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و ما رمیت اذ رمیت ولکن اهللا رمی

یک بار در طبس،بارها در آسـمان و این 

بار در خلیج فارس.ترامپ درسـت گفته 

اسـت که ایرانی ها دیگر مرگ بر آمریکا 

نمیگویند.آري ما دیگر حـرف نمیـزنیم 

آخر الزمان فرارســیده اســت...برو و به 

تمام ســربازانت بگو ایرانی هاي صــلح 

طلب جنگ را بلد هســــتند و اگر الزم 

باشد پاي برگه هاي اعزام به جهنم شما 

را با خون خود مهر میکنند.
صــــحبت همان اســــت که مرادمان 

فرمود.دوران بزن و دررویی تمام شد.هم 

ما به تعداد کافی مجاهدي که وصــیت 

نامه نوشـته اند داریم و هم خلیج فارس 

آنقدر پهناور هســت که جا براي تدفین 

سربازانتان کم نیاید.

«آنکس که ضــعیف تر اســت از قدرت 

آمریکا بیشــتر میترسد و انســان هایی 

وارسته و قدرتمند چون حضـــرت امام 

خمینـی که پاي بـر فــرق همه تعلقات 

نهاده اند و ترس را در وجود خود کشـته 

اند،به حقیقت میدانـند و مـیگویـند که 

آمـریکا هیچ غلطــی نمیتواند بکند....» 

شهید سید مرتضی آوینی

ضرب شســــــت امروز سپاه پاسداران 

انقالب اســـالمی تنها تهدیدي کوچک 

بود تا متوجه شوید که ایرانی ها همیشه 

لبخند نمیزنند و بجاي خودکار،پاســخ 

کلوخ اندازي را با سنگ میدهند.
این چند صـباح باقی مانده هژمونی تان 

را به سـنگر سـاختن بگذرانید تا شــاید 

زنده از زیر آوار سجیل و شـهاب هاي ما 

بیرون بیایید.

سخن سردبیر

صبح پنجشـنبه 23 خردادماه 98 در تهران ماجراي 
مصر دوران فرعون به تکرار نشست. آن روز، در چند 
هزار سـال پیش، فرعون براي مقابله با موسـی علیه 
السـالم تمامی ساحران را فرا خوانده بود و آنان تمام 
آموخته هایشــــاناز سحر و جادو را به میدان آورده 
بودند. فرعون و درباریان از یکســو و مردم مصــر از 
سوي دیگر به صف ایستاده بودند و سرانجام ماجراي 
آن روز را انتظار میکشیدند، موسی به ساحران گفت 
آنچه در چنته دارید بیرون آورید و ساحران درحالی 
که از پیروزي خود اطمینان داشتند، ریســــمانها و 
چوبهایی که از قبل به ســــحر آماده کرده بودند به 
میانه میدان انداختند. آنچه انداخته بودند در چشـم 
حاضــران به صــورت مار و عقرب� و  نمایان شــد و 
ساحران به شادي فریاد کشــیدند؛ «به عزت فرعون 
سـوگند که ما پیروز شـدیم»! حاال نوبت به موســی 

رسیده بود که رسالت خود را بنمایاند.

امســـال نودمین سالگرد روابط دیپلماتیک ایران و 
ژاپن است؛ کشـــــوري که نمودار روابطش با ایران 
هیچگاه افت و خیز قابل توجهی نداشـته و مقامات و 
دیپلماتهایش هم همیشـه بر روابط نزدیک دو طرف 
و حرکت به سمت گسترش آن تأکید کردهاند. شاید 
در این نود سـال هیچگاه ژاپن به اندازه این روزها به 
سرخط اخبار ایران تبدیل نشــــده باشد. ترامپ به 
توکیو ســـــــفر میکند، محمد جواد ظریف هم به 
ســـــــــرزمین آفتاب تابان میرود و  همچنان بر 
کالبدشــان باقی خواهد ماند. ســپس شــینزو آبه 
نخست وزیر ژاپن به تهران میآید. این اولین بار است 

که نخست وزیري از ژاپن به ایران سفر میکند.

آبه شـــینزو آمده بود تا ماموریت ناممکن را ممکن 
کند،و شرق و غرب را از ژاپن به هم برساند.

پس از جنگ، تا 5 ســال ژاپن محاصــره مطلق بود. 
اجازه هیچگونه تجارت و تبادل خارجی نداشــــت؛ 
حتی اجازه ساخت و استفاده ازکشــتی هاي تجاري 
نیز به این کشور داده نشد. واردات هرگونه مواد اولیه 
و حتــی نفت خام نیـــز به ژاپن ممنوع بود و آنها از 
ذغال ســـــــنگ براي تامین انرژي مورد نیاز خود 
اســـتفاده میکردند. نقش ژاپنی ها در تدوین قانون 
اساسی این کشور را تنها نوشتن از دیکته اي بود که 

آمریکایی ها برایشان خواندند...

هیروشیما 74 سال قبل سوخت؛ همانند بسـیاري از 
شــهرهاي دیگر ژاپن. نزدیک به چهار میلیون نفر از 
مردم ژاپن در این جنگ کشـته شدند. اما مردمش با 
تلی از خاکســتر برجاي مانده، ماندند و آن را دوباره 
ســاختند. اما آن چیزي که اصــطالحاً کمر ژاپن را 
شکست و هیچگاه ساخته نشـد، ضربه تسـلی�م شدن 
بی قید و شرط در برابر آمریکا بود.«تســلیم»، اتفاق 
هولناکی بود که از فرماندهان نظامی ژاپن گـرفته تا 
مردم عادي، مرگ را بر ذل�ت تسلی�م ترجیح میدادند.

ژاپن البته تا پیش از ســـــفر آبه، میانجیگري میان 
آمریکا و ایران را رسـماً تأیید نکرد. اما اولین دسـتور 
کار آقاي آبه به محض ورود به تهران، روابط ایـران و 
آمریکا بود. توکیو 5 درصد از نفت مورد نیاز خود را از 
ایران تأمین میکرد و 80 درصـــــد دیگر را از تنگه 
هرمز؛ بنابراین افزایش تنشها مستقیماً با منافع این 
کشـور در ارتباط است و تصــور قطع شریان حیاتی 
اقتصاد ژاپن، به اندازه بمبهاي منفجرشده در آسمان 

هیروشیما و ناکازاکی، براي آنها هولناك است.

            نقل از دونالد ترامپ خطاب به مقام معظم 

در این دیدار «آبه شینزو» با بیان اینکه « من قصــد 
دارم   پیام  رئیس جمهور  آمریکا  را  به   جنابعالی  
       برسانم»، صریحاً  درخواست هاي  آمریکا را به

باري موسی عصا انداخت

رهبـري اعالم کـرد و رهبـر انقالب نیـز 
خطاب به نخســــت وزیر ژاپن مورد به 
مورد به درخواستهاي رئیســـــجمهور 
آمریکا، پاسخهاي صـریح و شـفاف ارائه 

کردند که مشروح آن در ادامه میآید:
رهبر انقالب: من شــــــخص ترامپ را 
شایســـته مبادله هیچ پیامی نمیدانم و 
هیچ پاســـخی هم به او ندارم و نخواهم 

داد.
ترامپ: آمریکا قصد تغییر رژیم در ایران 

را ندارد.
رهبر انقالب: این یک دروغ اســـت زیرا 
اگر آمریکا میتوانســت این کار را انجام 

دهد، انجام میداد اما نمیتواند.
ترامپ: میخواهیم درباره موضوع هسـته 

اي مذاکره کنیم.
رهبر انقالب: ایران به مدت پنج، شــش 
سال در موضوع هســـته اي با آمریکا و 
اروپایی ها در قالب 1 + 5 مذاکره کـرد و 
به یک نتیجه هم رســید، اما آمریکا زیر 
این توافق و قرارداد قطعـی زد، بنابـراین 
کدام فرد عاقلی اســــــت که دوباره با 
کشـــــوري که زیر تمام توافق ها زده، 

مذاکره کند؟
ترامپ: عزم آمریکا جلوگیري از سـاخت 

سالح هسته اي توسط ایران است.
رهبر انقالب: ما با سالح هســــــته اي 
مخالفیم و فتواي شرعی من حرام بودن 
ساخت سالح هســته اي است اما این را 
بدانید که اگر ما قصـــــد ساخت سالح 
هســـته اي داشتیم، آمریکا هیچ کاري 
نمیتوانسـت بکند و اجازه ندادن آمریکا، 

هیچ مانعی ایجاد نمیکرد.
ترامپ: آمریکا آماده مذاکرات صادقانه با 

ایران است.
رهبر انقالب: ما این حرف را اصـــالً باور 
نمیکنیم زیرا مذاکرات صادقانه از جانب 
شخصی همچون ترامپ، صادر نمیشود. 
صـــــداقت در میان مقامات آمریکایی 

بسیار کمیاب است.
تــرامپ: مذاکـــره با آمـــریکا موجب 

پیشرفت ایران خواهد شد.
رهبــر انقالب: ما به لطف خداوند، بدون 
مذاکره با آمریکا و با وجود تحریم هم به 

پیشرفت خواهیم رسید.
پاسخ روشن بود و نتیجه مشـخص. حاال 
نخست وزیر آبه سالهاست تالش میکند 
بدون اینکه گره اي بر پیشـانی دوستان 
آمریکایی خود بیندازد، گـره از بـرخـی 
بندهاي قانون اســـاســـی - در زمینه 
توانمندي هاي دفاعی - باز کند تا کمی 
اعـــــــتماد به نفس را به جامعه ژاپن 
بازگـــــــــرداند. اما آب رفته به جوي 
بازنمیگردد.نفس سرد تســلیم ذلت بار 
ژاپن از بعد از حادثه اوکــــی ناوا تاب و 
توان مقاومت را ســـال ها اســــت که 
خشــــــــکانده است.نفس سردي که 
موجبات حیرت جهان را فراهم کـرد که 
چگونه ممکن اســــت تنها قربانی تنها 
بمباران اتمی جهان،دم از صـــــــلح با 
متجاوز را بزند.نفس ســــردي تا ظهور 
موسی اي که بتواند عزت را به سـرزمین 

خورشید برگرداند

مادامی که آمریکا براي توطئه

آماده است، ماهم باید براي مبارزه و مقابله آماده

باشیم و زیر بار وابستگی نرویم.

                                             

باري موسی عصی انداخت

١

٢معامله اي به انتهاي قرن

٣جبهه بی نماد

۴در محضر تاریخ

۴ابقا رئیس

و ما رمیت اذ رمیت ولکن اهللا رمی
سخن سردبیر

١
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نزدیک به 70 سـال اسـت که از اشـغال 

فلســـــطین میگذرد. سرزمینی که در 

معامله اي ناجوانمردانه از ســــــاکنان 

حقیقی اش ربوده شد. فلسطین دومین 

مکان مقدس بعد از کعبه بـــــــــراي 

مسلمانان است. 

((محمدرضا کیوانفر)) کارشناس ارشـد 

روابط بین الملل و تحلیلگر مسائل غرب 

آسـیا در گفت و گو با گزارشــگر کیهان 

درباره اهمـــــیت قدس مـــــیگوید: 

((مســلمانان جهان قدس را جزو پیکره 

اسالم، فلسـطینیان را برادران مسـلمان 

خویش و صهیونیزم را دشمن مشـترك 

میدانند. با تاسیس این رژیم تاریخ، دین 

و فرهنگ ملتی اصیل و با ریشــه نادیده 

گرفته شد. در واقع اساس تشـکیل رژیم 

صهیونیستی ایجاد یک پایگاه نظامی در 

منطقه غرب آســــیا براي تحقق منافع 

غرب اســــت.)) وي اضــــافه میکند:          

(( اسـتعمارگران غرب براي رسـیدن به 

هدف خود از هرگونه امکاناتی اســتفاده 

کـردند، از کمک هاي نظامـی و مالــی 

گرفته تا آموزش نظامی، ســیاســی به 

صهیونیســـت ها. در این الگویی که در 

نظر گـرفته بودند مهاجـرت یهودیان به 

فلسـطین اشغالی به عنوان یک ضرورت 

براي جایگزینی جامعه فلســـطینی در 

سرزمین  فلسطین  محسوب  میشد  به 

همین دلیل تشــــــویق یهودیان از سرزمین هاي 
مختلف به سرزمین فلسـطین صورت گرفت و نتیجه 
آن شد که صهیونیســت ها با حمایت و پشــتیبانی 
اسـتعمارگران غرب هر روز بر جنایات و اشــغالگري 
هاي خود افزودند و فلســـــطینی ها را از سرزمین 
مادري خود اخراج و خودشــــان زمین هاي آنان را 

غصب کردند.))

به گفته این تحلیلگر صهیونیســــت ها بیش از یک 
قرن و نیم پیش براي ایجاد یک ســـــــرزمین بین 
یهودیان سـراسـر دنیا حرکت خود را از آغاز کردند و 
ابتدا آرژانتین یا یکی از کشــــــورهاي آفریقایی را 
انتخاب کــردند ولـــی بعدها با بـــرنامه  ریـــزي 
استعمارگران براي منطقه غرب آسیا، از فلسطین به 
عنوان ســـــرزمین موعود نام بردند و حرکت براي 

اشغال این سرزمین آغاز شد.

و اما حکایت این روزهاي اسرائیل: صهیونیسـت ها و 
به طور کلی کشـــورهاي اروپایی که مقاومت و عدم 
سازش از سوي فلسطین و حمایت هاي جهان اسالم 
از پاره تـــــنش را دیدند، این بار معامله جدیدي را 
پیشنهاد دادند و آن همDeal of the Centuryیا 
همان معامله قرن بود. این طرح قرار است براي پایان 
دادن به نزاع فلسطین و اسرائیل اجرا شود.داستان از 
آن جایی شـروع شـد که این طرح از ســوي ترامپ 
رئیس جمهور آمریکا در راســتاي روند صـــلح بین 
فلســـــطین و به قول خودشان مثال دولت اسرائیل 

مطرح شد.

 طبق این طرح، اســــــــــرائیل در ازاي  دریافت 
امتیازهایی فراتر از تعهدات قبلی ســــازمان آزادي 
بخش فلســـطین و قطعنامه هاي شوراي امنیت، و 

الحاق بخش هایی از مناطق اشغال شده به خاك  

خود، با  تشکیل دولت مسـتقل فلسـطینی موافقت 
میکند. ترامپ داماد خود کوشــنر را به عنوان دالل 
معامله منصــــوب کرده است. در اصل براساس این 
طرح، بخش هاي دیگري از فلسـطین شامل نیمی از 
کرانه باختري و بخشـی از بیت المقدس شرقی که از 
نظر جامعه جهانی به دولت فلســطین تعلق دارد. به 
اسرائیل واگذار میشود. تا رژیم غاصب صهیونیسـتی 
در قبال آن با تشکیل کشور مسـتقل فلسـطینی در 
نیمه دیگر کرانه باختري و تمام نوار غزه و چند محله 
از بیت المقدس شرقی موافقت کند. طبق این طرح، 
شـــــــهر ابودیس به جاي بیت المقدس به عنوان 
پایتخت فلســـــــطین در نظر گرفته خواهد شد و 
فلسطینیان باید از حق بازگشت به سرزمین خود که 
طبق قطعنامه 194 شـــوراي امنیت به رســـمیت 

شناخته شده، صرف نظر کنند.

این طرح در نگاه اول شـــــــاید از نظر برخی براي 
فلسطینیان بسیار سود آور باشد و حتی نقطه عطفی 
براي پایان دادن به اختالفات. اما ســـوالی که پیش 
می آید این است که چرا واشنگتن و شـخص ترامپ 
دنبال اجراي این پروژه است؟ اولین دلیل که شـاید 
بر خیلی پوشیده نباشـد کمک هاي هرسـاله آمریکا 
در کنار اتحادیه اروپا بـــــــراي حفظ و بقاي رژیم 
صهیونیســتی است. همچنین همگی میدانیم شعار 
ترامپ براي بهبود اقتصاد آمریکا چیسـت و از طرفی 
البی و نفوذ صهیونیســــت ها درکنگره آمریکا امان 
ترامپ را بریده و در اصـل به دنبال یک ثبات اسـت. 
هدف اصلی این طرح در سه گام خالصه شده اسـت: 
(( تثبیت اراضــی اشــغالی و پیوســتن مناطقی از 
جوالن، رود اردن، جنوب لبنان، شـرق جزیره سـینا 
به اسرائیل، اخراج فلســـــطینی ها به طور کامل از 
مناطق کرانه باختري و نوار غزه و ساماندهی شان در 
اردن و شبه جزیره سینا در مصـــر و در نهایت پایان 
منازعه اعراب  و اسرائیل .))  در حال حاضر  با  سفر 
نتانیاهو  به  کشـــــور هاي  خلیج  فارس  و  اعزام 
مستشاران  نظامی به   عربستان ،  بخش  سوم  این

         طرح تا حدودي تحقق یافته است.

 بخش دوم هم با وجود نارضایتی اردن از 
ســــاماندهی این حجم از مهاجر معلق 
مانده و همچنین افـزایش توان دفاعــی 
مقاومت اســالمی باعث شــده تا به این 
راحتی ها عقب نشـینی نکنند. اما بخش 
اول، مشـــکل اصلی است زیرا برخالف 
تصـــــور ترامپ دول اروپایی حاضر به 
حمایت از این طرح نشدند و موضعشـان 
در جهت حمایت از شـــــــــهروندان 
فلســـــطینی بود. دلیل آن هم، اطالع 
اروپایی ها نســبت به خطرات درگیري 
محور مقاومت با رژیم صهیونیســـتی و 
کشــیده شدن آتش این نبرد به مناطق 
مختلف است. اما مردم فلســــــطین و 
بسـیاري از کشـورهاي غربی با تصـمیم 
سیاست مدارانشــــان پیرامون جایگاه 
دولت فلسـطین و سرزمین هاي اشغالی 
مخالف اند. تشـــکیل محور مقاومت در 
لبنان، ســــــوریه، عراق، یمن و حتی 
فلســطین که با پیروزي انقالب اسالمی 
ایران در 1997 همزمان شـــد، موجب 
کند شدن و حتی عقب نشـینی سیاست 
گذاري کشورهاي عربی منطقه با پرونده 
معامله قرن شــــــد. مقامات اروپایی و 
آمریکایی به کـرات خطـرات این معامله 
مبنی بر درگیري مقاومت در مکان هاي 
اشغالی و کشـیده شدن آتش این جنگ 
به واشـنگتن، را به ترامپ متذکر شــده 
اند. اما از آنجایی که کمر تـرامپ زیـربار 
تامین خرده فرمایشــــات اسرائیل خم 
شده ناگریز تا قبل از شکستن باید چاره 
اي بیاندیشــــــد. همچنین بعد از این 
معامله دیگر آمریکا مجبور نیســــــت 
نیروهاي نظامی اش را بـراي حفظ بقاي 
اسرائیل بفرسـتد و تامین امنیت نظامی 
بر دوش همپیمانان پخش میشـــــود. 
همچنین با توجه به نفوذ یهود و اسرائیل 
در دسـتگاه اداره آمریکا این اقدام نوعی 
خوش رقصـی براي صهیونیســت هاي 
پرنفوذ اســــت که من بعد ســــناریو 
استیضــاح رئیس جمهور مو زرد آمریکا 

به زباله دان کاخ سفید انداخته شود. 
ســــخن آخر اینکه معامله قرن تنها به 
سود مطرح کنندگانشـتمام خواهد شد. 
شاید در وهله اول نظر بسـیاري مبنی بر 
این باشـد که شـما در آن ســر این کره 
خاکی، خبر از تبعات جنگ ندارید. اما ما 
ایرانی ها هم ملتی جنگ ندیده نیستیم. 
چه در گذشـته و چه اکنون که زیر آتش 

جنگ اقتصـادي همچنان ایسـتاده ایم.  
استقالل رمز پیروزي اسـت نه سـازش و 
به گردن انداختن طوغ اســــــــارت و 
پناهندگی. ثمره اي که این معامله براي 
فلســـطینیان خواهد داشت بی هویتی 
است. و یک سوال اساسی: «نســل هاي 
آینده در پرسـش به این ســوال که اهل 
کدام کشـــــورید، چه پاسخی خواهند 

داشت؟»

معامله اي به انتهاي قرن

طرح موسوم به معامله قرن هیچ گاه 

به سرانجام نمی رسد.

                  ما در قضیه فلسطین همیشه مخالف شاه و اسرائیل 

و پشتیبانان  آنان بوده و با  شما [فلسطینی ها] هم صدا  بودیم و 

مظالم اسرائیل را به گوش ملت ها رساندیم و تا نابودي آن از پاي 

نخواهیم نشست.
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ســـــید محمد خاتمی که طیف حزب 

اللهی کشــور تا پیش از بهار 1376 او را 

در ســال هاي قبل تر با وزارت ارشـــاد 

رادیکال دولت هاشمی می شـناختند و 

اســـباب جدل آوینی و وي داغ بود؛ به 

یک باره در برابر ري شهري و ناطق نوري

پس از پیروزي انقالب اســـــالمی بین 

اهداف اولیه مطرح شــده براي تغییر در 

کشــور و مرحله ي اجرا شاهد یک وقفه 

ي ده ســـاله بودیم. وقفه اي آمیخته از 

جنگ و ترور. یعنی سال هاي سازندگی 

کشـــور باید ده سال زود تر از زمانی که 

رخ داد به وقوع می پیوســـت  .اما به هر 

جهت این بازه ي طوالنـــــــی موجب 

سرخوردگی و تردید هایی در نسـل اول 

انقالب شــــــد تا براي ادامه ي حیات 

ســیاســی خود نقاب جدیدي انتخاب 

کنند  .تـــــــرافیک رفت و آمد جامعه 

شناسان و اهالی فلسـفه و شب نشـینی 

هاي ایشان با کارگزاران ، مشارکتی ها ، 

مجمع روحانیون مبارز و  ...ایـــــران را 

آبسـتن تولد جبهه ي سومی متفاوت با 

پیــــــــــــــــــــروان خط امام و 

سوسیالیست،مارکسـیسـت ها می کرد 

که گسترش طبقه ي شهر نشین ایران ، 

افزایش زنان تحصـــیل کرده و افزایش 

کمی دانشجویان به استقبال این جریان 

می رفتند.

در انتخابات حاضـر شـد. و در کمال ناباوري یک ماه 

مانده به انتخابات با تمرکز بر نقد دولت سـازندگی و 

طرد هاشمی رفســنجانی، موفق شد تا در انتخابات 

پیروز شود. 

مدت زمان زیادي از طلوع جبهه دوم خرداد نگذشته 

بود که افول آن توسط بانیان این جریان رقم خورد ، 

خاتمی با شـــعار آزادي در برابر خفقان ابتداي دهه 

هفتاد پیروز شده بود اما با مشی محافظه کارانه خود 

از ابتدا خود را معتقد به والیت فقیه مــــی خواند و 

حتی حصـر مرحوم منتظري نیز در دولت وي اتفاق 

افتاد.

 دیري نپاییدکه احزاب تشــکیل دهنده ي جبهه ي 

دوم خرداد به اشتباه خود واقف شدند. اهداف ایشان 

بر محور اصالح قانون اساسی با آرمان کنار گذاشـتن 

حکومت انتصابی و اصالح فرهنگ با آرمان حرکت به 

ســوي ادغام در فرهنگ غربی تعریف می شـــد در 

حالی که به گفته ي خودشان دولت مســـئول آب و 

نان مردم بود پس مجلس ششــم نســبت به قوه ي 

مجریه اولویت بیشـــــتري پیدا کرد به صورتی که 

مجلس ششـــم هر روز شاهد لوایح مختلف از جمله 

لوایح دوقلو براي محدود سـاختن اختیارات رهبري  

بود لوایحی که تحصـن هاي گاه و بی گاه نمایندگان 

را به دنبال داشت.

 

         نشده ي  ایشان  شاهد  حضور تکراري ترین 

  در واقع اهداف جبهه ي دوم خـــــرداد هیچگاه از 

ســـطح نخبگان و قانون گذاران پایین تر نماید وبه 

توده ي مـردم راه نیافت و همان وظیفه ي آب و نان 

به حاشیه رفت. به همین منوال اسـت که هم اکنون 

در دهه ي چهارم انقالب علــــی رغم تجــــربه ي 

اردوکشی خیابانی در سال هشتاد و هشت و موفقیت 

در تشـکیل دولت حســن روحانی مجددا نیز همان 

مسائل آزادي و حاکمیت دوگانه و نظارت استصوابی 

را مطرح می سـازند که در دهه ي دوم انقالب مطرح 

بود.

جبهه ي دوم خرداد از یک بی نمادي آشـــکارا رنج 

میبرد آن ها در تشــــکیل دولت اصالحات و دولت 

تدبیر و امید ســــهیم بودند امروز نیز مجلس را در 

دست دارند اما همچنان نمادي از موفقیت اندیشــه 

ي خود در اداره ي کشـور ارائه نداده اند ، شکســت 

سیاست هاي نئولیبرالی ایشان در عرصه ي سیاست 

خارجه و اقتصــــاد امروز در بهار 1398 هویدا شده 

است. جریان اصالحات  در کشور  همواره  از  افراد  

 داخلِ صـــــــندوقچه اي نام میبرد که اگر نظارت 

استصوابی نباشد آن ها کشـور را نجات می دهند اما 

حتی در  دولت هاي مطبوع  تشکیل شده و تشکیل

گزینه ها هســـتیم. مثال میرحســـین 

موسوي سال هشتاد و هشـت در کابینه 

ي احتمالی خود از حضـــــور روحانی، 

نجفی و آخوندي نام بـرده بود که امـروز 

خسـارات محض این آقایان در قصـه ي 

برجام ، نابسامانی بازار ارز و تورم افسـار 

گســــیخته قابل رویت است ، و دوباره 

نداي عبور از خاتمـی و عبور از روحانـی 

در مواضع نسـل جوان ایشـان به چشـم 

می خورد. نسل جوانی که سوداي ادغام 

در نظم جهانی آمریکا پســند را دارد اما 

هنوز از جنس اهداف نئولیبـرالــی خود 

قهرمانی ندارد و براي صحبت از دولت به 

دولت چپی (شبه سوسیالیســـــــتی) 

میرحسین موسوي در دهه شصت اشاره 

می کند و براي قهرمان سـاختن به سـه 

یار دبسـتانی مارکسـیسـت سال 1332 

اشاره دارد که در دانشکده ي فنی تهران 

با خون خود سعی در ممانعت از حضـور 

یک آمریکایی داشتند.

anjoman_eslami_alzahra

@anjomanalzahra

anjomanalzahra

جبهه بی نماد

                مباحثی چون  توسعه  سیاسی یا  اقتصادي  مدت ها

بخش اعظمی از وقت رسانه ها را به خود اختصاص داد اما کارگزاران 

و مسووالن دولتی باید  بدون  توجه به این مباحث به دنبال اصالح 

وضع اقتصادي مردم باشند
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اگر بخواهیم شخصـــیت هایی را که در 

تاریخ انقالب همیشـــــه محل تنازع و 

تضـــارب آرا بوده اند بررسی کنیم، بی 

شک شـریعتی در صـدر آنها اسـت. نظر 

ملی مذهبی ها، روحانیون ســــــنتی، 

مارکسیسـت ها و گروه هایی با تفکرات 

التقاطی درباره وي را که کنار بگذاریم و 

فقط آرا طرفداران امام درباره شریعتی را 

واکاوي کنیم به نظرات بسیار متناقضـی 

بر می خوریم. 

 شهید   بهشتی   در   کتاب « شریعتی  

 جستجو گري در مسیر شدن» می نویسـد شریعتی 

جامعه شناسـی اسـت که در حال حرکت به سـمت 

اسالم شناسی هم  بود. شـهید مطهري نظري منفی 

درباره شــــریعتی داشــــت و  درباره او می گوید: 

شریعتی منحرف و به دنبال اسـالم منهاي روحانیت 

است. آیت اهللا خامنه اي که خود را دوست شریعتی 

معرفی کـرده که مدتـی نـز با یکدیگـر در بند رژیم 

پهلوي بوده اند؛ نظــر مثبتـــی راجع به وي دارد و 

برخالف شهید مطهري معتقد است که شـریعتی نه 

تنها دنبال اسالم منهاي روحانیت نبود بلکه طرفدار 

روحانیت بود؛ اما معتقد بود روحانیت آن مسـئولیت 

و نقشـــی را که باید، ایفا نکرده است.  در این  بین  

همه اختالف راي هایی که تا به حال گفته شـــد در 

خصـــــوص تفکرات وي بود. حال آن که باید گفت 

حتی در خصــوص انگیزه و اهداف مبارزاتی وي نیز 

نظرات متفاوتـی وجود دارد. حمید روحانـی ، تاریخ 

نگار همیشـه همراه امام، در کتابی با عنوان شریعتی 

در دادگاه تاریخ می نویســــــــــد شریعتی مورد 

سواستفاده سـاواك قرار گرفته بود تا میان اسـالم و 

روحانیت فاصله بیاندازد. نکته حائز اهمیت آن است 

که با مطالعه کتاب، صــــــریحا این نتیجه به ذهن 

مخاطب متبادر می شود که شریعتی عامل سـاواك 

بود. هرچند روحانـی این انتقاد را به گفته هایش در 

کتاب وارد نمی داند و موکدا یادآور می شـــــود که 

صــرفا گفته اســت؛ شـــریعتی ناخواســـته محل 

سواستفاده ساواك قرار گرفته بود.

در این میان اشـتراك نظر هایی هم درباره شـریعتی 

وجود دارد مثال این که شریعتی از جمله افرادي بود 

که در دوره سیطره تفکر کمونیســتی بر پیکره نظام 

دانشـگاهی و نخبگانی و القا این تفکر که دین افیون 

توده ها اسـت، در پی نهادینه کردن این تفکر بود که 

نه تنها  اسالم دین خمودگی نیسـت که دین مبارزه 

است. چه بســــا یکی از دالیل این که در آن دوران 

شریعتی به شدت مورد استقبال دانشـــجویان قرار 

 دانشجویان مسلمانی گرفت همین بود. به ویژه که در 

آیت اهللا مصـباح که رهبري ایشـان را مطهري زمان 

معرفی کرده و همواره جوانان را به مطالعه و آشنایی 

با آثار و تفکرات ایشــــان راهنمایی کرده اند درباره 

شریعتی می گوید: او اسالم و روحانیت را مســـخره 

می کرد و مرتد بود.

دوران الــتهاب مـــبارزات، این تـــنها 
مارکســیســم بود که به عنوان بهترین 

بستر مبارزاتی به آنها معرفی می شد. 

حال ســـوال این جا اســـت که از بین 
نظـرات افــرادي که همگــی آنها مورد   

اعتماد و  از  چهره هاي  شاخص جریان 
و تفکر پایبند به اندیشـــــه ها و اصول 
انقالب هســـــــتند، کدام یک را باید 
پذیـرفت؟ نظــر مثبت رهبــري درباره 

ایشان را یا حکم ارتداد مصباح را؟

در این بین دسـته اي به نظرات مطهري 
اسـتناد می کنند و دسـته اي به نظرات 
بهشتی، برخی نظر مصباح را صحیح می 
دانند وگروهی معتقدند در اختالف نظر 
هاي این چنینی نظر ولی فقیه ارجح بـر 

نظر دیگران است. 

حال به دور از قضــاوت درباره شریعتی، 
تفکرات، آرا و نظراتش صـرفا باید یادآور 
شد که تاریخ تقلیدي نیســـــت. دامنه 
والیت فقیه نیـز در تاریخ نمــی گنجد. 
هرچند مطالعه نظـرات این افـراد کمک 
حال ما در رسیدن به شناختی نسـبی از 
تفکرات و شخصــیت شریعتی است اما 

باید این نکته را مدنظر داشـت که وقتی  
افراد هم عصـر شریعتی، افرادي که او را 
از نزدیک می شناختند و بی شـک بیش 
از ســـــایرین بر تفکرات و آرا او احاطه 
داشـــتند؛ نظراتی در این حد متناقض 
درباره وي دارند؛ قضــــاوت و شناخت 

تفکرات او کار آسانی نیست. 

در محضر تاریخ

علی الریجانی فرزند میرزا هاشـم آملی. 

میرزا هاشـمی که قبل از انقالب فعالیت 

هاي بحث برانگیز و خاموشی در خدمت 

به رژیم شاهنشـاهی و دور کردن گوش 

مردم از صداي رساي خمینی از او دیده 

میشد. تا جایی که رژیم براي جلوگیري 

از حضــور مردم در جلســات سخنرانی 

امام، جلسـات آیت اهللا را به مردم تبلیغ 

می کرد. هرچند که ظاهرا ایشان در قید 

سـیاسـت نبود و به تبع آن از بحث هاي 

سیاسی نیز غافل.

حال پس از گذشـــت چهل ســــال از 

پیروزي انقالب، شـــاهد انتخاب مجدد 

فرزند میرزا براي دوازدهمین ســـــال 

متوالی و اسـتمرار لمیدن او بر کرســی 

یکی از سه قواي کشـوریم. اگر بخواهیم 

رفتار دوازده سـاله الریجانی در ریاسـت 

مجلس را به نقد بگذاریم بالشــک عدم 

پاسخگویی او نسـبت به اقدامات، ضعف 

ها و انتقادات وارد بر مجلســی که تحت 

ریاســت اوســت بزرگترین نقد وارد بر 

ایشان است.

در تمام یازده سـال ریاسـت او بر مجلس، هیچ وقت 
خود را در مشکالت کشور سهیم ندانسـت. این دیگر 
قوا بودند که تنها عامل نابسـامانی ها به مردم معرفی 
می شدند. مجلســــی که به گفته امام در راس امور 
است، مجلســــی که جلوه گاه مردم ساالري است، 
مجلســی که بی راه نگفته ایم اگر بگوییم به تنهایی 
قادر است کشـــــــور را زیر و رو کند، تا چه حد در 
نابسـامانی هاي کشــور خود را موظف به حل آن ها 

دانست؟ 
 غیـــــر از این بود که در همه موارد جایگاه مجلس 
تحت امر الریجانی به عنوان قوه اي متاثـر و ذیل قوه 

مقننه تعریف شد؟

 قوه اي که به جاي رصـد فعالیت هاي دولت جایگاه 
خود را به عنوان مجراي قانونی کردن خواسـته هاي 

دولت تقلیل داد.

الریجانی جزء مسـئولینی است که به معناي واقعی 
کلمه بر مجلس ریاست کرده است. رئیسـی که راي 
ها و نظر هاي مخالف با خود را به هیچ حســـاب می 
کند. رئیسـی که یازده سال دیکتاتورمآبانه در کانون 
مردم ساالري نظام یکه تازي می کند. رئیســـی که 
منافقانه با راي اصول گرا ها و از لیست انقالبی ها باال 

می رود و در دوره ریاستش به ریش آنها می خندد.

          رئیسی که  کاریکش شده ي  به نعل بزند  و 

یکی به میخ.

الریجانی جزء مسـئولینی است که هیچ 
گاه در هیچ دانشگاهی حاضر نشـد. هیچ 
گاه خود را نســـــبت به مردم پاسخگو 
ندانســت. حتی هیچ گاه از جانب مردم 
نیز مورد بازخواســــــت و مطالبه قرار 
نگرفت. چـرا زمانـی که مـردم از کاهش 
قدرت خرید و گرانی ها مـی نالند نمـی 
پرســی�م پس مجلس چه می ک�ند ؟ چرا 
زمانی که یک شبه ارزش پول ملی نصف 
می شـود نمی پرســی�م پس مجلس چه 
می ک�ند ؟ چرا زمانی که بازو هاي رسانه 
اي غرب در حال به یغما بـردن فـرهنگ 
ایرانی و اندیشـــه اسالمی مردمند نمی 

پرسیم پس مجلس چه می کند؟ 

هرچند این خود یکی از ضــــعف هاي 
احزاب، نخبگان و تشــــکل هاي مردم 
نهادي است که همیشــه دولت و نهایتا 
قوه قضــائیه را مخاطب نقد ها، اعتراض 
ها و مطالبات خود قرار داده اند. اما شاید 
بزرگترین هنر الریجانی در این سـال ها 
همین بوده است. رئیسـی که بر مسـند 
یکی از بزرگترین ارگان هاي تصـــمیم 
گیرنده نظام نشسـته است و هنرمندانه 
خود را از جایگاه پاســــــخگویی کنار 

کشیده. 

 

ابقا رئیس

                   مجلس شوراي اسالمی یک مرکز اساسی و 

تعیین کننده براي انقالب است،همه سر رشته هاي امور به 

مجلس شوراي اسالمی برمی گردد.

                مجلس شوراي اسالمی تجلی اراده ملی و یکی از اساسی

        ترین نهاد  هاي سیاسی است که در راس تمام نهاد هاي نظام

 جمهوري اسالمی است.


