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ايالم سينما ندارد

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار رئیس و اعضای
دوره جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام:

در گزند باد و باران

 18سال از درگذشت
خالق «دو قرن سکوت» گذشت

آقایهاشمیرفسنجانیباتوانايیوتدبير
و آگاهی به وظايف خود عمل میکرد

 14سپتامبر 2017

8

روزنامه سیاسی ٬اقتصادی ٬اجتماعی
و فرهنگی صبح ایران

7

2

«همدلی» پای صحبت ورشکستگانی نشست که
روزگاری نهچندان دور صاحبان مشاغل مولد بودند

جهانبخش خانجانی در گفت و گو با «همدلی»:

هدايت آيت اهلل هاشمی
مجمع را از راديکاليسم
دور نگه داشت

کارآفرين

2

ديروز

نوزدهمین دورة جشن خانة سینما با بسیاری
ی خالی برگزار شد
صندل 

ِ
خواب» و «فروشنده»
«رگ
ِ
فاتح شب سينمای ايران
10

برجام و چشمانداز حل
مشکالت پتروشیمیها

سردار نجات ،جانشین رئیس سازمان اطالعات سپاه پاسداران:

5

مولویعبدالحمید

يک پوشش خبری ساده!
9

فرماندهسپاهشهریار:

قرار بود در ايام محرم
 300داعشی عمليات
تروريستیداشتهباشند

حصر با درخواست رئيس
قوه قضائيه و تاييد شورای
عالی امنيت ملی بود

خدمات پزشکی که به سران فتنه داده میشود به سران قوا داده نشده است
همینصفحه

8

پيکموتوری
امروز

اين بانکها بودند که در دوران تحريم
کمر صنايع ُخرد راُ ،خرد کردند
رضا نحوی  -بسیاری معتقدند ایران در چهل سال گذشته دو جنگ را تجربه
کرده است؛ جنگ اول ،جنگ 8ساله بود و جنگ دوم بین سالهای  86تا  92اتفاق
افتاد .البته جنس جنگها متفاوت است .در جنگ دوم خبری از حمله نظامی نیست
اما تبعات یک حمله نظامی کامال در همه ابعاد اجتماعی ،اقتصادی و سیاســی آن
مشهود بوده است .اگر بخواهیم به شکلی استعاری تبعات محاصره تنگ اقتصادی
کشور در اواخر دهه پیشین را به بیان آوریم ،می توان این گونه گفت :تعطیلی بیش
از  ۷هزار کارخانه و واحد تولیدی در کشور تداعی گر شهری است که به خاطر جنگ
قریبالوقوع متروک شده است .در طول  8سال دولت نهم و دهم ،نرخ تورم در کشور
4
چند برابر شد به شکلی که در ...

قاب روز
سردار نجات ،جانشین رئیس سازمان اطالعات سپاه پاسداران:

حصر با درخواست رئيس قوه قضائيه و تاييد شورای عالی امنيت ملی بود
جانشین رئیس سازمان اطالعات ســپاه گفت :اص ً
ال رهبری
در امور حصر دخالت نداشتند و ندارند .درخواست رئیس قوه
قضاییه و مصوبه شــورای عالی امنیت ملی بود .امروز هم اگر
بنابر مصالحی فرضاً شورای عالی امنیت ملی تصمیم گرفت در
شرایط حصر تغییر ایجاد کند (که البته تاکنون طبق گزارش
سخنگوی دبیرخانه شــورای عالی امنیت ملی هیچ تصمیم
جدیدی در مورد حصر گرفته نشده) باز حق قوه قضاییه برای
محاکمه آنها سرجای خودش است چرا که هر سه نفر این افراد
پرونده مجرمیت مفتوح دارند.
ســردار حسین نجات جانشین رئیس سازمان اطالعات سپاه
پاسداران طی سخنانی در جمع مسئوالن بسیج دانشجویی
کشور به تشریح موضوع فتنه  88و اقدامات منتهی به تصمیم
نظام برای حصر سران فتنه پرداخت.
ســردار نجات با بیان اینکــه از چند ماه قبــل یک جریان
سازماندهی شــده و یک کمیت ه برای احیای جریان فتنه و
ملتهب کردن فضای سیاسی کشور تشکیل شده که میخواهد
جای متهم و مدعی را در موضوع فتنه عوض کند ،اظهار داشت:
ما معتقدیم که فتنه جنایات بزرگی را مرتکب شد ،امنیت ملی
را خدشــهدار کرد و در مردم ایجاد انشــقاق نمود ،دشمنان
خارجی ما را امیدوار نمود .و حاال میخواهند از موضع طلبکار،
نظام را بدهکار نشان دهند.
وی با بیان اینکه آنها برنامه مفصلی برای چند ماه آینده دارند،
افزود :من در این سخنان در چند سرفصل به موضوع فتنه و
نحوه برخورد نظام با این افراد خواهم پرداخت.
گزیده سخنان سردار نجات را به نقل از خبرگزاری فارس در
ادامه می خوانید:
به گفته حضرت آقا ،فتنه  88یکی از بزرگترین چالشهای
ایجاد شده برای نظام بود که حتی از جنگ تحمیلی و یا فتنه
منافقین در خرداد سال  60هم باالتر است.
شاید تعداد زیادی از علت حصر و یا روال قانونی آن مطلع
نباشند ،همه اسناد میگوید اردوکشیهای خیابانی در جریان
فتنه از قبل طراحی شده بود و طبق اطالعاتی که ما داشتیم ،در
جریان فتنه اتاقهای فکری تشکیل شد و این طور برنامهریزی
کردند که اگر ما در انتخابات پیروز شــویم و هوادارانمان در
خیابان باشند ،میتوانیم مطالبات دیگر را مطرح کنیم و اگر
در انتخابات شکســت خوردیم ،باید با مطرح کردن تقلب در
انتخابات ،خواستار ابطال شویم و وقتی این خواسته محقق شد،
در واقــع پیروزی ما اســت و میتوانیم مطالبات بعدی را هم
مطرح کنیم.
در آن مقطــع یــک جزوه  40صفحهای به عنوان ســند
«تأمالت راهبردی حزب مشارکت» در دفتر این حزب با آرم
آنها به دست آمد که حاوی راهکار عبورازحکومت به اصالح آنها
توتالیتر به دمکراتیک اسالمی بود که چطور میتوان با استفاده
از تجربه انقالبهای مخملی در دیگر کشورها جریانی را علیه
حاکمیت ایجاد کرد ،نارضایتیها را گسترش داد و اعتراضات
مدنی را به وجود آورد.

از مدتها قبل از آن ،مجموعه جلســاتی در دفتر مهندس
موســوی برگزار میشد و در این جلسات در خصوص راهکار
عبــور از حکومت مبتنی بر والیت فقیه بحث کردند و بعدها
که افرادی دستگیر شدند ،صورت جلسات آنها به صورت تایپ
شده در اختیار ما قرار گرفت.
علت اینکه فتنه بیشتر در تهران بود و خیلی به شهرهای دیگر
ســرایت نکرد ،این بود که اگرچه آنها در شهرهای محدودی
توانســته بودند سازمان رأای را ایجاد کنند اما نتوانستند این
شبکه را در دیگر شهرها گسترش دهند.
آنها برای آزمایش و تســت این شــبکه یک هفته قبل از
انتخابات فراخوانی دادنــد و به عنوان حمایت از یک کاندیدا
تالش کردند تا یک زنجیره انســانی به اصطالح خودشان از
میدان راهآهن تا تجریش تشکیل شود .و این سازماندهی را در
صحنه عمل آزمایش نمایند.
اینها از آذرماه سال  87شروع به ایجاد تشکیک در سالمت
انتخابات کردند و گفتند قرار اســت در انتخابات تقلب شود.
آقایان مرعشی ،آرمین ،هاشمی رفسنجانی ،کروبی ،سالمتی و
نبوی از جمله کسانی بودند که در سخنرانیهایشان متعرض
تقلب در انتخابات شدند و در انتخاباتی که قرار بود شش ماه
برگزار شود تشکیک کردند و برای همین یک ستاد صیانت از
آرا به ابتکار آقای بهزاد نبوی با مسئولیت علیاکبر محتشمیپور
تشکیل شد.
مقام معظم رهبری در فروردین ســال  88در ســخنرانی
مشهد به این امر اشاره کرده و فرمودند در حالی که چند ماه
به انتخابات مانده برخی به دنبال ایجاد تشــکیک در سالمت
انتخابات و مأیوس کردن مردم هستند.
طبق نظرسنجیهایی که ما بعد از انتخابات داشتیم ،آرای
مهندس موســوی از  33درصد در روز  22خرداد به موازات
اقدامات ساختارشــکنانهاش ریزش میکرد و بعد از  9دی به
کمتر از  9درصد رســید و این عدد هم در جمهوری اسالمی
طبیعی است.
حرف ما این نیســت که کســی نگوید در انتخابات تقلب
شده است یا به نتایج انتخابات اعتراض نکند ،اما برای اعتراض
مجاری قانونی و سازوکار قانونی وجود دارد ودر تمام دنیا نیز
برای این اعتراضات مجاری قانونی یا دادگاه قانون اساسی وجود
دارد ،در کشــور ما هم شــورای نگهبان مسئول رسیدگی به
اعتراضات است و افراد باید مدارک و مستندات خود را به آنجا
ارائه میدادند همانطور که در انتخابات اخیر یکی از کاندیداها
اظهار داشــت برخی تخلفات و یا تقلب در انتخابات صورت
گرفته و اعتراض خود را به شورای نگهبان منتقل کرد و این
شورا هم بعد از بررسی اعالم کرد که اگرچه برخی تخلفات رخ
داده اما به گونهای نبود که در نتیجه انتخابات تأثیر بگذارد.
همان دولت (دولت احمدی نژاد) که انتخابات سال  88را
برگزار کرد ،در ســال  92انتخابات ریاست جمهوری را برگزار
کرد و آقــای روحانی با  50.7درصد به عنوان رئیس جمهور
انتخاب شد و از 7دهم درصد آرای مردم حفاظت کرد.

ما آن شب در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی بودیم .اواخر
شب وزارت کشور گفت آرا بسیار به هم نزدیک است و ممکن
است انتخابات به دور دوم کشیده شود اما فردای آن روز دیدند
که روحانی 7دهم درصد رأی بیشتر آورده است .حاال اگر آن
دولت در سال  88چنین تقلبی میتوانست بکند در سال 92
نمیتوانست 7دهم درصد آرا را جابهجا کند تا انتخابات به دور
دوم برود؟
رهبــری هــم در  26خرداد  88جلســهای گذاشــتند و
نمایندههــای کاندیداها را به حضــور پذیرفتند که از طرف
آقای کروبی ،آقای الویری و یک نفر دیگر و از طرف مهندس
موسوی ،آقایان آخوندی و بهشتی در این جلسه حضور پیدا
کردند و نمایندگان آقای احمدینژاد و آقای رضایی و شورای
نگهبان و وزارت کشــور هم بودند .در همین جلسه نماینده
مهندس موسوی گفت من معاون وزیر کشور بودهام و میگویم
تقلب در این سطح ممکن نیست و اظهار داشت که اعتراض
ما به مهندسی انتخابات است و نماینده آقای کروبی هم گفت
اعتراض ما به تایید صالحیت آقای احمدینژاد است.
یکی از اعضای مرکزیت حزب مشارکت و مجاهدین انقالب
اسالمی که از صحنهگردانان اصلی اعتراضات  88بود و تندترین
ت خود طی مصاحبهای
بیانیهها را میداد ،در جریان بازداشــ 
گفت از نظر من که پیش از این معاون سیاسی وزیر کشور بودم
امکان این حجم تغییر آرا در نظام انتخاباتی ما وجود ندارد.
در  24خرداد  88رهبری مهندس موســوی را خواستند
و به او گفتند که جنس تو از جنس ضدانقالب نیســت و اگر
اعتراضی داری از مسیر قانونی پیگیری کن و به او تذکر دادند
که اگر کاری را شروع کردی معلوم نیست بتوانی جمع کنی و
به شورای نگهبان هم فرمودند تا به اعتراضات رسیدگی کنند
و اگر هم الزم اســت حتی 30درصد صندوقها را بازشماری
کنند .بعد از آن ،همان جلســه را با نمایندگان کاندیداها هم
گذاشتند و حرفهای آنها را شنیدند و رسیدگی به اعتراضات را
به شورای نگهبان توصیه کردند .البته مهندس موسوی گفت
من حکمیت شــورای نگهبان را قبول ندارم و رهبری هم با
مشورت شورا  4نفر دیگر را هم مأمور کردند که بر رسیدگی به
اعتراضات نظارت کنند و بعد از آن از کاندیداها خواسته شد تا
مدارک و مستندات خود را ارائه دهند اما هیچ سندی داده نشد
و با این حال  10درصد از صندوقها را هم بازشماری کردند اما
در نتیجه انتخابات تغییری ایجاد نشد.
رهبری حتی به شــورای نگهبان گفته بودند  5روز دیگر
هم رسیدگی به اعتراضات را تمدید کنند اما باز هم مهندس
موسوی و آقای کروبی نتوانستند مستنداتی به شورای نگهبان
ارائه دهند.
یادم هست سال  88در جریان یکی از افطارهای رهبری با
دانشجویان در حالی که معموالً دانشجویان از قبل وقت گرفته
و به سخنرانی میپردازند یک نفر از آنها از میان جمعیت بدون
هماهنگی بلند شد و از رهبری سؤال کرد که چرا شما اجازه
میدهید این منافقین به اقدامات مجرمانه خودشــان ادامه

دهند .رهبــری در جواب به او فرمودند چــرا از لفظ منافق
استفاده میکنید .درست است که ما معتقدیم این افراد تخلف
کردهاند اما نباید از لفظ منافق برای آنها استفاده کرد .این نشان
میدهد که رهبری در اوج فتنه افکنیها تالش داشتند آنها به
کشتی نجات نظام برگردند.
رهبری یک بار هم در پیامی به نیروهای امنیتی فرمودند اگر
 50نفر را دستگیر کردید و در میان آنها یک نفر بیگناه و 49
نفر گناهکار بودند اگر نتوانستید آن یک نفر بیگناه را شناسایی
کنید حق ندارید هیچکدام از آن  50نفر را شــب در بازداشت
نگه دارید و باید همه آنها آزاد شوند .این نشان میدهد که نظام
جمهوری اسالمی برای حفظ امنیت خود حاضر نیست حتی
به یک نفر ظلم شود.
در  16بهمن  89موسوی و کروبی به قصد ایجاد فتنه جدید
با اینکه میدانستند روز  22بهمن راهپیمایی برگزار میشود ،از
وزارت کشور درخواست مجوز راهپیمایی در حمایت از انقالب
تونس و مصر از میدان انقالب به ســمت آزادی را کردند .این
در حالی بود که مردم ایران بطور طبیعی در  22بهمن حمایت
خود را از این انقالبها اعالم میکردند.
وزارت کشور با این راهپیمایی مخالفت کرد اما رسانههای
خارجــی و ضدانقالب همین درخواســت را تبدیل به بیانیه
راهپیمایی کرده و به شــدت بازتــاب دادند و آن را منعکس
کردند .اطالعاتی که به دست ما میرسید حاکی از آن بود اینها
قصد داشتند در اقدامی مشابه کار مصر در میدان تحریر ،در
میدان آزادی چادر بزنند و آنجا مستقر شوند و اعالم کنند تا
برآورده شدن مطالباتشان خارج نخواهند شد و این آغاز فتنه
جدید بود .اما نهایتــاً  3500نفر به خیابان آمدند و با نیروی
انتظامی درگیر شــدند که منجر به شهادت  2نفر شد.فردای
آن روز موســوی و کروبی بیانیه داده و از این اقدام غیرقانونی
حمایت کردند.
در این مقطع بود که قوه قضاییه به دبیرخانه شورای عالی
امنیت ملی نامه زد و گفــت نظام  20ماه در مقابل این افراد
مماشات کرده آما آنها قصد پایان دادن به ماجرا و اصالح رویه
خود را ندارند و به دنبال فتنه جدید هســتند .اینجا بود که
رئیس قوه قضاییه از رئیس شورای عالی امنیت ملی درخواست
حصر کرد.
 این موضوع در دبیرخانه بررســی و در شورای عالی امنیت
ملی مطرح شــد و حتی یک نفر هم مخالفت نکرد در حالی
که افرادی مانند آقای روحانی که آنروز نماینده رهبری بودند،
رؤسای قوا ،وزیر خارجه ،وزیر کشور ،رئیس ستاد کل و ...عضو
بودند همه بدون حتی یک نفر مخالف ،همانطور که دبیرخانه
شورای عالی امنیت ملی اعالم کرد ،اصل مجرم بودن اینها را
تأیید کردند ،محاکمه را به مصحلت ندانستند (با اینکه محاکمه
حق قوه قضاییه بود) و حصر را تأیید کردند.
در خصوص ماجرای آقای منتظری هم همین روال طی شد.
بعد از شرارتافکنیهای ایشان شورا تصمیم به حصر گرفت و
شورای عالی امنیت ملی هم یک نهاد قانونی است که رؤسای

قوا و شخصیتهای مهم دیگر عضو آن هستند.
آنها در خانه خودشــان اســکان داده شدند که یک طبقه
کامل در اختیار آنها بــود و در یک طبقه دیگرهم نیروهای
امنیتی حضور دارند البته بعدها فرزندان و اعضای خانوادهشان
هم اجازه یافتند که با آنها دیدار کنند و خدمات پزشکی که
به ســران فتنه داده میشود به ســران قوا داده نشده است.
استخر و سونا رفتنشان بجا است ،به شمال و اسبسواری و
سرعین میروند و همین آقایی که گفته میشد پایش شکسته
اسبسواریاش را هم رفته است .آن یک نفر دیگر هم خودش
نخواسته چون میخواهد مظلومنمایی کند .البته یک بار که به
منزل یکی از اقوام رفته بود همسرش قب ً
ال به یکی از گروههای
دانشــجویی خبر داده و وقتی او به آن منزل رفته بود آنها هم
آنجا حضور داشتند که همین باعث عصبانیت و اعتراض او به
همسرش شد.
اصــ ً
ا رهبــری در امور حصر دخالت نداشــتند و ندارند.
درخواســت رئیس قوه قضاییه و مصوبه شورای عالی امنیت
ملی بود .امروز هم اگر بنابر مصالحی فرضاً شورای عالی امنیت
ملی تصمیم گرفت در شرایط حصر تغییر ایجاد کند (که البته
تاکنون طبق گزارش سخنگوی دبیرخانه شورای عالی امنیت
ملی هیچ تصمیم جدیدی در مورد حصر گرفته نشده) باز حق
قوه قضاییه برای محاکمه آنها سرجای خودش است چرا که هر
سه نفر این افراد پرونده مجرمیت مفتوح دارند.
االن هم جریان فتنــه با میانداری دو نفر از زندانیان فتنه
کمیتــهای را راهاندازی کرده که مــا به آن کمیته احیا فتنه
میگوییم .این کمیته میخواهند برخی رسانههای داخلی و
خارجی را سرخط کنند و جریانها و کمپینهای اجتماعی با
کمک رسانههای ضدانقالب ایجاد کنند و اینطور وانمود کنند
که رفع حصر مطالبه مردم اســت .اینها میگویند چرا اجازه
نمیدهید محصورین از خودشان دفاع کنند در حالی که آنها
به تعداد کافی ظرف  20ماه بیانیه دادند و هرچه خواســتند
گفتند و هر نوع تحریکی را انجام دادند و جرم سران فتنه از نوع
جرم آشکار است و همه حقوقدانان به این امر صحه میگذارند.
اعتراضات خیابانی و فتنه  88از قبل برنامه ریزی شده بود
و جریان فتنه با مخدوش کردن امنیت ملی و امیدوار کردن
دشمنان نظام ،ایجاد انشقاق میان مردم و زمینه سازی برای
تحریمهای اروپا و امریکا مرتکب جنایات بزرگی شدند.
اگر امام زنده بودند این افراد را مصداق باغی دانسته و با آنها
به شدت برخورد میکردند ،اما رهبری به دلیل فضای غبارآلود
اینگونهمصلحتندانستند.
حصر فتنهگران زمانــی اتفاق افتاد که آنها  20ماه پس از
انتخابات  88در بهمن  89بدنبال ســوری سازی ایران بوند و
میخواستند ناامنیهای جدیدی بوجود بیاورند.
تعدادی از محکومین و زندانیان فتنه با تشکیل کمیتهای
بدنبال ایجاد یک فتنه جدید هستند که البته نظام اقدامات غیر
قانونــی آنها را تحت کنترل دارد و عندالزوم با هماهنگی قوه
قضائیه با آنها برخورد خواهد شد.

