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چند هفته قبل بود كه سامس��ونگ اعالم كرد قصد دارد 
يك نسخه رايگان از گوشي هوشمند پرچمدار جديدش، 
گلكسي نوت ۸، را به ورزشكاران و مقامات ورزشي حاضر 
در المپيك زمس��تاني ۲۰۱۸ كره جنوبي اهدا كند. اين 
نخستين  باري نبود كه سامسونگ چنين اقدامي را انجام 
مي داد چراكه در بازي هاي المپيك سال ۲۰۱۶ ميالدي 
نيز به ورزشكاران گوشي هوشمند گلكسي اهدا كرد. اما 
همه چيز با انتشار يك خبر، رنگ ديگري گرفت. سايت 
GIZMODO نوش��ت: »ورزش��كاران دو كشور ايران 
و كره شمالي از هداياي شركت سامسونگ كه  اسپانسر 
مس��ابقات المپيك زمس��تاني ۲۰۱۸ اس��ت برخوردار 
نخواهند شد.« البته طبق گزارش AFP دليل اهدا نشدن 
گوشي هاي سامسونگ به ورزش��كاران و مسووالن كره 
شمالي و ايران تحريم روابط تجاري با اين كشورها از سوي 
سازمان ملل اس��ت. ماجرا خنده دار بود. از آنجايي كه هر 
گوشي سامسونگ 9۲۰ دالر ارزش دارد، داده شدن اين 
گوشي ها به ورزشكاران ايراني و كره شمالي به عنوان يك 
كاالي الكچري، باعث مي شد كه كره جنوبي بيش از حد 
مجازي كه س��ازمان ملل براي آنها تعيين كرده است با 
اين دو كشور تبادل تجاري كاالهاي لوكس داشته باشد! 
۲۲ ورزشكار از كره شمالي و چهار ورزش��كار از ايران در 
بازي هاي المپيك زمستاني امس��ال حضور دارند. پس 
از اين اتفاق كميته مل��ي المپيك ايران ب��ه IOC نامه 
اعتراضي نوش��ت و اين رفتار را ناقض منش��ور المپيك 

دانست. ماجرا در رسانه هاي ايران بازتاب يافت. حتي خبر 
رسيد محمدجواد ظريف، وزيرامورخارجه كشورمان پس 
از اقدام غيراخالقي صورت گرفته، در جلسه اي به سفير 
كره جنوبي در تهران اع��الم كرد كه اگ��ر كره اي ها اين 
اقدام خود را جبران نكنند، گوش��ي خود را تغيير خواهد 
داد. در حال حاضر محمد جواد ظريف از گلكسي اس ۸ 
اس��تفاده مي كند. همچنين رضا صالحي اميري رييس 
كميته ملي المپيك ايران به سرپرس��ت كاروان ايران در 
المپيك زمستاني دستور داد براي تمام ورزشكاران ايراني 
يك گوشي موبايل به عنوان هديه داده شود. وزارت امور 
خارجه نيز در واكنش به اين اقدام، سفير كره جنوبي در 

تهران را فراخواند. 
مقصر اصلي كه بود؟

»هي بي��وم لي« ريي��س كميته المپي��ك و پار المپيك 
كره، مس��وول اصلي ندادن گوشي هوش��مند نوت ۸ به 
ورزش��كاران ايراني بود. وزير اس��بق تج��ارت، صنعت و 
انرژي كره در سال هاي ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۶، مشاور دانشگاه 
كينگ عبدالعزيز عربس��تان سعودي در س��ال ۲۰۱۲ و 
مدير كمپاني ال جي اينترنشنال در سال ۲۰۱۴، از سال 
۲۰۱۶ توسط كميته ملي المپيك به اين سمت منصوب 
ش��د تا بازي هاي امس��ال را مديريت كند. هي بيوم لي، 
پرزيدنت المپيك پيونگ چانگ و مس��وول اصلي تمام 
كارهاي اداري و ورزش��ي اس��ت. اما رابط POCOG  با 
 كميته بين المللي ملي المپيك/ IOC  خانم س��وئدي

»Gunilla Lindberg« اس��ت ك��ه از س��ال ۲۰۰۴ 
تاكنون سمت قائم مقامي در  اي او سي را داشته است. 

ورود كميته ملي المپيك ايران
شركت سامس��ونگ اعالم كرد كه هيچ توضيحي براي 
داده نشدن گوشي هاي سامسونگ به ورزشكاران ايراني 
ندارد زيرا كميت��ه بين المللي المپيك مس��وول پخش 
گوش��ي ها بوده اس��ت. بعد از اين ماجراها، كميته ملي 
المپيك دو نامه اعتراضي به اين رفتار غيرالمپيكي صادر 
كرد. كميته ملي المپيك در نامه اول نسبت به اين حركت 
تبعيض آميز اعتراض كرده بود و سپس نامه ديگري را به 
كميته بين المللي المپيك ارسال كرد. شاهرخ شهنازي 
در اين مورد، گفت: »من نامه دوم را براي IOC ارس��ال 
كردم و خواستار عذرخواهي از ورزشكاران ايراني شديم. 
البته اين هدي��ه ارزش مادي ندارد، بلكه م��ا براي عزت 
و سربلندي ايران و ورزش��كاران ايراني اعتراض كرديم. 
اصال بحث گوشي مطرح نيست، بلكه بحث عزت و غرور 
ورزشكاران ايراني است. ما در اين مقوله اصال شبيه كره 
شمالي نبوده ايم كه بخواهند با ما اين رفتار را داشته باشند 

و تحريم به خصوصي نداريم.«
عقب نشيني كميته بين المللي المپيك

پس از عدم اهداي گوشي هاي سامسونگ به ورزشكاران 
ايراني در المپيك زمس��تاني كه اعتراضات زيادي را در 
پي داش��ت، كميته بين المللي المپيك نس��بت به اين 
ماجرا واكنش نش��ان داد. كميت��ه بين المللي المپيك 
اعالم كرد: »گوش��ي موبايل در اختيار همه ورزشكاران 
كشورهاي ش��ركت كننده در المپيك زمستاني ۲۰۱۸ 
پيونگ چانگ ق��رار خواهد گرف��ت. ايراني ها مي توانند 
گوش��ي ها را نگه دارند اما ورزش��كاران كره شمالي نه.« 

بعد از اين خبر، رييس كميته مل��ي المپيك اعالم كرد 
تا زماني كه از ورزش��كاران ايراني عذرخواهي نشود آنها 
گوشي هاي هديه را قبول نمي  كنند. رضا صالحي اميري 
رييس كميته ملي المپيك تاكيد ك��رد: »تا زماني كه از 
ورزشكاران ايراني عذرخواهي نش��ود، آنها گوشي هاي 
همراه هديه ش��ركت سامس��ونگ را قبول نمي كنند.« 
همين ماجرا سبب شد تا كميته بين المللي المپيك بيانيه 
رسمي صادر كند. آنها در بخش��ي از بيانيه نوشتند: »به 
نمايندگي از كميته بين المللي المپيك، مراتب تاس��ف 
عميق خود را در خصوص اتفاق تاسف بار مربوط به توزيع 
تلفن ميان ورزش��كاران ايراني ابراز مي داريم. همان طور 
كه در نامه پيوس��ت، به امضاي رييس كميته برگزاري 
بازي هاي زمس��تاني پيونگ چانگ، بيان ش��ده است، 
اين اتفاق در نتيجه نبود ارتب��اط صحيح بين تيم هاي 
توزيع كننده تلفن پيش آمده اس��ت. كام��ال ناراحتي و 
رنجش��ي كه اين اتفاق براي ورزش��كاران و هيات شما 
ايجاد كرده اس��ت را درك مي كنيم. در راس��تاي روح و 
ارزش هاي المپيك، صميمانه از همكاري ارزشمند شما 
براي حل اين موضوع تش��كر مي كنيم. در اين ارتباط، 
پيشنهاد مي كنيم جلسه اي را با شما و ورزشكاران تان در 
اولين زمان ممكن ترتيب دهيم زيرا تمايل داريم حمايت 
خود را از ورزشكاران شما نشان دهيم و اين واقعه را پشت 
سر نهيم.« به نظر مي رسد ماجراي گوشي هاي هوشمند 
به نفع ورزش ايران پايان يافته باشد، وقتي از شبكه هاي 
مجازي تا مس��ووالن رسمي كش��ور، روي يك موضوع 

اتفاق نظر داشته باشند. 

نمي توان��د ش��كاف عمي��ق بي اعتم��ادي ميان 
مدي��ران صن��دوق و اعض��اي آن را كاهش دهد. 
براي اين ادعا به چند نكته خالصه وار اش��اره اي 

مي كنم. 
۱( قبل از انتخابات بايد اساسنامه صندوق اصالح 
و ب��راي نماين��دگان منتخب جاي��گاه حقوقي و 
قانوني تعريف مي ش��د تا به اين ابهام پاسخ داده 
مي ش��د كه نماين��دگان منتخب چ��ه جايگاهي 
دارند و به نس��بت اف��راد منتصب چن��د نفرند و 
چقدر قدرت تغييرات و اعمال نظر موكلين خود 

را خواهند داشت. 
۲( گزارشي شفاف و جامع از شرايط صندوق ارايه 
مي ش��د تا فرهنگيان بدانند ب��راي كدام صندوق 
و در چه ش��رايطي فرهنگي��ان نماين��ده خود را 
انتخاب مي كنند؟ س��رانجام اختالس ها چه شد؟ 
و باالخره چه كس��اني و چق��در اختالس كردند؟ 
سرمايه موجود چقدر است ؟و شرايط سود دهي 
يا زيان صندوق چگونه اس��ت؟ و به پرس��ش ها و 
ابهام هايي از اين دس��ت نخس��ت بايد پاسخ داده 

مي شد. 
۳( شواهد نش��ان مي دهد فرهنگيان از كم و كيف 
اجراي طرح انتخاب نمايندگان فرهنگيان اطالع 
چندان��ي ندارند به عن��وان نمونه م��ن از معلمان 
شاغل در يك مدرس��ه در قلب پايتخت پرسيدم 
كه آي��ا اطالعي از اي��ن انتخابات دارن��د يا نه؟ كه 
متاسفانه هيچ كدام از آنها اطالع نداشتند و حتي 
از آنها كه ب��ا چند مدرس��ه ديگر ه��م در ارتباط 
بودند پرس��يدم آيا هم��كاران در س��اير مدارس 
اطالعي دارند كه متاس��فانه باز هم پاس��خ منفي 
بود. اين شرايط تهران است كه ميزان دسترسي و 
استفاده از رس��انه ها به نسبت شهرستان ها بيشتر 
اس��ت بي تردي��د مي��زان بي اطالع��ي فرهنگيان 
در شهرس��تان ها نيز بيش��تر خواهد بود و جالب 
 اينكه اين فرهنگي��ان گفتند براي اي��ن امر مهم 
و فراگير بخش��نامه اي هم به مدارس ارسال نشده 

است. 
۴( و نكته ديگر اينكه با توجه به فلسفه اين اقدام 
كه جلب اعتماد فرهنگيان اس��ت تاكنون چهره 
مورد اعتمادي ك��ه در اين س��ال هاي اخير افكار 
عمومي را متوجه خود كرده باش��د ثبت نام نكرده 
اس��ت و جو حاكم نش��ان از آن دارد ك��ه فعاالن 
صنفي و سياسي و رس��انه اي كه اعتبار و منزلتي 
را نزد فرهنگيان كس��ب كرده اند، حاضر نشده اند 
اين اعتبار را براي كاهش اين شكاف به كار گيرند 
گويا از كارآمدي اين فرآيند نااميد هس��تند و اين 
واقعيت هم بيان كننده اين پرس��ش اس��ت كه با 

كدام نمايندگان مي شود اعتماد سازي كرد؟
5( ب��ا توج��ه به ش��كاف عمي��ق صف و س��تاد در 
آم��وزش و پ��رورش متاس��فانه ذهني��ت منفي و 
بي اعتمادي گس��ترده و عميقي نس��بت به س��تاد 
وجود دارد و اينكه اجراي اين طرح به ستاد سپرده 
شده اس��ت موجب بي اعتمادي و اس��تقبال سرد 
فرهنگيان شده اس��ت در حالي كه مكانيزم اجراي 
اعتمادس��ازي خودش ش��رط و پيش ني��از جلب 

اعتماد است. 
لذا ب��ه ط��ور كل��ي ب��ه نظر مي رس��د ش��كاف 
بي اعتمادي ميان فرهنگي��ان و مديران صندوق 
ذخيره و وزارت آموزش و پرورش آنقدر زياد است 
كه چنين طرح هاي��ي نمي توانند ازاين ش��كاف 
بكاهند تا چه رس��د به اينكه طرح زمينه سازي و 

فرايند اجراي مناسبي هم نداشته باشد. 
بهتر است وزارت آموزش و پرورش طرح سازمان 
نظام معلمي را اجرايي كند تا براي همه مس��ائل 
آموزش و پرورش يك ساختار و بستر دموكراتيك 
متكي بر آرا و نظرات فرهنگيان در اختيار داش��ته 
باشد و هر گاه و هر جاه نيازي به گرفتن راي و نظر 
معلمان بود، بتواند از اين مسير اقدام كند در غير 

اين صورت راه به جايي نخواهد برد.

شكاف بي اعتمادي معلمان

گروه ورزش

گزارش »اعتماد« از جنجال گوشي هوشمند در المپيك زمستاني

عذرخواهي رسمي IOC از كاروان ايران

نظرات خود را 
برای ما پیامک 

کنید

30004753

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای 96.56 ) نوبت دوم (
    دستگاه مناقصه گذار: شرکت آب و فاضالب جنوبغربی استان تهران 

    موضوع مناقصه: تهیه، بارگیری و حمل و نصب 500 فقره انشعاب  فاضالب خانگی  بصورت پراکنده  در شهرجدید پرند )شماره یک ( 
   مدت اجرای عملیات: 6 ماه شمسی 

     محل اجرا: شهر جدید پرند  
     محل تامین اعتبار: اعتبارات جاری شرکت آب و فاضالب جنوبغربی استان تهران   

   مبلغ برآورد: 7.387.937.388 )هفت میلیارد و سیصد و هشتاد و هفت میلیون و نهصد و سی و هفت هزارو سیصدو هشتادو هشت ( ریال 
   مبلغ سپرده شرکت در مناقصه : 441.638.000 )چهارصدو چهل و یک میلیون و ششصدو سی و هشت هزار( ریال 

   مهلت دریافت اسناد: 96.11.21    الی  96.11.29
   مهلت ارائه پیشنهادات:  96.12.12  )تا ساعت 14(

     بازگشایی پاکات الف  در مورخ 96.12.14 ساعت 11 صبح در محل  امور بازرگانی و قراردادهای شرکت آب و فاضالب جنوبغربی استان تهران .
     دستگاه نظارت: معاونت مهندسی و توسعه   شرکت آب و فاضالب جنوبغربی استان تهران.  

     هزینه خرید اسناد:  980.000 )نهصد و هشتاد هزار( ریال می باشد که باید به حساب  شماره 270697739 بانک تجارت شعبه واوان واریز و فیش نقدی ارائه گردد.
     محل دریافت اسناد و ارائه پیشنهادات : دبیرخانه مرکزی آب و فاضالب جنوب غربی استان تهران  واقع در کیلو متر 22 جاده ساوه ، شهرک واوان ، بلوار امام خمینی ، روبه روی پاسگاه نیروی انتظامی.

     هزینه درج آگهی در دو نوبت به عهده برنده مناقصه می باشد.
     سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.

   دارا بودن  رتبه 5 در رشته آب  یا تاسیسات   و تجهیزات و همچنین گواهی نامه صالحیت ایمنی  صادره از وزارت کار ،رفاه و امور اجتماعی برای کلیه شرکت کنندگان الزامی می باشد.
http://iets.mporg.ir :سایت ملی مناقصات     

Swest.tpww.ir :سایت آبفای جنوب غربی استان تهران     
http://tender.bazresi.ir :سایت سامانه کشوری     

www.nww.ir :روابط عمومي شركت آب و فاضالب جنوب غربي استان تهران )سهامي خاص(     سایت مهندسی کشور

شركت آب و فاضالب 
جنوب غربي استان تهران 

)سهامي خاص(

آگهی مناقصه عمومی دو   مرحله ای 96.57 ) نوبت اول (
   دستگاه مناقصه گزار : شرکت آب و فاضالب جنوبغربی استان تهران به نمایندگی از آب و فاضالب استان تهران 

   موضوع مناقصه : عملیات تهیه و اجرای شبکه جمع آوری فاضالب شهر پرند 
   مدت اجرای عملیات : 12 ماه شمسی    

   محل اجرا:  شهر پرند    
  محل تامین اعتبار : اعتبارات عمرانی ) اسناد خزانه اسالمی – وزارت نیرو( 

   مبلغ برآورد اولیه : 28،845،829،975 ) بیست و هشت میلیارد و هشتصد و چهل و پنج میلیون و هشتصد و بیست و نه هزار و نهصد و هفتاد و پنج (   ریال 
   مبلغ سپرده شرکت در مناقصه  :  1،443،292،000 ) یک میلیارد و چهارصد و چهل و سه میلیون و دویست و نود و دو هزار (   ریال در وجه شرکت آب و فاضالب  استان تهران 

   مهلت دریافت اسناد: 24/ 11/ 96 الی  96/11/30
   مهلت ارائه پیشنهادات :   12/14/  96  )تا ساعت 14 (

   تاریخ بازگشایی پاکات الف   :  16/ 12/  96  )ساعت 10:30 صبح )ذیحسابی آب و فاضالب استان تهران  ( 
   دستگاه نظارت :   معاونت مهندسی و توسعه               

  محل دریافت اسناد و ارائه پیشنهادات : دبیرخانه مرکزی آب و فاضالب جنوب غربی استان تهران  واقع درکیلو متر 22 جاده ساوه ، شهرک واوان ، بلوار امام خمینی ، روبه روی پاسگاه نیروی انتظامی .
  هزینه خرید اسناد : 985،000 ) نهصد و هشتاد و پنج هزار    ( ریال می باشد که باید به حساب  شماره270697739بانک تجارت شعبه واوان واریز و فیش نقدی ارائه گردد .

  هزینه درج آگهی در دو نوبت بر عهده برنده مناقصه می باشد .
  دارا بودن رتبه 5 آب  و سابقه کارهای مشابه   و ثبت در سامانه http://sajar.mporg.ir  و  همچنین گواهی نامه صالحیت ایمنی صادره از وزارت کار ، رفاه و امور اجتماعی برای کلیه شرکت کنندگان الزامی می باشد .

http://iets.mporg.ir : سایت ملی مناقصات  
Swest.tpww.ir : سایت آبفای جنوب غربی استان تهران  

http://tender.bazresi.ir : سایت سامانه کشوری  
www.nww.ir : روابط عمومي شركت آب و فاضالب جنوب غربي استان تهران )سهامي خاص(  سایت مهندسی کشور

شركت آب و فاضالب 
جنوب غربي استان تهران 

)سهامي خاص(

آگهی مناقصه عمومی يک مرحله ای 96.58 ) نوبت اول  (
   دستگاه مناقصه گزار : شرکت آب و فاضالب جنوبغربی استان تهران .

   موضوع مناقصه : عملیات قطع و وصل انشعابات بدهکار ، تخلفات احتمالی  و غیر مجاز  در شهر نسیم شهر 
   مدت اجرای عملیات : 12 ماه شمسی

   محل اجرا :  شهر نسیم شهر 
   محل تامین اعتبار : اعتبارات جاری شرکت آب و فاضالب جنوبغربی استان تهران.

   مبلغ برآورد : 4.032.000.000  )چهار میلیاردو سی و دو میلیون  ( ریال 
   مبلغ سپرده شرکت در مناقصه :  311.600.000 )سیصدو یازده میلیون و ششصد هزار  ( ریال در وجه شرکت آب و فاضالب جنوبغربی استان تهران 

   مهلت در یافت اسناد : 96.11.23 لغایت 96.11.30 
   مهلت ارائه پیشنهادات : 96.12.13 ) تا ساعت 14 (

   بازگشایی پاکات  در مورخ96.12.15 ساعت12 ظهر  در محل امور بازرگانی و قراردادها ی شرکت آب و فاضالب جنوبغربی استان تهران 
   دستگاه نظارت : معاونت  درآمد و امور مشترکین  شرکت آب و فاضالب جنوبغربی استان تهران.

   محل دریافت اسناد  و ارائه پیشنهادات  : دبیرخانه مرکزی آب و فاضالب جنوب غربی استان تهران  واقع در کیلو متر 22 جاده ساوه ، شهرک واوان ، بلوار امام خمینی ، روبه روی پاسگاه نیروی انتظامی .
   هزینه خرید اسناد : 980.000 )نهصدو هشتاد هزار  ( ریال می باشد که باید به حساب  شماره 270697739بانک تجارت شعبه واوان واریز و فیش نقدی ارائه گردد .

   دارا بودن گواهی نامه صالحیت ایمنی صادره از وزارت کار،رفاه و امور اجتماعی برای کلیه شرکت کنندگان  الزامی می باشد .
   هزینه درج آگهی در دو نوبت به عهده برنده مناقصه می باشد 

   سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است .
http://iets.mporg.ir : سایت ملی مناقصات   

Swest.tpww.ir : سایت آبفای جنوب غربی استان تهران   
http://tender.bazresi.ir : سایت سامانه کشوری   

www.nww.ir : روابط عمومي شركت آب و فاضالب جنوب غربي استان تهران )سهامي خاص(   سایت مهندسی کشور

شركت آب و فاضالب 
جنوب غربي استان تهران 

)سهامي خاص(

سخنگوي شركت سام الكترونيك و تكوين الكترونيك 
گف��ت: سياس��ت هاي ش��ركت س��ام الكترونيك و 
تكوين الكترونيك از فعاليت هاي سياس��ي ش��ركت 
سامسونگ كامال جداس��ت. اين ش��ركت در ايران با 
بهره گيري از بيش از ۴ هزار نفر پرس��نل در راس��تاي 
اقتص��اد مقاومتي، توليد و اش��تغال مش��غول به كار 

و توليد اس��ت. س��خنگوي شركت س��ام الكترونيك 
و تكوين الكتروني��ك )توليد كنن��ده ل��وازم خانگي و 
تلويزيون در ايران(، ضمن محكوم كردن رفتار زشت 
و غيرحرفه اي مس��ووالن برگزار كنن��ده المپيك در 
عدم ارايه گوش��ي موبايل به ورزشكاران ايراني، گفت: 
در صورت ع��دم عذرخواهي مس��ووالن مربوطه اين 

شركت، همكاري خود را با شركت سامسونگ كاهش 
خواهيم داد. 

سخنگوي شركت سام الكترونيك و تكوين الكترونيك 
اظهار داشت: سياس��ت هاي شركت سام الكترونيك و 
تكوين الكترونيك از فعاليت هاي سياس��ي ش��ركت 
سامس��ونگ كامال جداس��ت. اين ش��ركت در ايران 

ب��ا بهره گي��ري از بي��ش از ۴ ه��زار نفر پرس��نل در 
راس��تاي اقتصاد مقاومتي، توليد و اش��تغال مشغول 
ب��ه كار و تولي��د اس��ت. ش��ركت س��ام الكترونيك و 
تكوين الكتروني��ك در هر ش��رايطي تاب��ع مقررات، 
قوانين و سياست ها اتخاذ شده مس��ووالن جمهوري 

اسالمي است. 

سخنگوي شركت سام الكترونيك: 
كاهش همكاري شركت سام الكترونيك و تكوين الكترونيك در صورت عدم عذرخواهي مسووالن كره اي

ویژه

همراهي ملي و فطانت و هوش��ياري و صدق گفتار 
و كردار رهب��ران مي ت��وان طعم ش��يرين پيروزي 
قريب الوق��وع را چش��يد. انق��الب عرص��ه اي بود تا 
برادري ها و همراهي ه��ا و فداكاري ه��ا را به منصه 
ظهور برس��اند. طوايف مختلف فكري و فرهنگي و 
اجتماعي وسياس��ي كنار هم گرد آمدند، دس��ت به 
دست هم دادند، هدف مشترك ش��ان را- كه همانا 
مقابله با اس��تبداد و حاكميت دين واخالق بود- پي 
گرفتند و ش��اه و حاميانش را منهزم كردند. انقالب 
اس��المي فرصت مبارك��ي پديد آورد ت��ا مصلحان 
و نيك انديش��ان به جهاني��ان ثابت كنن��د كه براي 
مبارزه با اس��تبداد و خش��ونت و ميليتاريسم نيازي 
به خش��ونت و مقابله به مثل نيس��ت. ما با مش��ت 
جلوي گلوله ايس��تاديم و با رفق و مدارا، زورگويان 
را ب��ه عق��ب رانديم و ب��ا حض��ور مل��ي و ميليوني 
نقشه هاي ش��وم ايادي امپرياليس��م را نقش برآب 
كرديم. هنوز در آلبوم انق��الب مي توان عكس هايي 
را ديد ك��ه مردم به ارتش��يان تفنگ به دس��ت گل 
مي دهند و راننده هاي تانك را كه مظهر خش��ونتند 
درآغ��وش مي گيرند. در هم��ان روزهايي كه ش��اه 
دس��تش به خون جوانان اين س��رزمين آلوده شد و 
مطالب��ات حق طلبانه م��ردم را با گلوله ج��واب داد 
و با اعمال خش��ونت بي ج��ا انقالبي ه��ا را عصباني 
كرده بود، ام��ام خميني همه را دع��وت به آرامش و 
خويش��تنداري ك��رد و گفت ك��ه رمز پي��روزي در 
وحدت كلمه اس��ت نه مبارزات مسلحانه و چريكي. 
وحدت كلم��ه در آن روزها و در آغازين س��ال هاي 
جمهوري اسالمي ش��عار و تعارف نبود. زير سايه پر 
مهر پيرمردي عارف پيش��ه و فقيه��ي حق مدار، جا 
براي همه مبارزين بود. س��يماي دوست داش��تني 
پدري مهربان كه در آن الته��اب بي مثل و مانند به 
درخت سيبي در روستاي نوفل لوشاتو تكيه زده بود 
دل هاي ملته��ب انقالبي ها را آرام مي ك��رد و به آنها 
اطمينان مي داد ك��ه هيچ ظلمي پاي��دار نمي ماند: 
ان الباطل كان زهوق��ا. حتي ي��ادآوري آن روزهاي 
سرنوشت ساز كام مان را شيرين مي كند و برادري ها 
و مواس��ات و همدلي ها و همزباني ها را در خاطرمان 
زن��ده مي كند. قط��ار انق��الب به پي��ش مي رفت و 
هركس ك��ه با م��ا در ه��دف و بيان مش��ترك بود، 
مي توانس��ت انقالب را همراهي كند و به برادرانش 
ياري رس��اند. بودند كس��اني كه از همان دقايق اول 
پيروزي صالي تك��روي س��ردادند و انحصارطلبي 
پيش��ه كردن��د و اس��تبداد و خودمحوري ش��ان را 
رنگ و لعاب انقالبي زدند... كه كفر از ش��رم يار من 
مسلمان وار مي آيد. اما امام خميني هيچگاه از شعار 
اطمينان بخش »همه با هم« كوت��اه نيامد و همواره 
در برابر انحصارطلبي ايس��تاد و خودش و مسووالن 
و دس��ت اندر كاران انقالب را تذكر م��ي داد كه مبادا 
مردم را از ي��اد ببريم، مبادا طعم ق��درت در كام مان 
خوش بنشيند و مبادا به همان مس��يري برويم كه 
ش��اه رفت... امام به فراس��ت دريافت��ه بودند كه اگر 
وحدت كلم��ه را قرباني مطامع ش��خصي و گروهي 
خود كنيم انقالب و نظام جمهوري اس��المي آسيب 
مي بيند و اين فرصت درخش��ان و مغتنمي كه براي 
مسلمانان و مستضعفان فراهم آمده از بين مي رود. 
م��ا نه تنها مس��وول حف��ظ و حراس��ت از انقالب و 
جمهوري اسالمي هستيم بلكه بايد جوابگوي اسالم 
و مسلمانان نيز باشيم... حاال كه با جشن و شادماني 
وارد چهل س��الگي انقالب مي ش��ويم بهتر است از 
گله گذاري اجتناب و آسيب شناسي را نيز به فرصتي 
ديگر موكول كنيم ام��ا از اتفاق در چني��ن ايامي و 
در ضمن مرور خاطرات انقالب و ي��ادآوري عبور از 
بحران ه��ا مخاطرات ريز و درش��ت، عه��د و ميثاق 
انقالبي حكم مي كند كه اهداف انقالب و شيوه هاي 
مرضيه ب��رادري را يادآوري كني��م. خصوصا در اين 
سال ها كه دوستان انقالب در حصر و تنهايي به سر 
مي برند بر ما فرض اس��ت كه اهداف متعالي انقالب 
و عهد نخس��تين جمهوري اس��المي را به يكديگر 
يادآور ش��ويم و بگوييم كه آزادي و اصالح و مبارزه 
با انحصار و اس��تبداد، ش��عار و تزيين انقالب و نظام 
نيستند بلكه جزو لوازم ذاتي حياتي هردو به حساب 
مي آيند و ب��دون آنها درخت انقالب ب��ه بار نخواهد 
نشست. الزم اس��ت با رعايت صلح و مودت و در نظر 
گرفتن مصالح كش��ور و حرمت نهادن به السابقون 
در آستانه چهل س��الگي انقالب با امام، با شهدا و با 
آرمان هاي بلند انقالب اسالمي تجديد عهد كنيم و 
مشفقانه بكوشيم تا دوباره آزاديخواهان و مصلحان 
و حق طلبان را در زير سايه وحدت و واليت گرد هم 

آوريم. 
از همه طرفداران انقالب اس��المي و از همه كساني 
كه ب��راي اعت��ال و اس��تقرار نظام اس��المي زحمت 
كش��يده اند و هزين��ه داده اند دعوت مي كن��م تا در 
راهپيمايي روز بيس��ت و دوم بهم��ن حضور به هم 
رس��انند و ياد امام و ش��هيدان را گرام��ي بدارند و با 
حضور قدرتمن��د خود پيام روش��ني به دش��منان 

انقالب بدهند.

برادري ها و همراهي ها


