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عضو حزب اعتماد ملي گفت :جهانگيري در برابر شعارهاي خالف واقع انتخاباتي مسئول
است.سيد محمد حائري در گفتوگو با خبرنگار حوزه احزاب گروه سياسي خبرگزاري آنا
با انتقاد از عملکرد ضعيف ناظران انتخابات رياست جمهوري گذشته گفت :چون نظارتي
در آن زمان وجود نداشت جهانگيري با شعار بيهوده مردم را بهپاي صندوق رأي کشاند.
وي با بيان اينکه جهانگيري در برابر وعدههاي انتخابات رياست جمهوري مسئول است
و بايد درباره تمام شعارهايي که اجرايي نشد پاسخگو باشد گفت :بنده معتقدم گرفتن
ضمانت اجرايي و کاري از افرادي که در انتخابات رياست جمهوري و يا خانه ملت شرکت
ميکنند بايد گرفته شود.حائري با بيان اينکه تنها در اين صورت ميتوان از بحران بيکاري،
گراني و دروغگويي در کشور جلوگيري کرد ،نبود ثبات اقتصادي در کشور را يک معضل
دانست و افزود :متأسفانه جهانگيري در شعارهاي انتخاباتي وعدههاي بسياري گفت که بايد
درباره تکتک آنها به مردم پاسخگو باشد.وي با اشاره به اينکه جهانگيري سخن خالف

سياسي
» گفتوگو

حجتاالسالم غالمعلي در گفتوگو با رسالت:

رفتار پيامبر ،رفتار عملي بود

عضو هيئت علمي دانشکده علوم حديث
گفت :بايد تحقيق کنيم که رسول خدا
در برابر مشکالت پديد آمده از طرف
دشمن چه کاري انجام ميدادند ،با اين
حال رفتار پيامبر (ص) هدايتگري و
رفتار عملي بوده است و بايد در عصر
حاضر الگو قرار گيرد.
حجتاالسالم«احمدغالمعلي»درگفتوگو
با «رسالت» ،با بيان اينکه هدايتگري
نخستين مشي سياسي پيامبر(ص) در
برخورد با دشمنان در صدر اسالم بود،
اظهار داشت :پيامبر اکرم تا ميتوانست
هدايت گري را از ميان همين افرادي
که دشمن بودند با همين توضيحات خود از جمع اندک شروع کرد و وقتي
که ميخواست از دنيا برود حاصل  23سال حضور هدايتگري پيامبر
به گونهاي شده بود که نه تنها قوم و قبيله و تمام مکه و مدينه بلکه تمامي
سرزمينهاي حجاز و حتي دورتر از حجاز به اسالم تمايل پيدا کرده بودند
چون رفتار پيامبر رفتار عملي بود.
وي در پاسخ به اين سؤال که چطور ميتوان بايدها و نبايدهاي مشي
سياسي اهل بيت (ع) را در مقابله با دشمنان به عصر و زمان امروز به عنوان
الگو تعميم داد؟ گفت :اين کار ،کار بسيار سختي است و به همين راحتي
نميشود چرا که در درجه اول ما بايد تمامي آيات و روايات رفتاري پيامبر
اکرم و اهل بيت عصمت و طهارت (ع) را گردآوري و بعد الگوسازي کنيم
و الگوي رفتاري اهل بيت (ع) را با مسلمانان و با دشمنان و با توجه به
تمام منابع به شرايط امروز خودمان بسنحيم و به کار ببنديم.
پژوهشگر مرکز تحقيقات دارالحديث با تاکيد براينکه امروز بايد رفتار
عملي حضرت رسول اکرم(ص) را در برابر مشکالت عصر حاضر الگو قرار
دهيم ،ادامه داد :اما اينگونه نيست که مثال روايت داشته باشيم که در
تلگرام چه کاري بايد انجام دهيم و يا برابر مبحث تراريخته چه بايد کرد؟
اينگونه نيست که در روايات حرف و راهکاري داشته باشيم اما به عنوان
يک مشکلي که امروزه پديد آمده است بايد تحقيق کنيم که رسول خدا
در برابر مشکالت پديد آمده از طرف دشمن چه کاري انجام ميدادند،
آيا قوم خودشان را آگاه سازي ميکردند؟ آيا ممانعت ميکردند؟ آيا اينها
را تقويت ميکردند؟ در مجموع چه کاري انجام ميدادند؟ که اين نکته
بسيار مهم و قابل تاملي است !
وي گفت :رفتارهاي پيامبر اکرم (ص) رفتارهاي خاصي بوده است؛ گاهي
اوقات رفتارهاي غير کالمي داشتند و گاهي رفتارهاي کالمي داشتند و
گاهي اوقات تقويت و پاداش ميکردند و کار خوبي را تقويت ميکردند و
پاداش ميدادند و گاهي اوقات يک عنصر منفي که ميآمد ،اين را از ميان
برميداشتند که بقيه را ضايع نکند؛ گاهي توضيح ميدادند و گاهي هم
توضيحات استداللي ميدادند و گاهي اوقات توضيحات تفسيري ميدادند
و گاهي براي آنها يک سري اصول را مشخص ميکردند.
حجتاالسالم غالمعلي تأکيد کرد :ما بايد بدانيم تسامح و مداراي حضرت
در چه حوزهاي بوده؟ تکريم پيامبر در چه حوزهاي بوده و در نهايت عزت
پيامبر در چه حوزهاي بوده است؟ متأسفانه بعضي اوقات ما به خاطر
اينکه دين اسالم را دين محبت نشان دهيم از آن رفتارهاي عزتمندانه
رسول خدا (ص) چشم ميپوشيم.
وي عنوان کرد :همه آنچه که تا کنون ذکر شد با همديگر يک منشور است
و همه را بايد با همديگر ديد و ضعف امروز ما اين است که همه اينها را
با همديگر نميبينيم و به عبارتي «هر کسي از ظن خود شد يار من» و
مشکل ما همين است که بايد برطرف شود.

»

مسعود رضايي ،پژوهشگر تاريخ در گفتوگو با رسالت:

دست توطئه گران آمريکايي
با تسخير سفارت كوتاه شد

»
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فواد ايزدي:

قرباني اصلي ستمهاي دولت آمريکا ،مردم ايران هستند
عضو هيئت علمي دانشگاه تهران گفت :قرباني اصلي ستمهاي
دولت آمريکا مردم ايران هستند.به گزارش خبرنگار دانشگاه
خبرگزاري سياسي خبرگزاري فارس ،فواد ايزدي در همايش
«بررسي تحريمهاي جديد آمريکا عليه ايران» ،با اشاره به
توطئههاي آمريکا عليه ايران ،گفت :آمريکا در زمان جنگ
از عراق حمايت کرد ،ماهوارههاي آمريکايي از محل تجمع
ايرانيها عکس ميگرفتند و صدام با استفاده از آنها دست
به حمله شيميايي ميزد.وي افزود :پس از حمله نيز مجدد
ماهوارههاي آمريکايي براي اينکه بفهمند چه قدر حمالتي
صورت گرفت دقيق بوده اند اقدام به عکسبرداري ميکردند.
ايزدي با اشاره به تسخير النه جاسوسي و اتفاقات بعد از
ان ادامه داد :نظر برژينسکي براي پذيرفتن شاه در آمريکا
به کرسي نشست و به همين دليل مردم سفارت آمريکا را
تسخير کردند ،با اين وجود آمريکا در همان ابتداي پيروزي
انقالب به دنبال بهبود روابط با ايران نرفت.وي تصريح کرد:
در دوره هاشمي گفتند بايد مشکالت را با آمريکا رفع و
رجوع کنيم با اين وجود آقاي هاشمي براي ورود به اين
مسئله يک نگاه اقتصادي داشت به همين دليل گفتند بايد
از شرکتهاي آمريکايي براي سرمايه گذاري در صنعت
نفت و گاز ايران دعوت کنيم تا آنها را نمکگير کنيم.
ايزدي با اشاره به ادعاهاي دروغ دولتمردان آمريکا در مورد
مردم ايران ،يادآور شد :قرباني اصلي ستمهاي دولت آمريکا

مردم اين کشور هستند.وي با اشاره به استعفاي بازرگان
در اعتراض به تسخير سفارت آمريکا گفت :با اين وجود
شايد االن سوال برخي اين است که جمهوري اسالمي،
چون به تفکر بازرگان رسيد به مذاکرات هستهاي تن داد
ولي بنده فکر ميکنم آنچه که در رابطه با تفکر ارتباط
با آمريکا مغفول مانده اين است که اگر ما ميخواهيم با
آمريکا ارتباط داشته باشيم طرف مقابل هم بايد اين را
بخواهد نه اينکه دنبال سرنگوني حکومت باشد.اين استاد
دانشگاه اضافه کرد :عالقه برخيها به ارتباط با آمريکا
مانند شخصي است که به خواستگاري ميرود و وقتي
از او نتيجه را ميپرسند ميگويد نتيجه  ۵۰ - ۵۰است
و در توضيح ميگويد که  ۵۰درصد من رضايت دارم و
 ۵۰درصد بقيه نظري است که بايد طرف مقابل بدهد.
وي افزود :از ابتدا کساني در آمريکا بوده اند با پيروزي
انقالب سرنگوني جمهوري اسالمي را دنبال کرده اند
زماني که انقالب پيروز شد دولت دست نهضت آزادي
بود آمريکا نيز اين طيف را ميشناخت از اين رو فرصت
داشت که مشکالت را با دولت جديد حل کند ،اما آمريکا
از اين فرصت براي اصالح روابط استفاده نکرد و همچنان
سياستهاي خصمانه خود را دنبال کرده و به پدرسوختگي
خود ادامه دادند.ايزدي افزود :آمريکاييها از سرنگوني شاه
توسط ملت ايران که با کودتا بر سر کار آمده بود ناراحت

بودند ،يک قطب کوچک در آمريکا معتقد بود که انقالب
ايران مردمي است و يک قطب ديگر که برژينسکي در
راس آنها قرار داشت ميگفت :بايد تا آخرين لحظه از
شاه حمايت کرد با اين وجود اين طيف گفتند بايد شاه را
به آمريکا بياوريم و بعد مجدد او را به ايران برگردانيم.وي
گفت :آمريکاييها در رابطه با تعيين تکليف سرنوشت شاه
نماينده خود را نزد يزدي فرستادند و از او در مورد تبعات
ورود شاه به آمريکا پرسيدند که يزدي در پاسخ به آنها
گفت :شما اين کار را نکنيد ،چون شاه در ايران منفور است

و مردم او را به عنوان يک جنايتکار و دزد ميشناسند.
وي گفت :يزدي به نماينده آمريکاييها پيشنهاد کرد که
با شهيدبهشتي نيز ديدار کند ،شرايط اين ديدار در محل
مصلي نماز جمعه تهران فراهم شد و شهيدبهشتي نيز
همان پاسخهاي يزدي را به نماينده آمريکاييها داد البته
نماينده آمريکا سوال ديگري در خصوص امنيت سفارت
اين کشور در ايران پرسيد که يزدي در پاسخ به او گفت
ما سعي ميکنيم براي سفارت شما مشکلي پيش نيايد،
ولي مردم ايران عصباني هستند.

باهن ر:

براي ورود به کنوانسيونهاي بينالمللي شرط و شروط قائل شويم

رئيس جبهه پيروان خط امام و رهبري گفت :بايد براي ورود به کنوانسيونهاي
بينالمللي شرط و شروط قائل شويم.به گزارش خبرنگار حوزه احزاب گروه
سياسي خبرگزاري آنا ،محمدرضا باهنر در نشست خبري در پاسخ به سؤالي
درباره ايرادات شوراي نگهبان نسبت به « سي اف تي» گفت :امروز در کشور
مجموع چهار قانون « اف اي تي اف» نقل محافل سياسي شده است.وي با
بيان اينکه ما در گذشته همه کنوانسيونها را داشتهايم و اتفاق مهمي در بحث
« اف اي تي اف» و کنوانسيونهاي مرتبط با آن رخ نداده است ،خاطرنشان
کرد « :اف اي تي اف» کشورها را به سه گروه همکار ،سرمايهگذاري با ريسک
باال و خط قرمزها تقسيم کرده که از اعضاي آن ميخواهد در مقابل اين گروه
سوم دست به عمل متقابل بزنند.وي با بيان اينکه ايران مدتهاست در گروه
دوم و پرريسک قرار دارد ،گفت :در حال حاضر بحثهايي درباره برجام و خلط
آن مطرح ميشود؛ طبيعي است که برخي از مفاد اينکنوانسيونها با اعتقادات
و اصول قانون اساسي ما منطبق نيست.باهنر افزود :بدين ترتيب ما بايد براي
ورود به چنين کنوانسيونهايي شرط و شروط قائل شويم .با توجه به ورود
شوراي نگهبان و بررسي « سي اف تي» و ايرادهايي که آن را مغاير با قانون
اساسي و احکام اسالم تشخيص داده است و با احتمال اينکه با نپيوستن ما
به اين کنوانسيون با تحريمهايي فراتر از تحريمهاي برجامي مواجه خواهيم
شد ،بايد راهکار حق تحفظ را باز نگهداريم تا در صورتي که مجلس و شوراي
نگهبان نتوانند در ارتباط با اين موضوع به يک اجماع برسند ،مجمع تشخيص

رضايي:آمريکانميخواهدحکومتي
قدرتمند در شمال تنگه هرمز ايجاد شود
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت :آمريکا نميخواهد حکومتي قدرتمند
در شمال تنگه هرمز ايجاد شود.به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري تسنيم
محسن رضايي ،در مراسم راهپيمايي ضداستکباري دانشجويان دانشگاه شريف
گفت :تاريخ روابط آمريکا با کشور ما چند مرحله دارد .يک مرحله قبل از کودتاي
سال  32يک مرحله تا قبل از انقالب اسالمي و دوره سوم دوره پس از انقالب
تاکنون بوده است.وي با بيان اينکه ورود آمريکا به ايران با کودتا بود .پيش از
آن انگليس در ايران سلطه داشت و به همين خاطر بود که مصدق براي شکست

مصلحت نظام بتواند در اين موضوع مهم تصميم مناسب را بگيرد.وي در خصوص
راهکارهاي عملي براي تأسيس شبکههاي رسانهاي خصوصي نيز گفت :مسئله
خصوصيسازي در کشور ناقص و محدود به بنگاههاي اقتصادي است و اين
در حالي است که در بسياري از کشورها بخش خصوصي در تدوين استراتژي
و سياستگذاريها نقش اساسي ايفا ميکنند.وي با بيان اينکه ظرفيت کشور
بيش از توان دولت و مجلس است ،افزود :ما بايد در بحث ديپلماسي عمومي
کشور بيشتر کار کنيم تا بتوانيم در کنار ديپلماسي رسمي و همراستا با آن
مواضع نظام را پيگيري کنيم.رئيس جبهه پيروان خط امام و رهبري در بحث
رسانههاي خصوصي اذعان کرد :با توجه به ظرفيتها و انگيزههاي موجود
ميتوان بر مبناي قانون اساسي ،آزادي عمل را در چنين مواردي مورد توجه
قرار داد.باهنر در خصوص جريان نواصولگرايي که مباحث آن چند وقتي است
مطرح شده و از آن بهعنوان منجي اصولگرايي ياد ميشود نيز گفت :تاکنون
فرصت تأمل در مواضع آنها را نداشتهام اما آنچه ما بيش از همه نسبت به آن
حساس هستيم بحث محتواست.دبيرکل جامعه اسالمي مهندسين تصريح کرد:
آنچه من نسبت به آن نگران هستم ،موضوع آينده مردمساالري ديني بهعنوان
بزرگترين ميراث امام راحل و شهداست و بر اين اساس ما بايد به چند حزب
چارچوبدار و صاحبدار رسيده و بايدها و نبايدها را در قالب يک مانيفست،
جداي از اين احزاب پراکنده که بهصورت جزيرهاي فعاليت ميکنند ،تعريف کنيم.
رئيس جبهه پيروان خط امام و رهبري در خصوص احتمال توافق اصولگرايان

و اصالحطلبان براي کانديداتوري آقاي الريجاني در سال  ۱۴۰۰اظهار کرد :ما
تا  ۶يا  ۷سال گذشته هر سال يک انتخابات داشتيم و جامعه چند ماه قبل و
بعد از انتخابات تحت تأثير آن بود و اين موضوع مرتباً مردم و شرايط جامعه را
حساس ميکرد ،تا اينکه براي کاهش اين حساسيت در جامعه انتخابات را دو
تا دو تا برگزار کرديم ،بدين ترتيب که هر دو سال انتخابات رياست جمهوري را
با شوراهاي شهر و روستا و در دو سال بعد انتخابات مجلس شوراي اسالمي را
با مجلس خبرگان همزمان کرديم.باهنر با بيان اينکه خيلي زود است در اين
خصوص تصميم گرفت ،اذعان کرد :در محافل سياسي اين موضوع مطرح است
و افرادي در بيرون ميدان در حال گرم کردن هستند ولي رسانهاي شدن آن
در رسانهها زود است و به مصلحت نيست.عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام
در بحث تحريمهاي آمريکا گفت :تحريمهاي ظالمانه و تصميمهاي ضدحقوق
بشري ترامپ به مثابه َمثَل بجنگ تا بجنگيم است و فرق تحريمهاي اين دوره
با دورههاي قبلي اين است که در گذشته چهار قطعنامه اجرايي شوراي امنيت
پشتوانه آمريکا بود ولي تحريمهاي ترامپ ،اتحاد قبلي با ساير کشورها و ضمانتهاي
اجرايي بينالمللي را ندارد.رئيس جبهه پيروان خط امام و رهبري در پايان با
اشاره به لزوم تدوين برنامه در راستاي مديريت تحريم از سوي دولت تصريح
کرد :با وجودي که ما در يک مقطع گذار يکساله و يکسالهونيم تحريمها قرار
داشته و در بحث کاالهاي اساسي و دارو مشکلي نداريم ،الزم است به هزينههايي
که اين تحريمها براي کشور خواهند داشت توجه کرد.

سلطه انگليس با آمريکاييها ارتباط برقرار کرد ولي آمريکا با همکاري انگليس
توانست استعمار خود در ايران را پياده کند گفت :در طول حکومت پهلوي
دوم با وجود اينکه بهترين امکانات در اختيار آمريکا قرار گرفت آمريکاييها
هيچ کمکي به ما نکردند و ما اين موضوع را زمان جنگ فهميديم .دريافتيم
که تسليحات نظامي که در اختيار ما قرار داده بودند ،قابليتهاي گفته شده را
ندارد.وي ادامه داد :ايران در آن زمان بزرگترين هواپيماهاي اف 14را در اختيار
داشت ولي وقتي جنگ شد،کمتر از يک ماه ،مهمات اين هواپيماها تمام شد و
اين هواپيماها تبديل به چوب دستي شد؛ پرواز ميکرد ولي خودش در معرض
خطر بود و نميتوانست از خودش دفاع کند،چون موشک نبود .تفنگهاي ژ3
آلماني نيز سنگين بود و گلولهها داخل لولهها گير ميکرد .بچههاي بسيجي
اين تفنگها را ميانداختند و کالشينکف معمولي که بردش کمتر از ژ 3بود

ي گرفتند.وي درباره برجام خاطرنشان کرد :بحث برجام تابلوي
را به دست م 
خوبي براي غيرقابل اعتماد بودن آمريکا بود و به دولتمردان ما ثابت شد که
با آمريکا نميتوان مذاکره کرد .آمريکاييها نميخواهندحکومتي قدرتمند در
شمال تنگه هرمز ايجاد شود و وجود جمهوري اسالمي بهانهاي براي دشمني
آنهاست .اصوال آمريکا و انگليس از قدرتمند شدن حکومتي در منطقه مهم غرب
آسيا خوششان نميآيد.دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در پايان با تاکيد بر
اينکه به دنبال جنگ با آمريکا نيستيم و جنگ ما با آمريکا بر سر پيشرفت است،
يادآور شد :مصاف آخر ما با آمريکاييها تکليف منطقه را روشن ميکند.اگر ما
در اين مصاف پيروز شويم حرف آخر را ما در منطقه خواهيم زد و اگر خدايي
نکرده آمريکا پيروز شود دوباره راه نفوذش به کشورهايي که امروز نميتواند
دخالتي در امور آنها داشته باشد باز مي شود.

رسالت گزارش مي دهد

كاپيتوالسيون پولي و مالي

ادامه از صفحه اول
محمدجواد ظريف ميگويد؛ "براي اينكه جلوي بهانه آمريكا را بگيريم ،بايد
بپيونديم ".بهانه چيست؟ بهانه عدم حمايت از تروريسم! اوال مگر بهانههاي
آمريكا تمامي دارد ،ثانيا آنهاحمايت از حزباهلل ،حماس و مردم يمن را
حمايت از تروريسم ميدانند ،اما در عوض خودشان را كه مدافع منافقين
تروريست هستند ،مخالف تروريسم جلوه ميدهند .آنها مدافع القاعده و
داعش هستند كه جهان اسالم را با ترور و وحشت ،به آتش كشيدهاند ،اما
ميگويند؛ ما مخالف تروريسم هستيم!
انصافا بايد از اقدام هوشمندانه ،مستدل ،قانوني ،شرعي و شجاعانه شوراي
نگهبان تشكر كرد كه جلوي يك "كاپيتوالسيون پولي و مالي" را گرفتند.
چنين لوايحي را نميشود در هياهوي زندهباد ،مردهباد پذيرفت يا رد كرد.
كار كارشناسي دقيق ميطلبد كه به نظر ميرسد در شوراي نگهبان دقتهاي
حقوقي و شرعي در اين مورد به عمل آمده است.
موافقان اليحه خوب است در يك مناظره استداللهاي خود را مطرح كنند تا
در اين مورد روشنگري شود .البته آنها با راي علني خود در مجلس مخالفت
كردند و گفتند راي بايد مخفي باشد .اين نشان ميدهد خودشان هم از
عواقب ننگين پذيرش چنين امري بيمناك هستند.
واكنشهاي موافقين اليحه در مورد نظر شوراي نگهبان هم جالب است .برخي
گفتند؛ رد اليحه ،هديه به ترامپ بود ،پشت مردم را خالي كردند،
گل به خودي بود،
ملت را تحريم كردند!
نقد يا انتقاد با حقه بازي ،وارونهنمايي ،خالفگويي و ادعاهاي بيسند و
مدرك فرق دارد .يك مرزبندي بايد داشته باشند .اگر رد اليحه ،هديه به
ترامپ بود چرا خزانهداري آمريكا اصرار دارد ايران به "افايتياف" و بويژه
"سيافتي" بپيوندد؟!
اگر رد اليحه "سيافتي" خالي كردن پشت مردم است ،چرا هنوز اليحه
به تصويب نرسيده ،برخي بانكها وقيحانه نامه نوشتند به نهادها و اشخاص
حقيقي و حقوقي كه در فهرست تحريم خزانهداري آمريكا و شوراي امنيت
سازمان ملل قرار دارند و گفتهاند نميتوانيم به شما سرويس مالي بدهيم.
اگر گل به خودي بود ،آقايان بيايند خودي و غيرخودي را تعريف كنند تا
معلوم شود باالخره آمريكا ،خزانهداري اين كشور خودي است يا غيرخودي.
اگر رد اليحه ،تحريم ملت است ،آن هم در شرايطي كه آمريكا بيبهانه و
بابهانه ،ملت ايران را عليرغم توافق برجام تحريم كرده و مدام زيرساختهاي
تحريم را محكمتر ميكند و باكي هم از مجامع عمومي و حتي دولتهاي
همپيمان خود ندارد" .افايتياف" و بويژه "سيافتي" يكي از مباني و
مبادي تحكيم زيرساخت تحريمهاست .اين را كسي كه يك واحد حقوق
هم نخوانده ،ميفهمد.
از  200كشور جهان فقط  37كشور عضو "افايتياف" هستند و چرخ اقتصاد
 160كشور جهان بدون الحاق به "افايتياف" ميچرخد .چرا خالف واقع
ميگويند همه پيوستهاند ،ما هم بايد بپيونديم.
آمريكا رو به زوال و فروپاشي است .از هارت و پورت ترامپ نترسيم .ترامپ
ديوانه است ،اما احمق نيست .او از برجام خارج شد و هيچ به تعهد دولت
آمريكا در اين پيمان عمل نكرد چون مطمئن بود ايران از برجام خارج
نميشود و به تعهد خود عمل ميكند ،لذا هر روز به فهرست مطالبات
خود در زمينه تروريسم ،حقوق بشر ،موشكي و ...ميافزايد .ديپلماتهاي
خوشبين ما و كساني كه مدعي بودند حقوقدان هستند ،االن متوجه شدهاند
چرا با خوشبيني مفرط و خوشخيالي برجام را پذيرفتند و شروط مجلس،
شوراي عالي امنيت ملي و نيز رهبري را ناديده گرفتند .اينها بايد برگردند
و اين بيراهه را ترك كنند.
حركت در "افايتياف"" ،سيافتي" و ...ادامه حركت پر از ابهام و غلط برجام
است .زهرجام ،برجام را بايد به حلقوم سردمداران آمريكا و غرب با مقاومت
نظامي و اقتصادي ريخت نبايد مولفههاي قدرت ملي را با اين گفتوگوهاي
بيحاصل و كنوانسيونهاي مشكوك ،يكي پس از ديگري از دست دهيم.

واقع را در کشور اپيدمي کرد و راه غلط را براي دورههاي رياست جمهوري بعدي باز کرد،
گفت :اميدوارم تا زمان انتخابات رياست جمهوري بعدي ناظران طوري برنامهريزي کنند
تا اگر نامزدي نتوانست نيازهاي مردم را پاسخگو باشد خودش محل پست خود را ترک
کند.وي با بيان اينکه اگر موانعي در کار اجرايي است چرا جهانگيري درباره آن با مردم
سخن نگفت چرا مردم را محرم نميداند که اين کارها به اعتقاد بنده دهنکجي و بهحساب
نياوردن مردم محسوب ميشود گفت :متأسفانه تمام ريشه فساد و معضل اقتصادي در
بيتدبيري و ناآگاهي مسئوالن دارد.عضو حزب اعتماد ملي افزود :مدير باتجربه و کاردان
اهل شعار نيست بلکه اهل عمل است و مردم را نبايد با شعار پاي صندوق رأي کشاند.
حائري به يک شعار پوشالي جهانگيري در انتخابات رياست جمهوري اشاره کرد و افزود:
ايشان اعالم کرده بودند چرخ اقتصاد را به حرکت درميآورند و  ۵۰ميليون مردم ايران
را در کارخانهها سهامدار ميکند.

گفتوگو »

اين روزها روزهاي عاشقي زائران شمس الشموس است که پاي پياده در مسير
عاشقي گام مي نهند .زائراني که به عشق رسيدن به بارگاه منور امام رضا(ع) از
شهر و ديار خود با پاي پياده به سمت مشهدالرضا حرکت مي کنند تا ارادت خود
را به ساحت مقدس آن امام همام ابراز کنند.هر چند اين پياده روي اين روزها
با جوسازي هاي دشمنان عاملي براي خرده گيري هايي شده که با ابراز برخي
سياه نمايي ها از ارزش اين پياده روي بکاهند .مانند آنکه ابراز مي شود چرا با پاي
پياده به سمت مشهد مي روند؟ شايد اين افراد در تمکن مالي کافي براي سفر با
وسيله نقليه نيستند .که در پاسخ بايد گفت زيارت با پاي پياده از سفارشات اسالم
است و ارزشي که براي اين زيارت عنوان شده بيش از زيارت سواره است.
زائر پياده ،عاشق است
موسوي گرمارودي ،نويسنده کتاب «زيارت پياده ،سفر عشق» پاسخ زيبايي به اين
سوال داده و در يادداشتي عنوان کرده است « :زائر پياده يا فقير است يا ثروتمند.
اگر فقير است و پياده ميآيد پس آنقدر عاشق است که حاضر است حتي پياده به
زيارت بيايد و اگر ثروتمند است و پياده ميآيد که قطعا عاشق است و ميخواهد
که در راه عشق زحمت بيشتري تحمل کند و اجر بيشتري ببرد ».خداوند در آيه
اس ب ِال ْ َح ِّج يَاْت َ
ُوک ِرجاالً َّو َعلي ُک ِّل ضا ِم ٍر
 ۲۷سوره حج فرموده اند « َو ا َ ِّذ ْن فِي ال ّن ِ
يَّاْتي َِن م ِْن ُک ِّل َف ٍّج َعميق»؛ «و مردم را به اداي حج اعالم کن تا پياده و سواره و از
راه دور (به سوي خانه خدا) بيايند» .همانطور که در اين آيه آمده است خداوند
زائر پياده را بر زائر سواره مقدم ميشمارد و مفسران هم در توضيح عنوان کرده اند
که اگر پياده رفتن ،باعث ناتواني از انجام مناسک حج نشود ،بهتر است که انسان
پياده مشرف شود.

تبيين رهنمودهاي مقام معظم رهبري

تصويرسازي غلط دشمن

ادامه از صفحه اول
اين سخنان را مقام معظم رهبري در جمع نمايندگان مجلس ششم و درشرايطي
که دشمن ايران راعلي رغم لبخندهاي دولت اصالحات محور شرارت اعالم کرده
بود بيان فرمودند .؛
امروز چه کساني دم از فروپاشي ايران مي زنند ؟ دربيرون ترامپ و عربستان و
کشورهايي که تحليل هاومحاسبات غلط آمريکا را قبول دارندو در داخل همانطور
که مناظره هاي آنهارا مشاهده کرديد  ،امثال عباس عبدي ها و جالئي پورها
وحجاريانها که تئوري پردازان جريان اصالحات هستند!
چه کساني ميگفتند آمريکا ظرف دوساعت با حمله نظامي ايران را نابود
ميکند؟
چه کساني از ترس حمله و جنگ (غيرواقعي ) آمريکا تن به مذاکره دادند؟
اينان بواقع همان مرجفوني هستند که در صدر اسالم ومدينه مردم را از دشمن
ميترساندند ودلشان را خالي ميکردند تا دست از مقاومت در برابر دشمن
بردارند .
مرجفون به ظرفيت هاي عظيم جوانان مقاوم و فداکار و آماده به رزم ملت
توجه ندارند .
مرجفون شهرهاي زير زميني موشکي کشور را که آماده نبردسخت با دشمن
است نمي بينند
مرجفون عنايات الهي در حفظ نظام جمهوري اسالمي در برابر توطئه هاي
دشمن را نميفهمند
تصويري که مرجفون از نظام اسالمي ارائه ميدهند سرشار از ناکارآمدي و ضعف
و ترس وناتواني است
چون موشک و غني سازي و پهباد هاي رادارگريز مسلح و ...را نميبيند فکرميکند
ما فقط آبگوشت بزباش ميتوانيم بپزيم
مقام معظم رهبري در پاسخ به مرجفون امروز فرمودند:
به نظر من در امکانات و اقتدار دشمن مبالغه ميشود .نه اينکه بنده خبر

پياده در مسير عاشقي

اين نکته قابل تامل است از پياده روي اربعين تا پياده روي به سمت بارگاه منور
امام هشتم (ع) در مشهدالرضا آنچنان مورد ترس دشمن است و از وحدتي که در
پس اين حرکت ايجاد شده مي ترسد که دست به تخريب مي زند و تا آنجا پيش
مي رود که زائران را زير سوال مي برد .اما مگر دلدادگي اين حرفا سرش مي شود
زائران از هر شهر و دياري روزها پيش از پايان صفر به راه مي افتند و قد م در جاده
واليت مي گذارند .جاده اي که روزي شاهد عبور علي ابن موسي (ع) بود امروز
شاهد زائراني است که عاشقانه دل به جاده اي مي زنند که روزگاري سلطان خراسان
از آن گذر کرده تا به مرو برسد و تاريخ آن شهر را از همان روز دچار تحول کند.
زيارتي در بهشت
از اينها که بگذريم زيارت علي ابن موسي الرضا(ع) در مشهد به روايتي قطعه اي از
بهشت عنوان شده است و براي کسي که به زيارت اين امام معصوم مشرف مي شود
ثواب زيادي ذکر شده است حال اگر براساس سفارشات قرآن و پيامبر با پاي پياده
باشد ثوابي دو چندان براي صاحبش دارد .چنانچه «حمدان بن اسحاق مي گويد :نزد
حضرت جواد(ع) رفتم و عرض کردم :پاداش کسى که پدرت را در طوس زيارت کند،
چيست؟ حضرت فرمود :هرکه پدرم را در طوس زيارت کند ،خداوند گناه گذشته و
آينده او را مىآمرزد .حمدان گويد :بعد از زيارت حضرت به حج رفتم و ايوب بن نوح
را مالقات کردم؛ او گفت :حضرت جواد(ع) به من فرمود :هرکه قبر پدرم را در توس
زيارت کند ،خداوند گناه گذشته و پس از آن را مىآمرزد و براى او منبرى مقابل منبر
محمد و على(ع) قرار مىدهند تا خداوند از حساب خاليق فارغ شود».
ضمانت بهشت براي زائر امام رضا(ع)
در روايت ديگري زيارت امام رضا(ع) را افضل از زيارت امام حسين(ع) شمرده اند
ندارم؛ نه ،من از اغلب شما از امکاناتي که دارند و وسايلي که ميسازند ،بيشتر
ّاطالع دارم ،چون اينجا مرکز سيل ّاطالعات گوناگون از جاهاي ديگر است و ما
ميدانيم در دنيا چه خبر است .سالح و تجهيزات و ابزارهاي جاسوسي و ابزارهاي
ّاطالعاتي و  ...براي ايجاد سيطره يک قدرت بر ملتي که بخواهد بايستد ،کافي
نيست .لذا ميبينيد که امروز در حرفهايشان ميگويند که بايستي از درون با
ايران برخورد کرد؛ بايد ارادهها؛ اراده بر ايستادگي را ُسست کرد .اگر اراده يک
تجسد پيدا ميکند ُ -سست نشود ،هيچ
تجسم و ّ
ملت  -که در اراده مسؤولينش ّ
کاري نميتوانند بکنند82/3/07.
کار دشمن براي ارائه تصوير غلط
-1يکي از کارهاي آمريکاييها در اين سالهاي آخر ،اين است که کساني را وادار
کنند به ب َ َزککردن چهر ه آمريکا؛ به اينکه اينجور وانمود بکنند که آمريکاييها
اگر هم يک روزي دشمن بودند ،امروز ديگر دشمني نميکنند؛ هدف ايناست.
هدف اين است که چهر ه دشمن براي ملّت ايران پنهان بماند تا از دشمني او
غفلت بشود و او بتواند دشمني خودش را اعمال کند و خنجر را از پشت فرو کند؛
هدف اين است .يک عدّ هاي البتّه مغرضانه اين کار را ميکنند ،يک عدّ هاي هم
قضيه اين است که اهداف آمريکا
واقعيت ّ
از روي سادهلوحي اين کار را ميکنندّ .
نسبت به جمهوري اسالمي هيچ تغيير نکرده است؛ هيچ تغيير نکرده .امروز هم
اگر بتوانند جمهوري اسالمي را نابود کنند ،يک لحظه تأ ّمل نميکنند؛ منتها
نميتوانند و انشاءاهلل با ه ّمت شما جوانها ،با پيشرفت شما جوانها ،با گسترش
و عمق بصيرت ملّت ايران ،در آينده هم نخواهند توانست اين کار را بکنند .مقام
معظم رهبري۱۳۹۴/۰۸/۱۲ .
-2مقام معظم رهبري در آن زمان فرمودند:امروز يکي از مهمترين شگردهاي
دشمن اين است که بگويد در داخل نظام جمهوري اسالمي دو دستگي است و
اين دو دسته با هم بدند .دو صدايي و چند صدايي که شما ميگوييد و بنده هم
معتقدم ،نميگويد .بحث چند صدايي نيست؛ چند صدايي همهجا هست .ميگويد
مخاصمه و دشمني؛ يعني فرض ميکند يک گروه ،گروه ديگر را ميخواهد نابود
کند! اين گونه تصوير ميکند .نگذاريد اين تصويرسازيِ مطلوب دشمن تحقّق پيدا
کند؛ اين را مراقب باشيد۱۳۸۲/۰۳/۰۷.
کار خوديها براي ارائه تصوير غلط
در اينکه فضاسازي رسانهاي دشمنان هر روز در صدد مخدوش کردن چهره انقالب

و اين جاي تامل دارد چرا که نسبت به زيارت سيدالشهدا(ع) هم سفارشات زيادي
شده است و حال زيارت علي ابن موسي الرضا(ع) افضل شمرده مي شود! همچنين
حضرت جواد(ع) فرموده اند« :هرکه پدرم را زيارت کند بهشت براى اوست و من
ضامنم بهشت را از سوي خداوند ،براى کسى که قبر پدرم را در توس با معرفت
به حق او زيارت کند».
رسول اکرم(ص) هم درروايتي مي فرمايند « زود باشد پاره تن من در خراسان دفن
شود ،هيچ مؤمنى او را زيارت نکند مگر اين که خداوند بهشت را بر او واجب و جسد
او را بر آتش حرام مىگرداند ».حضرت کاظم(ع) هم فرموده اند «:هرکه اين پسرم
را  -و اشاره به حضرت رضا(ع) نمود  -زيارت کند ،بهشت براى اوست».
علي ابن موسي الرضا (ع) بنابه قول مشهور در بين شيعه در روز  30صفر سال
 203هجري قمري به دست مامون به شهادت رسيدند و از همان سال ها زيارت
قبر منور امام رضا(ع) به دليل سفارشاتي که پيش از اين بدانها اشاره شد جزو
آمال و آرزوهاي هر شيعه مسلماني شد و اکنون سال هاست که زائران از جاي
جاي دنيا به قصد زيارت به مشهد مي آيند .اما آخر صفر در مشهد صحنه هاي
زيبايي به نمايش در مي آيد از صحنه پياده روي پير و جوان به سمت مشهدالرضا
تا صحنه دلدادگي ميزبانان در پذيرايي از اين مهمانان و شايد همين وحدت
و همبستگي قلوب است که باز پشت دشمن را به لرزه مي اندازد و در پي
تخريب بر مي آيد.
اما سال هاست اين دلدادگي ها ادامه دارد و هوشياري شيعيان سبب شده که هر
چه دشمن تالش کند گزندي به اين سنت حسنه وارد نشود .سنتي که آيه 27
سوره حج بر پياده بودن آن و روايات ائمه بر حج فقرا بودن آن تاکيد دارد.
اسالمي و کارهاي حکومت است شکي نيست اما رفتار برخي از مسئوالن و صحبتهاي
نخبگان که همين رويه را ادامه ميدهند جاي تامل و تعجب دارد!
اگر راديو بيبيسي بگويد که درايران آزادي نيست  ،طبيعي است اما وقتي
نايب رئيس مجلس شوراي اسالمي ،ايران را با عربستان! مقايسه کرده و آزادي
مطبوعات حتي در دورهاي خاص را زير سوال ميبرد ،اين تصويرسازي غلط
توسط خودي هاست
يا وقتي استاد سياسي برجستهترين دانشگاه جمهوري اسالمي ،دموکراسي ايران
را با افغانستان مقايسه کرده و افغانيها را در اين عرصه پيشروتر ميبيند! نميتوان
به راحتي از ماجرا عبور کرد و اينطور تلقي کرد که اشتباهي سهوي در معرفي
چهره کشور مرتکب شده است .آن هم چند روز بعد از توصيه مقام معظم رهبري
درباره صداقت با مردم و تالش براي به تصوير کشيدن چهره واقعي کشور و
غرب براي آنها!
*اخيرا آقاي مطهري در مقالهاي کوتاه اقدام به مقايسه قتلهاي زنجيرهاي با
قتل خاشقجي (روزنامهنگار سعودي که به دست سران اين حکومت کشته شده)
کرده و گفته بود که اگر رسانههاي آزاد وجود ميداشتند ،قتلهاي زنجيرهاي
رخ نميدادند.
اين مقايسه که با بيسليقگي صورت گرفت در راستاي خدشه وارد کردن به
چهره انقالب نيست؟.
آياچنين مقايسهاي به ايجاد تصوري غلط براي نسل جديد ودرذهن دشمنان
نمي انجامد؟
*درست در همين روزها صادق زيباکالم ،استاد دانشکده علوم سياسي دانشگاه
تهران در توئيتي با تبريک به مردم افغانستان مينويسد« :انتخابات افغانستان به
مراتب از انتخابات ايران دموکراتيکتر بود .نه شوراي نگهبان و نه نظارت استصوابي
در کار بود و هرکس ميتوانست نامزد شود ».اين سخن از زبان اين استاد که
انتظار ميرود پايه علمي داشته باشد در حالي مطرح ميشود که همين انتخاباتي
که او آن را دمکراتيک تر از جمهوري اسالمي معرفي ميکند ،با سه سال تاخير!!
تحت تدابير شديد امنيتي برگزار شده و حتي بر اثر بيم نا امني در تعدادي از
حوزه هاي انتخاباتي راي گيري لغو شد!
بعضيها خودشان را کوچک ميشمارند؛ بعضيها نيروي خودشان را نديده ميگيرند؛
بعضيها آن استعداد و حرکت و انرژي عظيمي را که در درون اين ملت و دستگاه

ادامه از صفحه اول
اما فارغ از حقارت آمريکايي ها ،پرسش اين است که ماجراي فتح النه
جاسوسي چگونه آغاز شد و چرا دانشجويان پيرو خط امام به دولت موقت
خوش بين نبودند؟
مسعود رضايي ،پژوهشگر سياسي و تاريخ معاصر در گفتوگو با روزنامه
رسالت به اين پرسش پاسخ داده و ابعاد ماجراي فتح النه جاسوسي را
مطرح کرده است .هم اکنون اين مصاحبه را از نظر مي گذرانيد.
*نحوه اشغال سفارت آمريکا توسط دانشجويان پيرو خط امام به
چه صورت بود و حساسيت دانشجويان و نيروهاي انقالبي نسبت
به سفارتخانه و تحرکات آمريکا چگونه برانگيخته شد؟
در دوره بعد از انقالب که دولت موقت بر سر کار بود و امور را در دست
داشت ،دانشجويان و انجمن هاي اسالمي که با همديگر دفتر تحکيم وحدت
را هم تشکيل داده بودند .به اين نتيجه مي رسند که دولت موقت با خوش
بيني نسبت به آمريکا عمل مي کند و درباره توطئه هاي احتمالي آن
حساسيت الزم را ندارد از طرفي اين تجربه تاريخي هم وجود داشت که
آمريکا و انگليس در سال  1332بعد از اينکه نهضت ملي شدن صنعت
نفت در ايران صورت گرفت ،با همدستي يکديگر کودتايي را طراحي و
به اجرا گذاشتند که به سقوط دولت دکتر مصدق و شکست نهضت
ملي شدن صنعت نفت انجاميد .مرکز داخلي هماهنگي براي کودتاچيان
هم در آن زمان همين سفارت آمريکا بود و عمده کارهايي که اين ها انجام
مي دادند براي اينکه نيروهاي خودشان را هماهنگ و مديريت کنند و طرح
کودتا را به پيش ببرند ،از درون همين سفارت آمريکا صورت مي گرفت،
بنابراين به لحاظ تاريخي اين تجربه وجود داشت که سفارت آمريکا محل
توطئه عليه مردم ايران بوده و مي تواند اين حالت را داشته باشد .تحوالتي
هم که صورت مي گرفت حاکي از اين بود که آمريکايي ها در دوران بعد
از انقالب درصدد بودند تا حد ممکن انقالب را يا دچار انحراف از مسير
اصلي خود کنند و يا به دنبال ايجاد ارتباط با نيروهاي ليبرال و ضدانقالبي
بودند و اينکه از طريق کودتا همانند آن چه در سال  1332انجام دادند،
دوباره کودتايي ديگر به راه بيندازند بنابراين حساسيت ها بين دانشجويان
انقالبي ،مسلمان و پيرو خط امام وجود داشت ولي دولت موقت اساسا هيچ
حساسيتي نسبت به اين قضيه نداشت ،آنچه که موجب شد حساسيت
دانشجويان و نيروهاي انقالبي نسبت به سفارتخانه و تحرکات آمريکا شدت
بگيرد اين بود که شاه به عنوان اينکه قرار هست تحت مداوا و معالجه
قرار بگيرد ،وارد آمريکا شد و خواسته ملت ايران اين بود که آمريکا بايد
شاه را به ايران تحويل دهد تا به دليل اقداماتش در طول دوران سلطنت
مورد محاکمه قرار گيرد از طرف ديگر اين حساسيت هم برانگيخته شد
چون مجددا آمريکايي ها شاه را مستقيما تحت نظر خود قرار دادند و اين
مي توانست سرآغاز يک حرکت کودتايي ديگر باشد .در آن زمان دولت
موقت به عنوان دولت رسمي ايران اقدام ديپلماتيکي در برابر اين ماجرا
صورت نداد و يا تقاضاي اين را نداشت که آمريکا سفارت خودش را ببندد
و ديپلمات هايش را خارج کند ،اين اقدام در عرف ديپلماتيک متعارف
است و وقتي کشوري نسبت به عملکرد کشور ديگري اعتراض دارد و يا
حقانيت ديپلماتيک آن را در کشور خودش مخل امنيت خود قلمداد
مي کند ،از آنها مي خواهد يا سطح فعاليت ديپلماتيک شان را پايين
بياورند و يا حتي اين ديپلمات ها را از کشور اخراج مي کنند .دولت موقت
به عنوان مسئول رسمي اين قضيه هيچ اقدامي در اين زمينه انجام نمي
داد و بلکه حرکت مخالف با اين مسئله هم مشاهده شد و آن اين بود که
آقاي بازرگاني و دکتر يزدي براي شرکت در سالگرد انقالب الجزاير به
اين کشور سفر کرده بودند ،در آنجا با برژينسکي که يک چهره به شدت
ضد انقالب اسالمي بود مالقات هم مي کنند و بنابراين نيروهاي انقالبي و
دانشجويان به اين نتيجه مي رسند که اميدي نمي توانند داشته باشند به
اينکه دولت موقت اقدامي براي جلوگيري از توطئه هاي آمريکا در برابر
انقالب اسالمي انجام دهد .در اين فضا هست که جمع دانشجويي انقالبي
تصميم مي گيرند ،اعتراض خود را به آمريکا و سياستهاي آن به نوعي
نشان دهند و تصميم اوليه شان اين طور بود که براي مدت محدودي دست
به اشغال سفارت آمريکا بزنند و بعد هم آنجا را تخليه کنند يعني در طرح
اوليه آنها اين نبود که سفارت به مدت طوالني در اشغال باشد .اين مسئله
در جمع انجمن هاي اسالمي دانشجويان اتخاذ مي شود و روز  13آبان به
مناسبت روز دانش آموز و همچنين سالگرد تبعيد حضرت امام تظاهراتي
را برگزار مي کنند و در بين اين تظاهرات طبق برنامه قبلي خودشان از
ديوار سفارت باال مي روند و سفار ت را اشغال مي کنند.
*وقتي خبر اشغال سفارت به امام خميني (ره) رسيد ،ايشان چه
واکنشي نشان دادند؟
اين خبر هنگامي که به حضرت امام مي رسد ،ايشان اين حساسيت را
داشتند که اشغال سفارت توسط چه کساني صورت گرفته است .يعني
مي خواستند بدانند که اين افراد انقالبي ،مسلمان و مورد اعتماد باشند.
در آن زمان اين دانشجويان با موسوي خوئيني ها در تماس بودند و به
نوعي رابط بين دانشجويان و حضرت امام هم ايشان بودند و امام وقتي از
طريق موسوي خوئيني ها و کانال هاي ديگري متوجه مي شوند ،کساني
که سفارت را اشغال کرده اند ،دانشجويان انقالبي و واليتمدار و پيرو خط
و مشي اصلي انقالب هستند ،اطمينان خاطر پيدا مي کنند.
*چه شد که تسخير سفارت آمريکا به تعطيلي کشانده شد ،باتوجه به
اينکه در ابتدا قرار بود اين سفارت به مدت محدودي اشغال باشد؟
از آنجايي که حضرت امام هميشه نسبت به آمريکا بي اعتماد بودند و در
سخنراني هاي خودشان هم در دوره انقالب و چندماه بعد از انقالب مرتب
بر لزوم هوشياري در قبال آمريکا و توطئه هاي آن تاکيد مي کردند ،به
نظرشان مي رسد ،حاال که اين کار انجام شده خوب است قضيه به نحوي
پيش برود که آمريکايي ها به طور کلي از انجام طرح هاي کودتاهي و
توطئه گرانه و يا انجام طرح هايي که به انحراف انقالب از مسير اصلي
خودش مي انجامد دستشان کوتاه شود بنابراين ادامه حضور دانشجويان
در سفارت آمريکا را به مصلحت انقالب تشخيص مي دهند و به نظرشان
مي رسد که سفارت آمريکا به نوعي به تعطيلي کشانده شود اما دولت
موقت حاضر به انجام اين کار نبود .اين دولت نه تنها نسبت به آمريکا آن
حساسيت ها و بدبيني ها و هوشياري هاي الزم را نداشت بلکه به نوعي
با خوش بيني هم با اين سفارتخانه برخورد مي کرد بنابراين امام اميدي
به اين نداشت که دولت موقت چنين کاري را انجام دهد .ولي سفارت
توسط طيف دانشجويان مسلمان اشغال شده بود و امام به نظرشان رسيد
که براي از کار انداختن سفارت آمريکا در اجراي طرح هاي کودتايي
عليه انقالب نوپاي اسالمي ادامه حضور دانشجويان مي تواند مفيد باشد
ضمن اينکه در همان روزها اسناد و مدارکي بهدست آمده بود که حاکي
از ارتباطات وسيع آمريکا با افراد مختلف در ايران و چشم اندازي از
طرح هاي آن را به نمايش مي گذاشت ،اين گونه شد که دانشجويان در
اين سفارت مستقر شدند و بعد هم اسنادي که رشته رشته شده بود را به
هم چسباندند و مجموعه اي ارزشمند از اسناد سفارت آمريکا بهدست آمد
و منتشر شد که مي تواند براي ما بسيار آگاهي بخش باشد.
مديريّت اين کشور  -از مجموعه قوا  -وجود دارد ،دستکم ميگيرند .اين هم جزئي
از تبليغات دشمن است .همه هدف تبليغات دشمن اين است« :بدبخت شديد! بيچاره
شديد! از بين رفتيد؛ تمام شد!» اين تبليغات مربوط به امروز هم نيست؛ سالهاست
همين مطالب را تکرار و ترويج ميکنند .مقام معظم رهبري 82/3/ 7-
چهره واقعي کشور
رهبر معظم انقالب در ديداري که اخيرا با نخبگان داشتند فرمودند که بايد تالش
شود در برابر جريان رسانهاي غرب که مدام چهره نادرستي را از جمهوري اسالمي
و همچنين غرب به نمايش ميگذارد و اينطور القا ميکند که همه کارهاي نظام
جمهوري اسالمي غلط است و رفتارها و رويهها در امريکا و اروپا درست! مقابله کرد
و چهره واقعي و صحيحي را براي مردم جهان و جامعه ايجاد کرد.
اين تصويرسازي غلط و جا خالي دادن ما ،باعث ميشود که فرصت مقتضي در
اختيار دشمنان قرار گرفته و اعتماد مردم به حکومت را خدشه دارد کرده و
خودباوري آنها را نشانه بگيرند .اما اين ماجرا وقتي بغرنجتر ميشود که ببينيم
برخي از چهرههاي سياسي و نخبگان اين عرصه رفتارهايي همراستا با سياستهايي
که به کشور ضربه ميزند داشته و در مقاطعي به مخدوش شدن چهره واقعي
کشور کمک ميکنند.
امروز جمهوري اسالمي دموکراتيک ترين و مردم ساالرترين کشور درجهان
است
امروز جمهوري اسالمي پرچم دارمبارزه با تروريسم درهمه انواع آنست
امروز جمهوري اسالمي ملتزم ترين کشور به حقوق بشر است
امروز جمهوري اسالمي بزرکترين حامي مظلومان وستمديدگان جهان است
امروز جمهوري اسالمي تجلي همزيستي مسالمت آميز سني و شيعه ومسيحي
و زرتشتي و يهوديست
امروز جمهوري اسالمي مستقل ترين کشور اسالمي است
امروز جمهوري اسالمي بزرگترين حامي آرمان ملت فلسطين است .
امروز جمهوري اسالمي داراي :عادل ترين  ،باتقواترين،سياستمدارترين ،باتدبير
ترين ،بانفوذ ترين  ،ساده زيست ترين،مردمي ترين،محبوب ترين ،بااقتدار
ترين  ،منطقي ترين،شجاع ترين،خطيب ترين ،با سالمت نفس ترين،باسعه
صدر ترين ،محروم نواز ترين،مدبرترين؛آگاه ترين به امورکشوروبا اتکال ترين:
رهبر،به خداونداست .

