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انقالبيگري ،پاسخي به نياز امروز

مردم ايران در ش��رايطي سي و هشتمين فجر انقالب اس�لامي را گرامي
ميدارند كه روند حركت انقالب به رغم تهديدات و دشواريهاي پيش رو
همچون روزهاي آغازين پويايي خود را حفظ كرده و نظام جمهوري اسالمي،
مبتني بر شاخص ه انقالب تحقق اهداف و آرمانهاي امام را دنبال كرده و از
مسير خود انحراف نداشته است .اتكاي حركت مردم ايران به شاخصههايي
همچون اسالم ناب ،نهضت عاشورا و فرهنگ انتظار در كنار تالش براي حفظ
مؤلفههايي چون اس��تقاللخواهي ،عدالتجويي و آزاديخواهي و مردمي
بودن ،عوامل اصلي اين پويايي اس��ت ،اگر چه براي حفظ اين شاخصهها،
نظام اس�لامي تاكنون هزينههاي زيادي پرداخته است و البته آسيبها و
چالشهايي را نيز به ناچار تحمل كرده و ميكند .اين وضعيت البته با ديگر
انقالبهاي جهان قابل مقايسه نيست ،چراكه اغلب انقالبهاي مهم جهان
نظير انقالب فرانسه و انقالب اكتبر روسيه به فاصله كمي از پيروزي انقالب
دچار انحراف شدند و نتوانستند به اهداف اوليه دست يابند.
در تحليل اين وضعيت به چند نكته مهم ميتوان اشاره كرد:
1ـ اتكاي انقالب اسالمي به «اسالم ناب» كه اصليترين عامل بقا و پويايي
آن است ،لذا روزآمدي و تعالي ،بخشي انفكاكناپذير از حركت انقالبي است.
اين ويژگي وقتي با مؤلفههايي نظير فرهنگ عاشورا و فرهنگ انتظار پيوند
ميخورد ،هم حركت هدفدار ميش��ود و روحيه ايثار و ازخودگذشتگي
و آرمانخواهي سبب قوام حركت انقالب و ايس��تادگي در مقابل فشارها و
تهديدها خواهد بود.
 2ـ الگوهاي متعالي عاملي ديگر در پويايي و امكانپذيري تحقق آرمانهاي
انقالب است ،يعني آنگاه كه حركت انقالب تحقق حكومت علوي را الگوي
خود ميداند كه عدالتخواهي و سادهزيستي مولي علي (ع) ،چراغ راه پيروان
اوست يا آنگاه كه مبتني بر نهضت عاشورايي ،ايثار و از خودگذشتگي ياران
حسين (ع) ،الگوي عملي در ايستادگي و مقاومت در برابر ظلم و جور ظالمان
است ،بنابراين حركت انقالبي سلطهاي را نميپذيرد و به همين دليل است
كه اكنون بقا و استمرار اين روحيات در ماههاي اخير ،جنگهاي مستقيم و
نيابتي دشمنان را به شكست كشانده است.
 3ـ فرهنگ انتظار ،هدف نهايي انقالب را تا تشكيل امت واحد جهاني روشن
امتكمام ه واحده و انا ربكم فاعبدون) و استمرار مبارزه
كرده است (ان هذه 
تا نجات ملل محروم و تحت ستم انتظاري است كه براي نظام اسالمي در
قانون اساسي ترسيم شده است ،بر اين اساس تا رسيدن به آن هدف ،حركت
انقالبيتوقفوايستاييرابرنميتابد،اينهمانتوقعياستكهازيكانقالبي
ميرود ،انقالبي انديشيدن ،انقالبي عمل كردن و انقالبي ماندن.
 4ـ روند روب ه رش��د چالشها و تهديدهاي پيش رو ،اس��تمرار س��هگانه
انقالبيگري را الزامي مينماید ،انقالب اسالمي ايران در طول عمر با بركت
خود هيچ گاه از توطئهها و تهديدات دش��منان فارغ نبوده است ،يعني از
آغازين روزهاي شكلگيري ،توطئههاي امنيتي و نظامي تماميت انقالب را
هدف گرفت ،اما به رغم  38سال استمرار آن ،انقالب از مسير خود منحرف
نشد ،پس از آن دشمن مقابله با انقالب را به عوامل داخلي سپرد .انقالبيون
فرس��ودهاي كه وظيفه نفي انقالب را در داخل بر عهده گرفتند ،سالهاي
پاياني دهه  70روندها در داخل تا به آنجا رسيده بود كه امام (ره) را به موزه
تاريخ س��پرده ،دوران ختم انقالب را اعالم و نهضت انتظار و واليت فقيه و
حقانيت نهضت عاشورا را منكر ش��دند ،اما اين الگو نيز به نتيجه نرسيد و
حركت انقالبي بر آن فايق آمد.
 5ـ در گام س��وم اما مأموريت عوامل داخلي بر تحريف و استحاله حركت
انقالب متكي بر نفوذ و جنگ نرم دشمن شكل متفاوتي گرفت ،در اين الگو
ديگر با تفكر انقالبي مقابله مستقيم نميشود ،بلكه مبتني بر مدل تغيير
محاسبات ،ادامه حركت انقالبي هزينهساز ،امكانناپذير و افراطي معرفي
ميشود و در مقابل در برابر شاخصههاي انقالبيگري ،معادلهايي معرفي
ميشود كه با توجيه عملگرايانه اوج حركت آرمانخواهي و ارزش محوري
را هدف ميگيرد.
 6ـ آنچه در اين عرصه دش��من را اميدوار ميكند عالوه بر تغيير نسلي و
ظرفيتي كه شبكههاي مجازي برايش ايجاد كرده ،تأثير آسيبها و چالشها
و رشد برخي از ناهنجاريهاست كه البته عملكرد ضعيف مديران و عدم باور
و عمل آنها به شاخصههاي انقالبي به آن دامن ميزند ،به گونهاي كه بعضاً آثار
آن در تضعيف انقالبيگري و ترديد در مردم كمتر از تهديدات و چالشهاي
دشمنان نيست كه در اين زمينه ميتوان به رشد مفاسد اقتصادي و برخي
ناهنجاريهاي اجتماعي هم اشاره كرد.
اما راه مقابله با اين روند ،اس��تمرار حركت در راه انقالب است .مقام معظم
رهبري س��ال گذش��ته در جمع فرمانده��ان و كاركنان ني��روي هوايي
( ،)1394/11/19راه مقابله با اين راهبرد دشمنان را احياء انقالب در ذهنها،
حراست از جهتگيري انقالبي درعمل ،در بيان و رفتار و در تصميمگيريها
و در مقررات و قوانين ميدانند و در تابستان سال جاري در جمع خانواد ه
شهداي هفتم تير ( )95/4/5يادآور ميشوند كه «اگر ميخواهيم مشكالت
اين كشور حل شود ،اگر ميخواهيم اين كشور عزت پيدا كند ،رفاه پيدا كند،
كشوري بشود كه از لحاظ پيشرفتهاي مادي ،معنوي و اخالقي و فرهنگي
الگو بشود ،بايد راه انقالب را ادامه بدهيم ،انقالب ،راه عالج منحصر اين كشور
بوده و هست و در آينده هم خواهد بود ».چراكه تجربه به ما ميگويد «ما هر
جا به انقالب تكيه كرديم ،به روحيه انقالبي تكيه كرديم ،پيش رفتيم ،هر
جا از ارزشها كوتاه آمديم ،انقالب را نديده گرفتيم ،از اين گوشهاش زديم،
از آن گوشهاش زديم ،تأويل و توجيه كرديم ،براي خوشايند عوامل استكبار
كه دشمن اصلي اسالم و دشمنان اصلي اين نظامند ،مدام حرف را جويديم،
حرف را خورديم ،عقب مانديم ،قصه اين جوري اس��ت .راه پيشرفت ايران
اسالمي ،احياي روحيه انقالبي و احياي روحيه مجاهدت است».
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نگاه

محسن رضايي  :دیوارهای ساختگی ترامپ خیلی زود فرو میپاشد

دبير مجمع تش�خيص مصلحت نظام با بي�ان اينكه ترامپ يك
پيمانكار س�اختماني اس�ت كه دنبال ديوار كش�يدن اس�ت،
گفت :مطمئن باش�يد اي�ن ديواره�ا خيلي زود فرو ميپاش�د.

به گزارش تسنيم ،محس��ن رضايي در نشس��تخبري ،با اشاره به
تشكيل اولين جلس��ه مجمع تش��خيص مصلحت نظام به رياست
آيتاهلل موحديكرماني گفت :موضوع بحث ما مغايرتهاي برنامه
مصوب مجلس با سياس��تهاي كلي نظام اس��ت كه  26مغايرت و
عدم انطباق را تش��خيص داديم .رضايي با اش��اره به ادعاهاي اخير
رئيسجمهور امريكا عليه جمهوري اسالمي ايران و تحريم12شركت
ايراني ،اظهار كرد :دولت ترامپ با شروع كارش تحت تأثير آلسعود
و اس��رائيل وارد چالش بدون دليل و منطق با ايران ش��ده و ما اين
چالشها را زير فشار آلسعود و اسرائيل ميدانيم .توصيه ميكنيم
ترامپ وارد اين ماجرا نشود و اگر اين ادعاها لفاظي هم باشد يك نوع
گزارش یک

اعمال تحري مهاي جديد نقض فاحش برجام است

رئيس كميسيون امنيت ملي و سياس��ت خارجي مجلس تأكيد كرد:
اعمال تحري مهاي جديد عليه ايران نقض فاحش برجام است.
عالءالدين بروجردي در گفت و گو با خبرگزاري خانه ملت در واكنش
به اعمال تحريمهاي جديد اظهار داشت :اقدام امريكا نقض برجام است،
تحريم اخير افراد و ش��ركتهاي ايران به دليل عصبانيت واشنگتن از
شكست تروريستهاي مورد حمايتش در منطقه است .نماينده مردم
بروجرد در مجلس دهم ادامه داد :تحوالت مهمي كه در سوريه رخ داد
و تروريستها شكستي تاريخي را در حلب متحمل شدند از يك سو و
شكست تروريستهاي داعش در موصل عراق از سوي ديگر شرايطي
را ايجاد كرد كه امريكا دس��ت به تحريم زد .وي گفت :ميلياردها دالر
امريكا و همپيمانانش كه از تروريس��تها حمايت ميكردند با حضور
تأثيرگذار مستشاري ايران در دو كشور س��وريه و عراق ،بر باد رفت و
اكنون واشنگتن از اين شرايط بس��يار عصباني است .بروجردي تاكيد
كرد :بنابراين اعمال تحريمهاي جديد امريكا عليه ايران عكس العملي
در برابر شكست تروريستها در منطقه است اما امريكا بايد بداند اينگونه
تحريمها تأخيري در اراده فوالدي جمهوري اسالمي درمبارزه تروريسم
نخواهد داشت بلكه ايران با عوامل امريكا و انگليس در منطقه با قاطعيت
مقابله خواهد كرد و اجازه سوء استفاده آنها از منطقه را نخواهيم داد .اين
نماينده عنوان كرد :امروز اقدامات دولت جديد امريكا در دنيا شرايطي را
به وجود آورده است كه شاهد عكسالعمل گسترده جهاني عليه امريكا
هستيم ،اين عكس العملها دولتي و مردمي است و باعث منزوي شدن
اين كشور در آينده نزديك خواهد شد .رئيس كميسيون امنيت ملي و
سياست خارجي مجلس شوراي اسالمي با اشاره به دستگيري كودك
پنج ساله ايراني در امريكا اظهار داشت :اين رفتار نشان از ضعف امريكا
در حفظ امنيت ملي آنها است و اين رفتارها بيش از اينكه به كشورهاي
ديگر ضرر بزند به خود امريكا آسيب وارد ميكند.

چالش است .وي با اشاره به اينكه آلسعود و اسرائيل ،صدام را تهديد و
منطقه را ناامن كردند ،گفت :آنها خودشان شكست سنگيني خوردند
و توصيه ميكنيم وارد اين ماجراها نشوند .جمهوري اسالمي ايران
دنبال جنگ نيست ،اما در دفاع از خود كوتاهي نخواهد كرد و كساني
كه چشم طمع به جمهوري اسالمي ايران دارند ،پشيمان ميشوند.
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام افزود :ما در دفاع از خودمان از
كسي اجازه نميگيريم و در توسعه صنايع دفاعي نيز از كسي اجازه
نخواهيم گرفت .دولت جديد امريكا سابقه برخورد دولتهاي قبل
امريكا با جمهوري اسالمي ايران را به خاطر بياورد و با عقالي امريكا
مشورت كند.
وي با بيان اينكه نيروهاي مسلح با مراقبت كامل همه تحركات خليج
فارس را زير نظر دارند ،گفت :رزمايشهايي را كه س��عوديها انجام
دادند ،كام ً
ال زيرنظر داريم و اطالعات خوبي هم نياز داريم و آمادگي

خودمان را بيشتر ميكنيم .رضايي در پاسخ به سؤالي درباره ادعاي
اخير ترامپ كه گفته همه گزينهها براي ايران روي ميز است ،اظهار
كرد :امريكاييها بارها اين حرف را زدهاند و جديدا ً هم ترامپ همين
حرف را ميزند ،اما سؤال ما اين است كه از اين تهديدات چه چيزي به
دست ميآورند .رضايي تأكيد كرد :اين نوع تهديدها بيشتر ملتهاي
منطقه را تحت تأثير قرار ميدهد و ملتهاي منطقه از اين تهديدات
زيان ميبينند و ميخواهند با اين تهديدات س�لاحهاي بيش��تري
بفروشند .دبير مجمع تش��خيص مصلحت نظام درباره ادعاي ديگر
ترامپ كه گفته دني��ا كالنتر ميخواهد ،گفت :آق��اي ترامپ با اين
كارهاي خودش ت�لاش دارد بحرانهاي داخلي امريكا را صادر كند
و سرپوشي بر اين بحرانها بگذارد .امريكا با مشكالتي كه پيدا كرده
نميتواند كالنتر جهان باشد .در دهه آينده فقر و بيكاري در امريكا
دو برابر ميشود.

فرمانده نيروي هوافضاي سپاه:

استخوانبندی تحریمهای دشمن در حوزه پدافندی کام ً
ال خرد شده است
مرحل�ه اصل�ي رزماي�ش «مدافع�ان
حري�م والي�ت» ني�روي هوافض�اي س�پاه
پاس�داران انقلاب اسلامي ،از بام�داد
ديروز در منطقه عمومي س�منان آغاز ش�د.

به گزارش «جوان» ،اين رزمايش با هدف «نمايش
اقتدار ،هوشمندي و آمادگيهاي همهجانبه دفاعي
براي مقابله ب��ا هرگونه تهديد» و ش��عار «همت
جهادي ،اراده ايراني ،اقتدار انقالبي ،تحقير تحريم
و تهديد» در وسعت  35هزار كيلومتر مربع برگزار
ميشود .در مرحله اصلي رزمايش «مدافعان حريم
واليت» نيروي هوافضاي سپاه انواع سامانههاي
راداري و موش��كي ك��ه به هم��ت متخصصان و
دانشمندان توانمند كشورمان طراحي و ساخته
شده است ،بهكارگرفته شد .اين سامانهها شامل
سامانه موشكي س��وم خرداد ،س��امانه موشكي
طبس ،سامانه موشكي صياد  2و نيز سامانههاي
راداري برد بلند قدير ،سامانه راداري برد متوسط
مطلعالفجر و سامانه راداري رعد و كاوش است.
همچنين همزمان با اجراي مرحله اصلي رزمايش
پدافندي مدافعان حريم واليت نيروي هوافضاي
س��پاه ،براي نخس��تين بار بمبهاي رها ش��ده
جنگندههاي سوخو توسط س��امانههاي راداري
بومي مورد ردگيري قرار گرفت .اين س��امانهها
كه به دس��ت توانمند متخصصان ايراني طراحي
و توليد شدهاند توانس��تند موشكهاي زمين به
زمين را با موفقيت ردگيري كنند.
تهديد ايران توسط امريكاييها
ياوهگويي است
س��ردار اميرعلي حاج��يزاده ،فرمان��ده نيروي
هوافضاي سپاه در حاشيه برگزاري مرحله اصلي
رزمايش «مدافع��ان حريم واليت» با اش��اره به
ويژگيهاي اين رزمايش پدافندي اظهار داشت:
رزمايش فرماندهي پدافند ني��روي هوافضا پس
از انج��ام موفقيتآمي��ز مراح��ل مقدماتي وارد
مرحله اصلي ش��د .وي اف��زود :اي��ن رزمايش از
جنس رزمايشهاي س��االنه بوده و در منطقهاي
به وس��عت  35هزار كيلومتر مرب��ع درون كوير
برگزار ميشود .حاجيزاده استفاده از سامانهها و
تجهيزات كام ً
ال بومي و ايراني را از وجوه برجسته
اين رزمايش عنوان و تصريح كرد كه تمامي ادوات
به كارگيري شده در اين رزمايش پدافندي اعم از
سامانههاي موشكي ،سامانههاي راداري ،مراكز
كنت��رل فرماندهي و جن��گ الكترونيك بومي و
ساخته دس��ت دانش��مندان و متخصصان ايران
اسالمي اس��ت .فرمانده نيروي هوافضاي سپاه با
تأكيد بر اينكه پيچيدگي س��امانههاي پدافندي
دهها برابر بيشتر از موشك و پهپاد است ،گفت :ما
تجربه تحقيق و خودكفايي در بخش موشكهاي
تحلیل

مهدی پورصفا
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زمين به زمين و هوش��مند و پهپادها را داريم اما
س��امانههاي پدافندي به دليل آنكه مجموعهاي
از پروژهه��اي تحقيقاتي پيچي��ده درهم تنيده
است ،از دشواريهاي زيادي است .وي از سامانه
موشكي س��وم خرداد بهعنوان بزرگترين پروژه
تحقيقاتي به ثمر رسيده كش��ور ياد كرد و افزود:
امروز بحمداهلل با همت و مجاهدت فرزندان ايران
اسالمي اس��تخوانبندي تحريمهاي دشمن در
حوزه پدافندي كام ً
ال خرد ش��ده است .فرمانده
نيروي هوافضاي س��پاه با اش��اره به ويژگيهاي
ديگر رزمايش مدافعان حري��م واليت گفت :اين
رزمايش بسيار سختگيرانه طراحي شده و همانند
قرارگاهي كه كار دفاع هواي��ي را انجام ميدهد،
يك قرارگاه نارنجي دشمن نيز با استفاده از انواع
پهپاده��ا و جنگندهها به انج��ام عمليات آفندي
ميپردازد كه بحم��داهلل يگانه��ا و تجهيزات با
آمادگي كامل اين مرحل��ه از رزمايش را به انجام
رس��اندند .وي افزود :در رزمايش مدافعان حريم
واليت براي نخستين بار ردگيري بمبهاي رها
ش��ده از هواپيما و موش��كهاي زمين به زمين
توس��ط س��امانههاي راداري در منطقه رزمايش
با موفقيت به انجام رس��يد .حاجيزاده در بخش
ديگري از س��خنانش تهديد ايران توسط برخي

مقامات امريكاي��ي را ياوهگويي بيش ندانس��ت
و تصريح كرد :با ش��ناختي كه از ت��وان نيروهاي
مسلح و خودمان داريم با اطمينان اعالم ميكنم
كه تهديد خارجي عليه نظام اس�لامي ما كارساز
نيس��ت .وي با تأكيد بر اينكه روند تقويت قدرت
ما بيش از  37سال اس��ت كه تداوم دارد ،گفت:
ما بر قدرت الي��زال الهي تكيه داري��م در حالي
كه امريكاييها اتكا به تجهي��زات و قدرت مادي
دارند و در اين ش��رايط هر اتفاقي رقم بخورد به
طور قطع ما پيروز ميدان خواهي��م بود .فرمانده
نيروي هوافضاي سپاه با تأكيد بر اينكه در توليد
و تقوي��ت توانمندي دفاعي حت��ي لحظهاي هم
درنگ نخواهيم كرد گفت :ما با تكيه بر توانمندي
خود دستي به سمت دشمن دراز نكرديم و هيچ
وابس��تگي به آنان نداريم .حاجيزاده در واكنش
به بهانهجويي امريكاييها پيرامون آزمايشهاي
موشكي ايران با تأكيد بر اينكه دشمنان امنيت ما
را هدف قرار دادهاند ،گفت :پرداختن به مسائلي
مانند توانمندي و دانش هستهاي ،اقتدار موشكي
و مسائلي از اين دست تنها بهانهاي براي دشمني
آنها با نظام اسالمي و ملت ايران است؛ ما براي دفاع
از امنيت ملت ايران شبانه روز تالش ميكنيم و
اگر دشمن دس��ت از پا خطا كند موشكهاي ما

غرش كنان بر سر آنها فرود ميآيد.
شبيهس�ازي تهاجم دش�من فرضي به
مناطق حساس در رزمايش سپاه
همچنين سردار بهارلو ،فرمانده رزمايش پدافندي
«مدافعان حريم واليت» نيروي هوافضاي سپاه
ني��روي هوافض��اي س��پاه پاس��داران ،در جمع
خبرنگاران با اشاره به برگزاري رزمايش «مدافعان
حريم واليت» اظهار داشت :مراحل مقدماتي و روز
اول رزمايش سپري شده و وارد روز اصلي رزمايش
شدهايم .در روز اصلي رزمايش ،قرارگاه نارنجي در
قالب فعاليتهاي خود و س��ناريوهاي عملياتي
فعاليت پروازي و تهاجم رزمايش را آغاز ميكند.
فرمانده رزمايش پدافندي نيروي هوافضاي سپاه،
هدف از برگزاري اين رزمايش را نمايش اقتدار و
آمادگيهاي دفاعي و مقابله با هرگونه تهديد و با
شعار «همت جهادي ،اراده ايراني ،اقتدار انقالبي،
تحقير تحريم و تهديد» عن��وان كرد و گفت :اين
رزمايش در منطقه عمومي سمنان در حال اجرا
است .س��ردار بهارلو در توضيح وظيفه عملياتي
قرارگاه نارنجي رزمايش ،گفت :اين قرارگاه وظيفه
دارد فعاليتهايي را كه دشمن در تهاجمات خود
به يك منطقه كه جزو مناطق حساس است ،انجام
ميدهد ،شبيهسازي كند.

صداي نااميدي كه از جبهه مقابل به گوش ميرسد

« چشمانداز تخیلی» نسخه اصالحطلبان برای روحانی

چشمانداز تازه مهمترين ابزار براي تهييج و بسيج
افكار عمومي براي دستيابي به يك هدف خاص در
كوران يك رقابت بيرحمانه سياسي است .بدون
چش��مانداز هيچ فرد يا گروهي ق��ادر نخواهد بود
در مقياسي بزرگ در حد و اندازه يك كشور افكار
س�لايق گوناگون را با يك نخ تسبيح به همديگر
وصل كند .بررسي انتخاباتهاي گوناگون به خوبي
اين نكته را نشان ميدهد كه آنچه مردم را به سمت
يك گزينه خاص جلب ميكند ،همين چشمانداز
اس��ت .اين چش��مانداز گاه يك توسعه اقتصادي
و رهايي از خرابيه��اي جنگ اس��ت .گاه آزادي
سياسي ،گاه رسيدن به عدالت اجتماعي و زماني
ديگر نيز رهايي از تحريمها كه توانست يك بسيج
تودهاي گسترده را فراهم كند .در اين ميان سؤال
اينجاس��ت كه آيا چش��مانداز رهايي از تحريمها
آنچنان قوي است كه باز هم بتواند حسن روحاني
رئيسجمه��ور فعلي دولت يازده��م را به خيابان
پاستور برساند.
رنگ و لعابي كه رفته است
نگاهي به كارنامه دولت يازدهم به خصوص در حوزه
اقتصادي و سيگنالهاي اجتماعي كه از بطن جامعه
و به خصوص طبقه متوسط به نهادهاي حاكميتي
ميرسد ،نشان ميدهد كه چش��مانداز رهايي از
تحريمها با گذشت هر ماه از اجرايي شدن برجام
رنگ و لعاب خود را از دست ميدهد.
نتايج نظرسنجي كه دانشگاه مريلند چندي پيش
از بين هزار نفر از ش��هروندان ايراني منتشر كرده
بود ،به خوبي نشان داد كه اغلب شهروندان ايراني

چش��ماندازي در خصوص بهبود اقتصادي ندارند
و صدالبت��ه برجام را فاقد تأثيرگذاري بر ش��رايط
اقتصادي خود ميدانند.
اين پيشبيني بدبينانه ،اما نزديك به واقعيت باالي
سر روحاني در حال پرس��ه زدن است كه حتي در
صورت رأيآوري روحاني دولت وي باز هم همانند
دولت اول وي با نتيجهاي ناپلئوني به پيروزي برسد
و اگر كار به مرحله دوم هم بكشد كه نتيجهاي به
مراتب بدتر براي يك دولت مستقر است.
از همين رو است كه برخي نشريات اصالحطلب به
صراحت يا لفافه به اين مسئله اشاره ميكنند و آن را
ضعف دولت روحاني در انتخابات عنوان ميكنند .
در جبهه مقابل چه خبر است
روزنامه شرق در سرمقاله دیروز خود همين نكته
را مورد اشاره قرار داده و با اش��اره به همين نقطه
ضعف روحاني و نبود چشمانداز روشن براي جامعه
مينويسد :هرچه هست قدرت تخيل و روايت آن
است .تخيلي كه مردم ميسازند ،مردمي كه تخيل
ِ
روايت
خود را باور دارند و براي آن روايت ميسازند.
تخيل دولتها را بر س��ر كار ميآورد و دولتهاي
سركار را ناگزير ميكند به آموزههاي عدالتطلبانه
تن بدهن��د زيرا دولتها با تخي��ل مردمي روبهرو
هس��تند كه بهمعناي كالس��يك آن ،نه َسركرده
دارند و نه الگو ،بلكه تخيل محضاند .از سوي ديگر
اين مردمان ،مردماني نيس��تند كه از پايين فشار
بياورند تا در باال فرصتي براي چانهزني فراهم كنند.
آنان خود با قدرت تخيل و روايت زيرپوس��تياش
ميخواهند ش��رايط را متحول كنن��د .اظهارات

تكنسينهاي دولتي درباره رقيبان دولت روحاني
ِ
سياست
را بايد جدي گرفت اما جديترين تهديد،
بدون تخيل است .سياستي ُصلب و مستند كه تن
ِ
روايت تازهاي نميدهد.
به هيچ
نكته جالب اينجاست كه اين چشمانداز نوعي تخيل
ترجمه ميشود كه به عنوان يك افيون در جامعه
عمل كرده و سبب ميشود تودهها به نفع يك دولت
يا يك جبهه سياس��ي بسيج ش��وند؛ مردمي كه
حاضر به حضور در صحنه نيستند كه فرصتي براي
چانهزني در باال فراهم شود.
البته اين گاليه آخر كام ً
ال بدون جهت است .تئوري
فش��ار از پايين و چانه زني از باال سالها به عنوان
يك تز از س��وي نيروهاي اصالحطل��ب در عرصه
رقابتهاي سياس��ي مطرح بوده و اتفاقاً هر بار نيز
به شكست انجاميده است .آش��وبهاي سال 78
و همچنين فتنه س��ال  88دو نمونه واضح از اين
موضوع است .قرار بود فشار از پايين سبب موفقيت
سران اصالحطلب شود ،اما در نهايت به يك شكست
تمامعيار انجاميد.
حاال گاليه اصلي سرمقالهنويس شرق از اين است
كه چرا دولت روحاني نتوانسته همانند دولتهاي
گذشته براي مردم تخيلسازي كند .البته اگر بدانيم
مسائلي همچون عدالتخواهي يا توزيع عادالنه
ثروت در آن مقاله جزو تخيل ناميده ميش��وند،
متوجه رگههايي از توهين هم در اين يادداش��ت
ميشويم ،اما اگر همه اينها را كنار بگذاريم ،سخن
اصلي همان اس��ت كه در پايان نوشتار آمده است
و آن هم اينكه دولت روحاني هيچ چش��مانداز يا

تخيلي براي مردم ندارد تا بار ديگر در صندوقهاي
رأي آنان را در كنار خود داشته باشد.
دولت به دنبال چشماندازهاي مجازي
البته االن كمي زود است كه به دنبال پيشبيني
انتخابات سال 96باشيم .در دنياي سياست متغيرها
بسيار سريعتر از آنچه كه ميتوان تصور كرد ،تغيير
ميكند اما اگر مفروضات فعلي را قبول كنيم ،دولت
روحاني براي پيروزي بايد چشمانداز تازهاي را براي
مردم ارائه كند.
با توجه به ش��رايط فعلي و روي کار آمدن دونالد
ترامپ در عرصه رياست جمهوري امريكا بعيد است
كه ديگر برجام بتواند زرق و برقي داشته باشد ،از اين
رو بايد بر فضاي داخلي تمركز كرد .اينجاست كه
شرايط كمي متفاوت ميشود.
ممكن اس��ت روحاني يا تيم راهب��ردي وي براي
انتخاب��ات رياس��ت جمه��وري با پيش��نهادها و
راهكارهايي روبهرو ش��وند كه آنان را براي ايجاد
برخ��ي چش��ماندازهاي مجازي تحري��ك كند.
هيجانات و التهاباتي كه بتواند در كوتاه مدت جامعه
را براي يك بسيج عمومي جلب كند .اين مسئله
ممكن است در كوتاهمدت به نفع دولت تمام شود،
اما براي نظام جمهوري اس�لامي ميتواند تبعات
سنگيني داشته باشد.
كما اينكه برخي اقدامات دولت روحاني نيز در طول
ماههاي اخير به خوبي چنين نشانههايي را به ذهن
متبادر ميكند .برجسته كردن موضوع كنسرتها
و تبادل نظر علني با رئيس قوه قضائيه تنها يكي از
موارد است.

 جوان :سومين همايش مديريت جهادي كشور از روز دوشنبه با
حضور مسئوالن كشوري و لشكري برگزار ميشود .در اين همايش
علي الريجاني رئيس مجلس ش��وراي اسالمي ،اسحاق جهانگيري
معاون اول رئيسجمهور و س��ردار سرلشكر پاس��دار محمد علي
جعفري فرمانده كل س��پاه پاس��داران انقالب اس�لامي سخنراني
خواهند كرد.
 فارس :امير احمدرضا پوردس��تان ،جانش��ين فرمانده كل ارتش:
نيروي هوايي ارتش با بهروزرساني تجهيزات خود و آموزشهاي مستمر،
آماده دفاع از آسمان كشور و اجراي عملياتهاي آفندي با نظر فرمانده
معظم كل قواست.

كبري آسوپار

فصلی برای تبیین دوباره « مرگ بر شاه»

دهه 60و حتي ش��ايد تا نيمههاي دهه 70هن��وز خاطرات مردم
ايران از شرايط جامعه و مردم در دوران پهلوي سرشار بود .خيلي
وقتها ذهن به گذش��ته نقب ميزد و خاطرات قبل انقالب آنقدر
برايش پررنگ بود كه ميتوانست خودش را مقابل برخي شبهات
پراكنده آن س��الها در مورد چرايي قيام مل��ت عليه رژيم پهلوي
اقناع كند .گوش بچههاي دهه ش��صتي هم از آن خاطرهها پر بود
و بلد بودند در مورد دوراني كه نديده بودند ،به خوبي حرف بزنند
و اس��تدالل كنند .جريان حزباللهي آن دوران به درستي وظيفه
خود ميدانست كه به تبيين چرايي وقوع انقالب و تشريح شرايط
اجتماعي و سياسي دوران پهلوي و دليل اعتراض مردم به حكومت
بپردازد .اينگونه بود كه آن سالها «شاه» همچنان آدم بد قصهها
بود! اگر در ذهن كسي هم قصهاي از انقالب بود كه در آن شخصيت
منفياش پهلويه��ا نبودن��د ،در آن فضاي انقالب��ي بيپروايي و
جسارت بيانش را نداشت.
با گذش��ت س��الها جريان حزباللهي دغدغهه��اي ديگري – و
البته به حق -يافت ك��ه كمكم اين دغدغه اثبات فلس��فه انقالب
را به حاشيه برد .تهاجم فرهنگي ،ايس��تادگي مقابل غرب ،انرژي
هستهاي ،غربزدگي ،دفاع از جمهوري اس�لامي و  ...كمكم باعث
ش��د بازخواني حقايق عصر پهلوي ،همان حقايقي كه مردم را به
گذشتن از جان و ايستادن مقابل گلوله پهلوي رسانده بود ،كمرنگ
و حتي بيرنگ شود.
از س��ويي ش��ايد جريان حزباللهي و انقالبي كش��ور با خودش
انديشيد كه چقدر از حكومت پهلوي بگوييم؛ همه چيز روشن است
ديگر! واقعيت اما اين است كه حقيقت براي آن نسل روشن بود ،اما
گذشت زمان ،يعني نس��لهاي جديد؛ يعني كودكاني كه حتي از
جنگ و هشت سال دفاع مقدس دهه 60هم چيزي نميدانند ،چه
رسد به داشتن يك تصوير حقيقي از دهه  40و 50ايران؛ دو دههاي
كه رويدادهاي سياسي آن مشخصاً انقالب اسالمي  57را آفريد.
كمكم از جش��نهاي مردمي ويژه دهه فجر كاس��ته ش��د؛ انگار
شور س��الگرد پيروزي گرفتن در ما ميمرد؛ از تبيين نفي پهلوي
خسته شده بوديم؟ در دهه فجر جز ترانههاي تكراري و فيلمهاي
س��ينمايي تكراري حرفي نزديم .خيلي كه حس انقالبيگريمان
پررنگ ميشد ،از پيشرفتهاي كشور در دوران جمهوري اسالمي
ميگفتيم و توجهي نداشتيم كه خوب بودن جمهوري اسالمي يا
پيشرفت كش��ور در دوران پس از انقالب الزاماً به معناي اثبات بد
بودن پهلوي در حد سرنگوني و نخواستن اصل حكومت نيست .در
نهايت مخالفان انقالب ميتوانستند بگويند اگر محمدرضا پهلوي
هم باقي ميماند ،همين پيش��رفتها حاصل ميش��د ،كما اينكه
سالهاست همين شبهه را با اطمينان كامل گفتهاند و حتي بين
برخي اذهان جا انداختهاند .جالب اينكه حتي سخنرانيهاي روز
 22بهمن نيز بيش��تر به همين تبيين اثبات جمهوري اس�لامي و
حتي در بسياري موارد به مسائل سياس��ت خارجي روز پرداخته
و نه نفي حكومت پهلوي .بيش��تر از تبيين «مرگ بر شاه» در 22
بهمني كه سالگرد شكستش بود« ،مرگ بر امريكا» گفتيم؛ بيآنكه
بدانيم اين هر دو در كنار هم الزم است .فكر كرديم شاه مرده و ديگر
خبري نيست؛ شاه البته مرده بود ،اما خبرهايي هم بود .ما با كساني
كه نانشان در تطهير ش��اه بود ،چه كرديم؟ فكر كرديم «مرگ بر
امريكا» آنها را سر جايشان مينشاند! با اين حساب نسلي كه متولد
دهههاي 70و 80و 90هست ،چگونه قانع شود كه راهي جز انقالب
اسالمي  57براي مردم ايران متصور نبود؟
اين همه كم كاري در حالي اس��ت كه در آن س��و ،اتفاقاً در همان
سالهايي كه رفته رفته دغدغه اثبات خباثتهاي پهلوي كمرنگ
شد ،پروا و جس��ارت تطهير و تبرئه محمدرضا پهلوي و فرح ديبا و
ساير اعوان و انصار بيشتر و بيشتر شد .گزاف نيست اگر بگوييم در
همه اين سالها يكي از محورهاي ستيز با جمهوري اسالمي همين
«تطهير پهلوي» بود و هست .از يك سو تاريخ نگاريهاي مختلف به
كمك تطهير پهلوي آمدند .بهاييها ،اسرائيليها ،سلطنتطلبها،
ماسونها همه به عرصه تاريخنگاري ايران آمدند و تصويري دلخواه
خويش از آن دوران ارائ��ه كردند و تصوي��ري رضايتمند از مردم
عصر پهلوي س��اختند تا جايي كه گويي نه از ايران ،بلكه مردماني
از سرزمين ديگر حكومت پهلوي را سرنگون ساختهاند .مستندها
و تاريخنگاريهاي همسو با حكومت پهلوي در فضاي رسانه طرح
شدند؛ شبهات به ميدان آمدند ،بيبيسي و من و تو محل جوالن
بازمانده خاندان پهلوي و پخش مس��تندهاي مختلف از آنان شد.
و اين س��و جامعه را از بيان حقايق آن عصر اش��باع شده ميديد و
سكوت ميكرد .جمهوري اسالمي پس از گذشت چند دهه به فصل
ارزيابي رسيده بود و برخي اين ارزيابي را آميخته به مدح دروغين
پهلوي كردند.
به نظر ميرس��د نياز به نهضت بازخواني اقدامات حكومت پهلوي
است؛ خوانش دوباره و غيررس��مي و متفاوت .ما بايد براي هر دهه
يك بار ديگ��ر و به نحوي ديگر ثابت كنيم چرا مردم شاهنش��اهي
پهلوي را نخواستند.
بايد بپذيريم يكي از محورهاي دفاع از جمهوري اس�لامي تبيين
نفي پهلوي است؛ انگار نسل ما بايد به شكلي ديگر به ميدان برود
و از «مرگ بر ش��اه» كه پدران و مادرانش گفتهاند با همين شعار
«مرگ بر شاه» و نه مدل ديگري دفاع كند.

حدادعادل:

حامي جبهه مردمي نيروهاي انقالب هستم

حدادع�ادل ضم�ن تأكي�د ب�ر وح�دت اصولگراي�ان
ب�ه وي�ژه اعض�اي جبه�ه مردم�ي نيروه�اي انقلاب
اسلامي ،حماي�ت خ�ود را از اي�ن جبه�ه اعلام ك�رد.

غالمعلي حدادعادل ،نماينده سابق مجلس شوراي اسالمي ،در گفتوگو
با رس��ا بر حمايت همه جانبه خود از جبهه مردم��ي نيروهاي انقالب
اسالمي تأكيد كرد .وي با بيان اينكه بنده حامي جبهه مردمي نيروهاي
انقالب اسالمي هستم ،تصريح كرد :بنده نيز از امضاكنندگان آن بوده و
جزو حاميان آنها هستم و حمايت ميكنم.
حدادعادل همچنين درباره وحدت اصولگرايان به ويژه جبهه مردمي
نيروهاي انقالب اسالمي ابراز اميدواري كرد و بيان داشت :انشاءاهلل به
وحدت ميرسند.

