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لباس مشكي هاي ما هم سياسي است
روزنامه همشهري در يادداشت ديروز 
خود، در واكن��ش به عصبانيت برخي 
بلندگوهاي استكباري از محرم نوشت: صداي شان درآمده است. چه كساني؟ 
همان هايي كه هميشه طرفدار تعطيلي عزاي محرم بوده اند. صداي شان به  
خاطر محتواي يك نوح��ه درآمده... از بي بي س��ي و ايران اينترنش��نال تا 
هم سفره هاي داخلي شان معترض سياسي شدن اشعار يك نوحه هستند. 
مثل هميشه عده اي هم از روي غفلت، راحت بازي خورده اند. مخالفان اصل 
عزاي محرم، حاال نگران سياسي ش��دن آن شده اند! ريش��ه اين نگراني و 
اعتراض در چيست؟ اصاًل كس��اني كه از اساس مخالف هيئت ها و مجالس 
عزاداري هستند، چطور نگران سياسي شدن آن شده اند؟ اشتباه محاسبه 
نكنيد. رسانه هاي معاند، دايه  مهربان تر از مادر نيستند. دل شان براي محتواي 
مجالس عزا نسوخته است. دنبال هيئت سكوالر هستند. چرا؟ چون بلندگوي 
استكبارند. اس��تكبار نمي تواند جمهوري اسالمي را تحمل كند، به همين 
دليل مخالف هر جماعتي هستند كه اهداف اين نظام اسالمي را فرياد بزنند، 
حاال چه هيئتي باشند، چه مس��جدي و چه مردم عادي كوچه و بازار. آنها 
خوب مي دانند كه اصل اين نظام در اعتراض به استكبار به  وجود آمده، براي 
همين با هر چيزي كه به رنگ اين نظام درآيد، مخالفند. كافي است همين 
فردا هيئت ها را از خط فكري نظام اسالمي جدا كنيد. ديگر كاري به  كار آن 
ندارند. به جاي يك  دهه محرم، كل س��ال را هم مجلس عزا بگيرند، كسي 
صدايش درنمي آيد، چون بي خاصيت شده اند. چرا با هيئت سياسي مخالفت 
مي كنند؟ چون مي خواهند اسالم را هم شبيه مسيحيت كنند. مگر مي شود 
بر مصائب سيدالش��هدا)ع( گريست و نس��بت به مصائب مسلمانان جهان 
بي تفاوت بود؟ روضه ه��اي ما، نوحه هاي م��ا، هيئت هاي م��ا و حتي اين 
لباس هاي مشكي  ما سياسي است. اينها نش��انه است؛ نشانه سياستي كه 

طرفدار ايستادن مقابل استكبار و طاغوت است. 
..................................................................................................................................

صداي داعش
روزنامه فرهيختگان در يادداشت ديروز خود 
به نوش��تار كينه توزانه ميرحسين موسوي 
درباره مدافعان حرم پرداخت و نوشت: تحليل 
ميرحسين موسوي آن هم در سال2022 از 
سوريه، چه در بعد زمان و چه در بعد مكان فرسنگ ها از واقعيت فاصله دارد. 
او يا حدود يك دهه از دنيا عقب تر است يا اينكه در اين سال ها دچار »زوال 
عقل« شده است، البته مي توان كمي هم روي احتمال سوم كار كرد كه او 
با افراط گرايي  در سياست، اكنون حتي تبديل شدن به »صداي داعش« را 
براي خود ارزش مي داند. روشن اس��ت كه در اين ماجرا موسوي در كدام 
سمت ايستاده است. او تحوالت سوريه را »غمنامه اي« خوانده كه همچنان 
ادامه دارد. او درس��ت در روزهايي كه رژيم صهيونيستي با حمله به غزه، 
چندين كودك را به شهادت رسانده و تصاوير آن در رسانه هاي بين المللي 
واكنش هاي بسياري را به  دنبال داشته، حكومت سوريه را »كودك كش« 
خطاب كرده است و رزمندگان ايراني را به »خون ريختن در سرزمين هاي 
بيگانه ب��راي تحكيم پايه ه��اي رژيمي كودك كش« متهم كرده اس��ت. 
نويسنده اضافه كرده است: ش��ايد يكي از داليل اينكه موسوي جسارت 
دست به قلم  شدن و نگارش چنين مطالبي را دارد، كم توجهي صاحبنظران 
به جنايت او عليه دموكراسي در ايران و ازبين رفتن ده ها نفر باشد. او عماًل 
با نپذيرفتن نتايج انتخابات، دموكراسي ايران را به لبه پرتگاه كشيد؛ كاري 
كه دونالد ترامپ هيچ گاه جرئت انجام آن را نداشت. با وجود اين، اكنون كه 
ميرحسين موسوي تبديل به صداي گروهك تروريستي داعش شده است، 

زمان خوبي براي تعيين تكليف جريان اصالحات با موسوي است. 
..................................................................................................................................

توهين به »مدافعان حرم« به سبك اسرائيل
روزنامه ايران هم در يادداش��تي اهانت ميرحسين 
موس��وي به مدافعان حرم را همس��ويي با اسرائيل 
توصيف كرد و نوش��ت: چنين متني كه هم بسيار 
سست است و هم بسيار گنگ، به خودي خود چندان ارزشي ندارد بلكه بايد 
آن را در چارچوب پروژه اي به حساب آورد كه در روزهاي اخير كليد خورده 
است؛ پروژه اي كه پيش برندگان آن جريان هاي ناهمسو و ناآگاه داخلي و 
جريان هاي رسانه اي معاند هستند؛ جريان هايي كه از مخالف تراشي هاي 

كاذب، سود خود را مي  برند و اهداف براندازانه خود را دنبال مي  كنند. 
حال، پس از گذشت نزديك 13سال از روزهاي پرالتهابي كه سردمداران 
فتنه باع��ث و باني اش بوده اند و در ش��رايطي كه نظ��ام طيبه جمهوري 
اسالمي با صرف نظر از مجازات قانوني و سخت آنها رويكردي رأفت آميز 
داشته و در طول سال هاي اخير نيز از محدوديت هاي شان كاسته است، 
به نظر مي  رسد معاندان سعي دارند با برجسته سازي موضوعات مرتبط با 
سردمداران فتنه، شرايط سياسي و اجتماعي را دچار تنش و منافع خود 
را از اين طريق كس��ب كنند. در خوش بينانه ترين حالت به نظر مي  رسد 
سردمداران فتنه، همانند س��ال 88، اين بار نيز ملعبه دست جريان هاي 
سلطنت طلب و منافقين شده اند و در اين صحنه گرداني، اسير گردابي از 

جهل و عناد شده اند كه روز به روز بيشتر در آن فرو خواهند رفت. 
..................................................................................................................................

 آقايان مدعي اصالحات 
»باج« را توافق ترجمه نكنيد!

روزنامه كيهان در يادداش��ت ديروز خود و در 
واكنش ب��ه برخي خبرس��ازي هاي داخلي و 
خارج��ي با ه��دف تحت فش��ار ق��رار دادن 
جمهوري اس��المي ايران به پذيرش مطالب��ات زياده خواهانه غرب در 
مذاكرات هسته اي نوشت: برخالف آنچه مقامات و رسانه هاي غربي اعالم 
مي كنند و در داخل كشور توسط شماري از مدعيان اصالحات و اعضاي 
دولت قبلي تكرار مي شود، تا كنون مذاكرات وين به هيچ نتيجه اي كه 
تضمين كننده منافع ملي كش��ورمان و مخصوصاً تأمين كننده انتفاع 
اقتصادي ايران باشد، نرسيده است و مذاكرات درباره چهار محور اصلي، 
كماكان بي نتيجه مانده است. پادمان، لغو تحريم ها، تضمين امريكا كه 
تعهدات خود را نقض نمي كند و اجراي مرحله اي توافق كه پيشنهاد - 
بخوانيد حيله- امريكاست و تيم هسته اي ايران با شناخت هوشمندانه اي 

كه از حريف دارد، به شدت با آن مخالفت مي ورزد. 
مقامات و رس��انه هاي غربي با اين هدف كه اي��ران را مانع انجام توافق 
معرفي كنن��د، درباره خ��ودداري امريكا از تن دادن به خواس��ته هاي 
قانوني و منطقي ايران س��خني نمي گويند و پي در پي مصاحبه كرده و 
مقاله مي نويسند كه پيش نويس توافق مورد قبوِل طرفين آماده است و 
اكنون نوبت ايران است كه گام نهايي را بردارد و توافق هسته اي رسميت 
پيدا كند! انگيزه حريف از اين بازي رواني، آن است كه در افكار عمومي، 
ايران را مانع رفع تحريم ها معرفي كند! و حال آنكه حريف اصرار دارد 
تحريم هاي اصلي باقي بماند و حتي حاضر نيست تضمين بدهد كه بعد 
از انجام توافق به تعهدات برجامي خود وفادار باشد!  اين بازي رذيالنه از 
سوي دشمن دور از انتظار نيست، ولي آنچه تعجب آور است اصرار برخي 
از مدعيان اصالحات و مسئوالن دولت قبلي است كه عهد شكني حريف 
را ديده اند، خودداري امريكا از ارائه تضمين را مي دانند و از باقي ماندن 
تحريم هاي اصلي نيز باخبرند ولي در همان حال دولت و تيم هسته اي را 
به باد انتقاد گرفته اند كه چرا به توافق تن نمي دهد؟! اين حركت جريان 
يادشده، غير از همسويي با دشمن- اگر نگوييم وطن فروشي- چه مفهوم 

ديگري مي تواند داشته باشد؟!
كيهان در پايان اين س��ؤال را مطرح كرده است كه: آيا ايستادگي تيم 
هسته اي كش��ورمان در مقابل باج خواهي امريكا و متحدانش به بهانه 
پادماني را درخور تقدير مي دانيد يا نظر برخي از مدعيان اصالحات را 

كه باج خواهي حريف را توافق ترجمه مي كنند؟!

 جزئيات درگيري نيروي دريايي ارتش 
در درياي سرخ

معاون عمليات نيروي دريايي ارتش جزئياتي از درگيري اين نيرو 
در درياي سرخ ارائه داد. 

به گزارش فارس، اميردريادار دوم مصطفي تاج الديني، معاون عمليات 
نيروي دريايي ارت��ش در ارتباط زنده تلويزيوني با اش��اره به جزئيات 
درگيري ني��روي دريايي ارتش در درياي س��رخ گف��ت: همانطور كه 
اس��تحضار داريد، يك��ي از تكاليف ني��روي دريايي راهب��ردي ارتش 
جمهوري اس��المي ايران تأمين خط��وط مواصالتي و دف��اع از منافع 

جمهوري اسالمي ايران در درياهاي آزاد و اقيانوس هاست. 
وي افزود: در همين راستا تيم اسكورت نيروي دريايي ارتش جمهوري 
اس��المي ايران تحت فرماندهي ناوش��كن تمام ايراني جماران كه در 
محدوده خليج عدن و درياي سرخ در حال انجام مأموريت است، شب 
گذشته پس از دريافت پيام درخواست كمك از سوي كشتي ايراني در 
محدوده درياي سرخ بالفاصله در منطقه حضور پيدا كرد و با قايق هاي 
مهاجم درگير ش��د. معاون عملياتي نيروي دريايي ارتش اظهار كرد: 
خوشبختانه با حضور مؤثر تيم اسكورت و تبادل آتش سنگين، قايق هاي 

مهاجم متواري شدند. 
..................................................................................................................................

اصالح طلبان اعالم موضع كنند
عضو هيئ�ت رئيس�ه مجلس ش�وراي 
اسالمي در واكنش به توهين ميرحسين 
موس�وي به مدافعان ح�رم تأكيد كرد: 
امثال موس�وي برخ�الف ادعاهايي كه 
دارند، هيچ تعلق خاطري به ايران ندارند. 
حجت االسالم عليرضا سليمي در گفت وگو 
با مهر، در واكنش به توهين ميرحس��ين 

موسوي به مدافعان حرم اظهار داش��ت: اگر مدافعان حرم نبودند، اين 
آقايان در بهترين حالت بايد پوتين س��ربازان داعش را در سربازخانه 
داعش واكس مي زدند. وي با اشاره به اينكه مدافعان حرم بودند كه اجازه 
ندادند حريم كشور دچار آسيب شود، گفت: افرادي چون ميرحسين 
موسوي نمي دانند عمق استراتژيك كشور چيس��ت و زماني كه هيچ 
تحليلي در اين زمينه ندارند، براي چه اظهار نظر مي كنند؟ آيا اين افراد 
نمي دانند كه هر كشوري عمق اس��تراتژيك دارد و عمق استراتژيك 

جمهوري اسالمي ايران كجاست؟
نماينده مردم محالت در مجلس شوراي اس��المي با اشاره به حمايت 
ميرحسين موسوي از داعش متذكر شد: آيا اين افراد اعترافات مقامات 
امريكايي را نخوانده يا نشنيده اند كه به صراحت اعالم كرده اند ما داعش 
را براي مقابله با ايران ايجاد كرديم؟ آيا آنان يادش��ان رفته اس��ت كه 

هيالري كلينتون به صراحت اعالم كرد داعش را خودمان ساختيم؟
سليمي تأكيد كرد: امثال موس��وي با طرح اين مباحث نشان داده اند 
برخالف ادعاهايي كه دارند، هيچ عالقه و تعلق خاطري به ايران ندارند 

و وطن پرستي براي آنان هيچ جايگاهي ندارد. 
وي بيان ك��رد: اصالح طلبان در اتاق هاي دربس��ته خود مي گويند كه 
در انتخابات 88 تقلب نشده اس��ت اما هنوز حاضر نيستند به صورت 
علني اعتراف كنند هيچ تقلبي در كار نبوده اس��ت. طرح مسئله تقلب 
در انتخابات 88، يك رمز آشوب در كشور براي اجراي پروژه امريكايي 
بود. عضو هيئت رئيس��ه مجلس ش��وراي اس��المي با تأكيد بر اينكه 
اصالح طلبان نبايد در برابر اين بيانيه تند موسوي سكوت كنند، گفت: 
اصالح طلبان حتماً بايد در برابر بيانيه تند موسوي موضع بگيرند، چراكه 
وي به مدافعان حرم توهين كرده است و اين موضوع ربطي به مسائل 
حزبي و جناحي ندارد و مربوط به كيان كشور است. اصالح طلبان بايد 
هر چه زودتر مواضع خود را به صورت ش��فاف و روش��ن در مقابل اين 

بيانيه مطرح كنند. 
..................................................................................................................................

 هزينه سازان   به جاي توبه
 بر طبل تفرقه مي كوبند

اف�رادي ك�ه ام�روز باي�د از اقدام�ات و هزينه هاي�ي ك�ه 
ايج�اد كردن�د، توب�ه كنن�د، دس�ت از اقدام�ات رذيالنه ش�ان 
مي كوبن�د.  تفرق�ه  طب�ل  ب�ر  همچن�ان  و  برنداش�ته اند 
محمدصالح جوكار، رئيس كميسيون شوراها و امور داخلي كشور مجلس 
شوراي اسالمي در گفت وگو با فارس در واكنش به مطالب منتشرشده 
اخير منتسب به ميرحسين موسوي گفت: اصل ماجرا به جريان فتنه اي 
كه اين آقايان در سال1388 برپا كردند، برمي گردد. در عاشوراي آن سال 
اراذل و اوباش گستاخانه به عزاداري حضرت اباعبداهلل)ع( توهين كردند و 

اين حركت هاي خالف ارزش ها، نتيجه عمل ميرحسين موسوي بود. 
وي افزود: اين عمل در پاس��خ به فراخواني بود كه س��ران فتنه دادند و 
بهائيت، كمونيست ها و سلطنت طلب ها به ميدان آمدند، آن افراد از مردم 
مسلمان نبودند و كساني بودند كه از فضاي به وجود آمده در كشور توسط 
جريان فتنه  سوء استفاده كردند. در آن موقع اگر امثال شهيد همداني ها 

نبودند، يقيناً گستاخي اين افراد بيشتر مي شد. 
جوكار با بيان اينكه اين فرد امروز با اين عبارات و جمالت زشتي كه درباره 
شهيد به كار برده، در حال انتقام گيري است و مي خواهد اقدامات شهيد 
همداني را زير سؤال ببرد، اظهار داشت: شهيد همداني قبل از پيروزي 
انقالب، از مبارزان مهم عليه رژيم ستم شاهي بود و در هشت سال دفاع 
مقدس جانفشاني ها و ايثارگري هاي زيادي در سمت هاي مختلف انجام 
داد و بعد از آن نيز به عنوان مدافع حرم نقش بسيار مهمي داشت كه شايد 
يك ميليونم اين اقدامات مثبت را آقاي موسوي در طول عمرش انجام 
نداده و ضربه هايي كه به دين اسالم و نظام زده، كاماًل مشخص و مبرهن 
است. وي ادامه داد: اينكه اين فرد با سوابقي كه در گذشته داشته است، 
امروز با رژيم صهيونيستي، داعش و امريكايي ها هم صدا مي شود، جاي 
تأسف بسياري دارد؛ موسوي امروز دقيقاً حرف هايي را تكرار مي كند كه 
دشمنان انقالب اسالمي و ملت ايران، آنها را به كار مي برند و اين توهين ها 
را به شهيد همداني نسبت مي دهند. من فكر مي كنم موسوي از حالت 
عادي خارج شده و وضعيت خاصي دارد كه چنين سخناني يا منتسب به 

او يا توسط خودش، منتشر مي شود. 
رئيس كميسيون شوراهاي مجلس در پايان خاطرنشان كرد: جاي تأسف 
دارد افرادي كه امروز بايد از اقدامات و هزينه هايي كه ايجاد كردند، توبه 
كنند، دست از اقدامات رذيالنه شان برنداش��ته اند و همچنان بر طبل 
تفرقه مي كوبند. گفتني است به تازگي نامه اي منتسب به ميرحسين 
موسوي، يكي از س��ران فتنه در فضاي مجازي منتش��ر شده است كه 
وي در اين نامه، رشادت هاي مدافعان حرم را زير سؤال برده و پيدايش 
داعش را نتيجه مقابله با بهار عربي دانسته است. همچنين در اين نامه 
مطالبي درباره جايگاه رهبر معظم انقالب از سوي ميرحسين موسوي 

مطرح شده است.
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نگاهي به فعاليت ها و سخنراني هاي آيت اهلل خامنه اي در جلسات هيئت انصارالحسين)ع(

منبرهايي كه مبارزان انقالبي را تربيت كرد

هيئ�ت انصار الحس�ين)ع( از مجال�س فعال 
و اثرگ�ذار ش�هر ته�ران در دوران مب�ارزات 
علي�ه طاغوت ب�وده اس�ت. به مناس�بت ايام 
عزاي حضرت اباعبداهلل الحس�ين)ع( رس�انه 
KHAMENEI. IR در گفت وگ�و ب�ا آقايان 
س�يدعلي رخ صف�ت و ابوالفض�ل توكلي بينا 
از مب�ارزان پيش از انق�الب و فع�االن هيئت 
انصار الحس�ين)ع(، نگاه�ي ب�ه فعاليت ه�ا و 
س�خنراني هاي آيت اهلل خامنه اي در جلسات 
هيئ�ت انصارالحس�ين)ع( داش�ته اس�ت. 
هيئت انصارالحسين)ع( در سال هاي 
قب�ل از انق�الب چ�ه فعاليت هاي�ي 
داشت و چه معيارهايي براي دعوت 
از س�خنرانان در آنجا مدنظ�ر قرار 

مي گرفت؟
رخ صفت: مس��ئوالن هيئت انصارالحس��ين)ع( 
چهره هاي موجهي بودند. حاج آق��ا ميرخاني در 
مس��جد امين الدوله دعاهاي ابوحمزه پرش��وري 
مي خواند، يكي از ش��اگردان ايش��ان آقاي بكايي 

است. پايگاه آنها مس��جد امين الدوله بود، از آنجا 
به هيئت انصارالحس��ين)ع( مي آمدن��د و بعد به 
بازار مي رفتند. بعد از سال1342 جلسات عالوه بر 
مداحي، سينه زني و روضه خواني، زمينه سياسي 
و مبارزاتي داشتند. در آن زمان آيت اهلل خامنه اي، 
آقاي هاش��مي، ش��هيد مطهري و شهيد بهشتي 
از جمله س��خنرانان مبارز بودند ك��ه از آنها براي 

سخنراني در هيئت دعوت مي شد. 
 ورود اين چهره ها چه تغيير و تأثيراتي 

براي هيئت به ارمغان آورد؟
رخ صفت: آن طور كه به خاطر دارم اين بزرگواران 
مبارزه اي را با ترك عادات شروع كردند. مستمعين 
عادت داشتند وارد جلسه شوند، حرف ها را بشنوند 
و بروند. يكي از ابتكارات اين بزرگواران در هيئت 
انصارالحسين)ع( اين بود كه گفتند جلسات بايد 
محتوا داش��ته و مثل كالس درس باش��د. پايه را 
بر مبناي كالس درس گذاش��تند. گفتند بايد در 
جلسات تخته س��ياه بگذاريم. درس را بنويسيم. 
جلس��ه از حالت عادي بيرون آم��د و اندك اندك 

هيئت انصارالحسين)ع( كالس درس شد. مبارزان 
دور هم جمع مي شدند. بعد از جلسه هم ردوبدل 
اخبار انجام مي شد. بعد از يك ساعت ردوبدل اخبار 

به زور از خانه افراد بيرون مي آمديم. 
توكلي بينا: وقتي حركت انقالبي از سال1341 
شروع شد، ما با دوستان مان گروه گروه مي شديم 
و هر كاري اعم از چاپ، توزي��ع، پرداخت مالي و 
غيره را انجام مي داديم. حركت حساب شده بود 
و اين شاگردان خوب امام)ره( برنامه ريزي كرده 
بودند به گونه اي عمل كنند كه س��يره ائمه)ع( 
را در مبارزه با ظلم و رژيم فاس��د عملياتي كنند. 
شاگردان امام)ره( جهت گروه ها و مبارزه را تعيين 
مي كردند و هيئت انصارالحسين)ع( هم يكي از 

اين محافل بود. 
 مباحثي كه آيت اهلل خامنه اي در آن 
زمان در قالب محتواي سخنراني يك 
هيئت ع�زاداري مط�رح مي كردند، 

ناظر به چه موضوعاتي بود؟
توكلي بينا: ايشان سيره ائمه)ع( را بيان مي كردند. 

مطالب روي تخته نوشته مي شد. افراد بايد اينها را 
يادداشت مي كردند و هفته بعد پاسخگو مي بودند. 
اينها به مبارزه جهت مي دادند، طوري كه مردم در 

مقابل رژيم طاغوت مهيا و آماده شوند. 
اين مواردي كه ح�اال در قالب هيئت 
مطرح مي ش�د، چه تأثير و نقشي در 

فضاي مبارزه داشت؟
توكلي بين�ا: بهترين تأثير اين ب��ود كه به فكر و 
عمل من به عنوان يك بازاري باس��واد يا بي سواد 
جهت مي داد و ذهن��م مهيا مي ش��د. در ما حب 
اميرالمؤمني��ن)ع( وج��ود دارد. اين عالقه مندي 
در گوشت و خون ما وجود دارد. بيان كردن سيره 
مبارزاتي ائمه)ع( در دوران اختناق باعث روشنگري 

مي شد. فرد را مقاوم مي كرد. 
رخ صفت: در جلسات و هيئات مذهبي عادت اين 
بود كه روضه را مي خواندند، منبري منبر مي رفت، 
ايام عاشورا ناهار مي دادند و سينه زني مي كردند و 
بعد هم همه دنبال كار خود مي رفتند، اما منبرهاي 
آقايان و سخنراني هاي اين افراد سازندگي داشت 
و جوانان را براي مبارزه آماده مي كرد. به اندازه اي 
اين س��خنراني ها مؤثر بود كه بچه هاي بازار وارد 
توزيع اعالميه شدند. يك روز ساواك با آن قدرتي 
كه داشت، وقتي بيدار شد ديد در سراسر تهران و 

در منازل اعالميه پخش شده بود. 
برخي از مسئوالن هيئت ها اين آمادگي را نداشتند 
كه عليه شاه، حكومت و رژيم صهيونيستي صحبتي 
ش��ود. همين بچه هاي ما بودند كه فضا را هدايت 
كردند. دوستي داشتيم به نام آقاي مرتضي نعيمي، 
سر بازار كفاشان روي چهارپايه رفت و جلوي تمام 
افسران شاهنشاهي گفت اينهايي كه روي دوش 
شماست، براي ما اهميت ندارد، ما طرفدار روح اهلل 
هستيم. اين حرف ها مساوي با مرگ بود. اينها را 
اين منبرها ساخت و نتيجه سخنراني آقايان بود. 
منبرهاي آقايان تأثير عجيبي داشت. جوانان هم 
براي مبارزه تا پاي مرگ ايستاده بودند. اينچنين 
جوانان را ساخته بودند و س��خنراني هاي پرشور 
آقاي خامنه اي و سخنراني شهيد مطهري و شهيد 

بهشتي بود كه مردم را ساخت. 
آيت اهلل خامنه اي وقتي وارد جلس��ه مي ش��دند، 
طوري با همه صميمي بودند كه انگار تمام جوانان 
و مسن هاي جلسه او را برادر خود مي ديدند. گاهي 
وقتي در حس��ينيه ارشاد س��خنراني مي كردند، 
بحث ما مفصل و طوالني مي شد. صميميت مردم 
با ايشان اينچنين بود. وقتي وارد هيئت مي شدند، 

همه دور ايشان حلقه مي زدند.

اگر روزگاري بيانيه موس�وي توسط منافقين 
س�اخته وپرداخته  كش�ور  از  خ�ارج  در 
مي ش�د، اي�ن روزه�ا چ�ه كس�ي ب�راي 
مي كن�د؟ تعيي�ن  خط ومش�ي  موس�وي 

به گزارش مش��رق، 2۶تيرماه س��ال 1388 اكبر 
هاشمي رفس��نجاني پش��ت تريبون نماز جمعه 
رفته و خطب��ه اول را مي خوان��د. در روزهايي كه 
جامعه با رمز تقلب در انتخابات به  شدت ملتهب 
ش��ده بود و برخي خواص به دنبال گرفتن ماهي 
از آب گل آلود بودند، هاش��مي پيشنهاداتي را به  
عنوان راه حل خ��روج از بحران مط��رح مي كند. 
فرداي آن روز وب س��ايت بي بي س��ي فارسي در 
بخش تحليل��ي خود اين پيش��نهادها را ش��رط 
پايان درگيري هاي خياباني خوانده و نوشته بود 
كه اگر نظام مي خواهد شب س��رش را با آسايش 
روي بالشت بگذارد، بايد به خواسته هاي هاشمي 

تن بدهد. 
هاش��مي در آن نم��از جمع��ه خواس��ته ب��ود 
برخ��ي عناص��ر همكار با ش��بكه جاسوس��ي در 
س��فارتخانه هاي اروپايي از زندان آزاد ش��وند و 
صندوق هاي رأي باطل و انتخابات دوباره برگزار 
شود. در آن روز تعداد قابل توجهي از عناصر همراه 
با فتنه در اطراف دانش��گاه تهران جمع شده و با 
شعارهايي ساختارشكنانه و نيز درگيري با نيروي 
انتظامي نماز جمعه را به ميتينگ سياس��ي بدل 

كرده بودند. 
پ��س  از آن نماز جمعه، فتنه گ��ران از هر فرصتي 
استفاده كردند و در چند تجمع خياباني در 13آبان 
و پس  از آن در روز تاسوعا و نيز عاشوراي حسيني 
به كف خيابان ها آمدند و با حمله به اماكن دولتي، 
چادر برداش��تن از س��ر زنان محجبه، آتش زدن 
تكيه ها و مس��اجد، مس��ير اولي��ه در اعتراض به 
انتخابات را به براندازي با ش��عار »انتخابات بهانه 

است/ اصل نظام نشانه« بدل كردند. 
اندكي بعد ميرحسين موسوي يكي از سران فتنه 
اشراف، در بيانيه اي مش��هور به بيانيه شماره1۷ 
ضمن خداجو خواندن فتنه گران مواردي را در آن 
اطالعيه سياسي مطرح كرد كه به طرز قابل تأملي 
شبيه سخنراني هاش��مي در نماز جمعه بود. در 
واقع آنچه در سخنراني هاشمي به آن اشاره  شده 

بود، موبه مو در بيانيه موسوي تكرار شده بود!
موسوي در آن اطالعيه سياسي كه در رسانه هاي 
ضدانقالب بازتاب داش��ت، پنج درخواست داشت 
كه مش��ابه راه حل هاي خروج از بحران هاش��مي 
بود. در آن زمان روزنامه رس��الت در سرمقاله خود 
با نكته بيني ظريف از اين ماجرا در س��ؤالي مهم از 
سران فتنه پرسيده بود كه آقاي موسوي بيانيه شما 

را چه كسي مي نويسد؟
در آن زمان س��تاد انتخاباتي موسوي اعالم كرده 
بود كه شخص نخست وزير سابق خود بيانيه هاي 
خياباني را نوشته اس��ت و تنها از برخي دوستان 
نزديكش مش��اوره مي گيرد. بعدها وب سايت راه 
آزادي نزديك به برخي همكاران موس��وي فاش 
ساخت كه تمامي بيانيه هاي موسوي را فردي در 
پاريس نوشته و او در تهران آنها را امضا مي كند، 
روايت  ش��ده اس��ت كه اين بيانيه ها توسط يكي 
از نمايندگان س��ابق مجلس اول ك��ه با منافقين 
و بني صدر ارتباط ارگانيك داش��ته، تهيه  شده و 
توس��ط اردش��ير اميرارجمند ويرايش شده و در 
نهايت از طريق ايميل به تهران ارس��ال مي شده 
اس��ت، البته اين دست بيانيه نويس��ي از خارج و 
ارسال آن به داخل سابقه  نيز داشته است؛ يكي از 
اعضاي سابق طيف افراطي دفتر تحكيم وحدت 
فاش س��اخته بود كه بخش مهمي از بيانيه هاي 
اين تشكل به اصطالح دانشجويي توسط فردي در 
امريكا نوشته ش��ده و تنها در داخل كشور منتشر 
مي شد! بعدها مش��خص ش��د اين فرد با يكي از 
اعضاي سازمان منافقين در سوئد همكاري داشته 
و بيانيه هاي دعوت به اغتشاش خياباني با كمك 

سرپل منافقين تهيه و تنظيم مي شده است. 
 از مهم ترين دس��تورالعمل هاي س��رويس هاي 
اطالعاتي دشمن در جريان فتنه آن بود كه عوامل 
آشوب را به سردسته هاي منافقين در كشورهاي 
اروپايي وصل كند تا از طريق آنها بيانيه نويس��ی، 
شيوه شعارنويسي و روش هاي خرابكاري آموزش 

داده  شود تا در داخل كشور اجرايي گردد. 
   روش�ن و خام�وش كردن يك ماش�ين 

بيانيه نويسي
پس از شكس��ت فتنه1388 و ناامي��دي مطلق 
سرويس هاي امنيتي در منطقه از ميزان توانايي 
ميرحسين موسوي و همكارانش، جنبش سبز در 
محاق فرو رفت و حتي ت��الش هيالري كلينتون 
براي روشن كردن دوباره موتور آنها در بهمن ماه 
س��ال138۹ با تزريق پول و تحريم م��ردم نيز به  
جايي نرسيد. جنبش براندازي نرم به سركردگي 
موسوي، كروبي و خاتمي روزبه روز كم رمق تر شد 
و در آستانه انتخابات سال13۹2 به  صورت كامل 
از نفس افتاد، حتي چپ هاي ستادي كه به يمن 
روي كار آمدن روحان��ي دوباره متمايل به قدرت 
شده بودند نيز تمايل نداشتند بر كالبد اين مرده 
متحرك روحي بدمند يا آن را احيا كنند. موسوي 
روزبه روز از حافظه تاريخي چپ ها زدوده ش��د و 
حتي در جلسات تيمي و دروني در منزل عبداهلل 
نوري س��فارش ش��ده بود نامي از او برده نشود تا 

مأموريت دولت در برقراري ارتباط با امريكا دچار 
چالش نش��ود! در اين وضعيت موسوي زدايي در 
ميان اصالح طلبان با انتقاد از درون آغاز شد و در 
سال13۹۶ و در ماجراي آش��وب هاي دي ماه آن 

سال به اوج خود رسيد. 
در تمامي اين مدت ماشين بيانيه نويسي موسوي 
با دستور از باال توسط اصالح طلبان از كار افتاد و 
تقريباً در هيچ نشست سياسي در ميان چپ ها و 
اعتداليون حتي يك بار هم به مس��ئله موسوي و 
ماجراي سال1388 اشاره نمي شد، گويي هيچ گاه 
موس��وي وجود خارجي نداشته اس��ت و او  مانند 
سال هاي13۶8 تا 1388 )در حدود 20سال( از 

دور خارج  شده بود. 
در تمامي دوران رياس��ت جمهوري هاش��مي و 
خاتمي، موس��وي از طرف اصالح طلبان بايكوت 
سياسي شديد می شد و حتي مواضع او مورد توجه 
قرار نمي گرفت. يكي از دانش��جويان خط امامي 
در خاطرات خود نوشته اس��ت كه اصالح طلبان 
راديكال در حلقه اطرافيان خاتمي اعتقاد داشتند 
موسوي يك فسيل سياسي شده است و مواضع او 
به درد دهه۶0 و دوران كوپني شدن مي خورد و نه 

دوره جامعه مدني و گفت وگوي تمدن ها!
در تم��ام دوران دول��ت روحان��ي از همي��ن 
نس��خه تجويزي درباره موس��وي اس��تفاده  شد 
و اصالح طلب��ان حاض��ر در ق��درت او را مانن��د 
دس��تمال كاغذي مصرف ش��ده كن��ار گذاش��ته 
بودند. يكي از اعضاي ارش��د س��تادهاي موسوي 
در سال1388 ش��رح جالبي درباره سرنوشت او 
دارد و مي گويد: آقاي موس��وي اخ��الق ويژه اي 
داش��ته و براي همين آبش با چپ ه��ا توي يك 
جوي نمي رفت، اما اصالح طلب��ان رگ خواب او 
را می دانس��تند و هر بار نياز ب��ود، او را به صحنه 

مي آوردند!
واقعيت آن اس��ت كه موس��وي ب��ه دليل كيش 
ش��خصيت ش��ديد، ويژگي هاي روحي خاص و 
يك دندگي كودكانه همواره مورد سوءاس��تفاده 
چپ ها قرار داشته و اين گروه متخصص در جنگ 
رواني انتخاباتي از او در س��ر بزنگاه استفاده كرده 
اس��ت، به  عنوان  مثال در ماج��راي فتنه بنزيني 
در سال13۹8 كه عناصر داعش��ي در خيابان ها 
جوالن مي دادند، به ناگهان سروكله موسوي پيدا 
و يك بيانيه ب��ا لحن تن��د از او در فضاي مجازي 
پخش مي ش��ود! او در آن بياني��ه ضمن همراهي 
با اغتشاش��گران خياباني تحريم را راه حل مقابله 
با قدرت خوانده بود. پس  از اين ماجرا عبدالحميد 
نقره كار، باجناق موس��وي در واكن��ش به بيانيه 
رئيس فتنه گران گفته بود: »وقتي ديدم مهندس 

موس��وي اين بيانيه را تكذيب هم نكرد، متوجه 
ش��دم انس��ان تا چه حد مي تواند قابليت سقوط 

كردن و فريب خوردن داشته باشد.« 
  بولتن سازي براي تروريست ها در تهران

 پ��س از ش��هادت حاج قاس��م توس��ط گروهك 
تروريستي س��نتكام، موسوي از س��ر لجاجت و 
ساده لوحي فراوان، خوش خدمتي به امريكايي ها 
را به نهايت رس��اند تا جايي كه ارگان رسمي اش 
در سلسله مطالبي با عنوان »سياست منطقه اي 
جمهوري اس��المي در بوته نق��د« حمايت هاي 
جمه��وري اس��المي از مظلومان منطق��ه را زير 
س��ؤال برد! در قس��متي از يكي از اي��ن مقاالت، 
سايت كلمه به سابقه اختالف نظر موسوي و رهبر 
معظم انقالب در سياست خارجي اشاره مي كند و 
نامه اي را بازخواني مي كند كه در آن نخست وزير 
وقت، داليل استعفاي خود را براي رئيس جمهور 
تشريح مي كند كه عمده آنها به مسائل بين المللي 
و سياست خارجي برمي گشت. ش��ايد حاال بهتر 
مي شود دريافت كه چرا موسوي پس از شهادت 
حاج قاسم به  جاي عرض تسليت به مردم داغدار 
هيزم ب��ر آتش افروزي تروريس��ت ها گذاش��ته و 
مشاورش در راديو فردا نوش��ت كه شهادت حاج 

قاسم باعث كاهش تنش در منطقه خواهد شد. 
بيانيه آخر موس��وي را هم باي��د از زاويه ديگر 
بيانيه هاي او در 13سال گذشته تحليل و تفسير 
كرد! مردي كه روزگاري از سر بدمستي قدرت، 
چنان مسخ شد كه به آرمان های امام)ره( پشت 
پا زد و همراه با دشمنان انقالب بساط تفرقه را 
گستراند، اين روزها در وضعيتي رقت آور گرفتار 
است كه هم صدا با باقي مانده شبكه سلفي ها و 
تكفيري ها به يك مدافع ش��هيد در جوار حرم 
زينب كب��ري)س( و نيز محاف��ظ و مجاهد در 
راه امنيت ملت ايران و مردم منطقه جس��ارت 
مي كند. اين همكاري مشترك عالوه  بر نشان 
دادن مسير سقوط اخالقي، نشانه ها و سؤاالت 
ديگري نيز در خ��ود دارد، از جمله آنكه اگر در 
گذشته بيانيه موسوي توسط سرپل منافقين 
در خارج از كش��ور س��اخته وپرداخته مي شد، 
اين روزها چه كسي براي موسوي خط و مشي 
تعيين مي كند؟ احتماالً خان��واده او كه مدتي 
اس��ت از رأفت نظام در عدم برخورد با س��ران 
فتنه استفاده كرده  و رابط او با برخي اشخاص 
و محافل خاص شده اند، پاس��خ مناسبي براي 
اين سؤال خواهند داشت! شرح  حال مردي كه 
روزگاري در مسجد نازي آباد در حمايت قاطع از 
مستضعفان جهان سخنراني مي كرد، اين روزها 

بسيار عبرت انگيز است.

پشت پرده بيانيه تروريستي ميرحسين موسوي

چه كسي براي سران فتنه بيانيه مي نويسد؟
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