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میر علی اصغر املوسوی
بنویسم  امروز می خواستم در پی کنکاش چه   
موضوع یاداشت را به سقوط هواپیمای اوکراینی 
گناه  بی  کبوتران  آن  از  یادی  و  دهم  اختصاص 
غرقه در خون نمایم و بگویم از ناروایی ها که 
در این حادثه از سوی خودی و ناخودی بر ملت 
و آن شهیدان رفته، گاهی از چه شد، و چرا شد 
است که به عنوان یک حق مسلم ملت و قربانیان 
در الیه های سنگین سیاست ورزی و سیاست 

بازی مستور و هنوز هویدا نگشته است.
از خاطرات  بخشی  به  انتخاب  در سایت  لکن   
اسداهلل علم بر خوردم، اعتراف بر مسئله ای که 
و  دارد.  بوم  مرز  این  حکومتی  تاریخ  در  ریشه 
شاید ام االمراض دردهای ما از گذشته تا آینده 

دور خواهد بود.
 لذا گفتم قسمت هایی از آن را عینا نقل کنم.

 مینویسد: عجب روزگار کثیف بدی دارم، حتی 
توجه  کنم.  می  تنزل  هرروز  اداری  محیط  در 
می  کمتر  و  کم  کنم  می  احساس  دستگاه ها 
است  من  عزیز  ارباب  کار  الزمه  هم  این  شود 
بینهایت هم دوستش دارم. ولی هر کس در  که 
مقامی که هست باید مفلوک و خاک بر سر باشد.
فرق نمی کند چه آن که مورد مرحمت است مثل 
ولی  است  مرحمتی  بی  مورد  که  آن  چه  و  من 
وصییت  کنم  می  گمان  دارد.  کار  مصلحتی  به 
این  شاه  شخصی  تجربه  هم  و  فقید  شاهنشاه 
هر  که  است  برگزیده  عزیزم  ارباب  بر  را  روال 

کسی قدرت داشت خیانت کرده.
چه  وزیر  چه  ام،  بوده  که  مقامی  هر  در  من   
نخست وزیر و چه رئیس دانشگاه از این مسئله 
بر زمین       باز  ارباب می سازد و  ام که  برده  رنج 
صورت  همین  به  هم  وزیر  نخست  زند....  می 

آلت معطلی است...
نیست  ساخته  ازمن  کار  این  که  فهمیدم  تازه   
درست است که الملک عقیم ولی تا چه اندازه 
بر  کوچک  تصمیم  یک  گفتم  که  این  چرا...  و 
بر  عریان  اعتراف  است... یک  زمامداری  طریقه 
چرخه                                                                           در  انسان  بهایی  بی  مورد  در  بود.  آنچه 
نه دیگری را قبول  حکومت هایی که جز خود 
آنها هستند  به تحمل  نه حتی حاضر  می کنند و 
مگر به مصلحت سیاست روز در مسیر حفظ مقام 
رئیس  مورد  در  نقدی  یاد سخنان سرادار  خود، 
و  نداشتیم  که: >>قبولش  افتادم  سابق  جمهور 
منتخبین و  دهها  و  کردیم<<.  تحملش  ۸ سال 
منتصبین در حوزه های مختلف حکومتی بدست 
سران طایفه گری یا قبلیه گری سیاسی که امروزه 
شیران علم را تداعی می کنند که آن می نویسند، 
و آنطور می خوانند که مافوقها می خواهند. و در 
والی آنها چنان از خود بی خود می شوند که جز 
بینند، و راضی به رضای  صورت یار هیچ نمی 
آنهایند چه بر خشم مورد غصب گیرند و چه بر 
رحم مرحمتی بینند. با هزار رطب و یابس این 

بندگی را توجیه می کنند.
 که بنده سلطانند و نه بنده بادمجان.

را  روالی  ای  عده  فعلی،  تالطم  پر  فضای  در   
پیش گرفته اند تا باسناریو هایی از خود ساخته 
تبین  می خواهند  که  طور  آن  را  فعلی  وضعیت 
کنند و راه در پیش گرفته را عین صواب، چنان 
اخیر  وقایع  فرمایند  می  معروف  امام جمعه  که 
از  سخن  کس  هر  و  اعتراض  نه  بود  اغتشاش 

اعتراض کند خود اغتشاش گر است.
هم  هویجی  مصلحت  به  پیش  روز  دو  تا  اگر   
نشان می دادند، امروز که فکر می کنند بر اوضاع 
سوارند فقط و فقط این چماق است که با ماده 
حتی  و  چنانی  آن  احکام  و  دادگاه  و  تبصره 
همانطور که قبال عر ض کرده ام حتی با استناد 

به نر سر جوخه جبار حواله مردم می شود.
 و باز باید گفت وتکرار کرد که اصحاب قدرت 
بر شما  آه ضعیف  اگر جانسوزی  مهال مهال که 
آه ضعیف سخت  که  بدانید  ندارد حداقل  اثری 

جهان سوز است.
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ناموسی،  قتل های 
خشونتی ضد شریعت

پنج عامل موثر 
بر بورس در ماه های 

پایانی سال

نقاط ضعف محلول پاشی 
تا چند روز آینده 

رفع می شود

ضعف  نقاط  رفع  و  ارزیابی  از  تبریز  شهردار 
گفت:  و  داد  خبر  پاشی  محلول  طرح  اجرای 
نقاط ضعف محلول پاشی طی روزهای آینده 

تقویت می شود.
 یعقوب هوشیار با بیان اینکه طراحی و اجرای 
ندارد،  نقدی  هیچ  جای  پاشی  محلول  طرح 
راستای  در  موثر  گامی  را  پاشی  نمک  حذف 
سالمتی شهروندان و حفظ محیط زیست شهر 

تبریز قلمداد کرد.
وی در عین حال از ارزیابی و رفع نقاط ضعف 
اجرای طرح محلول پاشی خبر داد و افزود: به 
کارشناسان مربوطه دستور داده شده تا در اسرع 
وقت نسبت به ارزیابی و رفع نقاط ضعف سه 

مرحله پاشش این محلول اقدام کنند.
شهردار تبریز ضمن دعوت شهروندان به صبر 
ابراز  برف،  بارش  هنگام  به  بیشتر  حوصله  و 
اکیپ های خدمات شهری  که  امیدواری کرد 
بدون  بتوانند  آینده  روزهای  طی  شهرداری 
محلول  و  برفروبی  به  نسبت  ایراد  کمترین 
پاشی اقدام کنند.وی با تاکید بر ضرورت توجه 
انجام  در  تاخیر  هواشناسی،  هشدارهای  به 
سفرهای درون شهری را از جمله راهکارهای 
مقابله با خطرات ناشی از بارش برف دانست 
و گفت: شهروندان عزیز می توانند در چنین 
مواقعی برای سفرهای ضروری خود از ناوگان 

حمل و نقل عمومی استفاده کنند.
تبریز  شهر  توپوگرافی  اینکه  بیان  با  هوشیار 
است  خاص  شهر  شرق  منطقه  در  بخصوص 
مناطق  این  شهروندان  برف  بارش  هنگام  و 
تجهیز  و  تقویت  از  شوند،  می  مشکل  دچار 
سیستم برفروبی و محلول پاشی در این مناطق 
به  اشاره  با  داد.وی،  خبر  آینده  روزهای  طی 
بازگشایی  و  برفروبی  در  ضعف  نقاط  وجود 
معابر در سال های گذشته، روش نمک پاشی 
را به دلیل حجم زیاد بارش برف عاری از نقد 
به  ربطی  نقدها  نوع  این  افزود:  و  و  ندانست 
روش جدید محلول پاشی ندارد بلکه مشکل 
روزهای  در  که  است  در سرعت عمل  اصلی 

آینده تقویت می شود.

اینکه  بر  تاکید  با  اسالمی  انقالب  معظم  رهبر   
تالش  گذشته  سال   ۴۳ طول  در  آمریکایی ها 
داشته  اسالمی  نظام  به  زدن  ضربه  در  مستمری 
به  زدن  ضربه  کارها،  این  همه  رأس  در  و  اند 
جمهوری اسالمی به وسیله تبلیغات بوده است، 
خارجی  دشمن  دست  اخیر  حوادث  در  گفتند: 

کاماًل عیان بود.
دیروز  صبح  اسالمی  انقالب  معظم  رهبر 
قم  مردم  تاریخی  قیام  سالروز  در  )دوشنبه( 
مردم  از  جمعی  دیدار  در   ۱۳۵۶ دی   ۱۹ در 
در  را  تاریخ  تحول آفرین  حوادث  شهر،  این 
یا  و  درس آموز  بزرِگ  تجربیات  دارنده  بر 
اشاره  با  و  خواندند  الهی  سنت  یک  متضمن 
خونین  و  غارتگر  پنجه  از  ایران  نجات  به 
پس  گفتند:  اسالمی  انقالب  پیروزی  با  امریکا 
از دستور کارتر در ۴۳ سال قبل برای سرنگونی 
وسیله ای  هر  از  آمریکایی ها  اسالمی،  جمهوری 
تحقق  برای  پروپاگاندا  و  تبلیغات  به خصوص 
این هدف استفاده کرده اند اما همچنانکه در این 
و  مانده اند  ناکام  شد  مشخص  هم  اغتشاشات 
فضل  به  کشور  مسئوالن  و  ایران  بزرگ  ملت 
به  تحولی،  و  بزرگ  کارهای  به  همت  با  الهی، 
رفع نقاط ضعف و شتاب بیشتر در مسیر تحقق 

اهداف و خواسته ها ادامه می دهند.
و  داشتن  نگه  زنده  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت 
را  قم   ۵۶ دی   ۱۹ عظیم  حادثه  از  درس آموزی 
عظیمی  نهضت  گفتند:  و  برشمردند  ضروری 
قم  انقالبی  و  مؤمن  مردم  پرچمداری  به  که 
رژیم  سرنگونی  شد،  آغاز  کشور  سراسر  در 
هاضمه  از  ایران  کشیدن  بیرون  دیکتاتوری، 
غرب و احیای هویت تاریخی و اسالمی کشور 
در  پهلوی  زمان  ایراِن  که  چرا  می کرد  دنبال  را 
زیر دست و پای فرهنگ غلط و تسلط سیاسی- 

امریکایی ها له شده بود. نظامی 
ایشان کتمان یا کم رنگ کردن ایام اهلل و حوادث 
و  دانستند  باطل  جریان  راهبرد  را  تاریخی 
افزودند: برخالف قرآن که همه را به یاد و ذکر 
جریان  می خواند،  فرا  عظیم  حوادث  و  ایام اهلل 
هدایت بخشی  و  نورافشانی  از  می خواهد  باطل 
برای  تالش  که  کند  جلوگیری  ایام  این گونه 
 ۲۲ مانند  روزهایی  کتمان  یا  کردن  کم رنگ 
شهید  تشییع  دی،   ۹ دی،   ۱۹ بهمن،   ۲۹ بهمن، 
سلیمانی و تشییع شیهد حججی، نمونه های این 

تالش است.
سریع  عکس العمل  به  اشاره  با  انقالب  رهبر 
 ۵۶ دی   ۱۷ در  قم  اخالص  با  و  مؤمن  مردم 
یعنی همان روز انتشار مقاله ای سخیف و موهن 
پهلوی،  دربارِ  دستور  به  خمینی  امام  به  نسبت 
یافت  ادامه  ۱۸ دی  این حرکت در روز  گفتند: 
قِم  و  تبدیل شد  فراگیر  قیامی  به  ۱۹ دی  در  و 
و  برافراشت  را  انقالب  پرچم  اولین  افتخار  پُر 

مسیری نورانی در کشور به وجود آورد.
تکلیف، خطرپذیری  احساس  در  ایشان سرعت 
طاغوت،  خونخوار  و  سنگدل  رژیم  مقابل  در 

جمله  از  را  تردید  بدون  و  بهنگام  حرکت  و 
و  برشمردند  قم  مردم  دی   ۱۹ قیام  ویژگی های 
ویژگی ها  این  از  که  حرکتی  هر  کردند:  تأکید 
نظر  مورد  اهداف  به  حتمًا  باشد  برخوردار 

می رسد.
درخشان  نمونه  را  مقدس  دفاع  انقالب،  رهبر 
ورود  تکلیف،  احساس  از  ملت  گرفتن  نتیجه 
برشمردند  خطرات  خریدن  جان  به  و  بهنگام 
و  فراوان  امکانات  با  دیوانه  صدام  گفتند:  و 
کشورهای  و  ناتو  شوروی،  آمریکا،  پشتیبانی 
اما  کرد  حمله  ایران  تجزیه  هدف  با  و  مرتجع 
آنها  و  شد  پیروز  احزاب  جنگ  این  در  ایران 
وجب  یک  حتی  و  بکنند  نتوانستند  غلطی  هیچ 

از خاک کشور جدا نشد.
رژیم  پشت گرمی  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت 
آمریکا را علت بی عقلی و جسارت  به  طاغوت 
در چاپ مقاله موهن علیه امام خمینی خواندند 
در  کارتر  دی،   ۱۹ از  قبل  روز  چند  گفتند:  و 
ایران را جزیره ثبات  تهران و در حالت مستی، 
نامیده بود اما این حمایت نتیجه ای نداد چرا که 
به فرموده قرآن، نتیجه اتکا به نیروی کفر چیزی 

نیست. جز شکست 
باالی  بسیار  نفوذ  به  اشاره  با  انقالب  رهبر 
آمریکا در رژیم پهلوی، مبارزه مردم با طاغوت 
را در واقع مبارزه با آمریکا خواندند و افزودند: 
علت تبعید امام در سال ۱۳۴۳، اعتراض ایشان 
در  آمریکایی  به  که  بود  کاپیتاالسیون  قانون  به 
و  می داد  مصونیت  ایران  در  جنایتی  هر  مقابل 
مردم در مقابل چنین نفوذی قیام کردند و ایران 
ملت  با  امریکا  دشمنی  پایه  که  دادند  نجات  را 

شد.
اینکه  بر  تاکید  با  اسالمی  انقالب  معظم  رهبر   
تالش  گذشته  سال   ۴۳ طول  در  آمریکایی ها 
داشته  اسالمی  نظام  به  زدن  ضربه  در  مستمری 
به  زدن  ضربه  کارها،  این  همه  رأس  در  و  اند 
جمهوری اسالمی به وسیله تبلیغات بوده است، 
خارجی  دشمن  دست  اخیر  حوادث  در  گفتند: 

کاماًل عیان بود.
را  قم  دی   ۱۹ حادثه  دیگر  مهم  نکته  ایشان 
بی ریشه  و  مدعا  پُر  افراد  نفوذ  از  جلوگیری 
خاطرنشان  و  دانستند  اسالمی  نهضت  مسیر  در 
موجب  ناباب  افراد  نفوذ  مشروطه،  در  کردند: 
انگلیس  به سمت سفارت  راه نهضت  کج شدن 
پر  حضور  علت  به  اسالمی  انقالب  در  اما  شد 
و  میدان  در  دینی  موّجه  شخصیت های  رنگ 
همراه  و  مختلف  شهرهای  در  علما  پرچمداری 
کردن دلهای مردم با نهضت، همه حتی مخالفان 
کمونیست ها،  مانند  مختلف  گروههای  و 
نهیب های  آن  و  مردمی  عظیم  حرکت  مرعوب 
درس  در  و  نجف  از  که  شدند  بزرگوار  امام 
ما  و  می انداخت  لرزه  به  را  دنیا  خود  طلبگی 
هنوز حتی امام و عظمت آن شخصیت را نیز به 

نشناخته ایم. درستی 
رهبر انقالب اسالمی، پیروزی انقالب و نجات 

اصلی  علت  را  آمریکا  سنگین  سلطه  از  ایران 
دشمنی با نظام اسالمی برشمردند و با اشاره به 
انتشار سندی طبقه بندی شده از یک مرکز معتبر 
رئیس جمهور  کارتر  دستور  بر  مبنی  آمریکایی 
وقت برای سرنگونی جمهوری اسالمی، آن هم 
بر  گفتند:  انقالب،  پیروزی  از  ماه پس   ۱۰ فقط 
دستور  سیا  سازمان  به  کارتر  سند،  این  اساس 
کند  سرنگون  را  اسالمی  جمهوری  که  می دهد 
و اولین راهبردی که برای سرنگونی ذکر کرده، 

ابزار تبلیغات است. استفاده از 
ضربه  برای  تالش  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت 
از  مجموعه ای  وسیله  به  اسالمی  نظام  به  زدن 
اقدامات اعم از تهدید، تحریم، جاسوسی، نفوذ، 
ایرانی،  ضد  اتحادهای  ایجاد  حداکثری،  فشار 
را  شیعه ستیزی  و  اسالم ستیزی  ایران ستیزی، 
سال   ۴۳ طول  در  آمریکایی ها  مستمر  تالش 
همه  رأس  در  افزودند:  و  خواندند  گذشته 
به  اسالمی  جمهوری  به  زدن  ضربه  کارها،  این 

بوده است. تبلیغات  وسیله 
دشمن  که  است  معلوم  البته  افزودند:  ایشان 
و  نشده  خود  شوم  نیت  کردن  عملی  به  موفق 
مستحکم  ریشه های  با  امروز  اسالمِی  جمهوری 
با  مقایسه  قابل  منطقه،  حتی  و  داخل  در  خود 
روز اول نیست اما آن کارها به کشور ضربه زد 

باشیم. از نقطه کنونی  و ما می توانستیم جلوتر 
با  مقابله  بر  کشور  توان  تمرکز  انقالب،  رهبر 
مقابله  همچنین  و  ساله  هشت  تحمیلی  جنگ 
شدن  ُکند  موجب  را  تحریم ها  و  فشارها  با 
کردند:  خاطرنشان  و  دانستند  کشور  پیشرفت 
َصرف  کامل  صورت  به  می توانست  توان  آن 

سازندگی، پیشرفت و ریشه کنی فقر شود.
ناشی  ُکندی های  کردن  برطرف  و  ایشان جبران 
افزودند:  و  خواندند  ممکن  را  دشمنی ها  از 
مجاهدت  و  اعتقاد،  و  ایمان  بیشتر،  کار  با 
همه  در  می توانیم  شبانه روزی  و  خستگی ناپذیر 
بخش ها ضعف ها را برطرف کنیم همچنانکه در 
حوزه های علمی، دفاعی و بخش هایی از تولید، 

کارها و جبران های خوبی انجام شده است.
از  دیگری  بخش  در  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت 
اغتشاشات  طراحان  هدف  تحلیل  به  سخنانشان 
خارجی  دشمن  دست  گفتند:  و  پرداختند  اخیر 
در این حوادث کاماًل عیان بود و اینکه تا گفته 
را  آن  عده ای  خارجی،  دشمن  دخالت  می شود 
تقصیر  حوادث  این  می گویند  و  می کنند  انکار 

نیست. شما است، صحیح 
ایشان با اشاره به نقش آفرینی آشکار و غیرقابل 
حوادث  در  اروپایی ها  و  آمریکایی ها  اغماض 
دشمن  وسیله  مهمترین  کردند:  خاطرنشان  اخیر 
از  وسوسه  و  تبلیغاتی  کار  اغتشاشات  این  در 
طریق فضای مجازی و رسانه های غربی، عربی 

و عبری بود.
این طور  عده ای  افزودند:  اسالمی  انقالب  رهبر 
وانمود می کردند که افراد حاضر در اغتشاشات 
کشور  اقتصادی  و  مدیریتی  ضعف های  مخالف 

آنها  هدف  عکس،  بر  که  حالی  در  هستند، 
از  هدفشان  بلکه  نبود  ضعف ها  کردن  برطرف 

بین بردن نقاط قوت کشور بود.
این مسئله به هدف قرار دادن  تبیین  ایشان در   
متوقف  کشور،  امنیت  همچون  قوتی  نقاط 
تعطیلی  به  طریق  از  علمی  پیشرفت  کردن 
کشاندن مراکز تحصیلی و علمی، متوقف کردن 
کردن  متوقف  همچنین  و  داخلی  تولید  رشد 
گردشگری  مانند  رونق گیری  حال  در  مسائل 
مشکل  اینکه  در  البته  افزودند:  و  کردند  اشاره 
نیست  شکی  دارد  وجود  معیشتی  و  اقتصادی 
و  زباله  سطل  زدن  آتش  با  مشکل  این  آیا  اما 

اغتشاش خیابانی حل می شود؟ 
و  است  خیانت  کارها  این  تردید  بدون 
برخورد  خیانت،  با  نیز  مسئول  دستگاههای 

جدی و عادالنه می کنند.
به دو مسئله  پایانی سخنانشان  ایشان در بخش 
تأکید مجدد  نیز اشاره کردند. مسئله اول  دیگر 
گفتند:  زمینه  این  در  که  بود  تبیین«  »جهاد  بر 
به  و  تبلیغات  بدخواهان،  نقشه های  رأس  در 
آن،  عالج  که  است  پروپاگاندا  خودشان  قول 
با  و  مختلف  زبانهای  از  حقایق  صحیح  تبیین 
برطرف  راه  که  چرا  است  نوآوری  و  ابتکار 
ذهن  بر  اثرگذار  تبلیغاتِی  وسوسه  کردن 
و  تبیین  بلکه  نیست  باتوم  نوجوان  و  جوان 

است. روشنگری 
انجام  بر  تأکید  انقالب،  رهبر  پایانی  نکته 
حضرت  بود.  تحولی  و  بزرگ  کارهای  شدن 
به  زدن  ضربه  برای  تالش  خامنه ای  آیت اهلل 
اقدامات  از  مجموعه ای  وسیله  به  اسالمی  نظام 
فشار  نفوذ،  جاسوسی،  تحریم،  تهدید،  از  اعم 
ایرانی،  ضد  اتحادهای  ایجاد  حداکثری، 
را  شیعه ستیزی  و  اسالم ستیزی  ایران ستیزی، 
سال   ۴۳ طول  در  آمریکایی ها  مستمر  تالش 
این  در رأس همه  افزودند:  و  گذشته خواندند 
به  اسالمی  جمهوری  به  زدن  ضربه  کارها، 

است. بوده  تبلیغات  وسیله 
انقالب  اصل  خامنه ای،  آیت اهلل  حضرت 
دهنده کشور  عبور  و  بزرگ  تحولی  را  اسالمی 
در  افزودند:  و  خواندند  سخت  گردنه های  از 
همچون  مختلف  زمینه های  در  نیز  راه  ادامه 
کارهای  نیازمند  علم  و  امنیت  فرهنگ،  اقتصاد، 
مبتکرانه  تحول  این  و  هستیم  تحولی  و  بزرگ 
در  تالش  پر  جوانان  و  مسئوالن  وجود  با 
شدنی  و  ممکن  دیگر،  بخشهای  و  دانشگاهها 
و  مردم  راهپیمایی  و  تجمع  دی   ۱۹ است.قیام 
به  اعتراض  در   ۱۳۵۶ ًسال  در  قم  شهر  طالب 
به عنوان مرجع  امام خمینی)ره(  مقاله ای علیه 
شیعیان در روزنامه اطالعات بود. این اعتراض 
انجامید  طول  به  دی   ۲۰ تا  و  آغاز  دی   ۱۸ از 
دی   ۱۹ قیام  داد.  رخ  دی   ۱۹ در  آن  اوج  و 
مردم  اعتراض آمیز  حرکت های  سلسه  سرآغاز 
به  منجر  که  است  پهلوی  پادشاهی  نظام  علیه 

ایران شد. اسالمی  انقالب 

سکوت در برابر 
اعتراض؟!

دست دشمن 
خارجی 

در اغتشاشات 
عیان بود
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