استاد درس خارج حوزه علميه قم گفت :پرهيز از اشرافيگري ،مردم را به آينده نظام
اميدوارتر ميکند.آيتاهلل سيد رحيم توکل در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاري رسا ،به تبيين
آسيبهاي گرايش به تجمل و اشرافي گري مسؤوالن پرداخت و با اشاره به حديث «الناس
علي دين ملوکهم» گفت :وقتي مسؤوالن جامعه گرايش به تجمل و اشرافيت داشته باشند،
مردم جامعه نيز از آن ها الگو برداري کرده و ديگر حامي مظلومان و محرومان نخواهند
بود.وي ادامه داد :وقتي مسئوالن از ساده زيستي فاصله گرفته و به صورت اشرافي زندگي
کنند ،مردم نيز در اين مسير قرار گرفته و به درآمد خودشان اکتفا نمي کنند؛ هنگامي که
اين اتفاق بيفتد ،شخص ناچار است براي رسيدن به زندگي هاي اشرافي و تجمل گرايانه
دست به حرام خوري بزند.وي با اشاره به اينکه گرايش به اشرافيت از سوي مسئوالن هزينه
هاي سنگيني را براي نظام به همراه دارد ،ابراز کرد :هنگامي که اشرافي گري در جامعه به
يک فرهنگ تبديل شود ،مردم ديگر با زهد ،تقوا ،مبارزه با ظالم ،قناعت و مواردي از اين

آي تاهلل توکل:

پرهيز از اشرافيگري
مردم را به آينده نظام
اميدوارتر ميکند
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محمدحسني :دشمنان در آتش
اقدامات تروريستي خواهند سوخت

ي سياسي ارتش گفت :دشمنان در آتش اقدامات تروريستي خواهند
رئيس سازمان عقيدت 
سوخت.به گزارش خبرنگار مهر ،حجتاالسالم عباس محمدحسني در مراسم رونمايي از
بازي موبايلي نوهد (نيروهاي ويژه هوابرد) با تقدير از توليد کنندگان اين بازي ،اظهار داشت:
جنگ تحميلي هشت ساله که تمام شد ،جنگي ديگر بنام جنگ نرم شروع شد .همه جنگ
نظامي را متوجه مي شوند اما جنگ نرم را تنها کساني که در اين حوزه تخصص دارند
متوجه ميشوند ،جنگ نرم بي صداست و همگان متوجه آن نميشوند.وي با اشاره به ديگر
اقدامات ارتش در حوزه فرهنگي و ساخت بازي هاي متعدد موبايلي ،افزود :جنگ نرم
مانند جنگ سخت ابزار خاص خود را دارد؛ اما به نظر من بازيهاي موبايلي از جذابترين
ابزار جنگ نرم است و ما اگر در اين حوزه کار نکنيم ديگران اين جاي خالي را آنچنان که
ميخواهند پر ميکنند.وي ادامه داد :انتقال تجارب و بازگويي حماسهها و تاريخ رشادت
فرزندان اين ملت يکي از راههاي مقابله با جنگ نرم دشمنان است .اگر ما به فکر بازيهاي
کودکان و نوجوانان کشورمان نباشيم ،ديگران و بيگانگان براي آن فکر ميکنند .رئيس
سازمان عقيدتي سياسي ارتش با بيان اينکه براي مردم احساس داشتن امنيت از نان شب
هم واجبتر است ،تصريح کرد :مردم ما در بازي «نوهد» حماسهآفرينيهاي تيپ  ۶۵نوهد
را که ميبينند احساس غرور و امنيت ميکنند .محمدحسني تاکيد کرد :خيليها به امنيت
کشور ما حسد ميورزند و بخشي از اين اقدامات تروريستي که گاهگاهي در کشور ما صورت
ميگيرد ،به خاطر خالي کردن اين حس حسادت بسيار زياد است؛ اما دشمنان بايد بدانند
اين خودشان هستند که در آتش اقدامات تروريستي خواهند سوخت.

کدخدايي :هر جا ضربه خوردهايم به خاطر
فاصله گرفتن از قانون اساسي بوده است
سخنگوي شوراي نگهبان گفت :هر جا ضربه خوردهايم به خاطر فاصله گرفتن از قانون اساسي
بوده است .به گزارش خبرگزاري مهر ،عباسعلي کدخدايي با انتشار مطلبي در صفحه شخصي
خود در توئيتر نوشت« :قانون اساسي در هر کشوري محور وحدت ،همبستگي و انسجام
ملي است .در طول اين سالها هرجا ضربه خوردهايم به دليل فاصله گرفتن از اين ميثاق
ملي بوده است .عدول از قانون اساسي راهکار اصالح نيست ،بلکه عاملي است براي عقبگرد
و هرج و مرج .نه تنها موجب همبستگي نيست ،بلکه به گسست ميانجامد».

يزدي :ادعاي نتانياهو در راستاي
جنگ رواني طراحي شده است
فرمانده سپاه محمدرسولاهلل(ص) تهران بزرگ گفت :ادعاي نتانياهو در راستاي جنگ رواني
طراحي شده است.سردار محمدرضا يزدي در گفتوگو با خبرنگار حوزه دفاعي و امنيتي
گروه سياسي خبرگزاري آنا در تحليل ادعاي واهي نخستوزير رژيم صهيونيستي در رابطه
با کشف تأسيسات هستهاي در منطقه تورقوزآباد تهران گفت :نخستوزير اين رژيم غاصب
در راستاي جنگ رواني و اقتصادي با مردم ايران ،نيازمند تکرار چنين مواضعي است .وي
ادامه داد :تکرار اين مواضع دروغ و مضحک براي تمام مردم دنيا و حتي دولتمردان يک
موضوع مسخره و بيپايه و اساس است و همه ميدانند که جمهوري اسالمي ايران در چه
شرايطي قرار دارد.فرمانده سپاه محمد رسولاهلل (ص) تهران بزرگ با بيان اينکه اين مکان،
ب و کار است نه مکان نظامي ،تصريح کرد :نتانياهو يک ادعاي واهي را
محلي براي کس 
مطرح کرده و فقط ميخواهد شبههاي را ايجاد کند تا بدينوسيله بتواند از يک ستوني
به ستون ديگري برسد و دنيا را با ترديد روبهرو سازد .يزدي خاطرنشان کرد :از ابتدا هم
گفتهايم که آمادگيهاي دفاعيمان هر روز بيشتر تقويت خواهد شد و هرگز در پي سالح
هستهاي نبوده و نخواهيم بود و با توجه به اينکه به تمامي تعهدهاي خودمان در برجام پايبند
بودهايم ،هرگز در مسائل توسعه بنيه دفاعي کشور کوتاهي نخواهيم کرد و با کشورهايي که
به امنيت ايران ضربه بزنند ،بهطور قطع برخورد خواهد شد.

تجمع دانشجويان مقابل مجلس
در اعتراض به «اف اي تي اف»
جمعي از دانشجويان سراسر کشور در اعتراض به احتمال الحاق ايران به «اف اي تي اف» مقابل ساختمان
مجلسشوراياسالميتجمعکردند.بهگزارشخبرنگارپارلمانيخبرگزاريتسنيم،جمعيازدانشجويان
صبح روز يکشنبه در اعتراض به احتمال الحاق دولت جمهوري اسالمي ايران به کنوانسيون («اف اي تي
اف»)،مقابلساختمانمجلسشوراياسالميتجمعکردند.براساساينگزارش،دانشجوياندراينتجمع
خواستار رأي منفي مجلس به اليحه الحاق ايران به کنوانسيون بي نالمللي مقابله با تامين مالي تروريسم
(سي اف تي) شدند .تجمعکنندگان با در دست داشتن پالکاردها و دستنوشتههايي خطاب به
نمايندگان مجلس ،اعتراض خود را نسبت به الحاق ايران به («اف اي تي اف») مطرح کردند .الحاق
به اين کنوانسيون را خالف منافع ملي و به ضرر امنيت و اقتصاد کشور دانستند.همچنين ،دانشجويان
معترض طومارهايي در اعتراض به الحاق ايران به کنوانسيون مبارزه با تأمين مالي تروريسم(سي
اف تي) امضا کردهاند ،حجت االسالم احمدسالک نماينده اصفهان ،حجتاالسالم نصراهلل پژمانفر
و جواد کريميقدوسي نمايندگان مشهد در جمع دانشجويان معترض حضور يافتند.

»

تحريف دفاع مقدس
"صدا"ي دشمنان ايران است

ادامه از صفحه اول
حال اين سؤال مطرح ميشود که چرا نشريات اين جريان خاص همواره و به خصوص در شرايطي
که امروز بيش از پيش به فرهنگ جهاد و دفاع مقدس نيازمنديم در مسير ايدئولوژي زدايي
از دفاع مقدس و به مخاطره انداختن امنيت ملي کشور حرکت ميکنند ؟
پاسخ به اين سوال از يک طرف در مشي ليبرالي حزب کارگزاران سازندگي و از سوي ديگر
در ماهيت ،جايگاه و کارکرد ايدئولوژي و نمادهاي آن در جامعه نهفته است.
جريان هاي ليبرال داخلي از سال  1370با انتشار ماهنامه کيان به منظور فروپاشي ايدئولوژيک
در کشور؛ پروژه جا به جايي گفتمان ها را کليد زدند تا از اين طريق گفتمان ايدئولوژيگراي
انقالبي و حاکميت واليي را به گفتمان ايدئولوژي ستيزي ليبرال دموکراسي و سرمايه
داري بدل کنند و اعالم داشتند که اساسا ايدئولوژي گرايي ،ضد انساني است  .اين جريان
به خوبي ميدانستند که تقويت ايدئولوژي انقالبي و نمادهاي آن به افزايش توانايي هاي
ملت ،ايجاد وحدت و همبستگي و حفظ روحيه از خود گذشتگي در شرايط بحراني منجر
مي شود؛ همچنانکه تقويت و بازشناسي دفاع مقدس به عنوان نمادي که بازتاب دهنده
ارزشهاي اسالمي-شيعي است مي تواند به شکل غيرمستقيم و گسترده ارزشهايي چون
استکبارستيزي ،ايثارگري ،مقاومت و پيروي از ولي فقيه را به مخاطب خود منتقل کنند.
بنابراين تضعيف نمادهاي اسالمي-شيعي در اولويت جريان معارض قرار گرفت.
در واقع جريان غرب گراي داخلي دريافتند که "دفاع مقدس" تقويت کننده وحدت و ضامن
حفظ قدرت حکومت اسالمي و واليي است ،لذا از نگاه اين جريان ؛ همه نمادهايي که رنگ
و بوي ايدئولوژيک دارند با تمام ابزارهاي ممکن از جمله ادبيات و سينما و يا تحليل هاي
خالف واقع رسانه اي بايد کمرنگ شوند .همچنانکه در سالهاي پس از دفاع مقدس
سردمداران مديريت فرهنگي و رسانه اي دولت موسوم به اصالحات  ،تالش فراواني براي
تخريب چهره دفاع مقدس و سينماي آن کردند.
هدف اصلي اين جريان از تضعيف دفاع هشت ساله ملت ايران در برابر اجماع نابرابر جهاني
تضعيف گفتمان انقالبيگري و مقاومت و خاموش كردن منادي اصلي «بيداري اسالمي»
است .جريان واداده غربگرا به خوبي دريافته است که يکي از راههاي تسليم شدن در برابر
غرب  ،سياه نمايي از دفاع مقدس و بي اثر دانستن مقاومت در برابر ابرقدرت هاست .زيرا
تقويت فرهنگ دفاع مقدس ميتواند جوانان را به ارزشهايي که رزمندگان براي حفظ آنها
فداکاري کردند وفادار نگه دارد .
امروز نشريات زنجيره اي و در راس آن هفته نامه صدا با تمام توان ميکوشد تا با سوءاستفاده
حداکثري از سرمايههاي به دست آمده از مفاسد ريز و درشت اقتصادي نمادهاي
اسالمي –شيعي از جمله عزاداري حضرت سيد الشهداء عليه السالم  ،دفاع مقدس و...
را کمرنگ کند  .کاربرد عبارت جنگ هشت ساله به جاي دفاع مقدس نيز در راستاي
تقبيح و تضعيف دفاع و مقاومت اسالمي صورت مي گيرد تا از اين طريق يکي از بزرگترين
مظاهر وحدت ملت بزرگ اسالمي را از بين ببرند  .ازاين رو امروز مهمترين راه براي مقابله
با شبهه افکني ها بازشناسي حوزه دفاع مقدس با تقويت سينما و ادبيات دفاع مقدس و
پرورش ايده ها و محتواي مناسب است.

دست کاري ندارند ،در نتيجه همه آن ارزش هايي که انقالب به دنبال آن بوده است ،از بين
مي رود.توکل خاطرنشان کرد :از سوي ديگر هنگامي که مردم مشاهده کنند مسؤوالن
همانند آن ها زندگي مي کنند و ساده زيست هستند ،شکي نيست که دلگرم شده و با اميد
به آينده نظام در مسير انقالب حرکت مي کنند.استاد درس خارج حوزه علميه قم تأکيد
کرد :اگر رسانه ها بتوانند ابعاد ساده زيستي زندگي رهبر معظم انقالب را براي مردم روشن
کنند تا بدانند که شخصي که در رأس همه امور است ،در سراسر زندگي ايشان زهد و تقوا
و ساده زيستي وجود دارد ،ديگر نسبت به آينده نظام نااميد نخواهند بود؛ عالمه حسن زاده
آملي که خود اهل کشف و شهود است فرمودند «من سه بار به تمام عمر رهبر نگاه کردم،
در تمام عمر رهبر انقالب اندازه هسته خرما هم دنياگرايي نديدم».وي مطرح کرد :اگر مردم
ابعاد ساده زيستي رهبر معظم انقالب را بدانند ،بدون شک به کمترين امکانات زندگي خود
اکتفا خواهند کرد و ديگر از کسي الگو نخواهند گرفت.
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رهبر معظم انقالب در تقريظ بر كتاب ف رنگيس تأكيد كردند؛

بانو فرنگيس را بايد بزرگ داشت
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سردار فدوي :اروپاييها عددي نيستند که بخواهند
درباره موشکهاي ايران حرف بزنند

معاون هماهنگ کننده سپاه گفت :اروپاييها عددي نيستند
که بخواهند درباره موشکهاي ايران حرف بزنند.سردار علي
فدوي در گفتوگو با روزنامه وطن امروز با اشاره به ادعاهاي
رئيس جمهور آمريکا درباره تحوالت در خليج فارس ،گفت:
آنچه مسلم است آمريکاييها بايد از منطقه غرب آسيا بروند و
زودتر از همه بايد از خليجفارس بروند .نشانه اين موضوع هم
اين است که آمريکاييها مودبتر و حرفگوشکنتر شدهاند.
وي با بيان اينکه آنها عدم تقابل جديد ميان ايران و آمريکا را
تغيير رفتار ايران عنوان کردهاند ،اين يک وارونهنمايي است؛
اين اتفاق به اين دليل است که آمريکاييها حرفگوشکنتر
شدهاند تصريح کرد :قبال هم در برخي موارد ،چون آمريکاييها
کمتر حرف گوش ميکردند ،تقابل پيش ميآمد و ما برخي
از آنها را دستگير کرديم در صورتي که اگر آمريکاييها طبق
قوانيني که درباره آبهاي بينالمللي وجود دارد عمل کنند
خب! طبيعتا ما هم کاري با آنها نداريم.فدوي در پاسخ به اين
سوال که اگر آمريکاييها رفتارهاي پيشين را تکرار کنند آيا
بازهم با آنها برخورد خواهد شد؟ گفت :حتما اينطور است؛ چه
آمريکاييها ،چه انگليسيها و چه هر کشور ديگري اگر طبق
قانون مشخص چه در حوزه بينالملل و چه قوانيني که ما در
داخل کشور تصويب کردهايم ،عمل کنند خب! طبيعتا اتفاقي

نميافتد اما اگر طبق اين روال عمل نکرده و خارج از قاعده
پيش بروند حتما با آنها برخورد خواهيم کرد.وي درباره چرايي
بيان اينگونه اظهارات از سوي رئيسجمهور آمريکا نيز گفت:
شما رسانههاي خود آمريکا را هم اگر ببينيد مشخص است راجع
به ترامپ چه چيزي ميگويند .رسانههاي آمريکايي به صورت
روزانه درباره اظهارات بيمبناي ترامپ حرف ميزنند؛ حتي در
مستندي که اخيرا مايکل مور درباره اين شخص ساخته ،صراحتا
ميگويد ترامپ اينقدر احمق و بيشعور است که احتمال دارد
آخرين رئيسجمهور آمريکا باشد و بعد از او آمريکا دچار فروپاشي
شود.وي در پاسخ به سوالي درباره حمله موشکي سپاه به مواضع
گروه تروريستي حزب دموکرات و روند پيشرفت موشکي کشور
گفت :همه عملياتهاي سپاه عليه تروريستها قدرتمند و بجا
بوده است؛ چه عملياتهاي زميني که زمان شهيد حاج احمد
کاظمي انجام ميشد و چه عملياتهاي موشکي که اخير عليه
مواضع تروريستها انجام شده است .قدرت عظيمي که امروز
انقالب اسالمي پيدا کرده است به همين اتاق جلسات تروريستها
محدود نميشود ،در کل منطقه هر دشمني که بخواهد شرارت
کند در هر اتاق جلسهاي که نشسته باشد ميداند که ممکن
است مورد هدف موشکهاي سپاه قرار بگيرد.وي تاکيد کرد:
امروز موشک به مولفه قدرت جمهوري اسالمي ايران تبديل

شده است .البته اين از مولفههايي است که دشمن ميشناسد؛
دشمن ،بسياري از مولفههاي قدرت جمهوري اسالمي را اصال
نميداند و نميشناسد.فرمانده سابق نيروي درياي سپاه درباره
تمرکز ويژه اروپاييها روي توان موشکي ايران نيز گفت :تالش
و اقدامات اروپاييها عليه توان موشکي ما کامال مذبوحانه است.
اروپاييها عددي نيستند که بخواهند درباره موشکهاي ايران
حرف بزنند .آنها اصال چه کاره هستند که بخواهند از اين غلطها

کنند.فدوي افزود :اروپاييها دنبالهرو بياختيار آمريکا هستند و
اساسا خيلي مهم نيستند؛ کساني که کامال پيرو آمريکا هستند
طبيعتا هيچ هويت مستقلي ندارند که ما بخواهيم راجع آنها
صحبت کنيم .کل اروپاييها زيرمجموعه آمريکا هستند برخالف
برخي حرفهايي که زده ميشود ،اروپاييها نشان دادهاند هم
به لحاظ اعتقادات و هم در عمل هيچگاه خارج از چارچوب
آمريکا عمل نکردند.

پس از انتشار تقريظ حضرت آيتاهلل خامنه اي رهبر معظم انقالب اسالمي،
خانمها فرنگيس حيدرپور و مهناز فتاحي با رهبر معظم انقالب ديدار کردند.
به گزارش خبرگزاري مهر ،ظهر روز يکشنبه و پس از برگزاري مراسم هفتمين
پاسداشت ادبيات جهاد و مقاومت که در آن تقريظ حضرت آيتاهلل خامنهاي بر کتاب
«فرنگيس» منتشر شد ،خانمها فرنگيس حيدرپور (راوي کتاب) و مهناز فتاحي
(نويسندهي کتاب) با رهبر معظم انقالب اسالمي ديدار کردند.
برپايه اين گزارش معصومه آباد ،نويسنده کتاب «من زندهام» در ابتداي اين نشست
با بيان اينکه امروز به پاسداشت ايثار و نشر فرهنگ مقاومت گرد هم آمدهايم ،گفت:
هديه امروز براي ما خانم حيدرپور است و رشادتي که او در بخشي از تاريخ دفاع
مقدس نشان داد و قلم خانم فتاحي که روستاي گورسفيد را به ما معرفي کرد.
فتاحي از روستاي گورسفيد دختري را به ما معرفي کرد که از جنس آهو و خورشيد
است؛ دختري از جنس بلوط.
وي ادامه داد :گورسفيد روستايي دورافتاده در نقطه صفر مرزي است که امروز با
وجود حيدرپور ميتواند اسطوره باشد؛ روستايي که از هر خانوادهاش شهيدي تقديم
انقالب کرده است .جنگ شايد امروز سفرهاش را براي بسياري تمام کرده است اما
خاطرهاش براي کودکان آن هنوز بازي با مينهاي جنگي است.
آباد ادامه داد :جامعه ما گاه طوري با اين خاطرات برخورد ميکند که گويي آنها تمام
شدهاند در صورتي که اين خاطرات براي ما سرمايه بيپاياني هستند که ميتوانند
فرهنگمان را نهادينه کنند .براي من دردناکترين بخش در تمام صفحات «فرنگيس»
ل يازده و دوازده است ،زماني که جنگ داشت به پايان ميرسيد و عمليات مرصاد
فص 
آغاز ميشد .صفحه اي که در آن راوي تازه ميخواهد شيريني پايان جنگ را بدهد
که عمليات مرصاد آغاز ميشود و بايد سربازان دورابه روانه ميدان شوند .از اين دست
روايتها از آدمي تا هميشه باقي خواهد ماند مهم آن است که با خواندن اين روايتها
امروز بتوانيم درک کنيم که چگونه دشمن سعي دارد تا در صفوف ما خدشه وارد
کند و ما را به شک بيندازد و در دام رفاهزدگي بيندازد.
وي در ادامه ابراز اميدواري کرد که اين کتاب و پيام آن را بتوان در مجامع بينالمللي
مطرح کرد.
حجتاالسالم والمسلمين علي شيرازي نيز در ادامه اين مراسم با اشاره به اهميت
خاطرات زنان در جنگ تحميلي و نگارش اين خاطرات گفت :شهيد چمران ميگفت
شيپور جنگ که زده ميشود ،مرد از نامرد تشخيص داده ميشود .در ميدان نبرد

حجتاالسالم والمسلمين رئيسي:

مشکالت اقتصادي راهکار سياسي ندارد

توليت آستان قدس رضوي گفت :مشکالت اقتصادي راهکار سياسي ندارد.به گزارش
خبرنگار خبرگزاري رسا ،حجتاالسالم والمسلمين سيد ابراهيم رئيسي ،در مراسمي
که با عنوان گراميداشت شهداي حادثه تروريستي اهواز در مسجد خاتم االنبياء
پرديسان قم برگزار شد گفت :پس از انقالب شرايط خاصي بر ايران حاکم بود اما
بر خالف اراده مستکبران جهان ،به دست شاگرد مکتب امام صادق(ع) انقالب و
پرچمي در ايران برافراشته شد که به دنبال مردم ساالري مبتني بر دين و آموزههاي
ديني بوده و برخالف ارادههاي مستکبران جهاني حرکت مي کرد .رئيسي تصريح
کرد :دشمنان جمهوري اسالمي ايران همواره به دنبال نابودي انقالب اسالمي ايران
بودهاند .يکي از نمونههاي آن ايجاد موانع و مشکالتي بود که هشت سال جنگ را بر
مردم ايران تحميل کرد و نمونه ديگر نيز حمايت از منافقين براي قتل رئيس جمهور،
نخست وزير ،رئيس ديوان عالي کشور و  17هزار نفر از مردم کوچه و بازار بود.وي
خطاب به جوانان خاطرنشان کرد :دشمنان تمام تالش خود را به کار بستند تا اين
نظام تأسيس نشود .سرمايههاي انقالب اسالمي و پشتوانه امنيت ملي همين روحيه
انقالبي است که در ميان جوانان کشور وجود دارد.توليت آستان قدس رضوي افزود:
آنها تصور ميکردند که با تحميل جنگ بر مردم ،حرکت اين انقالب را متوقف خواهند
کرد اما اراده ،صبر و استقامت ملت شريف ايران بر اراده شيطاني آنها غلبه کرد؛ دشمنان
در دوره  10ساله دوم انقالب که دوره تثبيت نظام اسالمي بود ،کوشيدند تا نظام را
ناکارآمد جلوه دهند اما اين دوره نيز با موفقيت سپري شد .عضو شوراي عالي حوزه
علميه خراسان گفت :دشمنان جمهوري اسالمي ايران در دهه سوم انقالب تالش
کردند مانع از رسيدن پيام انقالب به ملتهاي ديگر شوند ،اما برخالف اراده آنها،
اين انقالب در مرزهاي ما متوقف نشد و کشورهاي ديگر بيدار شدند و هويتهاي
اسالمي خود را بازيافتند و اراده کردند مسلمان زندگي کنند .وي با بيان اين که

دشمنان انقالب اسالمي ايران نميتوانند قدرت و نفوذ منطقهاي جمهوري اسالمي
ايران را تحمل کنند ،اظهار داشت :آنچه در منطقه اتفاق افتاد برخالف خواستههاي
دشمنان بود.رئيسي با بيان اينکه تالش کردند حزباهلل را نابود کنند اما اين گروه
با اراده الهي تشکيل و فعال شد .به طوري که امروزه نه تنها حزباهلل در مقابل
صهيونيستها مردانه ايستاده است ،بلکه نقشي تأثيرگذار در لبنان و منطقه دارد
ابراز داشت :امروزه مردان و زناني در جبهه مقاومت به نام قرآن ،اسالم ،انقالب و
ت پوشالي مستکبران
حاکميت ارزشها فعال هستند که با تمام وجود در برابر قدر 
جهان ايستادهاند که جلوههاي زيباي آن را ميتوان در روز اربعين مشاهده کرد.توليت
آستان قدس رضوي با محکوم کردن حادثه تروريستي اهواز تصريح کرد :دشمنان
جمهوري اسالمي ايران درست در همان روزي که نيروهاي مسلح ما اقتدار خود را
به نمايش ميگذارند ،دست به اقدام تروريستي ميزنند تا از مردم اهواز و نيروهاي
مسلح و مقتدر اهواز انتقام بگيرند.وي خاطرنشان کرد :دشمنان تصور ميکنند که
اگر زنان ،کودکان و جانبازان  70درصد را به خاک و خون بکشند ،مردم ما در اهواز
و ديگر نقاط کشور نسبت به مقاومت خود دچار ترديد ميشوند.عضو هيئت رئيسه
مجلس خبرگان رهبري با تأکيد بر اين که مردم ما دشمن را به خوبي ميشناسند
و روشهاي آن را به درستي ميدانند ،عنوان کرد :اينگونه کارها عليه مردمي که در
هشت سال دفاع مقدس با تمام وجود در برابر دشمن ايستادگي و مقاومت کردند
و اجازه ندادند يک وجب از خاک اين کشور به دست دشمن بيفتد ،تأثيري نخواهد
داشت.وي گفت :به همت ملت شريف ايران ،نيروهاي امنيتي و مرزبانان شجاع ،صحنه
مقاومت هيچگاه خالي نخواهد شد و دشمنان نظام مقدس جمهوري اسالمي ايران
هيچگاه نخواهند توانست امنيت و آرامش را از مردم اين کشور سلب کنند.رئيسي
عامل اصلي وقوع اين حادثه تروريستي را کشورهاي مرتجع و مستکبر جهاني دانست

و اظهار داشت :تهديدات دشمن به هيچ عنوان کارساز نخواهد بود ،چرا که مردم اين
سرزمين با تکيه بر رهنمودهاي رهبر معظم انقالب همواره دشمن را در اين ميدان
دچار استيصال خواهند کرد.وي با اشاره بر مشکالت اقتصادي در جامعه ،ابراز داشت:
جمهوري اسالمي ايران امروزه در برابر فتنههاي بسياري از جمله جنگ اقتصادي
قرار دارد که مقتداي بصيرت آفرينمان از آن به عنوان جنگ و امپراطوري رسانهاي
ياد ميکند.توليت آستان قدس رضوي با بيان اين که خون شهداي هشت سال
دفاع مقدس و مدافعان حرم بيداري و بصيرت ميآفريند ،تأکيد کرد :ميان جاهليت
مدرن با جاهليت قديم تفاوتهايي وجود دارد .جاهليت مدرن مجهز به علم و فناوري
است ،مجهز به قدرت و امپراطوري رسانهاي و پشتوانه قدرت و ثروت است ،جاهليت
مدرن امروزه به شيوههاي مختلف ميکوشد تا موانعي در برابر انقالب اسالمي و انتشار
پيام انقالب اسالمي ايجاد کند .وي گفت :رهبر معظم انقالب در چند سال گذشته
فرمودند که دشمنان ميخواهد از کاستيهاي ما در حوزه اقتصاد سوءاستفاده کرده
و بر ملت ايران فشار وارد کنند ،از اين رو تالش کنيد اقتصاد مقاومتي را دنبال کنيد.
رئيسي اظهار داشت :اقتصاد مقاومتي ،اقتصادي است که در برابر هجمههاي دشمنان
آسيب نميبيند و کشور را دچار مشکل نميکند ،رهبر حکيم ما بارها تأکيد کردند و
هشدار دادند که گرههاي اقتصادي کشور بايد توسط تواناييهاي جوانان و نيروهاي
متراکمي که در کشور وجود دارد ،باز شود.توليت آستان قدس رضوي با بيان اين که
هيچ مشکلي در اين کشور بدون راهکار و راهحل وجود ندارد ،تصريح کرد :مشکالت
اقتصادي راهکار سياسي ندارد .براي برطرف کردن مشکالت اقتصادي بايد راهحل
اقتصادي پيدا کرد.وي افزود :راهبرون رفت از مشکالت اقتصادي مذاکره نيست بلکه
عمل کردن به اقتصاد مقاومتي و شکل دادن اقتصادي است که در برابر تکانها در
زندگي و معيشت مردم مشکل ايجاد نکند.

گزارش رسالت از کارگروه ويژه اقدام مالي؛

سناريوي ««اف اي تي اف»» و تحليل هاي پُر اشتباه!

سناريوي ««اف اي تي اف»» به همراه تحليل هاي پر اشتباه ادامه دارد و
موافقان اين مسئله همچنان معتقدند بايد تعهدات اين نهاد مالي را پذيرفت،
حال آنکه عملکرد سياسي گروه ويژه اقدام مالي مشهود است و نبايد با
ناديده گرفتن منافع ملي بي گدار به آب زد.
قرار است اليحه پيوستن جمهوري اسالمي ايران به کنوانسيون مبارزه با
تأمين مالي تروريسم در دستور کار مجلس قرار بگيرد .اين اليحه به عنوان؛
چهارمين اليحه مرتبط با «اف اي تي اف» شناخته مي شود اما مسئله
اينجاست که الحاق ما به اين کنوانسيون مي تواند براي کشورمان تبعات
امنيتي و اقتصادي داشته باشد.
به نظر مي رسد ،برخي ماموريت دارند ،توافقات و لوايح را بزک کنند،
مثال گفتند ،برجام آفتاب تابان است و قرار است از همان روز اجراي توافق
تحريم ها را بردارند و مراودات بانکي تسهيل شود ،حتي آب خوردن را
هم به برجام نسبت دادن اما اين چنين نشد و حاال دوباره بر لزوم تصويب
«اف اي تي اف» تاکيد مي کنند.
*«اف اي تي اف» چيست؟
«اف اي تي اف» يا گروه ويژه اقدام مالي يک سازمان بين دولتي است
که در سال  1989توسط عضو گروه «جي  »7تشکيل شده و مقر آن در
پاريس است و به دنبال مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم است اما
اين سازمان؛ تروريسم را مطابق ديدگاه خويش تعريف مي کند .براين اساس
در سال «( 2007اف اي تي اف») ،جمهوري اسالمي را به علت حمايت از
گروه هاي مقاومت ،در فهرست کساني قرار داد که حامي تروريسم هستند
بنابراين اين سازمان براي مبارزه با پول کثيف و تروريسم تعاريف ويژه خود
را دارد ،تعاريفي که با موازين ما همخواني ندارد.
از اين رو بسياري مخالف تصويب آن هستند زيرا هرگونه توافق در اين
زمينه به معناي آن است که جمهوري اسالمي از حمايت مقاومت دست
بردارد و به تعبير حسينعلي حاجي دليگاني قرار است در قالب اين معاهده
براي سپاه قدس محدوديت ايجاد شود.
به اعتقاد او ،پيدا و پنهان «اف اي تي اف» مورد بررسي قرار گرفته و اگرچه
اين سازمان هدف خود را بر روي مبارزه با پولشويي متمرکز کرده اما در
نهان مي خواهند کشورمان را کنترل کرده و مقدمات الزم را براي افزايش
تحريم ها فراهم سازند.
اگرچه ممکن است وزارت امور خارجه عنوان کند ،اف.اي.تي.اف تعاريف و
مفهوم ما را از تروريسم پذيرفته و ديگر سپاه ،نيروي قدس و نيروهاي مقاومت
از مصاديق تروريسم نخواهند بود اما واقعيت اين نيست .رژيم صهيونيستي،
عربستان و قطر باالترين حمايت ها را از النصره و داعش انجام داده اند
و با اين وجود در ليست سياه اين سازمان قرار نگرفته و مشمول تحريم
ها هم نيستند ،به نظر مي رسد موافقان اين لوايح يا ديدگاه درستي در
اين باره ندارند و يا بازهم مي خواهند حکايت برجام را تکرار کرده و همه
راه ها را به تصويب ««اف اي تي اف»» ختم کنند .ضمن اينکه سازمان
مذکور داراي عملکرد سياسي بوده و اساسا به همين علت نام کشور ما در
ليست سياه قرار گرفته است.
مرکز ديپلماسي عمومي و رسانهاي وزارت امور خارجه درباره اين پرسش
که«آيا قرار دادن نام ايران در فهرست سياه ماهيت سياسي هم داشته؟ پاسخ
داده است« :قطعاً سياسيکاري در همه فعاليتهاي دوجانبه و چندجانبه
دولتها وجود دارد .منتهي سياسيکاري نياز به ابزار توجيه دارد .تاخيرهاي
بيمورد در وضع و اصالح قوانين مطابق ديدگاههاي کارشناسان ذيربط کشور،
منجر به قرار گرفتن ما در فهرست سياه اين نهاد شد».
حال آنکه سال  95ولي اله سيف ،رئيس کل بانک مرکزي در اين زمينه
عنوان کرد« :حضور نام ايران در ليست سياه «اف اي تي اف» امري سياسي
و بدون توجيه بوده است» .به نظر مي رسد اين لوايح داراي همان رويه
سياسي است که پيش از اين مورد اشاره قرار گرفت.

شفيعي:

نزديکي به اروپا بايد توام ارتباط
بيشتر با شرق باشد
کارشناس مسائل بين الملل گفت :نزديکي به اروپا بايد توام ارتباط بيشتر
با شرق باشد.نوذر شفيعي در گفتوگو با خبرنگار مهر ،در خصوص اهميت
توجه بيشتر به ديپلماسي متوازن در سياست خارجي کشورمان اظهار داشت:

عضو هيئت نظارت بر رفتار نمايندگان ،حجت االسالم عليرضا سليمي در
گفتوگو با رسالت ابعاد پيوستن به اين کنوانسيون را مورد بررسي قرار
داد و گفت :همان طور که مقام معظم رهبري فرمودند ،پيوستن به اين
کنوانسيون ها ممکن است ،منافعي داشته باشد اما مضراتي هم دارد و کساني
که در اين زمينه پافشاري مي کنند بهتر است درباره شبهات پاسخ بدهند.
متاسفانه مشکل اين است که برخي در پاسخگويي به شبهات طفره مي
روند و حاضر نيستند شبهه زدايي کنند.
*تعهدات خارجي بايد با هماهنگي مجلس باشد
وي در بيان اين شبهات پرسش هايي را مطرح و عنوان کرد :سوال ما
اين است که چرا آقايان به صورت مخفي و پنهاني تعهد دادند .چرا بدون
هماهنگي مجلس اين اتفاق افتاد ،در حالي که طبق قانون اساسي بايد
تعهدات خارجي با هماهنگي مجلس باشد.
تصويب اين تعهدات در مجلس از بعد امنيتي داراي اهميت فراواني است.
وقتي کشور با تحريم روبهروست ،هيچ بانکي تمايلي براي همکاري ندارد،
در اين شرايط حجم گسترده تبادالت مالي ،به واسطه صرافي ها انجام
مي شود و از آنجايي که بخش هايي از «اف اي تي اف» در کشورمان اجرايي
شده ،مي توان ادعا کرد ،به علت ارائه اطالعات مبادالت مالي خارجي ايران
در قالب اين معاهده ،قيمت ارز به شدت نابسامان شده.
حجت االسالم سليمي هم معتقد است :در حال حاضر بخش هايي از
«اف اي تي اف» اجرا شده و برهمين اساس اطالعات صرافي هاي ما در
دوره تحريم ،به آمريکايي ها کمک قابل توجهي کرده و متاسفانه با اشراف
اطالعاتي منجر به تشديد آشفتگي بازار ارز شده اند.
اين عضو هيئت نظارت بر رفتار نمايندگان مجلس بيان کرد :دولت و وزارت
امور خارجه مي گويند ما در اين رابطه شرط و شروطي مي گذاريم اما
هيئت عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام در نامه اي که به مجلس
فرستاده ،صراحتا گفته است ،شروط اين ها قابل اعتماد نيست چون اين
شروط با کنوانسيون وين که مادر کنوانسيون هاست مغايرت دارد و حق
شرع و تحفظ ما را نمي پذيرند.
اگرچه گفته مي شود ،گروه ويژه اقدام مالي به دنبال بررسي تراکنش هاي
مالي و مقابله با پول هاي کثيفي است که صرف گروه هاي تروريستي مي
شود اما شواهد زيادي خالف اين مسئله را اثبات مي کند.
اين نماينده مجلس با تاکيد بر اينکه چگونه تراکنش هاي مالي گروه هاي
ترويستي نظير داعش ،االحوازيه ،جبهه النصره ،القاعده و حتي سازمان
منافقين کنترل مي شود ،افزود :تاکنون کشورهاي زيادي به اين سازمان
پيوسته اند اما چرا کمک هاي مالي برخي از کشورها که تروريست پرور
بوده و يا به تقويت سازمان هاي تروريستي نشان دار پرداخته اند ،کنترل
نشده است.
وي ادامه داد :اين مسائل نشان مي دهد« ،اف اي تي اف» به دنبال مبارزه
با تامين مالي تروريست و ساير مسائل نيست و تنها در پي محدود سازي
حماس ،حزب اهلل لبنان ،انصاراهلل يمن و گروه هاي مقاومت است.
اکنون زماني است که مسئوالن بايد به صورت موردي به شبهات اين
معاهده مالي پاسخ دهند تا باليي که برجام بر سرمان آورد ،تکرار
نشود .قرار بود ،بعد از تصويب برنامه جامع اقدام مشترک همه چيز
گل و بلبل شود اما نشد و مسئوالن امر در پاسخ به هر گونه نقد عنوان
مي کردند ،هنوز براي قضاوت زود است چون درخت برجام را تازه
کاشته ايم و قرار است سيب و گالبي بدهد اما ميوه اين درخت فشارهاي
تحريمي بود و در حال حاضر حجم تحريم هاي بعد از برجام بسيار
گسترده تر و عميق تر است.
عضو هيئت نظارت بر رفتار نمايندگان مجلس تاکيد کرد :آقايان درباره
برجام هم مطمئن بودند اما مارگزيده از ريسمان سفيد و سياه مي ترسد،
چه تضميني وجود دارد که بعد از اين مصوبه دچار مشکل نشويم .مگر

واقعيت اين است که امروز همه کشورهاي جهان در پي تنوع بخشي به روابط
خود هستند و در عرصه ديپلماسي به اين رويکرد «ديپلماسي همه سويي»
مي گويند.وي افزود :در دوران بعد از انقالب عمدتا ديپلماسي ما نامتوازن
بوده ،يعني اکثرا با کشورهاي شرقي ارتباط داشتيم و غرب را ناديده گرفتيم،
البته در اين مسير غربي ها هم کم کاري هاي خود را داشتند به عبارتي
توجه ما به غرب ناشي از سياست هاي خصمانه ما به آنها بود ،لذا عمال ما
يک ديپلماسي سياه و سفيد داشتيم.وي تصريح کرد :در برخي از دوره ها
تالش شد که ديپلماسي نگاه به شرق متوازن شود يعني تالش هايي صورت
گرفت براي آنکه با غرب هم ارتباطات خودمان را داشته باشيم و برجام اوج
اين تالش بود ،البته حرکت به سمت دستيابي به برجام حرکتي يکسويه به

نگفتند بعد از برجام  180ميليارد دالر پول داخل کشور مي آيد ،کجاست
اين پول ،آيا آمد؟ اگر آمده کجا رفته است ،به نظر مي رسد ،طرح اين
ادعاهاي غيرواقعي در مورد «اف اي تي اف» هم صادق است.
*جمهوري اسالمي قرباني تروريسم است
حسين مظفر ،عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام هم در اين باره به
رسالت توضيح مي دهد :اليحه اي که در حال حاضر از آن ياد مي شود با
اصالحات و حق تحفظ مطرح است و شوراي نگهبان هم آن را تاييد کرده
و البد همه شرايط مورد توجه قرار گرفته است.
وي گفت :البته آنچه مورد نظر سازمان «اف اي تي اف» است ،ترديدهايي را
به وجود مي آورد ،اينکه تعريف آنها از تروريست متفاوت است و اين مسئله
در مجمع تشخيص مصلت نظام مورد ارزيابي قرار مي گيرد و اگر احساس
شود ،حق تحفظ تاثيرات خود را دارد و نمي تواند مشکالتي را ايجاد کند،
تاييد مي شود اما اگر اشکاالتي وجود داشته باشد ،نظر خود را به شوراي
نگهبان اعالم مي کنند تا آنها تصميم گيري نمايند.
حسين مظفر با بيان اينکه ما با اليحه اي که دنياي غرب به دنبال آن
است ،مخالفيم ،اظهار کرد :آنها در نظام بين المللي فضايي را عليه جمهوري
اسالمي به وجود آورده اند تا ما را مدافع تروريسم نشان دهند در حالي که
ايران قرباني تروريسم است لذا بايد هوشيار باشيم تا بهانه اي بهدست آنها
داده نشود و مشکالتي براي آينده ايران به وجود نيايد.
اين عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام تصريح کرد :در حال حاضر اين
سازمان اجازه داده ،حق تحفظ انجام شود ولي مصوبات نبايد خالف
امنيت ملي کشور باشد.
مظفر نامدار ،محقق و پژوهشگر تاريخ معاصر و سردبير نشريه  15خرداد
نيز به عنوان مخالف اين اليحه به تشريح تبعات منفي ناشي از الحاق ايران
به کنوانسيون مبارزه با تامين مالي تروريسم پرداخت و به رسالت گفت:
وقتي شما قاعده اي را وضع مي کنيد که در آن چرخش مالي يک کشور
را تحت کنترل نگه مي داريد ،به طور طبيعي به معناي نوعي تحريم است.
ضمن اينکه معموال ادبيات آمريکا متصل به اين است که هر واژه را آن
طور که دلشان مي خواهد معنا کنند و طبعا مي توانند هزينه ما براي
جنبش هاي منطقه را به عنوان هزينه براي تروريسم تفسير کنند.
*«اف اي تي اف» به دنبال ايجاد محدوديت براي کشورهايي است
که تابع آمريکا نيستند
وي معتقد است :اگر عرق ملي داشته باشيم و قلبمان براي پيشرفت
وطنمان بتپد ،نبايد چنين مسئله اي را که آمريکايي ها علم کرده اند،
بپذيريم .هرچند اگر مقداري از دنياي سياست هم خبر داشته باشيم،
مي فهميم اين سازمان مي خواهد ،کشورهايي که به هر دليلي تابع آمريکا
نبوده و مستقل و آزاد هستند ،محدود شوند.
«تاريخ دوباره تکرار مي شود ،شايد برخي نمايندگان مجلس نسبت به
سياست هاي جهاني جاهل بوده و يا ترسو هستند و شبحي را توهم
مي کنند که ديگران نمي بينند» ،اين تعبيري است که نامدار به کار مي
برد تا مفهوم سخنش را بهتر برساند.
به تعبير وي ما در دوران معاضر از اين داستان ها زياد داشته ايم و قرارداد
ترکمن چاي ،از دست رفتن قفقاز ،قرار گرفتن رود ارس به عنوان مرز ايران
و از دست رفتن بخش عظيمي از سرزمين هاي شمالي ايران به خاطر
همين توهم بود.اين پژوهشگر تاريخ بيان کرد :يکي ديگر از علت هايي که
برخي مسئوالن به دنبال اجراي «اف اي تي اف» هستند ،مربوط به فرزندان
آنهاست که خارج از کشور هستند و مي خواهند تبادالت مالي را راحت تر
انجام دهند اما مثل روز روشن است ،اين معاهده هم به سرنوشت برجام
دچار مي شود .وي عنوان کرد :در حال حاضر بايد پرسيد نور آفتاب تابان
برجام کجا تابيده ،شايد اين آفتاب براي غربي ها بوده ،چون باالي سر مردم
ما سايه هاي سنگيني است که اجازه تابش نمي دهد.

سمت کشورهاي غربي تلقي نمي شود بلکه نوعي توازن بخشي به سياست
خارجي ايران و استفاده همزمان از ظرفيت هاي شرق و غرب در جهت
تامين منافع ملي بود.عضو سابق کميسيون سياست خارجي مجلس با بيان
اينکه امروز اروپا با ايران روابط خوبي دارد اما آمريکاي ترامپ ،سياست هاي
خصمانه خود را عليه ما افزايش داده ،ابيان کرد :الزم است که ما همچون
گذشته روابط خود را با اروپا به عنوان يکي از قدرت هاي بينالمللي ادامه
بدهيم و در موضوع برجام خالء ناشي از عدم حضور آمريکا را با همکاري
بيشتر با اروپايي ها جبران کنيم که البته نزديکي به اروپا بايد توأم با نزديکي
هر چه بيشتر به شرق با محوريت روسيه ،چين و هند باشد و در اين صورت
منافع ملي ما تامين خواهد شد.

هشت ساله ما کساني که ادامهدهنده راه حضرت زينب هستند حماسهها آفريدند
که يکي از اين بزرگواران خانم حيدرپور است که نمادي از ايشان و زنان انقالب
اسالمي در «فرنگيس» نشان داده شده است .اين نقش بايد هم در ايران و هم
در جهان تبيين شود.
وي افزود :تنها نقش در جنگ نظامي نيست ،در عصر جنگ فرهنگي نيز زنان ما
حماسهها آفريدند که يکي از آنها تدوين کتابهايي در اين ارتباط است .بايد تقدير
ويژه کرد از نويسندگاني که اين حماسهها را براي نسل بعد تبيين ميکنند ۲۵ .سال
قبل که رهبر انقالب از اين کتابها حمايت ميکردند ،آن روز شايد حوزه هنري هم
متوجه نبود که چه حماسههايي تدوين ميکند .امروز نمايي از اين حماسه را در
جمهوري اسالمي شاهد هستيم و در آينده بخشهاي بيشتري از اين حماسهها روشن
خواهد شد .اميدواريم آيندگان قدر اين زحمات را بيشتر بدانند .من سي سال قبل
به آقاي سرهنگي اين موضوع را گفتم و تاکيد کردم که شايد حوزه هنري خود نيز
نداند که چه گنجي را به وجود ميآورد و لي امروز ميدانيم که آينده نمايي روشن
و درخشان از اين حادثه را روشن خواهد کرد.
مرتضي سرهنگي نويسنده و مدير دفتر ادبيات و مقاومت حوزه هنري نيز در ادامه
اين نشست در سخناني عنوان کرد :در جنگ دفاعي کسي پير و جوان و مرد و زن
نيست .همه سرباز هستند .من ميخواهم بگويم همه محاسبه دشمن براي حمله به
ما درست بود .وقتي جنگ آغاز شد ما در ضعيفترين شکل ممکن بوديم.
دشمن فکر ميکرد که ميتواند به نتيجه دلخواه برسد ولي آنها اين را در نظر نگرفتند
که همه مردم ما به ناگاه سرباز ميشوند .امروز هم نوشتن بعد از جنگ سنت شده
است ،همه مينويسند تا بگويند چه اتفاقي افتاده است .فتاحي هم در اين راه کار
بزرگي کرد و خانم حيدرپور را به ما معرفي کرد.
وي ادامه داد :ادبيات جنگ ما تا به روستاها نرود اصالت خود را به دست نميآورد.
بسياري از آزادگان و سربازان ما در روستاها هستند و کسي از رشادتهاي آنها
خبر ندارد.
وي در ادامه با بيان خاطرهاي از پزشک عراقي يادآور شد :دفاع مقدس ما يک جنگ
جهاني سوم بود اما در مقياسي محدود .من اميدوارم با اتفاقاتي که براي اين اثر رخ
داد بتوان در کار خاطرهنگاري و خاطرهنويسي در کرمانشاه نيز فرجي ايجاد کرد که
کارهاي بر زمين مانده بسياري در آنجا داريم.
سرهنگي تاکيد کرد :اميدواريم يک گشايشي در حوزه ادبيات مقاومت کرمانشاه
رخ دهد .کرمانشاه عضو پنج استان جنگي ماست .کار ناشده بسيار هست .اميدواريم با اين
اتفاقي که براي کتاب «فرنگيس» رخ داد ،اتفاقات خوب ديگري نيز رقم بخورد.
معصومه سپهري ،نويسنده کتابهاي «نورالدين پسر ايران» و «لشکر خوبان» نيز
در ادامه اين نشست با اشاره به اينکه در رنجها ،شاديها و غمهاي خانم حيدرپور
شريک هستيم ،گرچه نميتوانيم هنوز ذرهاي از دردهاي او را درک کنيم ،گفت:
روزگار نشان خواهد داد که اين آثار چه کار کردهاند و چه بار سنگيني را از دوش
ملت ما برداشتهاند .اين آثار متوني هستند که به کمک آن ميتوان انسان بهتري
بود .ميتوان به کمک آنها سختکوشي و اخالق و اعتماد به نفس جامعه را باال برد.
من معتقدم خانم حيدرپور و تمام کساني که رنج جنگ بر تنشان مانده است ،آيتي
براي ما هستند.وي افزود :اگر نويسندگاني مانند خانم فتاحي نبودند اين رنجها گفته
نميشد .کاش با کتابهاي خاطرات دفاع مقدس درست برخورد کنيم تا نويسندگان
راغب شوند بيشتر در اين حوزه کار کنند .اين فقط مسئله مالي نيست .ما به دليل
برخي مسائل تمرکزمان را از اين حوزه از دست دادهايم؛ در حالي که دوست داريم
در حوزه دفاع مقدس کار کنيم.وي تاکيد کرد :اگر قرار است اين آثار به فيلم تبديل
يا ترجمه شود ،کار بايد درست صورت بگيرد .اميدوارم سرنوشت خانم حيدرپور
تلنگري براي همه ما باشد.
در بخش ديگري از اين مراسم بهنازضرابيزاده از نويسندگان دفاع مقدس نيز متني
را خطاب به مهناز فتاحي قرائت کرد که در آن به تقديس از مقام روايتگري زنان
راوي دفاع مقدس و مادران شهدا پرداخته شده بود.
در ادامه مهناز فتاحي در سخناني عنوان کرد :خبر اين اتفاق را که به خانم فرنگيس
دادم بسيار خوشحال شد و من اميد دارم که هميشه دلشاد باقي بماند .من بايد از
همه کساني که سالها در کنار من بودند تا بنويسم تشکر کنم و بگويم که با همه
وجود به شما افتخار ميکنم .امروز اما به اين فکر ميکنم که قلم من و تبر فرنگيس
يکي است .اگر او روزي با تبرش سرباز عراقي را کشته است امروز قلم من هم همان
رسالت را دارد.وي ادامه داد :فرنگيس راضي به روايت خاطراتش نبود تا اينکه من
ماجراي زندگي و خاطرات پدرم را برايش گفتم ،از اينکه خود فرزند جنگم ،از خندههاي
کودکانهام به صداي خمسهخمسهها و ميگها ،از اينکه قبل از شروع جنگ بدن پدرم
را پر از ترکش ديدهام .انگار سرنوشت بايد من و او را به هم ميرساند.
فتاحي افزود :مردم کرمانشاه هنوز سختي بسياري را تحمل ميکنند .آنها نياز به توجه
دارند .راويان زندهاي از جنگ هستند که حتي بسياري از آنها پرونده جانبازي هم
ندارند.وي همچنين خواستار ايجاد انجمني از زنان راوي و روايتگر خاطرات هشت
سال دفاع مقدس شد.فرنگيس حيدرپور نيز در اين مراسم با بياني از خاطرات خود
از سالهاي دفاع مقدس از اتفاقي که براي اين کتاب شکل گرفته است ابراز تشکر
و خوشحالي کرد.
در ادامه مراسم هفتمين پاسداشت ادبيات جهاد و مقاومت با موضوع بررسي نقش بانوان
در دوران دفاع مقدس که صبح ديروز در مؤسس ه پژوهشي فرهنگي انقالب اسالمي
برگزار شد ،تقريظ حضرت آيتاهلل خامنهاي بر کتاب «فرنگيس» منتشر شد.متن
يادداشت رهبر انقالب بر اين کتاب -که روايتي است از مقاومت بانوي روستايي مرزنشين
ُکرد کرمانشاهي در مقابل حمالت رژيم متجاوز بعثي -به شرح زير است:
الرحيم
الرحمن ّ
بسم اهلل ّ
بااهم ّيتي از حوادث دوران دفاع را به مناسبت شرح حال
بخش ناگفته و ّ
اين بانوي شجاع و فداکار ،در اين کتاب ميتوان ديد .بانو فرنگيس دالور با
روحيهي استوار و پُرقدرت ،و با زبان صادق و صميمي يک روستايي،
همان
ّ
و با عواطف و احساسات رقيق و لطيف يک زن ،با ما سخن گفته و منطق ه
جزئياتش به ما نشان
ناشناخته و ّ
مهمي از جغرافياي جنگ تحميلي را با ّ
داده است .ما از روستاهاي مرزي در دوران جنگ و مصائب فراوان آنان و
آوارگيها و گرسنگيها و خسارتهاي ما ّدي و ويرانيها و داغ عزيزان آنها،
هرگز به اين وضوح و تفصيلي که در اين روايت صادقانه آمده است ،خبر
نداشتيم؛ و نيز از فداکاري جوانان آنان که در شمار ا ّولين شتابندگان به
مقابله با دشمن مهاجم بودند .ماجراي قتل و اسارت دشمن به دست اين
بانوي دالور هم که خود يک داستان مستقل و استثنائي است که نظير آن
فقط در سوسنگرد ،در همان اوان ،اتّفاق افتاده بود .بانو فرنگيس را بايد بزرگ
داشت و از نويسندهي کتاب -خانم فتّاحي -بهخاطر قلم روان و شيوا و هنر
مصاحبهگيري و خاطرهنويسي ،بايد بسيار تش ّکر کرد.

