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    دليل سكوت دولت

اميرعلي صفا مي نويسد: دو ماهه سؤال ذهنم اينه كه چرا 
دولت عالوه بر اينكه »كار« خاصي نمي كنه ساكتم هست. 
حتي نياز به س��خنگو هم نمي بينه. جواب��ي براش پيدا 
نمي كنم ولي وقتي بعد از كري، وندي ش��رمن هم از ديدارهاش با ظريف 
ميگه نمي تونم اين احتمال رو نديده بگيرم كه دولت، ساكته چون جايي دل 

بسته كه نميشه درباره ش حرف زد. 
    گذر دولت به دوران جديد!

علي قلهكي در مورد اظهارات برخي حاميان دولت كه اگر رئيسي رئيس جمهور 
شده بود، دالر به 40 هزار تومان مي رسيد، نوشته: دولت و حاميانش از دوران 

»تقصيِر دولِت قبِل« گذشتن و رسيدن به دوران »اگه رئيسي بود«.
    كوتوله هاي سياسي

  پوريا حناني نوشته: عليزاده گرچه ۱۹ سال است كه خارج از كشور زندگي 
كرده اما بهتر از خود ما فهميده كه ايران هرچه مي خ��ورد از  كوتوله هاي  
سياسي است كه خودش به آنها پروبال داده و امروز بالي جانش شده اند! 
فارغ از هر دعواي سياسي چرا بايد يك ايراني به پرزيدنت كشور اجنبي نامه 

بنويسد و خواستار تحريم كشور خود و مردمش شود؟
    مي دانستيم اما هيچ كس كاري نكرد

محمود فرجامي نوشته: جنايت فراموش شده رو ديديد؟ دبيركل سازمان 
ملل در زمان جنگ ايران و عراق ميگه همه مي دونستيم عراق به ايران حمله 
كرده و عراق داره عليه ايران سالح شيميايي استفاده مي كنه و حتي كدوم 
كشورها )در قالب شركت هاي خصوصي، البته!( دارند به عراق مواد سالح 

شيميايي مي فروشند اما هيچ كس هيچ كاری نكرد.
    لزوم استقالل بانك مركزي از دولت

 س��ياوش آقاجاني نوش��ته: يك مطالبه مهم از  #مجلس: هر دولتي با هر 
رويكردي كه سركار آمد از عدم  #استقالل بانك مركزي سوءاستفاده كرد 
درحالي كه مهم ترين وظيفه بانك مركزي، حفظ ارزش ريال و دارايي مردم 
است و نه تبعيت محض از سياست دولت ها و عامليت در  #سقوط ريال! لذا 

حفظ استقالل بانك مركزي از طريق اصالح قانون ضروري است. 
    اهميت رابطه اقتصادي ايران و عراق

 علي خضريان در مورد رابطه دو ملت ايران و عراق نوشته: جداي از ارتباطات 
عميق فرهنگي و تاريخي اي��ران و عراق، در حوزه  #اقتص��ادي نيز داراي 
اهميت است، به طوري كه در س��ال ۹۶ صادرات غيرنفتي ايران به عراق 
۶/4 ميليارد دالر بوده كه پنج برابر كل صادرات ايران به ۲۸ كشور اروپايي 

است و شايد اين راز تالش براي تخريب رابطه دو كشور باشد. 
    پيروان وطني بي بي سي

صادق نيكو با انتشار عكس يك روزنامه س��ازندگي در مورد پوتين و تيتر 
»هم شريك، هم رقيب« نوشته است:  روسيه نفِت ايران را مي خرد و مجدد 
مي فروشد تا تحريم امريكا بي اثر شود! ديشب بي بي س��ي  ماجرا را وارونه 
روايت كرد و »افزايش حجم صادرات نفت روسيه«   را دشمني با ايران تفسير 

كرد. حاال پيروان وطني بي بي سي همان خط  را دنبال مي كنند! 
    اروپا نمي خواهد حافظ سفارتخانه هاي ايران باشد

  فرشاد مهدي پور نوشته: اتحاديه اروپا ظاهراً نمي تونه يا نمي خواد امنيت 
سفارتخونه هاي ايران رو تأمين كنه، بعد از انگليس و فنالند و فرانسه، ديشب 

به سفارت در آتن حمله شده. 
    واكنش ها به توهين عضو شوراي شهر نيشابور به عزاداران

كانال توييتگرام نوشته: التهاب در نيشابور در پي اهانت يك عضو شوراي شهر به 
ساحت اباعبداهلل)ع( هيئات مذهبي شهرستان نيشابور در پي اهانت رضا مهراد 
كه پيش از اين سمت سخنگويي شوراي شهر نيش��ابور را نيز برعهده داشته 
با تجمع در مقابل ساختمان شورا خواس��تار بركناري وي هستند. همچنين 
خبر مي رسد امام جمعه نيز خواستار تعليق وي از سمت هاي اجرايي تا زمان 
رسيدگي به جرم است. شوراي شهر نيز در بيانيه اي رسمي، عنوان سخنگويي 
شوراي شهر براي اين فرد را مربوط به دوره يك ساله اول دانسته و عنوان كرده 

در سال دوم شورا اين فرد عهده دار سمت سخنگويي نيست. 

عضو كميسيون امنيت ملي مجلس عنوان كرد
 ناكامي وزارت خارجه 

در اجراي مأموريت هاي اقتصادي
عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس با اشاره به اينكه 
وزارت خارجه نتوانسته مأموريت هاي اقتصادي اش را به درستي پيگيري 
كند، گفت: ديپلماسي سياسي بايد در خدمت ديپلماسي اقتصادي باشد. 
سيدحس��ين نقوي حس��يني در گفت وگو با خانه ملت، با اش��اره به لزوم 
گسترش روزافزون ارتباطات خارجي از سوي دستگاه ديپلماسي كشورمان، 
گفت: ساختار وزارت خارجه آمادگي الزم براي اجراي سياست هاي مرتبط 
با ديپلماسي اقتصادي را نداشت از اين رو مورد انتقاد نمايندگان مجلس و 

همچنين كارشناسان بود. 
نماينده مردم ورامين و پيش��وا در مجلس شوراي اس��المي با بيان اينكه 
ديپلماسي سياسي بايد در خدمت ديپلماسي اقتصادي باشد، اظهار كرد: 
بر اين اساس اصالح ساختار در وزارت امور خارجه شكل گرفت و معاونت 
اقتصادي ايجاد ش��د اما س��فارتخانه هاي كش��ورمان هنوز در چارچوب 
ديپلماسي سياسي گذش��ته حركت مي كنند و نتوانسته اند خودشان را با 

روند جديد مطابقت دهند. 
وي با تأكيد بر اينكه كشورمان هم اكنون به دليل اعمال تحريم هاي ظالمانه 
و يكجانبه اياالت متحده تحت فش��ار اس��ت، ادامه داد: مي توان با فعاليت 
وزارت امور خارجه بخش��ي از اين فش��ارهاي تحريمي را از عرصه اقتصاد 
كاهش داد. به عنوان مثال امروزه سرمايه گذاران بخش خصوصي بسياري 
به نمايندگان مراجعه مي كنند كه خواستار ايجاد ارتباط با سفارتخانه هاي 
كشورمان هستند. به عبارتي بيان مي كنند كه اگر سفرا با فعاالن اقتصادي 

ارتباط بيشتري داشته باشند مي توان اقدامات تحريمي را خنثي كرد. 
عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسالمي 
با اشاره به اينكه همسايگان كشورمان در چارچوب مراودات اقتصادي 
در اولويت هستند، لذا براي توسعه اين عرصه اقدامات بيشتري انجام 
ش��ود، خاطرنش��ان كرد: در واقع بايد اذعان كرد ك��ه مناطق مرزي 
فرصت هاي خوبي براي رش��د اقتصادي كش��ور ايج��اد مي كنند اما 
متأسفانه به دليل اينكه برنامه ريزي درستي صورت نگرفته حوزه هاي 
مرزي كه فرصت ساز هستند به رشد و توسعه نرسيده اند و نمي توانند 

نقش مهمي را ايفا كنند. 
...............................................................................................................................

 ديوان محاسبات از بازنشستگان شاغل
به مجلس گزارش مي دهد

يك�ي از طراح�ان قان�ون من�ع ب�ه كارگي�ري بازنشس�تگان گفت: 
دي�وان محاس�بات و س�ازمان ام�ور اداري و اس�تخدامي، تع�داد، 
مش�اغل و اس�امي بازنشس�تگان را ب�ه مجل�س گ�زارش مي دهد. 
زهرا ساعي در گفت وگو با مهر در مورد قانون منع به كارگيري بازنشستگان 
گفت: با ابالغ اين قانون از سوي رئيس جمهور، دولت موظف است ظرف دو 
ماه تمامي بازنشستگاني كه در دستگاه هاي اجرايي مشغول به كار هستند را 
بركنار كند و نيروهاي جوان را جايگزين اين افراد نمايد. اين قانون به صورت 
صريح و شفاف و بدون استثنا اعالم كرده است كه تمامي استانداران، سفرا، 
مديران دولتي و معاونان وزراي بازنشسته كه مجدداً در دستگاه هاي دولتي 

به كارگيري شده اند بايد دستگاه هاي دولتي را ترك كنند. 
عضو فراكسيون جوانان مجلس گفت: فراكسيون جوانان از ديوان محاسبات 
و سازمان امور اداري و استخدامي كشور طي نامه اي خواسته است تعداد، 
مشاغل و اسامي بازنشستگاني را كه طبق اين قانون بايد بركنار شوند اعالم 
كند. اين گزارش به اطالع عموم خواهد رسيد. از اين طريق بر اجراي دقيق 

اين قانون نظارت خواهيم كرد. 

جانش�ين رئيس س�ازمان بس�يج مستضعفين 
گف�ت: بس�يج تم�ام ظرفي�ت خ�ود را ب�دون 
هيچ گون�ه من�ت در اختي�ار دولت ب�راي عبور 
از پيچ هاي خطرن�اك تحريمي ق�رار مي دهد و 
حاضر به هيچ اقدامي كه اقتدار دولت جمهوري 
اس�المي را تحت الش�عاع ق�رار دهد، نيس�ت. 
به گزارش »جوان« رزمايش محمد رسول اهلل)ص( 
از جمله مهم ترين رزمايش هاي بسيج است كه به 
منظور آمادگي كشور در برابر تحريم هاي اقتصادي 
و همچنين خودكفايي كشور در حال برگزاري است؛ 
رزمايشي كه جنبه هاي گوناگوني از افزايش امنيت 
تا كمك به محروميت زدايي و اشتراك تجربه هاي 

اينچنين را با نسل جوان به نمايش بگذارد. 
حال كه اين رزمايش به مراحل پاياني خود نزديك 
مي ش��ود، فرصتي فراهم آمده است كه متصديان 
اين رزمايش كه مانوري در مقابل تهاجم اقتصادي 
تمام عيار به كش��ور است به تش��ريح عملكرد خود 
بپردازند؛ رزمايشي كه نه تنها به عنوان موازي كاري 
با دولت محسوب نمي شود، بلكه كمكي تمام عيار 
به دولت محسوب مي ش��ود تا در مقابل فشارهاي 

دشمن مقاومت كند. 
    رزمايشي با هدف اعالم آمادگي 

سردار محمدحسين سپهر جانشين رئيس سازمان 
بسيج مس��تضعفين با تش��ريح رزمايش سراسري 
اقتدار عاشورايي بس��يج گفت: رزمايش سراسري 
اقتدار عاشورايي بسيج در قالب بسيجيان سپاهيان 
محمد رسول اهلل)ص( ۲ از ۹ ش��هريورماه جاري تا 
۲۹ شهريورماه در مرحله اول، با حضور هزار گردان 
بيت المقدس بس��يج در شهرس��تان هاي مختلف 
كش��ور برگزار مي ش��ود. وي ادامه داد: اين نيروها 
به مدت ۲4 س��اعت به اردوگاه هاي بسيج مراجعه 
مي كنند تا در اين اردوگاه ها، آمادگي هاي جسمي، 
رزمايش��ي، فرهنگي و اعتقادي پيدا كرده و ضمن 
تجديد سازماندهي در اين رزمايش گسترده شركت 
كنند. جانشين رئيس س��ازمان بسيج گفت: هدف 
اين رزمايش ايجاد اميد و نشاط در بين بسيجيان و 
مردم و همچنين اعالم آمادگي براي دفاع از كشور، 
ترساندن دش��من و توليد اقتدار براي نظام و پيام 

خدمت رساني است. 
وي ادامه داد: همزمان از ۹ تا ۲۹ ش��هريور ۷0۱4 
گروه جهاد س��ازندگي بس��يج در قالب ۱۵0هزار 
نف��ر جهادگ��ر در اي��ن م��دت ۲0 روز همزمان با 
رزمايش هزار گردان بس��يج در مناط��ق محروم و 
حاشيه  شهرها، مناطق روس��تايي و مناطق مرزي 
به خدمت رس��اني در عرصه هاي مختلف عمراني، 

كشاورزي، فرهنگي و درماني مشغول هستند. 
س��پهر افزود: همچني��ن در بخش ه��اي مختلف 
سازندگي و حتي كلينيك درماني، صنايع و كارگاه ها 

با تشكيل گروه هاي متخصص از صاحبنظران قرار 
است ۳۵هزار واحد توليدي نيمه كاره، نيمه تعطيل 
و تعطيل و آس��يب ديده را پايش و بررسي كنيم تا 
با ارائه راه حل، آنه��ا را از اين وضع تعطيلي موجود 

عبور دهيم. 
وي ادامه داد: در مرحل��ه دوم رزمايش كه در پايان 
نيمه اول مهرماه برگزار خواهد شد، ۷00 هزار نفر 
از همين بس��يجيان در مراكز اس��تان هاي كشور 
و همزمان هم ۱00هزار نفر از بس��يجيان اس��تان 
تهران با عنوان سپاهيان محمد رسول اهلل ۲ يادآور 
سپاهيان حضرت محمد ۱ ش��ركت خواهند كرد 
كه در س��ال ۶۵ در تهران براي كمك به يگان هاي 
رزم و اعزام نيرو به جبهه ها رفتند؛ اين جمع انبوه با 
عنوان رزمايش خدمت و كمك به گروه هاي جهاد 

سازندگي و بسيج سازندگي اجتماع مي كنند. 
     با هرگون�ه م�وازي كاري و اقدامات بدون 

نظارت دولت مخالف هستيم 
معاون پيش��ين هماهنگ كنن��ده نمايندگي ولي 
فقيه در س��پاه گفت: امس��ال بنا داري��م در بخش 
علم و فناوري، س��طح اختراعات بس��يجيان را در 
جشنواره هاي علمي افزايش دهيم و به كمك دولت 

براي توليد علم و تقويت بنيه علمي بس��يج تالش 
كنيم. همچنين با دولت توافق كرديم كه در بخش 
تنظيم بازار و مب��ارزه با محتكران ب��ه ياري دولت 
بشتابيم. وي در همين رابطه تأكيد كرد: ما با هرگونه 
موازي كاري و اقدامات بدون نظارت دولت مخالف 
هستيم. س��پهر گفت: همچنين درحال رايزني با 
وزارت بهداشت هستيم كه براي سالمت محالت از 
ظرفيت هاي بسيج استفاده شود. بسيج جامعه زنان 
ما نيز اين آمادگي را دارد تا ب��ا همكاري نهادهاي 
دولتي براي كمك به خانواده سالم و خانواده مقاوم، 
كارگاه هايي را در س��طح مح��الت و ادارات برگزار 
كنند. وي افزود: در بخش توليد و حمايت از كاالي 
ايراني هم ب��ه دولت اعالم كرديم ك��ه مي توانيم با 
ارائه طرحي علمي وارد عمل ش��ده و به آنها كمك 
كنيم. براي كمك به قوه قضائيه هم سازمان بسيج 
حقوقدانان ما آمادگي دارد تا در بحث صلح و سازش 
براي كس��اني كه امروز حجم زيادي از پرونده هاي 

محاكم ما را تشكيل داده اند وارد عمل شوند. 
جانشين رئيس س��ازمان بس��يج گفت: امسال در 
همين رزمايش طرح يك كاس��ب، يك دانش آموز 
را راه اندازي كرديم تا با استقبال كسبه بتوانيم هر 

دانش آموز نيازمند را به يك كاسب متصل كنيم؛ اين 
طرح به سرعت در حال فراگيري در كشور است. 

وي افزود: م��ا بحث مي��ز خدمت را داري��م كه در 
همين رزمايش آغاز كرديم. در همين راستا بسيج 
كارمندان ما در س��طح كش��ور با برپايي ۵00 ميز 
خدمت از امروز در ادارات و نهادها مستقر شده و در 
۶۳00 پايگاه حوزه مقاومت با به كارگيري 400 هزار 
بس��يجي فعال، اين ميز را براي راهنمايي، هدايت، 

حمايت و تكريم ارباب رجوع برپا خواهد كرد. 
سپهر ادامه داد: ما در همين رزمايش، شيفت ايثار را 
راه اندازي كرديم كه در اين شيفت كارگران ما بدون 
دريافت مزد و بدون اخذ پول، ب��راي ارتقاي توليد 
تالش مي كنند. همچنين آمادگ��ي داريم با اعزام 
گروه هاي پزشكي، بهداشتي و دامپزشكي به مناطق 
محروم در كنار ديگر نهادهاي انقالبي به مردم اين 

نواحي كمك كنيم. 
وي افزود: براي تقويت ني��روي انتظامي، آمادگي 
داريم ت��ا با همكاري ق��وه قضائيه و وزارت كش��ور 
گش��ت هاي محله را راه اندازي كرده و براي ارتقاي 
احساس امنيت و خود امنيت به نيروهاي انتظامي 
كمك كنيم. همچنين در بخش نهادهاي فرهنگي 

كش��ور، ۱40 هزار طلب��ه، روحاني و اس��تاد حوزه 
علميه ما مي توانند با صدا و سيما، سازمان تبليغات 
و امور مساجد، دانشگاه ها و مراكز فرهنگي دولتي 
و خصوصي و سمن ها وارد همكاري هاي مشترك 
شوند. جانشين رئيس سازمان بسيج مستضعفين 
گفت: ما همچنين آمادگ��ي داريم تمام پروژه هاي 
نيمه تمام دول��ت را كه موجب اش��تغال و تقويت 
معيشت مردم مي شود تكميل و آنها را به نفع اشتغال 
فعال كنيم. در همين راستا در حال توافق با سازمان 
اوقاف هس��تيم كه پروژه هاي اين نهاد را در سطح 
كشور به نفع اشتغال و به نفع توليد تكميل كنيم. 
سپهر افزود: در بسيج بسته هاي ويژه اي در راستاي 
حمايت از كارگ��ران چه در حوزه معيش��ت و چه 
راه اندازي مجدد كارخانه هاي تعطيل و نيمه تعطيل 
آماده ش��ده و اميدواريم با سرپرست وزارت تعاون، 
كار و رفاه اجتماعي توافقنامه اي در اين خصوص به 
امضا رسانيم. وي همچنين خواهان همكاري هاي 
گسترده ميان سازمان بسيج كارگري با خانه كارگر 
شد و زحمات ارزشمند مهندس عليرضا محجوب 
در حمايت بي وقفه از كارگران را كه از ابتداي انقالب 

شامل مي شود، تقدير كرد. 
    بسيج تمام ظرفيت خود را بدون هيچ گونه 

منت در اختيار دولت گذاشته است 
سپهر ادامه داد: با وزارت نيرو در جهت توليد ۳000 
نيروگاه خانگي و كش��اورزي توافق كرديم تا ضمن 
نقطه يابي در كش��ور اين نيروگاه ه��ا را وارد چرخه 
توليد برق كرده و ۳000 شغل ايجاد كنيم. ما براي 
مبارزه با قاچاق كاال ه��م اعالم آمادگي مي كنيم تا 
به دستگاه ها كمك و يكي از آسيب هاي بزرگ بازار 
را مرتفع كنيم. ما در همي��ن رزمايش خدمت اين 
كارها را با قوت و توان عالي ش��روع كرديم و تداوم 
بخش��يديم و تا پايان س��ال نهضت خدمت رساني 
بس��يج به ياري خداوند ادامه خواهد داش��ت. وي 
تأكيد كرد كه سازمان بس��يج مستضعفين با تمام 
توان به حمايت از دولت جمهوري اس��المي ايران 
وارد عرصه جهاد سازندگي و حمايت از كاالي ايراني 
ش��ده و برخالف تصوير القايي دش��منان بسيج نه 
تنها زاويه اي با دولت ندارد بلكه دوش��ادوش دولت 
جمهوري اسالمي ايران، دشمن را در اجراي نيات 
شوم خود كه تحريم هاي ناجوانمردانه را هم شامل 
مي شود ناكام خواهد گذاشت. وي همچنين گفت: 
بس��يج تمام ظرفيت خود را بدون هيچ گونه منت 
در اختيار دولت براي عب��ور از پيچ هاي خطرناك 
تحريمي قرار مي دهد و حاضر ب��ه هيچ اقدامي كه 
اقتدار دولت جمهوري اسالمي را تحت الشعاع قرار 
دهد نيس��ت بلكه برعكس بس��يج و دولت در كنار 
يكديگر يد واحده اي در برابر مستكبران عالم براي 

خنثي سازي نقشه هاي شوم شان خواهند بود.

سردار سپهر با تشريح دستاوردهای رزمايش اقتدار عاشورايی بسيج: 

بسيج ظرفيت خود را براي عبور از تحريم ها در اختيار دولت قرار مي دهد
آمادگي داريم تمام پروژه هاي نيمه تمام دولت را كه موجب اشتغال و تقويت معيشت مردم مي شود تكميل و آنها را به نفع اشتغال فعال كنيم

مهدی پورصفا
   گزارش  یک 

»تقليل گرايي ديني« كه با مفاهيمي مانن��د »عفت زدايي« از 
جامعه همپوش��اني دارد، از اهداف مهم يك جريان سياسي در 
داخل كشور به شمار مي آيد كه اوج تالش براي پياده سازي آن 
را مي توان در دهه نخست ماه محرم هر سال مشاهده كرد و از 
آن تحت عنوان »محرم زدايي« ياد كرد. حركت در مسير تحقق 
اين اهداف از محوري ترين فعاليت هاي اين جماعت مي باشد كه 
خود را » مدافع آزادي بيان« و » حامي توسعه سياسي« مي دانند. 
پرداختن به رويكرد رسانه اي اين جماعت در مقابل پديده هاي 
مذهبي مانند عاش��ورا )چه در ش��رايط فعلي و چ��ه در زمان 
حاكميت اصالحات بر قوه مجريه( تصويري واقعي از نوع باورهاي 
اعتقادي، معرفتي و سياس��ي پيش روي جامع��ه قرار مي دهد 
چراكه هر س��ال با آغاز ماه محرم، اقدامات اين جماعت جهت 
»دين زدايي از جامعه« گستره بيشتري به خود مي گيرد و تالش 
مي شود تا مراسم عزاداري امام حسين)ع( شكوه سال هاي قبل را 
نداشته باشد. باور جماعت تجديدنظرطلب داخلي طي سال هاي 
اخير آن بوده كه اگر نگرش مردم از »عاشورا« و »مهدويت« با 
ابزارهاي مختلف دچار ترديد شود، از يكسو روحيه مقاومت مردم 
در مواجهه با دشمن تضعيف می ش��ود و از سوي ديگر فرهنگ 
ايس��تادگي در برابر غرب )كه به واسطه آن كش��ور از تالطم و 
توطئه هاي 40 ساله به سالمت گذشته(، ماهيت خود را از دست 
می دهد و موجوديت نظام مورد تهديد واقع مي ش��ود، مهم تر 
اينكه تالش مي شود در همين جهت ايدئولوژي انقالب اسالمي 
دچار تزلزل جدي شود. به ادبيات بهتر جريان مورد اشاره داخلي 
با همراهي و حمايت ضدانقالب، مباني فكري- اعتقادي مردم 
را در طول چهار دهه اخير مورد ش��ديدترين حمالت قرار داده 
چراكه باور دارند اگر پرچم عزاي سيدالشهدا)ع( برچيده شود، 
به همان ميزان جامعه آماده پذيرش فرهنگ غربي با مصاديق 
مهمي مانند الابالي گري و برهنگي خواهد ش��د؛ جامعه اي كه 
شأنيت را برهنگي و بي عفتي مي داند، فرهنگ دفاع مقدس را 
تحجر مي داند و كشوري كه فرهنگ عاشورايي را عقبگرد مي داند 
در مقابل تهاجم دشمن )چه سخت، چه نرم( منفعل بوده و عقد 

هر نوع قرارداد استعماري را ننگ آور نمي داند. 
     شبهه پراكني گسترده

همگام با هتاكي نس��بت به وقاي��ع و رويدادهاي روز عاش��ورا، 
جماعت غرب گرا و غرب باور ايجاد ش��بهات فراگير را نيز مورد 
توجه قرار داده اند كه از بارزترين نمونه ها طي چند س��ال اخير 
مي توان به ايجاد ش��بهه درب��اره توزيع غذاي ن��ذري، مخارج 
هيئت و پياده روي اربعين اشاره كرد. آنها ضرورت سرازير شدن 
مخارج غذاهاي نذري و مخ��ارج هيئات مذهبي به جيب مردم 
مستضعف و تهيدس��ت را در فضاي مجازي مطرح مي كنند اما 
در مقابل از صرف ميلياردها دالر هزينه اي كه جماعت غرب زده 

براي رفتن به تركيه، مالزي، گرجس��تان و... در قالب سفرهاي 
تفريحي صرف مي ش��ود حرفي به ميان نمي آورند. استراتژي 
»تحريف« بر پايه تغييرات اساسي در مباحث پيرامون قيام امام 
حسين)ع( نيز بعد ديگري از رفتار اين جريان است به گونه اي 
كه علل و عوامل به وجود آمدن اين قيام انس��اني را موضوعات 
خالف واقع جلوه دهند. بدين معنا ك��ه »تغييرات بنيادين در 
باورهاي ارزشي و اعتقادي مردم« در پوشش »استحاله فرهنگي 
و اعتقادي« تاكنون از س��وي اين جماعت دنبال شده است. بر 
همين اساس اس��ت كه رهبر معظم انقالب اس��المي نيز بارها 
نسبت به »دين زدايي« هشدار داده اند، كمااينكه ايشان اخيراً 
با اشاره به وجود برنامه هاي گس��ترده براي انحراف ذهن و دل 
مردم و جوانان از اصل دين، اولين و مهم ترين وظيفه روحانيون 
را »مقابله با نقش��ه دين زدايي و عفت زدايي« دانس��ته و بيان 
مي كنند: »حوزه هاي علميه و روحانيون بايد با شناخت فضاي 
مجازي و استفاده از فرصت هاي آن، معارف و مفاهيم اسالمي 
را تبيين كنند.« حضرت آي��ت اهلل خامنه اي با تأكيد بر اهميت 
»وظيفه شناس��ي« و »موقعيت شناس��ي« در كار تبليغ و بيان 
مسائل ديني خاطرنشان كردند: »اگر وظيفه به درستي شناخته 
نشود، علم، تقوا و حتي شجاعت نيز اثر مثبت و مورد انتظاري 
نخواهد داشت.« از سوي ديگر در آيه 4۵ سوره اعراف خداوند 
ِ َو يَْبُغونَها ِعَوجاً  وَن َعْن َسبيِل اهللهَّ متعال مي فرمايند: »الهَّذيَن يَُصدُّ
َو ُهْم بِاْلِخَرِة كافُِروَن؛ آنهايی كه از راه خدا باز  می  دارند و آن را 
كج می  طلبند )به شبهه راه راست مردم را كج می  كنند( و آنها به 

قيامت ايمان ندارند.« همانطور كه اشاره شد نظام سلطه و جريان 
ضدانقالب، رويگرداني مردم از دين اس��الم به واسطه تضعيف 
»عاش��ورا- مهدويت« را مساوي با جداس��ازي مردم از انقالب 
اس��المي كه بر پايه مباني عاش��ورايي و مهدوي بنا شده است 
مي دانند، بر همين اس��اس » ليبراليزه كردن جامعه« و » تغيير 
فضاي ارزشي جامعه« به وسيله تضعيف ارزش هاي اسالمي و 
انقالبي را به ويژه در ايام محرم مورد توجه قرار مي دهند، از سوي 
ديگر » تضعيف غيرت و تعصب ديني« در جامعه با حرمت شكني 
و قداست زدايي از مقدسات ديني را مورد توجه قرار داده است، 
به همين دليل بارها تئوريس��ين هاي اين جناح از غيرت ديني 
به عنوان يكي از رذايل اخالقي ياد كرده اند. از مصاديق هجمه 
و تخريب جماعت غرب زده در قالب تخريب- تحريف مي توان 
در البه الي سخنان تئوريس��ين اين طيف مشاهده كرد. سعيد 
حجاريان تئوريسين اين جناح در سال ۹۳ با انتشار يادداشتي در 
روزنامه آرمان، تحت عنوان »فرهنگ عاشورا، فرهنگ اربعين« 
تالش كرد تا با دس��تاويز قراردادن چند مسئله از هم گسيخته 
و با پراكنده گويي، باز هم به س��احت مقدس حضرت اباعبداهلل 
الحسين)ع( اهانت كند. وي در بخشي از اين توهين نامه نوشته 
است: »نظرات آقاي صالحي نجف آبادي كه كوشيده است امام 
حسين)ع( را به عنوان يك شخصيت حسابگر و حركت او را به 
يك حركت صددرص��د عقالني معرفي كن��د، معقول نيفتاد«. 
روزنامه صبح امروز كه با مديريت حجاريان منتشر مي شد نيز 
در فروردين ۱۳۷۹ مي نويسد: »قيام امام حسين)ع( و سپاه امام 

مانند سپاه يزيد اهل خش��ونت و فاقد تحليل عقالني بودند.« 
اكبرگنجي نيز كه مصيبت هاي اهل بيت)ع( در روز عاش��ورا و 
فجايع آن روز را نتيجه خشونت و جنگ هاي بدر و حنين اعالم 
كرده بود! در مقاله اي در همين روزنامه با عنوان »خون به خون 
شستن محال آمد محال«، آشكارا به قيام حسيني)ع( و عملكرد 
اميرالمؤمنين امام علي)ع( جسارت می كند و مي نويسد: »پيامبر 
در بدر و حنين و... شمشير زد... اما آيا جنگ هاي جبهه حق عليه 
باطل پيامدهاي ناخواس��ته يا آثار وضعيه به دنبال ندارد؟… 
خشونت فرزند خشونت است و درخت خشونت ميوه هايي جز 
خش��ونت به بار نمي آورد. هيچ كس حق ندارد به صرف اينكه 
خود را حق و ديگران را باطل مي داند، دس��ت به خشونت بزند 
و درصدد نابودي مخالفان خود از طريق حذف فيزيكي برآيد.« 
هاشم آغاجري هم در سال ۸۱ مي گويد: »نويسندگان نامه به 
امام حسين)ع( مي گويند: اين حكومت )حكومت يزيد( بدون 
رضايت مردم است، لذا نامشروع اس��ت. اگر حسين)ع( هم در 
رأس باش��د ولي رضايت مردم در آن نباش��د، نامشروع است.« 
نجفقلي حبيبي عضو حزب مشاركت در سال ۹۵ و در برنامه زنده 
تلويزيوني موج ديگري از تخريب ها عليه باورهاي اعتقادي مردم 
را كليد مي زند و بيان مي كند: »شما ساالنه براي بعضي چيزها 
چقدر خرج مي كنيد؟ در همين ايام عاش��ورا چقدر پول خرج 
مي شود؟ بازده فرهنگي اش چقدر است؟ دو شب گريه مي كنند 
و بعد مي روند.« محمد شعله سعدي يكي ديگر از وابستگان به 
اين جريان بيان مي كند: »مي گويند امام حسين)ع( انقالب كرد 
و من چنين چيزي را باور ندارم به دليل اينكه امام حس��ين)ع( 
اصاًل قصد انقالب نداشته است و داش��ت از جايي كه جانش را 
تهديد مي كردند دور مي شد اما به او اجازه ندادند و او نيز تسليم 
نش��د«! هفته نامه صدا نيز در مطلبي توهين آمي��ز علت رونق 
عزاداري ها را پخش نذري عنوان می كند و مي نويس��د: »غذاي 
نذري شكل بندي جديد محرم است و نسل هاي جديد به هواي 

آن جمع مي شوند!«
   عاش�وراي س�ال88 معيار مناس�بي برای س�نجش 

پايبندي اين جماعت به دين است
مصاديق فراوان ديگري را مي توان از توهين و هتاكي به ساحت 
مبارك امام حسين)ع( از سوي جريان غرب زده عنوان كرد اما 
حوادث غم انگيز عاشوراي سال ۸۸ معيار مناسبي جهت سنجش 
اعتقاد اين طيف به مباني و اصول اسالمي می باشد. در عاشوراي 
س��ال۸۸، پياده نظام اين طيف، س��ياهه هاي موكب هاي امام 
حسين)ع( را به آتش كش��اند و رهبران فتنه ۸۸در بيانيه هاي 
رسمي اين افراد را انسان هاي خداجو! ناميدند؛ نامگذاري ای كه 
مردم را به خشم آورد و نهايتاً منجر به ثبت ۹دي به عنوان يك 

روز تاريخي مهم در تاريخ انقالب اسالمي شد.

عاشوراي 88 معيار سنجش پايبندي به فرهنگ عاشورا
گزارش 2 |  سعید همتی

محمد علي مريزاد  |  تسنيم


