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رئيس قوه قضائيه :

دبيركل سازمان ملل ،بلندگوي منافقين نباشد

تظاهر به ب يحجابي
مصداق اشاعه فحشاست

نقاط حادث هخيز جادهاي شناسايي
و نسبت به رفع خطر اقدام شود

شوي نظامي رياض و واشنگتن

رزمايش مشترک
تروريستهاي
شکست خورده

آمريکا و ع ربستان به سبب شکست داعش
در بدترين وضعيت ممکن قرار دارند

تامين امنيت منازل و اموال مردم در نوروز
بايد تشديد شود
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دكتر احمد توكلي :

مسئولين از بيان ميزان حقوق
خودخجالتميكشند
صرافي ها  :دالر و يورو نداريم

تناقض رفتاري نهادهاي بين المللي درباره
حقوق بشر را نمي پذيريم
صفحه10

آيت اهلل جوادي آملي :

روسري بر سر چوب كردن
مقابله با قرآن است
اگر امر به معروف كنيم ،ب يحجابي از بين مي رود
وظيفه حكومت امر به معروف و نهي از منكر است

قاضي عسك ر:

دارندگان فيش  30دي ماه 85
در كاروانهاي حج تمتع ثبت نام كنند
جواد الريجاني  :به دنبال حقوق بشري هستيم
كه كرامت انسانها را هديه مي كند

در سايت رسالت بخوانيد
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صفحه3

بخش سياسي خارجي :برگزاري رزمايش مشترک نظامي اياالت
متحده آمريکا و عربستان سعودي از ابعاد مختلفي قابل بررسي
و تحليل است .متعاقب شکست مشترک واشنگتن و رياض در
سوريه و عراق ،اين دو در صددند همچنان به بحرانسازي هاي
منطقه اي خود ادامه دهند .بايد اين حقيقت را پذيرفت که
نابودي خالفت داعش به معناي از دست رفتن سرمايه هاي
هنگفت واشنگتن و رياض مي باشد.
اخيرا چهارمين رزمايش مشترک آمريکا و عربستان تحت عنوان
«دوستي  »۲۰۱۸آغاز شد.در همين راستا ،سرلشکر «صالح بن
احمد الزهراني» معاون فرمانده منطقه شمالي عربستان در اين
باره گفت :اين رزمايش يکي از مهم ترين تمرين هايي است که
فرماندهي نيروي زميني عربستان به آن اهتمام ويژه اي دارد و
به صورت منظم و ساالنه انجام مي شود.وي در ادامه افزود که
هدف از رزمايش افزايش آمادگي يگان هاي نظامي ،استفاده از
فناوري هاي جديد رزمي و بهکارگيري سالح هاي سنگين و
نيمه سبک است.از سوي ديگر ،سرتيپ «حمدان حمود الشمري»
نيز گفت :رزمايش دوستي  ۲۰۱۸در ادامه رزمايش هاي سال هاي
گذشته انجام مي شود که شامل آموزش فرماندهي يکپارچه و
تبادل تجارب در جنگ هاي کالسيک و غيرکالسيک است.گفتني
است که عربستان سعودي از مهمترين خريداران تسليحات و
جنگ افزارهاي آمريکايي در منطقه است.
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دكتر محمدرضايي :

اسالم مي خواهد تمامي
علوم ،توحيدي شود
تداوم پروژه غ رب يسازي و حاكميت سرماي هساالري
انقالب اسالمي  ،نخبگان جهان را غافلگير كرد

تاملي بر تقابل تجاري واشنگتن و قاره سبز

مردودي اروپا در آزمون صيانت از برجام
منطقه گرايي و ضرورت نگاه به شرق در سياست خارجي

يادداشت »

» سرمقاله

مرزبندي با نظام يا با براندازان؟!

محمدكاظم انبارلويي
anbarloee.ir
سالهاست كه مقام معظم رهبري و دلسوزان جامعه به اصالحطلبان مي گويند با
ضد انقالب و براندازان ،مرزبندي داشته باشيد .اما آنها گوششان به اين حرفها
بدهكار نيست .آنها در دو نبرد نرم آمريكا عليه انقالب اسالمي در  18تير 78
و ناآراميهاي  8ماهه سال  88دشمن را همراهي كردند و كارنامهاي سياه
از خود به جاي گذاشتند .روزنامه اعتماد ،شنبه گذشته مصاحبه مفصلي با
بهزاد نبوي كرده و سعي نموده است از زبان وي «مرزبندي با براندازان» را
پس از گذشت  8سال واتاب دهد.
بهزاد نبودي در تطهير خود در آشوب  88صريح مي گويد؛
 من با آن نحوه حضور در سال  88مخالف بودم. من اص ًال در شكل گيري آن حركات و تجمعات (بخوانيد خنجر كشيدن
عليه جمهوريت و اسالميت نظام) نقشي نداشتم.
 و از همه مهمتر تقريباً هيچ كدام از اصالحطلبان نقش نداشتند.وي همچنين مي گويد؛ «سال  88مرا وقتي به زندان مي بردند در بلوار 24
متري سعادتآباد سطلهاي زباله را در حال سوختن ديدم .معلوم بود كه
كار معترضين نبود ،كساني اين كار را كردند كه به نام معترضين تمام كنند.
بعد فهميدم همين طور است! چون مي خواستند به اصالحطلبان ضربه
بزنند .تجربه  88نشان داد از يك حركت مسالمت آميز عدهاي بهرهبرداري
و سوء استفاده كردند».
تقليل رويدادهاي تأسف بار سال  88به آتش زدن چند سطل زباله و ناديده
گرفتن شعارهاي ساختارشكنانه آنها براي عبور از جمهوريت و اسالميت نظام،
آن هم به اسم مرزبندي با براندازان ،از تكنيك هاي شگرف بهزاد نبوي در
اين مصاحبه است .تکنيک «کي بود ،کي بود ،من نبودم» توهين به شعور
مردم است ،جواب نمي دهد .او صداي انگليس استعمار پير و صداي آمريكا
را در حمايت از اصالحطلبان و همراهي آنها با محاربان نظام و فرستادگان
آنها به كنگره آمريكا و پارلمان اروپا براي تشديد تحريم ها به بهانه تقلب و
براي سقوط دولت منتخب ملت را نشنيده ،چون آدرس داده آن ايام زندان
بوده است و فقط آتش گرفتن چند سطل زباله را ديده كه آن را هم به نام
غير معترضين سند زد!
صداقت و صفا از اين گفتار ،آن هم براي مرزبندي با براندازان ،موج
مي زند!
دو نكته ديگر از اين مصاحبه ،خواندني است؛ يكي آنكه «بهزاد» مي گويد
در زندان پيشنهاد دادم؛ «براي حل مشكل آشوبها ،شوراي نگهبان قول
دهد نظارت استصوابي را بردارد و در عوض ،موسوي و كروبي و خاتمي اعالم
كنند ضمن اينكه به نتايج انتخابات اعتراض دارند اما به اعالم نتيجهاي كه از
سوي شوراي نگهبان شده تمكين مي كنند .پيشنهاد من خيلي مورد استقبال
قرار گرفت اما از طرف مقامات باال استقبال نشد».
از اين بيان «بهزاد» معلوم مي شود او نه تنها با آن نحوه حضور در سال 88
مخالف نبوده بلكه در ناآراميها نقشي هم داشته است! همچنين كاشف به
عمل مي آيد اص ً
ال موضوع ناآراميها «تقلب» در انتخابات نبوده بلکه شامل
«نظارت استصوابي» شوراي نگهبان بوده است .او در اين پيشنهاد در اندازه
سفيرکبير آشوب طلبان و فرمانده کل قواي فشار از پايين ،چانهزني در باال
ظاهر مي شود و فراموش كرده که گفته نقشي در آشوبها ندارد!
كشف سومي كه خواننده با اين مصاحبه به آن نايل مي شود اين است که
اختيار و مديريت «موسوي»« ،كروبي» و «خاتمي» به عنوان سران آشوب در
دست بهزاد نبوي بوده و «تقلب» به عنوان كليد اصلي فتنه آشوب براي باز
كردن قفل «نظارت استصوابي شوراي نگهبان» بوده است! و از همه مهم تر
کشف جايگاه بهزاد نبوي در حل و فصل اين دعوا؟!
اسرار ديگري از همين پيشنهاد به دست مي آيد كه بماند .اما نكته دومي
كه بهزاد نبوي در بخش ديگري از مصاحبه خود با اعتماد به آن اشاره
مي کند ،گونهشناسي معترضين دي ماه  96است .او مي گويد؛ اصالح طلبان
با اين جماعت به دليل تجربيات سال  88همراهي نكردند .اين بخش از
مصاحبه هم خواندني است.
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محمود گبرلو

يك رويكرد ارتجاعي

روزنامه ايران متعلق به دولت در روزهاي پاياني سال ،صفحه اول خود
را مزين به عکسي با حضور جمعي از هنرمندان کرد که جاي تامل و تحليل
دارد  .در اين جمع افرادي حضور دارند که هيچ ارتباطي با هم ندارند مگر
آنکه بخواهيم از حضور اين جمع مقصود و نظري را برسانيم .البته ميتوان
به سادگي از آن گذشت و از اين خبر و مطلب به عنوان يک دور همي ياد
کرد اما مدتهاست تناقضاتي در عرصه فرهنگ و هنر اين سرزمين مشاهده
مي شود که الزم است يادآوري و مرور شود تا مبادا عملکرد گذشته و
زحمتي رو که پس از انقالب براي فرهنگ و هنر اين سرزمين کشيده
شده را فراموش کنيم يا بهخاطر برخي رفتارهاي غلط مديريتي بهقول
همين فيلمفارسي ها زير ميز بزنيم و کافه را به هم بريزيم  .مدتهاست
نام آقاي ناصر ملک مطعيي در برخي رسانه ها و کانالها و حتي تلويزيون
خودمون مطرح ميشود و از ايشان به عنوان يکي از بزرگان فرهنگ و هنر
اين سرزمين ياد مي شود آنهم از زبان افراد و کساني که نه تنها همنسل
او نيستند بلکه در دوران او نيز زندگي نميکردند و آنچه که دارند و به
آن افتخار ميکنند مرهون دوران پس از نسل امثال ناصر ملک مطيعي ها
و گذر از فيلمفارسي هستند  .قدري بيشترقضايا را باز کنم که دچار
سوء تفاهم نشويم .جرياني بنام فيلم فارسي مبتذل در قبل از انقالب اسالمي
بخاطرحمايت جدي حکومت از آنان وجود داشتند که جريانات روشنفکري
اصيل و با هويت همچون همين آقاي شمس لنگرودي که در اين قاب
حضور دارند هيچوقت ديده نمي شدند و هميشه مورد آزار و اذيت بودند .
از سوي ديگر همين مردمي که در مقطعي مدافع فيلمفارسي هاي مبتذل
بودند با تحول و انقالب خود جريان کثيف و مبتذل را کنار گذاشته و پس
از انقالب حرکت نويني را در سينماي ايران و حتي هنر و ادبيات اين مرز
و بوم پايه گذاري نمودند که امثال جناب کيانيان و رضا عطاران در آن رشد
نمودند و اگر همون روال وجود داشت هيچوقت امثال آنها جايي براي ديده
شدن نداشتند.ضمن احترام به همه پيشکسوتان بپذيريم در قبل از انقالب
آقاي ناصر ملک مطيعي يک بازيگر بي دانش و سواد بود که بهخاطر تيپ
و قيافه اش محبوب بود و مورد استفاده قرار ميگرفت و اگر امثال منوچهر
اسماعيلي به عنوان دوبلور نبودند هيچوقت رشد نميکردند و پس از انقالب
هم اگر وارد بازار کار مي شدند هيچوقت موفق نمي شدند چنانکه مرحوم
ايرج قادري هم از همين نسل بود و نتوانست و شکست خورد .واقعيت اين
هست که توجه بيش از حد از يک سو و فراموش کردن نسلي سالم و شريف
که هم اکنون در سينما مي درخشند ظلم و بي عدالتي است بخصوص اينکه
حمايت هاي بيش از حد اين شائبه را بهوجود بياورد که جرياني در صدد
استحاله و بازگشت به گذشته يك رويكرد ارتجاعي است !!

همكار گرامي جناب آقاي يوسف اسفنديار

مصيبت وارده درگذشت اخوي گراميتان را تسليت
گفته ،بقاي عمر بازماندگان را از درگاه ايزد منان
مسئلت مينماييم.
خ ت ر96/12/22 :

روزنامه رسالت

همكار گرامي جناب آقاي يوسف اسفنديار

خ ت96/12/22 :

درگذشت اخوي گراميتان را تسليت گفته ،ما را در
غمتان شريك بدانيد.
داود هدايي :سرپرست روزنامه رسالت در جنوب شرق استان تهران
مصطفي هدايي :رئيس سازمان بسيج رسانه استان تهران
خ ش96/12/22 :

