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جنگ رواني و روايت از پله دوم
روزنامه همشهري در يادداشتي به 
يكي از تكنيك هاي عمليات رواني 
دشمن عليه حريف پرداخت و نوشت: در جنگ رواني، اصلي به  نام پله 
دوم وجود دارد، يعني داستان/ اتفاق از اول تعريف نمي شود. به تعبير 
بهتر كنش سانسور مي شود اما واكنش به نحو دلخواه روايت مي شود. 

روايت هاي امروز دشمن و برخي دوستاني كه نام آنان را بايد »اصحاب 
ترديد« گذاشت، همين است. به اين عبارت توجه كنيد: »به دانشجويان 
دانشگاه شريف حمله شد!« گويي دانشجو خواب بود يا سر كالس بوده 
يا يك تجمع آرام و منطقي داش��ته و عده اي ديوانه يا مش��روب خور  و 
مست به آنان حمله كرده اند و تمام. آيا روايت واقعي اين است؟ درباره 
حادثه زاهدان مي شنويد: »نمازگزاران زاهداني به رگبار بسته شدند« 
خب چرا جمعه هاي قبل به رگبار بسته نمي شدند؟ از مظلوميت هاي 
نظام جمهوري اسالمي همين موضوع اس��ت كه داستان را از كمر آن 
روايت مي كنند. خواص مورد اشاره سخنان رهبري كه سراسيمه وارد 
ميدان شدند و بيانيه و موضع اعالم كردند و مرگ خانم اميني را قتل 
خواندند نيز روي پله دوم نشانده ش��دند. عمده روايت دشمن اينگونه 
است و داستان از خط شروع گفته نمي شود و اينگونه چهره اي خشن، 
سركوبگر و بي منطق از نظام را معتبرس��ازي و ادراك سازي مي كنند. 
طبيعي است كه نظامي كه به روش انقالبي به حكومت برسد، دشمنان 
با انگيزه اي دارد. حاال از تجزيه طلب، منافق و قي شدگان ملت ايران در 
سال1357 تا صهيونيسم و غرب در يك جبهه آرايش گرفتند و اكنون 
كه قيمت ها تاحدودي تثبيت ش��ده است و فس��ادگران نيز كمرنگ 
شده اند، عرصه ديگري را گشوده اند كه تصاوير مخابره اي آن »دروغ« و 
»سركوب« باشد. اين هم بگذرد، اما هم بايد درس گرفت و هم عبرت. 
وظيفه نيروهاي مؤمن به انقالب اسالمي نش��ان دادن دائمي پله اول 

است و اين شدني است. 
........................................................................................................................

چراغ راه
روزنامه ايران در يادداشتي از بيانات اخير رهبر معظم 
انقالب به عنوان »چراغ راه« ياد كرد و نوشت: بيانات 
رهبر بصير انقالب اس��المي در تحليل آشوب ها و 
اغتشاش��ات اخير را بايد يك منظومه دقيق و عميق از تحليل »صحنه« و 
»پشت صحنه« وقايع دو هفته گذشته دانست كه مثل هميشه چراغ راه 
مردم و ملت ايران است تا بار ديگر عيان و نمايان شود كه نقشه هاي دشمنان 
نقش بر آب شده و معادالت و محاسبات جبهه اي كه با »جنگ تركيبي« به 

ميدان آمده بود، ابتر مانده و به شكست گراييده است. 
رهبر انقالب پس از ابراز تأثر نس��بت به فوت يك دخت��ر جوان فرمودند: 
»اما واكنش به اين حادثه ك��ه بدون تحقيق و بدون اينكه امر مس��لمي 
وجود داش��ته باش��د، عده اي بيايند خيابان ها را ناامن كنند، قرآن آتش 
بزنند، حجاب از س��ر زن محجبه بكشند، مس��جد و حسينيه و خودروي 
مردم را به آتش بكش��ند، يك واكنش عادي و طبيعي نبود...« و باالخره 
بايد به دو فراز ديگر از سخنان رهبر حكيم انقالب اشاره كرد كه نشان از 
نگاه »عدالت محور« ايشان دارد، يكي اينكه فرمودند: »در اول كار برخي 
خواص بدون تحقيق و احتماالً ناشي از دلسوزي، اطالعيه و بيانيه دادند و 
اظهارنظر كردند و ديگر اينكه تأكيد داشتند: »اين كساني كه در خيابان ها 
فساد و تخريب مي كنند، همه يك حكم ندارند، برخي جوانان و نوجواناني 
هستند كه بر اثر هيجان ناشي از مالحظه يك برنامه اينترنتي به خيابان 
مي آيند. چنين افرادي را مي  توان با يك تنبيه متوجه و هدايت شان كرد 
كه اشتباه مي كنند...«، بنابراين مي  توان درس گرفت كه در تحليل وقايع 
بايد به جاي اينكه صحنه را يك بعدي و درشت ديد، بايد صحنه را جامع 
و درست ديد، ضمن اينكه از معنويت و عدالت غافل نبود و در عين حال 
با عقالنيت و اقتدار، دست دش��من را از برنامه ريزي و سناريوسازي براي 

صحنه و پشت صحنه آشوب ها قطع كرد. 
........................................................................................................................

درباره »برنامه ريزي« اغتشاش
روزنامه وطن امروز در يادداش��تي در 
تبيين س��خنان رهبر معظم انقالب 
درباره حوادث اخير كه اغتش��اش را 
»برنامه  ريزي« دشمن عنوان كردند، نوشت: براي اين موضوع گزاره ها 
و داليل گسترده اي وجود دارد. از ميان آنچه اين روزها از فضاي مجازي 
و شبكه هاي ماهواره اي و اتفاقات خياباني برمي آيد، همين نتيجه حاصل 
مي شود. از جمله اينكه گروه هاي سازماندهي شده با نام و نشان مشخص 
در ميان اغتشاشگران حضور داشتند. بيانيه تبييني وزارت اطالعات كه 
به تازگي منتشر شده است، فاش مي كند ۴۹ نفر از عوامل و مرتبطان 
گروهك منافقين، 77 نفر از عوامل گروهكي كردستان اعم از كومله، 
دموكرات، پاك و پژاك، پنج عضو گروهك هاي تكفيري- تروريستي، 
۹۲نفر از وابستگان رژيم منحوس پهلوي و سلطنت طلبان نشان دار، ۹ 
تبعه  بيگانه از اتباع آلمان، لهستان، ايتاليا، فرانسه، هلند، سوئد و... و ۲۸ 
نفر از اراذل و اوباش��ي كه س��ابقه  زندان، خريد و فروش و مصرف مواد 
مخدر، اوباشگري، تجاوز به عنف و... را دارا هستند، در آشوب هاي اخير 
فعاليت گسترده داشته اند. حضور اين تعداد نيروي سازماندهي شده و 
آنچه را در جنوب شرق و شمال غرب كشور مي گذرد، نمي توان طبيعي 
تلقي كرد و آن را بخش��ي از اين برنامه ريزي ندانست. فعاليت مجازي 
گسترده در پروژه هايي كه سعودي، اياالت متحده و رژيم صهيونيستي 
تعريف كرده اند، آنچنان در تحريك مردم به آش��وب آش��كار است كه 
روزنامه نگار تحقيقي مطرح بريتانيا اينگونه تيتر مي زند: »از كليك يك 
دكمه در امريكا تا خشونت در خيابان هاي تهران، آخرين اعتراضات در 
ايران از بيرون مهندسي و تحريك مي شود.« همه اينها تأييدي بر گزاره 
مطرح شده از سوي رهبر انقالب است: »اين حركات عادي نبود، طبيعي 

نبود. اين اغتشاش برنامه ريزي شده بود.« 
........................................................................................................................

اين شعار به قيافه شما نمي آيد! 
روزنامه كيهان در يادداش��تي ضمن اشاره به 
جنايات متعدد گروهك هاي تروريستي كومله 
و دموكرات عليه زنان در اوايل انقالب نوشت: 
اين روزها همين تروريست هاي وحشي و جنايتكار شعار دروغين »زن، 
زندگي، آزادي« س��ر داده و مدعي دفاع از حقوق زنان شده اند. در حال 
حاضر سركرده ها و اعضاي گروهك ورشكس��ته و تروريست كومله در 
امريكا و كشورهاي اروپايي ساكن بوده و به  عنوان مدافع حقوق زنان در 
بي بي سي فارسي و اينترنشنال سعودي و صداي امريكا حاضر مي شوند. 
نويسنده همچنين با اشاره به شهادت »ش��يرين ابوعاقله« روزنامه نگار 
فلسطيني و خبرنگار شبكه الجزيره توسط نيروهاي رژيم صهيونيستي، 
قتل وحش��يانه »راش��ل كوري« دختر ۲3س��اله امريكايي و از فعاالن 
ضدجنگ در نوار غزه با بولدوزر توس��ط رژيم صهيونيستي، ترور »مروه 
الشربيني« بانوي مسلمان مصري توس��ط يك آلماني مقابل چشمان 
قاض��ي در دادگاهي در آلمان، نوش��ته اس��ت: حاال اي��ن روزها برخي 
دولت هاي اروپايي كه خود ركورددار خشونت عليه زنان بوده و هستند، 
در اقدامي وقيحانه با احضار سفراي ايران، نسبت به وضعيت زنان در ايران 
اعتراض مي كنند. در اين ميان افراطيون مدعي اصالحات نيز به جماعت 
دروغگوي حامي شعار »زن، زندگي، آزادي« اضافه شده اند، اين در حالي 
است كه افكار عمومي هنوز ماجراي شهردار اسبق و نحوه قتل همسرش 

را فراموش نكرده است. 
كيهان در پايان اضافه كرده اس��ت: زنان فهيم و ش��ريف ايران مي دانند 
كه پشت پرده پروژه مخالفت دشمن با حجاب چيزي نيست جز اجراي 
»بي حجابي اجباري«؛ آرزويي كه دشمن تاكنون به گور برده و هيچ گاه 

آن را در ايران اسالمي به چشم نخواهد ديد.
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دل پليس و نيروهای مسلح قرص شد

حاشيه نگاري از حضور رهبر معظم انقالب در مراسم دانش آموختگي دانشجويان نيروهاي مسلح

از رش�ته تحصيل�ي اش ك�ه مي پرس�م، 
مي گوي�د: »رش�ته مرزباني، يعن�ي بعد از 
فارغ التحصيلي، مي رويم براي پاس�داري 
از مرزها!« ب�ا تعجب مي گويم: يعني ش�ما 
كنك�ور داده اي�د و بع�د از كل�ي گزينش، 
در دانش�گاه افس�ري پذيرفته ش�ده ايد 
و موقع انتخاب رش�ته، انتخ�اب كرده ايد 
عمرتان را در پاس�داري از مرزهاي كشور 
بگذرانيد؟! آقا مهدي 20ساله لبخندبرلب 
مي گويد: »بل�ه. چون از هم�ان اول هدفم 
از پوش�يدن اي�ن لباس، خدم�ت به وطنم 
ب�ود. باالخ�ره اف�رادي باي�د مراقب�ت از 
مرزها را بر عه�ده بگيرند. چ�را من نه؟«.

خبرگزاري فارس گزارشي از حاشيه حضور رهبر 
معظم انقالب در دانش��گاه پليس منتشر كرده 
است. در بخش هايي از اين گزارش آمده است: 
آب روي آتش، ش��نيده اي؟ در آن صبح روشن 
پاييزي، اگر در ميدان صبحگاه دانشگاه افسري 
و تربيت پليس امام حس��ن مجتبي)ع( حضور 
داش��تي، تجس��م عيني اش را مي ديدي. براي 
سرد شدن آتش��ي كه بي مهري ها، كم لطفي ها 
و بي انصافي هاي دو هفته اخير در دل نيروهاي 
تازه نف��س خانواده س��رافراز مجموعه انتظامي 
كشور انداخته بود، يك نگاه پدرانه فرمانده و يك 

لبخندش كافي بود. 
  رنگين كمان اقتدار نيروهاي مسلح

پس��ران دانش��جو در ح��ال مرت��ب ك��ردن 
آس��تين هاي لباس فرم ش��ان بعد از وضو، با 
قامتي افراش��ته و گپ زنان ق��دم برمي دارند. 
جلوتر، آن ط��رف ورودي محوطه، منظره اي 
باش��كوه از حضور نيروهايي كه با لباس هاي 
سبز، س��فيد و آبي در دس��ته هاي منظم در 
محل هاي تعيين شده روبه روي جايگاه مستقر 
ش��ده اند و رنگين كماني از اقت��دار نيروهاي 
مسلح را به نمايش گذاشته اند، در انتظارمان 
اس��ت. جوانان صب��ور و س��پيدپوش نيروي 
دريايي ارتش و تكاوران مقتدر ارتش��ي با آن 
چهره ه��اي مصمم و لباس هاي خاص ش��ان، 
سبزپوش��ان بلندهمت و تيزبين س��پاهي و 
جوانان باانگيزه و سختكوش فراجا دوشادوش 
همديگر در ميدان ايستاده اند و براي ديدار با 

فرمانده كل قوا لحظه شماري مي كنند. 
اينجا، دانش��گاه افس��ري و تربيت پليس امام 
حسن مجتبي)ع( و اين سومين مراسم مشترك 
دانش آموختگ��ي دانش��جويان دانش��گاه هاي 
افسري نيروهاي مسلح است. بعد از آنكه مراسم 
دانش آموختگي مشترك دو س��ال گذشته در 
دانشگاه افسري امام علي)ع( فرماندهي ارتش 
و دانشگاه افسري امام حس��ين)ع( فرماندهي 
سپاه به دليل ش��يوع ويروس كرونا، به صورت 
مجازي و از طريق ويدئ��و كنفرانس در محضر 
رهبر معظم انقالب برگزار شد، امسال قرعه فال 
به نام مجموعه دانشگاهي فرماندهي انتظامي 
كشور)فراجا( افتاد تا به صورت حضوري، ميزبان 

اين مراسم و ميهمان ويژه اش باشد. 
اينطور اس��ت كه امروز ۲هزارو11۹ دانشجوي 
دانشگاه هاي افسري نيرو هاي مسلح به نمايندگي 
از بيش از ۹ه��زار نفر از هم دوره اي هاي ش��ان 
در اين ميدان گرد ه��م آمده اند در محضر مقام 
معظم رهبري، اولين درجه يا سردوش��ي خود 

را دريافت كنند. 
  من امروز ميهمان آقا سيد هستم

تا هماهنگي هاي الزم ب��راي گفت وگو با نيروها 
انجام شود، يكي از صندلي هاي جايگاه نصيبم 
مي شود. همان طور كه در فضاي جايگاه سرك 
مي كش��م، قالب نگاهم روي ي��ك چهره گير 
مي افتد. برايم آشناست، مي گويد: »من، همسر 
شهيد »نورخدا موسوي« هستم«... قفل ذهنم 

باز مي شود. 
حاج خانم تازه از خرم آباد رسيده، آن هم با يك 
دعوت خاص: »ديروز صبح، يك شماره خاص 
روي گوشي تلفنم افتاد. از بيت بود. گفتند: فردا 
دعوتيد براي مراس��مي با حضور آقا. ديگر همه 

مي دانند من چقدر عاشق اين ديدارها هستم.«
اما اين همه اشتياق كه در چهره و صداي همسر 
ش��هيد موج مي زند، يك دليل ديگر هم دارد: 
»آقا س��يد نورخدا در همين دانشگاه تحصيل 
كرده ب��ود. ورودي 75 بود و در س��ال 7۸ هم 
فارغ التحصيل شد. ما هم دوسه ماه بعدش باهم 
ازدواج كرديم. اينج��ا به هر طرف نگاه مي كنم، 
انگار آقا سيد را مي بينم. وقتي عكسش را سردر 
دانشگاه ديدم، حس عجيبي پيدا كردم. با سالم 
به او وارد دانش��گاه ش��دم و حاال هم احساس 
مي كنم اينجا حاضر اس��ت و دارد مرا مي بيند. 
راس��تش احس��اس مي كنم امروز، ميهمان آقا 

سيد نورخدا هستم.«
هر كدام از اين جوانان، يك »نورخدا« هستند 
براي وطن، حاال معلوم مي شود چرا خانم »كبري 
حافظي«، همسر شهيد سيد نورخدا موسوي، 
تنها ميهمان از جمع خانواده هاي معظم شهدا 
در اين مراسم است. مي گويد: »احساس مي كنم 
در هر دس��ته از اين نيروها، آقا سيد را مي بينم. 
دلم گرفته ها، ته گلويم بغ��ض دارم ها، اما پر از 
شور و شوقم، چون اصاًل احساس نمي كنم جاي 
آقا س��يد خالي اس��ت. هر كدام از اين جوانان، 
يك سيد نورخدا هس��تند براي وطن. ديده اي 
بذر گن��دم را مي كاري، جوان��ه مي زند و تكثير 
مي شود و تبديل به يك خوشه گندم مي شود؟ 
حكايت ش��هداي ما ه��م همين اس��ت. به اين 
دخترهاي عزيز دانش��جو كه نگاه مي كنم، هم 

ذوق مي كنم.«
  شاگرد زرنگ ها پليس مي شوند

با اشاره دس��ت همسر ش��هيد موس��وي، سر 
برمي گردانم. دختران جواني كه مانتو و مقنعه 
سبزش��ان و درجه هاي نصب شده روي آستين 
چادرهاي شان نش��ان مي دهد از دانشجوياني 
هستند كه امروز تيم مراس��م به افتخار جشن 
فارغ التحصيل��ي آنها برپا ش��ده، حاال در س��ه 
رديف قس��مت انتهايي جايگاه مستقر شده اند. 
»آيدا«، ۲1ساله، دانشجوي دانشگاه امام حسن 
مجتبي)ع( اس��ت و بعد از دو سال تحصيل در 
رشته عمليات ويژه، امروز در مقطع فوق ديپلم 
فارغ التحصيل مي ش��ود و قرار اس��ت به  اتفاق 
هم دوره اي هايش، اولين درجه شان يعني درجه 
»ستوان سومي« را دريافت كنند. تا مي پرسم: 
فكرش را مي كردي مراسم فارغ التحصيلي تان 
با حضور آقا برگزار شود؟ دست هايش را نشانم 
مي دهد و مي گويد: »اصاًل چنين روزي را تصور 
نمي كردم. ببينيد، دست هايم از شدت اضطراب 
و شوق، دارد مي لرزد. آنقدر تپش قلبم تند شده 
كه حد ندارد. اينكه اولين مأموريت مان با حضور 

آقا شروع مي شود، خيلي شيرين است...«.
مي پرس��م: چرا مثل باقي هم سن و سال هايت 
سراغ رشته هاي پزش��كي و مهندسي نرفتي؟ 
به نظر مي رس��د به شنيدن اين س��ؤال عادت 
دارد ك��ه بي معطلي مي گويد: »ب��ه فعاليت در 
مجموع��ه پليس عالقه داش��تم، البت��ه به نياز 
جامعه هم فكر ك��ردم. در اين چند س��ال، در 
بحران ها و اغتشاشاتي كه در كشور اتفاق افتاد، 
مثل اغتشاشات بنزيني س��ال۹۸، وقتي ديدم 
فتنه گران، بعضي از ليدرهاي شان را از ميان زنان 
و دختران انتخاب مي كنند، احساس كردم ما هم 
بيشتر از قبل به وجود پليس زن در جامعه نياز 
داريم. اينطور بود كه براي مش��اركت در تأمين 
امنيت خانم ها و بچه هاي كشورم، تصميم گرفتم 

پليس شوم.«
حرف هاي خانم پليس ج��وان، يك تكمله هم 
دارد. لبخندبرلب تأكيد مي كند: »همه ما 30نفر 
كه از سراسر كشور انتخاب شده ايم، معدل هاي 
باال داشتيم و اگر مي خواس��تيم، مي توانستيم 
در رشته ها و دانش��گاه هاي خوب قبول شويم. 
من در رش��ته تجربي درس خوان��دم و معدل 
ديپلمم 1۹/۹0بود. جالب اس��ت بدانيد يكي از 
بچه هاي مان پزشكي قبول شده بود اما به خاطر 
عالقه اش، تحصيل در دانشگاه افسري و تربيت 

پليس را انتخاب كرد.«

  از واحدهاي روان شناسي تا مهارت هاي 
ارتباطي با مردم در دانشگاه پليس

مي پرسم: يعني هيچ وقت از قدم گذاشتن در اين 
راه پشيمان نشدي؟ حتي بعد از ماجراي اخير 
و برخورده��اي نامهربانان��ه بعضي ها با پليس؟ 
لبخند روي لبش انگار يكدفعه پژمرده مي شود. 
مكثي مي كند و مي گويد: »هرگز، حتي لحظه اي 
از انتخابم پش��يمان نش��دم. اعتراف مي كنم از 
فضاس��ازي هاي غيرمنصفانه اي ك��ه در فضاي 
مجازي عليه پلي��س انجام ش��د و تهمت هاي 
ناروايي كه زده شد، خيلي ناراحت شدم. برايم 
قابل درك نبود كه چرا در حق پليس كه اين همه 
زحمت مي كشد و براي تأمين امنيت جامعه اين 
همه ش��هيد داده، اينطور ظلم مي شود اما اصاًل 
متزلزل نش��دم. خيلي ها درباره ماجراي تلخي 
كه منشأ اين اغتشاشات شد، از من سؤال كردند، 
از خاله و عمه خودم تا خانم آرايشگر محله مان. 
براي همه آنها توضيح دادم و وقتي باهم حرف 
زديم، قانع ش��دند. گفتم: هنوز تمام ابعاد اين 
ماجرا مشخص نشده اما اگر فرض كنيم يك نفر 
در اين ميان خطا كرده ه��م، باز نمي توان تمام 
مجموعه پليس را زير سؤال برد. هر انساني در هر 
صنفي ممكن است خطا كند، پزشكان، معلمان، 
مهندسان، كارمندان بانك و... آيا خطاي يكي از 
آنها را به حساب تمام صنف شان مي گذاريم؟ نه. 
پس چرا اينجا، اين خطا را به كل مجموعه پليس 
تعميم مي دهيد؟ چرا از پليس زن، يك تصوير 

نامناسب مي سازيد؟
به خانم آرايشگر گفتم: همين چند وقت قبل كه 
خانم ها براي تماشاي بازي تيم ملي به ورزشگاه 
آزادي رفته بودند، ما هم براي تأمين امنيت آنها 
حضور داش��تيم. آنقدر تعامل خوب��ي بين ما و 
خانم هاي تماشاگر وجود داشت كه آنها در پايان 
بازي، ما را صدا كردند و گفتند: امروز كه شما را 
از نزديك ديديم، نظرمان نس��بت به پليس زن 
عوض ش��د... ما چند واحد درس روان شناسي 
و مهارت ه��اي ارتباطي با مردم را در دانش��گاه 
گذرانديم. اينجا، همه اين آموزش ها را پشت سر 

مي گذارند، چه درجه داران و چه افسران. 
  درس مي خوانم تا آماده پاسداري

 از مرزها شوم!
بعد از گفت وگوهاي شيرين در جايگاه ميهمانان 
و بع��د از چند مرحل��ه هماهنگ��ي، باالخره به 
قلب ميدان راه پيدا مي كنم. به اولين دسته اي 
كه با لباس هاي فرم س��بز رنگ زير تيغ آفتاب 
ايس��تاده اند، خداقوت مي گوي��م و از آن ميان، 
قرعه به نام آقا »مهدي« ۲0س��اله مي افتد كه 
چند دقيقه اي پاسخگوي سؤاالتم باشد. 11ماه 
است وارد دانشگاه افسري شده و امروز قرار است 

اولين سردوشي اش را بگيرد. 
از رش��ته تحصيلي اش كه مي پرسم، در جواب 
مي گويد: »رش��ته مرزباني« و بعد فوري اضافه 
مي كند: يعني بعد از فارغ التحصيلي، مي رويم 
براي پاس��داري از مرزها!... با تعجب مي گويم: 
يعني شما كنكور داده ايد و بعد از كلي گزينش، 
در دانش��گاه افسري پذيرفته ش��ده ايد و موقع 
انتخاب رش��ته، انتخ��اب كرده اي��د عمرتان را 
در پاس��داري از مرزه��اي كش��ور بگذرانيد؟! 
چه انتخاب س��ختي! تكلي��ف خانواده تان چه 
مي ش��ود؟ مادرتان... آقا مهدي با همان لبخند 
در جواب مي گويد: »بله. س��خت اس��ت اما از 
همان اول هدفم از پوشيدن اين لباس، خدمت 
به كشورم و هموطنانم بود. باالخره افرادي بايد 
مراقبت از مرزهاي كشور را بر عهده بگيرند. چرا 
يكي از آنها من نباشم؟ خانواده ام هم الحمدهلل 
متدين هستند و به تصميمم احترام گذاشتند. 
با وجود تمام س��ختي ها، مادرم هم به خواسته 

من رضايت داد.«
  دختر مدال آور مسابقات جهاني

در آرزوي جايگاه تك تيرانداز
ب��ه جاي��گاه برمي گ��ردم. يك��ي از دخت��ران 
دانش��جو ب��ا ش��يطنت مي گويد: »مري��م! آن 
ساختمان هاي بلند، جان مي دهد براي استقرار 

اس��نايِپر)Sniper(. « ب��ا تعجب و اش��تياق 
مي پرسم: شما در گروه تان، تك تيرانداز داريد؟! 
مي خندند و يكي ش��ان با اش��اره به رديف جلو 
مي گويد: »نه. قهرم��ان تيران��دازي داريم كه 
در مس��ابقات جهاني ه��م مق��ام آورده. چون 
عشق تك تيراندازي است، ما او را اسنايپر صدا 

مي زنيم.«
به رديف جلويي جايگاه نفوذ مي كنم و كنار مريم 
مي نشينم. مي گويم: پس به عشق تك تيرانداز 
ش��دن، وارد پلي��س ش��ده اي... مي خن��دد و 
مي گويد: »درست است كه از همان اول، عاشق 
تك تيراندازي ب��ودم اما واقعاً ب��راي خدمت به 
مردم به  ويژه بانوان هموطن��م، تصميم گرفتم 
پليس ش��وم. باالخره پلي��س زن، خيلي جاها 
مي تواند هواي خانم ها را داشته باشد و بهتر به 

آنها كمك كند...«.
خنده، آرام آرام از روي لب مريم پاك مي شود. 
بعد از مكث كوتاهي مي گويد: »اتفاقي كه اخيراً 
براي يكي از دخت��ران هموطن مان افتاد، براي 
ما هم خيلي تلخ بود اما خيلي ها بدون تحقيق، 
پليس را متهم كردند و از پليس زن، يك چهره 
ناخوشايند س��اختند. واقعاً همه  چيز آنطور كه 
فضاي مجازي مي گويد، نيس��ت. م��ن در اين 
روزها براي هر كس كه توانستم، توضيح دادم. 
گفتم اگر خودشان از نزديك رابطه ما با مردم را 

ببينند، نظرشان تغيير مي كند.«
  آقا جان! ممنونيم كه به خانم ها

 ارج و قرب داديد
مي پرس��م: اگر ام��روز فرصتي فراهم مي ش��د 
و مي توانس��تي ب��ه نمايندگ��ي از دوس��تانت 
چند جمله اي به آق��ا بگويي، چ��ه مي گفتي؟ 
چشم هايش برق مي زند و مي گويد: »مي گفتم: 
آقا! ممنونيم كه راه پيشرفت را براي خانم هاي 
كشور باز كرديد. ممنونيم كه اينقدر به خانم ها 
ارج و قرب داديد. ممنونيم كه هميشه از خانم ها 

حمايت مي كنيد. ممنونيم...«.
  آخ اگر حاج قاسم بود... 

هر چه انتظار براي ورود آق��ا به محوطه اجراي 
مراسم طوالني تر مي ش��ود، همزمان اضطراب 
حاضران هم بيشتر مي شود. در قسمت انتهايي 
جايگاه هم، همه چشم دوخته اند به آن پرده آبي 
انتهاي محوطه و با هر تكانش، از روي صندلي ها 
نيم خيز مي شوند. در اين ميان، يكي از بچه هاي 
دانشجو از رديف پشتي مي گويد: »آخ... اگه حاج 
قاسم بود، االن پشت سر آقا، وارد مي شد...«. اين 
بار ديگر تكان خوردن پرده، بي دليل نيس��ت و 
باالخره چش��م ها به جمال رهبر معظم انقالب 
روش��ن مي ش��ود. همه از جا بلند مي ش��وند و 
خيلي ها با چش��م هاي باراني، مسير حركت آقا 

را دنبال مي كنند. 
آقا به روال تمام برنامه ه��اي اينچنيني، قبل از 
هر كاري، به زيارت مزار شهداي گمنام مي روند 
و بعد از اداي احترام و قرائ��ت فاتحه، با قامتي 
استوار شروع به سان ديدن از نيروها مي كنند و 
همين حضور مقتدرانه، كافي است براي پايان 
دادن به ياوه گويي ها و داستان سرايي هاي چند 
وقت اخير رسانه هاي فارسي زبان معاند درباره 

سالمتي رهبر معظم انقالب. 
شايد هيچ جمله اي به اندازه اولين جمله بخش 
دوم صحبت هاي رهبري، آرامش را به قلب هاي 
حاضران هديه نمي كند. آقا كه مي گويند: »در 
اين حوادث، بيش از همه به س��ازمان انتظامي 
كش��ور و به بس��يج و به ملت ايران ظلم شد«، 
اش��ك و لبخند روي صورت بعضي ها همزمان 
خودنمايي مي كند. بعد از پايان س��خنراني آقا، 
دسته هاي منتخب دانش��جويان دانشگاه هاي 
افسري ارتش، سپاه و فراجا از مقابل جايگاه رژه 
مي روند و نظم و هماهنگي چشم نوازشان را به 

نمايش مي گذارند. 
  ت�ا آخري�ن قطره خ�ون، س�رباز وطن 

مي مانم
فرمان آزادباش كه صادر مي ش��ود، في الفور 
خ��ودم را به ص��ف نيروه��اي وس��ط ميدان 
مي رسانم. دوس��ت دارم بدانم از كسب اولين 
موفقيت در لباس افس��ري نيروهاي مسلح، 
آن هم با حضور فرمانده كل قوا، چه احساسي 
دارند. »علي« كه بچه خرم آباد اس��ت و امروز 
سردوشي سال اول را مي گيرد، با خوشحالي 
مي گويد: »اينكه آقا افتخ��ار دادند و به جمع 
ما آمدن��د و موفقيت مان را تبري��ك گفتند، 
جبران تمام خس��تگي هاي مان بود. آقا امروز 
در صحبت هاي ش��ان، گ��رم و محكم پش��ت 
ما نيروهاي مسلح ايس��تادند. با اين حمايت 
ايشان، قلب ما براي خدمت به مردم، محكم تر 
شد. من به سهم خودم قول مي دهم تا آخرين 
قطره خونم، س��رباز وطن بمان��م و تا آخرين 

لحظه عمرم به كشورم خدمت كنم.«
»كريمي« از افس��ران س��ال اولي دانشگاه امام 
حسين)ع( سپاه پاسداران هم در آسمان ها سير 
مي كند. مي پرس��م: از حمايت همه جانبه آقا از 
نيروهاي مسلح و دلجويي ايش��ان از نيروهاي 
انتظامي در حوادث اخير چه حسي پيدا كرديد؟ 
مختصر و مفيد مي گويد: »احس��اس غرور« و 
اضافه مي كند: »اي��ن قبيل ح��وادث، اراده ما 
را سس��ت نمي كند. بچه هاي ما هم اين روزها 
براي مديريت تجمعات در ميدان حاضر بودند. 
اگر الزم ش��ود، همه مان وارد ميدان مي شويم. 
مطمئن باش��يد ما هيچ وق��ت در تأمين نظم و 

امنيت جامعه كوتاهي نمي كنيم.«

   گزارش

علي  چاهخوزاده

خواص اغواشده
نخبگان و خ��واص هر جامعه ك��ه در دو جبهه »ح��ق« و »باطل« مبارزه 
مي كنند، نقش بسيار مهمي در جهت گيري مردم در رخدادهاي گوناگون 
دارند، آنچنان كه اگر خ��واص اهل حق بتوانند به تكالي��ف الهي خود در 
»هدايت و تربيت« توده ها عمل كنند، سعادت دنيا و آخرت مردم تأمين 
مي شود، ولي اگر به داليل مختلف، از انجام وظايف خود شانه خالي كنند، 
جبهه باطل به ميدان می آيد و سقوط جامعه را رقم مي زند. در قضاياي پس 
از فوت مهسا اميني، هجمه و اغتشاشاتي پديد آمد كه موضع گيري برخي 
خواص در شعله ور شدن حوادثي كه دشمنان ملت ايران عليه امنيت وطن 
پديد آوردند، بي تأثير نبوده و در مواردي اثرات منفي و تخريب دستگاه هاي 

نظام را در پي داشته است. 
رهبر معظم انقالب روز دوشنبه در دانشگاه افس��ري و تربيت پليس امام 
حس��ن مجتبي)ع( نكات مهمي درب��اره حوادث اخير بي��ان كردند كه از 
مهم ترين بيانات رهبر معظم انقالب اسالمي اشاره به مواضع برخي خواص 

در ابتداي اين ماجرا بود. 
حضرت آيت اهلل خامنه اي گفتند: در اول كار برخي خواص بدون تحقيق و 
احتماالً ناشي از دلسوزي، اطالعيه و بيانيه دادند و اظهار نظر كردند. برخي 
از آنها اتهام را به سمت سازمان انتظامي بردند و برخي هم مجموعه نظام 
را متهم كردند. اكنون كه ديدند قضيه چيست و نتيجه حرف هاي آنان با 
برنامه ريزي دشمن چه اتفاقاتي را در خيابان ها رقم زده است، بايد كار خود 
را جبران و صريحاً اعالم كنند با آنچه اتفاق افتاده و با برنامه دشمن خارجي، 
مخالفند. ايش��ان افزودند: وقتي عنصر سياس��ي امريكايي اين قضايا را به 
»ديوار برلين« تشبيه مي كند، بايد بفهميد قضيه چيست و اگر نفهميديد 
حاال بفهميد و صريحاً موضع گيري كنيد. صحبت هاي رهبر معظم انقالب 
بيش از آنك��ه درباره موارد بي اهميت مثل اغتشاش��ات ك��ور و معترضان 
فريب خورده و اراذل و اوباش باشد، عتاب و خطاب به خواصي بود كه برخي 
از آنها مناصب و تريبون هاي نظام را اش��غال كرده اند اما متأسفانه ذهني 
عوام زده دارند و غالبا تحليل هاي درستي از شرايط ندارند و بيشتر متأثر از 

جو شبكه هاي اجتماعي هستند. 
رهبر معظم انقالب در اس��فند1۴00 در ديدار با خب��رگان رهبري تأكيد 
كردند: هدف اين است كه توده هاي مردم مورد اغوا قرار بگيرند، اما وسيله  
اغواي توده هاي مردم، اغواي خواص اس��ت. امروز يك��ي از كارهاي مهم، 
اغواي خواص جامعه است، ]يعني[ كساني كه عنواني دارند و امكاني دارند 
و احياناً سوادي دارند و مانند اينها. چون وقتي خواص اغوا شدند، اگر به اين 
خواص اغواشده فرصت داده بشود و امكان داده بشود، راحت توده  مردم را 
اغوا خواهند كرد. يكي از سنگين ترين جنگ هاي نرم تاريخ كشور ما امروز در 
همين زمينه در جريان است. دارند دائم با مزدورپروري، با حرام خوارسازي، 
با لطايف الحيل افرادي را حرام خوار مي كنند، وقتي حرام خوار ش��د، مثل 
ل، ديگر خيلي مشكل مي ش��ود او را از حرام خواري دور كرد و  حيوان جالاّ
مزدورپروري مي كنند، بعضي ها را با تهديد، بعضي ها را با تطميع و انواع و 

اقسام اين چيزها. خب بنابراين االن يك جنگ نرم سختي وجود دارد. 
مقوله خواص و عوام از جمله مباحثي است كه از زمان هاي گذشته، همواره 
مورد توجه بوده است، يعني حتي در ادوار گذشته نيز دو گروه خواص و عوام 

تشكيل دهنده محيط اجتماعي بوده اند. 
خواص را نمي توان دست كم گرفت كه گاهي تاريخي هزار و چندين ساله بر 
پايه تصميم شان نوشته خواهد شد. كوتاهي شان، كوتاهي جماعت عظيمي 
از عوام ناآگاه است . يك لحظه دنياطلبي، يك لحظه ترس از دست دادن جان 
و مال، اوضاع را دگرگون خواهد كرد كه ديديم در عاشورا چطور لحظه ها، 
تاريخ را ع��وض كردند. چطور دنيادوس��تي خواص، ترس ش��ان از مرگ، 

قطعه هاي داستان عاشورا را كنار هم چيد و سر خورشيد را بر ني زد. 
بصيرت، تحليل، تفك��ر و تصميم، ويژگي هايي كه خ��واص را از عوام جدا 
مي كند. مردمي كه مي فهمند، تصميم  مي گيرند و نظرشان خريداري از 
جنس عوام دارد، ولي بصيرت به تنهايي كافي نيست. بصيرتي نياز  است كه 
به حمايت از حق ختم شود؛ بصيرتي كه حق و باطل را بشناسد، در فتنه ها، 
در آنجا كه تفاوت آشكار نيست، معيار حق را بداند و به موقع به سمت حق 
برود. به موقع در زمان مناسب، در لحظه   درست.  لحظه هايي كه تاريخ ساز ند 
و تاريخ عاشورا پر است از لحظه هاي سرنوشت سازي كه يك تصميم به موقع 

همه چيز را عوض مي كرد. 
همه چيز عوض مي شد اگر مردم در لحظه درست پشت مسلم مي ماندند، 
اگر در لحظه   درست به س��وي كربال مي تاختند و عوض مي شد همه چيز 
اگر توابين به جاي قيام  چند سال بعد از عاش��ورا در همان روز در كربال به 

حسين)ع( ملحق مي شدند. 

جانشين فرمانده كل سپاه:

 حمالت امريكا به ايران
نشان از پيروزي بزرگ ما در آينده دارد

جانش�ين فرمانده كل سپاه با اش�اره به اينكه مسير خنثي سازي 
گام به گام تحريم ها را پيش گرفته اي�م، گفت: وقتي جبهه امريكا 
در پوش�ش حوادث و رويدادها به ما حمله مي كند، بيانگر دو چيز 
مهم اس�ت؛ يا اين جبهه در معرض شكس�ت بزرگي قرار گرفته يا 
اينكه انقالب اس�المي در معرض يك پيروزي بزرگ و مهم است. 
به گزارش سپاه نيوز، س��ردار دريادار پاسدار علي فدوي، جانشين فرماندهي 
كل سپاه پاسداران انقالب اسالمي در آيين پاسداشت چهل ويكمين سالروز 
حماس��ه شكس��ت حصر آبادان و عقب راندن دش��من متجاوز در عمليات 
غرورآفرين ثامن االئمه)ع( كه در مجتمع كوثر واليت تهران برگزار شد، گفت: 
امروز تحريم اقتصادي عليه ملت ايران عمري چهل و چند س��اله پيدا كرده 
است و اين به موازات انجام كودتاهاي مختلف، راه اندازي غائله هاي گوناگون 
قومي و مرزي، جنگ تحميلي، جنگ رسانه اي و فرهنگي از همان ابتدا تا به 
امروز دنبال شده است. وقتي جبهه امريكا در پوشش حوادث و رويدادها به 
ما حمله مي كند، بيانگر دو چيز مهم است؛ يا اين جبهه در معرض شكست 
بزرگي قرار گرفته يا اينكه انقالب اسالمي در معرض يك پيروزي بزرگ و مهم 
است. هرچند فشار و تحريم ها مش��كالتي را براي زندگي و معيشت مردم ما 
ايجاد كرد، اما باعث شد در بس��ياري از عرصه ها به توليد و خودكفايي دست 
پيدا كنيم و روي پاي خود بايستيم و با اين كارها، مسير خنثي سازي گام به 

گام تحريم ها را در پيش بگيريم. 
فدوي افزود: در همين ش��رايط جمهوري اس��المي ايران به س��ه شاخص 
سرنوشت ساز يعني، توان و قدرت دفاع از خود، قدرت بازدارندگي و توانمندي 
اقدام تهاجمي در زمان و مكان معين دست پيدا كرده است كه همين سه اصل، 

بر هم ريختن محاسبات دشمن را در پي داشته است. 
جانشين فرماندهي كل سپاه با بيان اينكه ما در هر جا كه ايثارگرانه، جهادي 
و انقالبي و بر اس��اس قواعد الهي عمل كرده ايم، پيروز بوده ايم، گفت: در هر 
جايي كه جهاد و مقاومتي در برابر ظلم صورت بگيرد، اين ظلم و باطل است كه 
شكست می خورد و متوقف مي شود. وي ادامه داد: راز اينكه چرا انقالب اسالمي 
طي ۴۴سال فشار و جنگ و تحريم و جنگ رس��انه اي و فرهنگي همچنان 
قدرتمندتر از هر زمان ديگري به راه خود ادامه مي دهد، در توجه به قواعد و 

سنت هاي الهي، انجام تكليف و ايستادگي و مجاهدت نهفته است. 
سردار فدوي به حوادث اخير سازماندهي شده براي ايجاد آشوب و اغتشاش در 
همان مسير دشمني هاي چهل و چندساله دشمن عليه انقالب اسالمي اشاره 
كرد و با بيان اينكه تجربه چند دهه رويارويي با جبهه امريكايي، ما را به نتايج 
قابل توجهي راهنمايي و داللت مي كند، گفت: وقتي جبهه امريكا در پوشش 
حوادث و رويدادها اين گونه به جمهوري اسالمي ايران حمله مي كند، بيانگر 
دو چيز مهم است كه يا اين جبهه در معرض شكست بزرگي قرار گرفته يا اينكه 

انقالب اسالمي در معرض يك پيروزي بزرگ و مهم قرار دارد.


