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روزﻧﻪ
سیدحسن خمیني:

احساس رضایت مردم
از اصول جامعه است

واکنش حسامالدین آشنا به اظهارات محسن رضایي
شرق :توییت جنجالی محسن رضایی هنوز مناقشه
میآفرینــد .فرمانــده وقت ســپاه خــود را در بد
منازعهای قرار داده است .او »مرد همیشهکاندیدا«
است و همواره نیمنگاهی به فضای رسانهای دارد.
با این وجــود اظهارنظر اخیر او نهتنها هیچ کمکی
بــه ارتقاي چهــرهاش در افکار عمومــی نکرد که
برعکــس؛ رضایی حاال میبیند که در کنار منتقدان
همیشــگیاش ،گروههای نزدیک به او نیز بهتزده
از اظهاراتــش ،یــا ســکوت میکنند یــا به جمع
منتقدان اضافه میشوند.
رضایــی در حســاب توییتــر خود نوشــته بود:
»عملیات #کربالی_چهار برای فریب دشمن انجام
شد .اگر تحلیلگر تاریخی در فهم آن فریب بخورد،
پس وای به حال نوشــتههای او« .این ماجرا البته
تنها به رضایــی و »تحلیلگر تاریخی فریبخورده«
محدود نماند و سریعا ابعاد دیگری به خود گرفت.
»شــرق« دیروز روایتهــای هاشمیرفســنجانی،
جانشــین وقت فرماندهــی کل قوا و چنــد نفر از
فرماندهان آن عملیات را منتشــر کرد .آن روایتها
در یک نکته مشترک هستند؛ عملیات کربالی چهار،
عملیات فریب نبود و ایران در آن شکســت خورد.
به گفته هاشــمی ،او و رضایی بعد از »عدم فتح«
این عملیات تصمیم گرفتنــد عملیات کربالی پنج
را تــدارک ببیننــد و به این ترتیب بود که قرار شــد
عملیات کربــالی چهار یک عملیات فریب »اعالم«
شود تا تبلیغات دشمن نیز خنثی شود.
آشــنا :شــاید خطــاکاران را ببخشــیم امــا
خودشیفتگان را هرگز
حســامالدین آشنا آخر شــب جمعه به توییت
رضایــی واکنش تنــدی نشــان داد .او دو پیام در
کانال تلگرامی خود خطاب به رضایی منتشــر کرد:
»فرمانده کل ،ســالم بر شــما .دهها هزار رزمنده و
خانواده هزاران شــهید هیچگاه از شــما نپرسیدند
چرا از چند شــب قبــل از عملیــات کربالی چهار
آســمان از روشــنایی منورهای چلچراغی دشمن
مانند روز شــده بود .بچههای توپخانه لشــکر ۲۷
هیــچگاه از شــما نپرســیدند چرا تنهــا  ۴۵دقیقه
پس از آغــاز عملیات ،تقریبا تمــام قبضهها مورد
اصابت توپهای دشــمن قرار گرفــت .هیچیک از
هزاران مجروح عملیات نپرسیدند چرا وقتی اولین
موج مجروحــان به بیمارســتان صحرایی علیبن
ابیطالب رســید هنوز پزشکان و پرستاران از وقوع
عملیات آگاهی درســتی نداشــتند ولــی رادیوی
منافقین و رادیو بغداد هر لحظه وضعیت عملیات
را اعالم میکرد .برادر محســن! بین عملیات فریب
و عملیات لورفته تفاوت از زمین تا آســمان است.
تحلیلهای پســینی مشــکلی را حل نمیکند .ما
شــاید خطاکاران را ببخشــیم اما خودشیفتگان را
هرگــز« .مشــاور رئیسجمهــوری در پیامی دیگر،
رضایی را »فرمانــده عملیات فریبنده« خطاب کرد
و نوشت» :وقت آن رسیده که در سیامین سالگرد
پایان جنگ و چهلمین ســالگرد انقالب اســالمی
تن به شــفافیت داده و به سؤاالت کهنه بسیجیان
و خانوادههای شــهدا و ایثارگران دربــاره رازهای
ســربهمهر دفاع مقدس پاســخ دهید .شــما تا به
حــال در قامت یک قهرمان ملی جلوه کردهاید ،اما
اکنون با این ســخنان در باب آن عملیات تلخ دیگر
نمیتوانید پشت نام سرداران شهید پنهان شوید و
باید خود را برای ســؤاالت سخت آماده کنید .همه
باید مراقب خودشیفتگی باشیم«.
واکنش یک عضو شورای نگهبان
دایره واکنشها آنقدر وســیع بود که محســن
اســماعیلی ،عضو شــورای نگهبان نیز از آن بیرون
نماند .او با انتشــار دو عکــس از غواصان عملیات
کربــالی  ۴در صفحه اینســتاگرام خــود نقلقولی

ﻋﮑﺲ :ﻣﺮﮐﺰ اﺳﻨﺎد و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت دﻓﺎع ﻣﻘﺪس

 شــرق» :باید قواعد رفتار انسانها و علل سقوط
و ثبــوت را به دســت بیاوریم تــا در زندگی رعایت
کنیــم؛ و ّاال هیچ تضمینی وجود ندارد که ما بمانیم
و دیگران بروند .اگــر قواعد را رعایت نکنید ،عرصه
را از شما میگیرند« .این جمالت را دیروز سیدحسن
خمینــی گفت تــا تأکید کنــد که زیربنــای جامعه
رضایت مردم اســت و بدون آن نمیتوان کشــور را
اداره کرد .این فقط سیدحسن خمینی نیست که در
ماههــای اخیر از ضرورت توجــه مضاعف به مردم
و بروز اجتماعی میگوید .بســیاری از تحلیلگران و
کارشناســان سیاســی نیز همین نظر را دارند .برای
مثال ســعید حجاریان در گفتوگــوی اخیر خود با
روزنامه »شرق« تأکید کرد که »ما ناگزیریم با همین
مشی اصالحگرانه به اقناع بخشهای وسیعتری از
مردم و روشنفکران و الیت سیاسی جامعه بپردازیم
تا شــاید اجماعی ولو نیمهمرکب پیدا شــود که در
ســایه آن بتوان گام برداشت« .این سخن حجاریان
البته تالشی است برای گذاشتن یک راه نجات پیش
پای اصالحطلبان .شــاهد آنکه حجاریان پیشتر با
تأکید بر لــزوم افزایش بروز اجتماعی اصالحطلبان
اصرار کــرده بود که حضور در انتخابات به شــکل
فعلــی نوعی گدایی قدرت اســت .فعــاالن حزبی
در جریــان اصالحطلب نیز بعضا ســخن او را تأیید
کــرده و حفظ ســرمایه اجتماعی را بــر حضور در
قدرت اولی دانســتند .به عنوان مثال آذر منصوری،
قائممقام دبیرکل حزب اتحاد ملت ،گفت» :حضور
در قــدرت و بهرهگرفتــن از نهادهــای انتخاباتــی
برای اصالح شــرایط موجود ،روندهــا و رویکردها
تا زمانی مفید و پاســخگو اســت کــه رضایتمندی
مردم را به دنبال داشــته باشــد«.این فعال سیاسی
اصالحطلب با اشــاره به اینکه »اگــر رضایتمندی
مــردم اصل مهــم در تداوم حضــور اصالحطلبان
در ایــن ســطح از مشــارکت سیاســی و حضور در
نهادهای انتخابی نباشــد و جای خــود را به اصل
صرف حضور در قدرت بدهد ،نتیجه این میشــود
که اصالحطلبان پشــتوانه و سرمایه اجتماعی خود
را از دســت میدهند« .حــرف اصالحطلبان صرفا
شــرکت در انتخابات و کسب کرسی در نهادیهای
انتخابــی و نهایتــا حضور در قدرت نیســت .حرف
آنــان باقیماندن در جامعهای ســالم و پویاســت.
شــاهد آنکه برخی از تحلیلگران ایــن جریان مثل
عباس عبدی از فروپاشی اجتماعی سخن میگویند.
عبدی در پاســخ به این پرســش که چرا فروپاشی
تاکنون رخ نداده اســت ،گفته بود» :اتحاد شــکلی
به دلیل قدرت دولت بود .دولت ،قدرت داشــت و
میتوانســت این ســاختمان را حفظ کند؛ علیرغم
اینکه ســاختمان بهلحاظ ذاتی و نیروهای داخلی
خــود قابلحفظکــردن نبــود و دیگــر نهادهــای
مختلفش آنقــدر قدرت و اثرگذاری نداشــتند که
بتوانند خــود و جامعه را حفظ کننــد بنابراین تنها
دولت بود که با اتکا به قدرت ســختافزاری خود
جامعــه را حفظ میکرد .درحالحاضر این قدرت و
وضعیت تضعیف شده و دولت نمیتواند در آینده
نزدیک حتی ایــن کار را انجام دهد بنابراین تنها راه
این است که یک بازسازی جدی در ساخت سیاسی
و اجتماعی ایران صورت گیرد و نهادهای مختلف،
بهطور مشــخص نهاد رســانه و عدالت ،بازســازی
جدی شــوند«.همین اســت که سیدحسن خمینی
دیروز با اشاره به فرمایش امیرالمؤمنین)ع( در مورد
چهار دلیل فروپاشی حکومتها گفت» :اولین دلیل
مورد اشــاره ایشــان» ،تضییع اصول« )ضایعکردن
اصول اساســی( اســت .اگر ملتی به سراغ تمسک
بــه فروع رفتند ،از بین خواهنــد رفت .اگر دیدید در
جامعهای به جای اصول جامعه و امهات مشکالت
و زیربنای روابط اجتماعی ،فقط به ظواهر پرداخته
میشــود به فرموده امیرالمؤمنین)ع( این مسیری
است که به بداقبالی دولتها میانجامد؛ البته این
بدان معنا نیســت که اصال به فروع توجه نکنیم«.
وی بــا تأکید بر اینکه زیربنــای یک جامعه اخالق و
احســاس رضایت مردم است ،گفت» :طبق روایتی
از پیامبر)ص(» ،کســی که بیشترین مدارا را میکند
بیشــترین عقل را دارد«؛ اجتماع بشــری براســاس
وفاق شــکل گرفتــه اســت .پارهپارهکــردن مداوم
جامعــه ،پخش مکرر کینه ،انتشــار مرتــب نفاق،
اینکه افــراد در جامعه مجبور شــوند شــخصیت
دوگانه داشته باشــند و اینکه تکتک ما از صداقت
دور شــویم از نشــانهای بداقبالی دولتها است.
اگــر دیدیم اصول ما از دســت رفتــه و به فروعات
میچســبیم زنگ خطری است که این جامعه دچار
مشکل شده است«.سیدحســن خمینی ادامه داد:
»در زبــان ائمه )علیهمالســالم(» ،ظلم« به عنوان
مشــکل اصلی جوامع عنوان شده است .احساس
رضایت مردم از اصول جامعه اســت .مردم به هر
ترتیبی باید احســاس رضایت کنند و تحمیل جایی
در جامعه نداشته باشد؛ همانگونه که قرآن خطاب
به پیامبر)ص( با آن شــأن و منزلت میفرماید» :اگر
تندخو بودی مردم از اطراف تو پراکنده میشــدند«.
یــادگار امــام» ،تقدیــم االراذل و تأخیراالفاضــل«
)فرومایــگان را مقدمداشــتن و فرزانــگان را مؤخر
قراردادن( را از دیگر عوامل فروپاشــی حکومتها
از نــگاه امیرالمؤمنیــن)ع( خوانــد و گفــت:
»امیرالمؤمنیــن)ع( میفرماید اگر دیدید جامعهای
از داشتههای خود در حوزه نیروی انسانی و افاضل
بهره نمیبــرد و آنها را عقب میانــدازد ،از عالئم
فروپاشی ،مشکلداربودن و بداقبالی است«.
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از امام خمینــی آورد که کوتاه بود امــا نافذ؛ امام
خمینــی )ره(» :مــن در اینجــا از مــادران ،پدران،
خواهران ،برادران ،همســران و فرزندان شــهدا و
جانبازان به خاطر تحلیلهای غلط این روزها رسما
معذرت میخواهم و از خداوند میخواهم مرا در
کنار شهدای جنگ تحمیلی بپذیرد.«...
رئیس بنیاد حفــظ آثار و نشــر ارزشهای دفاع
مقدس :حتما محسن رضایی چنین نظری ندارد!
سردار سرتیپ بســیجی »بهمن کارگر« ،رئیس
بنیــاد حفظ آثار و نشــر ارزشهــای دفاع مقدس
در حاشــیه نشست شــورای هماهنگی و پشتیبانی
موزه انقالب اســالمی و دفاع مقدس در گفتوگو
با »دفاعپرس« ،در پاســخ به اینکه نظر شما درباره
اینکه گفته میشــود عملیات کربــالی  ۴عملیات
فریب بوده است ،چیست؟ گفت» :بله ،ما عملیات
لورفتــه کربــالی  ۴را به یک عملیــات فریب برای
ارتــش عراق تبدیل کردیــم و  ۱۰روز بعد در همان
نقطه در حالی که نیروهای رژیم بعثی به مرخصی
رفته بودند ،عملیات کربالی  ۵را با موفقیت انجام
دادیــم« .او همچنین در پاســخ به این ســؤال که
محسن رضایی فرمانده اسبق سپاه پاسداران گفته
که این عملیــات از آغاز یک عملیــات فریب بوده
است؛ نظر شما در اینخصوص چیست ،عنوان کرد:
»نه ،حتما ایشان چنین نظری ندارند و معتقدند که
عملیــات لورفته کربالی  ۴به عملیات فریب تبدیل
شده اســت« .سردار کارگر در پاســخ به این سؤال
که نظر شــما درخصوص انتشــار مطلبی از سوی
سرلشکر رضایی در صفحه توییرتشان که نوشتهاند
عملیات کربالی  ۴نوعی عملیات فریب بوده است،
چیســت؟ گفت» :نه ،از جمله ایشان سوء برداشت
شده است .ایشــان چنین اعتقادی ندارند« .سردار
محسن رشــید دیگر راوی جنگ تحمیلی است که
 ۱۰ســال مدیریت مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ
را در کارنامــه خود دارد .به گــزارش »انتخاب« ،او
نیز در واکنش به اظهارات رضایی گفت» :عملیات
کربالی  ۴فریب نبوده و اتفاقا عملیات اصلی بوده
است«.
خانوادههای شهداي کربالي ۴
کربــالی  ۴با نام شــهدای غــواص ایرانی گره
خورده است .اردیبهشــت  ۹۴کمیته جستوجوی
مفقودین ســتاد کل نیروهای مسلح خبر داد پیکر
 ۱۷۵غواص و خطشــکن دفاع مقدس کشف شده
است.
به گفته فرمانده کمیته جستوجوی مفقودین،
این غواصان در عملیات کربالی ۴با دســتان بسته
به شهادت رسیده بودند؛ »برخی از پیکرهای مطهر
این شــهدا کشف شــد که هیچ جراحتی نداشت و
متوجه شــدیم که آنها زندهبهگور شدهاند« .نزدیک

به  ۳۰سال از آن زمان گذشته بود ،اما این موضوع
چیزی از شــدت همدلی جامعه نکاســت .بعد از
اظهارنظــر دبیر مجمع تشــخیص مصلحت نظام،
خانوادههای شهدا نیز کموبیش در فضای مجازی
واکنشهایی نشان دادهاند .برخی طرح شکایت از
رضایی را مطرح کردند .عدهای خدا را شکر کردند
که بیشتر پدر و مادرهای داغدیده در فضای مجازی
نیســتند تا بشــنوند که »کربالی  «۴حــاال عملیات
فریب خوانده میشود.
حمیدرضــا جالئیپور یکی از هــزاران خانواده
شــهدای عملیــات کربــالی  ۴اســت .او فعــال
اصالحطلــب و اســتاد علوم اجتماعی دانشــگاه
تهران اســت که سومین برادر شــهیدش را در این
عملیــات از دســت داد .او در نوشــتهای کوتاه ،با
عنوان »امان از رؤیاپــردازی ایدئولوژیک« در کانال
تلگرامــی خود نوشــت» :من از نیمه ســال  ۵۸تا
پایــان جنگ )ســال  (۶۸در مناطق مرزی و جنگی
شــمالغرب ایــران در مســئولیتهای فرمانداری
مهابــاد و معاونت سیاســی اســتاندار کردســتان
خدمــت میکــردم و با اوضــاع جنــگ مقداری
آشــنا بــودم .در کنــار صداقت ،صالبــت و عمق
تحلیلــی فرماندهان جنگ مثل شــهید بروجردی،
صیادشــیرازی و مهدی باکریها ،یکی از مشکالت
مدیریت جنگ »رؤیاپردازی ایدئولوژیک« بعضی از
فرماندهان پرغرور بود .اگر در جریان مدیریت جنگ
هاشمیرفسنجانی و میرحسین موسوی )خصوصا
ذکاوت و تصمیــم امــام در پایــاندادن قاطــع به
جنگ( نبودند ما مشکالت بیشتری پیدا میکردیم.
متأســفانه این رؤیاپردازی ایدئولوژیک همچنان به
ایران ما آسیب میزند«.
آغاز ماجرا
محســن رضایــی امــا به چه فــرد یــا افرادی
واکنش نشــان داده بود؟ قطعا جعفر شیرعلینیا
یکــی از ایــن افراد بــود .از نگاه رضایــی باید او را
»تحلیلگــر تاریخــی فریبخــورده« دانســت که
متوجه »فریب«بودن عملیات کربالی چهار نشــده
بود .این پژوهشــگر تاریخ دفاع مقدس ،در روز پنج
دی ،حولوحوش ســالگرد عملیات کربالی چهار
در واکنش به یادداشــت »مرکز اســناد و تحقیقات
دفاع مقدس ســپاه« مطلبی با عنــوان »عملیات
پرحاشــیه کربالی چهار« در کانــال تلگرامی خود
منتشر کرد .اصل نوشــته مرکز اسناد ،در »تسنیم«
با عنوان »پاسخ مرکز اسناد سپاه به ابهامات درباره
عملیات کربالی  «۴منتشر شد .شیرعلینیا در ابتدا
با بیان اینکه یادداشــت این سازمان او را »بهشدت
درباره روند جدید این مرکز و اعتبار دههاســاله آن
نگران« کرده اســت ،به توضیحاتی درباره عملیات
کربالی چهار پرداخت .جالب اینکه او بســیاری از

منابع بحث خود را نیز از کتابهای منتشرشــده در
این ســازمان برگزید تا امکان انقلت کمتر باشــد.
نوشــته مورد نقد این پژوهشگر تاریخ دفاع مقدس
ادعا میکند» :اجرای عملیات کربالی  ۴در مرحله
اول با توجه به موانع موجود در همان ساعتهای
اولیه متوقف شــد« .شیرعلینیا در مقابل این ادعا،
از دکتر اردســتانی ،رئیس پیشین مرکز مطالعات و
تحقیقات جنگ ســپاه ،در کتاب »تنبیــه متجاوز«،
نقلقــول میکند کــه عملیات بعــد از حدود ۲۶
ساعت متوقف شد .شیرعلینیا ادامه میدهد که در
کتاب »تنبیه متجاوز« توضیح داده شده که چگونه
با وجود شواهد بسیار از هوشیاری دشمن ،عملیات
انجام شــد؛ »طی چندروزی که بــه زمان عملیات
باقــی مانده بود بمبــاران و آتــش توپخانه عراق
روزبهروز افزایش مییافت  ...پس از تاریکشــدن
هوا در روز ســوم) ،روز آغاز عملیات( عراقیها به
ریختن فلر بهوســیله هواپیما و شلیک منور دست
زدند .از ســاعت  ۱۹تا  ۲۱بیش از پنج مورد گزارش
در مورد اقدامات دشمن به قرارگاه مرکزی رسید«.
دیگر ادعاهای مناقشــهبرانگیزی که شــیرعلینیا
به آن واکنش نشــان میدهد ،این بخش از نوشته
مرکز اسناد بود» :اساســاً غافلگیری کامل در هیچ
عملیاتــی امکانپذیر نبــود .با وجود تــوان باالی
ارتش عراق در استراق سمع و امکان بهرهگیری از
اطالعات ماهوارههای جاسوسی ،امکان نداشت که
تعداد زیادی یگان جابهجا شوند ولی دشمن هشیار
نشــود .بهجز دو ســه عملیات ،همه عملیاتهای
دوران دفاع مقدس بدون غافلگیری انجام شــدند؛
از جملــه عملیات فتحالمبیــن و بیتالمقدس ،با
وجود هشــیاری دشــمن ،با موفقیت اجرا گردید.
پیروزی در نبردها به عوامل گوناگونی ارتباط دارد.
در عملیــات کربالی  ۴عالوهبر هشــیاری دشــمن،
پیچیدگی جغرافیایی منطقه دلیل اصلی عدمالفتح
بود« .شــیرعلینیا متعجب مینویســد» :دوستان
برای آنکه جواب یک شبهه را درباره یک عملیات
بدهند با طرح مسائلی ،شبهههای بسیاری در مورد
کلیت جنگ ایجاد کردهاند ...لطفا به تبعات آنچه
مینویســید بیشــتر دقت کنید .نمیتوان در جایی
امکان غافلگیری دشمن را زیر سؤال برد و در جایی
دیگر توضیح داد که در عملیات والفجر هشــت با
تاکتیکهای ویژه حفاظتی ،دشــمن کامال غافلگیر
شــده اســت .کاش به بحثهای عملیات کربالی
 ۴کــه در کتابهای خودتان منتشــر شــده رجوع
میکردید تا میدیدید در همین عملیات ،محســن
رضایی و ســایر فرماندهــان در طراحی عملیات تا
چه حد روی غافلگیری دشــمن حساب میکنند و
موفقیــت عملیات کامال به غافلگیری دشــمن در
برابر ابتکار ویژه عملیات وابسته بود«.
از دیگــر محورهای مــورد نقد این پژوهشــگر
تاریخ دفاع مقدس ،آمار شهدا و مجروحانی است
که مرکز اســناد ســپاه در این نوشــته خود منتشر
کرده اســت؛ »برخالف تبلیغات برخی رسانههای
خارجی آمار شــهدای عملیات کربالی  ۴به استناد
اســناد موجود ،کمتر از  ۱۰۰۰نفر اســت« .هاشمی
در خاطرات دهم دیماه  ،۱۳٦٥آماری از شــهدا و
مجروحان را از قول »علی شمخانی« ارائه میدهد
و مینویســد» :آقای شــمخانی اطالعــات الزم را
درباره نتایج عملیات شکستخورده کربالی  ۴داد؛
خیلی بدتر از آنچه تابهحال گفته بودند .نزدیک به
هزار شهید و سه هزارو  ۹۰۰مفقوداالثر داشتیم که
اکثر آنها را باید شــهید حساب کرد و حدود  ۱۱هزار
مجروح که حدود نصف آنها سرپایی معالجه شده
یا میشــوند« .البته آمارهای دیگری هم از شهدا و
مجروحان این عملیات وجود دارد که بیش از آمار
مطرحشده در خاطرات هاشمی است.

ﺗﺼﺤﯿﺢ

خروج مشاوران نظامی ایران
از عراق
روز گذشته در خبری که به نقل از سفیر تهران
در بغداد منتشــر شــده ،در تیتر اختصاری انجام
گرفتــه بود که به نظر میرســد بــه محتوای آن
خدشه وارد کرده است .تیتر کامل آن خبر به نقل
از سفیر تهران در بغداد به شرح زیر است »خروج
مشاوران نظامی ایران از عراق« به این وسیله تیتر
اصالح میشود.

ﺧﺒﺮ
حسینیان:

شورویها میگفتند نمیگذاریم
مالها در ایران پیروز شوند
ّ
 ایســنا :رئیــس مرکز اســناد انقالب اســالمی
گفت :اساســا فرانســویها در مبارزه با دین ،اسالم
و جمهــوری اســالمی از همه قدرتهــا خبیثتر
هستند .حجتاالسالم روحاﷲ حسینیان افزود :در
ابتــدای پیروزی انقالب  ۳۰گــروه در جهت تجزیه
ایران فعالیت میکردند و جالب این بود که بعضی
از آنها ،هم از ســوی آمریکا ،هم از ســوی شوروی
و هم از ســوی برخی کشورهای مسلمان حمایت
میشــدند .او ادامه داد :روزنامههای شوروی هم
میگفتند که مــا اجازه نمیدهیــم ّ
مالها در ایران
پیروز شــوند و رادیو مســکو نیــز میگفت انقالب
اسالمی ،انقالبی ارتجاعی است .او گفت :جمهوری
اسالمی ،شجره ریشهداری است که توفانها ،آن را
تکان داد ،اما از جا درنیــاورد و درعوض گروههای
تجزیهطلب را یا وادار به تسلیم کرد یا فراری داد.

وزیر دولت احمدينژاد :بحث
 FATFمبارزه با پولشویي نیست
 خبرآنالیــن :ســردار احمــد وحیــدی ،رئیس
دانشگاه عالی دفاع ملی ،وزیر دولت احمدينژاد و
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت :بحث
 FATFموضوع فنی یا مبارزه با پولشــویی نیست.
در حالی ایران را جزء کشــورهای با ریســک باالی
مقابلهای قرار دادهاند که خودشــان اعالم کردهاند
مســیر اصلی تأمین مالی داعش از ترکیه است .او
افزود :شــاید بتوان گفت دوســوم کنوانسیونهای
مختلف که در جهان به وجود آمد ،پس از انقالب
بوده که برای به کنترل درآوردن کشورها با پشتوانه
جهانی اســت .افق پیشروی ما تا  ٥۰ســال آینده
مشــخص شــده اســت .انقالب اســالمی از تمام
توطئهها ســربلند بیرون آمده و امروز قویتر از هر
زمان دیگری و با اقتدار ایستاده است.

مصباحیزدي :تدبیر رهبري نبود
حزب مارکسیستي ایجاد شده بود
 خبرآنالین :آیتاﷲ محمدتقــي مصباحیزدي
گفت :امــروز در بســیاری از کشــورها ،حزبهای
مارکسیســتی در حال ایجادشــدن هستند .چهبسا
در کشورهای اســالمی نیز احزاب مارکسیستی که
هیچ اعتقادی بــه دین ندارند دوباره احیا شــوند.
اگر وجود مقام معظم رهبری و تدبیر ایشــان نبود،
شاید در کشــور ما نیز چنین حزبهایی ایجاد شده
بود .تدبیر حکیمانه ایشــان اســت که با توجه به
اولویتهــا ،وضــع را کنترل کردهاند و شــعار را از
دست سوسیالیستها گرفته اســت .این در حالی
است که مشخص است اسالم فقط برای معیشت
مردم نیامده است.

انتشار کتاب »فتنه تغلب«

احمد توکلی خطاب به هیئترئیسه مجلس:

درازﻫﻰ را ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﻗﻀﺎﺋﻰ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﮐﻨﯿﺪ
در پی رفتار دوگانه مجلس نســبت به رفتار توهینآمیز محمدباسط
درازهی ،نماینده سراوان ،با کارمند گمرک که بهتازگی فیلم آن در فضای
مجازی منتشر شــد ،احمد توکلی ،رئیس هیئتمدیره دیدهبان شفافیت
و عدالت ،در نامهای خواســتار پیگیری جدی این موضوع ازسوی رئیس
و هیئترئیســه مجلس و معرفــی این نماینده از ســوی هیئت نظارت
به مقام قضائی شــد و گرهزدن این رفتار توهینآمیز نماینده ســراوان به
مسائل قومی و مذهبی را اقدامی ضد امنیتی ،زمینهساز اختالفات ،مغایر
با وحدت ملی ،تشــویش اذهــان عمومی و درنهایت باعث واردشــدن
آســیب جدی به آبروی مجلس دانست .در این نامه آمده است» :طبق
ماده  ۲۳قانون آییننامه داخلی مجلس» ،رئیس مجلس و سایر اعضاى
هیئترئیســه درمورد انجام وظایــف محوله در ایــن آییننامه در برابر
مجلس مســئولیت مشــترک دارند« .و بند  ۱۱مــاده  ۲۲یکی از وظایف
هیئترئیسه را »حفظ شــأن و منزلت و اقتدار مجلس و دفاع از حقوق
و جایگاه قانونــی نمایندگان« مقرر میکند .همچنیــن در قانون نظارت
مجلس بر رفتــار نمایندگان مصــوب  ،۱۳۹۱ذیل مبحــث پنجم قانون
آییننامه داخلی مجلس ،بهعنوان جزئی از آییننامه آمده است ،اجرای
صحیح قانون نظارت نیز بر عهده شماست«.
رئیــس هیئتمدیره دیدهبــان شــفافیت و عدالت ضمــن انتقاد از
عملکــرد هیئت نظــارت بر رفتــار نمایندگان گفت» :برخــی از اعضای
هیئت نظارت بر رفتار نماینــدگان جانبدارانه حرف میزنند و هیئت از
رســیدگی طفره میرود .درباره قصد مراجعه به گمرک ،ادعای نماینده
این اســت که برای حوایج حوزه انتخابیه رفتم؛ ولی ازآنجاکه به گزارش
تکذیبنشــده رســانهها ،وی با خودروی گرانقیمت لکسوس که راننده
و مالــک آن دالل واردات خودروی خارجی اســت بــه گمرک رفته بود،
اتهاماتی در رســانههای داخلی و خارجی مطرح است که البته ارزیابی
صحت آن محتاج کار امنیتی است«.

توکلی درباره رفتار نماینده ســراوان نوشت» :رفتار این نماینده از سر
پرتوقعــی و طلبکاری بوده و فحاشــی با ادای کلمات زشــت و رکیک
مصداق بارز »رفتار خالف شأن نمایندگی« است که این رفتار در بند »ب«
مــاده » «۲قانون نظارت بر رفتار نمایندگان ،تخلف و مســتحق مجازات
شــناخته شده است و از ســوی دیگر رفتار نماینده مذکور مصداق جرم
توهین نیز هســت که اگر کارمند گمرک شــکایت کنــد ،کار این نماینده
سخت میشود ،چون جرم توهین شاکی خصوصی میخواهد« .او ادامه
داد» :مهمتر اینکه نماینده ســراوان برای پوشاندن زشتی کارش متوسل
به دروغ شــده و فیلم را دستســاز خوانده درحالیکه از حیث فنی این
ادعا بیاســاس اســت .بنابراین نماینده با رفتارش به آبروی مجلس نیز
آســیب جدی وارد کرده است و از جهات مختلف سوگند خویش در روز
اول مجلس را شکسته اســت« .احمد توکلی اشاره میکند» :درستی یا
نادرســتی این مطلب که نماینده مزبور جهت تمدید ضمانتنامه عدم

پرداخــت حقوق و عــوارض وارداتی فرد خاصی ،به گمــرک رفته بود،
چنانکه گفته شد محتاج تحقیقات اطالعاتی و قضائی است .متأسفانه
برخی نمایندگان ،برخالف اکثریت پاکدست مجلس ،برای استفاده تجار
قدرت امانتی مردم ،به داللی
وساطت میکنند و با فشار و سوءاستفاده از ِ
و کسب ثروت کثیف میپردازند« .او نوشت» :جرمی که از همه تخلفات
و جرائم دیگر بسیار مهمتر است گرهزدن دروغین ماجرا به مسائل قومی
و مذهبی اســت که اقدامی ضد امنیتی ،زمینهســاز اختالفات ،مغایر با
وحدت ملی و باعث تشــویش اذهان عمومی اســت ،زیرا کارمند گمرک
خود از اهل سنت شمال کشور است«.
گفتني اســت ماجراي نماینده ســراوان از  ۲۶آذر و انتشــار فیلمی
شــروع شد که حاکي از اهانت محمدباسط درازهی نماینده سراوان ،به
کارمند گمرک بود .انتشــار این ویدئو با واکنشهای بســیاری در فضاي
مجازي و حقیقي همراه شــد .توضیحات تکمیلي آقاي نماینده و تالش
او براي قومي و مذهبيکردن داستان نیز به کار نیامد و انتقادها به رفتار
او ادامه یافت.
مجلس شــوراي اسالمي براي بررسي ماجرا جلسه غیرعلني تشکیل
داد ،اما براساس فیلم لورفته از این جلسه ،تالش نمایندگان عمدتا براي
پیداکردن عامل انتشار فیلم بود نه توبیخ نماینده خاطي .حتي تالشهایي
براي واداشتن وزیر اقتصاد به عذرخواهي و کلیدزدن استیضاح او انجام
شــده که هیچیك به نتیجه نرســید؛ اما هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان
ناگزیر به بررســي این پرونده است و در روزهاي آتي باید نتیجه نهایي را
اعالم کند .این در حالي اســت که برخي از سیاســیون مثل احمد توکلي
خواســتار معرفي او به قوه قضائیه و پیگیري جديتر موضوع هســتند.
حال باید دید که هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان و هیئترئیسه مجلس
چنیــن تصمیمــي ميگیرد یا آنطورکــه توکلی پیشبیني کرده اســت،
موجب بیاعتمادی به مجلس و در نهایت کاهش اعتبار قانون میشود.

 خبرآنالین :در آســتانه سالگرد حماسه مردمی
 ۹دی کتــاب »فتنه تغلب« مشــتمل بــر بیانات و
اقدامات رهبر انقالب در جریان فتنه  ۸۸منتشر شد.
پایگاه اطالعرســانی دفتر نشر و تنظیم آثار آیتاﷲ
خامنهای در یادداشــتی دربــاره معرفی این کتاب
آورده اســت» :فتنه تغلب« شــامل برخی سخنان
منتشرنشده رهبر انقالب است؛ از جمله در طلیعه
کتاب که دیدگاهی کالن به موقعیت نظام اسالمی
در برابــر نظام ســلطه عرضه میکنــد .همچنین
روایتهایی از برخی ســخنان و کنشهای ایشــان
را دربر میگیــرد که دیگران آنهــا را بیان کردهاند؛
از جمله حجتاالســالم حمید پارسانیا شرحی از
جلســه صمیمانه و گفتوگوهای صریح تعدادی
از فضالی حــوزهی علمیه با رهبر انقالب در اواخر
تیرماه  ۸۸را ارائه داده است.

مطهری» :نهم دی« ابزاری برای
ایجاد تفرقه در جامعه نشود
 ایســنا :علی مطهــری ،نایبرئیــس مجلس
شورای اســالمی ،در یادداشتی با عنوان »نهم دی،
منادی اتحــاد« نوشــت» :نهم دی ســال ،۱۳۸۸
روزی بــود که مردم قطع نظر از خطاهای دو طرف
انتخابــات ریاســتجمهوری ،برای حفظ اســاس
انقالب و نظام جمهوری اسالمی به میدان آمدند .از
این روز بهعنوان ابزاری برای ایجاد تفرقه در جامعه
بهرهبــرداری سیاســی نکنیم .خصوصا ســازمان
صداوسیما با توجه به کارنامه سالهای گذشتهاش
توجه بیشتری به شــرایط امروز و ضرورت اتحاد و
اتفاق ملت داشته باشد«.

