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اجرای سرودی که خوانندگان آن نونهاالن 
دهه نودی این سرزمین هستند، این روزها 
به یکی از مهم ترین اخبار این ســرزمین بدل شــده 
است. هر کجای این ســرزمین که کودکانی جمع 
هستند، این سرود به طور دسته جمعی زمزمه شده و 
در فضای مجازی به اشــتراک گذاشته شده است و 
تکرار چندباره آن نه تنها از رونق آن نکاســته، بلکه 
دیگر کودکان این سرزمین را نیز به خواندن آن مشتاق 

کرده است. 
اوج ایــن اقدام جمعی را می تــوان در برگزاری 
باشــکوه ســرود »ســام فرمانده« در ورزشــگاه 
یکصدهزار نفری آزادی مشــاهده کرد که یکی از 
باشکوه ترین رخدادهای فرهنگی در سال های اخیر 
کشور بوده است که کمتر می توان برای آن نمونه هایی 
یافت! حضور هزاران کودک دهــه نودی به همراه 
خواهران و برادران و پدر و مادران شان، از رخدادی 
کم نظیر در خانواده ها حکایت دارد و نشان می دهد 
که میلیاردها دالر هزینه کرد دشــمنان این سرزمین 
برای شبیخون فرهنگی هنوز نتوانسته جواب دهد! 
در این میان، رمز ماندگاری و استقبال گسترده از این 

سرود را باید در عوامل متعددی جست وجو کرد.
نکته اول آنکه این ســرود هر چند به ظاهر برای 
دهه نودی ها سروده شده است، اما حقیقت آن است 
که پیام و محتوا به گونه ای طراحی شــده که روح و 
قلب همه جوانان انقابی در دهه های گذشته را نیز 
با خود درگیر کرده است و آنان نیز آمال و آرزوهای 

خود را با این سرود زمزمه می کنند! 
نکته دوم توجه به این حقیقت اســت که مقوله 
انتظار و ظهور، ســنتی ریشــه دار نزد مردمان این 
ســرزمین اســت که قرن ها با آن زندگی کرده اند و 
برای تحقــق آن دعا کرده اند و به امیــد آن روزگار 
گذرانده اند. مهدویت و انتظار؛ آرمان متعالی همه 
دردمندانی اســت که از رنج و درد و ظلم و ستم به 
خشــم آمده و برای تحقق عدالــت تاش و مبارزه 
کرده اند. در این میان، تحقق چنین امر باشــکوهی 
که می توان آن را مصداق کار تمیز فرهنگی در قالب 
راهبرد »آتش به اختیار« دانســت، به مذاق برخی 
خوش نیامده و آنها را سخت عصبانی و خشمگین 

کرده است.
در صــدر این برآشفته شــدگان، اپوزیســیون و 
ضدانقاب قرار دارد که به شــدت به هم ریخته اند 
و »سام فرمانده« همه محاسبات متوهمانه آنها در 
مورد از دســت رفتن جوانان این سرزمین را بر هم 
زده است! لذا با همه توان برای تخریب این حرکت 
بــه جنب و جوش افتاده اند و در این مســیر از همه 

ابزارهای دروغ پردازی و تحقیر و توهین و تمسخر 
و اتهام زنی بهره می گیرند و روزی نیست که در این 

راستا برنامه ای تولید نکرده باشند!
در کنار ضدانقاب بخشی از جریان های سیاسی 
نیز به تقابل با این حرکت عظیم فرهنگی برخاستهاند 
و پخش این سرود به مذاق شان خوش نیامده است! و 
معلوم نیست که چرا آنها از اینکه کودکان و نوجوانان 
و جوانان و زنان و مردان این ســرزمین در کنار هم 
این شــعر را زمزمه می کنند، عصبانی و پرخاشگر 

شده اند؟!
دقت در رفتار سیاســی بخشی از اصاح طلبان 
و جریان های سیاسی غربگرا، ما را به این حقیقت 
راهنمایی می کند که دلیلی قابل طرحی در ادعاهای 
آنها وجود ندارد و در این میان باید به دنبال کشــف 
علت بود! حقیقت آن اســت که هــر چه به تقویت 
گفتمــان انقاب اســامی ـ کــه در آن مقاومت و 
ایستادگی، پرهیز از ســازش با دشمن، خودباوری 
و خوداتکایی، ترویج سبک زندگی اسامی ایرانی 
مؤلفه های اصلی هســتندـ کمک رساند، به مذاق 
غربگرایان خوش نمی آید! آنها عاقمند نیستند که 
جریان انقابی پرچمدار عرصه فرهنگ باشد! آنان 
مدت هاســت که از فرهنگ اصیل اسامی فاصله 
گرفته اند و در استحاله ای تدریجی به سبک زندگی 
غربی تعلــق یافته اند و ترویج آن را به نوعی موجب 
تقویت پایــگاه اجتماعی جریان سیاســی خود که 

آن نیز اســتحاله شده و از اسامی سیاسی به اسام 
سکوالر تمایل یافته، می دانند. بنابراین هر اقدامی 
را که مقوم فرهنگ اسامی آن هم در سطح گسترده 
باشد، به نوعی عاملی برای تضعیف پایگاه اجتماعی 

هواداران خود می دانند و برآشفته می شوند!
آنان نگران آینده سیاسی خود هستند و به خوبی 
دریافته اند که دهه نودی که »سام فرمانده« را زمزمه 
می کند، اگر یک دهه دیگر به گونه ای تربیت شــود 
که همچنان به گفتمان اســام انقابی حاکم بر این 
سرود تعلق داشته باشــد، در عرصه های سیاسی ـ 
اجتماعی به جریان سیاسی که از سازش و تسلیم و 
انفعال در برابر دشمن سخن می گوید، تعلق نخواهد 
داشت و آن روز است که چنین جریان های سیاسی 
به محاق خواهند رفت و حاشیه نشین خواهند شد 
و در عرصه های سیاسی حرفی برای گفتن نخواهند 
داشــت! لذا آدم بزرگ های این جریان نیز به میدان 
آمده اند و برای زدن ســرود »سام فرمانده« دست 
به توئیت شده اند و خود را به تجاهل زده و حواشی 

کوچک را دست مایه تخریب آن کرده اند!
»سام فرمانده« نویدبخش تولد نسلی است که 
برای تحقــق حکومت عدل جهانی تاش خواهند 
کرد و زمینه ســازان ظهور عدل گستری خواهند بود 
که کاخ ظالمان و مستکبران را ویران و زمین را برای 

مستضعفان به ارث خواهد آورد.

نگاه

اکبر معصومی
کارشناس بین الملل

سردار سرلشکر پاسدار محمد باقری، رئیس ستاد کل نیروهای 
مســلح پس از بازدید از پایگاه پهپادی راهبردی 313 در جمع 
فرماندهان ارتش و فعاالن عرصــه طراحی و تولید پهپادهای 
ارتش با تأکید بر اینکه در همه نیروهای ارتش در ابعاد گوناگون 
تحول خواهی به چشــم می خورد، خاطرنشان کرد: »ما هیچ 
وقت تهدیــد را کوچک نمی گیریم، دشــمن را خواب فرض 
نمی کنیم، چشــمان مان باز اســت. خدا را بابت داشتن چنین 
فرماندهان الیــق، توانمند، پا در رکاب ولی امر مســلمین و 
ان شاءالله ســرباز حضرت ولی عصر)عج( شاکرم و امیدوارم 

روز به روز ابعاد دیگر قدرت ارتش را ببینیم.«

تهدید را کوچک نمی گیریم
رئیس قوه قضائیه درباره حادثه متروپل و جان باختن تعدادی 
از هم وطنان گفت: »حادثه باید بررســی شود و کارشناسان 
هم به لحــاظ فنی در این خصوص نظر دهند. اگر هر یک از 
دستگاه ها که مسئولیتی داشته اند که مسئولیتش را انجام نداده 
یا هر فردی یا هر تشــکیاتی، حتی اگــر از خود قوه قضائیه 
باشــد، اگر وظایفی داشــته و آن را انجــام نداده اند این باید 
دنبال شود؛ به گونه ای که چنین حوادثی دیگر تکرار نشود.« 
اژه ای افزود: »همه کســانی که در این زمینه مسئولیتی داشته 
یا مسئولیتی می توانستند داشته باشند و انجام نداده اند، اینها 

تحت تعقیب قرار می گیرند.«

بازدارنده مجازات 
ســخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسامی به تحریم های جدید 
اعمال شده از سوی آمریکا علیه اتباع جمهوری اسامی ایران واکنش 
نشان داد. سعید خطیب زاده اعام کرد: »جمهوری اسامی ایران و 
نیروهای مسلح و قانونی آن به خصوص نیروی قدس سپاه پاسداران 
انقاب اســامی همواره کابوس گروه های تروریستی و افراطی در 
منطقه بوده اند. طبیعی است دولت آمریکا به عنوان مادرخوانده این 
گروه های تروریســتی از هیچ تاشی برای حمایت از آنها خودداری 
نکند. کما اینکه از ســال ها پیش تحریم هــای ظالمانه و غیرقانونی 
را علیه مردم ایران و فرزندان ســپاهی آنها تحمیل کردند و در زمان 

ترامپ، بزدالنه به ترور شهید سپهبد قاسم سلیمانی دست زدند.«

تروریست ها کابوس 

خطر تحریــف مکاتب، اندیشــه ها و 
صاحبان هــر مکتب و اندیشــه ای، از 
بزرگ ترین خطرها، آســیب ها و آفاتی به شــمار 
می آید که تاکنون بشر تجربه کرده و از رهگذر این 
تحریف، خسارت های جبران ناپذیری را متحمل 
شده اســت. تحریف دین حضرت مسیح و دین 
حضرت موسی، چه باهایی که بر سر پیروان این 
دو پیامبــر الهی نیــاورد. تحریف دین اســام، 
خســارت های بی شــماری را برای مسلمانان از 
صدر اسام و دوره پس از رحلت پیامبر)ص( تا 
کنون، در پی داشته و می توان گفت، ریشه اصلی 
مشــکات در جهان اسام، به همین تحریف ها 
برمی گردد. خواســت خداوند متعال این بوده و 
هست که پیروان اسام مکتب رسول الله)ص(،  
امت واحده باشند؛ اما تحریف گران مسلمانان را 
در اصطاح عامیانه به 72 گروه تقسیم می کنند. 
تحریف گران کسانی هستند که وقتی یک مکتب و 
صاحب آن را در تعارض بــا منافع خود ارزیابی 
کرده و به دلیل مقبولیت و محبوبیت این مکتب و 
صاحبش در جامعه، نمی توانند به طور کلی آن را 
نفی کرده و به کنار زنند، در راستای منافع خود به 
تحریف آن مکتــب رو می آورند. پس از رحلت 
پیامبر اکــرم)ص(، جریان تحریف گر اســام و 
پیامبر، اسام اموی را در مقابل اسام نبوی پدید 
آورد. بســیاری از مصائب در تاریخ اســام و از 
جمله پدیدآیی عاشورا به عنوان اعظم مصائب در 
آسمان و زمین، نتیجه همین تحریف است. جریان 
تحریف گر در تاریخ اسام موفق شد،  اسام ناب 

محمدی)ص( را به حاشــیه رانده و اسام های 
قابی،  بدلی و تحریف شده را در جامعه تبلیغ و 
ترویج کند. حضرت امام خمینی)قدس الله نفسه 
الزکیه(، با قیام در راه خدا،  به کمک ملت بزرگوار 
و شریف ایران توانســت بعد از هزار و چندصد 
سال اسام ناب را حیاتی دوباره بخشیده و پرچم 
آن را در جغرافیای ایران به اهتزاز درآورد. پرسش 
اصلی آن است که  آیا مکتب امام)ره( در معرض 
خطر تحریف قرار دارد یا نه؟ اگر این خطر دیده 
می شود و جریان تحریف در این خصوص فعال 
 
ً
 تحریف گران چه کسانی هستند و ثانیا

ً
است؛ اوال

ما چه وظیفــه ای در قبال مکتب امام در وضعیت 
کنونی داریم؟

پاسخ پرسش متأسفانه مثبت است و سوگمندانه 
باید گفــت، بافاصله پــس از رحلت حضرت 
روح الله در خرداد ســال 1368، جریان تحریف 
برای تحریف احیاگر دین اسام در عصر جدید 
فعال شــد و با تمام توان بــه تحریف و تخریب 
مکتــب امام پرداخــت و این جریــان همچنان 
فعال اســت. تحریف گــران مکتب امــام)ره(، 
کســانی هســتند که مکتب و آرا و اندیشه های 
را در حوزه هــای گوناگــون،  در  خمینی کبیــر 
تعارض با منافع دنیایی خــود ارزیابی می کنند. 
ایــن تحریف گران شــامل دشــمنان خارجی  و 
جریان ضد انقاب،  غرب گرایان داخلی و حتی 
برخی از انقابیون اســتحاله شــده و همراهان 
امام)ره( هســتند. دردمندانه باید گفت، یکی از 
دالیل موفقیت جریــان تحریف مکتب امام)ره( 
در وضعیت کنونی،  همراه شدن کسانی با جریان 
 باید 

ً
تحریف گراست که در واقع این افراد،  بعضا

متولی این مکتب بوده و مسئولیت مؤسسه حفظ 
و نشــر آثار امام)ره( را برعهده دارند! این افراد از 
یک طرف با ساخت وســازهای مجلل در مرقد 

مطهر حضرت امام)ره(،  آن ساده زیستی بی نظیر 
حضرت امام را نشــانه رفتند و از طرف دیگر،  نه 
تنها در برابر تحریف گران اندیشه امام صدا به فریاد 
بلند نکردند؛ بلکه در مواردی خود با تحریف گران 
همراهی کرده و علیه مدافعــان واقعی حضرت 

روح الله،  به خروش آمدند!
حــال در چنین شــرایطی وظیفــه جریان مؤمن 
انقابی چیســت؟ این جریــان در قبال مکتب 
امام)ره( وظیفه ای بســیار ســنگین برعهده دارد 
و ایــن وظیفــه روز به روز ســنگین تر و مهم  تر و 
سرنوشت ســازتر می شــود؛ چرا کــه در جنگ 
شــناختی جبهه اســتکبار علیه جبهــه انقاب 
اســامی، تحریف مکتب حضرت امام)ره( به 
یک هدف راهبردی تبدیل شــده است. دشمنان 
به این جمع بندی رســیده اند که یکی از راه های 
اصلــی دور کردن ملت ایــران از تفکر و روحیه 
انقابی،  تحریف مکتب امام است. اکنون جریان 
تحریف گر، به دنبال تصویرســازی غلط و منفی 
و به دلخواه خود  از رهبر کبیر انقاب اســامی 
برای نســل جوان است. در چنین وضعیتی، باید 
علیه دشمن شکست خورده، وارد میدان جهاد و 
مبارزه شد. باید با این دشمنی دشمن مبارزه کرد 
و نگذاشــت به اهدافش برسد. ماهیت این جهاد 
علیه دشمنان،  همانا »جهاد تبیین« است. در این 
جهاد تبیین،  باید روشنگری کرد و با روایت های 
درست از حضرت امام)ره( و مکتب او که مکتب 
اســام ناب محمدی)ص( در زمانه ماســت، با 
جریان تحریف و روایت های نادرست و غلط او 
از امام)ره(  مقابله کرد. وظیفه جهادگران تبیین در 
 شناخت درست پیدا کردن 

ً
چنین وضعیتی، اوال

از آرا و اندیشه های امام)ره(  و بنیان های فکری و 
 آشنایی 

ً
سیاسی آن حضرت و عزیز سفر کرده و ثانیا

کامل با زمانه بنیانگذار در دهه 60 و سیره عملی 

 رصد جریان 
ً
و چگونگی حکمرانی ایشان،  و ثالثا

تحریف گر و چگونگی تحریف امام در وضعیت 
،  مقابله با جریان تحریف از طریق 

ً
کنونی و رابعا

روایت درســت و تبیین صحیح از سیره نظری و 
سیره عملی امام اســت. از رهبر حکیم انقاب 
اسامی حضرت امام خامنه ای)مدظله العالی(، 
 می توان به عنوان پرچمدار اصلی جهاد تبیین در 
برابر جریان تحریف طی 33 سال گذشته یاد کرد. 
معظم له در 33 سال گذشته در مقاطع مختلف و 
به ویژه هر سال در روز 14 خرداد سالروز رحلت 
حضرت امــام خمینی)ره(،  بر روی تبیین مکتب 
امام و شرح شاخصه های این مکتب تمرکز کرده 
و نگذاشــتند دســت های تحریف گر حرفه ای و 
راهزنان فکــری و اعتقادی مردم در تحریف امام 
آنگونه که می خواستند، موفق شوند. رهبر معظم 
انقاب در 14 خرداد سال 1392، موضوع اصلی 
بحث خود را تبیین مکتب امام قرار داده و با اشاره 
به ابعاد سه گانه این مکتب، شامل  بعد معنویت، 
 بعد عقانیت و بعد عدالت، هر یک از ابعاد این 
مکتب را تشریح کردند. رهبر معظم انقاب در 
همان روزهای پس از رحلت امام)ره( با صراحت 
فرمودند: »راه ما راه امام است و ما با قوت این راه 
را ادامه خواهیم داد.« کسانی که با راه امام و خط 
امام آشنا باشند، شــهادت خواهند داد که در 33 
سال گذشــته بعد از رحلت امام)ره( رهبر معظم 
انقاب با تمام توان در تمامی حوزه ها و عرصه ها 
با قوت راه امام را ادامه داده اند. این در حالی است 
که جریان تحریف با تحریف امام)ره( می خواهد 
القا کند که بعد از امام راه دیگری پیش گرفته شد! 
با جهاد تبیین و جهاد روایت درســت از مکتب 
امام)ره( اســت که می توان جریان تحریف گر را 

شکست داد.

یف می شود؟ آیا مکتب امام)ره( تحر

سالم فرمانده

   سرمقاله    

تغییر موازنه قدرت 

روز جمعه نیروی دریایی سپاه دو 
فروند نفتکش یونانی را به دلیل 
آب هــای  در  انجام گرفتــه  تخلفــات 
خلیج فارس توقیف کــرد. توقیف این دو 
کشــتی پس  از آن صورت گرفته است که 
دولت یونان یک نفتکش روسی حامل نفت 
ایران را به صــورت علنی دزدیده و تحویل 
آمریکایی ها داد. طبــق اخبار و اطاعات 
اواخر فروردین ماه امســال گارد ســاحلی 
یونان نفتکش النا را در جزیره ائوبویا توقیف 
کرد. در حالی یونان به بهانه تحریم نفتکش 
روســی را متوقف کرده بود که بر اســاس 
شــیوه نامه های دریایی کشتی روس، نفت 
ایران را جابه جا می کرد و پرچم کشورمان 

روی عرشه آن در اهتزاز بود.
پس از اقدام غیرقانونی یونانی ها، وزارت 
خارجه ایران ســفیر یونان و نیــز کاردار 
ســوئیس در تهران را احضار و سعی کرد 
با روش هــای دیپلماتیک بــه آتن اخطار 
الزم را بدهد؛ اما یونانی ها به جای اجرای 
قوانین کشتیرانی و دریانوردی در اقدامی 
عجیب منافع آمریکا را دنبال و نفت ایران 

را مصادره کردند.
بر اســاس گزارش شــرکت انگلیســی 
اطاعات دریایی لویدز لیســت،  آمریکا 
نفتکش »آیس انــرژی« را برای تحویل 
گرفتن محموله نفتی ایران، به یونان اعزام 
کــرد و ایــن محموله طبق درخواســت 
وزارت دادگســتری آمریکا، به این کشور 
تحویل داده شد. در آن زمان سازمان بنادر 
و دریانوردی کشورمان با صدور بیانیه ای، 
این اقدام دولت یونــان را »مصداق بارز 

دزدی دریایی« دانست.
در این بــاره نکته اول که می تــوان به آن 
اشــاره کرد، این است که دولت یونان در 
حالی برای آمریکا خوش رقصی می کند 
که متوجه تغییــر در معادالت بین المللی 
به ویژه در غرب آسیا نشده است؛ چنانکه 
طبق گزارش ها آمریکا اولین کشوری بود 
که از توقیف نفتکش یونانی خبردار شد، 
ولی نیروهای تروریستی آن در خلیج فارس 
آزادســازی  بــرای  را  اقــدام  کمتریــن 

نفتکش های یونانی انجام ندادند. 
نکته دوم توجه به این موضوع است که نیروی 
دریایی سپاه بر اساس منافع ملی هر جا نیاز 
باشــد، اقدام خواهد کرد. اینکه در مقابل 
یک نفتکش، دو نفتکش یونانی توقیف شد، 
به معنای این است که هر کشوری اقدام به 
هزینه تراشی برای کشورمان کند، باید منتظر  

تحمل هزینه چند برابری باشد. 
نکته سوم تأکید بر این نکته است که امنیت 
خلیج فارس و به ویــژه تنگه هرمز زمانی 
بــرای نفتکش ها معنا و مفهــوم خواهد 
داشت که جمهوری اسامی ایران بتواند 
نفــت و انرژی خــود را از آن صادر کند. 
آمریکا نه تنها توان محدودسازی جمهوری 
اسامی ایران را ندارد؛ بلکه خود نیز هر 
وقت تخلفی مرتکب شــود، بازخواست 
خواهد شــد.  تا این واقعیت علنی شود 
که جمهوری اســامی ایران به »قدرت 
بازدارنده« رسیده است و توازن قدرت به 

نفع ایران تغییر کرده است. 
در پایان یادآوری این نکته ضروری است 
که توطئه توقیف نفتکش هــای ایرانی را 
موساد با عنوان »جنگ جدید نفتکش ها« 
و با هدف ایجاد بازوی اجرایی تحریم ها 
و کنترل میدانی فروش نفت کشــورمان 
طراحی کرده و به مرحله اجرا گذاشــته 
شــده بود، اما سپاه با هوشمندی و درایت 

ورق  بازی را برگرداند.

   نیم نگاه    

مهدی سعیدی
کارشناس سیاسی

نجوای همگانی اسالم انقالبی

دکتر یدالله جوانی
مدیر مسئول
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خبرنگار

سعید پورمالئی 
هریس

کارشناس سیاسی

داغ آبادان داغ ایران

آنچه برای ایران اتفاق افتاد

نقاط عطــف در تاریخ هر ملتی می تواند 
سرنوشت آن را تا ده ها و شاید حتی صدها 
سال مشخص کند. تاریخ ایران نیز در دوره 
معاصر پر از این نقاط عطف بوده است. 
یکی از برهه های حساس تاریخی در نیمه 
خرداد سال 1368 و با ارتحال بنیانگذار 
جمهوری اسامی رقم خورد. اما در میان 
این غم سترگ، امداد الهی به کمک ملت 

ایران آمد...  
فروردین ماه همان سال به دلیل برخی 
انحرافــات در بیت آیــت الله منتظری و 
سوء استفاده برخی از سادگی ایشان، امام 
راحل ادامه قائم مقامی ایشان را به صاح 
ندانســتند و فرد دیگری هم به عنوان قائم 

مقام رهبری انتخاب نشد.  
از ســوی دیگــر، بحث هایی جدی 
همچون اصاح قانون اساسی نیز در پیش 
بود. در این میــان، بیماری حضرت امام 
راحل ناگهان نظام را با مشــکلی جدی 
روبه رو کرد. پیشروی شدید بیماری ایشان 
سبب شد تا کمتر از یک ماه سیر وقایع به 

ارتحال ایشان منجر شود.  
در این میان، سؤال اساسی این بود که 
چه کسی خواهد توانست سکان حرکت 
انقاب را در دســت بگیرد؟ با تشــکیل 
جلسه خبرگان رهبری هیچ چیز مشخص 
نبود تــا اینکه در نهایت حضرت آیت الله 
خامنه ای با رأی قاطع مجلس خبرگان به 

رهبری انقاب اسامی برگزیده شدند. 
بسیاری تصور می کردند ایران پس از 
دوران حیــات امام خمینی )ره( با چالش 
یا استحاله مواجه خواهد شد. با این حال 
ایران سرنوشت دیگری پیدا کرد. جدا از 
آرامشی که به کشور در سایه رهبری ایشان 
تزریق شد؛ ایران توانست مسیر توسعه و 
افزایش توان خود را در ســطح منطقه در 

پیش بگیرد.  
در کنار اینکه ایران توانست خرابی های 
جنگ را به سرعت بازسازی کرده و مسیر 
رشد را در پیش بگیرد، کشورمان همچنان 
موضع مســتقل خود را در مقابل فشــار 
قدرت های جهانی برای دوری از تســلیم 
انتخاب کرد. این در حالی بود که در همان 
زمان نیز عده ای به دنبال تسلیم شدن ایران 

در مقابل قدرت های بیگانه بودند.  
از آن زمــان تاکنون ایران بارها و بارها 
مشــکات و دســت اندازهای تاریخی 
بســیار جدی را گذرانده است؛ از جمله 
این موارد می توان بــه فتنه های داخلی و 
خارجی و همچنین تحریم های ســنگین 

علیه ایران اشاره کرد.  
شــاید در این میان برخی مسیرهای 
دیگــری برای ایــران در طول 33 ســال 
گذشته را پیشــنهاد می دادند؛ اما واقعیت 
این اســت کــه هیــچ رویــداد دیگری 
نمی توانســت منافع ایــران را تا این حد 
تأمین کند؛ برای نمونه، این نکته را نباید از 
نظر دور داشت که حضور ایران در سوریه 
و عراق مخالفانی داشت؛ اما رهبر معظم 
انقاب بر ضرورت مقابله با تروریســم 
جهانی در منطقه تأکید کردند؛ روندی که 
منجر به حفظ ساختار کشور و جلوگیری 

از بازآرایی مرزهای جغرافیایی شد.  
رهبری حضرت آیت الله العظمی امام 
خامنه ای را می توان موهبتی دانست که در 
برهه ای حساس جلوی بسیاری از ضربات 
به کشور را گرفت. همان گونه که از ابتدای 
نظام جمهوری  انقاب اسامی  پیروزی 
اســامی با عنایات ویژه حضرت حق به 

جلو حرکت کرده است.

   روزنه    

   عکس و مکث   

مراســم  در  آمریکایــی  دانشــجویان  جهانــی/   مســئله  فلســطین، 
فارغ التحصیلــی بــا حضور بلینکن، وزیــر خارجه آمریکا بــا چفیه و پرچم 
فلســطین و عکس شــیرین ابوعاقلــه همدلی با فلســطین را به نمایش 

گذاشتند.

ردیابی با ماهواره!/ گوشــت هســتن در دولت فخیمــه  بریتانیای کبیر! 
اون قدر دزدی گوشت از فروشگاه ها به دلیل ناتوانی مالی زیاد شده که 
مجبور شــدن گیرنده های GPS روش بــذارن تا ملتی که دزدی می کنن 

رو با ماهواره پیدا کنن!

گذر شــهادت/ شهید حسن صیادخدایی از مدافعان حریم اهل  بیت)ع( 
طی یک عملیات تروریستی در کوچه های خیابان مجاهدین اسالم تهران 
در مقابــل منزلــش درون خودرو به ضرب گلوله به شــهادت می رســد. 

خداوند عاقبت همه ما را ختم به شهادت کند.

وطــن، یعنی شــرف/ ســاختمانی در آبادان فرو ریختــه و از همان ابتدای 
حادثه، مردم همدل و همراه با نیروهای امدادی مشــغول کمک رســانی 
هســتند. متروپل فــرو ریخت، اما مــردم آبادان منتظــر محاکمه عوامل 

اهمال کار در ساخت آن هستند.

عوضــش امنیت داریم!/ در هفته های اخیر شــهرهای آمریکا شــاهد حمالت 
مســلحانه بســیاری بودند، مشــکالت امنیتــی در حالی رو به وخیم شــدن 
در این کشــور اســت که به تازگی آمریــکا 40 میلیــارد دالر هزینه جنگ در 

اوکراین کرده است!

ظهــور، قــاب بعــدی/ ســال 1365، 1397 و 1401 ســه تصویــر تاریخی از 
گردهمایی های انقالبیون و سربازان امام زمان)عج(، ان شاءالله به زودی 
فریــم بعدی با حضــور مهدی موعود)عج( در میــان یارانش ثبت خواهد 

شد، آمین.

وعده مسئوالن برای جلوگیری از بروز اتفاقات مشابه ساختمان متروپل

ساعت 12:30 ظهر دوم خرداد، یک خبر تلخ و 
ُبهت آور، ایران را به شــوک فرو برد؛ خبری کوتاه 
با اندوهی بزرگ؛ »ســاختمان تجاری 10 طبقه 
متروپل در شــهر آبادان فرو ریخــت و تعدادی 
از هموطنــان را بــه کام مرگ کشــاند و عده ای 
را مجــروح کرد.« این خبر شــاید بیــش از هر 
چیز، یادآور روزهــای غم انگیز مربوط به ریزش 
ساختمان پاسکو تهران در 30 دی سال 139۵ 
و درگذشــت تعدادی از هموطنان و شــهادت 

آتش نشانان کشورمان بود. 
بافاصله در پی وقــوع این حادثه، تمامی نیروهای 
امدادرسان اعم از انتظامی، آتش نشانی و هال احمر 
در آبادان وارد عمل شدند؛ اما حجم حادثه رخ داده 
آنقدر بزرگ بود که نیروهای امدادرســان کار بسیار 

سختی برای نجات افراد داشتند. 
تا این لحظه که نگارنده مشغول نگارش این متن 
اســت، تعداد فوتی های حادثه ریزش ساختمان 
متروپل 29 نفر)تا لحظه تنظیم این متن( و تعداد 
مجروحان و مصدومان نیز 37 نفر اعام شــده و 
نیروهای امدادرسان همچنان مشغول تاش برای 

بیرون کشیدن سایر افراد از زیر آوار هستند.

 Bعلت ریزش متروپل
طبق اعام استاندار خوزستان، سنگینی بیش از 
حد و غیرمتعارف سازه ساختمان متروپل و لحاظ 
نشدن موارد فنی و استاندارد در این ساختمان که 
پنج سال پیش در خیابان امیری آبادان قد علم کرده 
بود، دلیل حادثه پیش آمده بوده است. خلیلیان با 
اشاره به اینکه در ابتدا قرار بود ساختمان متروپل 
در شش طبقه طراحی شود؛ اما در یک نوبت سه 
طبقه و در نوبتی دیگر دو طبقه به آن اضافه شدند، 
تصریــح کرد: »افزودن این طبقــات درحالی که 
پیش بینی های مهندسی دقیق برای آن نشده بود، 
مهم ترین دلیــل ریزش ســاختمان متروپل بوده 

است.«

 Bمجازات عبرت آموز مقصران
در پــی وقوع این حادثه تأســف بار، رهبر معظم 
انقاب اســامی در پیامی ضمن تســلیت این 
حادثه به مصیبت دیدگان، به مســئوالن دســتور 
دادنــد ضمن ســرعت عمــل برای کاســتن از 
تلفات، مقصران حادثه را مورد پیگرد و مجازات 
عبرت آمــوز قرار دهند تا از تکرار این حوادث در 

کشور جلوگیری شود. مراجع عظام تقلید سبحانی 
و نورانی همدانی نیز در پیام هایی جداگانه ضمن 
ابراز تأســف از فرو ریختن ساختمان متروپل در 
آبادان، خواســتار آن شدند که مراجع ذی صاح 
هر چه سریع تر موضوع را بررسی کرده و از تکرار 

حوادث مشابه احتمالی جلوگیری کنند. 

 B عزم قوای سه گانه برای پیگیری
رئیس جمهور ضمن مأموریت به وزارت کشــور 
و ســازمان نظام مهندسی و شــهرداری ها برای 
شناسایی و معرفی ســاختمان های ساخته شده 
ناایمن به منظور مقاوم سازی، تخلیه یا تخریب از 
سوی صاحبان آن ساختمان ها، بر ضرورت بسیج 
همه امکانات جهت امداد و نجات آسیب دیدگان 
و مفقودان حادثه ســاختمان متروپل، شناسایی 
و پیگیــری مقصران و قاصران ایــن حادثه، ارائه 
اخبار صحیح و دقیق از ســوی رسانه ها پیرامون 
آن و همچنیــن جلوگیــری از ادامــه فعالیت و 
ساخت و ساز ســاختمان های با سازه های ناایمن 
تأکید کرد. رئیس مجلس شورای اسامی هم در 
پیامی بر لزوم شناسایی متخلفان تأکید کرد و در 
مأموریتی از کمیسیون عمران مجلس خواست، 
گزارش بررســی ابعاد مختلف این حادثه را تهیه 
و ارائه کند. رئیس قوه قضائیه نیز که از نخســتین 
ســاعات وقوع حادثه در آبادان، دستور پیگیری 
ویژه موضوع از سوی دادســتانی آبادان را صادر 
کرده بود، در نخســتین اظهارنظر خــود درباره 
ریزش ساختمان متروپل گفت: »همه کسانی که 
در خصوص وقوع حادثه متروپل مسئولیتی داشته 
و یا مســئولیتی می توانستند داشته باشند و انجام 

نداده اند، تحت تعقیب قرار می گیرند.«
از ســوی دیگر، طی روزهای گذشــته اعضای 
شاخص دولت با حضور در شهر آبادان، از نزدیک 
در جریان وقایع مربوط به ریزش ساختمان متروپل 
قرار گرفتند. معــاون اول رئیس جمهور، معاون 
اقتصادی رئیس جمهــور ضمن حضور در محل 
وقوع حادثه و بررســی میدانی اوضاع، به عیادت 
مصدومان حادثه رفتند و از سوی دیگر وزیر کشور 
با حضور در آبادان، مسئولیت فرماندهی عملیات 
پاســخ به بحران حادثه ســاختمان متروپل را بر 

عهده گرفت.

 Bبازداشت 1۰ نفر از متخلفان
طبق اعام دادســتان عمومی و انقــاب آبادان، 
تاکنون 10 نفر از متخلفان پروژه و مسببان حادثه 
ریزش ساختمان متروپل آبادان از جمله شهردار 
فعلی آبادان و دو شــهردار سابق و نیز تعدادی از 
کارکنان شــهرداری و ناظران، با دستور قضایی 

بازداشت شده اند و دستور بازداشت تعداد دیگری 
نیز صادر شده است. 

 Bهوشیاری مردم
دادســتانی آبادان در نخستین دقایق وقوع حادثه، 
دستور بازداشــت فوری مالک و پیمانکار اصلی 
ســاختمان متروپل »حسین عبدالباقی« را صادر 
کرده بود؛ اما به ســبب جان باختــن این فرد در 
جریان ریزش ســاختمان، فرصت برای احضار 
او به محکمه و شــنیدن سخنان و دفاعیاتش مهیا 
نشد. در حالی که هویت جسد مالک متروپل به 
روش های انگشت نگاری و آزمایش DNA تأیید 
شــد؛ اما طی روزهای گذشته شــاهد بودیم که 
رسانه های بیگانه و معاند که به دنبال بافتن کاهی 

از این نمد بودند، بــا همراهی پیاده نظام داخلی 
خود  در فضای مجازی با دروغ  خواندن خبر مرگ 
حســین عبدالباقی و انتشار خبرهای کذب دیگر 
درصدد ایجاد اعتراض، درگیری و آشوب در شهر 
آبادان بودند که هرچند عــده ای تحت تأثیر این 
فضاســازی ها قرار گرفتند، اما قاطبه مردم آبادان 
با هوشــیاری خود، مانع از تحقق اهداف دشمن 

شدند.
سای دل مردم داغدار آبادان 

َ
و کام پایانی آنکه ت

در این روزها، بیرون کشــیدن هرچه ســریع تر 
عزیزان شان از زیر آوار و مجازات عامان و افراد 
دخیل در وقوع این حادثه اســت. امید آنکه همه 
نیروهای امدادرسان و مراجع ذی صاح بتوانند 
در اسرع وقت، انتظارات به حق مردم رنج دیده و 

قهرمان آبادان را برآورده کنند.

دیدگاه
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در شرایطی که مســئوالن دو کشور اوکراین و 
روسیه تاش دارند مذاکرات صلح را آغاز کرده 
و ســریع تر به جنگ در این کشور پایان دهند، 
وزیــر خارجه انگلیس ضمن رّد پیشــنهادات 
اخیر درباره توافق صلح میان روسیه و اوکراین، 
گفت: »نباید خشونت روســیه را با مماشات 

پاسخ داد.«
این همان روشــی اســت که آمریــکا نیز 
تــاش دارد آن را پیش ببرد تــا مانع از صلح 
احتمالی شــود؛ زیرا کشــورهای غربی به این 
نتیجه رســیده اند که باید جنــگ اوکراین را به 
جنگی نیابتی علیه روسیه تبدیل کرد تا اطمینان 
حاصل شود توان نظامی روسیه دچار فرسایش 
می شود. با این حال، »لیز تراس« وزیر خارجه 
انگلیــس پیشــنهادهای اخیر دربــاره توافق 
صلح میان روســیه و اوکراین را »مماشات« و 
»عقب نشینی« توصیف و آن را رد کرد. تراس 
در نشست جهانی اقتصاد در »داووس« گفت: 
»نباید خشــونت روســیه را با مماشات پاسخ 

داد. نباید اجــازه دهیم درگیــری در اوکراین 
طوالنی و به طــور فزاینده ای دردآور شــود.« 
وزیر خارجه انگلیس گفت: »باید برای تضمین 
برتری اوکراین از طریق کمک نظامی و تحریم 
]روســیه[ بی امان تاش کنیم. اکنون زمان آن 

نیست که پا را از روی پدال گاز برداریم.«
برداشــتن پا از روی پدال بــه معنای پایان 
دادن به ارســال ساح های فوق پیشرفته و مهم 
بــه اوکراین برای مقابله با روســیه و همچنین 
دست برداســتتن از تحریم گسترده این کشور 
است که می تواند به تاش ها برای صلح معنای 
دیگری بدهد. با این حال انگلستان و آمریکا و 
سایر کشورهای اروپایی به این نتیجه رسیده اند 
که باید از شرایط به وجود آمده بهترین استفاده 
را برای ضعیف کردن روســیه و انــزوای این 
کشور انجام دهند و توجهی نمی کنند که ادامه 
جنگ می توانــد به معنای از بن رفتن شــدید 
زیرســاخت های اوکراین و تبدیــل کردن این 

کشور به زمین نبرد نیابتی غرب با شرق باشد. 

   گزارش    

مخالف صلح 
نگاهی به موضع دولت انگلیس در جنگ اوکراین

از زمان آغاز جنگ اوکراین، گمانه  زنی های 
بسیاری درباره نقش روسیه در سوریه منتشر 
شــده بود. برخی رســانه ها از خروج کامل 
نیروهای روسی از ســوریه خبر داده بودند و 
پیش بینی هایی را در خصوص نیروهایی که 
قرار است جای روســیه را بگیرند نیز کرده 
بودنــد. با این حــال الوروف، وزیر خارجه 
روســیه گفته اســت، نیروهای روسی قرار 
نیســت ســوریه را ترک کنند. وزیر خارجه 
روسیه که با شــبکه »روسیا الیوم« گفت و گو 
می کــرد، در این باره اظهار داشــت: »ما به 
جمهوری  قانونی  رئیس جمهور  درخواست 
عربــی ســوریه و دولت قانونی این کشــور 
در آنجا هســتیم. ما به اصول تأکید شده در 
 پایبند 

ً
قطعنامه های سازمان ملل در آنجا کاما

هســتیم و مأموریت هایی را انجام می دهیم 
که شــورای امنیت در قطعنامه 22۵4 آن را 
مشخص کرده است. در آینده نیز به همین امر 

متعهد خواهیم بود.«

سرگئی الوروف اضافه کرد: »ما حکومت 
ســوریه را در بازپس گیــری کامــل خاک 
جمهوری عربی سوریه حمایت خواهیم کرد، 
زیرا کماکان گروه های مسلح کشورهایی در 
آنجا حضور دارند که کسی آنها را فرانخوانده 
است و برای اینکه تا االن به عنوان مثال ارتش 
آمریکا که بخش بزرگی از کرانه شــرقی رود 
 در حال ساخت 

ً
فرات را اشــغال کرده، علنا

تشکیاتی شــبیه به یک کشور در آنجاست. 
 حمایت می کنند 

ً
آنها از تجزیه طلبی مستقیما

و برای این منظور از روحیه بخشی از کردهای 
عراق اســتفاده می کنند.« این اظهارات در 
حالی مطرح می شود که یکی از مقامات ارشد 
وزارت دفاع آمریکا مدعی شــده بود ارتش 
روســیه از چند هفته پیش شــروع به خروج 
تدریجی نیروهای خود از مناطق جداگانه در 
سوریه، به ویژه از پایگاه هوایی »حمیمیم« در 

جنوب شرقی الذقیه کرده است.

   تحلیل    

پایبندی به قطعنامه ۲۲۵۴
مروری بر برنامه نیروهای روسیه در سوریه 

حوادثی مانند آنچه در دبســتانی در ایالت تگزاس 
آمریکا رخ داد و به کشــته شــدن 19 کــودک و دو 
معلم شان منجر شد، شاید در وهله اول تنها به درد 
صفحه حــوادث روزنامه های آمریــکا بخورد؛ اما 
نگاهی به ریشه این حوادث و نوع برخورد دو حزب 
موجود در آمریکا نشــان می دهد، این نوع حادثه ها 
می تواند در نهایت به جنــگ فرهنگی عظیمی در 

داخل این کشور تبدیل شود.
هفته گذشته یک نوجوان 18 ســاله با وارد شدن به 
مدرسه ای در ایالت تگزاس، 19 کودک را به گلوله 
بست و دو معلم شان را هم کشت. این حادثه چنان 
شــوکی در جامعه آمریکا ایجاد کرد که رســانه ها 
طی چند روز دیگر هیچ خبر مهمی جز این کشتار 
نداشتند؛ اما این بار رسانه های آمریکایی به شدت 
عصبانی بودند. رسانه های لیبرال، جمهوری خواهان 
را عامل ایــن وضع می دانســتند و محافظه کاران، 
انگشــت اتهام را به ســمت مســائل قومی و ورود 

مهاجران به آمریــکا می بردند. همه این بازخوردها 
نشــان داد جامعه آمریکایی این روزها بیشتر از هر 
زمان دیگــری درگیر در جنگی فرهنگی میان مردم 
این کشور است که می تواند به سرعت به خشونتی 

عجیب و سراسری در این کشور تبدیل شود.
متمم دوم قانون اساسی آمریکا، مسئله حمل ساح 
را برای آمریکایی ها با آزادی آنها هم ردیف دانسته 
است. این مسئله به معنای این است که هر آمریکایی 
می داند اگر حق حمل ساح نداشته باشد، ممکن 
است دولت کشــورش، به سمت دیکتاتور برود. او 
باید اسلحه داشته باشد تا بتواند در برابر دیکتاتوری 
قیام کند! این ایده در عمل دچار مشکات فراوانی 
 در روح قانون اساسی آمریکا 

ً
می شــود؛ زیرا اصوال

جایی بــرای انقاب مردمی وجود نــدارد و میزان 
ساح در دست دولت به اندازه ای است که اگر همه 
مردم ساح های کشــتار جمعی نیز داشته باشند، 
نمی توانند در برابر دولت شــان مقاومت کنند. این 
فرهنــگ عجیب در نهایت تنها مســئله حق حمل 
ســاح را می شناسد و حاضر نیست آن را با چیزی 

معامله کند.
این حق یــا آزادی آمریکایی، روی دیگری نیز دارد 
و آن، کشتارهای گســترده ای است که هر از گاهی 
در مدارس، کلیســاها، پارک های تفریحی یا حتی 

رستوران ها رخ می دهد؛ فردی که به اسلحه از نظر 
قانونی یا غیر قانونی دسترســی داشته ـ در این مورد 
پســر 18 ساله ای که ســاح های نیمه اتوماتیک را 
برای کادوی تولد برای خودش خریده است! ـ وارد 
مدرسه یا کلیسا یا سایر اماکن عمومی می شود و همه 

مردم را به رگبار می بندد.
برخی از نمایندگان کنگره که اکثریت شان از حزب 
جمهوری خواه هســتند، این نوع اتفاقات را هزینه 
جانبی داشــتن آزادی در آمریکا می دانند و احزاب 
دموکرات که به دنبال تسلط دولت بر مردم و کاستن 
از میزان ساح های موجود در جامعه آمریکا هستند، 
خواهان اصــاح قوانین برای محدود شــدن حق 
حمل ساح هستند. این مسئله در نزدیکی برگزاری 
انتخابــات میان دوره ای کنگــره، جنگی تمام عیار 
در فضای سیاســی آمریکا به راه انداخته و شکاف 

اجتماعی و فرهنگی موجود در جامعه آمریکا را با 
شکاف سیاسی ای همراه کرده است که می تواند در 
نهایت به جنگ داخلی تمام عیاری تبدیل شود. این 
پدیده قرار نیست امروز یا فردا اتفاق بیفتد، ممکن 
اســت این مسئله یک دهه یا چندین دهه بعد اتفاق 
بیفتد؛ اما شکاف های سیاسی و اجتماعی موجود در 
جامعه آمریکا زمانی که با لجبازی ها و دشمنی های 
 مدت زمان 

ً
احزاب سیاسی همراه می شود، مطمئنا

رسیدن به جنگ تمام عیار را کمتر می کند؛ از همین 
روست که نشریات و رسانه های آمریکایی به شدت 
در نگرانی به سر می برند. اگر تا دیروز مشکل اصلی، 
اختافات دو حزب دموکرات و جمهوری خواه در 
نوع حکمرانی کردن در آمریکا بود، امروز مســئله، 
نفرت بین افراد است که در جامعه آمریکا به شدت 

در حال افزایش است.

عمران خان  ضرب االجل  نیستیم  جنگ  انتقاد از غربآماده 
نخست وزیر سابق پاکستان هشــدار داد، دولت اسام آباد باید 
ظرف شــش روز انتخابات جدیدی برگــزار کند؛ در غیر این 
صورت وی به همراه ســه میلیون تن بار دیگر به طرف اسام 
آباد به راهپیمایی دست خواهد زد. عمران خان،این اظهارات را 
در یک راهپیمایی اعتراضی با حضور هزاران تن از حامیانش 
در اسام آباد با هدف سرنگونی دولت مطرح کرد. دولت پیشتر 
برای حفاظت از ساختمان های مهم دولتی نیرو مستقر کرده بود. 
این اقدامات به دنبال درگیری ها میان معترضان و نیروهای پلیس 
اتخاذ شدند. عمران خان مدعی شد، پنج نفر از طرفدارانش در 

خشونت های سراسر پاکستان کشته شدند.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با انتقاد از سازوکارهای 
نظامی اروپایی ها گفت، کشورهای اروپایی برای جنگی مانند 
درگیری های فعلی در اوکراین آمادگی ندارند. »جوزپ بورل« 
بــر آمادگی نداشــتن اروپا برای جنگی مشــابه درگیری های 
اوکراین تأکید کرد. به نوشته »راشا تودی« بورل در مناظره ای  
گفت که باور ندارد این موضوع که کشورهای اروپایی می توانند 
قابلیت های نظامی خــود را در زمان کوتاهــی به میزان قابل 
ماحظه ای تقویت کنند، حرف »واقع بینانه ای باشــد.« چنین 
رویه ای در اروپا »متکی به اقدامات داوطلبانه« بوده و »قانونی 

برای محقق کردن آن« وجود ندارد.

»والدیمیر زلنسکی« رئیس جمهوری اوکراین با انتقاد چندین 
باره از انفعال غرب در حمایت از اوکراین، گفت که مسامحه با 
روسیه را کنار گذاشته و جنگ را با اعمال تحریم های سخت تر 
متوقف کنید. زلنسکی ضمن تأکید بر اینکه اوکراین یک کشور 
مستقل می ماند، از غرب خواست تا مسامحه با روسیه را کنار 
گذاشــته و تحریم های ســخت تری را برای پایان این »جنگ 
بی معنا« علیه روســیه اعمال کند. رئیس جمهوری اوکراین در 
یک نطق شــبانه بیان کرد: اوکراین همیشه یک کشور مستقل 
خواهد بود و از هم گسسته نخواهد شد. تنها سؤال این است که 

مردم ما باید چه بهایی برای آزادی خود بپردازند.

ثمانه اکوان
دبیر گروه بین  الملل

داخلی  جنگ  جرقه 
کودک کشی  با 

نگاهی به تکرار رگبار اسلحه در مدارس آمریکا

جهان

رسوایی پارتی گیت

 

 

»بوریس جانسون« نخست وزیر انگلیس 
به علــت برگزاری مراســم دورهمی در 
دوره ممنوعیت های مرتبط با کرونا که به 
رســوایی »پارتی ِگیت« نیز شهرت یافته 

است، عذرخواهی کرد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه از لندن، 
یک روز پس از انتشــار نتایج تحقیقات 
اداری دربــاره پارتی گیت که نشــان داد 
بــه مأموران حفاظت یــا نظافت محل با 
این کار بی احترامی شــده است، بوریس 
جانســون، نخســت وزیر انگلیس هفته 
 از این کارکنان عذرخواهی 

ً
گذشته رسما

کرد. بر اســاس این گــزارش، برخی از 
مأموران حفاظت یا نظافت در محل کار 
خود شــاهد رفتار هایی بوده یا در معرض 
رفتار هایی قرار گرفته اند که سبب احساس 
نگرانی در آنها  شده است. با وجود نتایج 
تند و انتقادی که گزارش سوگری، کارمند 
ارشــد دولت انگلیس، در مورد تخلف 
از مقــررات قرنطینــه در دوران کرونا در 
ساختمان دفتر و اقامتگاه نخست وزیر برای 
بوریس جانسون داشته است، وی حاضر 

به استعفا نیست. 
 

عزا در رسانه های آمریکایی
رســانه های آمریکایــی بــا خشــم و 
عصبانیت شــدیدحوادث اتفــاق افتاده 
در دبســتان تگزاس را پوشش می دهند. 
رســانه های دموکرات کــه از مقاومت 
جمهوری خواهان در برابر اصاح قوانین 
حمل اسلحه در آمریکا به شدت عصبانی 
هســتند، تاش دارند این بــار از حادثه 
تیراندازی دبستان تگزاس استفاده کرده 
و راه مقابله جمهوری خواهان با اصاح 
قوانین اســلحه در آمریکا را ببندند. بر 
همین اســاس، تصاویر عزاداری مردم و 
اعتراضات دانش آموزان و دانشجویان به 
قوانین سهل گیرانه حمل ساح در آمریکا 
در رسانه های آمریکایی به شدت مشاهده 
می شــود. روزنامه لس آنجلس تایمز در 
اقدامی ابتکاری نــام و نام خانوادگی 19 
دانش آموز و دو معلم این مدرســه را در 
صفحه اول خود منتشــر کرد. این کار به 
معنای این اســت که هر یک از این افراد 
زندگی و خانواده هایی داشتند که نباید در 
میان آمار و اعداد مرتبط با کشته شدگان 
حوادث تیراندازی در آمریکا، شخصیت 
و زندگــی این افــراد به ایــن زودی ها 
فراموش شود. روزنامه لس آنجلس تایمز 
همچنین خاطر نشان کرده است، مردم 
تگزاس بــه دنبال پاســخ در خصوص 
دالیل این حادثــه و در عینحال به دنبال 
راهی هســتند که اینگونه حوادث دیگر 
در این ایالت یا هیچ کجای آمریکا دیگر 

تکرار نشود.

پیشخوان
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سیاست
5

دین

آیت الله شیخ علی مشکینی: تا می توانید از گناهان پرهیز کنید. 
گناه را بشناســید؛ ثواب را بشناســید؛ مــورد رضایت خدا را 
بفهمید که از چه کاری راضی است و مورد غضب خدا را هم 
بفهمید. روزی یک قبای نویی پوشیده بودم. استاد من نگاه کرد و 
گفت: »فانی! یک دعایی برای تو بکنم، ان شاءالله در این لباس 
از تو گناه صادر نشود.« در یک خانه ای وارد می شوی، ]بگو:[ 
خدایا! در این خانه از من گناه صادر نشود. خدا فرزندی به شما 
داده اســت، ]بگو:[ خدایا! من درباره این فرزند گناه نکنم؛ این 

نعمت است که به من دادی؛ به وسیله آن من گناه نکنم. 

و  اندیشــمندان  میــان  اختافــات  از  یکــی   
سیاست مداران در طول تاریخ، درباره رابطه داشتن 
یا نداشــتن اخاق و سیاست بوده است. اوج این 
اختافات هنگامــی رخ می داد که یک دین الهی 
قدرت پیدا می کرد و می خواســت با تعالیم دینی 
جامعه را اداره کند؛ زیرا در مقابل، گروهی علیه این 
روش و طرز فکر قیام می کردند که دنیای سیاست 
با دنیای دیــن و اخاق متفاوت اســت و مردان 
سیاســت نمی توانند با رعایت دستورالعمل های 
اخاقی جامعه را اداره کنند! اینکه این طرز تفکر 
اشتباه است، امری مسلم است؛ زیرا وقتی جامعه 
و انسان های آن در تراز حکومت اخاقی نیستند و 
به دلیل نداشتن شایستگی نمی توان با آنها اخاقی 
برخورد کــرد، چطور می تواند انســان های اهل 
سیاســت تربیت کند؟! از طرفی مدیریت جامعه 
با سیاســت ورزی های اخاق مدارانه فقط به این 
معنا نیســت که با مردم با لطافت برخورد شود و 
آنها را به راه سعادت هدایت کرد؛ زیرا انسان خود 
با فطرتش یــا با دینش زندگی می کند و حکومت 
فقط باید به تعمیق اخاق در جامعه و جلوگیری از 
بی اخاقی سرکشان همت بگمارد. با این مقدمه، 
دیگر جایی برای بحث در مــورد لزوم همراهی 

سیاســت با اخاق نمی مانــد. به عبارتی، وقتی 
جامعه را نتیجه گرد آمدن انســان های متخلق به 
اخاق بدانیم، دیگر از جدایی سیاست و اخاق 
دم نمی زنیــم و برعکس اگر جامعــه را جنگلی 
بزرگ تصور کنیم، مدام از مزاحمت اخاق برای 
سیاست صحبت می کنیم که در صورت دوم همه 

چیز زیر سؤال می رود.
 
ً
»سیاســت« مفهومی عرفی دارد کــه تقریبا
با نوعی شــیطنت آمیخته اســت. طبق این معنا، 
سیاست مداران کسانی هســتند که برای رسیدن 
به هدف خود فریــب کاری می کنند و به کارهای 
مخفیانه دست می زنند؛ اما در اصطاح سیاست 
کلمه ای عربــی به معنای »تدبیر امور« اســت و 
مفهوم آن به مدیریت بســیار نزدیک اســت. بر 
اساس این معنا، سیاست نیز به سیاست خوب و بد 
تقسیم می شود که این خوبی و بدی به وجود و نبود 
اخاق در تدبیر امور بستگی دارد. بحث  همراهی 
اخاق با سیاســت قدمتی به اندازه حضور انسان 
در کره خاکی دارد و فاسفه نیز سال ها درباره آن 
صحبت کردند و کتاب ها نوشــتند. جالب آنکه 
تمام فاسفه روم باستان و اندیشمندان هزاره های 
قبل حتی زرتشت به این همراهی اذعان داشتند؛ 
اما در سده های قبل فیلسوفانی آمدند که به طریقی 
خواستند این همراهی را زیر سؤال ببرند. در طول 
تاریخ، پیامبر اسام)ص( تنها کسی بود که تلفیق 
سیاســت و اخاق را در نظر و عمل ثابت کرد و 
همه انســان ها را به رعایت اخاق در مواجهه با 

دیگر انسان ها، به ویژه اهل سیاست امر کرد؛ ایشان 
برای اثبات این نظریه به سال ها حکومت داری نیاز 
نداشــتند؛ زیرا کمترین زمان برای اثبات آن کافی 
بود. چه آنکه قدرت عمل کردن از ســخن گفتن 
بیشتر است و رسول خدا)ص( در مدت کوتاهی 
آن را اثبات فرمودند. پس از رحلت ایشــان وقتی 
اهل سیاست به سخنانش عمل نکردند، سیاه بختی 
و گرفتاری را برای مسلمانان به  ارمغان آوردند، آنها 
نتوانستند دین اسام را به میل خود تغییر داده و به 
مردم معرفی کنند؛ زیرا با مقاومت ائمه اطهار)ع( 
مواجه شدند، ولی بار دیگر از همان روش نخ نمای 
قبل که مردان سیاســت را از مــردان اخاق جدا 
می کرد، اســتفاده کردند تا مردم را قانع کنند اهل 
 بیت)ع( نباید در امور سیاسی دخالت کنند، زیرا 
آنان مردان اخاق هســتند و در سیاست اخاق 

جایگاهی ندارد.
قرآن و ســخنان اهل بیت)ع( مملو از دالیلی 
اســت که به ما این اصل مهــم را اثبات می کند. 
حکومت های صالح و حکومت های ناصالح در 
طول تاریخ خودشــان بر این اصل اذعان داشته و 
نشــان دادند که بی اخاقی در سیاســت ورزی ها 
موجب نابودی جوامع می شود، البته تفاوت میان 
اسامی حکومت ها نیست؛ بلکه عمل به آن مهم 
است. به عبارتی وقتی ســیر حکومت داری را در 
گذشته می بینیم، می فهمیم هرجا اخاق در کنار 
سیاســت نبوده، فاجعه آفریده است. البته در این 
بررســی نباید به یک دوره متوقف شد و مسیری 

از شکل گیری حکومت ها و ادامه راه شان و نتیجه 
راهــی که انتخاب کردنــد، باید دیده شــود. در 
نهج الباغه نیز به وفــور می توانیم تأکید و اصرار 
امیرمؤمنان علی)ع( به این همراهی را ببینیم. نامه 
ایشان به مالک اشتر شاخص ترین  سخنان است و 
در دیگر خطبه ها که به رویه غلط حکومت های قبل 
و همچنین دوره خافت عثمان اشاره دارد نیز این 
موضوع قابل مشاهده است. ما در زیارت »جامعه 
کبیره« هم ائمه)ع( را »ساسة العباد« می خوانیم. 
»ساســة« جمــع »ســائس« از ماده »ســیس« 
به معنای مدیران جامعه است. ساسة العباد، یعنی 
سیاست مداران، سیاســت گران یا سیاست ورزان 
جامعه. البته باید بگوییم تنها ائمــه)ع( را مردان 
سیاســت می دانیم و کســانی که در طریق دین و 
اهل  بیت)ع( قدم برداشــتند. اگر با این استدالل 
پیش برویم حضــور فقیــه را در رأس حکومت 
الزم می بینیم؛ زیرا کســی جز فقیه جامع شرایط 
نمی تواند از سیاست و اخاق هر دو در کنار هم و 
با تمام ظرفیت استفاده کند. همه علمای مکتب ما 
نیز به این اصل اذعان داشته و در کتاب های شان بر 
آن تأکید کرده اند. ظالمان تاریخ هم مانند همیشه 
سعی دارند این دو امر مهم را از یکدیگر جدا کنند 
تا سلطه شان را بیشــتر کنند. سیاست مداران در 
عمل و مردم در مشاهده و مقایسه حکومت های 
دینــی و اخاقی با دیگــر حکومت ها باید به این 
موضوع بنگرند و ســعادت واقعی را در همراهی 

اخاق و سیاست ببینند.

 همراهی اخالق و سیاست در مکتب اهل بیت)ع(
   مکتب    

سیدحسین
خاتمی خوانساری
دبیر گروه معارف

امــام زمان)عج( یاد ما هســت. یک کســی به 
امام رضا)ع( گفت: می شــود شما یک دعایی 
برای زن و بّچــه ام بکنید؟! امام رضا)ع( فرمود: 
دعــا نمی کنم؟! ما شــما را فراموش نمی کنیم. 
امامان ما از کار مــا، از کارهای ریز ما آگاهند. 
امام زمان)عج( را شریک کنیم در کارهای مان. 
خدا شــریک کرده، گفته است: هر چی درآمد 
داری بیســت درصدش مال امــام زمان)عج(. 
جانشــین امام زمان)عج( را هــم گفته خودت 
انتخاب کن... من این ســؤال را داشــتم، رفتم 
پهلوی یکی از علمای پیرمــرد، خدا رحمتش 
کند. گفتم: این شرایطی که برای امام زمان)عج( 
می گویند، پس حاال حاالها نمی آید، برای چی 
به ما می گویید منتظر باشــید؟! ایشان یک 
حدیــث آورد. حدیــث داریم امام 
می خواهد  کــه  زمان)عــج( 
ظهور بکنــد، کارهایش 
ُه 

َ
ُیْصِلُح ل

َ
را خــدا »ل

ٍة« خدا یک شبه درست می کند؛ یعنی 
َ
ْیل

َ
ْمَرُه ِفي ل

َ
أ

با یک فرمول می گویی حــاال حاال ها نمی آید، 
ه. آقا شن های طبس چند 

ّ
ولی با یک فرمول حل

ساعته حل کرد قّصه  آمریکا را؟! قارون چند دقیقه 
کشید رفت زیر خاک؟! فرعون چند لحظه شد 
غرق شــد؟! ابابیل چند لحظه شد شهر را زیر و 
رو کرد؟! در قوم لوط چند لحظه شــد شهرشان 
زیر و رو شد؟! مگر خدا زمان می خواهد؟! بله، 
این شرایط هست، اما خدا می تواند همه  کارها 

را در هم بپیچد.
معنای انتظار چیســت؟ ایــن معنای انتظار 
را هم خدمت تان بگویم. مــن این را از مرحوم 
مطّهری شنیدم، توی یک سفری که در ماشین در 
خدمتش بودیم، ایشان هم از مرحوم راشد. راشد 
دانشــمندی بود در زمان شاه، تو رادیو صحبت 
می کرد، صحبت هایش هم صحبت های خوبی 
بود. مطّهری می گفت: راشد مثلش را زده. این 
قّصه از مطّهری، مطّهری از راشــد است. بیان 

مرحوم راشد تو رادیو این بود که انسان زمستان 
که می شــود به فکر این است که هوا گرم بشود، 
اما هیچ کس زمستان نمی لرزد و بگوید بنشینیم 
یخ کنیم، چه خبره تابستان خواهد آمد. بله، این 

هست.
شب که هست، همه چراغ روشن می کنند، 
منتها منتظر هســتیم خورشــید هــم بزند، نور 
خورشید بشــود. منتظر خورشید بودن معنایش 
این نیست که تاریکی بنشین، منتظر تابستان بودن 
معنایش این نیست که بلرزیم و یخ کنیم، منتظر 
خورشید هستیم، اما چراغ هم روشن می کنیم، 
منتظر تابستان هستیم، اما زمستان هم کرسی و 
بخاری و شــوفاژ را داغش می کنیم، منتظر امام 
زمان هستیم؛ ولی باید فّعال هم باشیم و لذا در 
ْعَمال«، یعنی بهترین 

َ
 أ

ُ
ــل

َ
ض

ْ
ف
َ
روایــت داریم: »أ

 
ُ

ل
َ

عمل انتظار اســت، وگرنه می گفــت: »أفض
پیداست  ْعَمال«، 

َ
أ  

ُ
ل

َ
ض

ْ
ف
َ
»أ حاالت«. می گوید: 

انتظار یک عمل است و باید خودمان بسازیم.

 منتظران امام زمان)عج( فعال هستند
   منبر    

 دوری از گناه
سلوک

دینی  مردم ساالری 
راهنما

حجت االسام سیدسجاد ایزدهی:با وجود اینکه در مبانی فقهی، 
رأی و نظر مردم در تعیین سرنوشــت خویش، مورد عنایت قرار 
گرفته اســت؛ اما پذیرش نقش مردم در نظام اسامی عنصری 
ی نشده، بلکه همواره ذیل بحث والیت مورد 

ّ
مشروعّیت بخش تلق

بحث قرار گرفته است. با وجود این ، جایگاهی ممتاز برای مردم 
در انتخابات به مثابه برترین عنصر مشارکت سیاسی وجود دارد 
و بر این اساس مردم در فرآیند انتخابات می    توانند اموری، چون 
جلوگیری از استبداد، فعلّیت بخشی به نظام سیاسی، ایجاد نقش 
در ساختار نظام سیاسی و تعیین شکل نظام سیاسی، کارآمدسازی 

حکومت دینی و انتخاب کارگزاران صالح را تضمین کنند.

 خمس برای زن خانه دار
احکام

گفتاری از استادمحسن قرائتی

پرسش: من زنی خانه دار هستم و همسرم سال خمسی دارد و 
خمس اموال خود را می پردازد، اما من نیز گاهی درآمدی دارم، 
آیا می توانم برای خود سال خمسی به منظور پرداخت خمس 
قرار دهم و ابتدای آن  را زمان دســت یابی به اولین ســودی که 
خمس آن را نداده ام، قرار دهم و در پایان سال خمس باقی مانده 
را بعد از کم کردن مؤونه بپردازم؟ آیا به آنچه در طول سال خرج 

ق می گیرد؟
ّ
زیارت، هدیه و مانند آن کرده ام، خمس تعل

پاسخ: بر شــما واجب است که زمان دســتیابی به اولین 
درآمد سال را ابتدای سال خمسی خود قرار دهید و هر چه 
را در طول سال از منفعت کسب خرج مصارف شخصی 
خود از قبیل آنچه ذکر کرده اید، می کنید، خمس ندارد و هر 
چه از منفعت کسب سال، از مؤونه و مخارج ساالنه تان تا 

سر سال زیاد بیاید، واجب است که خمس آن  را بپردازید.
 

 اجوبة االستفتائات، س 999 

 خدا به کافران 
لطف دارد؟

همیشــه از خودمان پرســیده ایم چرا وقتی 
خداوند خود را حامی و پشتیبان مسلمانان 
و سرکوب کننده کفار و مشرکان دانسته، باز 
هم مسلمانان در برخی جنگ ها و مبارزات 
مادی و معنوی شکست می خورند و به عقب 
رانده می شــوند؟ یا وقتی خداوند کافران و 
منافقان را ضعیف و ناتوان دانسته، پس چرا 
قدرت آنان گاهی بیشــتر از مسلمانان شده 
و می شــود؟ خداوند در آیــه ای می فرماید: 
کاِفریَن«؛ 

ْ
ْیــِد ال

َ
نَّ اللهَ  ُموِهُن ک

َ
ــْم َو أ

ُ
»ذِلک

سرنوشــت )مؤمنان و کافــران(، همان بود 
)که دیدید( و خداوند سســت کننده  توطئه  
علّی بن ابراهیم  )انفال/18(  اســت.  کافران 
اِفِریَن«؛ 

َ
ک

ْ
ْیِد ال

َ
نَّ اللَه ُموِهُن ک

َ
می گوید: »َو أ

یعنی تضعیف کننــده  توطئه و حیله و فریب 
آنــان است.)تفســیر اهل بیــت)ع(، ج۵، 
ص۵10( در حالی که گاهی این تضعیف را 
نمی بینیم. دلیل این تضعیف نشدن فقط یک 
چیز است. آنکه تنها جایی که کافران قدرت 
پیــدا می کنند، آنجایی بوده که مســلمانان 
با تمام وجود و تــوان پای کار خدا و دینش 
نبودند. وقتی خداوند این صداقت نداشتن 
را می بینــد، کمک خــود را دریغ می کند، 
آن  هم برای رشــد و تربیت مســلمانان، نه 
برای تضعیف شان. اگر جواب این سؤال را 
می خواهیم، کافی است به آیه 19 سوره انفال 
توجه کنیم. خداونــد در این آیه می فرماید: 
»اگر شما فتح و پیروزی می خواهید، پیروزی 
به سراغ شما آمد و اگر )از مخالفت پیامبر( 
خودداری کنید، برای شما بهتر است و اگر 
)به مخالفت( بازگردید، ما هم باز خواهیم 
گشت و )بدانید( جمعّیت شما هرچند زیاد 
باشد، شما را )از یاری خدا( بی نیاز نخواهد 
کرد و خداوند با مؤمنان اســت.« حاال فهم 
آیه قبل آســان شــد. خداوند همچنین در 
آیات بعد موضوع را فاش تر بیان می فرماید 
و می گوید: »ای کســانی  که ایمان آورده اید! 
خدا و پیامبــرش را اطاعت کنید و از فرمان 
او ســرپیچی ننمایید درحالی که ]ســخنان 
او را[ می شــنوید و همانند کســانی نباشید 
که می گفتند: شــنیدیم، ولــی در حقیقت 
نمی شنیدند.«)انفال/20و21( مسلمانان در 
تمام دورانی که رســول خدا)ص( کنار آنان 
بود، مســتقیم مورد فضل و رحمت و یاری 
خداوند بودند، مگــر آن زمان که از خداوند 
روی گرداندند و سخنان او را نشنیده گرفتند. 
خداوند ابایی ندارد از اینکه مستقیم و آشکار 
به بندگان خود کمک کند؛ اما وقتی از خدا 
روی گردان باشند، خداوند هم کمک و یاری 
خود را دریغ می کند. در قرآن تعدادی از این 
کمک رسانی ها ذکر شــده است. شکست 
دشــمن با طوفان هایی کــه خداوند ایجاد 
می کرد، فرشتگانی که در جنگ بدر به کمک 
مسلمانان فرســتاد، قدرت دادن به علی)ع( 
در جنگ خیبــر، در ماجرای صلح حدیبیه 
و بســیاری موارد دیگر صورت می گرفت. 
در مقابل وقتی برخی مســلمانان در جنگ 
احد برای جمع آوری غنیمت جنگ را رها 
کردند، خداوند کمکش را دریغ کرد که اگر 
این کار را انجام نمی داد، عبرت و پشیمانی 
بعد از جنگ و تصمیــم برای اصاح رفتار 
صورت نمی گرفت. خداوند با کســی عقد 
اخوت نخوانــده که در هر حال کمک حال 
او باشد و مدام منت او را بکشد. محبتی که 
خداوند به بندگانش دارد، در بهترین مسیر 
است؛ زیرا مهر او به قصد تربیت است و قهر 
او نیز به قصد تربیت. خداوند در آیات 33 و 
38 هم از استغفار و پشیمانی بندگان خود 
اســتقبال می کند و آنان را می بخشد و آن  را 
امتیازی برای بندگان خود می داند. پس برای 
قدرتمند شــدن باید فقط به خداوند اتکا و 

اعتماد کرد.

آیه

 محمدرضا قضایی
کارشناس علوم اسالمی
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 تحوالت تجاری
 در دولت سیزدهم 

اینکه بتوانیم به یکباره وارد بازاری شده و 
بخشــی از آن بازار را تصاحب کنیم، اگر 
چه ممکن است در حرف ساده باشد، اما 
در عمل کار بسیار سختی به شمار می رود. 
 وقتی بازاری در اختیار کشــوری 

ً
عموما

قرار گرفت و کاالیی توانســت به بازار آن 
کشور راه پیدا کند، ورود کاالهای جدید 
به آن بازار کار بســیار سختی است؛ لذا 
اینکه شما بتوانید کاالهای کشور خودتان 
را به کشــور مقصد معرفی و به اصطاح 
بازار جدیــدی را برای محصوالت خود 
ایجاد کنیــد، نیازمند انجام یک ســری 
عملیات ویژه و اقدامات خاص اســت. 
از جمله این اقدامات این اســت که باید 
کاالهای تان را در نمایشــگاه های برگزار 
شده در این کشورها عرضه کنید، در گام 
بعدی بایــد بتوانیــد در دوره هایی که در 
این کشورها، نمایشگاه برگزار می شود از 
برندهایی که در آن کشورها مؤثر هستند، 
دعوت کنید تا در نمایشــگاه های برگزار 
شــده حضور پیدا کنند. امروز کیفیت و 
قیمت بسیاری از محصوالت غذایی ما با 
برندها و محصوالت اروپایی قابل رقابت 
اســت؛ اما مصرف کننده ای کــه در بازار 
ارمنستان یا کشورهای اوراسیا وجود دارد، 
شاید به ســادگی این موضوع را نپذیرد؛ 
لذا باید بتوانیم محصول خودمان را به او 
معرفی و انگیزه های الزم را برای مصرف 
محصوالت ایرانی در مصرف کننده ایجاد 
کنیم. در همین ماه های گذشته، تغییر رویه 
دولت جدید نســبت به گذشته منجر به 
افزایش میزان صادرات کاالهای ایرانی به 
ارمنستان شده است؛ به گونه ای که استفاده 
از کاالهــا و محصوالت ایرانی برای آنها 
پررنگ تر شــده و ایران با پیشی گرفتن از 
ترکیه از مقام چهارم به مقام سوم در تأمین 
کاالهای مورد نیاز این کشور رسیده است. 
امروز بیشــترین واردات ارمنستان بعد از 
روسیه و چین از ایران است. موضوعی که 
با ممارست های بازرگانی و حمایت های 
دولتی صورت گرفته اســت؛ به گونه ای 
که طی یک ســال گذشته توانستیم میزان 
صادرات مان به ارمنســتان را 20 درصد 
افزایش دهیم؛ چنانچــه در حال حاضر، 
صادرات ما به این کشور حدود نیم میلیارد 
دالر اســت. در اقتصاد قانون نانوشته ای 
وجــود دارد کــه وقتــی مصرف کننده به 
مصرف کاالیی عادت کرده و به اصطاح 
مشــتری آن کاال می شــود، تغییر ســبد 
مصرف کننده این محصول خیلی سخت 
است. اینکه ما توانســتیم در عرض یک 
ســال، صادرات غیــر نفتی مــان به این 
کشور را 20 درصد افزایش دهیم، به این 
معناست که کاالهای خودمان را جایگزین 
20 درصــد از کاالهای قبلی کرده ایم که 
این اتفاق به معنای موفقیتی بزرگ است؛ 
لذا اگر بتوانیم این رونــد را ادامه دهیم، 
 باید رکوردهای جدیدی را در میزان 

ً
قطعا

صادرات به ارمنستان کسب کنیم. حداقل 
صــادرات ما بــه ارمنســتان باید چیزی 
حــدود یک میلیارد دالر باشــد؛ چرا که 
ارزش بازار این کشور حدود پنج میلیارد 
دالر است که ســهم ما از بازار ۵ میلیارد 
دالری این کشــور حداقل باید 1 میلیارد 
دالر، یعنی 20 درصــد از مجموع بازار 
این کشور باشد. به هرحال اقتصاد دنیا از 
نظر برندسازی، رشد قابل توجهی داشته 
است. بنابراین، اگر ما بتوانیم شرکت های 
ایرانی را در قالب کنسرسیوم وارد کشور 
ارمنستان یا کشورهای حوزه اوراسیا کنیم، 

بدون شک موفق خواهیم بود. 

بازار

یادداشت 

رونق تولید ملی با هدف ایجاد بســتر مناســب برای کســب 
درآمدهای پایــدار، به ویژه مالیات بــر ارزش افزوده می تواند 
مقدمات تغییر ســاختار اقتصاد ایران از یــک اقتصاد نفتی به 
یک اقتصاد مولد را فراهم آورد. توسعه صنایع تبدیلی نفت به 
منظور ممانعت از خام فروشی و تبدیل آن به مواد با ارزش افزوده  
بیشــتر را می توان یکی از اقدامات مهم دولت دانست. در این 
میان، استفاده از مزیت های نسبی از اهمیت باالیی برخوردار 
اســت وهیچ کشــوری نمی تواند بدون دارا بودن مزیت های 
نسبی پیشرفت کند؛ از این رو صادرات در هر کشوری براساس 

مزیت های نسبی و رقابتی آن کشور شکل می گیرد.

نسبی مزیت های 
منهای نفت

به گــزارش رویترز، شــرکت های دولتی ایرانــی برای تعمیر 
بزرگ ترین پاالیشگاه نفتی ونزوئا با ظرفیت 9۵۵ هزار بشکه 
در روز آماده شــده اند. این قرارداد، روابط انرژی دو کشــور را 
عمیق تر خواهد کرد و راه نجاتی برای صنعت نفت آسیب دیده 
ونزوئاست. بر این اســاس، یک واحد شرکت ملی پاالیش و 
پخش فرآورده های نفتی ایران قــرارداد 110 میلیون یورویی با 
شرکت ملی نفت ونزوئا برای تعمیر و توسعه پاالیشگاه 146 
هزار بشکه ای »ال پالیتو« در مرکز این کشور امضا کرده است. 
به گفته منابــع آگاه، پروژه بعدی مجتمع پاراگواناســت که دو 
پاالیشگاه دارد و در میان بزرگ ترین پاالیشگاه های جهان است.

۱۱۰ میلیون یورویی قرارداد 
شاخص

»ارزش بازار« یا »Market cap« به ارزش معاماتی سهام یک 
شرکت یا بازار اشاره داشته و عاملی تعیین کننده در ارزش گذاری 
سهام ببه شمار میآید. بررســی این معیار برای سرمایه گذاران 
تصوری ایجاد می کند که از آینده یک سهم و قیمت آن در بازار 
چه انتظاری داشته باشند. همچنین ارزش بازار شاخصی برای 
بررســی یک سهم، کوین یا دارایی قابل معامله است. درواقع، 
ارزش بازار ثابت می کند قیمت یک سهم مهم ترین عامل برای 
خرید آن نیســت؛ بلکه تنها یکی از مهم ترین عوامل اســت! 
واقعیت ماجرا این اســت که هنگام خرید یک سهم، بررسی 

ارزش بازار به اندازه قیمت آن اهمیت دارد.

چیست؟ کپ  مارکت 
افزوده

 BBBB آقای دکتر! منتقدان عملکرد دیپلماسی  
اقتصــادی در دولت گذشــته معتقدند 
یکی از دالیل ضعف دستگاه دیپلماسی 
اقتصادی ایران را می توان سهم حدود 2 
درصدی ما از بازار 1200 میلیارد دالری 
کشورهای همسایه دانست. در حالی که 
ظرفیت صادرات ما به کشورهای همسایه 

به مراتب بیشتر است.
ببینید باید یک موضوعی را در نظر گرفت. اگر بخواهیم 
صادرات مان را به صورت محسوس افزایش دهیم، در 
کشــور چیزی برای خوردن پیدا نمی شود! چرا که ما 
به همه کاالها یا حداقل بخش قابل توجهی از کاالها 
سوبسید می دهیم؛ لذا اگر ما مرزها را باز کنیم، ممکن 

است همه کاالها به خارج از کشور صادر شوند.

 BBBB یعنی واقعا راهــکاری در این باره وجود 
ندارد؟ به نظرم اتفاقا راه حل ساده است 

باید مقیاس تولید را افزایش دهیم.
راهکار حــذف یارانه از اقتصاد ایران اســت تا تولید 
مقرون به صرفه تر و بازار آزادتر شود. ما در حال حاضر 
جلوی افزایش قیمت ها را گرفته ایم و اجازه نمی دهیم 
مرغ یا روغن قیمت واقعی خودش را داشــته باشــد؛ 
چــون به همه آنها یارانه می دهیم. ما امروز بزرگ ترین 
تولیدکننده دارو هســتیم و می توانیم بــه بزرگ ترین 
تولیدکننــده دارو در منطقــه تبدیل شــویم، اما چرا 
نمی شود؟ چون در ارز تخصیصی برای دارو یارانه قائل 
شــده ایم و اجازه نمی دهیم دارو پس از تولید با قیمت 
واقعی خودش فروخته شــود؛ چون اجازه نمی دهیم 
با قیمت واقعی خودش فروخته شــود، پس تولید دارو 
به صرفه نیســت! افزایش مقیاس تولیدی هم که شما 
می گوییــد فقط در این حالــت رخ خواهد داد؛ یعنی 
تا نظام یارانه ای را اصاح نکنیــم، اتفاقی در افزایش 

مقیاس تولید نیز رخ نمی دهد. 

 BBBB یکی از ســؤاالتی که در ذهن بسیاری از  
مردم عادی نقش بســته، این است که آیا 
تجار ایرانی می توانند کاالهای شان را در 
بازار کشــورهای بزرگی مانند چین، هند 
و روســیه به فروش برسانند؟ می خواهم 
بدون تعارف به عنوان کســی که سا ل ها 
پســت های  خارجــه  امــور  وزارت  در 
مســئولیت های مهمی، چون ســفیر و 
معاونت اقتصــادی وزارتخانه را بر عهده 

داشتید، به این پرسش پاسخ دهید.
خیلی صریح می گویم، ظرفیت های صادراتی کشور ما 
در چین، هند و روسیه بدون محدودیت است. کاالهای 
ایرانی اعم از کشــاورزی، شــیات و دامداری به هر 
کشوری وارد شــود، بازار آن کشور را تسخیر می کند. 
اگر امروز ناکامی مشــاهده می کنید از قوانین خودمان 

است؛ وگرنه خواست آنها استقبال از کاالهای ایرانی 
است. چون کاالی ایرانی هم کیفیت خوبی دارد و هم 
سامتش تضمین شده است. نکته مهم درباره کاالهای 
ایرانــی قیمت آن اســت که قابل رقابــت با کاالهای 
خارجی اســت. برای نمونه، نگاه بیشــتر کشورهای 
همسایه به ایران و کاالهای ایرانی مثبت است؛ اما نکته 
مهم در صادرات، ظرفیت ها و سازوکارهای صادراتی 
ماست که به نظرم بسیار ضعیف است. شاید بپرسید 
چرا ظرفیت صادراتی ما این قدر ضعیف است؟ چون 
ما چند سالی است که به دلیل قطع فروش و صادرات 
نفت، به فکر صادرات افتاده ایم. ما در گذشته، کشور 
صادرکننده ای نبودیم. در واقع تحریم نفت باعث شد به 
سمت صادرات برویم. واقعیت این است که صادرات 
در کشــور ما پدیده ای جدید اســت. ما در گذشته به 
تولیدکننده خارجی یارانه می دادیم و کاالیش را وارد 
می کردیم؛ چون نفت داشــتیم و واردات با سوبســید 
برای یک ایرانی روال بوده است. از طرفی تولید داخلی 
نیز به صرفه نبود. همین چند سال پیش، وقتی ترکیه و 
روسیه با هم درگیر شدند و این درگیری منجر به تحریم 
ترکیه از سوی روس  ها شد، روس ها به ما اعام کردند 
که هر چه برای صــادرات دارد، ما خریداریم. حتما 
اطاع دارید که روســیه دارای بازار بسیار ثروتمندی 
است و برای کاالهای صادراتی مقصد بسیارمطلوبی 
به شمار می رود؛ اما با وجود استقبال روس ها نتوانستیم 
از این فرصت بســیار بزرگ استفاده کنیم و فرصت به 

این خوبی را از دست دادیم.

 BBBBچرا نتوانستیم؟  
روســیه چیزی با عنوان »کانــال ســبز« دارد. در آن 
مقطــع، آنها به ما اعام کردند تمام کاالهای ایرانی را 
در کانال ســبز قرار می دهند. ما توانستیم همان زمان، 
مقداری لبنیــات، پنیر، کره، خامه و چند کاالی دیگر 
را از طریق کانال سبز به کشورشان صادر کنیم، اما آنها 
تقاضا داشتند ما همین روند صادرات کاال را با شیب 
تندتری ادامه دهیم و کاالهایی را هم اضافه کنیم؛ اما 

نتوانســتیم، چرا که کاالیی برای صادرات نداشتیم. 
آنچه امروز به عنوان نهضت تولید در جامعه مشاهده 
می کنید، متعلق به دو ســال اخیر است. از سوی دیگر 

مــا قوانینی داریــم که خودش 
ضد تولید اســت. مانند 

کــه  قیمت گــذاری 
اجازه نمی دهد تولید 
لذا  بکشــد،  نفس 
طبیعــی بــود آن 

زمــان کاالیــی 
صادرات  برای 
باشیم  نداشته 
که به روسیه 

صادر کنیم.

 BBBB از ســوی مقامات دولتی تالش خاصی  
برای صادرات به روسیه صورت گرفت؟

درباره موقعیتی که در روســیه پیش آمد، باید بگویم، ما 
 کاری نکردیم و این فرصت خود به  خود پیش آمد. 

ً
اصا

روس هــا با ترک ها درگیر شــدند و به همین دلیل همه 
کاالهای ایرانی را وارد کانال ســبز کردند. اواخر سال 
1399 اتفاق مشــابهی برای کشور ارمنستان در قبال ما 
افتاد. آنها اعام کردند، ایران هر چه می خواهد می تواند 
به ما صادر کند؛ اما باز نتوانستیم کاری کنیم. اجازه دهید 
تا درباره موضوعی مشابه، خاطره ای را برای تان تعریف 
کنم. دو سال پیش بود که یک روز به ما اطاع دادند تولید 
سیب ایران بسیار زیاد شده است. از ما خواستند کمک 
کنیم تا ســیب ایران به هند صادر شود. سیب ایران در 
هند، مشتری زیادی دارد و به قول معروف، تمام رقبای 
خودش را به دلیل خوشمزگی و کیفیت باالیش پشت 
سر می گذارد. در حالی که اگر به هند سفر کرده باشید، 
 مصنوعی، فاقد 

ً
سیب های موجود در بازار هند، عمدتا

خاصیت، بو و مزه بوده و فقط از نظر ظاهری زیبا هستند. 
لذا هندی ها، ســیب ایرانی را به دلیل ویژگی هایی که 
گفتم خیلی دوست دارند. همان طور که می دانید یکی 
از بزرگ ترین مراکز تولید سیب ایران، استان آذربایجان 
غربی اســت. من زمانــی در آذربایجــان غربی معاون 
اســتاندار بودم، بنابراین آذربایجــان غربی را به خوبی 
می شناختم. با نماینده مجلس و استاندار آنجا صحبت 
کردم و از آنها خواستم که این کار را سازمان دهی کنند 
تا بتوانیم با همکاری هم، ســیب آذربایجان غربی را به 
هند صادر کنیم. با سفیر هند هم صحبت کردم. در هند 
همــه موافق بودند و چند واردکننــده بزرگ هندی هم 
اعــام آمادگی کرده بودند. خاصه وقتی کار به مرحله 
عملیات و نهایی شدن رسید، به نتیجه نرسید؛ می دانید 
چرا؟ چون آن طرف دو تاجر هندی بودند که کل سیب 
آذربایجان ایران را می خواستند و 
صادرکننده  هزار  ایران  در 
وجود داشت! لذا اصوال 
معامله ای  چنین  انجام 
عملــی نبــود. جالب 
است بدانید آن زمان در 
آذربایجان هر صادرکننده 
داشت  ســیب  کانتینر  چند 
که اتفاقــا از نظر 

بســته بندی هم آماده نبود. در پایان کار هم ما نتوانستیم 
هیچ سیبی به هند صادر کنیم. در حالی که کشور ما از 
بزرگ ترین تولیدکنندگان سیب، کیوی و پرتقال جهان 
است. اینها ضعف است و اگر می خواهیم به عنوان یک 
صادرکننده ما را بشناســند، باید این نواقص را اصاح 

کنیم.

 BBBB اتفاقی مشــابه روسیه در قطر نیز برای ما  
رخ داد. چرا در ماجرای صادرات به قطر 

موفق نبودیم؟
دقیقا در قطر هم مانند روســیه ناکام بودیم. وقتی قطر 
از ســوی عربستان ســعودی محاصره اقتصادی شد، 
قطری ها بــه ما اعام کردند هر چــه کاال دارید برای 
ما ارســال کنید، ما خریداریم؛ اما متأسفانه نتوانستیم 
خواســته آنها را اجرا کنیم. دلیل اصلیش نیز ضعف 
زیرســاخت های ما بود. ما در عمل، کشتی و کامیون 
یخچال دار نداشــتیم. گمرک  آماده این کار نبود. حتی 
ظرفیت بنادرمــان هم آمادگی صادرات کاال به قطر را 

نداشت. خاصه وضعیت عجیبی داشتیم. 

 BBBB ما غفلت کردیــم و ترکیه هم چند روزه  
جای ما را گرفت!

بله، اتفاقا ترکیه بافاصله از کانال ما صادرات به قطر را 
شروع کرد. از مسیرهای زمینی، هوایی، از طریق عراق 

و حتی مسیر ایران. 

 BBBB این موضوع را آسیب شناســی نکردید  
تا بفهمید مشــکل کجاســت؟ چرا ما 
نمی توانیم از چنیــن فرصت های بکری 

استفاده کنیم؟
بخش خصوصی ترکیه بسیار قوی است، اما در ایران 
ما در واقع بخش خصوصی را از بین برده ایم. قسمت 
اعظمی از درآمد ترکیه متعلق به صادرات این کشــور 
است. ترک ها سال هاست در حوزه تجارت و صادرات 
کار کرده اند و معلوم است که باید ثمره اش را هم ببینند.

 BBBB خب شرکت های ترک که از ابتدا اینقدر 
قوی نبودند. 

ســاختار اقتصادی در ترکیه به شــکلی طراحی شده 
کــه فعاالن اقتصادی بخش خصوصــی بعد از مدتی 
می توانند رشــد کنند. بعــد از آن هم شــرکت های 
خصوصی دیگر نتوانستند پا بگیرند. در کشور ما وقتی 
یک شرکت خیلی بزرگ می شــود، یا از سوءاستفاده 
بانکی اش پرده برداری می شود یا مشخص می شود که 
وام بزرگی گرفته و پس نداده یا به هر حال یک داستانی 
برایش درســت می شود. لذا ساختار اقتصادی ایران و 
ترکیه با هم قابل مقایســه نیســت. معتقدم تا ساختار 
اقتصــادی ایران تغییر نکند، نمی تــوان به موفقیت در 

تجارت خارجی دست یافت.

نظام یارانه ای مانع افزایش صادرات
میثم مهرپور

دبیر گروه اقتصاد

معاون اسبق دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه در گفت وگو با صبح صادق مطرح کرد

هرویک یارینجانیان
رئیس اتاق بازرگانی 

مشترک ایران و ارمنستان

افزایش صادرات غیر نفتی و سهم کاالهای ایرانی در بازار کشورهای همسایه را می توان یکی از اقدامات الزم االجرای دولت برای تحقق توسعه اقتصادی در ایران 
دانست. موضوعی که متأسفانه هیچ تناسبی میان ظرفیت های اقتصادی کشور با آمار و ارقام موجود وجود ندارد. صبح صادق در گفت وگو با غالمرضا انصاری، 

معاون اسبق دیپلماسی اقتصادی وزیر خارجه دالیل ضعف اقتصاد ایران در تصاحب بازار کشورهای همسایه را بررسی کرده است. 
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دکتر مهدی نژاد نوری رشد علم و فنآوری در سایه انقالب اسالمی را بررسی  می کند

ظهور دانشمندان ایرانی

 ۲۰۲۲ مه   3۰  |  1443 شوال   ۲8  |  14۰1 خرداد   9 دوشنبه   |  1۰48 شــماره   | یکم  و  بیست  ســــال   | اجتــماعی  و  فـرهنـگی  سـیاســی،   | هفـته نـامـه 

 ویژه نامه صبح صادق

به مناسبت سی و سومین سالروز ارتحال امام خمینی )ره(
وح الله مکتب ر

امام جهانی
مبارزه با  اشرافی گری
  سیاست ورزی دینی
آرمان یا واقعیت؟!

محمد حسن قدیری ابیانه تغییر معادالت بین الملل با پیروزی انقالب اسالمی را  بررسی می کند

پیروزی مقاومت تا شکست شیطان
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چهل و اندی سال از پیروزی انقالب و برپایی نظام 
جمهوری اســالمی به رهبری معمار کبیر انقالب 
می گذرد؛ اما هنوز محور اصلی تبلیغات خشم آلود 
دشــمنان انقالب و نظام اســالمی ایران، دشمنی 
با امام، آرمان ها و مکتب سیاســی ایشــان است. 
دشــمنان انقالب مهم ترین هدف خود را حتی پس 
از گذشــت چهل و اندی ســال از پیروزی انقالب 
این قرار داده اند که با هزاران ســاعت برنامه ریزی و 
برنامه سازی در رادیو و تلویزیون و فضای مجازی از 
سوی محافل صهیونیستی و استکباری، شخصیت 
امام خمینی)ره( و انقالبی را که به رهبری ایشان به 
پیروزی رســید و مشتی بر دهان آنان شد، زیر سؤال 
ببرند. البته جز این چــاره ای هم ندارند؛ زیرا عامل 
مهم تسلیم ناپذیری و ایستادگی ملت ایران در راه پر 
افتخار خود، فلسفه سیاسی و مکتب سیاسی امام 
خمینی)ره( بوده است؛ مکتبی که با شاخصه های 
منحصر به فرد از اشــرافی گری و اختالف طبقاتی 
ابراز انزجار می کند. برای بررسی بیشتر شاخصه های 
این مکتب نظری و عملی با دکتر غالمرضا خواجه 
سروی، اســتاد دانشگاه و کارشــناس سیاسی به 

گفت وگو نشسته ایم. 

 BBBB شــاخصه های مکتب سیاســی حضرت  
امام)ره( از منظر شما چیست ؟

اولین شــاخصه مکتب امــام بحــث خدا  محوری و 
توحید  محوری آن است که به مثابه مهم ترین شاخصه این 
مکتب مطرح است؛ این شاخصه به منزله زیربنایی مهم 
برای سایر ویژگی ها و شاخصه های این مکتب سیاسی 
مطرح است و به عبارتی شاکله همه ابعاد مکتب سیاسی 
امام اســت و بقیه شاخصه ها به نوعی زیرمجموعه این 

شاخص هستند.
پس از خدا  محوری، شاخصه بعدی مکتب امام)ره( 
بحث مردم  محوری یا انسان  محوری است. نکته مهم در 

اینجا این است که حضرت امام)ره( انسانی را شاخص 
می دانند که در عرض خداوند قرار ندارد، بلکه در طول 
خداوند قرار دارد. این انسان ویژگی های خاصی دارد که 
مهم ترین آن ویژگی خلیفه خدا بودن به معنای جانشین 
خداوند بر روی زمین و مجری احکام الهی بر روی زمین 
و در حقیقت نمودی از سلســله مراتب آفرینش جهان 

است که این انسان به منزله محور بعدی قرار می گیرد. 
شــاخصه بعدی کــه در این مقطع قابل مشــاهده 
اســت، بحث مهم امامت  محوری اســت که اینجا به 
مثابه یک شاخص بســیار مهم خود را نشان می دهد. 
این اصل بسیار مهم است؛ چرا که مکتب سیاسی امام 
خمینی)ره( به طور کلی ادامه مکتب سیاسی امامت و 
امامان معصوم در عصر غیبت اســت. بنابراین این هم 
شاخص بسیار مهمی است که   محوریت داشته و در این 

مکتب قابل مشاهده است. 
یکی دیگر از شاخصه های سیاسی مکتب حضرت 
امام)ره( بحث مهم صف بندی یا ترسیم مرز بین کسانی 
است که این مکتب را به طور کلی می پذیرند و کسانی 
که با این مکتب دشــمنی می کننــد و در جبهه برانداز 
قرار می گیرند. این مرزبندی از لحاظ مکتب سیاســی 
و گروه ها و افــراد و به طور کلی جریان های سیاســی 
 مشــاهده می شــود 

ً
که این مکتب را می پذیرند، کاما

ولو اینکه از لحــاظ مبانی و اعتقــادی هم این مکتب 
 را نتوانند قبول کنند؛ با دشــمنان این مکتب مرزبندی

 دارند.
شاخصه دیگر مکتب سیاســی امام خمینی)ره( بر 
اساس مواردی که تاکنون عنوان شد جذب حداکثری و 
دفع حداقلی تمامی کسانی است که دل در گرو توحید و 
حفظ منافع انسان ها دارند. در حقیقت این بیان دیگری 
از آیه شریفه قرآن اســت که یکی از ویژگی های پیامبر 
اِر ُرَحَماُء َبْیَنُهْم« تلقی می کند 

َّ
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ُ
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که اینجا و در این مکتب سیاسی هم نمود آن را می بینیم.
یکی دیگر از شاخصه های مکتب امام خمینی)ره( 
نبود هیچ گونه فاصله ای بین مردم و نظام امامت است که 
نظام امامت بر دوش مردم استوار بوده و لذا فاصله ای بین 
این دو به طور کلی نقض می شود و در حقیقت آنچه در 
اینجا به منزله والیت فقیه مطرح می شود، تداعی کننده 
همین شاخصه است. شاخصه دیگر مکتب والیت فقیه 

نشاندن ولی فقیه به جای امامت در عصر غیبت است و 
در حقیقت قرار دادن آن به مثابه ابزاری مهم برای اجرای 
اصل امامت در عصر غیبــت امام معصوم و همچنین 
مجری قــرار دادن ولی فقیه برای اجــرای احکام الهی 

است.
یکی دیگــر از ویژگی هــای سیاســی مکتب امام 
خمینی)ره( اختیارات سیاســی فوق العاده ای است که 
در این مکتب ولی فقیه در عصــر غیبت پیدا می کند و 
همه اختیاراتی که رســول خدا و امــام معصوم دارند، 
ولی فقیه در عصر غیبــت از آن برخوردار می شــود تا 
بتواند با این قدرت فوق العاده و تمام عیار تمامی احکام 
الهی را اجرا کند. بنابرایــن، در این مکتب ما از طرف 
خدا این توفیــق را داریم و از طرف دیگر مردم را داریم 
که این مردم تعریف خاص خودشان را دارند. بنابراین 
تمام تاش این مکتب این اســت که نظامی براســاس 
توحید  محــوری و خدامحــوری روی کار می آید هم 
ایجاد و هم بقایش بر دوش مردمی قرار داشته باشد که 
آن را می پذیرند و به پای آن ایســتاده اند. این مسائل در 
مکتب حضرت امام قابل مشاهده است. یکی دیگر از 
شــاخصه های مهم دیگر پویایی این مکتب در تمامی 
عصرها و زمان ها و توقف نداشــتن آن و عدم بن بست 
در این مکتب سیاسی است که مرتبه بسیار مهمی است 

 هیچ گاه 
ً
و حرکت آن دائمی و همیشــگی بوده و عما

در بن بســت قرار نمی گیــرد و ســکونی در آن ایجاد 
 نمی شــود و برای کوتاه مدت، بلندمــدت و میان مدت

 است.  البته شــاخصه های فرعی تری هم در این زمینه 
وجود دارد که شــاید در این گفت وگو خیلی نباید به آن 
بپردازیــم، چون بحث مفصلــی دارد، ولی اهم قضیه 
این اســت و نقطه پایانی که در این زمینه قابل مشاهده 
 یکی از 

ً
اســت جدای از آنچه تا کنون گفته ایــم، عما

شــاخصه های مهم این مکتب توســل جدی به اصل 
نه شــرقی و نه غربی هم در سیاست خارجی و هم در 
سیاست داخلی است که عین عبارت حضرت امام)ره( 

است. 

 BBBB فرمودید یکی از شاخصه های مهم مکتب  
امــام)ره( »مردمی بودن« آن و شــاخصه 
مهم دیگر »والیت فقیه« است که مخالف 
اشرافی گری است. نقش این بینش متعالی 
را در جلوگیری از اشرافی گری مسئوالن  و 

سایر مردم چطور ارزیابی می کنید؟
مســائل گفته شــده نشــان می دهد، در مکتــب امام 
 نبایــد فاصله ای بین حاکمان و مردم 

ً
خمینی)ره( عما

وجود داشته باشــد. وقتی می گوییم رابطه والیت فقیه 

بــا مردم، یعنی ایــن یک رابطه مودت و دوســتی و در 
 
ً
حقیقت نزدیک بودن به یکدیگر است و بنابراین عما

اشــرافی گری و تظاهر به کلیه امــوری که این فاصله را 
ایجاد می کند، اینجا منتفی است. 

البته نکته ظریفی اینجا وجود دارد که سلسله مراتبی 
که در جامعــه وجود دارد از بــاب تخصص و تعهد و 
پاداشی که مردم به سبب تاش شان به دست می آورند 
که طبیعی هم است، اینها به این معنا نیست که اینها نباید 
 هر کسی که بیشتر تاش کند، 

ً
وجود داشته باشد. طبیعتا

در این دنیا طبق آیات شــریفه قرآن پاداش بیشتری را به 
دست خواهد آورد و آن چیزی است که هم طبق فرمایش 

قرآن و هم روال طبیعی دنیا اتفاق می افتد. 
چیزی که اینجا نهی می شــود و نباید وجود داشــته 
باشد، این است که این اصل سلسله مراتب نباید موجب 
ایجــاد اشــرافی گری در یک جامعه اســامی به مثابه 
پدیده ای شــود که می تواند فاصله و طبقات اجتماعی 
کاذب ایجاد کند. با ایــن تفکری که حضرت امام)ره( 
داشــتند، این سلســله مراتب موضوع پذیرفته شده ای 
است؛ اما اشــرافی گری که از ریشــه بزرگی فروشی و 
 اینجا جایی ندارد؛ چون در 

ً
فخرفروشی اســت، عما

اینجا همه بندگان خدا حساب می شوند و در این مکتب 
سیاســی به منزله مظهری از آفرینش الهی به حســاب 
می آینــد. اگرچه ممکن اســت جایگاه های گوناگونی 
داشته باشند؛ اما در نهایتا در این مکتب هم چنین چیزی 
پذیرفته نیست. شاید این سؤال پیش بیاید که اگر نیست، 
چرا جامعه ما دچار این مسئله اســت؟ جواب آن این 
است که مکتب سیاسی امام خمینی)ره( و به ویژه قانون 
اساسی جمهوری اسامی و آموزه های نظام جمهوری 
اســامی که برخاســته از این تفکر است، متأسفانه در 
جامعه ما هنوز پیاده نشده است. بنابراین هنوز مظاهر به 
جا مانده از نظام سلطنتی و طاغوت در جامعه ما وجود 
دارد؛ چرا که به هرحال جامعه ایران بیشــتر از 6 هزار 
سال تحت تسلط پادشــاهان بوده و خیلی از بنیان های 
فرهنگی آن در این اعصار ایجاد شــده است. بنابراین 
با این 43 ســال و این همه اتفاقات پیش آمده این تفکر 
خیلی ســاری و جاری نشــده اســت. آن چیزی که ما 
می بینیم تفاوت زیادی با تفکر حضرت امام دارد که باید 

برای تحقق آنها گام برداریم.

مبارزه با  اشرافی گری
در گفت وگو با غالمرضا خواجه سروی سبک زندگی کارگزاران نظام اسالمی از  منظر امام خمینی)ره( بررسی شد

پیروزی انقالب اســالمی ایران بــه رهبری امام 
خمینی )ره( و گســترش مکتب خمینی، مسیر 
موفقیت های بزرگ علمی را برای ایران اسالمی 
رقــم زد تا بــا کاهش وابســتگی های علمی و 
عملی در عرصه هــای گوناگون از دارو تا درمان 
و از بیوتکنولوژی تا نانو و رباتیک چه در عرصه 
نظامی و دستیابی به سالح های تدافعی و چه در 
عرصه هسته ای، پزشــکی و مهندسی، ایران را 
امروز جزء سرآمدان علمی دنیا قرار دهد. برای 
بررسی بیشتر این مهم و نقش مکتب امام )ره( 
در تربیت دانشمندان و گسترش علم و دانش در 
ایران اســالمی با دکتر محمدمهدی نژادنوری، 
عضو هیئت علمی دانشــگاه مالک اشــتر به 

گفت وگو نشسته ایم.

 BBBB نقش مکتــب امــام)ره( را در تربیت  
دانشــمندان در ایران اســالمی پس از 

انقالب چطور ارزیابی می کنید؟
با پیــروزی انقاب اســامی و نهضت حضرت 
امام)ره( ، آموزه های انقــاب به تدریج در مردم و 
پیشتازان انقاب نفوذ و توســعه پیدا کرد. یکی از 
این آموزه ها که با مبانی اسام مرتبط است، ارزش 
ذاتی علم است، که اسام به علم آموزی، فراگیری 
دانش، اســتفاده از علم در آسایش و آرامش زندگی 
توصیه می کنــد. خداوند در قرآن، آیه 33 ســوره 
الرحمان به صراحت مردم و حتی جنیان را به نفوذ 
در اخبار سماوات و زمین دعوت می کند و در انتها 
می فرماید نمی توانید به پیروزی دســت یابید، مگر 
اینکه سلطان داشــته باشید. مفسران این سلطان را 
به علم تفسیر می کنند. ویژگی های علم که در اسام 

مطرح است، علم نافع است، علم نافع علمی است 
که برای آســایش و آرامش و زندگی عادی و مادی 
بشــر می تواند مفید باشــد. حضرت علی)ع( در 
جلسه ای فرمود: »سلونی قبل أن تفقدونی«؛ یعنی 
از من بپرســید قبل از اینکه من از میان شــما بروم. 
یکی پرسید آیا شما می دانید تعداد موهای ریش من 
چندتاست؟ حضرت پوزخندی زد و گفت من این 
را می دانم اما اگر بگویم چه ســودی برایت دارد؟ 
این نشان می دهد که در اسام هر علمی ارزشمند 
نیســت و علم ارزشمند باید انسان را به راه درست 
هدایت کند، مشــکات زندگی اش را مرتفع کند 
و بتواند طبیعت را همانطور که خدا مقرر فرموده، 

مسخر خود کند و از آن بهره بگیرد. 
امام)ره( با پیروزی انقاب اسامی این مبانی و 
مفاهیم را چه به طور مســتقیم خودشان فرمودند و 
چه از طریق شخصیت هایی، مانند استاد مطهری، 
شهید بهشتی و شهید باهنر که به هر صورت اینها از 
اندیشمندان انقاب اسامی بودند و خود حضرت 
آقا که در آن زمان در صحنه بودند و در عرصه تبیین 

حرکت می کردند.
بعد از پیــروزی انقاب، اندکی نگذشــت که 
درگیری های ضدانقاب در کردســتان و ســپس 
جنگ با عراق شروع شد؛ در حالی که در ارتش ما 
بسیاری از مستشاران آمریکایی رفته بودند و نیروهای 
خودی مســلط نبودند و حتی گاهی نمی دانســتند 
امکانات کجا دپو شــده و چــه چیزهایی داریم. تا 
مدت ها بعد که حضرت امــام)ره( فرمودند چون 
کشور برای مقابله با جریان کمونیست تجهیز شده، 
باید سیستم های ساحش بیشتر و پیشرفته تر باشد 
که ســپس تجهیزاتی در زاغه ها و جاهای مختلف 
کشف شــد. اما آن کمبودها و فشارها را ما چگونه 
پشت سر گذاشته ایم؟ با همین توسعه تجهیزات و 
امکانات با تکیه بــر علم خودی. بنابراین، نهضتی 

به نام نهضت خودکفایی در بین نیروهای مســلح 
شــکل گرفت که همین قضیه ســر رشته گسترش 
فعالیت های علمی در دانشــگاه ها و ســایر مراکز 
تحقیق و توسعه شد و دیدیم که وقتی به پایان جنگ 
در سال 1368 رسیدیم، توانمندی های بسیار زیادی 
را کســب کرده بودیم.  این کار یک اتفاق تصادفی 
نبود و هدایت ها و رهنمودها و رهبری های حضرت 
امــام)ره( این را به زیر مجموعه القا کرد تا پای کار 
ایســتادند. وصیت نامه حضرت امام)ره( را هم که 
نگاه کنید، یک فرازش همین است که شما تا وقتی 
دست گدایی به سمت شرق و غرب دراز کنید و به 
خودکفایی نرسید، هیچ وقت نمی توانید آن استقال 
واقعی را به دست بیاورید، حتی در صنایع پیشرفته 
گاهی برخی نیروها را بفرســتید بــرای یادگیری و 
برگردند. اینها کم کم به ســمت دانشگاه ها کشیده 
شد و دانشگاه ها از لحاظ تعداد و رشته افزایش پیدا 
کرد و متنوع شدند و کارهای پژوهشی متنوعی انجام 

دادند.
در برخی از مراکز اجرایی و دســتگاه های اینها 
مراکز تحقیق و توسعه ای ایجاد شد، پژوهشکده هایی 
راه افتاد و در نیروهای مسلح هم آن نیروهایی که در 
زمان جنگ به واسطه نیاز شکل گرفت، توسعه پیدا 
کردند و توجه شان را به مسائل دقیق تر و عمیق تر و 
پیشرفته تر کردند و بیشتر به مسائل علم مفید همت 
گماشتند؛ به گونه ای که مشاهده می کنید رهبر معظم 
انقاب هــم پس از حضرت امــام)ره( با پیگیری 
همان خط مشی با دقت و شفافیت بیشتر و مطالبه 
بیشتر کاری کردند که امروزه ما می بینیم در عرصه 
تولیدات علمی در دنیا مقــام 1۵ و 16 را داریم؛ در 
 به حساب نمی آمدیم. 

ً
حالی که اوایل انقاب اصا

چنانچه از رتبه ۵3 در ده سال پس از انقاب امروز به 
این رتبه رسیده ایم. در خیلی از حوزه های فناوری، از 
جمله فضایی، دریایی، نظامی، عمرانی و... و حتی 

ســد، تونل، جاده و بزرگراه و... خودکفا شده ایم؛ 
آن هم در حالی که پیش از انقاب فقط خارجی ها 

انجام می دادند؛ اما امروز نیازی به آنها نداریم.
توانمندی هایــی که حاصل شــد مبتنی بر چه 
تفکری بود؟ معلوم اســت که ریشــه اش در اسام 
است و رهبران انقاب اینها را در صحنه عمل بیان 
کرده اند، مطالبه کرده انــد و از دولتمردان و جامعه 
متخصصان و دانشمندان حمایت کرده اند و از آنها 
خواسته اند که باید خودکفا باشیم و از علم خودمان 
استفاده کنیم. در کشــور ما کسی نیست که اعتقاد 
داشته باشد که باید در مســائل پیشرفته حتما باید 
به خارج متکی باشــیم، اگر هم رویکردی با خارج 
دارند، رویکرد همکاری است. دیگر اینطور نیست 
که فقط یک بازار مصرف خالی باشــیم و خودمان 

باید صاحب دانش و توانمندی باشیم.

 BBBB تبیین مکتب امام و اندیشه های علمی 
و نظری چطــور می تواند چــراغ راه 

دستاوردهای علمی بشود؟
حضرت امام)ره( و رهبــر معظم انقاب دو نقش 
در عرصه علمی دارند: یکی اینکه خودشان حکیم 
و عالمند و نظریه دارند و این نظریه در رشــته های 
تخصصی علوم انسانی و اندیشه های اسامی کاما 
 اقتصاد 

ً
می توانــد مورد پژوهش قرار بگیــرد، مثا

اسام چیست؟ سیاست اسام چیست؟ جهان بینی 
اسام چیســت؟ پس اینها به عنوان عالم برجسته 
اندیشه ها و تفکراتی دارند که می تواند مورد پژوهش 

اندیشمندان جهان قرار بگیرد.
دومیــن مورد اینکــه به عنوان حاکم اســامی 
مطالباتی دارند، رهنمودهایی دارند، تدابیری دارند 
که ما را هدایت می کنند در عرصه علم با ســرعت 
و شــتاب باال حرکت کنیم. در قانون اساسی آمده 
است، سیاســت های کلی باید مبنای قانون گذاری 

قرار بگیرد. این سیاست های کلی را چه کسی باید 
تأیید کند؟ ولی فقیه. یعنی به واسطه قانون اینها که 
حاکم اسامی هستند، وقتی که در عالی ترین سطح 
جهت گیری ها را تعیین می کنند، می توانند پیشران 
سریع جامعه به سمت قله های علم و فناوری بشوند؛ 
اما نکته مهمی که وجود دارد، این است که چه کسی 
در نهایت باید برود و علم و دانش را کســب کند و 
در اختیار جامعه قرار بدهد؟ برای نمونه در الیه های 
دانشجویی، استادان دانشگاه؟ محققان و مخترعان 
و مبتکــران و... . آیــا اینها همه به طور مســتقیم 
برداشت و فهم شــان از موضوعاتی که امام و رهبر 
معظم می فرمایند، صحیح، به موقع و جامع است؟ 
 برخی ها ممکن اســت 

ً
 نیســت؛ چون بعضا

ً
حتما

سخنرانی ها را گوش کرده باشند و بعضی را گوش 
نکرده باشــند و ارتباط بین این مفاهیم را به درستی 
نتوانند تفهیم کنند. در اینجا یک جریانی واسطی نیاز 
است که اندیشــه های امام و رهبری را برای اقشار 
گســترده ای که در کف جامعه حضور دارند، تبیین 
کنند؛ در توسعه علمی می توانند نقش مؤثری داشته 

باشند، از سرمایه گذاران و خیرین و... .
 بعد از اینکه آن فرمان ها و نگاه ها و دستورها از 
حضرت امام)ره( صادر شــد، الیه های دیگری از 
جامعه و انقابیون و علمــا و متخصصان باید این 
فرمایشات را به درستی تبیین کنند و ابعاد مختلفش 
را بیان و به برنامه تبدیل کنند؛ سپس دولت برنامه را 
حمایت کند و سرمایه گذاران سرمایه گذاری بکنند 
و بازارش ایجاد بشــود تا تأللؤ آن تدبیر که بر گرفته 
از اسام ناب محمدی است، خودش را در جامعه 
نشان بدهد و این امر سبب ترغیب و جذابیت باال 
برای هم اقشــار و مردم خودمان بشود و هم حتی 
کشورهای جهان که نماد اسام و انقاب اسامی 
و والیت را ببیننــد که این چنین می تواند جامعه را 

متحول کرده و در عرصه های علمی به پیش ببرد.

ظهور دانشمندان ایرانی
دکتر مهدی نژاد نوری رشد علم و فنآوری در سایه انقالب اسالمی را بررسی  می کند

ملیحه زرین پور
خبرنگار

احمد رجایی
خبرنگار
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با وقوع انقالب اســالمی در ایران و استقرار نظام 
مبتنی بر والیت فقیه، برخــی از مفاهیم در حوزه 
سیاســت و احزاب سیاســی دچار دگرگونی و 
مفاهیم جدیدی مطرح شــد. در آن میان، حزب 
سیاسی از لحاظ تئوریک و فعالیت احزاب در جنبه 
علمی مورد کاوش قرار گرفت. احزاب سیاسی با 
محتوا و بنیاد های نظری پیشین در تعارض جدی با 
دیدگاه  های ایدئولوگ های انقالب قرار گرفتند که 
اوج آن در مناظره های فکری و منازعات مسلحانه 

بود.
 وجود نظام تک حزبی در ســلطنت پهلوی و 
ممنوعیت فعالیت ســایر احزاب از کمونیست ها 
گرفته تا اســالم گرایان، حکومتی بــودن احزاب 
اصلی و فضای سیاسی موجب شد با آغاز استقرار 
جمهوری اسالمی روی آوری به فعالیت حزبی و 
گروهی با استقبال فراوان همراه شود و گروه های 
متعددی پدید آیند. نبود تفاهم و وفاق این گروه ها، 

تشتت و پراکندگی را به همراه داشت.
این مسئله امام)ره( را واداشت تا درباره احزاب 
و فعالیــت آنها موضعی صریح و روشــن اتخاذ 
کنند. سیاست در اندیشه امام خمینی)ره( بر آمده 
از آموزه های قرآنی، روایات و مبتنی بر مبانی فقهی 
و اصولی، فلســفی، کالمی، و عرفانی است. از 
نگاه امام خمینی)ره( سیاست حقیقی آن سیاستی 
اســت که مد نظر انبیاء و ائمه معصوم)ع( بوده تا 
شرایط رشد انسان را در ابعاد گوناگون فراهم کند. 
در اواخر دهه پنجاه و اوایل دهه شــصت یکی از 
موضوعاتی که ذهن امام را به خود مشغول کرده 
بود، مسئله احزاب سیاسی بود. در همین زمان بود 
که ایشان فعالیت احزاب را منوط به زیان نرساندن 
به جامعه اعالم کردند؛ به بیان دیگر، مالک ارزیابی 
احزاب به نظر ایشــان توجه به عملکرد آنان بود، 
نه مبانــی فکری. از نگاه امام اصل تحزب پذیرفته 
اســت؛ اما ایشــان در مورد مفید بودن و اصالت 
احزاب از لحاظ نظری و عملی تردید کرده است. 

در عین حال، ایشــان مالک ارزیابی را عملکرد و 
رفتار بیرونی آنها می داند. برای بررســی جایگاه 
احزاب سیاســی و وظیفه آنها در جامعه اسالمی 
از منظر امــام خمینی)ره( بــا حمیدرضا ترقی، 
فعال سیاســی و معــاون امــور بین الملل حزب 
مؤتلفه اسالمی گفت وگویی داشته ایم که در ادامه 

می خوانید.

 BBBB جریان ها و احزاب سیاسی را از منظر امام  
خمینی)ره( و در مکتب سیاســی ایشان 

چطور ارزیابی می کنید؟
جریان های سیاسی از نظر امام)ره( به دو دسته تقسیم 
شــده اند: یکی، جریان حزب اللــه و دیگری، حزب 
 جریان حزب الله جریانی اســت که 

ً
شــیطان. طبیعتا

حافــظ و مدافع انقاب اســامی و در جهت حفظ 
آرمان  های انقاب اسامی تاش می کند و تمام نیرو 
و تاش خود را برای تحقق دســتاوردها و آرمان  های 
انقاب اسامی بسیج می کند. جریان حزب شیطان 
در واقع تحت تأثیر دشمنان انقاب اسامی و شیطان 
بزرگ و در واقع اســتکبار جهانی در مســیر تقابل یا 
منحرف کردن انقاب اســامی و در جهت اهداف 
استکبار جهانی تاش می کند و قصد دارد حاکمیت 

غرب و غرب گرایان را بر کشور محقق کند. 

آنچه از این دسته بندی حضرت امام)ره( استنباط 
 جریان هایی در این بین 

ً
می شود، این است که طبیعتا

هستند که گرایش هایی به جریان غرب و حزب شیطان 
دارند که ممکن اســت گرایش شان صد درصد نباشد 
و با پوشــش دینی و اســامی، اما در باطن در جهت 
خواسته  های دشمن حرکت کنند. اینها هم جریان هایی 
هستند که متهم به نفاق و دورویی بوده و ظاهرشان یک 

چیز است و باطن شان چیز دیگری است.
آنچــه از این فرمایش حضرت امــام)ره( می توان 
 بر اساس 

ً
استنباط کرد، این است که جریان ها را اوال

 عناصری که تشکیل دهنده و 
ً
وضعیت حال شان و ثانیا

شــکل دهنده این جریان ها هستند و همچنین اهداف 
و اساس نامه و مرامنامه شــان تجزیه و تحلیل کنیم و 
آنها را در دســته بندی  های موافق و مخالف، خودی و 

غیرخودی، دوست و دشمن و... تعریف کنیم.

 BBBB نقش این جریان هــا در دوران انقالب از 
ابتدا تا امروز و براســاس مبانی نظری و 
علمی امام در این زمینه را چطور ارزیابی 

می کنید؟
این جریان ها طی 40 سال گذشــته نوسانات زیادی 
داشــتند. جریان هایی که به اسام ناب معتقد بودند، 
همچنــان به مبانی انقاب و حمایت از والیت فقیه و 

اســام حداکثری در جامعه و کشور و همچنین پیاده 
کردن ارزش ها در جامعه بر اساس معیار های حکومت 
دینی و اسامی تاش کرده اند و به دنبال این هستند که 
نگاه تمدنی به انقاب اســامی داشته باشند و در گام 
دوم بتوانند زمینه جامعه سازی اسامی و دولت سازی 
اسامی و همچنین تمدن نوین اسامی را محقق کنند.
امــا جریان مقابــل اینها تــاش کرده اند که طی 
این ســال ها با انعطاف نشــان دادن نسبت به غرب و 
غرب گرایان و خواسته  های غرب و استکبار جهانی، 
جامعه را به سمت دموکراسی مطلق و آزادی ولنگار و 
همچنین سیاست  هایی که مورد قبول و پذیرش استکبار 
جهانی باشــد، ســوق بدهند. این جریان ها به دنبال 
پیاده کردن اســام حداقلی در جامعه بوده اند و سعی 
کرده اند که نهاد دین در سیاســت کمتر دخالت کند و 
روحیه انقابی کردن پس از انقاب به اتمام برســد و 
این روحیه تداوم پیدا نکند و در مســیر تداوم انقاب 
اســامی اعتقادی به جامعه ســازی و دولت ســازی 
اسامی ندارند و معتقد هستند باید کار به مردم سپرده 
شود، بدون رعایت شــاخص ها و ارزش  های دینی و 
اسامی و مردم ســاالری را بدون دینی بودنش قبول 
دارند و دموکراسی را بدون اینکه اسام، آن را جهت 

بدهد. 
بنابراین، طی این ســال ها در اقتصاد، سیاســت، 
فرهنگ و حوزه  های اجتماعی تأثیرات قابل توجهی بر 
فرآیند انقاب اسامی گذاشته اند و اگر امروز شاهد 
مشکات و آسیب  های فراوان در حوزه  های اقتصادی، 
سیاســی، فرهنگی، اجتماعی و... هستیم، ناشی از 
تأثیراتی اســت که این قشــر برای اســام و انقاب 

اسامی پدید آورده اند. 

 BBBB نقش جریان های مخالف آرمان ها و مبانی  
انقالب را در اوضاع و احوال این روز های 

جامعه چگونه توصیف می کنید؟
این جریان در عمل به فقیه سیاسی اعتقادی نداشت. 
اینها پس از رحلت حضرت امام)ره( مسیر خودشان 
را مشــخص تر کردند و به تحریف انقاب اسامی 
مشغول شدند و تاش کردند حتی با تحریف حضرت 
امام)ره( دیدگاه  های انقابی امام را پوشانده و کمتر به 

آن توجه کنند و در حرکت انقاب اسامی تا جایی که 
می توانند انحراف و اختال ایجاد کنند. در حالی که 
این جریان در ابتدای انقاب اسامی خودشان را ضد 
استکبار و طرفدار انقاب اسامی می دانستند؛ اما در 
واقع به مرور با تجدیدنظرطلبی و تجدید مبانی فکری 
و اعتقادی خودش نه تنها به آمریکا و پیرو خواســته ها 
و سیاســت  های آمریکا متمایل شدند؛ بلکه به سمت 
اشرافی گری و فراموش کردن مستضعفان و دنیاطلبی 
حرکت کردند و بر این اساس مشی اولیه خودشان را به 

طور کامل از دست دادند.
اتخاذ این نوع سیاســت ناشی از این بود که مبانی 
فقهی و سیاســی آنها با اسام ناب فاصله داشت و در 
ابتدای انقاب تحت تأثیر تفکرات سوسیالیســتی یا 
غرب گرایانه بودند و امروز هم از اســام ناب فاصله 
گرفته و به دنبال یک اسام حداقلی در عرصه سیاسی 
کشور هستند، به گونه ای که هیچ اختاف و تعارضی 
با سیاست  های استکبار جهانی و قدرت  های سلطه گر 
نداشته باشد و با سازش با آنها مسیر وابستگی و اتکا به 

بیگانگان و نه ظرفیت  های داخلی را دنبال کند. 

 BBBB امروز تبیین افکار امام راحل در حوزه های  
گوناگــون سیاســی، به ویــژه احزاب و 
گروه های سیاســی چطــور جامعه را به 

سوی سعادت سوق می دهد؟
بدون شک مواضع امام)ره( امروز در رفتار و اندیشه و 
منش جانشین ایشان، رهبر معظم انقاب متبلور است 
و کسانی که می خواهند راه امام را بشناسند و منظومه 
فکری امام را بشناســند و در مسیر بنیان گذار انقاب 
اسامی حرکت بکنند، باید با توجه به گفتمان رهبری 
و سیاست ها و هدایت  های رهبری گفتمان خودشان را 
به گونه ای تنظیم کنند که نه از رهبری جلو بیفتند و نه 
عقب و بلکه مازم با رهبری در عرصه های سیاسی، 

اجتماعی و فرهنگی گام بردارند.
 تفســیر برای 

ً
به نظر می رســد، این می تواند اوال

دیدگاه  های مختلف حضرت امــام)ره( برای جامعه 
 متناســب با مقتضیات زمان می تواند 

ً
ما باشد و ثانیا

دیدگاه ها و منظومه فکری حضرت امام)ره( را تفسیر 
عقلی کند.

  سیاست ورزی دینی
در گفت وگو با حمیدرضا ترقی دیدگاه بنیانگذار جمهوری اسالمی درباره تحزب بررسی شد

زهرا علوی
خبرنگار

تاریخ هیچ گاه بزرگ مرد انقالب اســالمی ایران 
را از یــاد نخواهد برد؛ بزرگ مردی که ســال ها 
مجاهدت و تالش کرد تا ایران اســالمی و ملت 
آزاده اش از چنگال استبداد و دژخیمان طاغوت 
پهلوی رها شــده و خود سرنوشت و آینده شان 
را در نظامی اسالمی و مردمی به دست بگیرند. 
امام خمینی)ره( در طول دوران حیات پربرکت 
خود  چنان تأثیرات بزرگــی را در اذهان و افکار 
عمومی جهان به جای گذاشــته که تا همیشــه 
از ذهــن تاریخ پاک نخواهد شــد. تاریخ نه تنها 
تاریخ ایران و جهان اســالم، بلکــه تاریخ دنیا و 
حتی شخصیت های برجسته جهان و آنهایی که 
شاید حتی میانه خوبی با انقالب اسالمی ایران و 
رهبری کبیر آن ندارند، توان بی تفاوتی در برابر این 
درجه از عظمت و روح بزرگ روح الله خمینی را 
نداشته و از این معمار بزرگ و مکتب انسان   ساز او 

به  نیکی یاد می کنند.

 Bرهبری فراتر از زمان
»میخائیــل گورباچف« رئیــس اتحاد جماهیر 
شوروی یکی از شخصیت های برجسته ای است 
که امــام خمینی)ره( را دارای اثــری ماندگار در 
تاریخ خوانده و گفته اســت: »امام خمینی)ره( 
فراتــر از زمــان می اندیشــید و در بعــد مکان 
نمی گنجید. او توانست اثر بزرگی در تاریخ جهان 
به جای بگذارد.« »حافظ اســد« رئیس جمهور 
سابق ســوریه هم گفته اســت: »دشمنان ملت 
عرب و ملل تحت ســتم دنیا و حتی خود رژیم 
اشغالگر قدس بارها و بارها از انقالب اسالمی 
ایران که تحت لوای امام خمینی)ره( به پیروزی 
رسید، به وحشت افتاده و بارها از اربابش، یعنی 

آمریکا گله کرد که چــرا نمی تواند جلوی نفوذ 
و تأثیر انقالب اســالمی ایران را کــه به پیروزی 
فلســطین منجر می شــود، بگیرد.« »نلســون 
ماندال« رئیس جمهور اســبق آفریقــا که خود از 
تأثیرگذارترین شخصیت های تاریخ است نیز گفته 
است: »امام خمینی رهبری منحصربه فرد بود که 
توانست با دست خالی، انقالب اسالمی ایران را 

به پیروزی برساند.«

 Bقهرمانی بزرگ
»جیمــی کارتــر« رئیس جمهور اســبق آمریکا 
نیز گفته اســت: »آیت الله خمینی در کشورش 
یک قهرمــان بــزرگ تلقی می شــود.« »هنری 
کیسینجر« استراتژیست و مشاور یهودی االصل 
رئیس جمهور سابق آمریکا پا را فراتر نهاده و گفته 
است: »آیت الله خمینی غرب را با بحران جدی 
برنامه ریزی مواجه کــرد، تصمیمات او آن چنان 
رعدآسا بود که مجال هر نوع تفکر و برنامه ریزی 
را از سیاســت مداران و نظریه پردازان سیاســی 
می گرفت. هیچ کس نمی توانست تصمیمات او 
را از پیش حــدس بزند. او با معیارهای دیگری، 
غیر از معیارهای شناخته شــده در دنیا، ســخن 
می گفــت و عمل می کرد، گویــی از جایی دیگر 
الهام می گرفت، دشمنی آیت الله خمینی)ره( با 
غرب، برگرفته از تعالیم الهی او بود. او در دشمنی 
خود نیز خلوص نیت داشت.« »بن بال« نخستین 
رئیس جمهور الجزایر هم گفته است: »ملل عرب 
باید زنده شــدن اســالم را در قرن بیستم مدیون 
انقالب اسالمی ایران و امام خمینی)ره( بدانند. 
 دگرگون 

ً
این انقالبی است که دنیای غرب را اجبارا

خواهد ساخت و بسیاری از رژیم های موجود در 
جهان عرب دیر یا زود سقوط خواهند کرد؛ زیرا 
آوای نهضت امام خمینی)ره( در دورافتاده ترین 

نقاط جهان اسالم به گوش می رسد.«

 Bرهبری که تکرار نمی شود
»بی نظیر بوتو« نخســت وزیر اســبق پاکستان 
هم در بی ماننــدی خمینی کبیر گفته اســت: 
»رهبرانی مانند امــام خمینی یک بار در قرن ها 
زاده می شوند.« »پاپ ژان پل دوم« هم عنوان 
کرده اســت: »درباره آنچــه آیت الله خمینی 
در کشــورش و در بخــش وســیعی از جهان 
انجــام داده، با احترامی عظیم و تفکری عمیق 
آبراهامیان«  »یروانــد  کــرد.«  اظهارنظر  باید 
نویســنده آمریکایــی کتــاب »ایــران بین دو 
انقالب« گفته اســت: »آیت اللــه خمینی را 
 یک روحانی سنتی توصیف کرده اند؛ اما 

ً
غالبا

ایشــان در واقع، نوآور بزرگــی در ایران بودند، 
هم به لحــاظ نظریه سیاسی شــان و هم از نظر 
اســتراتژی مردمی که وجهه مذهبی داشــت. 
نقش تعیین کننده و محبوبیت وســیع ایشان را 
بــا دو عامل می توان توضیــح داد؛ عامل اول 
شخصیت ایشــان به خصوص زندگی ساده و 
سازش ناپذیری با طاغوت بود. در کشوری که 
بیشتر سیاستمداران زندگی پرتجملی داشتند، 
او زندگی زاهدانه ای چــون عارفان و صوفیان 
و عــاری از آالیش هــای مادی چــون مردمان 
عادی داشت.« »برهان الدین ربانی« از رهبران 
جهادی افغانســتان هــم گفته اســت: »امام 
خمینی)ره( کاپیتالیســم و کمونیسم را مردود 
خوانــد و راه نجات بشــریت را تنها در پیروی 
از تعالیم واالی اســالم می دانست. او در برابر 
مستکبران شــرق و غرب، قوی و مقاوم ایستاد 
و با هر نوع فساد و توطئه پنجه نرم کرد، ایشان 
بزرگ مرد تاریخ معاصر جهان اســالم است.« 
»فرانسیسکو اسکو درو بداته« رئیس فدراسیون 
جوامع اسالمی اسپانیا هم امام خمینی را عامل 
حیات دوباره اسالم توصیف کرده و گفته است: 

»آیت الله خمینی عامل حیات دوباره اسالم و 
از بزرگ  ترین شخصیت های قرن حاضر به شمار 
می آیــد. وی چهره جدیدی از اســالم را ارائه 
کرد و زندگی ایشــان الگوی مناسبی برای همه 
مسلمانان است.« »ریاج تاتاری« رئیس جامعه 
مســلمانان اســپانیا هم امام را عامل بیداری 
مسلمانان دانسته اســت. »میخاییل لمشف« 
نویسنده روســی هم گفته است: »اندیشه امام 
خمینی سراسر جهان اسالم را در بر گرفت و با 
آمریکا و رژیم صهیونیستی به عنوان معضالت 
گریبانگیر جهان اســالم به مبارزه برخاست و 
ثابت کرد که انقالب اســالمی با انقالب های 

مادی روسیه و فرانسه متفاوت است.«

 Bانسانی استثنایی
اندیشمند معاصر  »سیدصدرالدین« متفکر و 
الجزایری هم امام را اســتثنایی خوانده و گفته 
است: »این انســان هدیه خداوند به مسلمین 
بود تا بتوانند مسیرشــان را در اسالم تصحیح 
کنند.« »احمد جبرئیــل« دبیرکل جبهه خلق 
برای آزادی فلسطین هم با بیان اینکه امام اسالم 
را از انزوا نجات داد، گفته اســت: »بنیان گذار 
جمهوری اســالمی، دیدگاه مرتجعانه نسبت 
به این دین مبین اســالم را که دشمنان در طول 
صدها سال ارائه کرده بودند، از میان برد و مقوله 
دین افیون ملت ها را منســوخ کرد و اسالم را 
در ســطح بین المللی به عنوان یک نیاز انسانی 
در زمینه های سیاســی، اقتصادی، اجتماعی، 
مادی و معنوی مطرح کــرد. امام خمینی)ره( 
توانست جهان اسالم را از خواب بیدار کرده، 
به مسلمانان حیات جدیدی ببخشد.« »زاپاتا« 
نویسنده کلمبیایی نیز با بیان اینکه در قرن بیستم 
سه شخص در دنیا مطرح شــدند و در تمامی 
مجامع سیاسی مورد توجه سیاست مداران قرار 

گرفتند، گفته اســت: »یکی از آنها گاندی بود، 
دیگری یحیی )رهبر مردم واتیکان( و ســومین 
آنها حضرت امام خمینی)ره( اســت. از بین 
این ســه رهبر تنها کســی که فرهنگ روحیات 
و ســخنانش در بین مردم مؤثر واقع شد، امام 
خمینــی بود. امــام خمینی رهبر مســلمان و 
آزاده ای بود که توانســت با قیامی، اســالم را 
در بستر کشــور پهناور ایران جای دهد و نیاز به 
اسالم را در دنیا احیا کند.« »دانیل پایپز« رئیس 
انجمن سیاســت خارجی آمریکا عنوان کرده 
اســت: »باید اعتراف کنیم که پیش از پیروزی 
انقالب اســالمی ما برای افکار دینی و مذهبی 
هیچ جایی باز نکرده بودیم؛ ولی از این پس برای 
ما آمریکایی ها ضروری است که زمینه ای برای 
مطالعه و تحقیق پیرامون مذهب فراهم آوریم 
و به طــور خاص درزمینه اندیشــه و اعتقادات 
و خط مشــی و هدف امام خمینی تحقیقاتی به 
عمل آوریم؛ چراکه نمی توان از تأثیرات اندیشه 
امام خمینی در جهان به راحتی گذشت و دنیای 
غرب به دلیل نفــوذ افکار امام خمینی بار دیگر 
اسالم را کشف کرده است و این ما آمریکایی ها 

را با مشکل مواجه می کند.«

 Bتنها رهبر آزاده قرن
»ادریــس جزایــری« رئیس ســابق صندوق 
بین المللی توسعه کشــاورزی هم گفته است: 
»باید امام خمینی را تنها رهبر آزاده قرن بیستم و 
رهبر میلیون ها مسلمان جهان نامید.« »محمد 
حسنین هیکل« نویســنده مشهور مصری هم 
گفته اســت: »امام خمینی مردی بزرگ بود که 
از دورانی دیگر آمده بود.« به راســتی خمینی 
کبیر مردی بود که از زمان دیگری آمده بود تا با 
رهنمودها و نظریات انسان ساز خود انقالبی را 

راهبری کند که سربازانش مردم عادی بودند.

  امام جهانی
گروه پرونده

صبح صادق

نگاهی به زعامت حکیمانه رهبر کبیر انقالب اسالمی و بیداری جهان اسالم
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امام خمینی)ره(، رهبر کبیر انقالب و فیلســوف 
بزرگ قرن، بزرگمردی که سرآمد همه نظریه پردازان 
سیاسی جهان بود؛ چنانچه احیای آرمان فلسطین 
با بینش سیاســی خاص امام امری بود که امروز 
تمام ممالک اسالمی را در برگرفته است و این راه 
تا ظهور منجی ادامه دارد؛ شکست هیمنه آمریکا 
با ایســتادگی در برابر زورگویی های این ابرقدرت 
پوشــالی با تجلی شــعارهای ضداستعماری که 
امروز آن را به سوی سقوط برده است، از دیگر ابعاد 
مکتب سیاســی امام)ره( بود. برای بررسی بیشتر 
این آرمان بزرگ رهبر کبیر انقالب با محمدحسن 
قدیری ابیانه، دیپلمات ســابق و فعال سیاسی به 

گفت وگو نشسته ایم که در ادامه می خوانید.

 BBBB بینــش سیاســی امام)ره( در سیاســت  
نابودی رژیم صهیونیستی و احیای آرمان 

فلسطین را چطور ارزیابی می کنید؟
تمام حرکات، مواضع، سیاست ها و اعمال حضرت 
امام)ره( نشــئت گرفته از انقاب بــود و اگر هدایت 
انقاب بر اســاس قرآن نبود، امکان پیروزی بر رژیم 
شاه و اســتکبار جهانی وجود نداشت. اسام و قرآن 
تأکید دارد که دشــمن ظالم و حامی مظلوم باش و از 
طرفی این فرمایش امام علی)ع( اســت که کسی که 
 
ً
ظلم را می پذیرد، شــریک ظالم اســت. پس ما اوال

حق نداریم ظلم را بپذیریم و باید مقابل آن بایستیم و 
با آن مبارزه کنیم، هر چند ممکن است در این مبارزه 
مظلوم واقع شویم یا حتی شهید شویم؛ ولی وظیفه مان 
اســت که در مقابل ظلم بایســتیم. از طرفی حدیث 
نبوی داریم که نشــانه ایمان، دفاع از مظلوم در مقابل 
جبــار و ظالم اســت. دفاع از مظلومــان جهان جزء 
وظایف ماســت و موضع ما در مقابل فلسطین هم از 
 مبارزه با رژیم صهونیستی 

ً
همین ناشی می شود. اصوال

وظیفه الهی و انسانی ماست؛ همان بینش و مکتبی که 

امام خمینی)ره( آن را احیــا کردند. برخی می گویند 
رژیم صهیونیســتی را بسیاری از کشورها به رسمیت 
شــناخته اند و انتقاد می کنند که شــما چرا می گویید 
رژیم صهیونیستی باید از بین برود؟ در حالی که رژیم 
صهیونیستی علیه فلسطینی ها دست به هزار جنایت 
زده  و فلسطین را از نقشــه حذف کرده است. چطور 
ارتکاب جنایت برای حذف فلسطین از نقشه ایرادی 
ندارد؛ ولی گفتن اینکه رژیم صهیونیستی باید از نقشه 
محو شــود ایراد دارد؟ اگر این جمله را نمی پسندند، 
می توانیم بگوییم فلسطین باید از نهر تا بهر آزاد شود. 
پرچم رژیم صهیونیستی دو تا رودخانه دارد که سمبل 
دو رودخانه نیل و فرات است و شعار صهیونیست ها 
سلطه از نیل تا فرات است. اگر نقشه را بررسی کنید 
بخش هایی از 20 کشور را شامل می شود و حتی مکه 
و مدینه هم جزء نیل تا فرات اســت. در حقیقت این 
پرچم نقشه تجاوز است، رژیم صهیونیستی یک پادگان 
نظامی است، نه یک کشور و ما به دستور امام و در واقع 
به درخواست اســام در مقابل رژیم صهیونیستی و 
حامیانش بــه عنوان ظالمان برای دفــاع از مظلومان 
ایستاده ایم.  این مسئله  مهمی است. حمایت ما از آرمان 
فلسطین و مقابله با رژیم صهیونیستی در واقع مسائل 
امنیت ملی ما را نیــز تأمین می کند. ما که نمی توانیم 
بگذاریم انسان های جنایتکاری مانند صهیونیست ها بر 
سرنوشت کشورهایی حتی مکه و مدینه حاکم شوند. 
درست اســت که ایران از نظر جغرافیایی بین نیل تا 
فرات نیست، اما اینها اگر بتوانند مسلط بشوند، در آینده 
ادعای سلطه بر ایران و بقیه کشورها را نیز خواهند کرد. 
کما اینکه در کتاب شریعت یهودیان، یعنی تلموط آمده 
است، اصا غیر یهودی ها انسان نبوده و حیوان ناطق 
هســتند و خدا این حیوانات ناطق را آفریده است که 
در خدمت یهود باشند. نطفه غیر یهودیان حکم نطفه 
اســب را دارد و خانه شان حکم طویله اسب را دارد و 
مسئله ناموس هم برای اسب مطرح نیست؛ بنابراین 
اینها مجازند به نوامیس غیر یهودیان هر کجا که باشند 
تجاوز کنند، اموال آنها را غارت کنند و قتل آنها جایز 
است و در موارد خیلی زیادی قتل غیر یهودیان واجب 

است. صهیونیســت ها را نمی توان نژادپرست نامید؛ 
چرا که اصا غیر یهــودی را جزء نژاد آدم نمی دانند. 
این نگاه بود که سبب شد یهودیان در آلمان منفور مردم 
قرار بگیرند و از موضع هیتلر برای پاکسازی اروپا دفاع 
کنند.  به هرحال با پیروزی انقاب اسامی به رهبری 
حضرت امام)ره( پرچم مبارزه با رژیم صهیونیستی از 
پرچم عرب گرایی به پرچم اسام گرایی تبدیل شد. تا 
زمانی که پرچم عرب گرایی غالب بود، در هر جنگی 
رژیم صهیونیستی پیروز می شد؛ اما از زمانی که پرچم 
اسام گرایی در دستور کار قرار گرفت، در هر جنگی 
رژیم صهیونیســتی شکســت خورد. این روحیه ای 
که امام در بین مســلمانان دمیدند، باعث اوج گیری 
نهضت های اسامی در کشورهای مختلف شد. قبل 
از پیروزی انقاب حتی مسلمانان اگر می خواستند با 
استکبار و استعمار و امپریالیسم مبارزه کنند، این نوع 
مبارزه را مارکسیستی می دانستند؛ افراد مسلمان بودند 
اما تشکل ها، مارکسیستی می شدند. پس از پیروزی 
انقاب اسامی و مطرح شدن اسام انقابی، پرچم 
مبارزه به پرچم اسام گرایی تبدیل شد و اسام گرایی 
زیاد شــد، به نحوی که حتی دشــمنان اســام برای 
ضربه زدن به اســام ناچار شــدند عوامل خودشان 
را در پوشــش اســامی وارد صحنه کنند که داعش 
 مرتبط 

ً
نمونه ای از آنها بود. ایــن قبیل جریان ها قطعا

با صهیونیست هاســت و از ســوی آنها شکل گرفته 
اســت؛ ولی ادعای اســامی دارد، چون اگر ادعای 
اسامی نداشته باشــد، اصا امکان ظهور و بروز در 
جوامع اسامی پیدا نمی کند. در حقیقت این انقاب 
نشان دهنده پیروزی اسام است که آنها مجبور شده اند 
خودشــان را به وجه غالب در جهان اســامی تبدیل 
کنند. شعار صهیونیست ها »یک ملت بدون سرزمین 
برای یک سرزمین بدون ملت« بوده و ادعای شان این 
است که فلسطین ملت ندارد؛ در حالی که بیش از 70 
سال است علیه ملت فلسطین جنایت می کنند و این 

جنایت شان هم تمام نشده است.
یهودیان هم در دنیا در هر کشــوری حضور دارند 
آن کشور سرزمین شان است، برای نمونه در ایران که 

کشــوری اســت دارای جمعیت مسلمان، مسیحی، 
یهودی و هر ایرانی... . مبارزه علیه رژیم صهیونیستی 
که از قبل از انقاب بوده اما از ابتدای انقاب این مبارزه 
شروع شــد در حالی که خیلی ها باور نمی کردند که 
می شود علیه رژیم صهیونیستی و حامیانش به پیروزی 
برسیم. االن خود صهیونیســت ها و حامیانش به این 
نتیجه رسیده اند که رژیم صهیونیستی ماندنی نیست و 
در این 70 سال نتوانستند خودشان را تثبیت کنند. هر 
رژیم ارتجاعی که در منطقه دست نشانده آمریکاست، 
تضعیف بشــود، پایه هــای رژیم صهیونیســتی هم 
تضعیف می شود و هرچه رژیم صهیونیستی تضعیف 
 شــود، پایه های این حکومت های دست نشــانده هم 

تضعیف می شود.

 BBBB نامگــذاری روز قــدس از ســوی امام   
خمینــی)ره( چه تأثیــری در احیای این 

آرمان و مکتب امام داشته است؟
نگاه به روز قدس در کشــورهای گوناگون به ما نشان 
می دهد، این روز حرکت عظیمی بوده است، حرکتی 
که مقابله با ظلم و اســتعمار را در دیگر کشــورهای 
اسامی گسترش داده است؛ مانند یمن که محکم در 
مقابل عربستان، آمریکا و رژیم صهیونیستی ایستاده و 
نتوانسته اند آن را با تمام امکاناتی که داشته اند سرکوب 
کنند؛ یمنی ها پیروز می شــوند و رژیم عربستان که به 
یمن تجاوز کرده، با مشکات بزرگی مواجه خواهد 
شــد.  امروزه صهیونیســت ها به دنبال این هستند که 
مکان دیگری را انتخاب بکنند، چون خودشــان هم 
به اینکه رفتنی هســتند، پی برده اند و دارند دست و پا 
می زنند. استراتژیست های دوســت و دشمن به این 
نتیجه رسیده اند که جهان در حال تکثیر از تک قطبی به 
چند قطبی از غرب به شرق اقتصاد جهانی رو به انتقال 
اســت و یکی از قطب هایی که در حال شــکل گیری 
اســت، قطب اســامی به رهبریت ایران است. این 
مســئله بسیار مهمی است و دشــمن هم از آن با خبر 
اســت. این مراحل در حال طی شدن است و اگر ما 
نگاهی از بیرون به کشورمان بیندازیم و انقاب مان را 
ببینیــم، هر اتفاق و رخداد جهانی در نهایت به نفع ما 

تمام می شود، در حالی که ما در خیلی از این رخدادها 
نقشی نداشته ایم. این در حالی است که اگر ما بر خدا 
توکل داشته باشــیم و در مسیر خدا ثابت قدم باشیم، 

خدا هم کمک مان می کند. 

 BBBB نظریات و ابعاد گوناگون مکتب سیاسی  
امام)ره( چطور توانســته اســت هیمنه 

آمریکا را بشکند؟
وقتی کسی مطابق خواست خدا حرکت می کند؛ مانند 
کسی است که در مسیر رودخانه شنا می کند؛ یعنی آب 
آن رودخانه او را جلو می برد. من این را ســنت الهی 
می بینم؛ یعنی اگر مــا در راه خدا حرکت کنیم، خدا 
هم ما را یاری می کند و در این یاری اش ابهت خاصی 
به انقاب اســامی داده و در این مسیر دشمنان ما را 

سرکوب و مرعوب کرده است. 
موارد متعددی این را نشــان می دهد؛ برای نمونه 
آمریکای ابر قدرت جرئت نکرد بمباران عین االسد را 
تافی کند، آنها مرعوب ما هستند و خدا این رعب و 
وحشــت را در دل آنها می اندازد. همانطور که عرض 
کردم امام و البته رهبری معظم از قرآن خط می گیرند، 
یعنی از خدا خط می گیرند؛ چون قرآن کام خداست 
و کام خدا حق مطلق اســت. اگر خدا وعده ای داده 
است، این وعده ها صدق است و حال برخی به صدق 
وعده الهی اعتقاد ندارند؛ به دلیل همین خدا در قرآن 
قسم یاد می کند که وعده من صدق است و خدا خلف 
وعده نمی کند و باید ایمان خیلی قوی داشت که اینها 

را باور کرد. 

 BBBB این مکتب انسان ســاز و بینش سیاسی   
جهان ســاز چطور باید ادامــه یابد و چه 

آینده ای دارد؟
اگر ملت ما همانطور که تابحال بوده، پشتیبان رهبری 
باشــد و در مســیری که از ســوی رهبری مشخص 
می شود، حرکت کند، ما به نقاط مطلوب مان خواهیم 
رســید و در این مسیر باید صبر و تاش و مبارزه کرد. 
شکست هیمنه آمریکا هم امروز امری است که همگان 
آن را باور دارند و خیلی از ابعاد سرنگونی این هژمون 

از افغانستان تا عراق به خوبی خود را نشان داد.

وزی مقاومت تا شکست شیطان پیر
محمد حسن قدیری ابیانه تغییر معادالت بین الملل با پیروزی انقالب اسالمی را  بررسی می کند

رابرت مک فالین، مشــاور امنیــت ملی رونالد 
ریگان، پنج شنبه 22 اردیبهشت مصادف با 12 
می 2022 در 84 ســالگی درگذشــت. نام او 
در ایران با رســوایی بزرگی برای آمریکایی ها گره 
خورده اســت. آمریکا از یک ســو پس از تنش 
بــه وجود آمــده در ارتباط با ایــران در ماجرای 
گروگان گیری در النه جاسوسی، روابطش با ایران 
 قطع و سفارتش را تعطیل کرد و از سوی 

ً
را کامال

دیگر شــاهد بودیم رونالد ریــگان، رابرت مک 
فارلین را به ایران فرستاد تا ضمن مذاکراتی پنهانی 
بــا ایران، در عوض فروش اســلحه هایی، مانند 
تاو و فونیکس و هارپون به ایران، آمریکایی های 
گروگان گرفته شده در لبنان را آزاد کند. در بررسی 
نوع مواجهه امــام)ره( در ماجرای مک فارلین 
شاید بتوان گفت، سیاست خارجی امام در این 
قضیه، »آرمان گرایی واقع بینانه« بوده است؛ یعنی 
امام در عین حفظ آرمان ها، به واقعیات موجود 

در سیاست خارجی نیز توجه دارند.

 آرمان گرایی امام)ره(

امام راحل پیرامون نفی ســلطه پذیری و سلطه گری 
می فرمایند: »دنیا بداند که هر گرفتاری که ملت ایران 
 آمریکاست... 

ً
و مسلمین دارند، از اجانب خصوصا

ما منطق مان منطق اســام، این است که سلطه نباید 
از غیر بر شــما باشد. شــما نباید تحت سلطه غیر 
بروید... خوشوقتی کامل ما آن روزی است که سلطه 
همه استعمارگران شرق و غرب ، به خصوص از سر 

مسلمین قطع شود.«
اما از ســویی شاهد هســتیم امام)ره( به شرایط 
و مقتضیــات زمانی نیز توجه داشــته اند که در ادامه 

خواهد آمد.

 ماجرای مک فارلین چه بود؟

هاشمی رفســنجانی، رئیس وقت مجلس شــورای 
اســامی در روز 13 آبان 136۵ در خطبه های نماز 
جمعه با اشاره به سفر غیر قانونی مک فارلین و هیئت 
همراه که با پاسپورت ایرلندی و با هواپیمای باربری 
آن کشور وارد تهران شده بودند، گفت: »ما به دستور 
امام خمینی)ره( از ماقات با ایــن افراد خودداری 

کردیم و فقط هیئتی برای تحقیق راجع به علت سفر و 
تخلیه اطاعاتی آنان، نزدشان رفت.  آنان پس از چند 

روز بازداشت، از ایران اخراج شدند.«
اما او ســال ها بعد به گونــه ای دیگر این قضیه را 

تعریف می کند:
هاشمی رفسنجانی، عضو اصلی هیئت مذاکره 
کننده با آمریــکا در مصاحبه خود با پایگاه جماران 
نقل می کند: »ماجرای مک فارلین یک مسئله ملی 
بود. ما در جنگ به جایی رسیده بودیم که بعضی از 
ابزار نظامی بسیار مهم، به خاطر نداشتن قطعه های 
حســاس، از کار افتاده بودند. شرایطی پیش آمد که 
خود آمریکایی ها حاضر شــدند قطعاتــی را که ما 
خیلی نیاز داشــتیم، به ما بدهند. البته آمریکایی ها 
در آن موقع که این اتفــاق افتاد، فهمیده بودند که ما 
در جنــگ نمی بازیم و وضع عراق در میدان جنگ، 
خوب نیســت. چون تا آن زمــان از عراق حمایت 
کرده بودند، می خواســتند به ما نزدیک شوند تا بعد 
از جنگ برنده باشــند. خیلی طبیعــی وارد قضیه 
شــدیم. فردی به نام آقای  قربانی فر که در زمان شاه 
با بعضی از آمریکایی ها ارتباط داشت، با بعضی ها 
در داخل شرکت داشتند، با هم کار می کردند، رفیق 
بودند و ارتباط خانوادگی داشــتند. بعد از کودتای 
نوژه که دســتش در کودتا کشف شــد، فرار کرد و 
به آمریکا رفت. در آنجا به دنبال بازار ســیاه اسلحه 
رفت و از جاهای مختلف اســلحه پیدا می کرد و به 
ما می فروخت. رابطش مشاور آقای موسوی، آقای 
محسن کنگرلو بود که مشاور امنیتی بود. او مذاکره 
می کرد و ساح هایی را که نیاز داشتیم، از بازار سیاه 
تهیه می کردنــد و می آوردند. آمریکایی ها فهمیدند 
که ما ســاح ها را چند برابر قیمت در بازار ســیاه 
می خریم. به آقای  قربانی فر گفتند: چرا ایرانی ها از 
بازار سیاه با چند برابر قیمت ساح می خرند؟ بیایند 
از خود ما بخرند. اگر با ما قرارداد ببندند، ما ساح 

می دهیم. بعد هم گفته بودند ما انتظاری هم داریم. 
عده ای از شخصیت های شــان را در لبنان گروگان 
گرفته بودند. می گفتند: ایران کمک کند که آنها آزاد 
شوند و ما هم نیازها را می دهیم. نامه ای هم نوشتند. 
نامه را  قربانی فر نوشته بود و به آقای کنگرلو داد. چون 
من مســئول جنگ بودم، نخســت وزیر، آن را برای 
من فرستاد. من هم در جلســه سران مطرح کردم. 
احمدآقا هــم بود که با امام هم مطرح کرد. امام هم 
گفتند: اقدام کنید تا هرچه نیاز جنگ است، بگیرید 
و ما مخالفتی نداریم. جنگ ما در رأس امور است.«

  واکنش امام به قضیه مک فارلین چه بود؟

امام)ره( در ســخنرانی خود در ارتباط با این مسئله 
فرمودند:

»رئیس جمهــور آمریــکا در این رســوایی باید 
عزا بگیرد و کاخ ســفید مبدل به کاخ ســیاه بشودـ 
گرچه همیشه بوده  اســت ـ لکن این متفرقه کوشش 
و اضطرابــی کــه در کاخ ســفید پیــدا شــد و در 
طرفداری های آمریکا، حکایت از عظمت مســئله 
می کند، یــک مقام عالی رتبه ـ به قول خودشــان ـ از 
آمریــکا به طور قاچاق و با تذکر جعلــی وارد ایران 
می شــود، در صورتی که ایران نمی داند چی است. 
به مجردی که وارد می شــود و معلوم می شود که این 
از مقامات آمریکاســت، ایــران او را در یک جایی 
تحــت نظر قرار می دهد و محبــوس می کند و تمام 
حرکات او را تحت نظر قرار می دهد و او با هر کس 
خواسته است ماقات کند، ماقات نمی کند. آنی که 
ادعا می کند که اگر من به شــوروی رفته بودم، رئیس 
شوروی سه مرتبه به دیدن من می آمد، گمان می کند 
اینجا هم شوروی اســت! اینجا کشور اسام است. 
اینجا نه کرملین قابل است که ذکری ازش بشود و نه 
کاخ سیاه، اینجا کشور رسول خداست، اینجا کشور 
حضرت صادق است، اینجا پاسدارهای ما شرافت 

دارند بر کاخ نشــین ها، اینجا بسیجی های ما و امت 
ما شــرافت دارند بر تمام کاخ نشین های عالم و همه 
کســانی که ادعای پوچ خودشان را می کنند و گمان 

می کنند که باید عالم پیش آنها خاضع باشد.
آنهایی که می گفتند ما چه می کنیم و قطع رابطه 
می کنیم و از این مســائل می گفتنــد، امروز معلوم 
شــد که با عجز و ناله در پیشگاه این ملت آمده اند و 
می خواهند که رابطــه برقرار کنند، می خواهند عذر 
تقصیر بخواهند و ملت ما قبول نمی کند. این مسئله 
است، مسئله ای اســت که از تمام پیروزی های شما 
باالتر است. مســئله رئیس آمریکا با آن همه به قول 
خودش جال و جبروت، کسی را از مقامات عالی 
بفرســتد به اینجا که با مقامات اینجا ماقات کنند و 
هیچ یک از آنها حاضر به ماقات نشود. این مسئله 
بزرگی است که دنیا را منفجر کرده است و باید هم 
بکند، کاخ سفید را به عزا نشــانده است و باید هم 

بنشاند، مسئله مسئله مهم است.«

واقع گرایی امام)ره(

اما امام در انتهای ســخنرانی خود به نکات دیگری 
پیرامون اعتراض بســیار تند برخی افراد به مذاکره 
پنهانی ایران با آمریکا در این قضیه نیز اشاره می کنند:

»... هیچ توقعی نداشتم از بعض این اشخاص، 
ولو بعضی شــان در نظر من پوچند، لکن از بعضی 
از این اشخاص که ســابقه دارند هیچ توقع نداشتم 
که در این زمان که باید فریاد بزنند سر آمریکا، فریاد 
می زنند ســر مسئوالن ما! چه شــده است؟ شماها 
چه تان اســت؟ چه کردید شماها؟ شماها چرا باید 
تحت تأثیر تبلیغات خارجی واقع بشــوید یا تحت 
تأثیرات نفســانیت خودتان؟ در یک همچون مسئله 
مهمی که باید همه شما دست به هم بدهید و ثابت 
کنید به دنیا که ما وحدت داریم، وحدت ما این طور 
شــده  اســت و در روزی که هفته وحدت است چرا 

شماها می خواهید تفرقه ایجاد کنید؟ چرا می خواهید 
بین سران کشور تفرقه ایجاد کنید؟ چرا می خواهید 
دو دســتگی ایجاد کنید؟ چه شــده است شما را؟ 
کجــا دارید می روید؟ این تذهبــون؟ من نمی توانم 
که آن طوری که می خواهم، با شــما صحبت کنم و 
نمی خواهم در روز عید رنجش برای شما پیدا کنم، 
لکن شــما انصاف بدهید که در یک همچو وقتی، 
وقت یک همچو اموری اســت؟! وقت یک همچو 
تأییدی است از کاخ سفید؟ وقت یک همچو تأییدی 

است از ریگان؟
لحن شــما در آن چیزی که به مجلس دادید، از 
لحن اسرائیل تندتر است، از لحن خود کاخ نشینان 
آنجا تندتر است. شما چه شده است این طور شدید؟ 
شــما که این نبودید بعضی تان. مــن بعضی تان را 
می شناسم، شما این طور نبودید. من امیدوارم که شما 
باز توجه کنید به مسائل، توجه کنید به دنیا، توجه کنید 
به خودتان، توجه کنید به قدرت خودتان. نشکنید این 
قدرت را، گرچه شــماها نمی توانید، لکن نباید یک 

همچو کاری در ایران بشود.
من نمی خواهم دل شما را بشکنم، لکن شما دل 
ملت ما را نشکنید، شما دل مسئوالن ما را نشکنید، 
شــما هی تندرو و کندرو درست نکنید، دو دستگی 
ایجاد نکنید، این خاف اسام است، خاف دیانت 

است، خاف انصاف است، نکنید این کارها را.«

آرمان یا واقعیت؟

مشــاهده می شــود امام)ره( همواره به مسئله آرمان 
استکبارستیزی توجه ویژه داشتند و به اصل استقال 
و ســلطه نداشتن مستکبران بر مســتضعفان توجه 
فراوان داشته اند؛ اما از واقعیات و اقتضائات موجود 
نیز غافل نشده اند. با وجود اینکه ابعاد مختلف مسئله 
مذاکرات مک فارلین به درستی آَشکار نشده است؛ 
اما به نظر می رســد نوع مواجهه امــام در این قضیه 

»آرمان گرایی واقع بینانه« بوده است.
البته برخــاف فرضیه مطرح شــده از ســوی 
معتقد  روحانی  ســیدحمید  هاشمی رفســنجانی، 
اســت، در مورد مک فارلین هنوز حقایق کاما بیان 
نشده اســت؛ چرا که امام تا روزی که مک فارلین به 
ایران نیامده بود از مذاکرات پشت پرده خبر نداشتند 
و وقتی خبردار شــدند که مک فارلین به ایران آمده، 
اجازه ندادند کسی با وی ماقات کند و دستور دادند 

ماجرا را برای مردم بازگو کنند.

آرمان یا واقعیت؟!
رمزگشایی از سیاست خارجی امام)ره( در ماجرای مک فارلین زینب اصغریان

خبرنگار

گروه پرونده
صبح صادق
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پانزدهــم خردادمــاه ســال 1342 را می توان 
سرفصلی مهم برای تاریخ نهضت اسامی ملت 
ایران دانست که با خون صدها شهید این سرزمین 
آبیاری شــد. عاشــورای نهضت ملت ایران به 
نحوی با عاشورای سال 61 هجری گره خورده 
اســت. در روز 13 خرداد 1342 در عاشورای 
محرم سال 1383 هجری قمری بود که آیت الله 
خمینی در معیت چند نفر از روحانیون، درصدد 
برآمدند به مدرســه فیضیه برونــد و برای مردم 
سخنرانی کنند. کوشــش رژیم برای منصرف 
کردن ایشان از ســخنرانی روز عاشورا به نتیجه 
نرسید. امام در بیاناتی تاریخی فرمودند: »شما 
ملت ایران به یاد دارید، پیرمردها، 40 ســاله ها 
حتــی 30 ســاله های تان نیز یاد دارنــد که در 
جنگ دوم جهانی سه دولت اجنبی به ما حمله 
کردند، شوروی و انگلســتان و آمریکا به ایران 
ریخته، مملکت ما را قبضه کردند، اموال مردم 
در معرض تلــف بود، نوامیس مردم در معرض 
هتک بود، لکن خدا می داند مردم خوشــحال 
بودند که پهلوی رفت! مــن نمی خواهم تو این 
طور باشــی، من میل ندارم تو مثل پدرت بشی، 
نصیحت مرا بشنو، از روحانیت بشنو، از علمای 
اسام بشنو، اینها صاح ملت را می خواهند اینها 
صاح مملکت را می خواهند. از اسرائیل نشنو، 
اســرائیل به درد تو نمی خورد. بدبخت بیچاره، 
چهل و پنج سال از عمرت میره یک کمی تأمل 
کن! یک کمی تدبر کن! یک قدری عواقب امور 
را ماحظــه کن! کمی عبرت بگیــر، عبرت از 
پدرت بگیر.« ســرهنگ غامرضــا نجاتی، از 
مورخان تاریخ معاصر ایران در کتاب دو جلدی 

»تاریخ سیاسی بیست و پنج ساله ایران« »نطق 
تاریخی آیت الله خمینی« را شــرح می دهد و 
می نویســد: »غول وحشت و هراسی که نام شاه 
طی ســال های متمادی در اذهان جای داده بود، 
در هم شکسته شد. آیت الله روح الله خمینی در 
حضور ده ها هزار تن مستمع، شاهنشاه را »آقای 
شــاه!«، »تو!«، »بیچاره!«، »بدبخت!« خطاب 
کرده بود! بت بزرگ ســخت ضربه خورده بود؛ 
اقتدار رژیم کودتا و ترس و وحشتی که از سازمان 
امنیت مخوف او در اذهان وجود داشت، آسیب 
دیده بــود... نطق روز 13 خرداد 1342 آیت الله 
خمینی نقطه عطفی است در تاریخ معاصر ایران؛ 
نمودی اســت از یک حرکت پهلوانی و واکنش 
شدیدی است در برابر ستمگری های محمدرضا 
شاه. بپذیریم یا نپذیریم، سخنان آن روز آیت الله 
خمینی رژیم شاهنشاهی را تکان داد؛ سخت هم 
تکان داد و شمارش معکوس از همان روز شروع 
شد. ابعاد ماجرا وســیع تر از آن بود که بتوان از 
راه تهدید یا وعده و وعید با آن مقابله کرد. شاه، 
به شیوه معمول و با اتکا به پشتیبانی آمریکا، در 
برابر این تهدید به سیاست خشونت و سرکوب 
متوسل شد و دستور بازداشت آیت الله خمینی را 

صادر کرد.«

آیت الله یخی  تار نطق 
   دهلیز    

سیاســت »اســام زدایی« یکــی از مهم تریــن 
اولویت هایی بود که انگلیســی ها در دامن خاندان 
پهلوی گذاشــتند و از آنان خواستند با همه توان و 
با به کارگیری شگردهای گوناگون آن را دنبال کنند. 
کلید ایــن پروژه از زمان رضاخان زده شــد و اوج 
آن را می توان در ماجرای کشف حجاب مشاهده 
کرد. این سیاست با تبعید رضاخان به پایان نرسید، 
بلکه به انحای گوناگون از ســوی خاندان پهلوی و 

کارگزاران غربگرای رژیم دنبال شد.
در ایــن مســیر اتهام زنی به مخالفــان یکی از 
شــگردهای تبلیغاتی بود که برای تخریب چهره 
اســام و منادیان آن به کار گرفته شــد که همزمان 
می توانست مهم ترین جریان مخالف پهلوی را که 
جریان اسام گرا بود نیز تخریب کند. محمدرضا 
پهلوی و دســتگاه تبلیغاتــی او مهم ترین خطر را 
نهضت اسامی می دید که با محوریت روحانیت 
انقابی شــیعه شکل گرفته بود. همین امر موجب 
شــد تا تعبیر »ارتجــاع« و »ارتجاعیــون« برای 
بدنامی نهضت اســامی با محوریت روحانیت و 
حضرت امام)ره( از سوی رژیم به کار گرفته شود. 
محمدرضا پهلوی پس از آنچه آن را در سال 1341 
»انقاب ســفید« نامید، به مخالفــان تاخت و در 
حالی که خود را نماد ترقی خواهی و مدرن ســازی 
ایران معرفی می کرد، از تعبیر »ارتجاع سیاه« برای 
بدنامی مخالفان اســتفاده کرد کــه در آن مقطع، 
اکثریت آنان را جریان هــای مذهبی به محوریت 
روحانیت و در صدر آن حضرت امام خمینی)ره( 

تشکیل می دادند.
ایــن اتهامــات بدون پاســخ نمانــد و علما و 
روحانیت در فضــای خفقان پــس از 1۵ خرداد 
1342 در مقام پاســخ برآمده و اجــازه ندادند تا 
اتهام واپس گرایی به اســام و روحانیت در اذهان 
عمومی اثرگذار باشــد؛ از جملــه این واکنش ها 

می توان به ســخنرانی حضرت امام)ره( در صبح 
روز 26 فروردین 1343 در مسجد اعظم قم اشاره 
کــرد که پس از آزادی امام از زندان در جمع علما، 
روحانیون، بازاریان، دانشجویان و اقشار مختلف 
مردم ایراد شــد. حضرت امام)ره( فرمودند: »ما 
را کهنه پرســت معرفــی می کنند، مــا را مرتجع 
معرفی می کنند، علمای اســام را به ارتجاع سیاه 
تعبیر می کنند. جراید خارج از ایران، آنهایی که با 
بودجه های گزاف، برای کوبیدن ما مهیا شــده اند، 
در خارج مــا را مخالف اصاحات ـ که اســام 
در رأس اصاحــات واقع شــده اســتـ  معرفی 
می کنند؛ مخالف ترقی مملکت معرفی می کنند؛ 
می گوینــد آخوندها می خواهند با االغ باز ســوار 
بشــوند از این طرف به آن طرف بروند؛ آخوندها 
می گویند که برق نمی خواهیم؛ آخوندها می گویند 
طیــاره نمی خواهیم؛ اینها مرتجع هســتند؛ اینها 
می خواهند به قرون وســطی برگردند. آخوندها با 
این ســیاه روزی هایی که نصیب مملکت اســت، 
مخالفند؛ این کهنه پرستی است؟ علمای اعام با 
این زدن ها، کشــتن ها، قلدری ها، دیکتاتوری ها، 
استبدادها مخالفند؛ این کهنه پرستی است؟ علمای 
اســام در صدر مشــروطیت، در مقابل استبداد 
سیاه ایســتادند و برای ملت آزادی گرفتند، قوانین 
جعل کردند، قوانینی که به نفع ملت است، به نفع 

استقال کشــور است، به نفع اسام است، قوانین 
اســام اســت؛ این را با خون های خودشــان، با 
زجرهایی که کشیدند، با بیچارگی هایی که متوجه 

به آنها شد، گرفتند؛ این آخوندها مرتجع هستند؟
امروز هم، روحانیت قیام کرده اســت، نهضت 
کرده اســت؛ ملت به تبع روحانیت نهضت کرده 
اســت؛ ملت های اسام بیدار شــده اند، نهضت 
کرده اند؛ خواســته های روحانیت عمل به قوانین 
اســام اســت؛ این ارتجاع است؟ رســول اکرم 
مرتجع بود؟ قوانین آســمانی، قوانیــن الهی، که 
ما برای آن اینقدر اهانت می شــویم، اینقدر زجر 
می کشیم، دعوت به عمل کردن به قوانین آسمانی 
ارتجاع اســت؟ خدای تبــارک و تعالی مرتجع 
است؟ جبرئیل امین، واسطه وحی الهی، مرتجع 
اســت؟ پیغمبر اکرم مرتجع اســت؟ ائمه ُهدی  
مرتجع هستند؟ علمای از صدر اسام تا امروز که 
از خودشــان چیزی ندارند؛ آنها قوانین اسام را، 
قوانین وحی را به مردم اباغ می کنند؛ اباغ قوانین 

الهی ارتجاع است؟«
اتهــام واپس گرایی و ارتجاع بعدها از ســوی 
منســوبان و حامیان رژیم پهلوی بارها تکرار شد 
که اوج آن را می تــوان در مقاله مندرج در روزنامه 
اطاعــات در 17 دی ماه 13۵6 مشــاهده کرد. 
نویســنده با نام مســتعار »احمد رشیدی مطلق« 

مقاله ای با عنوان »ایران و اســتعمار سرخ و سیاه« 
نوشــته و در آن از انقاب ســفید و اصاح ارضی 
دفاع کرده و مدعی شــده بود: »مالکان )خوانین و 
زمین داران بزرگ(... در صدد یافتن یک »روحانی« 
برآمدند که مردی ماجراجو و بی اعتقاد و وابســته 
و سرســپرده به مراکز اســتعماری و به خصوص 
جاه طلب باشد و بتواند مقصود آنها را تأمین نماید 
و چنین مردی را آســان یافتند. مردی که سابقه اش 
مجهول بود و به قشری ترین و مرتجع ترین عوامل 
اســتعمار وابســته بود و چون در میان روحانیون 
عالی مقام کشور با همه حمایت های خاص موقعیتی 
به دست نیاورده بود در پی فرصت می گشت که به 
هر قیمتی هســت خود را وارد ماجراهای سیاسی 
کند و اســم و شــهرتی پیدا کند. روح الله خمینی 
عامل مناسبی برای این منظور بود و ارتجاع سرخ 
و سیاه او را مناسب ترین فرد برای مقابله با انقاب 
ایران یافتند و او کسی بود که عامل واقعه ننگین 1۵ 
خرداد شناخته شــد. روح الله خمینی معروف به 
»ســید هندی« بود. درباره انتصاب او به هند هنوز 
حتی نزدیک ترین کســانش توضیحی ندارند، به 
قولی او مدتی در هندوســتان بسر برده و در آنجا با 
مراکز استعماری انگلیس ارتباطاتی داشته است و به 
همین جهت به نام سید هندی معروف شده است.«

چنین توهین آشکاری به مرجع عالی قدر شیعه 
و رهبر بزرگ در تبعید ملت ایران همچون جرقه ای 
بــه انباری از باروت عمل کــرد و با قیام مردم قم و 
قیام های زنجیــره ای در ادامــه آن، مرحله نهایی 
نهضت اسامی ملت ایران آغاز شد که به فروپاشی 
رژیم پهلوی در بهمن 13۵7 انجامید. جالب آنکه 
شــاپور بختیار، نخست وزیر شــاه فراری نیز چند 
روز قبل از پیروزی انقاب اسامی در مصاحبه با 
روزنامه لوموند، رهبر شیعیان ایران را که می کوشد 
یک جمهوری اسامی در کشــور برقرار کند، به 
ارتجاع و کهنه پرستی متهم کرد و مدعی شد، اجازه 
نمی دهد یک دیکتاتوری سرشار از نیرو، جایگزین 
یک دیکتاتوری فرســوده شــود. بختیار آیت الله 
خمینی را متهم کرد که بیش از شاه به ایران صدمه 

زده است.

مروری بر مفاسد دربار  دیکتاتوری پهلوی
با پایان جنگ جهانی دوم در سال 194۵ به واقع 
این ایاالت متحده آمریــکا بود که فاتح اصلی 
جنگ به شــمار می آمد. کشــوری که دیرتر از 
همه وارد جنگ شده بود و به دلیل بعد مسافت 
بــا کمترین هزینــه و حفظ تمام ســرمایه های 
مادی خود بر سر ســفره تقسیم غنایم حاصله 
حاضر شــده بود. در این وضعیت بود که زمان 
پایان دوران استعمار نو و آغاز دوران حاکمیت 
استعمار فرانو رسیده بود. در این میان، مهم ترین 
بازیگر عرصه استعمارگری، آمریکا بود و دیگر 
کشورهای غربی در بحران ویرانی پس از جنگ 

دست و پا می زدند! 
»هــاری مگ.داف« در شــرح ایــن دوران 
می نویسد: »وقتی در دهه بعد از جنگ جهانی 
دوم مستعمرات آزاد شــدند، این باور به وجود 
آمد که پدیده تاریخ امپریالیســم به پایان رسیده 
اســت، اما باید گفت که امپریالیسم در شکل 
 
ً
جدیدی ظاهر شده است، زیرا امپریالیسم الزاما
نه با مستعمره، بلکه با بازار سرمایه داری جهانی 
مشخص می شود. این نوع جدید امپریالیسم که 
می توان به آن نام امپریالیسم بدون مستعمرات 
را داد با قدرت فائق ایاالت متحده مشــخص 

می شود.« 
مهار و مدیریت و ســیطره استعمارگران بر 
مســتعمرات در ایــن دوره از الگوهای قدرت 
نرم نیــز بهره می گیرد کــه مهم ترین ویژگی آن 
نامحسوس، غیرمستقیم و پیچیده بودن است. 
واژه مناســب دیگری کــه برای تبییــن رابطه 
اســتعماری در ایــن دوره بــه کار می آید، واژه 
»نفوذ« است. نفوذ، به معنای رخنه و نفوذ ناپیدا 

و تدریجی در درون جامعه هدف است تا بتوان 
اهداف مورد نظر را به طور نامحســوس دنبال 
کرد؛ ســاده ترین نوع آن نفوذ افراد است که این 

شیوه عمری به قدمت تاریخ دارد.
با استقال مســتعمرات و به ظاهر خروج 
استعمارگران، مســتعمرات عاری از بیگانگان 
نشد؛ بلکه کارگزارانی که غرب زده شده بودند 
یا در خدمت بیگانگان بودند، در ساختار جامعه 
استقال یافته باقی  ماندند و همین ها در خدمت 
تداوم اســتعمار در قالب اســتعمار فرانو قرار 
گرفتند. »ویلی برانت« نویسنده کتاب »جهان 
مسلح، جهان گرسنه« معتقد است: »هم اکنون 
شمار زیادی از کارگزاران و کارشناسان پیشین 
استعماری در کسوت کارمندی بانک جهانی، 
دوباره به یکدیگر پیوســته اند یــا به خدمت در 
وزارتخانه ها و ســازمان های جدیدی مشغول 
شده اند که دولت های پیشین استعمارگر برای 
همکاری های اقتصادی با مســتعمرات گذشته 

خود برپا داشته اند«
تهاجم همه جانبه فرهنگــی، یکی از ارکان 
اصلی دوران حاکمیت اســتعارفرانو به شــمار 
می آید که در حال حاضر با بیشــترین بازده در 
خدمت استعمارگران قرار دارد. سبک زندگی 
غربی و نمادهای زندگی آمریکایی از مک دونالد 
تا هالیوود و از شلوار جین تا موسیقی رپ و... 
پارادایمی اســت که سایه  آن در دوران استعمار 
فرانو بیش از پیش سیطره یافته و به مثابه قدرتی 
نرم، بر قلب ها و عقل های مردم اســتعمار شده 
رســوخ کرده و به ابزارهای پنهان استعمارگری 

بدل شده است.

   حافظه    

مستعمره بدون  یالیسم  امپر
نگاهی به سهم تهاجم فرهنگی  در استعمار نو

 سیاست  اسالم زدایی 
و اتهام ارتجاع سیاه

رژیم پهلوی در مقابله با نهضت اسالمی ملت ایران

مهدی سعیدی
دبیر گروه  تاریخ

خرد

 پاسخگویی امام)ره( 
به شبهات

در روز سوم خرداد سال 13۵9 که جمعی 
از طاب حوزه های علمیه و جماعتی از 
دانشجویان دانشــگاه ها به دیدار امام)ره( 
رفتــه بودنــد، ایشــان طی ســخنانی به 
اظهارات اعم از مسئوالن، مطبوعاتی ها، 
یا نمایندگان منتخب در چند مورد تذکر به 
همراه هشدار دادند که به چند مورد از آنها 

اشاره می شود.
1ـ امام راحل با اشاره به سوابق و عملکرد 
رضاخان پهلوی فرمودند: »وقتی که جای 
پای شــان محکم شــد،  هدف اول شــان 
تضعیــف روحانیت بــود... همه بر ضد 
روحانیت مشــغول کار شــدند و طوری 

کردند که روحانیت را منزوی کردند.«
2ـ امام راحل در فراز بعدی سخنان شان با 
اشاره به جریان انقاب فرهنگی و تعطیلی 
دانشگاه ها به جریان تفرقه انداز بین دو قشر 
روحانی و دانشــگاهی رهنمــود دادند و 
فرمودند: »من حاال به شما عرض می کنم 
که قلم ها، قدم ها،  نطق ها و  شــیطنت ها 
دنبال این اســت که نگذارند شــما ادامه 
بدهید بــه این چیزی که ]وحدت حوزه و 
دانشگاه[ مشغول شده اید. آنها ]دشمنان[ 
می خواهند نگذارند که قشــر روحانی و 

دانشگاهی یکی بشود.«
3ـ امــام در برابــر موضع گیری هایی که 
می گفتند مجلس باید ملی باشد نه شورای 
اســامی فرمودند: »شــما چرا از اسام 
می ترسید... من می گویم به اینها که ما تابع 
این ملت هستیم... ما دیدیم که خواست 
ایــن 3۵ میلیون جمعیت ایــن بود که ما 
اسام را می خواهیم. در تمام صحبت ها از 
اول تا آخر این نبود که ما ملی گرا هستیم، 

ملی گرایی برخاف اسام است.«
4ـ امام راحل به مجالــس دوران قاجار، 
رضاخــان و محمدرضا اشــاره کردند و 
در بخشی از آن با استناد به صحبت های 
محمدرضا پهلوی فرمودند: »افرادی که 
آن وقت در مجالس بودند چه اشخاصی 
بودند، افرادی بودند که با لیست سفارت 
آمریکا یا با لیست سفارت شوروی تحمیل 
می شدند. این حرفی است که محمدرضا 
گفت که لیســت ها را می فرستادند... با 
زور این نوکــر بزرگ ها اینها می رفتند در 
مجلس.« در واقع مجالس قبل از انقاب 
یک مجلس فرمایشــی بود که امام آن را 
برای نظام جمهوری اســامی یک خطر 
تلقــی می کردند و می گفتنــد نمایندگان 
مجلس شورای اسامی باید از فرمایشی 

شدن مجلس پرهیز کنند.
بــر  سخنان شــان  ادامــه  در  امــام  ۵ـ 
تأکیــد کردند و  اســام خواهی مــردم 
فرمودند: »ما بــرای خدا می خواهیم این 
اجانــب را از کشــورمان بیــرون کنیم و 
اینهایی که خاف اســامند عذرشان را 
بخواهیم یا هدایت شــان بکنیم.... به این 
شــرط که ما همانطوری که اول انقاب و 
در جوشش انقاب همه مقصدها را کنار 
گذاشــته بودیم و یک مقصد داشتیم و آن 
جمهوری اسامی و اسام بود، همانطور 

پیش ببریم.«
پایانــی  قســمت  در  راحــل  امــام  6ـ 
سخنان شــان ملت ایران را مخاطب قرار 
دادند و فرمودنــد: »ملت ]ایران[ ما نباید 
گوش به حرف این اشــخاصی باشد که 
برخاف اسام شــعار می نویسند، نباید 
حرف هــای آنها را گوش کنــد که کاری 
انجام نگرفته... در ظرف یک سال و اندی 
تمام نهادهایی که برای یک کشور اسامی 
است تمام تحقق پیدا کرد و در هیچ جای 

دنیا همچین چیزی نبوده است و... .« 

سید مهدی حسینی
مورخ و پژوهشگر

تاریخ

تقویم انقالب
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   دانش بنیان       نرم افزار       پژواک    

مدیریــت حوادث  با ســامانه 
می توان در تأمین اقام معیشتی، 
آواربرداری،  چــادر،  کانکس، 
نیاز ساخت وساز و سایر  تأمین 
موارد یک ســامانه یکپارچه و 
برخــط ایجاد کــرد و کاربرها 
می توانند به صورت آفاین نیز 
از ســامانه اســتفاده کنند. تا به 
امروز فقــط پنج نمونه خارجی 
برای ســامانه مدیریت حوادث 

ثبت شده است و در هر حادثه یا سانحه ای برای استقرار سامانه 
مدیریت حوادث به صرف ۵00 هزار دالر نیاز است؛ در حالی 
که با استقرار نمونه داخلی تنها به صرف یک و نیم میلیارد تومان 

نیاز است.

دانش بنیان یت  مدیر  
سامانه امدادرسانی 

تیرانــدازی مرگبار بوفالوی 
نیویورک در تاریــخ 14 می به 
دســت یک نژادپرست افراطی 
از طریق شــبکه های اجتماعی 
به طــور زنده پخش شــد و بار 
در  نگرانی  دیگر موجب شــد 
مورد بی مســئولیتی شبکه های 
اجتماعــی آمریکایــی افزایش 
یابد. توماس دی ناپولی، بازرس 
رأی  خواستار  نیویورک،  ایالت 

علیه مدیران توئیتر و فیس بوک در نشســت های ســاالنه آنها 
شــد و گفت ،هر دو شرکت نتوانسته اند استانداردهای خود را 
 در برابــر محتوای مضر، از جمله تیراندازی جمعی در آمریکا

 اجرا کنند.

 خودکشی الیو! 
پخش زنده آدم کشی

برنامــه ای  قرآنــی«  »بــازی 
سرگرم کننده، اما آموزشی است 
نوجوانان است  که هم مناسب 
و هم بزرگســاالن. اگر دوست 
داریــد ترجمــه و مفاهیم قرآن 
را به صورتی متفاوت، آســان، 
کاربردی، جذاب و سرگرم کننده 
یاد بگیریــد، در انتخاب بازی 
قرآنی تردید نکنید. یک فرصت 
مناســب برای کسانی که وقت 

کافی ندارنــد و دنبال یک روش ســاده و کاربردی برای لذت 
بردن از قرآن کریم هستند. با روشی آسان  و با استفاده از آموزش 
از طریــق بازی یاد می گیرید چطوری قــرآن  را یاد بگیرید و از 

خواندن آن لذت ببرید.

 بازی قرآنی
یادگیری متفاوت کالم وحی

کمتر از دو سال پس از تولید و پخش جهانی 
فصل اول مینی ســریال ضد ایرانی »تهران«، 
پخش فصل دوم این ســریال صهیونیستی از 
اواسط اردیبهشت ماه 1401 آغاز شده است.

ســریال ضد ایرانی »تهران« تولید شبکه 
»کان 11« رژیــم صهیونیســتی و نمایشــی 
خیال پردازانه از تالش نهادهای نظامی ـ امنیتی 
رژیم صهیونیستی برای مقابله با دستاوردهای 
علمی و فناورانه کشورمان است. این سریال را 
»موشه زوندر« و »عمری شنهر« به کارگردانی 
»دانیل سیرکین« ساخته اند که همگی تابعیتی 

صهیونیستی دارند. 
فصــل اول ســریال تهــران در دوم تیرماه 
سال 1399 خورشیدی در فلسطین اشغالی 
به نمایــش درآمد و پخش جهانــی آن نیز بر 
عهده شــرکت تلویزیونی اپل قرار گرفت. در 
فصل اول این ســریال به یک زن عضو یگان 
اطالعاتی 8200 رژیم صهیونیستی که شامل 
متخصصان هک و نفوذ است، مأموریت نفوذ 
به داخل ایران و ایجاد اختالل در سامانه های 
برق و راداری کشــورمان محول می شــود. 
در واقع هــدف از واگذاری ایــن مأموریت 
مهیاســازی زمینه اجرای عملیــات تخیلی 
بمباران تأسیسات هسته ای کشورمان به دست 

نیروی هوایی رژیم صهیونیستی است. 
در طــول فصل اول این ســریال عملیات 
خرابکارانه رژیم صهیونیستی به دلیل هوشیاری 
افسران اطالعاتی کشورمان با چالش روبه رو 
شــده و در نهایت عملیات آنها به شکســت 
می انجامد. همانگونه که مشــخص اســت 
کارگردانان و داستان پردازان صهیونیست این 
ســریال برخالف انتظار معمول در فصل اول 
این مجموعه تلویزیونی تصویری هوشمند و 
فداکار از نیروهای اطالعاتی ـ امنیتی کشورمان 
ارائه داده انــد تا در فصل دوم توطئه پیچیده و 

مخرب روانی خــود را علیه نهادهای امنیتی 
و اطالعاتی کشــورمان پیاده کنند که در ادامه 

تشریح خواهیم کرد.
همانگونه که پیشــتر اشاره شــد، در پایان 
فصــل اول ســریال صهیونیســتی »تهران« 
عملیات نیروی هوایی رژیم علیه تأسیســات 
هسته ای کشورمان شکست خورده و تعدادی 
از بمب افکن های متجاوز آنها از طریق پدافند 

هوایی کشورمان ساقط می شود.
فصــل دوم در ادامــه داســتان فصل اول 
سریال ساخته شــده و در همان قسمت اول 
نحوه فراری دادن خلبان اسیر صهیونیستی به 
دست عوامل نفوذی موساد در داخل کشور به 
نمایش گذاشته می شود. در این فصل جدید 
سریال تالش شده اســت که تصویر پر رنگی 
از حضور و نفوذ مأموران مخفی موســاد در 
گوشه و کنار تهران به نمایش گذاشته شود؛ به 
همین دلیل نیز افراد گوناگونی در پوشش های 
کاری مختلف، اعم از راننده تاکسی، پزشک، 
دانشجو و... به عنوان عوامل میدانی موساد 
معرفی می شوند. همانگونه که ناگفته مشخص 
است، رژیم صهیونیستی در این فصل جدید از 
سریال تولیدی خود به دنبال شکل دهی فصل 
جدیدی از جنگ شناختی با هدف القای نفوذ 

خود در کشورمان است. 
عالوه بر ایــن، همانگونه که در فصل اول 
ســریال نیز شــاهد بودیم، تهیه کنندگان این 
سریال به دنبال نمایش تصویری سیاه و مبتذل 
از نسل جوان کشورمان هستند. در واقع آنها 
در قالب تولید یک محتوای تلویزیونی تالش 
کرده اند تصویری دروغیــن از جامعه ایران را 
بازنمایی کرده و به واسطه این تصویر ساختگی 
مدعی ضعف نظام در تولید سرمایه اجتماعی 

به ویژه در بین نسل جوان شوند.
این ســریال  نیــز ســازندگان  همزمــان 
صهیونیســتی تــالش کرده اند بــه ظن خود 
تصویری مبتذل از زندگی مسئوالن عالی نظام 
را به نمایش بگذارنــد؛ به همین دلیل در این 
فصل از ســریال مسئوالن ارشد ایرانی افرادی 
ریــاکار و دارای ســبک زندگی ناســازگار با 

ارزش های اسالمی معرفی شده اند؛ به گونه ای 
که حتی فرزندان شان نیز به نظام اسالمی کشور 
اعتقادی نداشته و دل در گرو زندگی در غرب 

دارند.
سریال صهیونیستی تهران، سالح مخرب 
جنگــی در قالب محصولی فرهنگی اســت 
که به شــکلی هدفمند و ویژه برای مخاطبان 
فارسی زبان تولید و منتشر شده است. در واقع، 
رژیم صهیونیســتی پس از چهــار دهه تقال و 
ناکامی در مقابله با انقالب شکوهمند اسالمی 
ایران و همچنین درک این واقعیت که در اذهان 
ملت ایران رژیمی منفور و نفرت برانگیز است، 
به سرمایه گذاری در حوزه اقدامات نرم با تأکید 
بر دیپلماســی عمومی و سینمایی دست زده 
است تا به واسطه این حربه جدید، ملت ایران 
را تحت تأثیر قرار داده و به ظن خود پشــتوانه 
مردمی نظام اسالمی ایران را دچار ریزش کند.

رژیم صهیونیســتی به خوبی به این آگاهی 
دست یافته است که افکار عمومی کشورمان 
از هر اقدام و سیاســتی در راستای تخریب و 
تضعیف موقعیت رژیم اشــغالگر در منطقه 
و جهان با هدف آزادســازی قدس شــریف 
حمایت می کنند؛ به همیــن دلیل همزمان با 
شــروع »پروژه صلح ابراهیم«ـ عادی سازی 
روابط رژیم صهیونیستی با برخی از کشورهای 
عربی ـ دســتگاه های تبلیغی و فرهنگی رژیم 
به شــکل ویژه ســازوکارهای  صهیونیستی 
پیشبرد دیپلماسی عمومی خود را متوجه افکار 

عمومی کشورمان کرده است.
به عبارت بهتر، رژیم صهیونیســتی با تکیه 
بر تولیــدات هنری و ســینمایی و همچنین 
بهره گیــری مضاعف از دیپلماســی عمومی 
به دنبــال تأثیرگذاری بدون واســطه بر افکار 
عمومی کشــورمان است تا همزمان سیاست 
»ترمیم تصویر منفور خود در اذهان ایرانیان« 
و »تخریــب تصویر چهره نظام اســالمی در 
اذهان ایرانیان« را اجرایی کند؛ به همین دلیل 
نیز همزمــان با راه اندازی صفحات رســمی 
دولت رژیم صهیونیســتی به زبان فارسی در 
شبکه های اجتماعی و حضور فعال و پر رنگ 

صهیونیست های فارسی زبان در فضای مجازی 
کشورمان، دستگاه های هنری و سینمایی این 
رژیم تولید آثار سینمایی و تلویزیونی ویژه ای 
را با هدف تأثیرگــذاری بر مخاطبان ایرانی در 
دستور کار خود قرار داده اند که سریال »تهران« 

تنها یکی از ده ها نمونه تولیدات آنهاست.
پیشتر اشاره شــد که در فصل اول سریال 
نیروهای اطالعاتی ـ امنیتی ایرانی با فداکاری و 
هوشمندی خود مانع از اجرای موفق عملیات 
خرابکارانه صهیونیســت ها می شــوند. این 
نوع تصویرســازی آن هم از سوی کارگردانان 
صهیونیست ضد ایرانی از همان ابتدا مشکوک 
و توطئه آمیز به نظر می رسید تا اینکه با شروع 
فصل دوم سریال تهران مشخص شد، هدف 
از این نوع تصویرسازی ارائه تصویری ناسپاس 
از نظام نسبت به ایثارگران و مدافعان راستین 
انقالب اســالمی بوده اســت؛ چــرا که در 
فصل دوم شــاهدیم قهرمــان ایرانی با وجود 
تمــام ایثارگری هــا و دفع توطئــه خرابکارنه 
صهیونیست ها از ســوی فرماندهان خود به 

حاشیه رانده شده و تنزل یافته است.
پر واضح است که ســریال تهران به دنبال 
ایجاد آلودگی ذهنی و ادراکی در ذهن مخاطب 
خاص و عــام ایرانی با هــدف ضربه زدن به 
امنیت ملی کشورمان اســت؛ لذا آگاه سازی 
سیاســی و بصیرتی در رابطه با اهداف پشت 
پرده این سریال و همچنین دیگر محصوالت 
فرهنگی ضد ایرانی رژیم صهیونیستی می تواند 
تهاجمات  در خنثی ســازی  کلیدی  نقشــی 
شــناختی رژیم اشــغالگر قدس علیه افکار 

عمومی کشورمان داشته باشد.
همزمــان نیــز هنرمندان متعهــد و ممتاز 
جبهه انقالب اســالمی باید با اتخاذ آرایشی 
آفندی و تولید آثار ســینمایی هوشمند، رژیم 
صهیونیستی را از درون خود این رژیم به چالش 
بکشند و از این طریق نه تنها هزینه خیال پردازی 
سینمایی علیه ملت ایران را افزایش دهند؛ بلکه 
سرعت زوال و فروپاشی این رژیم منحوس را 

از درون سرعت بخشند. 

مجازستانزندگی

علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت:  رئیس 

محترم جمهور با تأکید بــر اینکه »هوای 
پاک« از حقوق اساسی مردم است، برای 
تسریع حل موضوع گردوغبار با کشورهای 
همســایه به دو عضو دولت مأموریت داد. 
به منظور اقدامــات عملیات محور، هیئتی 
فنی به ریاســت آقای ســاجقه با سفر به 
عــراق و برخی کشــورهای دیگر منطقه 

موضوع را پیگیری می کند.

عبدالله گنجی، فعال رســانه ای:  اهل جبهه 

یادشون هست شــب عملیات می گفتند: 
برادران! عملیات و گرفتن این منطقه سخت 
نیست. نگه داشتن آن بعد از عملیات مهم 
است.  امروز رهبری گفتند ما گفتیم مجلس 
انقابی اســت، اما انقابــی ماندن مهم 
است. یعنی مراقبت نمایید ورود انقابی به 

معنای تثبیت انقابی بودن نیست.

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس:  جان  بر کفان 

بی ادعا و پاکباز و مخلص ســپاه پاسداران، 
سینه در مقابل تهدیدات سپر کرده اند و در هر 
نقطه از عالم، شجاعانه در خط مقدم دفاع از 
امنیت مردم حضور داشته اند. رحمت خدا 
بر  صیاد خدایی و تمام شهدای مظلوم و در 

خون غلتیده سپاه پاسداران ... .

محمد اکبرزاده، فعال فضای مجازی:  دوهفته 

پیش 10 سیاه پوســت آمریکایی به دست 
جوان 18ساله و به سبک بازی کامپیوتری 
کشته شــدند. امروز هم جوان 18ساله، 
19 دانش آموز را در تگزاس قتل عام کرد. 
بعد همین ها با پادوهای مجازی شــان و 
با هشــتگ  زندگی نرمال به جنگ ذهن و 
روان ایرانی ها می آیند و با پمپاژ اخبارمنفی 

روح شان را می خراشند!

علیرضا تقوی نیا، تحلیلگر مســائل سیاسی: 

ظاهرا جو بایدن تصمیم خــود را گرفته 
است و قصد دارد سپاه پاسداران انقاب 
اسامی را در لیست تروریسم باقی نگاه 
 
ً
دارد. بایــد گفت، احیای برجام رســما
شکست خورده اســت. حال سؤال مهم 
این است که اگر قرار بر بازنگشتن به توافق 
هسته ای باشــد، سرنوشت ایران و منطقه 

چه خواهد شد؟

علی باقری کنی، معاون سیاسی وزیر خارجه 

ایران :  امشب افتخار زیارت مشهد مجاهد 

ایران اسامی، شهید صیادخدایی نصیبم 
شد. به همان اندازه که تروریسم محکوم 
است، سکوت در برابر ترور هم محکوم 
اســت. بدون تردید، جمهوری اسامی 
ایران از تمامــی ظرفیت های بین المللی 
برای شناسایی، تعقیب و مجازات آمران 

و عامان این ترور استفاده خواهد کرد.  

المیرا شریفی، مجری شبکه خبر:  خاطرات 

تلخ پاسکو بار دیگر تکرار شد، این بار 
در  آبادان. خیره به تصاویر و گوش به اخبار 
در انتظار نجات افرادی هستیم که زیر آوار 
ساختمان متروپل گرفتار شده اند. خدا به 

خانواده جان باختگان صبر عطا کند.

حسن رحیم پورازغدی:   نگاه و پیکر خونین 

و پرایــد شــهید خدایی نشــان می دهد 
سرهنگ سپاه قدس و مجاهد مدافع حرم 
کیســت؟ و با تروریســم دولتی آمریکا و 
صهیونیسم در منطقه چه کرده که در میدان 

حریفش نبودند.

سیدنظام الدین موسوی، نماینده مجلس:  ترور 

یک فرد نظامی خارج از محیط عملیات، 
در زمان غیــرکاری، کنار منــزل و مقابل 
خانــواده هیچ ارزش راهبــردی و نظامی 
نــدارد و تنها یک جنایت و نشــانه ترس، 
ضعف، زبونی و حقارت رژیم تروریست 
اســت. تکلیف نبرد را رویارویی در میدان 
مشخص می کند، نه ترور در پس کوچه ها.

    نکته گرام    

موساد سینمایی  ویاپردازی  ر
بررسی و نقد سریال تهران  زیر ذره بین  جنگ شناختی

نوید کمالی
کارشناس رسانه
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آرش فهیم
منتقد سینما

 خوب، اما ناکافی

هفته گذشــته از ســوی انجمن سینمای 
جوانان کشــور، متنی با عنوان برنامه پنج 
ساله این انجمن منتشر شد. این برنامه را 
محمد خزاعی، رئیس سازمان سینمایی 
اباغ کرده اســت. برنامــه ای که در نگاه 
اول مثبت و نویدبخش پویایی این انجمن 
اســت، اما در آن بــرای یکی از خألهای 
مهم ایــن دوران، یعنی عرصه ســینمای 
جوان و فیلم کوتاه فکر اساسی نشده است!
اول باید گفت، تدوین و انتشار برنامه 
پنج ساله انجمن ســینمای جوانان، یک 
اینکه  امیدوارکننده اســت. کما  اتفــاق 
اولین و اصل ترین معضل بیشتر مراکز و 
 
ً
مؤسسات فرهنگی ما این است که معموال
چشــم انداز و سیاســت و هدف گذاری 
خاصی ندارنــد و هر چه پیش آید خوش 
آیــد، کار می کننــد و جلــو می روند؛ به 
همین دلیل هم بیشترشان دچار عقب گرد 
اینکه مهم ترین مجموعه  اما  می شــوند! 
دولتی در حوزه ســینمای پایه کشــور که 
مسئولیت اصلی آن تربیت نیروست، برای 
یــک دوره زمانی مشــخص، به طراحی 
چشم انداز و سیاســت گذاری دست زده 
اســت و از فعالیت بــاری به هر جهت و 
بی برنامــه فاصله گرفته اســت، گامی رو 
به جلو به شــمار می آید. به ویژه اینکه در 
ایــن برنامه، اهداف واال و چشــمگیری 
دیده می شــود؛ ازجمله اجــرای عدالت 
فرهنگی و تقسیم عادالنه امکانات، تبدیل 
این انجمن به مرجع آموزش ســینما در 
کشورهای فارسی زبان و همچنین تقویت 
و تکثیر ژانرهای سینمایی با روایت بومی 
که در صورت عملی شــدن، هم جایگاه 
فیلم کوتاه ایران را اعتا خواهد بخشــید 
و هم زمینه را برای رشد سینمای حرفه ای 

کشور فراهم تر خواهد کرد.
با این حــال، در این برنامــه یکی از 
مشکات این سال های سینمای جوان و 
فیلم کوتاه ما کمتر مورد توجه قرار گرفته 
اســت. موضوعی که با توجه به حضور 
عناصــری متعهد و متخصــص در رأس 
ســازمان ســینمایی و همچنین انجمن 
سینمای جوان، انتظار می رفت بیشتر مورد 
تأکید قرار بگیرد. اینکه متأســفانه طی دو 
دهه اخیر، جریان تولید فیلم کوتاه و جوان 
در کشورمان از دغدغه مندی و آرمان گرایی 
فاصلــه گرفته اســت و به ســمت نوعی 
آوانگاردیسم بیهوده و بی هویت میل پیدا 
کرده اســت؛ یعنی وقتی آثار فیلم کوتاه و 
ساخته های نیروهای جوان فیلم ساز را نگاه 
می کنیــم، اغلب از نظر تکنیکی، خوش 
ساخت و دارای خاقیت به نظر می رسند، 
اما بی روح هستند و درک جدید و متفاوتی 
از زندگی، جامعه، انسان و انسانیت را به 
مخاطب خودشان منتقل نمی کنند. دلیل 
این امر هم فضای غالب در آموزشگاه ها 
و دانشکده های هنری و سینمایی است که 
بیشتر کارگردان های فیلم کوتاه نیز از این 
مراکز برخاسته اند. در دانشگاه های هنری 
 تکنیک آموزش داده می شــود؛ 

ً
ما صرفا

اما هنرمند مماس بــا فرهنگ و نیازهای 
فرهنگی جامعه ایرانی تربیت نمی شــود! 
ریشــه بســیاری از مشــکات سینمای 
حرفه  ای و فیلم هــای روی پرده نیز همین 
اســت.  بر همین اساس، به نظر می رسد 
انجمن سینمای جوانان در دوره مدیریت 
جدید، در برنامه و هدف گذاری خودش 
باید این مســئله را هم در نظر بگیرد و به 
ویژه در بخش های آموزشی و تربیتی اش، 
فکری به حال بحران هویت و نبود دغدغه 
و جهان بینی آرمان گرایانه فیلم سازان کوتاه 

کند.

فرهنگ

   کتاب       نقاشی    

کتــاب »مــا همــه جنگیدیم« 
واقعی  از خاطرات  روایت هایی 
زنانــی اســت که بــا مدیریت 
شمسی خانم اتفاق زیبایی را در 
جنگ تحمیلی رقم زدند؛ اتفاق 
مبارکــی که نه می شــود آن را با 
هزینه های کان دولتی به دست 
آورد و نه زور و اجبار. روایت هایی 
کــه در این کتــاب می خوانیم، 
برگ های سپیدی در تاریخ دفاع 

مقدس این مملکتند؛ همین قدر پاک و بی آالیش؛ مانند خود این 
زنان روســتایی و نوع زندگی ساده شان. محمدمهدی رحیمی، 
پژوهش و مصاحبــه کتاب »ما هم جنگیدیم« و نرجس توکلی 

لشکاجانی نگارش آن را برعهده داشته  است.

 ما هم جنگیدیم
زنان روستایی در دفاع مقدس

با  »ســلفی  ســینمایی  فیلــم 
و  کارگردانی  به  دموکراســی« 
تهیه کنندگی علی عطشانی روی 

پرده سینماها می رود.
این فیلم که به ســرگروهی 
ســینما کورش اکران می شود، 
داستانی ماورائی دارد و روایت 
متفاوتی است از کسانی که در 
جنگ ایــران و عــراق حضور 
 در 

ً
داشــته اند و داستان آن تقریبا

ادامه داستان فیلم »دموکراسی تو روز روشن« اتفاق می افتد. 
پژمان بازغی، آتیا پســیانی، امیرعباس گاب و مرتضی 
تهرانی از جمله بازیگرانی هستند که در »سلفی با دموکراسی« 

نقش ایفا کرده اند.

دموکراسی با  سلفی 
اکران ساخته جدید عطشانی

غامعلی طاهــری، نقاش 62 
مناسبت  به  کشــورمان  ســاله 
فرا رسیدن ســالروز آزادسازی 
خرمشــهر، اثــر جدیــدی از 
شــهید محمد جهــان آرا خلق 
کرده اســت. طاهری، مدرس 
نخســتین  دبیرکل  دانشــگاه، 
جشــنواره هنرهای تجســمی 
فجر و از نســل نخست نقاشان 
حوزه هنری است که به نقاشان 

انقاب مشــهور شدند. جمله معروفی از شــهید جها ن آرا به 
یادگار مانده اســت که درباره خرمشهر خطاب به همرزمانش 
گفته بود: »بچه ها اگر شهر سقوط کرد دوباره فتحش می کنیم، 

مراقب باشید ایمان تان سقوط نکند!«

جهان نقش 
تصویری از شهید جهان آرا

   برداشت    

 جوان گرایی در رسانه و یک تلنگر!
 از دو هفته پیش و با انتصاب معاون سیمای 

ً
تقریبا

رســانه ملــی، دور جدید انتصاب ها در رســانه 
ملی با معرفــی مدیران جدید شــبکه های مهم 
تلویزیون آغاز شده اســت و اسامی و چهره های 
 ناشناخته ای در بین مدیران جدید به چشم 

ً
نسبتا

می  خورد.
تغییر مدیران بخش های گوناگون صدا و سیما 
و شــبکه ها پس از آمدن رئیس جدید ســازمان، 
امری طبیعی و مرســوم اســت و البته با توجه به 
رویکردهای اعام شــده از ســوی رئیس جدید 

ســازمان، می توان امیدوار بــود و تغییرات را به 
فال نیک گرفــت؛ چراکه تاکنون سیاســت ها و 
رویکردهای کان در مدیریت سازمان نشان داده 
است که نگاهی تحول گرایانه به مأموریت های این 

دانشگاه عمومی شکل گرفته است. 
هر چنــد به قول معروف میــز مدیریت برای 
کسی ماندگار نیست؛ اما تصمیم گیری ها در پشت 
همین میزها گاهی می تواند سرنوشت بسیاری از 
انسان های دیگر را که افکار و کارشان به نوعی به 

همین تصمیمات وابسته است، تغییر دهد.
در تغییرات جدید رسانه ملی به ویژه مدیران 
شــبکه های تلویزیون ـ در عین تأکید بر مســئله 
تحول خواهی و فرصت دادن به جوان ها ـ یک نکته 

مورد سؤال اســت و آن هم سابقه برخی افرادی 
است که نام شان در فهرست مدیران جدید وجود 
دارد؛ چهره هایی که سابقه فعالیت های رسانه ای 
 موفقی در کارنامه خود دارند، اما 

ً
و هنری نســبتا

تجربه مدیریتی و اجرایی خاصی که متناســب با 
سنگینی مسئولیت های پذیرفته شده و گستره کار 

رسانه ملی است، ندارند! 
شــاید برخی بگویند اشــکال ندارد؛ باید به 
جوان ترها اعتماد کرد! این حرف درست است و 
رویکرد گام دوم انقاب اسامی هم همین است 
که حلقه های بســته مدیریتی شکســته شده و به 
جوان ترها فرصت تحول آفرینی داده شــود، اما به 
 این رویکرد با اعتدال و میانه روی 

ً
شرطی که اوال

در معدل سنی مدیران باشد و به دو مؤلفه »تجربه« 
 شکستن 

ً
و »نیروی جوانی« توأمان توجه شود، ثانیا

حلقه های بسته مدیریتی، خودش به شکل گیری 
حلقه های جدید و بسته ای از مدیران جوان منجر 
 فقط از یک دانشگاه یا از یک محفل 

ً
نشود که مثا

خاص، همه افراد چینش و منصوب شوند. 
تجربه کســب کردن جوان تر هــا در پله های 
پایین تر، برای نمونه در مدیریت گروه های مختلف 
شبکه ها و بعد رفته رفته محک زدن افراد و سپس 
اعتماد صــد درصد به آنها بــرای مدیریت های 
کان تر و فراگیرتر، منطقی تر به نظر می رســد و 
برای عموم جوانان باسواد، هنرمند و با استعداد و 

دغدغه مند هم اسباب امیدواری خواهد شد. 

مهدی سامانده
خبرنگار فرهنگی

   سینما    

فرهنگ، در نگاه پیر جماران
به مناسبت سالروز ارتحال ملکوتی امام خمینی)ره(

انقاب اسامی ملت ایران که در سحرگاه 22 بهمن 
 یک انقاب فرهنگی 

ً
13۵7 به ثمر نشست، اساسا

بوده و بیش و پیش از آنکه تحول در اقتصاد و سیاست 
و دیگر میدان ها را دنبال کند، به دنبال تحول و تعالی 
در »فرهنگ« جامعه بوده است. به بیان دیگر، امام 
امت خمینی کبیر)ره( که چند روز دیگر سی وسومین 
سالروز آسمانی شــدنش فرا می رسد، هنگامی که 
علم مبارزه را بلند کرد، بیش از هر چیز در اندیشــه 
انقاب در فکر و اندیشه آحاد مختلف مردم بود تا با 
این تحول فکری و فرهنگی، هم زمینه های رهایی از 
اسارت زورگویان و استعمارگران و استثمارکنندگان 
انســان ها برای آنها ایجاد شود و هم مقدمه تعالی و 
شــکوفایی آنها در باالترین درجات کمال انسانی 

فراهم شود.
گواه این حقیقت، اندیشــه امام)ره( است که در 
جای جای آن بر اهمیت و تعیین کننده بودن مسئله 
»فرهنگ« تأکید شــده اســت و برخــی اقدامات 
ابتکاری امام خمینی)ره( در ماه ها و ســال های اول 
بعد از پیروزی انقاب و تأســیس برخی نهادهای 
فرهنگی خــاص، در همین چارچوب قابل توجه و 

بررسی است.
اما نگاه بنیانگذار کبیر انقاب اسامی به مسئله 
»فرهنگ« و ابعاد و الیه های گوناگون آن چیست و 
دغدغه آن پیر ســفر کرده به معراج چه بوده است و 

امروز این دغدغه چقدر زنده است؟

 Bهویت جامعه 
در نگاه امام راحل)ره(، فرهنگ نه یک مسئله تزئینی 
و تشریفاتی، بلکه حیاتی ترین و اساسی ترین مؤلفه 
هویتــی و عامل بقای جامعه اســت؛ به گفته روح 
خدا، »بی شک، باالترین و واالترین عنصری که در 
موجودیت هر جامعه دخالت اساسی دارد، فرهنگ 
 فرهنگ هر جامعه هویت و 

ً
آن جامعه است. اساسا

موجودیت آن جامعه را تشکیل می دهد و با انحراف 
فرهنگ، هر چند جامعه در ابعاد اقتصادی، سیاسی، 
صنعتی و نظامی قدرتمند و قوی باشــد، ولی پوچ، 

پوک و میان تهی است... .«
این نگاه راهبردی و در عین حال، مترقی به جایگاه 
»فرهنگ« در جامعه، تکلیف مردم و مسئوالن را در 
همه اعصار و دوران های بعدی مشخص کرده و با 
این اشاره صریح رهبر کبیر انقاب، دغدغه ذهنی 
مســئوالن در هر دوره ای باید این نکته مهم باشــد 
که فرهنگ در برنامه های شان چه جایگاهی دارد و 
 تأثیر اقدامات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی 

ً
اساسا

و... آنها بر »فرهنگ« مردم چیست؟!

 B رگ حیاتی  
هرچند »فرهنگ« به همه مؤلفه های هویت بخش 
یــک جامعه اطاق می شــود؛ از دیــن و آیین آنها 
گرفته تا ســبک زندگی، زبان، رسانه، پوشش و...، 

اما ظرافت نگاه امام خمینی)ره( به مســئله فرهنگ 
آنجا مشخص می شود که زیربناهای فرهنگی جامعه 
را مورد توجه قــرار می دهــد و مهم ترین زیربنای 
 فرهنگی نیز، استقال فکری و خودباوری فرهنگی

 است. 
امــام)ره( در این بــاره می فرماینــد: »فرزندان 
عزیزتان را در سر کاس ها به صورتی تربیت نمایید 
که وقتی فارغ التحصیل می شوند، جوانان برومندی 
تحویل جامعه گردند که با تمام وجود معتقد باشند 
که آنچه بدبختی داشته اند، از ابرقدرت شرق و غرب 

و شرق زدگی و غرب زدگی است.« )1361/7/1(
و در همین راستا هشدار می دهند: »مبادا اساتید 
و معلمینی که به وســیله معاشرت ها و مسافرت به 
جهان به اصطاح متمــدن، جوانان ما را که تازه از 
اسارت استعمار رهیده اند، تحقیر و سرزنش نمایند 
و خدای ناکرده از پیشــرفت و استعداد خارجی ها 
بت بتراشــند و روحیه پیروی و تقلید و گداصفتی 

را در ضمیر جوانــان تزریق نمایند... به جای اینکه 
گفته شود که دیگران کجا رفتند و ما کجا هستیم، به 
هویت انسانی خود توجه کنند و روح توانایی و راه و 

رسم استقال را زنده نگه دارند.« )1367/4/29(
و باالخره راه پر فراز و نشیب تحول فرهنگی را 
نشان داده و با تأکید بر مسئله صبر و استقامت در این 
مســیر، یادآور می شوند: »خروج از فرهنگ بدآموز 
غربی و نفوذ و جایگزین شــدن فرهنــگ آموزنده 
اســامی ملی و انقاب فرهنگی در تمام زمینه ها 
در سطح کشــور، آنچنان محتاج تاش و کوشش 
است که برای تحقق آن ســالیان دراز باید زحمت 
کشــید و با نفوذ عمیق ریشه دار غرب مبارزه کرد.« 

)1363/9/19(

 B میراث های ماندگار  
ابتکارات فرهنگــی امــام امت)رضوان الله علیه( 
در ماه های نخســت پس از پیروزی انقاب، نشان 
می دهد آنچــه را جوان در آینه نمی دیــد، پیر مراد 
ملت ایران در خشت خام به وضوح مشاهده می کرد 
و می دانســت که این نهادها و مولودهای فرهنگی 
انقاب، چه تأثیری می توانــد در حرکت عمومی 
جامعه ایرانی در آن مقطع و در دهه های بعدی ایفا 

 کند.
تأســیس نهادهــای مهمی، همچــون نهضت 
ســوادآموزی، سازمان تبلیغات اســامی و از همه 
مهم تر، فرمان »انقاب فرهنگی« در دانشــگاه ها 
و تشــکیل ســتاد انقاب فرهنگی برای پاالیش و 
انسجام بخشی فرآیند تعلیم و تربیت در دانشگاه ها 
و شکوفایی استعدادهای جوان نهفته، همگی گویای 
اهمیت مسئله »فرهنگ« در مکتب امام)ره( است و 
امروز هم راه تحول و شکوفایی همه جانبه در فرهنگ 
جامعه، درک عمیق و دقیق مفهوم فرهنگ و عناصر 
اثرگذار بر آن و نیز منظومه معرفتی بنیانگذار انقاب 
اسامی و خلف صالح ایشان در عرصه فرهنگ و در 
نهایت، برنامه ریزی هوشمندانه در این میدان خطیر 

است.

یادداشت 
حامد حسین عسکری

خبرنگار فرهنگی
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قبیله عشق

ساقی مدافعان حرم

 پسر بســیار فهمیده و روشنی 
بود، چندین بار به من گفت که 
اگر شهید شدم برای من گریه نکن بلکه 
برای مصیبت های حضرت زینب)س( 
گریه کن! در آخرین تماس فرهاد گفت 
نگران نباش مادر ششم محرم برمی گردم 
و همان ششــم محرم هم بازگشــت. 
افتخار می کنم که پســرم در این راه و به 
خاطر حضرت زینب)س( شهید شده 

است.
 بســیار اصرار داشت که می خواهم 
برای دفاع از حرم عقیله بنی هاشم)س( 
بجنگم و شــرایط بســیار سخت بود و 
جواب رد شــنید و دیدم شروع به گریه 
کرد و گفت که امام حسین)ع( را خواب 
 دیــده ام و گفته اســت اگر نگذاشــتند 
 بروی، گریه کن و مجــوز خروجت را

 بگیر.
 باالخره مجوز خروجش را گرفت 
و خنده بر لبانش آمد. گفت این ســری 
که بروم دیگر برنمی گردم. دوســتانش 
می گفتند شهید طالبی در جبهه مقاومت 
چندیــن کیلومتــر طی می کــرد و آب 
  خنک برای رزمندگان مدافع حرم تهیه 

می کرد. 
مدافعــان حرم بــه شــهید طالبی 
چــون  یخــی«  »یــاور  می گفتنــد 
نمی گذاشــت رزمندگان تشنه باشند و 

کم تر دیدیم خودش روزها آب بخورد.
 به نقل از مادر شهید روحانی
 فرهاد طالبی

فرهاد طالبی در یکم خرداد ماه 1372 
در روستای دهنو شهرستان المرد دیده 
به جهــان گشــود. دوران ابتدایی را با 
موفقیت و با معدل باال به اتمام رساند، 
 او در همه ســال ها به عنوان دانش آموز 

نمونه بود.
اخاق و خصوصیات فرهاد در طایفه 
و روســتا زبانزد خاص و عام بود، شوخ 
طبعی و اهل ریا نبودن از خصوصیات 
بارز ایشان بود، از آنجایی که او در کنکور 
در رشته هســته ای رتبه قابل توجهی را 
کسب کرده بود، اما عشق و عاقه وافر او 
به مکتب سیدالشهداء و درس طلبگی، 
 باعث شــد با جدیت وارد حوزه علمیه

 شود.
ســه ســال در حوزه علمیه به عنوان 
طرح ســفیران هدایت به درس و بحث 
مشغول بود. ســپس وارد)حوزه علمیه 
قوام شیراز( شــد و پایه ششم حوزوی 
خود را به اتمام رساند. طی این سال ها 
همزمــان با دوران تحصیــل، قریب به 
یک سال به عنوان)امام جماعت مسجد 
 بازار وکیل( شــیراز و چندین مسجد و 

مدرسه بود.
در یازدهــم تیرماه 1397 رهســپار 
دفاع از حرم حضــرت زینب)س( در 
کشور سوریه شــد و در بیستم شهریور 
ماه 1397 )مصادف با اول محرم الحرام 
سال 1440 قمری( در سن 2۵ سالگی 
بر اثــر ترکش مین  در یکــی از مناطق 
عملیاتی سوریه به درجه رفیع شهادت 
 نائــل و به خیل همرزمــان مدافع حرم

 پیوست.
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صفحات  ویژه  کنگره 4000 شهید روحانی

رئیس جمهوری گفت: »باالترین تعداد شــهید در 
اقشار مختلف، مرتبط با صنف روحانیت است که 
نشان دهنده پیشقراولی و پیشتازی روحانیت است.«

 آیت الله سید ابراهیم رئیسی در نخستین کنگره 
4 هزار شــهید روحانی که به صــورت تصویری با 
حضار ســخن می گفت، اظهار داشت: »خداوند 
متعال، ارسال رسل و انزال کتب برای هدایت انسان 
فرمود و در آیات اول سوره الرحمن، به همین مسئله 
اشاره دارد؛ انسانیت انسان در پرتو تعلیم قرآن شکل 
می گیرد؛ انســانیت انســان در ارتباط با خدا شکل 
می گیرد؛ نبی اعظم)ص(، معلم بشریتند و به انسان 
چگونه زندگی کردن و ارتباط با وحی را می آموزند و 

عالمان دینی وارثان انبیاء هستند.«
وی ابراز داشت: »تعلیم، معرفت افزایی و تربیت 
نفوس مستعده، نقش عالمان دینی است و دو وظیفه 

عمده  تعلیم  و  تعدیل  به عهده آنان است.«
رئیس جمهوری خاطرنشان کرد: »علمای دین 
همواره در طول تاریخ بر همین ســلوک مشی کرده 
و راه رفته اند و الگو و اســوه برای همگان شده اند؛ 
اگر زندگی علمــای بزرگ را در طول تاریخ ببینیم، 
همواره بــر همین مبنا حرکت کرده اند و تفســیر، 
تبیین معارف دین و کنار آن، مبارزه با فســاد و ظلم 

داشته اند.«
رئیسی تصریح کرد: »اینکه علمای ما مورد خشم 
و غضب مســتکبران قرار گرفته اند، به دلیل همین 
پیش قراولی است؛ امروز امام ما به عنوان بهترین الگو 
هم در عرصه شاگردپروری و تبیین معارف دین و هم 

در عرصه مبارزه با ظلم، کفر و الحاد شــناخته شده 
است و رهبر معظم انقاب نیز الگوی بزرگی برای 
ماست و علمای بزرگ ما در حوزه های علمیه به ویژه 
حوزه علمیه قم که نمونه برای همگان هستند، همین 

مشی را دارند.«
وی بیان داشت: »آنچه در این عرصه مهم است، 
آن است که بدانیم کارهای بزرگ، خشیت از خدای 
متعال می خواهد و رمز موفقیت بزرگان دین ما همین 
نکته بوده است و همواره به فکر تکلیف و ادای وظیفه 

بوده اند.«
رئیس جمهور اظهار داشت: »روحانیون در ایام 
دفاع مقدس، وظیفه خــود را حضور در جبهه های 
دفاع حق علیه باطل می دانســتند و به وظیفه الهی 

می اندیشیدند و همواره خود را کنار مردم می دیدند 
و میــان آنــان بوده اند و در تمام ســختی ها حضور 

داشتند.«
رئیســی در ادامه گفت: »در ایام کرونا مشاهده 
کردیم که روحانیون چگونه وارد این عرصه شــدند 
و جانفشانی کردند. بنده در تماس با برخی مدیران 
بیمارستانی از جهاد و فداکاری های روحانیون بسیار 
شنیدم و بیان می کردند که  ما نمی دانستیم   کنار مردم 
بودن و  با درد مردم همــراه بودن ، در روحانیت ما 

وجود دارد.«
وی خاطرنشان کرد: »روحانیت این گونه پرورش 
پیدا کرده است و دلیل اینکه امروز روحانیت با وجود 
تمام شــایعات و تهمت ها در دل مردم جای دارد، 

همین مسئله است که حوزه و روحانیت، کنار مردم 
حضــور دارند و به مردم نمی گوینــد  بروید ؛ بلکه 
می گویند  بیایید ؛ آنها خود عامل به گفته ها هستند 

و عمل می کنند.«
ســیدابراهیم رئیســی تصریح کرد: »امروز اگر 
تعداد شــهدا را در اقشــار گوناگون مشاهده کنیم، 
باالترین تعداد شــهید در اقشار مختلف، مرتبط با 
صنف روحانیت است که نشان دهنده پیشقراولی و 

پیشتازی روحانیت است.«
رئیس جمهوری بیان داشت: »امروز روحانیون، 
مشکات معیشتی بسیاری دارند و کمترین میزان 
دریافتی، مربوط به طاب و فضای ماســت؛ اما 
بیشترین حضور و جانفشــانی و با مردم و کنار آنان 

بودن را از روحانیون می بینیم.«
وی خطاب به خانواده معظم شهدای روحانی، 
 خون مطهر شهدا از عالم 

ً
خاطرنشان کرد: »حقیقتا

جهل زدایی کرد و خون شــهدای مــا، امتداد خون 
مطهر اباعبدالله الحسین)ع( است و آثار و برکات آن 

بر همگان روشن است.«
آیت الله رئیسی اظهار داشت: »امروز جهاد تبیین 
که مطابق با منویات رهبر معظم انقاب بر همگان 
الزم است، باید مورد توجه قرار بگیرد و به این مسئله 

بپردازیم.«
رئیس جمهوری در پایان بیان داشت: »متأسفانه 
مشکات کاری ســبب شــد که نتوانم به صورت 
حضوری در این کنگره بزرگ شرکت کنم و از همه 

بزرگواران دست اندرکار قدردانی می کنم.«

 

بیانات امام خامنه ای در دیدار با اعضای ستاد برگزاری کنگره ملی شهدای روحانی کشور

بزرگداشت ها  این   دنباله 
باید کارهای فراوانی انجام بگیرد

اعضای ستاد کنگره ملی شهدای روحانی کشور دی 
ماه سال 1398 درست پیش از اولین قرار برگزاری 
این کنگره در اسفند ماه سال 1398 و پیش از تعویق 
آن به دلیل شیوع کرونا محضر رهبر معظم انقاب 
برای بیان گزارش و دریافت منویات ایشان شرفیاب 
شدند و در این دیدار امام خامنه ای)مدظله العالی( 
برخی نکات و مباحث را پیرامون شهدای روحانی 
و برگزاری و تداوم چنین فعالیت هایی بیان کردند. 
متن سخنان رهبر معظم انقاب اسامی به شرح 
زیر اســت: گفتنی است، پخش فیلم این دیدار در 
مراســم کنگره ملی شهدای روحانی از برنامه های 

این مراسم بود.
»بسم الله الرحمن الرحیم

و الحمدلله رب العالمین و الصاة و الســام 
علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.

بزرگداشــت علما و روحانیونی که در خدمت 
جهاد و در عرصه  جهاد وارد شــدند و جهاد کردند 
و سرانجام هم به سعادت شــهادت رسیدند، کار 
بسیار شایسته ای اســت. از این جهت مهم است 
کــه روحانیون همیشــه دعوت به خیــر می کنند؛ 
اگر چنانچه خود داعــی الی الخیر در عرصه  خیر 
پیش قدم باشد، تأثیرش بیشتر اســت؛ کونوا ُدعاًة 
م . این علمای شهید ما کسانی 

ُ
لسَنتک

َ
یر ا

َ
للناس بغ

هســتند که دعوت کردند مردم را، هم با زبان شان، 
هم با عمل شــان. بنده در دفاع مقدس، مکرر دیدم 
طلبه های جوانی را که لباس نظامی تن شــان بود، 
عمامه سرشان بود و از اول به عنوان تبلیغ در وسط 
یگان هــای رزمی آمده بودند تا بــرای جوان هایی 
که مشغول جهاد هســتند، احکام دین را، نصایح 
را )بیان کنند( و وظایــف روحانی را انجام بدهند 
لکن به این اکتفا نمی کردندـ ما دیدیم، شناختیم ـ 
و خودشــان در صفوف مقــدم وارد میدان جنگ 

می شدند و تعداد زیادی هم به شهادت رسیدند.
خب، در باب شــهادت روحانیون، شــهادت 
برای عالم روحانیت یک امر جدیدی نیســت. ما 
در کتاب های درســی طلبگی مان، دو کتاب، از دو 
شهید داریم: شهید اول و شهید ثانی. یعنی طلبه  ما 
وقتی وارد درس حوزه  علمیه می شود، بعد از دو سه 
سالی که می گذرد، کتاب شرح لمعه را می خواند؛ 
لمعه مال یک شهید است، شرحش مال یک شهید 
دیگر است؛ دو شهید بزرگوار از علمای برجسته و 
جزء کسانی که از لحاظ رتبه  علمی، جزء ستاره های 
عالم روحانیتند؛ یعنی در طول این هزار سال تاریخ 

فقه استداللی شیعه، اینها جزء برجسته هایند؛ هم 
شــهید اول، هم شهید ثانی. شهید ثالث هم داریم 
که البته شهید ثالث اسم چند نفر است: هم شهید 
برغانی قزوین، هم شهید شیخ نورالله شوشتری در 
هند، و شهدای گوناگون دیگر؛ بعد شهدای روحانی 
دیگری که به عنوان شهید اول یا شهید دوم یا شهید 
ســوم شناخته نشــدند؛ شــهید مدرس، روحانی 
عالی قدر، شهید شــیخ فضل الله نوری، روحانی 
عالی قدر؛ اینها شــهدای عالم روحانیتند؛ و از این 
قبیل ]باز هم[ هستند. بنابراین مسئله  شهادت در بین 
جمع روحانیون، امر جدیدی، امر تازه ای نیست و 

ما شهدای بزرگی داشته ایم.
در بین روحانیون اهل ســنت هم همین  جور؛ 
]این[ مخصوص شیعه نیست؛ هم در جنگ کسانی 
را داشــتیم، هــم در بعد از جنــگ در دوران های 
مختلف؛ در همین اواخر، این شهید شیخ االسام 
که جزء روحانیون بسیار مؤثر و مفید در کردستان 
بود و به شهادت رسید؛ و شهدای متعدد دیگری که 
چه در این منطقه، چه در مناطق دیگر به شــهادت 

رسیدند.
خب، اینها افتخارات روحانیت اســت؛ ما از 
این ُبعد نگاه نکنیم که حاال این در مقایســه  با بقیه  
اقشــار چه  جور است؛ این ]مســئله [ درجه  دوم و 
سوم است؛ از این ُبعد نگاه کنیم که در عالم دعوت 
الی الخیر، شــهید روحانی آن کســی است که با 
جان خودش وارد میدان دعوت شــده؛ این خیلی 
مهم اســت. ما امروز در بین طاب جوان، در بین 
فضای جوان احتیاج به این روحیه داریم که بدانند 

که عالم دین بودن و مــای بزرگ بودن و مجتهد 
عالی مقام بودن، به معنــای کناره گیری و انزوای از 
میدان جهاد نیست؛ بلکه عالم دین، مرجع تقلید، 
استاد برجســته  درجه  یک حوزه  علمیه، مثل امام 
بزرگوار ما، وارد میدان جهاد شد و آن جهاد عظیم 
را ایشان انجام داد که در طول تاریخ شیعه یک چنین 
جهــادی با این عظمت و با این نتایج وجود ندارد؛ 
هم عالم بود، هم محقق بود، هم فقیه بود و اصولی 
بود، هم حکیم بود و عارف بود؛ یعنی یک انســان 
برجســته  علمی در حد امام بزرگوار، اول مجاهد 
دوران خودش، بلکه بســیاری از دوران ها بود و در 
باالتریــن رتبه  قرار گرفت. بنابرایــن این تصور به 
وجود نیاید که اگر می خواهیم عالم باشیم، مرجع 
باشیم، محقق باشــیم، مدرس عالی مقام در حوزه 
باشیم، الزمه اش کناره  گرفتن از کار جهاد و عرصه  
جهاد و مانند اینهاست؛ نخیر، ورود در عرصه  جهاد 

وظیفه  ماست؛ ما باید جهاد بکنیم.
حــاال جهاد انــواع مختلفــی دارد: یک وقت 
ممکن است که جهاد علمی رجحان پیدا کندـ بله، 
مواردی داریم از این قبیل که جهاد علمی رجحان 
پیدا می کندـ یک وقــت هم جهاد نظامی رجحان 
پیدا می کند، یــک وقت جهاد سیاســی رجحان 
پیدا می کند، یــک وقت جهاد اجتماعی و ورود در 
فعالیت هــای اجتماعی رجحان پیــدا می کند. در 
همه  این موارد، طاب جوان ما، فضای جوان ما 
باید احساس مسئولیت بکنند و بدانند که خطاب 
اول، متعلق به آنهاســت؛ برای اینکه وظیفه  اولی  و 
اصلی  ما جامعه  روحانیت عبارت است از دعوت 

الی الخیر؛ کاری که انبیا می کردند؛ این وظیفه  اولیه  
ماست و بهترین وسیله  دعوت الی الخیر هم عبارت 
اســت از عمل؛ عمل در میدان خیــر و در میدان 
دعوت. بنابراین وارد شــدن در میدان مجاهدت، 
برای عالم دینی و روحانی یک وظیفه  اولی و بدیهی 
و قطعی است؛ در این هیچ تردیدی نیست. آن کسی 
که از میدان جهاد کناره می گیرد، در واقع بایســتی 

توجه بکند که میدان جهاد، اساس قضیه است.
خوشــبختانه ما در بین روحانیون بزرگوارمان 
]این روحیه را می بینیم[. حاال شهدا را آقایان احصا 
کرده اند. مرحوم امینی)رضوان  الله  علیه( صاحب 
الغدیر کتابی دارند به نام شهداء الفضیلة که همین 
علمای شــهید در طول تاریــخ را احصا کرده اند؛ 
]البته[ نه همه را، یک تعدادی را ایشان توانسته اند 
پیدا کننــد؛ از قرن چهارم پنجم به بعد را ایشــان 
احصا کرده اند، قبل از آن را ایشان احصا نکرده اند. 
در طول زمان هم کسان زیادی هستند که به شهادت 
رسیده اند یا در میدان مجاهدت و مبارزه بوده اند و 
شهادت نصیب شان نشده لکن مجاهد فی سبیل الله 
 در آن کتاب ها نیامده؛ خب 

ً
بودند؛ ]نام[ اینها قهرا

این یک فرهنگ افتخارآمیزی است برای روحانیت 
و امیدواریم که ان شــاء الله این روحیه و این حالت 

ادامه پیدا کند.
توصیه  من به دوســتان و برادران عزیزی که این 
بزرگداشــت ها را برگزار می کنند، این است که به 
عنوان هدف به اینها نگاه نشــود؛ اینها وســیله اند، 
اینها ابزارند؛ دنباله  این بزرگداشت ها باید کارهای 
فراوانی انجام بگیرد. پیدا کردن شــیوه های عمل 
و شــیوه های کار احتیاج به گروه های فکری دارد؛ 
مجموعه های اهل فکر، کســانی که اهل فکرند، 
اهل فرهنگند، اهل هنرند، بنشینند راه های مختلف 
را پیدا کنند؛ همین طور که به آقایان عرض کردیم، 
ترویج نام های اینها، ترویج عکس های اینها، بیان 
شرح  حال های اینها، ترویج و تکثیر وصیت نامه های 
اینها و بیان موقعیت هایی که اینها در آن قرار داشتند 
و در آن موقعیت هــا دســت به این جهــاد زدند، 
کارهای خیلی مهمی است؛ اینها را باید تکثیر کرد 
و ان شــاء الله همه در مقام استفاده از معنویت این 

بزرگواران باشند.
امیدواریم ان شــاء الله مؤید باشــید و خداوند 
شــماها را موفق بدارد و کمک تان کند تا بتوانید آن 
کار الزمی را که در این زمینه هست، انجام بدهید.

والسام علیکم و رحمةالله و برکاته

رئیس جمهور در کنگره ۴۰۰۰ هزار روحانی شهید سراسر کشور

پیشتاز و  پیشقراول  وحانیت  ر
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کنگره 4 هزار شهید روحانی کشور بنا بود در سال 
1398 برگزار شــود، آن زمــان و پس از برگزاری 
یادواره های شــهدای شهرســتانی و استانی در 
سراسر کشــور که فعالیت های زیادی انجام شد، 
قرار شد کنگره و اجالسیه نهایی آن برگزار شود. 
به همین منظور مسئوالن برگزاری کنگره شهدای 
روحانی خدمت رهبر معظم انقالب رسیدند؛ اما 
جنایت ترور سردار عزیزمان، حاج قاسم سلیمانی 
و پس از آن هم همه گیری ویروس منحوس کرونا 
موجب شد برگزاری این کنگره تا سال 1401 به 
تعویق بیفتد. خوشبختانه امسال با فروکش کردن 
کرونا مقدمات برگزاری این کنگره فراهم شــد و 

موفق به ادای دینی به این شهدای عزیز شدیم. 
در نتیجه جلسات هم فکری و برنامه ریزی های 
صورت گرفته برای هر چه بهتر برگزار شــدن این 
کنگره مهم، قرار شد در کنار نشست، نمایشگاهی 
نیز دایر شــود. در همین راســتا هماهنگی های 

مفصلی صورت گرفت، به استان ها فراخوان داده 
شد و آثار قابل عرضه در نمایشگاه کنگره شهدای 
روحانی مشخص شد تا در کنار همایش با شعار 
»تعهد سرخ از حجره تا سنگر« نمایش داده شود.

قرار شد نمایشــگاهی هم در بازه زمانی شش 
روز قبل و شش روز بعد از اجالسیه به نام »ردای 
سرخ« برگزار  شود. ما عزیزان مان را در 32 استان 
مأمــور کردیم تا تالش کنند آثــار قابل عرضه در 
نمایشگاه را جمع آوری کنند و به قم بفرستند؛ در 

نتیجه 50 غرفه نمایشگاهی تدارک دیدیم.
در کنار غرفه های ذکر شده، نهادها، سازمان ها 
و وزارتخانه هایی همچون سازمان تبلیغات، حوزه 
علمیه قم، صداوســیما، بنیاد شــهید و... که به 
نوعی در رابطه با اعزام روحانیون، شهادت آنها، 
آزادگی و ایثارگری آنها نقش داشــتند، غرفه های 
خود را برپا کردند. مکانی که بنا شد این نمایشگاه 
در آن ایجاد شــود و اجالسیه هم همانجا برگزار 
شود، با رایزنی های فراوان از سه نقطه جمکران، 
حرم مطهر و مصلی قم، در نهایت مصوب شد در 
مصلی قم باشد؛ بنابراین، در طبقه دوم مصلی قم 

مقدمات نمایشگاه ردای سرخ فراهم شد.
در این نمایشــگاه آثار شــهدای هر استان به 
تفکیک هر اســتان و شــهدای شاخص روحانی 
هــر اســتان و آثــار و زندگینامه آنهــا در منظر 

بازدیدکنندگان قرار گرفت. 
حدود ســه هزار نفر برای شرکت در اجالسیه 
دعوت شدند که مسائل امنیتی و حفاظتی زیادی 
تدارک دیده شده و جلسات متعددی برگزار کردیم 
تا با امنیت و اطمینان این اجالســیه برگزار شود. 
خانواده شــهدای روحانی دعوت شدند و همه 
تدابیر الزم اندیشیده شد که همه این موارد نشان 
می دهد حرکت عظیم و تالش فراوان در پس این 
همایش وجود داشــته تا اجالسیه با آبرومندی و 
اطمینان برگزار شود و نمود و اثر خیلی خوبی برای 

ادامه راه شهدا باشد. 
البته این کنگره پایان راه ما برای گرامیداشت و 
معرفی شهدای روحانی نیست. گام اول ان شاءالله 
برداشته شــده و معرفی و سلوک شهدا در قالب 
کتاب برای مردم بیان شده است. در نظر داریم در 
گام بعدی پادکست هایی برای معرفی این عزیزان 

تولید کنیم و برنامه  هایی هم برای شهدای روحانی 
تهیه کنیم که قابل استفاده برای عموم مردم باشد. 
همچنین، قصد داریم محتواهای جذاب به منظور 
معرفی شهدای روحانی برای کودک و نوجوان در 

قالب قصه سازی آثار نمایشی و... ارائه کنیم. 
بازدید کامل نمایشــگاه مجال بیشــتری می 
طلبد. لذا فقط به غرفه شهدای روحانی سیسیتان 
و بلوچســتان رفته و پای صحبت های مســئول 
این غرفه نشستیم. او می گوید: از استان سیستان 
و بلوچســتان 49 شــهید تقدیم نظــام مقدس 
جمهوری اسالمی ایران شده است که از این تعداد 
سه شــهید مربوط به شهدای اهل سنت هستند. 
32 شــهید مربوط به دوران دفــاع مقدس و 15 
شهید ترور و یک شهید جانباز حین مأموریت و 
یک شهید مدافع سالمت است. در استان ما خون 
شیعه و اهل سنت در هم آمیخته شده و الحمدلله 
اتحاد خوبی در استان سیستان و بلوچستان برقرار 
اســت. آثاری که در غرفه نمایشگاه استان است، 
عکس ها و آثار شهدای روحانی به ویژه دو شهید 
ترور شهید مهدی توکلی که در شب بیست و یکم 

ماه مبارک رمضان در شهرستان خاش به شهادت 
رســیدند و شــهید فیض محمدبور بــه نمایش 

گذاشته شده است.
ما در اســتان سیســتان و بلوچســتان آثار و 
عکس های شــهدا را داریم، به ویــژه در اتفاقات 
اخیر در زمینه کرونا، بیشتر طالب ما به ویژه طالب 
شــیعه در صحنه حضور پیدا کردند که در سطح 
استان خیلی دیده شد و مردم این حضور طالب 
را در آرامستان ها و بیمارستان ها دیدند و همگان 
شاهد حضور پررنگ طالب در کرونا و سیلی که 
سه سال پیش در اســتان اتفاق افتاد، بودند. آثار 
صنایع دستی از خانواده شهدای روحانی از اهل 

سنت و شیعه است. 
شهید توکلی در شب بیست و یک ماه رمضان 
در حین قرآن به ســر گرفتن به دســت منافقین و 
مزدوران وهابیت به شهادت رسید. شهید فیض 
محمدبور هم چون همراه با نظام و انقالب بودند، 
شهید شدند. فعالیت وهابیت در آن منطقه خیلی 
زیاد است، دشمنان مدافعان نظام را تهدید و ترور 

می کنند.

نگاهی به نمایشگاه ردای سرخ و هم صحبتی با تعدادی از مسئوالن غرفه ها

 کنگره شهدا گام اول است

فرمانده کل سپاه گفت: »روحانیون نشانه های وارستگی، عالیم تقوا و 
ستارگان هدایتگر نسل های مختلف در طول تاریخ، در میان خانه ها، در 
منابر، حسینیه ها و مســاجد بوده اند و حقیقت، احکام و حدود را برای 

مردم بیان کرده اند.«

سردار سرلشکر پاسدار حسین سامی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقاب 
اسامی در کنگره 4000 شهید روحانی، با بیان اینکه ما برای هر حقیقتی اگر 
از بســتر تاریخ حرکت کنیم، می توانیم صورت و ســیرت آن را ترسیم کنیم، 
اظهار کرد: »بهترین توصیف برای روحانیت معظم ما در طول تاریخ نگاهی 

تاریخی و عمیق به نقش این جریان در صیانت اسام در طول قرن هاست.«
وی افزود: »عالمان ما در طول تاریخ حیات اسام همراه با مردم و مروجان 
شــریعت الهی بوده اند، این افراد اســام را از خطر تحریف نجات داده اند و 

جریان ناب و خالص اسام را در طول قرن ها در پیکره امت جاری کردند.«
فرمانده کل سپاه با بیان اینکه روحانیت مصادیق منیر هدایت امت اسام 
بوده اند، گفت: »روحانیون نشانه های وارستگی، عایم تقوا و ستارگان هدایتگر 
نســل های مختلف در طول تاریخ، در میان خانه ها، در منابر، حســینیه ها و 

مساجد بوده اند و حقیقت، احکام و حدود را برای مردم بیان کرده اند.«
سرلشــکر سامی با تأکید بر اینکه هر چه در مسیر اسام جلوتر می رویم 
نقش روحانیت بیشــتر می شــود، عنوان کرد: »دنیای غرب و استکبار تاش 
کرده اند تا اسام را از صحنه سیاسی عالم حذف و احکام دین خدا را تعطیل 
کنند و مســلمانان را در گورستان جهل مدرن خاک و هویت اعتقادی، دینی، 

فرهنگی و ملی مسلمانان را غارت کنند.«
سرلشکر ســامی عنوان کرد: »روحانیت معظم ما همواره در مبارزه های 
ضداستبدادی امت اسام نقشی پیشتاز، پیشگام و بیرق دار را ایفا کرده است 
و با انتشار روح آگاهی در جوامع، جهاد را عامل سعادت مسلمانان قرار داده 

است.«
فرمانده کل سپاه گفت: »شکست دادن یک قدرت به ظاهر شکست ناپذیر 
در آن دوران جنگ سرد که دوران انجماد امت اسام بود، چیزی جز یک اعجاز 

و نتیجه نصرت الهی برای مؤمنان نبود.«
سرلشکر سامی از ولی فقیه به عنوان نجات دهنده ملت ایران از مین های 
بزرگ نام برد و عنوان کرد: »دشــمن آتش بر سر ملت می ریزد؛ اما همچنان 

ملت ایران با تکیه بر امام خود مقاومت می کند و پیروز می شود.«
سرلشکر سامی با بیان اینکه پیشوای ایران اسامی مورد حمات مستقیم 
دشمن است، گفت: »بنده نمی توانم بسیاری از واقعیت های شیرین را بگویم و 
ان شاءالله بعدا بازگو خواهم کرد؛ اما از ما قبول کنید که یک روحانی با دستان 
جانباز در میانه یک میدان جهانی جهاد، ســال ها شــبانه روز ایستاده است و 
دشمن را بی عمل گذاشته است، دشمن مجهز است، اما نمی تواند عمل کند.«
سرلشکر سامی با بین اینکه دشمن با اصوات و کلمات به دنبال شکستن 
دادن نظام اســامی است، با اشاره به ترور شــهید صیاد خدایی خاطرنشان 
کرد: »دشمنان ما پاسداری را بی دفاع ترور کرده و فکر می کنند جهانی را فتح 
کرده انــد؛ البته که انتقام ذره ذره خون عزیــزان خود را می گیریم؛ اما همگان 
می دانند که ما درحال پیشــرفت هستیم، هنر و شاهکار این بود که هم قدرت 
ساختیم و هم کشور را، شهرهای مان آرام و آباد است و مردمان مان آرام و شکیبا 

هستند.«

وحانیون، ستارگان هدایتگر  وحانیت، ایستاده پای کار انقالبر وحانیت، مظهر فداکاریر لباس ر

نماینده ولی فقیه در سپاه گفت:  »روحانیت و حوزه های علمیه امروز زنده تر، 
انقالبی تر و قوی تر از همیشه پای انقالب ایستاده است و در کنار امت بزرگ 
و بی نظیر که امام آنها را از امت پیامبر اسالم)ص( نیز برتر دانست، تا پیروزی 
کامل و تحویل دادن انقالب به امام زمان)عج( راه خود را ادامه می دهد.«

حجت االســام والمسلمین عبدالله حاجی صادقی در کنگره 4 هزار شهید 
روحانی که در مصای شــهر مقدس قم برگزار شــد، با بیان اینکه شهید فقط 
زنده نیســت، بلکه احیاگر است، اظهار کرد: »شــهید به جامعه و افراد حیات 

می بخشد.«
وی با بیان اینکه این کنگره به دنبال ترویج پیام شهداست، اضافه کرد: »در این 
کنگره جمع شده ایم تا راه شهدا را با تبعیت از فرمان رهبر معظم انقاب اسامی 

ادامه دهیم و در این مسیر با اطمینان کامل حرکت می کنیم.«
نماینده ولی فقیه در سپاه خاطرنشان کرد: »ما آماده ایم که با کمک شهدا با امام 
و رهبری خود تجدید بیعت کنیم و اعام کنیم که روحانیت بیش از گذشــته در 
عرصه های جهاد، والیت مداری، سنگرنشینی و دفاع از اسام ناب و تشخیص 

عمل جهادی پیشتاز است.«
وی افــزود: »روحانیت مظلومیت را با اوج قــدرت و عزت و اقتدار تحمل 
می کند و فضاسازی های دشــمن نمی تواند روحانیت را از سنگر دفاع از اسام 

و انقاب خارج کند.«
حجت االسام والمســلمین حاجی صادقی در ادامه تصریح کرد: »شهدای 
عزیز، آمده ایم تا به جبهه اســتکبار جهانی بگوییم که به کوری چشم شما امروز 
حوزه های علمیه با بصیرت، صراحت، قاطعیت و آمادگی بیشتر در مقابل شما 

ایستاده اند و در جهاد همه جانبه نقش آفرینی می کنند.«
وی ادامه داد: »اکنون فرمان رهبری را با گوش جان شنیده و در تمام عرصه های 

فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی همانند شهدا پیشتاز خواهیم بود.«
وی با تأکید بر اینکه فریاد ما مقابل فشــارها هیهات من الذله اســت، گفت: 
»روحانیت و حوزه های علمیه امروز زنده تر، انقابی تر و قوی تر از همیشــه پای 
انقاب ایستاده است و در کنار امت بزرگ و بی نظیر که امام آنها را از امت پیامبر 
اســام)ص( نیز برتر دانســت، تا پیروزی کامل و تحویل دادن انقاب به امام 

زمان)عج( راه خود را ادامه می دهد.«
نماینده ولی فقیه در سپاه خاطرنشان کرد: »آمار شهدای روحانی بیشتر از دیگر 
اقشار است و این قشر نقش آفرینی متفاوتی در دفاع مقدس در کارنامه خود داشته 

است.«
وی با بیان اینکه 710 یادواره شهدا  در راستای کنگره شهدای روحانی برگزار 
شده است، عنوان کرد: »در شــرفیابی محضر رهبر معظم انقاب اسامی  از 
ســخنان ایشان بهره مند شدیم و امروز در سالروز ســوم خرداد، روزی که تبلور 

رشادت های رزمندگان بود، این کنگره را برگزار می کنیم.«
حجت االسام والمسلمین حاجی صادقی گفت: »قبل از انقاب اسامی ۵7 
شهید روحانی داشتیم و در جریان سال 13۵6 و 13۵7 قشر روحانی 40 شهید 
را تقدیم انقاب کرد و در دوران دفاع مقدس نیز سه هزار و 641 روحانی و بعد 
از دفاع مقدس نیز 1۵1 روحانی در ترور و صحنه های دیگر به شهادت رسیدند.«
وی با بیــان اینکه تنها در عملیات کربای 4 و ۵ بیــش از ۵40 روحانی به 
شهادت رسیدند، عنوان کرد: »۵43 شهید به استان اصفهان اختصاص دارد که 

این استان بیشترین شهید روحانی را تقدیم نظام اسامی کرده است.«

مدیر حوزه هــای علمیه گفــت: »روحانیت عمامه های خود را نشــان 
مقاومت، کمان خود و پرچم ایثار و شهادت می داند و هر کسی آماده ایثار 
و شهادت نیست، عمامه لباس او نیست و در حوزه جایی ندارد و همه ما 

باید بر سنت شهدا پایبند باشیم.«

آیت اللــه علیرضا اعرافی، مدیر حوزه های علمیه در کنگره 4 هزار شــهید 
روحانی، با تأکید بر اینکه انقاب اسامی دستاوردهای فراوانی در حوزه های 
علم و فرهنگ و دانش و ســاحت های دیگر داشــته است، اظهار کرد: »هدف 
اصلی انقاب تغییر معادالت و پایه ریزی گفتمان معرفی جدید در عالم است 

و این بهای شهداست.«
مدیــر حوزه های علمیه با بیــان اینکه موتور محرک انقاب شــهدا، امام، 
مراجع، حوزه ها، دانشگاه ها و ملت ایران هستند، عنوان کرد: »تغییر معادالت 
قدرت، معرفت، دانش و فرهنگ دنیا به وحدت و همبســتگی و جان فشانی و 

استواری در این مسیر نیاز دارد.«
وی با تأکید بر اینکه شهدای انقاب اسامی ضامن پایداری و استقامت ما 
هســتند، گفت: »امروز همه آماده اند تا پیمان مقاومت و ایستادگی با رهبری و 

شهدا ببندند.«
آیت الله اعرافی با بیان اینکه 4 هزار شهید روحانی همراه با 200 هزار شهید 
ملت ایران درخشان هستند، گفت: »حوزه و روحانیت باید تاش کند تا همانند 

همیشه مرجعیت اجتماعی، علمی و اخاقی را برای مردم حفظ کند.«
وی خاطرنشــان کرد: »روحانیت در دوران دفاع مقدس هم رزمنده و معلم 
بود، هم پشت جبهه همراه با مردم بود، شهدای روحانیت طیف وسیع روحانی 

را شامل می شوند، از طلبه سطح اول تا فیلسوف در میان شهدا وجود داشتند.«
امام جمعه قم ادامه داد: »روحانیت افتخار دارد که همراه و آمیخته و متواضع 

در برابر مردم به انقاب شهدای بسیاری را تقدیم کرده است.«
وی تصریح کرد: »پیام شهدای روحانی به طاب این است که حوزه انقابی 
باید حوزه در تراز تمدن نوین اسامی، پاسخگو به نیازهای جدید و بین المللی و 
حوزه قوی تر باشد، شهدا ما را به دفاع از انقاب و مهدویت فرا می خوانند، حوزه 
عصر انقاب باید پیرو شهدا باشد و ویژگی های آن متفاوت از عصر انزوا باشد و 
همانطور که رهبری فرمودند ما طاب آماده ایم تا دست در دست شهدا گذاشته و 
با مراجع و امام پیوند جهاد اجتماعی، علمی و سیاسی ببندیم و بصیرت در همه 

عرصه ها وظیفه ماست و مسئوالن و حوزه بر این وظیفه پایبندند.«
آیت الله اعرافی اظهار کرد: »روحانیت بر همان اوصاف مردمی بودن استوار 
است؛ هر چند ممکن است استثنائاتی وجود داشته باشد؛ اما منطق روحانیت 

همراهی با مردم در تنگناهاست.«
مدیر حوزه های علمیه گفت: »روحانیت عمامه های خود را نشان مقاومت، 
کمان خود و پرچم ایثار و شــهادت می داند و هر کســی آماده ایثار و شهادت 
نیســت، عمامه لباس او نیســت و در حوزه جایی ندارد و همه ما باید بر سنت 

شهدا پایبند باشیم.«
وی ادامه داد: »امروز روحانیت، حوزه، دانشــگاه، نیروهای مســلح و همه 
اقشــار همانند دفاع مقدس، بلکه بیشتر در صحنه حاضر هستند و دشمن ره به 
جایی نمی برد و این ملت در کنار رهبر معظم انقاب اسامی و فرماندهی کل 
قوا در مقابل اهداف شوم دشمن خواهد ایستاد و به سوی آرمان های بلند حرکت 

خواهد کرد.«

آیت الله اعرافیحجت االسالم والمسلمین حاجی صادقیسردار سالمی

حسن خوانساری
خبرنگار



می گفت پرت و پالست...

»چو بشنوی سخن اهل دل مگو که خطاست«
به گوش جان بشنو، بی بهانه، بی کم و کاست

اگر که نقد شدی، بشنو و تفکر کن
که حرف ناقِد صالح، عزیز و روح افزاست

کسی که توصیه  می کرد مشفقانه به شیخ
زبانزد همه آفاق شد که پرت و پاست!

به گوش راست شنید و ز گوش چپ در کرد
بخواست عذر رقیبان و داد کیفرخواست!

خطاب من نه به یک شخص و دولت و حزب است 
شود که پند بگیرد  ز حرف من چپ و راست

کنون که تکیه به کرسی حاکمان زده ای 
شکور باش که هنگام کار در اینجاست

وگرنه عمر گران زود و تند می گذرد
به هوش باش که روز حساب در عقباست...

علی  عرفانی)شاعر باشی(
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مهمانی خودمانی

 یک روز ســه چهــار نفر با یک 
ماشین آمدند و گفتند: حاج آقا! 
خــودت را آماده کن که مهمــان عزیزی 
داری! از آنان پرسیدم: چه کسی قرار است 
بیاید؟ پاسخ شنیدم: رهبر معظم انقاب 
وقتی آقا داخل منزل شدند، شوق دیدار مرا 
بهــت زده کرده بــود. آقا مــرا در آغوش 
کشیدند و صورتم را بوســیدند، بنده نیز 
دســت ایشان را بوســیدم. آقا داخل اتاق 
شــدند و روی زمیــن نشســتند. ابتــدا 
مشــکات  از  و  کردنــد  احوال پرســی 
»عکس  فرمودنــد:  ســپس  پرســیدند. 
شهدای تان را بیاورید.« عکس ها را برای 
حضرت آقا آوردم. ایشان تک تک عکس ها 
را بوســیدند و آنــان را روبــه روی خود 
گذاشتند و فرمودند: »این شهدا اگر نبودند، 
ما هم نبودیم. ما هرچه داریم از این شهدا 

داریم.«
حدود نیم ساعت در محضر آقا بودیم، 
وقتی خواستند تشــریف ببرند، رو به من 
کردنــد و فرمودند: »اجــازه می خواهیم 

برویم.«
مــن گفتم: آقــا! اجازه ما هم دســت 
شماست. ناگهان متوجه شــدم از ایشان 
پذیرایی نکرده ایم! دیدار ایشــان آنقدر ما 
را شــوکه کرده بود که یادمان رفته بود، آقا 
مهمان ما هســتند. با خجالت از ایشــان 
عذرخواهــی کــردم، اما ایشــان پس از 
اشــکالی  فرمودند: »چه  زیبــا  لبخندی 

دارد؟«
آقای مجید شجاعی پور )پدر سه شهید(

آیه استجابت

نام شما زیباترین نام هاســت؛ وقتی که اشک 
می شود و از گوشه چشم فقیر و خسته ای جاری 
می شود، وقتی که جوهر می شود و بر روی کاغذ 
شکسته دلی می نشیند. وقتی که ناله می شود و 
در فریاد بی پناهی به پرواز در می آید. وقتی صدا 
می شــود و کوه ها به تکرار آن صف می کشند 
 و دره ها آن را همچون کودکی شــیرین حمل

 می کند. 
نام شــما آیه استجابت است. کاشف  
کروب است. یکشف  ســوء است. باب  
حوائج است. نام شما خبر خوشی است 
بــر دل درمانده ها. آب خنکی اســت بر 
جگــر آتش گرفته ها. مرهمی اســت بر 
زخم ها. آرامشــی است بر غصه شب ها. 
درمانی اســت بر بیمــاری بی عاج ها. 
ســیاهی در  اســت  امیــدی   روشــنی 

 یأس ها.
آقاجان، انتظار در کنار نام شما قیمتی و 
در کنار غیر شما مفت است. آدم که قلبش 
را پای هر کسی حراج نمی کند. داد و ستد 
هم آداب خودش را دارد. وقتی خریداری 
چون شما باشد، حیف نیست این ناقابل را 

به دیگری بفروشیم؟

حسن ختام

   غیر رسمی    

حضرت علی)ع( می فرماید: نشــانه ایمان آن است که راست بگویی آنگاه که تو را زیان رساند و دروغ 
نگویی آنگاه که تو را سود رساند و آنکه بیش از مقدار عمل سخن نگویی و بیش از دانایی ات سخن نگویی 

و چون از دیگران سخن گویی، از خدا بترسی.
نهج البالغه،  حکمت 458

ایمان نشانه های   
   صادقانه    

همه انســان ها در بدو تولد، ارزشی یکسان دارند؛ اما اینکه در آینده چقدر ارزشمند باشند، بسته به این 
است که از خود چه بسازند. مانند قطعه ای آهن که نعل اسب شود یا پنجره ای رو به باغ... ما با خودمان چه 
می کنیم؟ از خودمان چه می سازیم و این ساختن و پرورش دادن چقدر به ارزش و اعتبارمان می افزاید؟ 

هر چه غنی و بی نیاز باشیم، حاصل ساختن و بنای صحیح روح است.

 ارزش
   صبحانه    

مایه فخر حوزه اند  شهدا
 به بهانه برگزاری

 کنگره 4000 شهید روحانی

یاد یاران سفر کرده بخیر
مه جبیناِن نظر کرده بخیر 
در ره ذاِت اقدِس احدی

سر به حق داده خطر کرده بخیر
به همه چرب وشیریِن این عالم

زده تکبیر وگذر کرده بخیر
خوش بحاِل شهیداِن در جبهه 
جاِن شیرین را سپر کرده بخیر  

ماء شمع محفل آنان
َ
ُعل

شهداشان ترک سر کرده بخیر
گوش ها با صدای یک روحانی 

زمائک نیز گذر کرده بخیر 
چشم رزمنده پر زسیل اشک 

تا به کرب وبا سفر کرده بخیر 
طلبه، فرمانده یا هدایتگر 

به  مسیِر خدا امر کرده بخیر 
یاد دستغیب،اشرفی که مردم را 

به خدا نزدیک تر کرده بخیر 
مایه فخر حوزه اند شهدا 

زهمه تقدیم بیشتر کرده بخیر 
بار الها بحق این یاران 

برسان یار سفر کرده بخیر  
برهان باقری
 مسئول نمایندگی ولی فقیه
 در سپاه امام رضا)ع(

   کتیبه سبز    

جواد عمارلو   کشکیات    
کارشناس   تغذیه

   تلخند    
سدسازی بی رویه، بالی جان محیط زیست منطقه

گفتم: »خســته ای هنــوز؟ می خوای 
بخوابی تا غروب، بعد بیدارت کنم؟« 
خمیازه ای کشــید و گفت: »نــه بابا خواب چه 
موقع؟ باید پاشــم برم، کلی کار سرم ریخته...« 
چایی را خورده نخورده گذاشت و رفت. هر بار 
که می خواســت اعزام شــود، یک طور عجیبی 
می شــد. انگار آخرین بار اســت که توی خانه 
حضور دارد. هر چیــزی را که فکر می کرد نیاز 
 هر وقت 

ً
داریم، خرید می کرد و می رفت. اصا

کم خواب می شد یا بی تابی می کرد، می فهمیدم 
که قرار است اعزام شــود. این طور وقت ها دلم 
می لرزید. می ترســیدم، اما چون قرار گذاشــته 
بودیم که مانع رســیدن به آرزوهایش نباشــم، 
سکوت می کردم. در همین فکرها بودم که زینب 
با سرو صدا وارد حیاط شد و از همان جا ورقه به 
دســت، پدرش را صدا کرد. هــر چیز را بعد از 

رفتن عباس می توانستم تحمل کنم، اما بی تابی 
زینب را نمی توانســتم. خیلی وابسته بود و فقط 
خدا می دانســت با چه ســختی در نبود عباس 
کنترلش می کــردم. صدای بابا گفتن زینب قطع 
نمی شــد. پنجره را باز کردم و گفتــم: »اینقدر 
ســروصدا نکن زینــب جان! بابا نیســت بیا تو 
خونه...« برگه امتحانش را نشانم داد و با خنده ای 
که تمام صورتش را پوشانده بود، گفت: »امتحان 
ریاضیموخیلی خوب شدم، بابا گفت اگه خیلی 
خوب بشی می برمت روز دختر قم، برامم کادو 

می خره...!«
هوا تاریک شــده بود و زینب توی حیاط منتظر 
نشســته بود و با ورقه ریاضی اش بازی می کرد. 
باالخره عباس آمد و زینــب را در بغل گرفت و 
آمدند داخل خانه. دلم بدجور گرفته بود. همین 
که زینب خوابید، چشــم هایم پر از اشک شد. 
گفتم: »عباس می دونــم می خوای بری، اما من 
با زینب چکار کنم؟ تا تــو نیومدی پا توی اتاق 
نذاشت، تو رو خدا فکر منم باش...! زینب خیلی 
بهت وابســته اس« و بغضم ترکیــد. با مهربانی 

نگاهم کرد و با شیطنت پرسید: »تو چی؟« بعد 
همانطور که کتاب هایش را جمع وجور می کرد، 
گفت: »راضیه جــان! ناراحتی نکن دیگه، قراره 
بریم قم، روز والدت بی بی؛ ازشون خواستم اگه 
منو قابل می دونن برای دفــاع از حرم اهل بیت، 
خودشــون صبر زینبی به تو و دخترم بدن، دلمو 
دم رفتن آشــوب نکــن راضیه مرضیــه!« وقتی 

می خواست بخندم اینطور صدایم می کرد.
توی راه برگشــت از قم، زینب کیف و سجاده و 
عروســک به بغل خوابیده بود. در هیچ ســفری 
اینقدر خوشحال و سرحال ندیده بودمش. صبح 
که عباس برای اعزام آماده می شد، زینب خواب 
آلــود از اتاقش بیرون آمد. بند دلم پاره شــد. با 
خودم فکر کردم تا چند ساعت باید بهانه گیری و 
گریه هایش را تحمل کنم؛ اما در کمال تعجب به 
آغوش عباس پناه برد و با یک بوسه و خداحافظی 
ساده به اتاقش برگشت تا بخوابد. همانجا فهمیدم 
دعایش مستجاب شــده و این سفر آخرین سفر 

عباس است.

   داستان    

ین سفر آخر

»کبد چرب« یکی از بیماری هایی اســت که امروزه به دلیل ســبک زندگی 
آپارتمانی و کم تحرک، بخش اعظم بالغان و حتی جوانان جامعه را درگیر کرده 
است. متأسفانه، خطر این بیماری به دلیل کارایی باالی کبد و بروز دیرهنگام 
عوارض آن، از دید همگان مخفی مانده اســت؛ در حالی که کبد چرب یکی 
از بیماری هایی است که تا کنون هیچ داروی قطعی برای درمان آن تولید نشده 
است. عایم بالینی کبد چرب زمانی بروز پیدا می کند که کبد کارایی خود را 
از دســت داده باشد؛ در نتیجه در صورت مشاهده عایمی نظیر درد در ناحیه 
سمت راســت و باالی شکم، زرد شدن پوســت یا سفیدی چشم، ضعف و 
خســتگی، جوش و آکنه و... باید هر چه ســریع تر اقدام به درمان آن کرد؛ اما 
تشخیص قطعی آن به وسیله آزمایش خون و سونوگرافی شکم است.  به اتفاق 
نظر بیشتر پزشکان و محققان، تنها درمان کبد چرب اصاح سبک زندگی غلط 
از زندگی آپارتمانی، کم تحرک، پرخوری و مصرف بیش از حد فست فودها 
به سبک زندگی پر تحرک با عادت های غذایی سالم است. مصرف چربی های 
ناســالم در حجم زیاد یکی از علل ابتا به کبد چرب است. زیتون و گردو هر 
دو ماده های غذایی هستند که در گروه چربی های هرم غذایی جای می گیرند. 
زیتون حاوی میزان زیادی آنتی اکسیدان است که از ابتا به انواع سرطان ها، به 
ویژه سرطان سینه پیش گیری می کند. مصرف روزانه دو قاشق غذاخوری همراه 
با هر وعده غذایی یا 10 عدد زیتون ســبز می تواند شــما را از خواص بی نظیر 
زیتون منتفع کند. وجود مقادیر باالی امگا6 در گردو این مغز را به یک داروی 
بی نظیر کبد چرب تبدیل کرده اســت. از طرفی وجود مقادیر باالی ویتامین 
E کمک شــایانی به درمان کبد چرب می کند. پیشگیری از ابتا به آلزایمر و 
بیماری قلبی از دیگر خواصی گردوست. مصرف روزانه چهار عدد گردو در دو 

میان وعده چاشت و عصر پیشنهاد خوبی برای همگان است.

    سالمت    

مفید  چربی های   

نفیسه محمدی
دبیر گروه جوان

»احساس خشم« یعنی شما با صدای محکم تر از همیشه و با سرعت کام 
قابل فهم، ارتباط چشــمی کافی، مغز شفاف که مانند ساعت کار می کند و 
در عین حال توانمند در گوش دادن صحبت طرف مقابل اســت و با احترام 
 کوتاه بگویید و طرف مقابل را متوجه مسئله کنید. 

ً
و انصاف، جماتی نسبتا

در حالی که وقتی کسی پرخاش می کند، تن صدایش بی نهایت باال می رود، 
ســرعت کامش باالست و گوش شنوایی برای شــنیدن ندارد و ذهنش به 
شدت مغشوش است. احترام برایش هیچ اهمیتی ندارد و به شدت پرحرف 
 نتیجه اضطراب، تنش و 

ً
می شــود، یا بافاصله قهر می کند. پرخاش عموما

تحریک پذیری و افسردگی است. وقتی روان ملتهب باشد، هر چیزی می تواند 
پرخاشــگری را به وجود بیاورد. پس بهترین راه مدیریت پرخاش چیست؟ 
کاهش سطح التهاب روان. اولین نکته این است که درباره علت پرخاشگری 
 این 

ً
لحظه ای مکث کنید، ببینید علت این برافروختگی تان چیست؟ آیا واقعا

 به 
ً
میل به پرخاشگری به علت ضایع شدن حقوق واقعی شماست، یا صرفا

علت اینکه طرف مقابل شما برخاف انتظارتان رفتار کرده است؟ آیا این میل 
به پرخاش به دلیل آسیب واقعی که به شما وارد شده است یا چون شما بسیار 
آســیب پذیر و تحریک پذیر شده اید، توان هضم و پذیرش و تحمل را ندارید 
و مدام هر آنچه را که برخاف میل شــما باشد، با پرخاش پاسخ می دهید. 
هر زمان احساس پرخاشگری به سراغ تان آمد، اندکی تأمل کنید و ببینید این 
احساس چیست؟ با این پرسش ها و توجه به احساس خود، می توانید تاحدود 
زیادی میزان آســیب به خود و دیگران را کاهش دهید. محیط را ترک کنید 
و کمی مایعات بنوشــید. خودتان را جای شخص مقابل بگذارید و حس او 
 با یک پزشــک و روان شناس 

ً
را تصور کنید. اگر زیاد پرخاش می کنید، حتما

مشورت کنید. با این راهکارها از پرخاشگری شما کاسته خواهد شد.

 راه نرفته  

خشم احساس  یا  پرخاشگری 
مرضیه امینی

کارشناس  روانشناسی

بر اساس خاطره ای از شهید مدافع حرم

حسن نوروزی
نویسنده  


