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روزنه

تدبیر ،امیدهای بربادرفته
و اما برجام!
سعید حاجیپور

نقل ش��ده قرار بود معلم��ی از دانشآموزی
در درس جغرافیا پیرامون همس��ایههای کشور
ایران پرس��ش کند .س��وال صریح و شفاف بود:
مش��خصات کش��ور افغانس��تان را بیان کنید.
دانشآموز نگونبخت که فقط اطالعاتی از کشور
پاکس��تان در ذهن داشت چارهای میاندیشد و
اینگونه پاسخ میدهد .افغانستان کشوری است
در شمال پاکستان ،و اما پاکستان...
تا همین ماه قبل پاس��خ مس��ؤوالن دولتی
در قبال مش��کالت مملکت ،انسان را به یاد این
ت میانداخت .به چند پرس��ش و پاس��خ
حکای 
فرض��ی توجه کنید .آی��ا دولت چ��ارهای برای
بیکاری جوانان اندیش��یده است؟ یقیناً اشتغال
جوانان تحصیلکرده از جمله اولویتهای اصلی
دولت یازدهم اس��ت که با مدد برجام قابل حل
است و اما برجام ....آیا مشکل ریزگردها و هوای
آلوده مدنظر دولت اس��ت؟ یقینا ما به سالمت
ملت بسیار اهمیت میدهیم و با توجه به برجام
این معضل به سرعت رو به بهبود خواهد رفت و
اما برجام ....آیا مشکل آب شرب شهرستانها در
این دولت حل خواهد شد؟ یقینا آب شرب یکی
از نیازهای اساس��ی مردم است که با عنایت به
دستاوردهای برجام به سرعت طرحهای مرتبط
با این حوزه آغاز خواهد شد و اما برجام....
ای��ن عب��ارات و جم�لات تنها بخش��ی از
پاس��خهای خیالی به پرس��شهایی خیالی بود
که البته بیارتباط با واقعیات  -و آنچه پرسیده
شده و پاسخ داده شده  -نیست .حاال دیگر این
حکایت ب��ه پایان خود نزدیک میش��ود .دیگر
خبری از آن فتحالفتوح و خورشید تابان نیست
و آمریکای کدخدا حسابی زیر توافق زده است.
آن هن��گام که دولت یازدهم با ش��عارهای
پررنگ و لعابی همچون «تدبیر و امید» س��ر
کار آمد ،جماعتی س��رخوش از این ش��عار و
دلخوش به آینده شدند اما این دوران خیلی
به طول نینجامید و زود به پایان رسید .از همان
زمان که وعده  100روزه جناب رئیسجمهور
به پایان رسید و آب از آب تکان نخورد برخی
پی بردند دولت راس��تگویان آنچن��ان که در
ش��عار ،ناطق اس��ت ،در عمل ،صادق نیست.
امروز بیش از  3س��ال از آن روزها میگذرد و
عملکرد اقتصادی دولت تقریبا صدای همه را
درآورده است.
ادامه در صفحه 5

نگاهامروز محمد واعظ�ی :به لطف خداوند
متعال و با مدیریت و همدلی امت
ش��ریف و والیتمدار ایران اسالمی ،مراسم تشییع
رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام و یار
دیرین رهبر انقالب از دنیای فانی به آخرت باقی با
شکوه و نظم کامل برگزار شد .همه آنها که خود را
مدیون سابقه مبارزات هاشمیرفسنجانی از دوران
ستمش��اهی تا دوران دفاع مق��دس و تالشهای
وی در مسیر اعتالی انقالب اسالمی میدانستند،
در میدان حاضر ش��دند و همص��دا با رهبر معظم
انقالب بخش��ایش اله��ی را برای هاش��می طلب
کردند .ندای «عفوک عفوک عفوک» در مشایعت
هر درگذشتهای ،در میان بازماندگان انقالب درونی
ایجاد میکند چه رس��د به آنکه ولی امر مسلمین
برای یار دیرین خود  9بار بخشودگی ارحمالراحمین
را با خلوص نیت خواس��تار ش��ود .مرگ سرنوشت
محتوم همه انسانهاس��ت و خوش��ا به حال آنان
که پیشتر توشه برگزینند و اینگونه با خیرخواهی
همگانی راهی معرکه دادرسی نهایی شوند.
رصدمجازستان

اما آنچه در خیابانهای پایتخت در بدرقه مرحوم
هاشمیرفسنجانی با حضور پرشور مردم و مسؤوالن
رقم خورد دربرگیرنده واکنشهای پیش��ین اهالی
مجازستان جهانی به درگذشت رئیسجمهور اسبق
ایران نیست .دیدگاههای پیرامون درگذشت هاشمی
را میتوان به چند بخش تقسیم کرد.
 -1انقالبی��ون و حامیان نظام جمهوری اس�لامی:
واکنشه��ا ب��ا به��ت و ناب��اوری م��ردم در فضای
ش��بکههای اجتماعی آغاز شد و با احترام و تجلیل
از مقام و منزلت خدمتگزار قدیمی انقالب اسالمی
ادامه یافت .تقریبا میتوان گفت در  30ساعت اول
شیوع خبر تکاندهنده درگذشت هاشمیرفسنجانی
فضای اینترنت از ذک��ر خیرات و برکات و خاطرات
مرح��وم آکنده بود و اصل خبر در اوج قرار داش��ت.
درگذشت مرحوم در کمتر از چند ساعت به «خبر
نخس��ت»-ترند جهانی -با دو نش��انه –هش��تگ-
«هاشمیرفسنجانی» و « »Rafsanjaniتبدیل شد
و افکار عمومی جهانیان را تا  2روز درگیر کرد.
مرگامید!

 -2ضدانق�لاب و اپوزیس��یون خارج��ی :فض��ای

سالم وطن
66413942

زندهبادحزباهلل

حماقت اپوزیسیون و درایت حزباهلل

وداع بردوش انقالب

معاندان نظام را با توجه به چندپارگی اپوزیس��یون
میتوان به بخشهای مختلفی تقسیم کرد؛ دسته
اول اپوزیس��یون ب��ه هاشمیرفس��نجانی به عنوان
پایگاه قدرتی که میتوان زیر س��ایه احت��رام او در
جمهوری اس�لامی انتق��ادات را به مطالبات تبدیل
کرد ،محترمانه نگریسته و از نقد صریح او خودداری
میکردن��د .به عبارت��ی همچون چند س��ال اخیر
تالش داش��تند آخرین وداع با هاشمی را زیر عبای
رهبری اپوزیسیون منتقد نظام و با تفریق مردم به
«دوستان ما» و «دشمنان ما» برگزار کنند .گره زدن
عاقبت برجام و سیاست خارجی ایران به «هاشمی
رفسنجانی» و معرفی وی به عنوان نماد صلح و آشتی
با غرب از س��رفصلهای ترویج��ی این گروه بود که
میکوشیدند درگذشت هاشمی را مساوی با سقوط
انقالب و از دست رفتن امید مردم معرفی کنند .به
عنوان نمونه «رضا مرعشی» یکی از مدیران فارسی
نابلد نایاک در یکی از ش��بکههای اجتماعی نوشت:
«خ��ود آیتاهلل خمینی هم پیشتر گفته بود مرگ
هاشمی مساوی با نابودی انقالب است»(!)
کینهورزانمنافق

دسته دوم شامل معاندانی است که پروندهسازی
ضد هاشمی و تخریب او به عنوان مدیری عالیرتبه
در ایران را به واسطه بغض و کینه از انقالب اسالمی
حتی پس از درگذش��ت وی نیز ادامه داده و از هیچ
پلش��تی و بیحرمتی فروگذار نکردند که انشاءاهلل
هلهله خباثتآمیز دشمنان در مقابل پیکر بیجان
هاشمیرفس��نجانی ،ذخیره آخرتش باشد و سبب
تعالی حسنات و درجاتش ش��ود .در این بخش نام
«منافقین» و «صهیونیستها» بیش از سایرین به
چشم میخورد اما حقیقتا همکاری ارتش سایبری
س��عودی در توزی��ع محتوای فارس��ی و عربی ضد
هاشمیرفسنجانی نش��ان از تغییرات محسوس در
هیات حاکمه این کش��ور پس از مرگ عبداهلل دارد.
فقدان دیس��یپلین سیاس��ی در دربار س��عودی را
میتوان در همکاری مشترک آنها با نیروهای مریم
رجوی در به راه انداختن هجمه تخریبی قابل تامل
علیه هاشمیرفسنجانی که میکوشید نقش مثبتی

در اصالح روابط ایران و س��عودی عهدهدار شود ،در
شبکههای اجتماعی خصوصا «توئیتر» مشاهده کرد.
چاکراندوربینی

 -3اپوزیس��یون داخل��ی :رص��د واکنشه��ا در
صداوس��یما و فضای شبکههای اجتماعی نشان
از آن دارد ک��ه در فضای داخل کش��ور نیز رفتار
منتقدان یکسان نبوده اس��ت .گروهی به تأسی
از اپوزیس��یون خارجی کوش��یدند از درگذشت
هاشمیرفس��نجانی ب��رای کاله سیاس��ی خود
نم��دی تهیه کنند و در این می��ان پروژه خروج
از انزوا به علت بروز رفتارهای ضدملی پیش��ین
را کلید زدند .در س��ابقه اغلب اعضای این گروه
تخریب هاشمیرفس��نجانی در درگیری بر سر
قدرت مش��هود اس��ت .اصالحطلبان و حامیان
فتن��ه  88از مدی��ران پ��روژه مذک��ور بودند که
در ذیل فضاس��ازی رس��انهای آنها ،تالش برای
تصاح��ب جایگاه مرح��وم در مدیریت منتقدان
آش��کار بود .در ش��ب وداع با هاش��می آنها که
یک عم��ر با تخریب هاشمیرفس��نجانی وی را
همراه با معاندان جمهوری اس�لامی به «ترور» و
«دیکتاتوری» و «فساد سیاسی» محکوم کردند و
«عالیجناب سرخپوش» و «آقاسی» لقبش دادند،
به روضهخوانی سیاس��ی پرداختند و کوشیدند
باالس��ر پیکر بیجان هاشمی از س��ایرین برای
آینده قدرتطلبیهای کورشان «بیعت» بگیرند.
تالشهای مشکوک «رئیس دولت اصالحات» را
میتوان در ذیل این دسته توصیف کرد.
در شبکههای اجتماعی اقلیت مذکور کوشیدند با
تحریک مردم و تهدید نظام «تشییع» هاشمی را به
«میتینگ سیاسی» فرقه از پا افتاده خود تبدیل کنند
و احترام به شخصیت او را زیر پا گذاشته و از تریبون
ش��بکههای انگلیس��ی و آمریکایی گزارش قدرت
دهند .هر چند درایت و هوشیاری مردم نقشههای
بدخواهان مشترک هاشمی و نظام جمهوری اسالمی
ایران را نقش بر آب کرد و هاشمی بر دست ایرانیان
با عزت و احترام بدرقه ش��د و بد وارثیاش در حوزه
سیاسی چندان بروز و ظهور نیافت.

در شبکههای اجتماعی
@vatanemrooz

عكس  :امیرنریمانی ،وطنامروز

حس�ن صالحی :فق��ط باید «علیرضا» باش��ی
ت��ا در پنجمین س��الگرد ش��هادت «مصطفی
احمدیروش��ن» بفهمی و بدانی چه در دل این
بچه میگذرد! فقط باید «علیرضا» باشی تا هنگام
کندن س��انتریفیوژها و پر ک��ردن قلب رآکتور
خودکفایی با کوهی از س��یمان ،بفهمی و بدانی
چه در دل این بچه میگذرد! فقط باید «علیرضا»
باشی تا موسم مصافحه اصحاب مذاکره ،عدل با
ن قاتالن پدرت ،بفهمی و بدانی چه در دل
هما 
این بچه میگذرد! فقط باید «علیرضا» باش��ی
ت��ا آنروز که بر پیچ و مهره صنعت هس��تهای،
مهر پلمب زدن��د ،بفهمی و بدان��ی چه در دل
این بچه میگذرد! فقط باید «علیرضا» باش��ی
تا وقتی که حضرت دستاندرکار اعالم میکند
عایدی ملت ایران از برجام «تقریبا هیچ» بوده،
بفهم��ی و بدانی چ��ه در دل این بچه میگذرد!
فقط باید «علیرضا» باشی تا وقتی در روشنترین
روز ممکن ،بزرگترین دروغ ممکن را میگویند
که در برجام ،قدمی برنداشتیم اال آنکه با بزرگان
هماهنگ کرده باشیم ،بفهمی و بدانی چه در دل
این بچه میگذرد! فقط باید «علیرضا» باشی تا
زمانی که فالن روش��نفکر ادع��ا میکند «اصال
هستهای میخواهیم چه کار؟!» بفهمی و بدانی
چه در دل این بچه میگذرد!

يادداشتامروز

اما در میانه س��همخواهیهای سیاسی و رقابت
برای تصاحب میراث هاشمیرفسنجانی ،این امت
ح��زباهلل بود که در فضای ش��بکههای اجتماعی
مجل��س ذکر خیر یار دیرین رهب��ر انقالب را برپا
داش��ت و با بازنشر حس��نات هاشمیرفسنجانی
انقالب��ی ،اختالف��ات و انتق��ادات را در هر جامعه
پویایی عقالنی ارزیابی کرد .حتی انقالبیترها جلوتر
ه��م رفتند و با جنگ پرحج��م در تلگرام ،توئیتر،
اینستاگرام و فیس��بوک با معاندان ،از رئیس فقید
مجمع تشخیص مصلحت نظام دفاع کردند .منطق،
نجابت و عقالنیت جبهه ح��زباهلل را در بحبوحه
مقابل��ه آگاهانه با موج تخریبی کفار و منافقین در
حمله به هاشمی میتوان به وضوح مشاهده کرد،
آنجا که برخالف عملکرد بیش از حد سخاوتمندانه
صداوسیما ،نه از هاشمی بتی بیبدیل ساختند و نه
با تمرکز بر کاستیها ،از تیتر یک حذفش کردند.
شاید اگر مدیران حوزه ارتباطات به جای تمرکز بر
تحوالت سیاس��ی جماران رصدی خوب بر فضای
ش��بکههای اجتماعی داش��تند ،نوع جهتگیری
بخش��ی از رس��انهها نیز همچون کنش و واکنش
مس��ؤوالنه و منطقی امت ح��زباهلل ،مردمیتر و
نزدیکتر به واقعیات کف جامعه میشد.
ای��ن بلوغ و پختگ��ی امت ح��زباهلل را اول از
همه مدیون هدایتهای رهبر بصیر و با ایمانمان
هستیم که مومنانه بودن تعامالت انسانی را ارجح
بر سرفصلهای عملیات روانی و بازیهای قبیلهای
سیاسی برای جوانان حزباللهی تعریف کرده و از
آنها طلب کردند ،غیر از این اگر بود تشییع مرحوم
هاشمیرفس��نجانی به عرصه تسویهحسابهای
سیاسی و تقابلهای کودکانه بر سر قدرت تبدیل
ش��ده بود و تصویری جز اغتشاش چندقطبی از
ایران به جهانیان عرضه نمیش��د .داشتههایمان
را مدی��ون تربی��ت اس�لامی امام ام��ت حضرت
آیتاهللالعظمی خامنهای هستیم و خداوند متعال
را برای آرامش ،امنیت و بلوغ اجتماعی و سیاسی
نس��لهای انقالب ندیده جمهوری اسالمی ایران
ش��اکریم .رحمت و غفران الهی نثار روح مجاهد
درگذشته آیتاهلل هاشمیرفسنجانی باد .ایام عزت
ایران اسالمی مستدام.

بازگشت همه بهسوي اوست

جناب آقای دکتر حمیدرضا آصفی

مصيبت وارده را به جنابعالي تسليت عرض نموده؛ براي آن
مرحوم غفران و آمرزش و براي شما و خانواده محترم صبر و
اجر از درگاه حضرت احديت مسألت داريم
وطنامروز

«باورم��ان نمیش��ود!» گمان��م این جمله،
نخس��تین واکنش همگان بود ب��ه خبری که
«ناگه��ان» عص��ر «19دی »95همهج��ا را پر
کرد! دیر نیس��ت و دور نیس��ت نوبت به ما هم
برس��د! نوبت رفتن! نوبت م��رگ! نوبت آخرین
نفس من و ما و ش��ما! و دیگر تمام! خداحافظ
دنیا! اینکه نوشتم «خداحافظ دنیا» برای خالی
نب��ودن عریضه در این متن بود و اال فریضه آن
اس��ت که اول ،خودم را و بعد ،خودت را نهیب
بزنم ،با این پرسش اساسی« :اصال از کجا معلوم،
فرص��ت خداحافظی از دنی��ا را به ما بدهند؟!»
تمام! بیخداحافظی! دارم مطلب مینویس��م،
ناگاه متوجه میش��وم رفت��هام! و مردهام! تمام!
وای ک��ه «مرگ» چقدر وحش��تناک اس��ت! و
چقدر آنچه فکر میکنیم از ما دور است ،به ما
نزدیک اس��ت! برای مرگ ،کداممان آمادهایم؟!
کسی تاب این باالترین مرتبه شجاعت را دارد
که دس��ت خود را ببرد ب��اال؟! پس لطفا «پیام
خدا» را بگیریم ،پیش از آنکه «شراره مرگ» ما
را در آغوش بگیرد! خداوند منان ،گاه هست که
از دل حوادث و اتفاقات ،با ما س��خن میگوید!
و ب��ه ما پی��ام میدهد! چه بود حرف حس��اب
خ��دا با ما ،از دل آن رخداد یکشنبهش��ب؟! اال
آنکه «حاسبوا انفسکم ،قبل ان تحاسبوا»؟! در
«تحاس��بوی آخرت» رفوزگی حتمی است ،اال
آنکه «حاسبوی دنیا» را مدنظر داشته باشیم! و
«حاسبوی دنیا» حاصل نمیآید ،اال آنکه از یاد
نبریم «عفریت مرگ» از نفسی که میکشیم،
به ما نزدیکتر اس��ت! همه ما روزی تبدیل به
یک «اعالمیه» خواهیم شد روی دیوار مرگ! انا
هلل و انا الیه راجعون! تا حضرت عزرائیل برای ما
غزل خداحافظی نخوانده ،باشد که متنبه شویم
از درسه��ای روزگار! و فراموش نکنیم «دنیا»،
اگر آمدنی دارد ،رفتنی هم دارد! من با «جشن
تولد» هیچ مشکلی ندارم لیکن شمع هرکدام از
ما ،روی یک عدد ،قفل میکند! و باالتر نمیرود!
خواه «هاشمی  »78باشی و در نمازجمعه ،فتنه
را محک��وم کنی و خ��واه «رفس��نجانی ،»88
میآی��د یک روز ک��ه دیگر نتوان��ی «خاطره»
بنویسی! پس هانای نفس که داری این متن
را مینویس��ی! میآی��د آن روز که دیگر نتوانی
ن همه
متنی بنویسی! اگر «مبارز کهنسال» با آ 
ن همه تنبه و تذکر که انشاءاهلل
«خاطرات» و آ 
در مقوله سفر به دیار باقی داشت ،دست آخر،
ل آویزه دفتر تو
ناگهانی رف��ت ،رفتن تو باید او 
باشد! هس��ت؟! آمادهای؟! اگر آمادهای ،کو پس
رفتار و گفتار متناسب با روز مرگ؟! و صدالبته
روز بعد؟! روز خاکس��پاری! روزی که با خاک،
ت��و را یکی میکنند! روزی ک��ه یک روز هم از
روز درگذش��تت گذش��ته! روز غس��ل و کفن!
آمادهای؟! آمادهاید؟! آمادهاند؟! بروید این نوشته
را به دوستان ،بلکه به دشمنانتان نشان دهید!
عاقبت ،نه این متن ،ک��ه این «مرگ» گریبان
هم��ه ما را میگیرد! و حاال که اینگونه اس��ت،
کاش پی��ش از آنکه م��رگ ،گریبان نفس ما را
بگی��رد« ،حاس��بوی دنیا» را ج��دی بگیریم و
بگیریم یقه این نفس س��رکش را! در تمام این
چند روز ،عزیزی میگفت« :یاد مرگ ،آنی مرا
رها نکرد!» خوش به حال جماعتی که خود یاد
م��رگ میکنند ،پیش از آنکه مرگ ،یادش��ان
کند! خوش به حال مردان خدا! خوش به حال
دیدههای همیشه بارانی! و نمازشبخوانهای
آنچنان��ی! خوش ب��ه حال آمادهه��ا! خوش به
ح��ال کس��انی که م��رگ را ،ام��ری در «افق
توهم» تصور نمیکنند! و فکر نمیکنند «کو
ت��ا حاال نوبت ما بش��ه!» عنقریب ،امر عظیم
و عجی��ب و غریب مرگ ،س��راغ هم��ه ما را
خواه��د گرفت! لحظهای که دنیا هس��ت و تو
اما نیستی! لحظهای! فقط یک لحظه! لحظهای
که قلم هس��ت و کاغذ هم هست و سوژه هم
هس��ت و چند خطی هم اتفاقا رفتهای جلو،
اما تو دیگر نایی برای نوش��تن نداری! چرا که
مردهای! و تمام! یک ثانیه!  2ثانیه! س��ومین
ثانیه م��رگ!  5دقیقه بعد از مرگ! خبر تمام
کردن نویس��نده! ناتمامماندن نوشته! مردن
من! ماندن دنیا! و فقط خدا میداند که چقدر
مرگ به ما نزدیک است! نزدیکتر از زندگی!
بروید بخوانید فراز ابتدایی س��خنان حضرت
آقا را در دیدار س��ال پیش با اعضای خبرگان!
بروید بخوانید فراز پایانی پیام رهبر انقالب را
خطاب به دس��تاندرکاران! وای از آدمی ،آن
دم که به «مرض نسیان» دچار میشود! وای
از «سرطان فراموشی»! بیاییم این غده بدخیم
را از جان خود جراحی کنیم!
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