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ــت صادق ــت صادقروای روای
محمد رضا صیدیان

 نزدیــک شــدن بــه روز انتخابــات، فضــای 
کشــور بشــدت دوقطبــی شــده بــود و ســیل انبوهــی از 
ــی  ــی یعن ــزد اصل ــه دو نام ــات علی ــات و ضدتبلیغ تبلیغ
احمــدی نــژاد و موســوی در شــهرها و فضــای مجازی و 
همچنیــن در پیامــک هــا منتشــر مــی شــد و بعدازظهــر 
بیســت و یکــم خــرداد، بــه دلیــل ارســال حجــم زیــادی 
از شــایعات از طریــق پیــام کوتــاه، ایــن سیســتم در کل 

کشــور قطــع شــد.
ــت  ــات ریاس ــرداد، انتخاب ــت و دوم خ ــه، بیس روز جمع
جمهــوری دهــم در سراســر کشــور برگــزار شــد و نتایــج 

حاکــی از مشــارکت 85 درصــدی مــردم بــود.
ــان  ــه پای ــمارش آراء ب ــه ش ــی ک ــه در حال ــب جمع ش
ــین  ــود میرحس ــده ب ــام نش ــه ای اع ــیده و نتیج نرس
موســوی در مصاحبــه ای خــود را برنــده انتخابــات 

ــد. نامی
*شروع اعتراضات

پــس از پایــان شــمارش آرا در روز بیســت و ســوم 
ــور  ــس جمه ــوان رئی ــه عن ــژاد ب ــدی ن ــرداد، احم خ
منتخــب معرفــی شــد. رهبــر معظــم انقــاب در پیامــی 
ــای حاضــر در  ــردم و نامزده ــاد م ضمــن تشــکر از آح
ــه  ــه توصی ــه هم ــرایط ب ــه ش ــه ب ــا توج ــات، ب انتخاب
ــار  ــار و گفت ــوده ، از رفت ــا هوشــیار ب ــه کام ــد ک کردن
ــان  ــر هم ــد. عص ــه بپرهیزن ــز و بدگمانان ــک آمی تحری
روز، میرحســین موســوی بــا اعتقــاد بــه تقلــب در 
انتخابــات در بیانیــه ای گفــت کــه تســلیم ایــن صحنــه 
آرایــی خطرنــاک نخواهــم شــد، مهــدی کروبــی نیــز در 
ــد مشــروعیت و  ــده را فاق ــام ش ــج اع ــه ای، نتای بیانی

ــت. ــک دانس مضح
بعدازظهــر همیــن روز، مرکــز تهــران بــه شــکل 
غافلگیرکننــده ای به آشــوب کشــیده شــد و روز بیســت 
و چهــارم خــرداد در حالــی کــه ناآرامــی هــا همچنــان 
ادامــه داشــت احمــدی نــژاد در اجتمــاع مــردم در میدان 
ولــی عصــر حاضــر شــد و طــی ســخنانی، از واژه خــس 
و خاشــاک اســتفاده کــرد و اســتفاده از ایــن واژه، خــود 
ــرای ادامــه آشــوب هــا تبدیــل شــد.  ــه دســتاویزی ب ب
در همــان روز عــده ای موتورســوار کــه ظاهــرا ســاح 
ــتند، وارد  ــود داش ــراه خ ــیم هم ــی س ــرد و ب ــای س ه
کــوی دانشــگاه شــده ، بــه ضــرب و شــتم دانشــجویان 

ــا، خواســتار آزادی  ــه ریشــه آشــوب ه ــدون اشــاره ب ب
دستگیرشــدگان شــد کــه ایــن مســاله انتقــادات زیــادی 

ــرد. ــه او ک را متوج
میرحســین موســوی در ایــن نمــاز جمعــه حضــور 
ــیه  ــر، حاش ــم تی ــت و شش ــه بیس ــاز جمع ــت. نم داش
ــا  ــن آنه ــم تری ــی از مه ــت و یک ــادی داش ــای زی ه
ــه  ــرض ب ــای معت ــان نامزده ــترده حامی ــور گس حض

ــود. ــاز ب ــن نم ــات در ای انتخاب
*مردادماه و حوادث کهریزک

ــه مــی  ــی کــه کشــور روزهــای تلخــی را تجرب در حال
کــرد برخــی حــوادث بــر تلخــی ایــن روزهــا مــی افزود 
ــتگاه  ــه بازداش ــوط ب ــوادث مرب ــن ح ــی از ای ــه یک ک
ــه  ــدن س ــته ش ــر کش ــرداد خب ــود. در م ــزک ب کهری
ــات  ــد از انتخاب ــوادث بع ــدگان ح ــت ش ــر از بازداش نف
بــا نــام هــای امیــر جــوادی فــر، محســن روح االمینــی 
ــر  ــزک منتش ــتگاه کهری ــی در بازداش ــد کامران و محم
شــد. چنــد مــاه بعــد ســازمان قضایــی نیروهــای مســلح 
ــل ضــرب  ــه دلی ــوان را ب ــن ســه ج ــان باخت رســما ج
ــتور  ــاب دس ــم انق ــر معظ ــرد. رهب ــام ک ــرح اع و ج
ــزک و رســیدگی و برخــورد  ــی بازداشــتگاه کهری تعطیل

ــد. ــده را صــادر کردن ــن پرون ــان ای ــا متخلف ب
*روز قدس و روزه خواری

بیســت و هفتــم شــهریور کــه آخریــن روز جمعــه مــاه 
ــن  ــی ای ــود، راهپیمای ــدس ب ــان و روز ق ــارک رمض مب
روز بــا حضــور گســترده مــردم برگــزار شــد. شــماری از 
حامیــان جنبــش ســبز در حاشــیه راهپیمایــی، مجالســی 
ــد. خــرد شــدن شیشــه برخــی  ــی یافتن ــرای خودنمای ب
ــش  ــان و آت ــار خیاب ــده در کن ــارک ش ــای پ خودروه
گرفتــن تعــدادی موتــور متعلــق بــه بســیجیان ماحصــل 
آشــوب هــای آن روز بــود. ســردادن شــعارهای جدیــدی 
چــون »نــه غــزه ، نــه لبنــان، جانــم فــدای ایــران« از 

آن روز آغــاز شــد.

ــده ای  ــم ع ــرداد ه ــد. روز بیســت و پنجــم خ پرداختن
ــاکنان  ــده ای از س ــی ع ــنگ پران ــه س ــش ب در واکن
ــه  ــوار کاوه، ب ــع در بل ــبحان واق ــکونی س ــع مس مجتم
ــت و  ــر روز بیس ــه کردند.بعدازظه ــع حمل ــن مجتم ای
پنجــم خــرداد، تجمــع غیرقانونــی از حامیــان موســوی 
ــت و  ــکل گرف ــاب و آزادی ش ــای انق ــان ه در خیاب
موســوی در ایــن اجتمــاع ســخنرانی کوتاهــی داشــت. 
عــده ای از آشــوب طلبــان بــا اســتفاده از فضــای ایجــاد 
ــد کــه در  ــه کردن ــگاه بســیج مقــداد حمل ــه پای شــده ب
ــر کشــته و  ــت نف ــه هف ــن حمل ــری حاصــل از ای درگی
عــده ای زخمــی شدند.ســه روز بعــد از حــوادث بیســت 
ــت  ــوی در گرامیداش ــداران موس ــرداد، طرف ــم خ و پنج
ــاز  آنچــه کشــته شــدگان جنبــش ســبز خوانــده شــد ب
ــام  ــدان ام ــی در می ــدون اخــذ مجوزهــای قانون هــم ب
ــع  ــع تجم ــوی در جم ــد و موس ــع کردن ــی تجم خمین

ــدگان ســخنرانی کــرد. کنن
*نماز جمعه تاریخی

ــی  ــات و در حال ــزاری انتخاب ــس از برگ ــه پ ــک هفت ی
ــج  ــام از نتای ــع ابه ــرای رف ــای نظــام ب ــاش ه ــه ت ک
ــر  ــه داشــت، رهب ــی ادام ــات از مســیرهای قانون انتخاب
ــکوه  ــی و باش ــه تاریخ ــاز جمع ــاب در نم ــم انق معظ
بیســت و نهــم خــرداد نســبت بــه ادامــه اعتــراض هــای 
غیرقانونــی و اردوکشــی هــای خیابانــی هشــدار دادنــد.

ــن  ــای ای ــه ه ــه ای در خطب ــت اهلل خامن ــرت آی حض
روز، بــا تاکیــد بــر ایــن کــه تجمعــات خیابانــی، پوشــش 
ــت از  ــوذی اس ــای نف ــت ه ــرای تروریس ــبی ب مناس
اردوکشــی  از  کــه  خواســتند  معتــرض  نامزدهــای 
ــه  ــد: کســی ک ــد. ایشــان فرمودن ــز کنن ــی پرهی خیابان
قانــون را زیــر پــا بگــذارد مســئول خــون هــا، خشــونت 

ــرج اســت. ــرج و م ــا و ه ه
ــا  ــت ت ــه داش ــی ادام ــات غیرقانون ــات و تجمع اعتراض
ایــن کــه در تاریــخ بیســت و ششــم تیــر، نمــاز جمعــه 
ــت اهلل هاشــمی رفســنجانی برگــزار  بــه امامــت آی
شــد. هاشــمی در خطبــه هــای خــود در ایــن روز 
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  َفاْنُفُذوا َعلی َبصاِئِرکْم

)نهج البالغه ، خطبه ۱۹۷( 

پس ای مردم با دل بینا حرکت کنید !



ــه  ــم ب ــرآن کری ــورة ق ــار س در چه
ــاره  ــامری اش ــالة س ــتان گوس داس
موســی  حضــرت  شده اســت. 
)علیــه الّســام( پــس از غلبــه بــر 
فرعونیــان، چهــل شــبانه روز بــرای 
ــا  ــت ت ــور رف ــوه ط ــه ک ــادت ب عب

الــواح تــورات را از درگاه خداونــد 
متعــال دریافــت کنــد و در غیــاب 

خــود بــرادرش هــارون را جانشــین خــود 
ــه  قــرار داد. موســی بــن ظفــر کــه بعــداً ب

نــام »ســامری« معــروف شــد، از بنــی اســرائیل 
بــود)او همــان کســی بــود کــه در ماجــرای درگیری 

او بــا یــک قبطــی، موســی بــه کمــک او شــتافت و 
قبطــی را کشــت(. ســامری بــا اینکــه ســابقة انقابی 
داشــت و از یــاران موســی)ع( بــود، پــس از پیــروزی 
ــد و در غیــاب او، از  موســی)ع( جــزو منافقیــن گردی
ــت  ــاله ای درس ــمة گوس ــان مجس ــای فرعونی طاه
کــرد و مــردم را بــه پرســتش آن دعــوت نمــود. بــر 
اثــر وزش بــاد از ســوراخ هــای بــدن ایــن مجســمه 
ــرون می آمــد  صدایــی همچــون صــدای گوســاله بی
ــی  ــان بن ــع جاه ــت قاط ــب اکثری ــن ترتی ــه ای و ب
اســرائیل، از راه توحیــد خــارج شــده و گوساله پرســت 
ــط  ــوم توس ــی ق ــرای گمراه ــد ماج ــدند. خداون ش
ــی  ــرد؛ موس ــی ک ــی )ع( وح ــه موس ــامری را ب س
ــوی  ــه س ــور ب ــوه ط ــم از ک ــی و خش ــا ناراحت )ع( ب
قــوم خــود بازگشــت و آن هــا را ســرزنش کــرد. بنــی 
ــم،  ــری نداری ــن کار تقصی ــا در ای اســرائیل گفتند:»م
بلکــه ســامری ایــن کار را کــرد.« )آیــات 8۳ تــا 9۰ 
ــامری  ــه س ــی )ع( متوج ــه(. موس ــه ط ــورة مبارک س
شــد و او را محکــوم و ســرزنش کــرد و ســپس 
ــا ایــن  ــو در زندگــی دنی ــرو کــه بهــرة ت فرمــود: »ب
اســت کــه هــر کــس بــه تــو نزدیــک شــود، خواهــی 
گفــت کــه بــا مــن تمــاس نگیــرد.« )آیــه 9۷ ســورة 
مبارکــه طــه(. طبــق تفســیر المیــزان، او را از اینکــه 
بــا کســی تمــاس بگیــرد و یــا کســی بــا او تمــاس 
ــا او  ــد و ب ــزل ده ــه او من ــه کســی ب ــرد و اینک بگی
هــم کام شــود و بــا او بنشــیند ممنــوع کــرد و بــه 
طــور کلــی آنچــه از مظاهــر اجتمــاع انســانی اســت، 
از وی قدغــن نمــود. در حقیقــت موســی)ع( ســامری 
ــی اســرائیل سوءاســتفاده کــرده  ــه از ضعــف بن را ک
ــا کــرده بــود، از جامعــه طــرد  و فتنــة بزرگــی بــه پ

فرمــود.
ــاط  ــه 88 بی ارتب ــران فتن بحــث مجــازات حصــر س

ــان  ــخة جری ــت. نس ــی نیس ــتان قرآن ــن داس ــا ای ب
فتنــة ســبز بــا حماســة مانــدگار 9 دی پیچیــده شــد 
ــی،  ــن ناکام ــس از ای ــورد. پ ــت خ ــًا شکس و کام
دشــمنان در پــی فتنــة جدیــدی علیــه نظــام اســامی 
ــداری اســامی در ســال 1۳89  ــان بی ــد. جری برآمدن
ــی  ــر و لیب ــس و مص ــه تون ــورهایی از جمل در کش
پدیــد آمــد؛ ایــن جریــان کــه بــه شــّدت تحــت تأثیــر 
انقــاب اســامی ایــران بــود، توســط جبهــة اســتکبار 
مدیریــت و مهــار گشــت. بــا همراهــی کمــک هــای 
خارجــی، عــّده ای نیــز تــاش کردنــد تــا بــا همیــن 
بهانــه حکومــت ســوریه را برانــدازی کننــد. در ایــن 
میــان دشــمنان درصــدد پیاده کــردن نقشــة مشــابهی 
بــا اســتفاده از ســران فتنــه -کــه تــا ایــن لحظــه در 
ــا  ــد و ب ــد- برآمدن ــر می بردن ــه س ــل ب آزادی کام
ــا تبلیغــات گســترده  ــد و ب کمــک رســانه هــای معان
ــه  ــی« ب ــار ایران ــه زعــم خــود »به مــی خواســتند ب
راه بیندازنــد و ایــن فتنــه جدیــد را در امتــداد جریــان 

ــد. ــه معرفــی کردن ــداری اســامی منطق بی
ــی  ــی ط ــوی و کروب ــان موس ــتا آقای ــن راس در ای
مجــوز  صــدور  خواســتار  مشــترک،  درخواســتی 
ــاه  ــن م ــی در روز ۲5 بهم ــی راهپیمای ــرای برپای ب
89، از وزارت کشــور شــدند و بــدون صــدور مجــوز، 
ــور در  ــرای حض ــود ب ــواداران خ ــه ای از ه در بیانی
صحنــه، بــه بهانــة حمایــت از حرکــت هــای مــردم 
منطقــه، دعــوت کردنــد. هرچنــد آن هــا بــا علــم بــه 
عــدم صــدور مجــوز توســط وزارت کشــور، بــه دنبــال 
راه انــدازی یــک حرکــت اعتراضــی و مــوج جدیــدی 
از آشــوب  در کشــور بودنــد. انــدک افــرادی کــه بــه 
ــان  ــتردة جری ــات گس ــه و تبلیغ ــران فتن ــوت س دع

ــاد  ــا ایج ــد، ب ــان آمدن ــه خیاب ــاب ب ــد انق ض
ــه  ــای زبال ــطل ه ــش زدن س ــوب و آت آش
ــر دادن  ــوس و س ــای اتوب ــتگاه ه و ایس
ــرکاری  ــران کشــور، ه ــه س ــعار علی ش
انجــام دادنــد بــه جــز حمایــت از 
مــردم تونــس و مصــر! ایــن حرکــت 
و  هــا  آمریکایــی  تأییــد  مــورد 
رســانه هــای غربــی قــرار گرفــت؛ 
تــا جایــی کــه هیــاری کلینتــون، 
وزیــر وقــت امــور خارجــه امریــکا، 
ســخنانی  طــی  روز  همــان  در 
هــای  آرمــان  از  تمجیــد  بــه 
پرداخــت.  ایرانــی  تظاهرکننــدگان 
ــت  ــی امنی ــان شــورای عال ــن می در ای
ــرار  ــی ق ــورد بررس ــوع را م ــی موض ملّ
داد و در نهایــت تصمیــم بــه حصــر آقایــان 
ــت. ــورد گرف ــم رهن ــی و خان ــوی و کروب موس

شــورای عالــی امنیــت ملّــی بــر اســاس اصــل 1۷۶ 
ــی،  ــع مل ــن مناف ــور تأمی ــه منظ ــی ب ــون اساس قان
ــی و ...  پاســداری از انقــاب اســامی، حاکمیــت ملّ
تشــکیل شــده اســت و برخــی اعضــای آن عبارتنــد 
ــای  ــتاد کل نیروه ــس س ــوه، ریی ــه ق ــران س از: س
ــری، وزرای  ــم رهب ــام معّظ ــده مق ــلّح، دو نماین مس
کشــور، اطاعــات و امورخارجــه. طبــق تصریــح 
ــی و  ــای داخل ــا تهدیده ــه ب ــی، مقابل ــون اساس قان
ــی  ــت ملّ ــی امنی ــورای عال ــف ش ــی از وظای خارج
اســت. اگــر ایــن شــورا مســئله ای را مســئلة امنیــت 
ــود  ــتور کار خ ــد، آن را در دس ــخیص بده ــی تش ملّ
قــرار می دهــد و بــا توجــه بــه حضــور رؤســای قــوا 
و نیــز مســئوالن عالی رتبــه کشــور در آن، نهادهــای 
دیگــر از ورود بــه آن مســئله نهــی می شــوند. لــذا در 
۲5 بهمــن ســال 89، شــوراء در اقدامــی پیشــگیرانه 
و در جهــت حفــظ امنیــت ملـّـی، حصــر ســران فتنــه 
را تصویــب نمــود. ســران فتنــه می تواننــد در منــزل 
غیــره  و  اســتخر  ورزش،  پزشــک خصوصــی،  از 
ــی را  ــا کس ــاط ب ــکان ارتب ــا ام ــوند ام ــد ش بهره من
ندارنــد تــا فتنه انگیــزی نکننــد. حصــر نوعــی 
ــری  ــرای جلوگی ــری ب ــز تدبی مجــازات تنبیهــی و نی
از تکــرار وقــوع جــرم توســط مجرمینــی اســت کــه 

ــد.  جرائمــی مرتکــب شــده ان
ــور  ــی همان ط ــت ملّ ــی امنی ــورای عال ــات ش مصوب
کــه از نــام آن پیداســت در مــوارد امنیتــی و اضطــرار 
اســت و بعــد از رفــع ایــن شــرایط و آمادگــی جامعــه 
ــد  ــون، بای ــرای قان ــمی و اج ــة رس ــرای محاکم ب
ــه مجــازات  ــود. واضــح اســت ک ــرا نم ــون را اج قان
ســران فتنــه شــدیدتر از ایــن هاســت و پــس از لغــو 
مصوبــة حصــر توســط شــورای عالــی امنیــت ملّــی، 
قــوة قضائیــه بــه محاکمــة آن هــا خواهــد پرداخــت 

تــا واکنــش کیفــری متناســب اعمــال گــردد.

فتنه گوسالهفتنه گوساله
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 صفحــه ی 9۰۲، کتــاب لغــت نامــه ی عمیــد؛ فتنــه= 
گمراهــی، کفــر، اختــاف میــان مــردم، آشــوب

و بگــذار مصــداق آشــوب را ایــن گونــه برایــت وصــف 
ــمت  ــه س ــه را ب ــام جامع ــاه تم ــر 9 م ــه اگ ــم ک کن
ــت،  ــوب نیس ــوق دادن، آش ــی س ــا امن ــاش و ن اغتش
ــا  ــی ی ــای خیابان ــی ه ــت؟!! اردوکش ــو چیس ــو بگ ت
ــس از  ــا پ ــان ه ــف خیاب ــن در ک ــی ریخت ــه توصیف ب
دهمیــن دورة  انتخابــات ریاســت جمهــوری بــا تحمیــل 
ــاز شــد  ــوال عمومــی و خصوصــی آغ ــه ام خســارت ب
ــة 88،  ــرد در فتن ــزارش ک ــران گ ــهرداری ته ــه ش ک
بیــش از ۶۳ میلیــارد تومــان بــه امــوال عمومــی تهــران 
خســارت وارد شــد؛ بگذریــم از آتــش زدن اتوبوس هــای 
ــی و... و  ــن دولت ــا و اماک ــاجد و بانک ه ــهری و مس ش
شــاید مــن و تــو فرامــوش کار باشــیم و یادمــان بــرود 
ــارکت  ــزرگ مش ــادی ب ــس از ش ــردم پ ــی م تلخ کام
نخواهــد  فرامــوش  تاریــخ  ولــی  را؛  انتخابــات  در 
ــرای  ــد ب ــزم باش ــان ج ــده ای عزمش ــد ع ــرد. هرچن ک
لکــه دار کــردن شــادی مــردم، ولــی 9 دی ثابــت کــرد 
ــون  جمهــوری اســامی در راه حفاظــت از آن 4۰ میلی
عــدد و رای، هرگــز تنهــا نیســت و اتــکا دارد بــه ملتش، 
و همــگان یقیــن بداننــد هــر کــس بــه ناحــق بــه ملــت 
ــده باشــد، بی شــک  ــه زده باشــد و خســارت آفری ضرب
بایــد در دادگاه عــدل الهــی پاســخ دهــد. مگــر یادمــان 
مــی رود عــده ای انتخابــات را بهانــه کرده بودنــد بــرای 
نشــان رفتــن اصــل نظــام، و »اوبامــا« و »کلینتــون« از 
آن ور مرزهــا چــراغ ســبز بــه کودتــای مخملــی ســبز 
ــوة الهــی نشــد  ــه حــول و ق ــد... کــه ب نشــان می دادن
ــتند از دروِن  ــه می خواس ــانی ک ــتند؛ »آن کس و نتوانس
ــد،  ــه بزنن ــامی ضرب ــوری اس ــه جمه ــام، ب ــن نظ ای

ــق بشــوند.« نتوانســتند موف
»مگــر نــه آن اســت کــه آن کســی کــه بــرای 

انقــاب، بــرای امــام، بــرای اســام کار می کنــد  
وقتــی می بینــد ســران ظلــم و اســتکبار عالــم از 
ــه  ــکا و فرانس ــای آمری ــد، رؤس ــت می کنن ــا حمای اینه
ــد از  ــد دارن ــر ظلمن ــه مظه ــی ک ــس و این های و انگلی
ــای  ــک ج ــد ی ــد بفهمن ــد، بای ــت می کنن ــا حمای این ه
ــه  ــوند. بافاصل ــه بش ــد متنب ــب دارد؛ بای ــان عی کارش
ــه، مــا نمی خواهیــم حمایــت شــما  ــد بگوینــد ن برگردن
ــت و  ــن مل ــه دشــمنان ای ــت اســت ک ــن عقانی را. ای
ــمنان  ــمنان اســام و دش ــن کشــور و دش ــمنان ای دش
ــف  ــما ک ــرای ش ــد و ب ــود بدانن ــما را از خ ــاب، ش انق
ــتان  ــور خوش ــن ط ــم همی ــما ه ــد، ش ــوت بزنن و س
بیایــد، دل خــوش کنیــد؛ ایــن عقانیــت اســت؟! ایــن 
ــه  ــن اســت ک ــل ای ــل اســت. عق ــل عق نقطــه ی مقاب
بــه مجــردی کــه دیدیــد برخــاف آن مبانــی ای کــه 
شــما ادعایــش را می کنیــد، چیــزی ظاهــر شــد، فــوراً 
ــتیم؛  ــا نیس ــه، م ــد ن ــار، بگوئی ــید کن ــان را بکش خودت
ــت  ــام اهان ــس ام ــه عک ــد ب ــه دیدی ــردی ک ــه مج ب
ــد،  ــکار کنی ــه را ان ــای اینکــه اصــل قضی ــه ج شــد، ب
ــردِن کار،  ــوم ک ــر از محک ــد؛ باالت ــوم کنی کار را محک
حقیقــت کار را بفهمیــد، عمــق کار را بفهمیــد؛ بفهمیــد 
ــد،  ــزی میکن ــوری دارد برنامه ری ــه ج ــمن چ ــه دش ک
ــال  ــا کم ــا ب ــت.« ام ــال چیس ــد، دنب ــه می خواه چ
تأســف بایــد بگوییــم، بانیــان 
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1۳89/۶/8                                            

ــه کــرده و  ــا ل ــر پ ایــن فتنــة تقلــب، عقانیــت را زی
گــرای تحریــم دادنــد بــه اربابــان غربــی خــود؛ از ایــن 
رو »بــاراک اوبامــا«، همــان رئیــس جمهــور دموکرات 
ــده ای  ــر ع ــه علی الظاه ــا ک ــا، از همان ه آمریکایی ه
و  می انگارندشــان،  دوســت  داخــل  در  ســاده لوح 
حســاب دموکــرات و جمهوری خــواه را جــدا می کننــد 
ــا را  ــرم تحریم ه ــارس ۲۰۰9 اه ــط - در م ــه غل -ب
ــا مــردم را، تکــرار می کنــم،  بیــش از پیــش فشــرد ت
مــردم را تحــت فشــار بیشــتر اقتصــادی قــرار دهــد... 
و ایــن ســختی ها خواهــد گذشــت، ایــن خســارت ها، 
باالخــره بــه مــدد الهــی روزی جبــران خواهــد شــد، 
ــک  ــرای ی ــد روســیاهی اســت ب و آنچــه خواهــد مان

ــره« شــدند. ــا و االخ ــه »خســر الدنی ــده ک ع
ــد -  ــروع کردن ــال 88 را ش ــة س ــه فتن ــانی ک  »کس
حــاال یــا خودشــان طراحــی کرده بودنــد، یــا دیگــران 
ــم،  ــبتی بدهی ــم نس ــد؛ نمی خواهی ــی کرده بودن طراح
ــود  ــه طراحــی شــده ب ــن فتن ــه هــر حــال ای ــی ب ول
ــن  ــر ای ــد. اگ ــختی زدن ــة س ــور ضرب ــه کار کش - ب
ــور  ــون کش ــای گوناگ ــک کاره ــود، باش ــه نب فتن
ــدوار  ــمنان را امی ــا دش ــت. این ه ــش می رف ــر پی بهت
کردنــد و روحیــه دادنــد بــه کســانی کــه علیــه نظــام 
اســامی جبهه بنــدی کرده انــد و یــک جبهــه ای 

ــد.«   ــکیل داده ان تش

ــر  ــه س ــمری ک ــم ش »بدانی
بریــد  را  حســین)ع(  امــام 
ــود  ــن ب ــاز صفی ــان جانب هم
ــا مــرز شــهادت پیــش  کــه ت

ــت.« رف
                  امام خامنه ای

بصیرت :
واژه  یــک  بصیــرت  واژه 

ــة  ــا شــنیدن کلم ــی اســت. بعضــی ب ــی و روای قرآن
بصیــرت ، چشــم برزخــی و دیــدن صورت هــای 
ــه  ــا توجــه ب ــا ب ــد ام ــی آی ــه ذهنشــان م ــی ب آخرت
ــی،  ــای آگاه ــه معن ــن واژه؛ ب ــات ای ــرآن و روای ق
ــه  ــه ب ــت ک ــی اس ــق و اطمینان بخش ــناخت عمی ش
انســان توانایــی درک حقایــق و پشــت پردة حــوادث 
ــل  ــق را از باط ــه راه ح ــه ای ک ــد؛ به گون را می ده
ــا و  ــد و از بحران ه ــخیص می ده ــوح تش ــه وض ب

فتنه هــا بــه ســامت عبــور می کنــد.

بصیرتبصیرت
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رفتــه رفتــه از تعــداد تجمــع کننــدگان کاســته مــی شــد 
ــی  ــات حاضــر م ــن تجمع ــرادی کــه در ای و بیشــتر اف
ــه  ــود و کاری ب ــی ب ــوب طلب ــان آش ــدند، مقصودش ش
نتایــج انتخابــات نداشــتند. راهپیمایــی روز دانــش آمــوز 
ــود. در  ــرای سوءاســتفاده ســبزها ب فرصــت دیگــری ب
ایــن روز همچــون همیشــه اجتمــاع ضداســتکباری در 
ــان  ــزار شــد. آشــوب طلب ــه جاسوســی برگ ــل الن مقاب
ــه تجمعــی دیگــر  نیــز در میــدان هفــت تیــر دســت ب
زدنــد کــه ایــن تجمــع نیــز بــه درگیــری انجامیــد. روز 
ــات  ــله تجمع ــرای سلس ــر ب ــی دیگ ــجو، موقعیت دانش
ــانزدهمین  ــوی ش ــل، موس ــک روز قب ــود. ی ــبزها ب س
ــودن  ــک ب ــده نزدی ــرد و وع ــادر ک ــود را ص ــه خ بیانی
آرایــی  صــف  روز  دانشــجو،  روز  داد.  را  پیــروزی 
ــام در  ــع نظ ــجویان مداف ــوی و دانش ــداران موس طرف
دانشــگاه هــا بــود و مرکــز ایــن صــف آرایــی هــم در 
دانشــگاه تهــران و ســردر دانشــکده فنــی بــود. در ایــن 
ــای  ــاه ه ــی م ــات غیرقانون ــر تجمع روز همچــون دیگ
ــراف  ــای اط ــان ه ــوب در خیاب ــا آش ــده ای ب ــل، ع قب

ــد. ــی خســارت زدن ــوال عموم ــه ام دانشــگاه ب
*شدت گرفتن محکومیت اغتشاشات

ــس  ــش زدن عک ــی از آت ــجو، فیلم ــردای روز دانش ف
ــت،  ــر انقــاب در تجمــع ســبزها در اینترن امــام و رهب
ــد  ــیما پخــش ش ــه و صداوس ــی العربی ــبکه تلویزیون ش
ــذار  ــه در ســرانجام حــوادث ســال 88 بســیار تاثیرگ ک
ــدت  ــرا بش ــای اصولگ ــکل ه ــا و تش ــره ه ــود. چه ب
ــد  ــران و چن ــد و در ته ــوم کردن ــت را محک ــن حرک ای
شــهر دیگــر، تظاهــرات بــزرگ اعتــراض آمیــز مردمــی 
برگــزار شــد. ماجــرای آتــش زدن عکــس امــام و 
ــدی  ــه عطــف جدی ــران، نقط ــری در دانشــگاه ته رهب
در حــوادث پــس از انتخابــات بــود و بســیاری از 

ــوب و  ــی، آش ــر، گمراه ــای کف ــه معن ــت ب ــه در لغ فتن
امتحــان آمده اســت. فتنــه بــه معنــای اختــاف مــردم در 
عقایــد و آراء بــه گونــه ای کــه منجــر بــه ناآرامــی شــود نیز 
ــد. ــی دان ــر م ــل باالت ــری را از قت ــرآن فتنه گ ــت. ق هس

ــود  ــفاف تر می ش ــا ش ــش او در فتنه ه ــق و نق ــرة مناف چه
بــه شــرط ایــن کــه روشــنگری ها دقیــق باشــد

ــات  ــم، در آی ــرآن کری ــتقات آن در ق ــه« و مش واژة »فتن
مختلــف آمــده، و در معانــی مختلفــی - کــه ممکــن اســت 
برخــی از آنهــا تــا حــدودی مشــابه باشــند - بــه کار رفتــه 

اســت؛ ماننــد:
ــاُس . 1 بــه معنــای آزمایــش و امتحــان: »أَ َحِســَب النَّ

ــوَن«؛  ــْم ال ُیْفَتُن ــا َو ُه ــوا آَمنَّ ــوا أَْن َیُقولُ أَْن ُیْتَرُک
ــان  ــد ایم ــه گفتن ــد، همین ک ــان می  کنن ــردم گم م
ــد. ــد ش ــش نخواهن ــوند و آزمای ــا می  ش ــم، ره آوردی

 بــه معنــای فریــب دادن: »یــا بَنـِـی آَدَم ال َیْفتَِننَُّکــُم . ۲
ــْیطاُن«؛ ای فرزنــدان آدم، شــیطان شــما را  الشَّ

ــب ندهــد. فری
ــاِر . ۳ ــی النَّ ــْم َعلَ ــْوَم ُه ــا و عــذاب: »َی ــای ب ــه معن ب

ُیْفَتُنــوَن ُذوُقــوا ِفْتَنَتُکــْم«؛ آن روز کــه آنهــا بــر آتــش 
عــذاب می  شــوند، بــه آنهــا گفتــه می  شــود بچشــید 

عــذاب خــود را.
ــُه . 4 ُ ِفْتَنَت ــِرِد اهللَّ ــْن ُی ــی: »َو َم ــای گمراه ــه معن  ب

ِ َشــْیئًا«؛ کســی کــه خــدا  َفلَــْن تَْملِــَک لَــُه ِمــَن اهللَّ
گمراهــی او را بخواهــد )و از او ســلب توفیــق کنــد( 
ــد  ــر خداون ــات او، در براب ــرای نج ــی ب ــچ قدرت هی

ــی داشــت. نخواه
بــه معنــای شــرک و بت پرســتی: »َو قاتُِلوُهــْم . 5

ــا  ِ«؛ ب ــُن هلِلَّ ی ــوَن الدِّ ــٌة َو َیُک ــوَن ِفْتَن ــی ال تَُک َحتَّ
آنهــا پیــکار کنیــد تــا شــرک از میــان بــرود، و دیــن 

ــد.  ــه باش ــدای یگان ــوص خ مخص
ــد  ــده ای بیاین ــک ع ــه ی ــت ک ــن اس ــش ای ــه معنای  فتن
ــوند،  ــدان ش ــمن وارد می ــِن دش ــت و باط ــِر دوس ــا ظاه ب
فضــا را غبارآلــود کننــد؛ در ایــن فضــای غبارآلــود، دشــمن 
ــد، وارد  ــان کن ــودش را پنه ــره ی خ ــد چه ــح بتوان صری

ــد.  ــه بزن ــدان شــود و ضرب                               1۳89/1۰/۲9می

فتنهفتنه : : !دور برداشته را تدبیرنیستتلخند

»برابــر اطاعاتــی کــه مــا از ســتادهایمان داریــم، برنــده 
ــن  ــاد، ای ــیار زی ــبت آرای بس ــا نس ــات ب ــی انتخاب قطع

ــتم.« ــب هس جان
ــات،  ــب انتخاب ــش در ش ــال پی ــت، ده س ــال گذش ده س
ــن  ــود، ای ــده ب ــام نش ــوز تم ــمارش آرا هن ــه ش درحالیک
ســخنان را از زبــان میرحســین موســوی شــنیدیم و شــاید 
ــه،  ــن حرب ــا ای ــن ادعــا را کــرد کــه موســوی ب ــوان ای بت
توانســت در تمــام طــول عمــر سیاســی اش، هرچنــد 
ــد ســاعتی خــود را رئیــس جمهــور  ــی، چن بصــورت خیال
ایــران جــا بزنــد. ولــی از بــد ماجــرا، بــاال رفتنــد ماســت 
ــن قصــه ســر و تهــش  ــود، ای ــد دوغ ب ــن آمدن ــود، پایی ب

ــود! دروغ ب
بلــه، ایــن رویاپــردازی زیــاد طــول نکشــید و موســوی کــه 
تمامــی امــور را بــه ســتادهایش ســپرده بــود تــا او را پیروز 
انتخابــات کننــد ، صبــح فــردا بیــدار شــد و دیــد آنچــه را 
ــاد از  ــیار زی ــبت آرای بس ــا نس ــد! او ب ــد می دی ــه بای ک
ــته  ــی رش ــده و تمام ــا مان ــوری ج ــورس ریاســت جمه ک

هایــش پنبــه شــده بــود.
اگــر بخواهیــم بصــورت جــدی مســائل را تحلیــل کنیــم 
بایــد اذعــان نمــود کــه همــه ایــن اتفاقــات از مــدت هــا 
قبــل برنامــه ریــزی شــده بــود و ایــن ادا و اطوارهــا رمــز 

ــه  ــن فتن ــرده ای ــت پ ــود و پش ــران ب ــه گ ــات فتن عملی
ــود. ــده ب ــادی ریشــه دوان نقشــه هــای شــوم زی

امــا فــارغ از همــه ایــن مباحــث بســیار جــدی و خطرناک، 
اگــر بخواهیــم تنهــا ایــن ســخنان میرحســین موســوی را 
زیــر ذره بیــن طنــز! بگیریــم ایــن نتیجــه بــرای صاحبــان 
خــرد )امثــال حقیــر!( حاصــل می شــود کــه تمامــی ایــن 
ــرا  ــد، چ ــوی می باش ــتادهای موس ــِر س ــر س ــات زی اتفاق
ــی  ــروزی اش را ســتادهای انتخابات ــر پی ــع خب ــه او منب ک
 Reference ــه ــر چ ــرده اســت و در آخ ــی ک اش معرف
هــای نامعتبــری از آب درآمدنــد ایــن ســتادهای انتخاباتی!

ــای  ــتاد ه ــا اَدراَک س ــی! َو م ــای انتخابات ــتاد ه ــه، س بل
ــی! انتخابات

ــا در آن دوران،  ــی آن ه ــئولین اصل ــه مس ــتادهایی ک س
وزارت هــا و ســازمان هــای مختلــف ایــن دوران )دولــت 
ــه  ــوالی ک ــد! و س ــت دارن ــم( را در دس ــم و دوازده یازده
ــش خواهــد  ــان خــرد پی ــرای صاحب ــاره ب ــی شــک دوب ب
آمــد ایــن اســت کــه »آن مســئولینی کــه دیــروز، خبرهــا 
ــل  ــوی( منتق ــان )موس ــه اربابش ــی ب ــد دروغ ول را هرچن
ــن را   ــی بنزی ــل گران ــی مث ــروز خبرهای ــد، و ام می کردن
بــه رئیــس جمهــور محتــرم اصــا منتقــل نمــی کننــد، بــا 

ــم« ــد کــرد؟ » اهلل اعل ــردا چــه خواهن ــت، ف ــا ملّ م

ــوی  ــی موس ــوابق انقاب ــل س ــه دلی ــه ب ــرادی را ک اف
ــی طــرف  ــش، ب ــه های ــی وی در بیانی ــات مذهب و ادبی
مانــده بودنــد، علیــه موســوی بــه خیابــان هــا کشــاند. 
ــات پیــش از شــانزدهم آذر،  ــن ترتیــب در تجمع ــه ای ب
طرفــداران نظــام، اکثریــت مطلــق شــدند. امــا در حالــی 
کــه در نیمــه دوم آذر، ســبزها بــه دلیــل انزجــار ملــت 
از حادثــه توهیــن بــه امــام و رهبــری، بــه حاشــیه رفتــه 
ــم در  ــری در ق ــت اهلل منتظ ــر آی ــییع پیک ــد، تش بودن
آخریــن روز آذر، فرصــت دیگــری بــرای ساختارشــکنان 

فراهــم کــرد.
*عاشورای سرنوشت ساز

از ســاعات اولیــه روز عاشــورا )ششــم دی( در حالــی که 
بیشــتر مــردم تهــران بــه عــزاداری در مســاجد و تکایــا 
مشــغول بودنــد آشــوبگران ابتــدا در خیابــان آزادی 
ــاب،  ــدان انق ــرف می ــه ط ــپس ب ــد و س ــع کردن تجم

ــد. ــج حرکــت کردن ــدان ولیعصــر و چهــارراه کال می
شــرکت کننــدگان در ایــن تجمعــات بــه اماکــن دولتــی، 
تاسیســات شــهری، رهگــذران دارای ظاهــر مذهبــی و 
هــر چیــزی کــه رنــگ و بــوی دیــن و حکومــت 

ــد. ــه مــی کردن داشــت، حمل
در درگیــری هــای ایــن روز چنــد نفــر کشــته شــدند و 
تعــداد زیــادی از نیروهــای پلیــس مــورد ضــرب و شــتم 
ــه  ــد و خســارات گســترده ای ب ــرار گرفتن آشــوبگران ق

امــوال عمومــی وارد شــد.
ــه مقدســات اســامی  حــوادث روز عاشــورا و اهانــت ب
ــا و  ــخصیت ه ــع، ش ــا و مراج ــدید علم ــراض ش اعت
ــراه داشــت  ــی را هم ــای سیاســی و اجتماع تشــکل ه
ــور  ــف کش ــهرهای مختل ــد از آن ش ــای بع و در روزه
شــاهد راهپیمایــی هایــی در محکومیــت اقدامــات 

ــد. ــورا بودن ــوبگران در روز عاش آش
*خلق حماسه 9 دی

در ایــن روز کــه بــه عنــوان زمــان راهپیمایــی اعتــراض 
ــورا  ــوادث عاش ــت ح ــران در محکومی ــردم ته ــز م آمی
ــار  ــابقه از چه ــی س ــی ب ــود، جمعیت ــده ب ــام ش اع
ــدان انقــاب شــد. در  طــرف شــهر تهــران راهــی می
راهپیمایــی ایــن روز شــعارهای شــدیدی علیه موســوی 
ــان  ــن روز چن ــی ای ــی ســر داده شــد. راهپیمای و کروب
وســیع و گســترده بــود کــه هیــچ کــس حتــی رســانه 
هــای افراطــی حامــی موســوی هــم نتوانســتند عظمت 
ــکار کنند.بیانیــه  و انبــوه شــرکت کننــدگان را در آن ان
هفدهــم موســوی کــه پــس از ایــن وقایــع منتشــر شــد 
ــوب  ــه چارچ ــدن او ب ــرای بازگردان ــا را ب ــه امیده هم
هــای نظــام ناامیــد کــرد. چنــد هفتــه بعــد از حماســه 
تریــن تظاهــرات  بــزرگ  بهمــن،  9دی، در روز۲۲ 
ــدان  ــه می ــان هــای منتهــی ب ــخ انقــاب در خیاب تاری
آزادی برگــزار شــد. در حقیقــت راهپیمایــی ۲۲ بهمــن، 

ــود. ــی جنبــش ســبز ب ــان عمل شکســت کامــل و پای
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