 
چرا رس��انه ملي در قالب عزاداري هاي عاش��ورا پيام 
نهضت عاشورا و كربال را به مردم نمي رساند؟« يا آنكه 
محمد تقي فاضل ميبدي، فعال سياسي اصالح طلب 
حتي از تعطيلي يك ساله مراسم عزاداري سخن گفت: 
»جرياني هم مي خواهد با تحريف عاشورا از آن منفعت 
كسب كند. اين نوع عزاداري درست نيست و از مسير 
خود خارج شده است. علما بايد همگي با هم بيانيه داده 
و نس��بت به اين نوع عزاداري ها واكنش نشان دهند، 
حتي اگر يك سال هم عزاداري ها تعطيل شده و نوع 
عزاداري اصالح شود، بهتر از اين است كه اين مراسم به 

اين شكل ادامه يابد.«
اصالح طلبان ناتوان از شكل دهی مراسم های عزاداری 

پرشور، مدام پی  اشكال گيری از كار ديگران هستند.

سياسي كاري عليه عاشورا
اصالحطلباننابباسوءاستفادهجناحيوطرحشبهات،محرمراگراميميدارند!

انتخاباتيازدهميندورهمجلسش�وراياسالميدراسفند
ماهسالجاريدرحاليبرگزارخواهدشدكهكشوردرشرايط
خ�اصوكاماًلمتفاوتينس�بتبهادوارگذش�تهق�راردارد.
چهار ركن اصلي شامل سالمت، امنيت، مشاركت و رقابت، همواره 
در برگزاري انتخابات مختلف در جمهوري اس��المي ايران محور 
سياستگذاري هاي راهبردي بوده و تحقق حداكثري آن به معني 
موفقيت نظام در پيگيري يكي از اصول محوري مردم ساالري ديني 
تلقي شده است. گروه ها و جريانات مختلف سياسي نيز در طول 
سال هاي گذشته در بستر فراهم شده بر مبناي اصول فوق، ضمن 
طرح ديدگاه هاي خود در حوزه هاي سياسي، اقتصادي، فرهنگي 
و اجتماعي فعاليت ه��اي انتخاباتي را براي جل��ب آرای عمومي 

سازماندهي و اجرا كرده اند. 
به گزارش ميزان، اگر چه بسياري از رأي دهندگان تحت تاثير تفكرات 
جريانات مختلف سياسي نسبت به انتخاب كانديداي موردنظر خود 
اقدام مي كنند ليكن در شهر هاي كوچك تر رويكرد هاي منطقه اي، 
فاميلي و قومي نيز نقش پررنگي در رأي آوري كانديدا هاي مختلف 
دارد. مجموعه عوامل ذكر ش��ده در كنار برخي م��وارد جزئي تر و 
اس��تثنائات، موجب ش��كل گيري تركيبي از نمايندگان با ساليق 
سياس��ي، اقتصادي و فرهنگي مختلف در طول ادوار مجلس شده 
ليكن هيچ گاه تطبيقي يك به يك و دقيق ميان خروجي مجالس با 

شعار ها و رويكرد هاي انتخاباتي وجود نداشته است. 
شاخصهايفراموششدهوكيلملت

آسيب شناسي روند برگزاري انتخابات و عملكرد تبليغاتي كانديدا ها 
و رويكرد ها و اقدامات آتي آنها به عنوان »وكيل ملت« در جاي خود 

مي تواند محل بحث و گفت وگوي مستقلي باشد ليكن توجه به اين 
مهم كه فقدان معرفي »شاخص راهبردي« از سوي كانديدا ها كه 
امكان اندازه گيري ميزان رفتار عملي آنها از سوي موكالن را در طول 
چهار سال حضور در مجلس فراهم كند در رديف اشكاالت مهمي 
است كه همواره با آن روبه رو بوده ايم. يكي از مهم ترين چالش هايي 
كه كشور در طول 40سال پس از پيروزي انقالب اسالمي به دليل 
ماهيت ضداستكباري جمهوري اسالمي با آن مواجه بوده و بسياري 
از تحوالت در عرصه داخلي و خارجي نيز از آن متأثر ش��ده است، 
وجود آرای مختلف در خصوص چگونگي مواجهه و مقابله مؤثر با 

دشمني نظام سلطه و آثار سخت و نرم آن است. 
اصولومبانيایكهبايدخطمشیمجلسباشد

اگرچه اصول و مباني تبيين ش��ده از س��وي معمار كبير انقالب 
اسالمي حضرت امام)ره( راهبرد محوري در مواجهه با نظام سلطه 
را مشخص كرده و رهبري معظم انقالب نيز بر همان سبيل همواره 
بر ضرورت »مقاومت فعال« در برابر سلطه جويان و زورگويان تأكيد 
كرده اند، اما برداشت ها و قرائت هاي گوناگون از محكمات انقالب 
اسالمي باعث گرديده كه مس��ير هاي متفاوتي از سوي جريانات 

درون نظام براي تحقق اين مهم، تعريف و مفهوم سازي شود. 
تاكنون اختالف نظر جريانات سياس��ي در اين خصوص كه بايد 

ريشه آن را در تفاوت برداشت، جست وجو كرد، شكل گيري برخي 
تعارضات و بعضاً دوقطبي هاي كاذب و مضر در كشور را به دنبال 
داشته اس��ت، اما بايد اذعان كرد كه هر گروه، ش��اهد مثال های 
متعددي از موفقيت هاي خود و ناكامي هاي طرف مقابل در عرصه 

پيگيري روش هاي مورد نظر را نيز ارائه مي دهد. 
انفعالمجلسدربرابرفشارحداكثريدشمن

خروج امريكا از برجام و بهره گيري اين كش��ور از راهبرد »فش��ار 
حداكث��ري امريكا« كه ب��ا بهره گيري از مجموع��ه ظرفيت هاي 
سياس��ي، اقتصادي، نظامي و امنيتي نظام س��لطه طي دو سال 
گذش��ته عليه جمهوري اس��المي دنبال شد، ش��رايط سخت و 
بي س��ابقه اي را به كش��ور و مردم مقاوم ما تحميل ك��رد، ليكن 
بهره گيري نظام از ظرفيت ها، روش ها و اقدامات متعدد و متنوع 
براي مواجهه ب��ا هجوم همه جانبه دش��من و موفقي��ت راهبرد 
»مقاومت فعال« در عرصه كم اثر كردن تهديداِت تركيبي، موجب 
وضوح و عينيت يافتن شاخص هاي واقعي »مقاومت فعال« در ابعاد 

داخلي و خارجي شد. 
شايد در هيچ مقطع زماني در طول سال هاي پس از پيروزي انقالب 
اسالمي نتوان شرايطي مشابه وضعيت كنوني نام برد كه طي آن 
وضوح شاخص هاي ناب »مقاومت فعال« براي اهل نظر، هويدا و 

مسجل شده باشد. 
امروز و در سايه شفافيت غيرقابل انكار شاخص هاي »مقاومت 
فعال« اجماع كم س��ابقه اي ميان جريان هاي سياسي مختلف 
در كش��ور به  وجود آمده اس��ت كه مي تواند فرصت استثنايي 
براي شكل گيري مجلسي بر اساس »شاخص راهبردي« قابل 
اندازه گيري در كشور باش��د. »مقاومت فعال« نسخه بي بديل 
كشور در برابر زورگويي و فشار نظام سلطه به عنوان اصلي ترين 
تهديد كشور در طول 40سال گذشته است. فارغ از ديدگاه هاي 
سياس��ي كانديدا هايي كه خود را براي حض��ور در رقابت هاي 
يازدهمين دوره مجلس ش��وراي اسالمي در اس��فندماه سال 
جاري آماده مي كنند، در شرايط كنوني، اعتقاد، تعلق، پيروي 
و حمايت هر يك از آنها از راهبرد »مقاوم��ت فعال« به عنوان 
مهم ترين شاخص ارزيابي براي حضور بر صندلي هاي بهارستان 

بايد مدنظر عموم جامعه قرار بگيرد. 
مجلس�يبرمدار»مقاومتفعال«؛گاميب�رايناكام

گذاشتندشمن
»هدايت« روش��نگرانه جامعه به س��وي »انتخاب غيرجناحي« 
كانديدا هايي از اين جنس نيز مي تواند به عن��وان ركن پنجم در 
كنار س��المت، امنيت، مش��اركت و رقابت به عنوان دس��تور كار 
سياستگذاران حوزه برگزاري انتخابات مورد توجه و اهتمام باشد. 
شكل گيري مجلسي بر مدار »مقاومت فعال« گامي تعيين كننده 
در عبور سرافرازانه و موفق از پيچ تاريخي ناكام گذاردن دشمن از به 
كارگيري تنها ابزار باقي مانده براي وادار سازي جمهوري اسالمي 

به تسليم و سازش است.

مجلسدهموضرورتهايیكهبهمحاقرفتهاست

مقاومتفعال،گمشدهمجلسكمرمق

گزارش 2

سردارحاجيزاده:

پهپادامريكاييرايكنيرويآتشبهاختيارساقطكرد
بعدازساقطكردنپهپادامريكايي،بهطورمشخصپايگاه
العديد)پايگاهامريكاييهادرقطر(،پايگاهالظفره)پايگاه
امريكاييه�ادرام�ارات(ويكن�اوامريكاي�يدردرياي
عماننيزتوس�طموشكهايس�پاههدفگيريشدهبود.
به گ��زارش تس��نيم، س��ردار اميرعل��ي حاج��ي زاده طي 
گفت وگوي��ي با ن��ادر طال��ب زاده در برنامه اي ك��ه با هدف 
مخاطبان خارجي )به ويژه امريكايي( ساخته شده، در جواب 
به برخي سؤاالت خبرنگاران و كارشناسان امنيتي و نظامي 
غربي، به اظهار نظر در خصوص برخ��ي موضوعات ازجمله 
زدن پهپاد MQ- 4 امريكايي پرداخت و اظهار داشت: ما در 
اين عمليات مي توانستيم عالوه بر زدن پهپاد امريكايي كه 
تنها چند كيلومتر وارد فضاي آس��مان كشورمان شده بود، 
هواپيماي باسرنشين آنها يعني P8 را هم كه 35 نفر سرنشين 

داشت مورد اصابت قرار دهيم ولي اين كار را نكرديم و دليل 
تقدير ترامپ هم همين بود. ما حت��ي در خصوص تجاوز به 
يك متر از فضاي آسمان كشورمان هم حساس هستيم و زدن 

پهپاد امريكايي يك هشدار به آنها بود. 
وي درب��اره عكس العم��ل اي��ران در ص��ورت مقابل��ه به مثل 
امريكايي ها در آن واقعه تصريح ك��رد: اگر امريكايي ها واكنش 
نش��ان مي دادند و حتي اگر يك زمين خالي ما را هم مي زدند، 
به آنها پاس��خ مي داديم و در اين صورت اگر آنها مجدداً جواب 

مي دادند، جنگ شروع مي شد. 
فرمانده نيروي هوافضاي سپاه پاسداران انقالب اسالمي با بيان 
اينكه در آن مقطع همه نيروهاي ما آماده باش بودند، گفت: به طور 
مشخص پايگاه العديد )پايگاه امريكايي ها در قطر(، پايگاه الظفره 
)پايگاه امريكايي ها در امارات( و يك ناو امريكايي در درياي عمان 

هدف گيري شده بود كه در صورت واكنش امريكا، آنها را مورد 
اصابت قرار مي داديم. 

سردار حاجي زاده خاطرنش��ان كرد: الزم است همه بدانند كه 

تمامي پايگاه هاي امريكايي و ش��ناورهاي آنها تا فاصله 2هزار 
كيلومتري زير برد موشك هاي ما قرار دارد. 

وي با اش��اره به موضوع تفاوت عمل در آفند )حمله( و پدافند 
)دفاع( گفت: در آفند، نيروهاي عمل كنن��ده، قبل از عمليات 
دس��تور مي گيرند ولي در پدافند ممكن اس��ت يك افسر جزء 
عمل كننده، بنا بر دس��تورالعمل، آتش به اختيار عمل كند. در 
موضوع زدن پهپاد امريكايي نيز همي��ن اتفاق افتاد و خود من 

بعد از زدن پهپاد متوجه شدم. 
فرمانده نيروي هوافضاي سپاه با ابراز اينكه نه ما و نه امريكايي ها 
قصدي براي جنگ نداريم، افزود: ممكن است نيروهاي در ميدان 
كه در تماس با هم هستند، دست به چنين اقدامي بزنند كه در 
اين صورت ممكن است جنگي شروع شود. ما همواره خودمان را 

براي يك جنگ تمام عيار آماده كرده ايم. 

کبری  آسوپار
   گزارش   یک

   چهره


