
قوهقضاییه،تحتتأثیرجوسازیعامالناغتشاشقرارنمیگیرد

 با توجه به هجمه گسترده اخیر از سوی شبکه های معاند و دشمنان خارجی و 
برخی فریب خوردگان داخلی علیه قوه قضاییه به دلیل مجازات عامالن ناامنی و 

اغتشاش در کشور، توجه به چند نکته حائز اهمیت است:
1. ضرورت مجازات اغتشاشگران

اولین نکته توجه به این موضوع مهم و کلیدی است که عدم مجازات عامالن 
ناامنی و اغتشاش در کشور، امنیت عمومی را در معرض تهدید قرار خواهد داد. 
طبق احکام و موازین اسالمی، کسانی که ایجاد رعب و وحشت می کنند از 
طریق سالح -چه سالح گرم و چه سالح سرد- و مردم را مورد تهاجم قرار 
می دهند و امنیت عمومی را تهدید می کنند، طبق قوانین اسالم در حکم محارب 
قرار دارند و باید مجازات شوند. این حکم نه تنها بر خالف حقوق بشر نیست؛ 
بلکه اجرای آن برای حفظ حقوق انسانها و حفظ امنیت جامعه و جان و مال افراد 
الزم است. این موضوعی است که تمامی کشورها در عمل بدان پایبند هستند و 
هیچ گاه اجازه نمی دهند کسی امنیت جامعه را به خطر بیندازد. در اغتشاشات 
اخیر، نیروهای امنیتی و انتظامی بسیار مماشات کردند تا شاید کسانی که دچار 
فریب شده بودند و به اصطالح خودشان گول فضای مجازی را خورده بودند، 
سر عقل بیایند؛ ولی این مماشات چه بسا باعث ناامنی های بیشتر شد. شاید اگر 
از ابتدا با اغتشاشگران با قاطعیت )مانند بسیاری از کشورهای غربی( برخورد 
می شد، شاهد این حجم از ناامنی و شهادت نیروهای امنیتی و بسیجی و سایر 

اقشار مردم نبودیم.
2. فریبکاری مدعیان حقوق بشر

این روزها با فروکش کردن دامنه اغتشاشات و جوالن اغتشاشگرانی که با 
حمایت کشورهای غربی و سعودی، جان و مال و نوامیس مردم ایران را در 
معرض تهدید قرار میدادند، اکنون شاهد هجمه همان کشورها به قوه قضاییه 
جهت جلوگیری از مجازات اغتشاشگران هستیم. سوال جدی این است که آیا 
واقعا کشورهایی که خود، با اجرای حکم اعدام هایی مانند گردن زدن یا اعدام های 
سریع خیابانی با معترضان برخورد می کنند، چگونه می توانند نگران حکم اعدام 
اغتشاشگران در ایران باشند که پس از طی مراحل متعدد و نظارت دقیق تعداد 

قابل توجهی از قضات بر صدور حکم انجام میشود؟! 
واقعیت این است که مسئله کشورهای غربی و همچنین کشور وهابی سعودی، 
مجازات این افراد نیست. مسئله آن ها دشمنی با نظام جمهوری اسالمی و دشمنی 
با مردم ایران است. در تمام کشورهای غربی از جمله آمریکا، با کسانی که ایجاد 
ناامنی می کنند به شدت برخورد می شود و در بسیاری از اوقات اساسا به مراحل 
قضایی و دادگاه کشیده نمی شود؛ بلکه در همان خیابان، آن ها را با اسلحه به 
قتل می رسانند. در موارد متعدد، پلیس آمریکا کسانی را که حتی سالحی هم 
نداشتند، با صرف احتمال حمله او به نیروهای امنیتی به رگبار می بندند و اجازه 
نمی دهند نوبت به دستگیری و مراحل قضایی برسد؛ اما جمهوری اسالمی ایران 
را -که نیروهای امنیتی آن در مواجهه با مخالن امنیت معموال از سالح استفاده 
نمی کنند و حتی االمکان سعی می کنند فرد را زنده دستگیر کنند و تحویل 
مراجع قضایی بدهند تا مراحل قضایی او به صورت دقیق و قانونی طی شود- با 
نهایت بی انصافی مورد تهاجم قرار می دهند! کشور عربستان، در یک روز هشتاد 
نفر را گردن می زند و حتی برای کودکان زیر 15 سال، فقط به خاطر شرکت در 
تظاهرات اعتراض آمیز یا به جرم کمک به یک زندانی، حکم اعدام صادر می شود! 
اما چون این کشور، گاو شیرده آمریکاست، هیچ هجمه ای علیه او در رسانه ها 

دیده نمی شود!
3. ضرورت قاطعیت قوه قضاییه

شد، حمالت  اجرا  محاربین  از  یکی  درباره  که  اعدامی  حکم  اولین  از  بعد 
گسترده ای از سوی اغتشاشگران و از سوی عوامل غربی و سعودی و حتی برخی 
فریب خوردگان داخلی در صنوف مختلف، علیه قوه قضاییه به راه افتاد. دلیل 
اصلی تالش دشمنان برای جلوگیری از اجرای احکام اسالم و تنبیه و مجازات 
اغتشاشگران، این است که دست آن ها باز باشد و بتوانند با خیال آسوده به ناامنی 
و اغتشاش در ایران دامن بزنند. بدیهی است که قوه قضاییه هرگز تحت تأثیر 
این جوسازی ها قرار نخواهد گرفت و با قاطعیت باید احکام اسالم را اجرا کند؛ 
زیرا کوتاهی در اجرای احکام اسالم نسبت به محاربین، ظلم به مردم خواهد بود 
و امنیت، جان، مال و ناموس مردم به خطر خواهد افتاد. قوه قضاییه قطعاً باید با 
قاطعیت پیگیر مجازات مخالن امنیت اجتماعی باشد و آن ها را به سزای اعمالی 

که مرتکب شده اند، برساند.
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علمیدانشگاهتهران
آقای دکتر محسن برهانی، سالم علیکم. قطعا این روزها مسئولین قضایی کارهای مهم تری 
داشته و فرصت نکرده تا به شما پاسخی دهند؛ فلذا اینجانب به عنوان سرباز دستگاه قضایی و 

جبهه مقاومت، پاسخ مختصری از سر دلسوزی خدمت شما عرض می نمایم.
 در دانشگاهی که شما مدرس آن هستید )دانشگاه تهران(، ما و خیلی قضات دیگر، درس 
خوانده و فارغ التحصیل شده ایم. بد نیست که در این فصل صید فالوور، کمی هم به جای 
توییت زدن، مطالب دیگران را بخوانید. حتما در این چند ساعت اخیر، خود نیز متوجه شده 
اید که صحبت هایتان پیرامون اعدام یک محکوم به »محاربه«، مورد تأیید هیچ حقوقدانی و 

احتماال وجدان خودتان نیز قرار نگرفته است!
در توییتی عجیب گفته اید که: »در اعتراضات اخیر کسانی که دست به سالح بردند، 
هدفشان ترساندن ماموران امنیتی و نظامی بود و اتفاقا به دنبال ایجاد قوت قلب و تشجیع 
مردم بوده اند. بنابراین جرم محاربه محقق نشده است و چنین احکامی، محل اشکال است. 
اعدام هایی غیر شرعی و به قصد ارعاب عمومی!« ایجاد قوت قلب میان مردم؟ »أَُعوُذ بِالَلِهّ 
أَْن أَُکوَن ِمَن الَْجاِهلِیَن« )آیه ۶۷ سوره بقره( صدها نیروی نظامی حاضر در خیابان ها، مردم 
نیستند؟! جمعیت حدود ۸۴ میلیون نفری کشور را چه می گویید؟ اگر فالوورهایتان ریزش 
نمی کند، بد نیست آنها را نیز بخشی از ملت بدانید! این اشرار، دقیقا به چند نفر از اقیانوس 
ملت، قوت قلب داده اند؟ دختر و همسر شما با دیدن تصاویر قدرت نمایی داعشیان مسلح 
و قاتلین شهیدان روح الل عجمیان و آرمان علی وردی، قوت قلب گرفته یا ترسیده اند؟! در 
این مدت از آنها درخواست ماندن در منزل کرده اید یا حضور در خیابان های پر از قوت قلب 

دهندگان مسلح که در برخی شهرهای مرزی، لباس زیر زنان را به آتش کشیده اند؟! 
شما طلبه اید؟! طلبه باید طالب حقیقت باشد . اگر طالب حقیقت هستید، مطالعه تطبیقی 
کنید تا متوجه شوید که اظهارنظرهای سهل اندیشانه اساتید دانشگاه های خارجی در مجامع 
عمومی، برای آنها چه تبعاتی دارد! حتی زندانیان فاقد سواد حقوقی نیز در این چند سال، 
معنای »محاربه« را بواسطه رسانه ای شدن برخی جنایات اوباش متوجه شده اند! متاسفانه 
آنقدر سهل اندیشانه اظهارنظر نموده اید که تا این لحظه منتظر اعالم خبری مبنی بر هک 

شدن تلفن همراهتان از سوی دشمنان نظام و درج این توئیت از سوی آنان بوده ایم!
الحمدلل که هم حوزوی هستید و هم دانشگاهی، از منظر فقهی، بزه محاربه اینگونه تعریف 
شده است که: »و هي تجرید السالح برة او بحرة، لیال أو نهارة، الخافة الناس في مصر وغیره 

من ذکر او انثی، قوي او ضعیف.«
)محاربه عبارت است از بیرون کشیدن سالح به منظور ترساندن مردم اعم از اینکه در 
خشکی باشد یا در آب، شب باشد یا روز، در شهر باشد یا غیر آن، مرد باشد یا زن، قوی 
باشد یا ضعیف( . از منظر قانون نیز در ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسالمی محاربه عبارت است 
از: »کشیدن سالح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها به نحوی که موجب 
ناامنی در محیط گردد.« عمل محکوم مورد ادعای شما، جز به قصد ناامنی در محیط، دلیل 
دیگری داشته که خودش از آن بی خبر بوده؟! ایشان نه تنها قصد ابتدایی مبنی بر ترساندن 
مردم )جمعیت پایتخت( را داشته و با آنها هیچ خصومتی شخصی نداشته، بلکه همانگونه که 
قانونگذار در ماده ۱۴۴ قانون مجازات اسالمی در خصوص جرایم مقید به وقوع نتیجه از جمله 
محاربه بیان نموده، »علم به وقوع نتیجه« )ایجاد نا امنی در محیط( که در حکم قصد مستقیم 
و بدل از آن بوده است را، آن هم با وصف بستن خیابان با سالح، توام با مجروح کردن مامور 

قانون متعاقب فراخوان ده ها گروه تروریستی داشته است!
با این تحلیل، متاسفانه حقوقی شما، تروریست حرم مطهر شاهچراغ )علیه السالم( هم قصد 
ایجاد همبستگی ملی داشته است. تعجب نکنید! قصد ایجاد همدلی برای بخشی از مردم 
دولت اسالمی عراق و شامشان را می گویم، آخر از منظر آنها خاک ایران هم بخشی از سرزمین 
دولتشان است که فعال ما غاصب آن هستیم! سال ۱۳۹۳ فیلمش را ندیدید که در موصل عراق 
وعده حضور با تانک در میدان آزادی را دادند؟ بد نیست که بدانید دکتر ابوبکر البغدادی نیز 
در رشته حقوق تحصیل کرد، اما اظهاراتش موجب شهادت صدها هزار جوان و از قضا شهادت 
یکی از دانشجویان مقطع ارشد حقوق دانشگاه تهران خودتان به نام بابک نوری هریس از 

گیالن در سوریه شد که بورسیه آلمان نیز شده بود!
این روزهای پر درد برای مادران داغ دیده و پر رونق مجازی برای شما، تمام شدنی است، اما 
شان یک طلبه حوزه و دانشگاه تراز انقالب اسالمی را رعایت کنید. فتوای قضایی ندهید که 
قانونا صالحیتش را ندارید. هشدار می دهیم که در مرگ هم وطنان »سبب اقوی از مباشر« 
نشوید! حرفی نزنید که در کوچک ترین گستره ممکن هم نتوانید از آن دفاع کنید! »َو الَْقلَِم َو 

ما یَْسُطُروَن« )قسم به قلم و به آنچه می نویسند!« در پناه خدا باشید.

فضایمجازیرها؛
قتـلگاهفرهنگی

 صفحه 7

تحلیلیککاربر
عراقیازوقایع
اخیرایران

س��رانجام استکبار جهانی پس از س��ه ماه آشوب و اغتشاش در ایران 
و اجرای برنامه پیچیده طراحی ش��ده در اتاق های فکر س��ازمان های 
اطالعاتی سیا ، موساد و ام آی سیکس برای جنگ ترکیبی و همه جانبه 
علیه ایران به شکست خود اعتراف کردند و در عمل هم نشان داده شد 
که انقالب اس��المی بیدی نیس��ت که با این بادها بلرزد. اکنون که این 
جنگ ترکیبی با شکس��ت استکبار و هم پیمانان خارجی و داخلی اش 
پایان یافته اس��ت راهبرد استکبار در شرایط جدید چیست ؟ آیا درس 
عبرت گرفته و دس��ت از دشمن یاش بر می دارد؟ به نظر می رسد که 

سیاست های دشمن در شرایط جدید از این قرار است:
1.  سفیدسازی عناصر داخلی اش برای استفاده در عرصه های دیگر

دش��من چنین می پنداشت که در جنگ ترکیبی طراحی شده قطعا 
پیروز است و افق آینده را برای خودش بسیار روشن می دید و مطمئن 
بود که این بار می تواند نظام اسالمی ایران را براندازد و انقالب اسالمی را 
در منطقه و جهان با بن بست مواجه کند و از حرکت باز ایستد. از این رو 
برای اطمینان خاطر از همه ظرفیت هایش استفاده کرد تا این پیروزی 
سریع تر و س��هل تر بدست آید. دشمن در این جنگ ترکیبی از مهره 
های س��فیدش نیز استفاده کرد مهره هایی که در  آینده می توانستند 
در جایگاه مهم دیگری مجری سیاست های آنها باشند. به عنوان نمونه 
در حوزه علمیه قم از برخی آقازاده هایی اس��تفاده کرد که حقیقت آنها 
برای مردم و حتی حوزوی ها آش��کار نبود. سایت جماران نیز که به نام 
جماران و بیت امام ره مزین بود در این ماجرا به پایگاه دش��من تبدیل 
ش��د و اداره کننده های این س��ایت نیز افشا شدند. اصالح طلبان نیز با 
همه ظرفیتش��ان به صحنه آمدند آقای خاتمی رهبر جبهه اصالحات و 
غرب گرایان با صدور بیانیه ها و نامه نگاری ها به رهبری عمال رهبری 
ای��ن فتنه اخیر را به عهده گرفت و در آخرین بیانه اش از ش��عار اصلی 
آشوبگران »زن – زندگی- آزادی« تجلیل و حمایت کرد. حاال امریکایی 
ها به دنبال سفید کردن این عناصر هستند تا با گذر زمان و فراموشی 
مردم در جای دیگری بتوانند از آنها استفاده کنند. از این رو در نشست 
چند روز پیش گروهک تروریستی منافقین کنفرانسی با حضور برخی از 
نمایندگان و مسئولین سابق دولت آمریکا برگزار کرد، گری الک و سایر 
سخنرانهای این کنفرانس از قبیل لیندا چاوز مدیر پیشین روابط عمومی 
کاخ سفید و مایک پمئو وزیر خارجه سابق آمریکا در سخنانشان تاکید 
کردند که اغتشاشات اخیر ایران به رهبری گروهک تروریستی منافقین 

صورت گرفته است.
2. پاک کردن آثار جرم و س��رپوش گذاش��تن بر شکست های پیاپی 

آمریکا
از آغاز انقالب اس��المی همواره امریکایی ها وعده س��رنگونی انقالب 
اس��المی ایران را در سیاست های کوتاه مدت و بلند مدت خویش قرار 
داده بودن��د و آن ق��در برای تحقق این هدف جدی و مطمئن بودند که 
برای سرنگونی آن، روزشمار قرار داده، می گفتند که تا دو ماه آینده قطعا 
به هدف خواهند رسید. ولی انقالب اسالمی در 43 سال گذشته نه تنها 
س��رنگون نشد بلکه هر روز قوی تر از دیروز به مصاف امریکایی ها آمد 
تاجایی که امروز آ نها را از منطقه خاورمیانه اخراج کرده اس��ت. پذیرش 

شکست در جنگ ترکیبی ضربه سنگینی بر هیمنه و حیثیت و آبروی 
بین المللی امریکاست. به همین دلیل سعی می کنند این جنگ را در 

حد اقدامات یک گروهک سازمان منافقین فروبکاهند!
3.  تغییر راهبرد از جنگ ترکیبی به ترور

تجرب��ه و تاریخ نش��ان می دهد که هرگاه امریکای��ی ها در مصاف با 
انقالب اس��المی کم می آورند به راهبرد ترور و حذف فیزیکی روی می 
آورند. در ابتدای انقالب تا به حاکمیت بنی صدر و غرب گرایان امیدوار 
بودند اقدامات تروریس��تی خاصی صورت نمی گرفت ولی هنگامی که 
با طرح عدم کفایت سیاس��ی بنی صدر و پس گرفتن حکمش از سوی 
امام ره احساس خطر کردند،  دست به عملیات تروریستی گسترده علیه 
مس��ووالن کشوری و لش��کری وعموم مردم ایران زده،  آنها را در کوچه 
و خیاب��ان مورد هدف قرار م��ی دادند، که آمار تروره��ا از 17 هزار نفر 
نیز فراتر رفت. در انتخابات ریاس��ت جمهوری 1400 نیز برخی تحلیل 
گران تیزبین بر اس��اس تجربیات اول انقالب،  پیش بینی می کردند که 
در صورت شکس��ت جریان غرب گرایان و پیروزی آقای رییسی،  ترورها 

فعال خواهند شد.
4. ب��ا توجه ب��ه اعالم امریکایی ها مبنی بر واگذاری رس��می رهبری 
اغتشاشات به مریم رجوی،  و تصمیم دولت آذربایجان بر انتقال تروریست 
های منافق به خاک آدربایجان،  بی تردید در ماه جاری و ماه های آینده 
پروژه ترور و حذف فیزیکی در دستور کار امریکایی هاست. دولت ایران 
باید در برابر این اقدام موذیانه عکس العمل سریع نشان دهد اوال براساس 
تصمیم رسمی دولت امریکا عواقب هر گونه عملیات تروریستی به عهده 
امریکاست و باید امریکایی ها در هر کجای جهان که برای ما امکان دارد 
تاوان آن را پس دهند. و از س��وی دیگر انتقال منافقین به آذربایجان را 
ی��ک فرصت برای ایران می دانیم زیرا براحتی می توان تمامی مقرها و 
قرارگاه های آنها را همانند شمال عراق مورد حمالت موشکی قرار داد. 

5. از تیترهای مطبوعات مدعیان اصالحات و غرب گرایان معلوم است 
که این جماعت با جریان سازمان منافقین در تحت لوای امریکایی ها به 
دنبال براندازی و آشوب و فتنه هستند تیتر روزنامه »اعتماد« مبنی بر 
این که » جنبش مهسا چیست و چه آینده ای دارد؟« یا نشریه » آگاهی 
نو« به مدیر مسوولی قوچانی،   در تصویر روی جلد خودش عکس شاعرانه 
مهسا امینی را به چاپ رسانده و نوشته است »عصر عصیان« و مقاالتی 
درباره »جامعه شناس��ی ایران پس از اعتراضات«  به دست چاپ سپرده 
است. آیا جا ندارد که دستگاه نظارتی وزارت ارشاد نسبت به عملکرد این 
گونه نشریاتی که آتش بیار معرکه فتنه شده اند برخورد قانونی نماید،  و 
دادگاه ویژه روحانیت نیز نسبت به عناصر اصلی فتنه مانند محمد خاتمی 

و حسن روحانی و ابطحی و ... برخورد قانونی داشته باشد؟ 
6. اگر ترورهای اول انقالب توانس��ت کوچک ترین آسیبی به انقالب 
اس��المی ایران وارد سازد فاز جدید ترور هم می تواند به اهداف خودش 
دس��ت یابد. بی تردید تروریستهای امروزی به مراتب به عواقب بدتری 
از عواق��ب اول انقالب دچار خواهند ش��د و انش��ااهلل مرصاد دیگری در 

انتظارشان خواهد بود .

بازگشتبهسیاستهاینخنمایتروریستی
قاسمروانبخش
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سیاسی

حاشیهایبرمتنبیانیه
مجمعمدرسین

سیدعبداهللهاشمی
مجمع مدرس��ین و محققین ح��وزه ، پیرو اعدام 
برخی از مجرمان آشوب های اخیر توسط قوه قضائیه، 
بیانیه دلسوزانه و مجاهدانه ای  منتشر نمود! بیانیه، 
پراز کدهای پیچیده و درست نماست. در این نوشتار 
به رسم طلبگی، به بخش هایی از این بیانیه، حاشیه 
ای می نگارم.البته حاش��یه نویسی انتقادی نیست؛ 
بلکه هدف، توس��عه منظور و مراد بیانیه اس��ت. اگر 
خدا بخواهد. طبق این بیانیه،یکی از دالیل اعتراض 
مجمع مدرسین به اعدام های اخیر،عدم صدق عنوان 
محارب بر آشوبگران است از نگاه مجمع. شهروندانی 
که با اس��تفاده از حق اعتراض به وضعیت ناعادالنه 
کش��ور، در برابر خشونت ماموارن مقاومت و از خود 
دفاع می کنند، را نمی توان محارب دانس��ت! از نگاه  
ما، آش��وبگران در حال دف��اع  از خود، ومقاومت در 
مقابل خشونت ماموران بوده اند! قوه قضائیه باید به 
جای این مصلحان نوین، مامورین انتظامی را مجازات 
کند که با خش��ونت در مقابل حق قانونی وش��رعی 
این مصلحان مسیحی نژاد،با دست خالی ایستادگی 
کردند! آشوب های شکل گرفته،اعتراض به حاکمان 
و مقاومت در برابر برنامه ها و روندهایی ناعادالنه است 
و از حقوق غیرقابل تردید ش��هروندان اس��ت که در 
آیات قرآن نیز بر آن تاکید ش��ده اس��ت. در نتیجه 
آش��وبگرانی که قرآن را آتش زدند، رفتاری قرآنی و 
کامال الهی را دنبال کردند! به جای اعدام، باید از این 
مصلحان نوین، ستایش وتقدیر کنیم! باید همایش 
تقدیر از س��ربازان علینژاد را در قم  با حضور اعضای 
مجمع مدرسین و محققین، برگزار کنیم! در قسمت 
پایانی این بیانیه، دو نکته مهم آمده است. نکته اول: 
مخالفت ش��دید مجمع مدرسین و محققین حوزه، 
با اعدام معترضان و اس��تناد ب��ه عنوان هایی مانند 
محاربه در برخورد با آنان را، مایه خشم بیشتر مردم 
و بی  احترامی به دین و ارزش های دینی می داند. در 
این دو ماهه اخیر، در کشور بی احترامی به دین نشد 
تا ما بیانیه دهی��م، اما اعدام این مصلحان نوین، بی 

احترامی به دین است و ما وظیفه خود دانستیم، ...
ادامه در همین صفحه

دیدگاه
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پاسخ آیت اهلل روحانی به ادعای 
حجتیه ای ها علیه برپایی نظام اسالمی

آیت اهلل سید محمدصادق حسینی روحانی، از مراجع تقلید 
و از شاگردان مبرز آیات بروجردی، خویی و امام خمینی 

عصر روز جمعه )25 آذرماه(  دار فانی را وداع گفت. 
وی از مبارزان دوران نهضت اس��المی بود و همچنین بر 
مبارزات مسلمانان خارج کشور همچون شیعیان بحرین 
و مردم فلسطین نیز تمرکز داشت. ایشان به دلیل مخالفت 
با قائم مقامی آقای منتظری، در دهه شصت چندسالی در 
حصر خانگی بود و سعید منتظری فرزند آقای منتظری با 
جعل سند، مدعی ارتباط مرحوم آقای روحانی با ساواک 

شده بود. 
به رغم این برخورد با وی، ایشان هیچ گاه در سالهای اخیر 
موضع علنی علیه نظام نداشت و به فعالیت های علمی خود 

ادامه می داد. 
آیت اهلل روحانی  در سال ۸۹ در پاسخ به استفتائی درباره 
روایت »ُکلُّ َرایٍَة تُْرَفُع َقْبَل قَِی��اِم الَْقائِِم َفَصاِحُبَها َطاُغوت 
یعبد من دون اهلل« پاسخ روشنی می دهند. برخی مخالفان 
نظام از جمله انجمن حجتیه، تالش دارند با تمسک به این 
روایت، برپایی حکومت دینی در عصر غیبت را زیر سوال 
ببرند. اما آیت اهلل روحانی به رغم آنکه دهه ش��صت، مورد 

بی مهری قرار گرفت. در پاسخ چنین می نویسد: 
باسمه جلت اسمائه

مفاد این روایت و امثال آن، جلوگیری از امر به معروف و نهی 
از منکر نیست و نیز مفاد آن، تشکیل یک حکومت اسالمی 
تابع امام مه��دی ارواحنا فداه مانن��د حکومت جمهوری 
اس��المی نیس��ت، بلکه مفاد آن، مطابق آن روایتی است 
که قبل از ظهور امام عصر )عجل اهلل فرجه( 12 نفر به نام 
مهدی آخر الزمان قیام می کنند که االن اولی آنها در عراق 

قیام نموده است. 
اشاره وی به مدعیان دروغین مهدویت است در سال ۸۹، 
جریان احمدالحس��ن معروف به یمانی است که در شهر 
بصره عراق خود را نماینده امام زمان)عجل اهلل تعالی فرجه ال

شریف( معرفی کرده و ایادی وی یک بار با نیروهای امنیتی 
عراق درگیر شدند و همچنان نیز در حال انتشار تفکرات 

انحرافی خود است.
شلیک مستقیم اغتشاشات به اقتصاد

 و معیشت مردم
تاثیر منفی اغتشاشات بر اقتصاد کشور، در کانون توجه 

کارشناسان و رسانه ها قرار گرفته است.

در این باره حسین راغفر با بیان اینکه اغتشاشات،  ضربه 
به اقتصاد و امنیت کشور را هدف قرار می دهد، در روزنامه 
همشهری نوشت: »آسیب زدن به اموال عمومی مانند 
آتش زدن بانک ها، پیام ها و س��یگنال های نامناس��بی 
برای بخ��ش خصوصی به ویژه فعاالن اقتص��ادی دارد. 
اینکه ریسک گریزی آنها را افزایش می دهد و فرار بخش 
خصوصی از سرمایه گذاری در کشور، قطعا اثرات منفی 
در کوتاه مدت، میان م��دت و درازمدت به دنبال خواهد 
داشت. از سوی دیگر از دس��ت رفتن بخش خصوصی 

واقعی، بسیار نگران کننده است«.
همشهری همچنین در گزارش��ی، از قول کارشناسان 
خاطرنشان کرد: بررس��ی روند تحوالت قیمت در بازار 
ارز، طی 3 ماه اخیر به ویژه پس از مرگ مهس��ا امینی و 
ناآرامی های پس از آن و تشدید فشار تحریم های آمریکا 
و اتحادیه اروپا علیه ش��رکت ها و اشخاص ایرانی نشان 
می دهد، در این مدت قیمت هر دالر آمریکا 1۸ درصد 

رشد کرده است.
روزنامه وطن امروز هم در گزارش��ی با عنوان »شلیک 
اغتشاش به اقتصاد« نوش��ت: در 2 ماه گذشته، شاهد 
افزایش حدود 10 ه��زار تومانی قیم��ت دالر در بازار 
آزاد بوده ایم. همچنین در این بازه زمانی، بازار سرمایه 
نیز نوس��انات غیرعادی را تجربه ک��رد و دولت مجبور 
به طراحی یک بس��ته امدادی 10 بن��دی برای نجات 
بورس شد. این بسته با وجود اینکه توانست مانع ریزش 
شاخص کل شود، اما در کل برای اقتصاد کالن کشورمان 
هزینه هایی خواهد داش��ت که تبعات آن، چندی بعد 

نمایان خواهد شد.
جریان آشوب، رفته رفته با دیدن عدم همراهی توده های 
مردم با حرکات رادیکالی، مانند تخریب اموال عمومی و 
حمله به نیروهای حافظ امنیت در خیابان،  با تغییر فاز، 
سراغ کلیدواژه های جدیدی مانند »اعتصاب«، »تحریم 
کسب وکارها«، »بیش مصرفی  انرژی«، »خارج کردن 

پول از بانک ها و خرید سکه و ارز« و... رفت.
تبعات کنونی و رویدادهای��ی که ذیل افزایش مقطعی 
قیمت ارز و س��قوط موقت بازار سرمایه دیدیم، بخش 
کوچکی از آسیب های اغتشاش��ات و خدشه دار کردن 
امنیت کشور اس��ت و در کوتاه مدت با فروکش کردن 
ناآرامی ها به پایان می رس��د؛ آنچه اهمیت دارد، تاثیر 
بلندمدت چنین رویدادهای��ی در کالن تصویر اقتصاد 

ایران است.
عالوه بر اینکه این مسئله نیز باید مورد توجه قرار گیرد 
که هرگاه در کشور اغتش��اش و ناآرامی شکل گرفته، 
فش��ار بیرونی و تحریم های بین المللی نیز بر کش��ور 
تحمیل می شود. کاهش سرمایه گذاری خارجی، آسیب 
به کس��ب وکارهای اینترنتی و نوپا، به نتیجه نرسیدن 
پروژه ه��ای کری��دوری و تج��اری و در نهایت کاهش 
رش��د اقتصادی و از بین رفتن نهاد بازار، از اصلی ترین 

آسیب های اغتشاشات اخیر بوده است.
وطن امروز می افزاید: دود اغتشاشات اخیر در چشم تولید 
و تولیدکنندگان می رود و بخش قابل توجهی از سرمایه 
موجود کشور به س��مت سوداگری س��رازیر می شود. 
اغتشاشات، همچنین یکسری آثار مستقیم دارد. کما 

اینکه حدود 1700 میلیارد تومان برآورد آس��یب های 
فیزیکی اغتشاشات است که به اموال مردم وارد شده، اما 
10 برابر این رقم، آسیب از حیث اثرات روانی و عدم النفع 

روی فعالیت های اقتصادی مردم داشته است.

اقتصاِد اغتشاش 
خاطرات اخیراً  منتشرش��ده ب��اراک اوباما ب��ا عنوان 
»سرزمین موعود«، نشان می دهد که او چگونه تالش 
کرد بع��د از فتنه ۸۸، تحریم هایی را علی��ه ایران وضع 
کند که تحریم های دوران جرج بوش جمهوری خواه، 
مقابل تحریم های وی، تنها جنبه نمادین داشتند: بعد 
از آنکه تالش هایمان برای آغاز مذاکره با ایران رد ش��د 
و در ش��رایطی که این کش��ور وارد چرخه هرج ومرج و 
سرکوبگری بیشتر می ش��د، ما راهبردمان را به سمت 
دومین گام راهبرد منع اشاعه ای خودمان تغییر دادیم؛ 
یعنی بس��یج کردن جامع��ه بین المللی ب��رای اعمال 
تحریم های اقتصادی سخت و چندجانبه ای که می تواند 

ایران را وادار به حضور در میز مذاکره کند.
در حقیق��ت اوباما که تا قبل از خرداد س��ال ۸۸ به این 
نتیجه رس��یده بود که باید به خواس��ته های ایران تن 
دهد، با مشاهده فضای آش��فته داخلی که دستپخت 
اصالح طلبان تندرو بود، تحریم هایی را وضع کرد که در 
مقایسه با تحریم های اسالف خود یعنی بوش و کلینتون، 
تأثیر بسیار بیشتری داشته و عمالً معیشت مردم ایران 

را هدف گرفت.
ای��ن تحریم ها ش��امل افزایش س��خت گیری ها علیه 
بانک های غیر آمریکایی که با ایران کار می  کردند و قوانین 
تحریم های ثانویه بانکی را شامل می شد. در مهرماه سال 
۸۹ نیز دس��تور اجرایی 13553 با عنوان نقض حقوق 

بشر و مشخصاً فتنه سال ۸۸ صادر شد و تعدادی را در 
لیست تحریم گذاشت. در گام های بعدی، بانک مرکزی 
ایران و خرید نفت خام از ایران و بعد از آن 600 فرد، نهاد و 
بانک ایرانی از جمله بانک مرکزی، در لیست تحریم های 
آمریکا قرار گرفت و عماًل روابط مالی بین المللی ایران، 

در تنگنایی بی سابقه قرار گرفت.
حوادث ۸۸ حتی بر میزان سرمایه گذاری در کشور نیز اثر 
گذاشت؛ چرا که سرمایه گذار خارجی و داخلی به علت 
عدم ثبات فضای سیاس��ی و تغییرات گسترده در آن، 
هیچگاه حاضر به ریسک در چنین شرایطی نبودند. در 
سال ۸۸ رشد 5۸ درصدی میزان سرمایه گذار خارجی 
را  نسبت به ۸7 شاهد بودیم، اما بعد از وقوع فتنه ۸۸ و 
برهم زدن امنیت جامعه، ش��اهد کاهش 12 درصدی 
آن نسبت به سال بعد هستیم و تا دو سال بعد از فتنه، 
همچنان شاهد همین مقدار کاهش درصد سرمایه گذار 

خارجی بودیم.
در ۹0 روز گذشته، عالوه بر فشارها و تحریم های خارجی 
و مس��کوت ماندن پرونده رفع تحریم ها، فراخوان های 
کور تشویق به اعتصابات، برای فلج کردن اقتصاد کشور 
را نیز شاهد بودیم که بدون شک در ایجاد رکود در بازار 
نقش داشتند. همچنین افزایش نرخ ارز و کاالها ناشی از 
شرایط روانی ایجاد شده در ایام آشوب هاست که فضا را 
کامالً مستعد برای آسیب هایی مانند خروج ارز و سرمایه 

از کشور می کند.
اگرچه دولت در ایام بعد از اغتشاشات، باید برای ایجاد 
ثبات و مدیریت مسئله ارز تالش کند، اما خسارتی که از 
ناحیه اغتشاش گران و دست های پشت پرده آن در داخل 
و خارج به پیکره اقتصاد ایران وارد شد، ممکن است تا 

مدت ها آثار نامطلوبی به دنبال داشته باشد.

مسئوالنمحترم!

تا کی قرار است ابوالحسن فیروزآبادی، به غربی ها 
التماس کند و ذلت و تحقیر برای کشور بخرد؟!

چرا با ایشان بخاطر ولنگاری فضای مجازی و نفوذ 
و سلطه دش��من بر افکار عمومی ایرانیان برخورد 
نمیکنید؟! چند ماه است به اینستاگرام مهلت دادید؛ 
اما وقعی ننهاد. چ��را عزت و آب��روی یک مملکت 
توسط یک مدیر بجای مانده از دولت روحانی باید 
جلوی اجنبی تحقیر بشود؟ از دل این مهلت دادن 
به اینستاگرام صهیونیستی، می خواهد به چه چیزی 

برسد؟

تحریف»اغتشاش«درروزروشن!
روزنامه اعتماد، در ادامه هم راس��تایی مستقیم با 
اغتشاشات، نقشه اغتشاشات را به نقل از یک گروه 
داده کاوی منتشر کرده اس��ت، اعتماد می نویسد: 
»اعتراض سیاسی در شهرس��تان های پرجمعیت 
بیشتر دیده می شود )هرچه در نمودار از سمت راست 
به چپ، یعنی از سمت شهرستان های بزرگ تر به 
سمت شهرستان های کوچک تر حرکت می کنیم، 
تعداد شهرستان های دارای اعتراض کمتر و کمتر 
می ش��ود(. تاثیر متغیر جمعیت، اگرچه در بروز یا 
عدم بروز اعتراض کامال مش��هود اس��ت، اما تاثیر 
کاهش مش��ارکت سیاس��ی در عرصه رس��می بر 
اعتراض را از بین نمی برد. ری��زش آرای کاندیدای 
نخست در شهرستان های دارای اعتراض نسبت به 
شهرستان های بدون اعتراضی که جمعیت مشابهی 
دارند، به طور متوس��ط ۱۸.۲% کمتر اس��ت )نگاه 
کنید به خط چین برازش ش��ده به شهرستان های 
دارای اعتراض )نقاط نارنجی رنگ( که از خط چین 
برازش شده به شهرستان های بدون اعتراض )نقاط 
خاکستری رنگ( به اندازه ۱۸.۲ واحد درصد پایین تر 
قرار گرفته است.« البته مشخص نیست که نقشه 
مورد ادعای اعتماد در مورد پراکندگی جغرافیایی 
اغتشاشات )به قول خودشان اعتراضات( چقدر دقیق 
است! اما در همان نگاه اول مشخص است که از نظر 
این روزنامه اصالح طلب، آشوب نه پدیده ای ملی و 
سراسری، بلکه منطقه ای و محلی است و عمدتا مردم 

برخی استانهای مرزی معترض اند.

اینسخنرهبرییادتانرفت
یابنایبرمخالفتدارید؟!

مقام معظم رهبری فرمودند: »نمی توانید شما 
برای اینکه مثاًل فرض بفرمایید رادیو و تلویزیون 
داش��ته باش��ید، رادیو تلویزیونتان را بدهید در 
اختیار دش��من. اینترنت هم همین جور است، 
فضای مجازی هم همین جور است، دستگاه های 
اطالعاتی و ابزاره��ای اطالعاتی هم همین جور 
اس��ت. اینها را نمی شود در اختیار دشمن قرار 
داد. امروز در اختیار دش��من اس��ت. وس��یله و 
ابزار نفوذ فرهنگی است. ابزار سلطه ی فرهنگی 

دشمن است« 
با وجود سخنان صریح مقام معظم رهبری و 
همچنین اسناد باالدستی و در کنار اینها، مبانی 
دینی ای که وج��ود دارد، این روزها مرکز ملی 
فضای مج��ازی، برای پلتفرم ه��ای آمریکایی 
صهیونیستی اینستاگرام و واتس اپ، فرش قرمز 
په��ن کرده و به دنب��ال قانونی کردن فعالیت و 
اعطای مج��وز  به  این جنگ افزارها اس��ت تا 
ارتباطات مردم در جمهوری اس��المی به دست 

آمریکایی ها و صهیونیست ها باشد! 
هر چند مس��ئولین و دغدغه مندان انقالب، 
اج��ازه نخواهن��د داد چنین اتفاق��ی بیفتد، اما 
وجود اف��رادی با چنین تفکرات��ی در برخی از 
مراکز کشور بس��یار خطرناک است، افرادی که 
در کیفیت اطاعت پذیری از رهبر انقالب، نشانی 

از ریزش های انقالب را در خود دارند.

ریزشهاورویشهاگفتولینگفت

طرحمنتخب

اش��اره: یک��ی از ش��عارهای پرجاذب��ه ای��ن روزها، 
عدالت خواهی اس��ت که برخی آن را سر دست گرفته 
و با صدای بلند فریاد می زنند؛ ولی با بررس��ی مواضع 
مدعیان عدالت خواهی، فاصله زیادی با عدالت خواهی 
واقع��ی دیده م��ی ش��ود؛ از این رو، حجت االس��الم 
والمسلمین قاسم روانبخش، عضو هیأت علمی مؤسسه 
آموزشی پژوهشی امام خمینی)ره( به بررسی و تبیین 
این مس��أله پرداختند که در ذی��ل تقدیم خوانندگان 

محترم می شود.
* جریان عدالت خواهی واقعی و درس�ت، چه 
مش�خصاتی دارد و چطور می تواند پیش�رفت را 

محقق سازد؟
عدالت خواهی، همچون پرچمی است که همواره به 
دوش پیامبران الهی، ائمه اطهار و پیروان راستین آن ها 
قرار داشته است. همیشه هم صادقانه ترین نشانه پیروی 
از رسوالن الهی، در زیر این پرچم صورت پذیرفته است. 
افراد از هرگونه خودنمایی، شهرت، هواهای نفسانی و ... 
پرهی��ز می کردند و تالش آن ها بر این بود که خالصانه 

برای تحقق عدالت فعالیت کنند.
ام��روزه پرچم عدالت خواهی، ب��ر دوش ولی فقیه و 
جانش��ین امام زمان قرار دارد. پیروان راس��تین ایشان 
که ای��ن پرچم را به دوش می کش��ند، صادقانه در راه 
تحقق عدالت، در حال گام برداش��تن هستند. شخص 
رهبری معظم انقالب در سال های اخیر_اگر به سایت 
ایش��ان هم مراجعه کنیم_خواهیم دید، ایشان اولین 
کسی است که شعار عدالت طلبی را بعد از امام، مطرح 

فرمودند.
اگر واژه عدالت یا عدالت خواهی را در س��ایت رهبر 
انقالب جس��تجو کنید، متوجه خواهید شد که ایشان 
صدها بار از این واژه استفاده کرده اند. ایشان، نخبگان، 
خواص، بس��یجیان و آحاد مردم را ب��ه عدالت طلبی 
دعوت کرده اند. رهبر معظم انق��الب، در دوران دولت 

آقای هاشمی، بر بحث عدالت تأکید می کردند.
ایش��ان می دیدند که سیاس��ت های دولت از عدالت 
فاصله گرفته اس��ت. دولت آقای هاشمی، شعار توسعه 
م��ی داد، منتهی او در عمل، توس��عه منهای عدالت را 
دنبال می کرد. همان زمان رهبر معظم انقالب فرمودند 
این توسعه و شعار عدالت، مانند سرکه انگبین نیست 
که در ابتدا یکی را بزنید و س��پس دیگری را درس��ت 
کنید. "توس��عه و عدالت" ه��ردو باید همراه یک دیگر 
باش��ند. عدالت و توسعه، بایس��تی با همدیگر حرکت 

کنند و اگر جدا از هم باشند، راه به جایی نمی برد.
به همین جهت، ایشان همواره از همان زمان تأکید 
کرده ان��د که عدال��ت را همراه با توس��عه پیش ببریم. 
منتهی آقای هاشمی در نظر خود، دنبال توسعه غربی 
و توس��عه منهای عدالت بود. او می گفت: ما کش��ور را 
پیش ببریم تا توسعه بدهیم، بعداً عدالت را به آن اضافه 
می کنیم! در مقابل، رهبر انقالب فرمودند: این ش��دنی 
نیست. همواره ش��عار عدالت طلبی و عدالت خواهی، 

دغدغه رهبر معظم انقالب بوده است.

توصی��ه ای ک��ه می ت��وان اآلن گفت این اس��ت که 
متأس��فانه بعضی افراد، همین شعار عدالت خواهی را 
گرفته اند و آن را با انگیزه های دیگری مطرح می کنند. 
ب��رای مثال، آن ها از عدال��ت خواهی با عنوان حرکتی 
برای کس��ب شهرت و پیدا کردن اسم و رسم یا ایجاد 

یک گروه خاص استفاده می کنند.
حتی گاهی عدالت خواهی و عدالت طلبی آن ها برای 
مقابله با نظام، انقالب و ولّی خداس��ت و این در حالی 
اس��ت که ایشان، این ش��عار را ایجاد و مطرح کرده اند. 
من فکر می کنم که مهم ترین ش��اخصه عدالت طلبی 
ک��ه رهبر معظم انقالب دنبال می کنند، عدالت طلبِی 
به حق و منصفانه است؛ نه عدالت طلبی از روی جهل، 

غفلت و انگیزه های دیگر.
خود امام مس��لمین، باید محور عدالت طلبی باشد. 
اگ��ر از امام مس��لمین و از ولی فقی��ه فاصله گرفتیم، 
این عدالت طلبی به ضد خود تبدیل می ش��ود. همین 
افرادی که در صدر اسالم دور شعار عدالت طلبی جمع 
ش��دند، کارشان به خوارج کشیده شد. آن ها به مقابله 
کردن با ولی خدا پرداختند و از او تندتر حرکت کردند. 
همین افراد، شمشیر خود را بر روی امیرالمؤمنین علی 
)علیه السالم( کش��یدند. به نظر من،  این دو شاخص، 

شاخص های مهمی هستند که باید به آن توجه کرد.
* جریانات�ی که به ظاهر ت�الش می کنند خود 
را عدالت خواه نشان بدهند، چطور جلوی موتور 
محرکه پیش�رفت کشور را می گیرند و به انقالب 

اسالمی ضربه می زنند؟
وقتی کسی این شعار را دست بگیرد و عدالت طلبی 
و عدالت خواهی واقعی، هدف او نباش��د، طبعاً او برای 
کسب شهرت و به تعبیر دیگر برای باز کردن مغازه  ای 
با نام عدالت طلبی و عدالت خواهی، به این شعار خواهد 
پرداخ��ت. در آن وقت، هر چیزی که ب��ا مواضع او در 
تعارض باش��د، با آن مقابل��ه می کند. حتی اگر چنین 
کس��ی که خودش را با این ش��عار مطرح کرده باشد، 
کسی یا مانعی سر راه خودشان و مانع پیشرفت حزب 
و گروهشان ببینند، این افراد با او هم مقابله می کنند. 

آنچه که ما امروز ش��اهد آن هس��تیم، این است که 
بعض��ی از مدعیان عدالت خواهی، حت��ی در برابر امام 
مسلمین و ولی خدا صف آرایی می کنند؛ چون منافع 
گروهی و جمعی خودش��ان را در خطر می بینند و به 
همین جهت، حاضر هستند حتی به روی امام مسلمین 
که محور عدالت طلبی است، شمشیر بکشند. آن ها هر 
روز ب��ه انواع جنگ های روانی و حتی اگر دست ش��ان 

برسد به جنگ های فیزیکی اقدام می کنند، چنان که 
خوارج این کار را کردند. قاعدتاً آن ها نمی توانند عنصر 
پیشرفت جامعه باش��ند؛ بلکه خود این افراد، در برابر 

پیشرفت جامعه می ایستند و مانع از آن می شوند.
* تعریف دقیق شما از حوزه انقالبی چیست و 
چطور می توان آن را دربرابر حوزه سکوالر محقق 

کرد؟
اولین بار نیز، این واژه توس��ط ش��خص رهبر معظم 
انقالب اختراع و ابداع ش��د. "ح��وزه انقالبی" حوزه ای 
است که در جهت آرمان های اسالم و آرمان های انقالب 
اس��المی، به درس��تی حرکت می کند. حوزه انقالبی، 
حوزه ای اس��ت که به دنبال اهداف اسالم و اسالم ناب 
محم��دی می رود. این حوزه تالش می کند و همواره و 
به روز آماده اس��ت. اگر یک روز به ح��وزه انقالبی نیاز 
ب��ود، قبل از آنکه بدان گفته ش��ود، او خودش را برای 
آن نیاز آماده کرده اس��ت؛ چ��ه نیازهای فکری و چه 

نیازهای تبلیغی.
حوزه انقالبی، همیشه آماده و مسلح در میدان حضور 
دارد. حوزه انقالبی، حوزه ای اس��ت که وقتی از س��وی 
جریان های بیرونی نظام تهدید می ش��ود، سینه خود 
را سپر می کند. حوزه انقالبی، حوزه ای است که وقتی 
اغتشاش��گران و فتنه گران در داخل، به نظام اسالمی 
و انقالب اس��المی حمله ور می شوند، او زودتر از همه، 
سینه خود را سپر می کند و از این دستاورد بزرگ ملت 
ایران که بیش از 1400 س��ال اس��ت از آن می گذرد و 
همه گذش��تگان م��ا انتظار چنین دس��تاوردی یعنی 
تش��کیل نظام اسالمی را می کشیدند، با جان و دل، با 
قلم و بیان و زبان و با تمام وجود از این دستاورد عظیم 

دفاع می کنند.
حوزه انقالب��ی، در برابر حمالت بیگانگان و حمالت 
سرس��پردگان آن ه��ا به اس��الم و انق��الب، بی تفاوت 
نمی نشیند و تماش��اگر حمله یا هجوم آن ها به اسالم 
و انقالب نیست؛ بلکه آنها جلوتر از همه در صف مقدم 
ایس��تاده اند. همان طور که روحانی��ت در اصل انقالب 
در صف مقدم در جلوی مردم در برابر ش��اه و استکبار 
ایس��تادند، امروز هم در همه عرصه ها، "حوزه انقالبی" 

باید حضور خود را نشان بدهد.
* چطور جریان انحرافی احمدی نژاد، با وجود 
این چنین پرونده ای و ایس�تادن هایش در مقابل 

ولی فقیه، ادعای عدالتخواهی پیدا کرده است؟!
بعضی از مفاهیم، دارای بار ارزش��ی در جامعه است. 
ب��رای مث��ال مفهوم انق��الب، مفهوم عدال��ت، مفهوم 
اس��تقالل، مفهوم مستضعف و حمایت از آن، مقابله با 
ظلم و ... مفاهیمی است که در میان مردم دارای ارزش 
هستند. هر کسی می خواهد از این مفاهیم استفاده کند 
و پرچم آن را بلند کند، تا اعتبار و جایگاهی برای خود 
کسب کند. افراد بسیاری، امروز می خواهند زیر پرچم 
عدالت خواهی معروف ش��وند؛ اما هدف آن ها در واقع 
تأمین منافع خودشان اس��ت و به دنبال تفکر عدالت 

نیستند.

عدالتخواهیبافاصلهگرفتنازولی
فقیهبهضدعدالتتبدیلمیشود

نفسهایآخرآمریکا
رضازرخانی

چن��د ماه ب��ه پیروزی اوبام��ا در انتخابات ریاس��ت 
جمهوری آمریکا هنوز مانده بود که ما در این نش��ریه 
وزین، تحلیل آوردیم که بازیگران پشت پرده شیطان 
بزرگ، جهت فرو نشاندن گسل های نژادی این کشور 
به خصوص جامعه سیاه پوس��ت، )به صورت پلکانی( 
در گام اول، خان��م رایس دو رگه را وزیر خارجه دولت 
جمه��وری خواه��ان کردن��د و در گام دوم، در دولت 
دموکرات ها بایستی اوباما دورگه را رییس جمهور می 

نمودند.
به نظر می رس��د، فراماس��ون های صهیونیس��تی 
آمریکایی، تمامی برگهای برنده خود را جهت پا بر جا 
نگهداشتن این کشور رو نمایی کردند، و دیگر کفگیر 
به ت��ه دیگ خورده باش��د! تا اینکه در ای��ن اواخر، از 
آخرین تیرهای در ترکش خود هم استفاده نمودند که 
شبیه ترین اشخاص مناسب برای حکومتداری لیبرال 
دموکراس��ی!  یکی چهره قلدر م��آب ترامپ و دیگری 
چه��ره مرم��وز و متوهم بای��دن را رونمایی کردند که 

خوشبختانه این دو نفر هم کار به جایی نرساندند!
ب��ه نظر می رس��د، دیگر چی��زی در آس��تین این 
حضرات، باقی نمانده باش��د! و وقت آن رس��یده است 
ک��ه منتخبین مردم در انتخابات محلی ایالت های این 
کشور،  به فکر اداره کشور های تازه مولود خود بعد از 
فروپاشی ایالت متحده آمریکا باشند؛ چرا که پیشاپیش 
صدای گسل های فروپاشی این کشور )یکی یکی( دارد 

به گوش می رسد. 
اکنون جبهه کفر خوب فهمی��ده که جریان اصیل 
و عدال��ت محور حکومتداری دین��ی امام راحل عظیم 
الش��أن، در ح��ال جهانی ش��دن هس��ت و آنها خوب 
فهمی��ده اند که قبل از اینک��ه تفکر امام خمینی )ره( 
آخرین ضرب��ه کاری را بر بدنه پوس��یده تفکر لیبرال 
دموکراسی آمریکا وارد کند و ما شاهد دومینو فروپاشی 
حکومت های همسو با آمریکا و بهار مسیحیت رحمانی 

در قاره سبز و قاره آمریکا باشیم!
 بایستی دشمنان ایران اسالمی شبیه جنگ احزاب، 
در یک جبهه جمع شده و با تمامی امکانات سرویس 
های امنیتی خود، دست پیش بگیرند تا شاید با تکان 
دادن گسل های ایران، دست برتر داشته باشند و ضربه 
نهایی را به ما بزنند! که اگر یک دهم امکانات س��خت 
اف��زاری و نرم افزاری دش��منان ما، در دس��ت نیروی 
توانمند و انقالبی ما می بود، ما کار فروپاشی آمریکا و 
متحدان آنها را در عرض چند ماه رقم میزدیم. هر چند 

که این اتفاق، دیر یا زود خواهد افتاد!

یادداشتمهمان

ویزایخونی

ادامه از همین صفحه
اعالم موضع نماییم!  نکته دوم: از مس��ئوالن نهاد 
قضایی می خواهد با احساس مسئولیت در پیشگاه 
خداون��د و مردم، نهایت احتی��اط و مالطفت را در 
برخورد با معترضان در پیش بگیرند و زمینه آزادی 
آن��ان را فراهم آورند.  نهایت مالطفت را نس��بت به 
قاتل ش��هید عجمیان داشته باش��ید! خدای نکرده 
نگاه چپ به آن��ان نکنید! این مصلحان نوین، نباید 
خ��راش بردارند! معترضان به روندهای ناعادالنه که 
جوان اکباتانی هم صنف ما را دوره کردند و به شیوه 
صالحان کش��تند را، در نهایت مالطفت، آزاد کنید!                                                                                                                                            
 در نهای��ت مالطف��ت آزاد کنید! بازه��م تکرار می 
کنیم در نهایت مالطفت، قاتالن مهدی زاهدلویی را 
آزاد کنید تا حق اعتراض به حکومت را به رسمیت 
بشناسید!  نمی دانم  این بیانیه بیش از این، نیاز به 
حاشیه نویسی دارد یا منظور مجمع به خوبی بیان 

شده است؟!

حوزه انقالبی، همیش�ه آماده و مسلح 
در می�دان حضور دارد. ح�وزه انقالبی، 
ح�وزه ای اس�ت ک�ه وقت�ی از س�وی 
تهدی�د  نظ�ام  بیرون�ی  جریان ه�ای 

می شود، سینه خود را سپر می کند.
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با فروش بنزین و گاز به قیم��ت ارزان و پیش خوری 
پول آن و حاال تیتر ش هم علیه دولت رئیسی استفاده 

می کنند!
اگر شک دارید می توانید به متن خبر همین روزنامه 
مراجعه کنید که چنین اتفاقی در دولت روحاني افتاده و 
حاال این دولت مجبور است که بنزین با قیمت ۲۶ سنت 
به طرف خارجی عرضه کند در حالی که همین مبلغ 

ناچیز هم قبال خورده اند 
از این بدتر اینکه گاز ارزان با قیمت آن روز به ترکیه 

و عراق فروخته اند و باز پولش را گرفته و خرج کرده اند 
و حاال دولت فعلی به دلیل عدم سرمایه گذاری زنگنه 
در صنعت گاز، قادر به انجام این قرارداد نیس��ت طرف 
خارجی مطالبه سود پولش را از ایران دارد! یعنی دولت 
روحاني نه تنها پول گاز را پیش خور کرده بلکه س��ود 

آن پول هم بر گردن دولت رئیسی تحمیل کرده است.
 ای کاش قوه قضائیه آق��ای روحانی یا حداقل زنگنه 
وزیر نفتش را به پای میز محاکمه می کش��اند تا جگر 

مردم خنک شود.

اعترافبیبیسیدربارهبراندازی

بی بی س��ی، در پخش زن��ده خود، به اس��تیصال از 
براندازی در ایران اعتراف کرد: »نیما تنکابنی« پژوهشگر 
جامعه شناسی دانشگاه »جانز هاپکینز« آمریکا: باید نگاه 
واقع بینانه به شرایط جامعه و جمهوری اسالمی داشته 
باشید. جمهوری اسالمی اصال نزدیک به رفتن نیست. 
این تصور اشتباهی اس��ت که اپوزیسیون ایجاد کرده 
اس��ت. اینکه فکر کنیم مردم به خیابان بیایند و 6ماه 

دیگر حکومت ساقط شود، تصوری ساده لوحانه است!
سه کامیون طال، کمک آل سعود

 به منافقین!

»مسعود خدابنده« عضو س��ابق مرکزیت سازمان 
مجاهدین خلق، در کتاب تازه منتش��ر شده ی خود با 
نام »تهران تا تیرانا« اطالعات ت��ازه ای از نحوه تأمین 
مالی سازمان مجاهدین خلق در طول 4 دهه گذشته، 

افشا می کند.
خدابنده که اکنون خارج کشور زندگی می کند، در 
این کتاب می نویسد: در زمان صدام، عماًل محدودیت 

مالی برای مجاهدین وجود نداشت.
در یکی از س��فرها به عربستان، س��ه کامیون طال و 
انبوهی هدایا، از جمله ساعت های رولکس طال با مارک 

سلطنتی و اقالم دیگر، به بغداد آوردیم.
 بعد از فرار مریم رجوی از عراق، او را با چند ده میلیون 
دالر اسکناس دزدیده شده از بانک های عراق، در پاریس 

دستگیر کردند و فرانسه مسئله را به سوریه اطالع داد.
امروز در آلبانی، 5 زمین کشاورزی خریداری شده و در 
آن کمپی برای مجاهدین ساخته شده است که نه تنها 
مجوز ساختمان ندارد که اصالً ردی از آن یا سکنه آن در 

دفاتر دولتی آلبانی وجود ندارد.
اگر آشوب های خیابانی رخ نمی داد،

انتهای امسال به ثبات
 اقتصادی می رسیدیم 

 محمدحسین صفارهرندی، عضو مجمع تشخیص 
مصلحت نظام، گفت: هیچ دولتی مثل دولت رئیسی 
جرئت نمیکرد که اصالحات اقتصادی را از همان سال 

اول شروع کند، اما این دولت، این کار را انجام داد. 
در دولت روحانی، از عراق حدود 7 میلیارد دالر طلب 
داشتیم و نمی توانستیم پولش را بگیریم، اما االن این 

مطالبات دریافت شده است.
دولت قبل، هزار بهانه می آورد و میگفت تا fatf امضا 
نشود نمی توانیم پول نفت را بازگردانیم، دیدید که در 

این دولت توانستیم. 
در دولت روحانی، نمی توانستیم 400 هزار بشکه هم 
نفت بفروشیم، االن روزانه نزدیک 1 و نیم میلیون بشکه 

نفت می فروشیم.
فارین پالسی: ایجاد اغتشاش در ایران، 

رفتار این کشور را تهاجمی  تر می کند
عضو پیشین سازمان سیا، در مجله فارین  پالیسی، 
اذعان کرده است که سازمان جاسوسی ایاالت متحده 
امریکا در ناآرامی ها و آش��وب های داخل ایران، نقش 
آفرینی کرده است و این آشوب افکنی ها، رفتار ایران را 
تهاجمی تر و غیرقابل پیش بینی خواهد کرد، تا جایی 
که احتمال واکنش هایی در خ��ارج از ایران را افزایش 

می دهد.

پوتین:
شکست حامیان پرچم همجنس َگرایان 
یک پیروزی برای زنان و مردان ازاده کل 

جهان است و کار خدا بود

قراربود که با پیروزی فرانس��ه در جام جهانی پرچم 
منحط همجنس گرایان در ورزشگاه در برابر چشمان 
صدها میلیون تماشگر حقیقی و مجازی به اهتزاز در 
آورند بی جهت نیست که غرب  گرایان داخلی از پوتین 
و روسیه  نفرت دارند و به فرانسه و انگلیس و غربی ها 

عشق می ورزند.

همهمردمفدایفرزندم!

کاربر فعال فضای مجازی نوشت: خیلی فرق 
هست بین تفکر "بّچم فدای ملت"و "ملت فدای 

بّچم" 
اسرائیلیهامیخواهندایرانرا

بهلیبیتبدیلکنند
توئیتی  در  لبنانی  روزنامه نگار  خالک«  »رانیا 
طرفدار  جنگ طلب  البی  گروه  یک  نوشت: 
اسرائیل، هماهنگی اسرائیل با معترضان ایرانی 
را برای فروپاشی یک کشور دیگر در خاورمیانه، 
پیگیری می کند. آنها می خواهند ایران را به لیبی 
تبدیل و شما را متقاعد کنند که این یعنی آزادی!
جنایتنسلیدولتکاناداعلیه

زنانبومی
مرتضی غرقی خبرنگار، نویسنده و برنامه ساز 
در  برای شرکت  که  سال  هر  نوشت:  تلویزیون 
میرفتم،  ملل  سازمان  در  زن  مقام  کمیسیون 
بومیان  زنان،  حقوق  به  معترضین  بیشترین 
کانادایی بودند. دولت کانادا، هزاران زن بومی را 
سر به نیست و یا مقطوع النسل کرده تا نسل 
بومیان این کشور از بین برود. حاال این کشور، 

بانی قطعنامه حقوق زنان علیه ایران شده!
اینچهرهواقعیغرباست!

جورج مک لورین، اولین مرد سیاه پوستی که 
در سال ۱۹۴۸ در دانشگاه اوکالهاما پذیرفته شد، 
مجبور بود در گوشه ای دور از همکالسی هایش 

بنشیند.
واکنشسخنگویدولتبه
حذفایرانازکمیسیونمقام

زنسازمانملل
علی بهادری جهرمی، در توئیتی نوشت: از سال 
۲۰۱۵ تا کنون دست کم ۲۵۰ زن با وحشی گری 
پلیس آمریکا، در خیابان و بدون محاکمه به قتل 

رسیده اند.
آمریکا، بانی تعلیق عضویت ایران از کمیسیون 

مقام زن شد.
اینجابریتانیاست...

خبرگزاریMRC نوشت: 
در تمام کشور، اعتصاب سراسری شده. 

کل فرودگاه ها، قفله.
پست کاًل خوابیده.

آمبوالنس ها راننده ندارن.
هزاران نفر در خیابان ها جمع شدن.

وضع انقدر بده که مردم غذای سگ میخورن.
بیاد  باید  ارتش  االنم سیاست مدارا گفتن،  و 

وسط. اینجا بریتانیاست...
برایخودشانکهباشد،

فرزندبیشتر
عاطفه ثامری نوشت: خاخام های یهودی:»هر 
زن یهودی برای رفتن به بهشت، دست کم باید 
هشت فرزند به دنیا بیاورد«. همین یهودی که 

برای شیعه ایرانی، نسخه فرزند کمتر می پیچند.
پگاهآهنگرانی:اعتراضات۸۸

پروژهخودنظامبود!
کاربری، طی توئیتی نوشت: »بی بی سی، پگاه 

آهنگرانی رو آورده به عنوان کارشناس سیاسی،
مجری ازش می پرسه که بنظر شما تفاوت این 

اعتراضات با اعتراضات ۸۸ چیه؟
خانم آهنگرانی در جواب می گه که اعتراضات 
۸۸ پروژه خود نظام بوده! اعتراضات اآلن، واقعاً 
جلوی نظام ایستاده.« از ِکی سطح بی بی سی 

اینقدر نازل و سخیف شده؟!

تحلیلبسیارجالبیککاربرعراقیازوقایعاخیرایران

اخبارویژه کوتاهوگویا

فهرست مطالبات معترضان ایرانی
یکش��نبه ۲۰ آذر ۱۴۰۱ - ۱۹:۲۲ مقال��ه ای در 
ش��بکه های اجتماعی عراق منتشر شده است که 
به مطالب��ات اغتشاش��گران در ایران م��ی پردازد. 
معترضان هیچ بیانیه ای و یا شعاری مبنی بر بهبود 
خدمات عمومی از قبیل برق و گاز مطرح نکرده اند؛ 
زیرا تمام این موارد در کش��ور ب��ا قیمت پایین و با 
تکنولوژی های باال فراهم و در دسترس ایرانیهاست. 
شهرها از نعمت لوله کش��ی گاز بهره مند هستند 
و برق ه��م به ندرت قطع می ش��ود. در فهرس��ت 
مطالبات اغتشاش��گران، خواس��ته ای در خصوص 
آموزش و یا درمان مشاهده نمی شود؛ زیرا انقالب 
اسالمی در حوزه آموزش و درمان انقالب بپا کرده 
اس��ت آموزش به صورت رایگان ب��رای عموم ملت 
ایران فراهم است و ایرانی ها ۹۵ درصد از نیازهای 
دارویی خود را تامین می کنند و بیمارس��تان های 
ایران همه ساله از هزاران نفر از بیماران از کشورهای 
همسایه استقبال می کند. همچنین درخواستی در 
خصوص س��نگفرش کردن جاده ها، احداث شبکه 
مترو و قطار و فرودگاه های داخلی دیده نمی شود؛ 
زیرا ش��بکه حمل و نقل در ایران از حیث وسعت و 
نیز از لحاظ زیبایی کم نظیر اس��ت عالوه بر آن در 
این کشور ۷۰ فرودگاه داخلی وجود دارد. همچنین 
کس��ی از معترضان خواستار توس��عه فضای سبز 
نیست؛ زیرا بسیاری از ش��هرهای ایران به گونه ای 
است که بیننده گمان می کند که وارد یک جنگل 

سرسبز شده است. در فهرست مطالبات معترضان 
حتی درخواستی مبنی بر نوسازی قوانین کار دیده 
نمی ش��ود زیرا قوانین کار در ایران از بس��یاری از 
نظامهای س��رمایه داری جهان پیشرفته تر است و 
از کارگران حمایت می شود. در فهرست مطالبات 
ایرانیان درخواس��تی درخصوص آزادی های فکری 
و سیاسی مش��اهده نشده اس��ت مطبوعات ایران 
آزادانه می نویس��ند و انتقاد م��ی کنند. همچنین 
کسی خواهان توس��عه و ارتقای صنعت و پژوهش 
های علمی نیس��ت زیرا ای��ران در ای��ن خصوص 
معجزه آفریده اس��ت. آنچه که در ب��ازار می بینی، 
اغلب ساخت داخل است، حتی پروژه های عظیم و 
ایستگاه های استخراج نفت و دوب فلزات و ساخت 
خودرو به دست متخصصان ایرانی صورت میگیرد. 
همه ش��رکت های بزرگ در ایران ملی هس��تند و 
تمام طرح ها و پروژه های خود را با س��ازوکار ها و 

ابزارها و نیروهای داخلی به اجرا درمی آورند.
همچنی��ن خواس��ته ای مربوط به موس��یقی و 
سینما و شعر و نقاش��ی و ورزش ندیدم؛ زیرا ایران 
در بسیاری از هنرها در آسیا سرآمد و پیشتاز است.

آنچه که در فهرست مطالبات اغتشاشاگران دیده 
می شود آن اس��ت که  این "نظام دیکتاتور! اجازه 
بوس��یدن نامحرم در انظار عمومی را نمی دهد؛ و 

خواسته هایی مشابه این"!
تحقیق و بررس��ی کنید تا به صحت سخنانم پی 

ببرید.

پیشخوریروحانيازفروشنفتوگازوبنزین!

در  )رئیس جمهور(  رئیسی،  سیدابراهیم  آیت الل 
ششمین همایش بزرگداشت سالروز وحدت حوزه و 
دانشگاه، این مناسبت را بهانه خوبی برای بازنگری 
در اهداف، روش ها و بایدها و نبایدهای علم آموزی و 
معرفت افزایی در حوزه و دانشگاه توصیف کرد و با مهم 
دانستن شناخت صحیح وضع موجود و وضع مطلوب 
و تالش برای کم کردن فاصله بین آنها، سه ماموریت 
و  را ۱- علم  و دانشگاه  برای حوزه  اصلی  و رسالت 
پیشرفت ۲- تربیت انسان های فرهیخته و ۳- مسئله 

شناسی و حل مسئله عنوان کرد.
رئیس جمهور، حوزه را مرکز شناخت و آموختن 
آموختن  و  شناخت  مرکز  را  دانشگاه  و  "قول الل" 
علم  این  اینکه  از  فارغ  افزود:  و  دانست  "فعل الل" 
در حوزه آموخته شده باشد یا دانشگاه، باید نافع و 
نجات بخش انسان باشد و فراگیرنده آن بداند که عالم 

محضر خداست.
آیت الل رئیسی، شناخت و رفع نیازهای انسان و 
جامعه انسانی معاصر را، اصلی ترین ماموریت حوزه و 
دانشگاه دانست و تاکید کرد: شناخت این نیازها در 
گرو آن است که حوزه و دانشگاه از مردم،  در میان 
مردم و با مردم باشند و حوزه و دانشگاه به عنوان دو 
بازوی علمی کشور، باید با شناسایی و تدوین نظام 

مسائل جامعه، برای رفع مشکالت و مسائل موجود، 
بر اساس اصول علمی محکم و غنی اسالمی، راهکار 

ارائه دهند.
مخاطرات  موقع  به  شناسایی  جمهور،  رئیس 
هشدارهای  دادن  در  شجاعت  و  جامعه  پیش روی 
واقعی  روشنفکران  ویژگی های  از  را،  موقع  به 
دانست و تاکید کرد: روشنفکران و عالمان دینی و 
دانشگاهی، باید در مسیر تبیین حقایق، بدون ترس از 
هجمه ها، همانند مرزبانان مرزهای جغرافیایی کشور، 
از  دروغ،  و  ابهام  به  جامعه  ابتالی  از  صیانت  برای 

خودگذشتگی و ایثار کنند.

مأموریتاصلیحوزهودانشگاه،رفعنیازهای
جامعهانسانیمعاصراست

روایتناگفتهازجنایتیکههفتسالپیشدرزاریااتفاقافتاد
بدیعه زکزاک��ی، در جمع جوان��ان فعال فرهنگی 
و بین المللی مش��هد به تش��ریح وقایع تل��خ زاریا و 
جنایت هایی که علیه مسلمانان بخصوص شیعیان در 

این شهر اتفاق افتاد، پرداخت. 
رسانه های خبری نیجریه، پیرامون شیخ و نهضت 
اس��المی و وضعیت مس��لمانان در این کش��ور، در 

سانسور خبری هستند.
وضعیت جسمانی شیخ زکزاکی باوجود چند گلوله 
در بدنشان، مسمومیت سربی دارد، گذرنامه شیخ و 
مادرم برای درمان صادرشده است، ولی اجازه خروج 

نمی دهند.
در س��الروز ش��هادت امام رضا)علیه السالم( سال 
۱۳۹۴ ساعت ۱۲ ظهر، ارتش،  حسینیه را محاصره 
کرد، تانک ها وارد شهر ش��ده بودند و کشتار را آغاز 
کردند، شبانه وارد خانه شیخ می شوند. هرکسی که 
در حیاط خانه ما و در همان محدوده بوده اس��ت، با 

گلوله به شهادت می رساندند یا آتش می زدند.
البته این اولین بار نبود. در س��ال ۲۰۱۴ میالدی 
در روز قدس، ۳ برادر من در کنار بسیاری از کسانی 

که در راهپیمایی روز قدس ش��رکت کرده بودند، به 
شهادت رسیدند.

در کادونا، یکی دیگر از ش��هرهایی که مسلمانان 
در آن حضور داشتند، ارتش، ۳۵۰ نفر را زنده به گور 

کرد...
در مسجد و قبرستان که شهدای زاریا در آن دفن 
بودند، از جمله برادران شهیدم در آنجا مدفون بودند، 
ارتش، کاماًل قبرستان و مسجد را تخریب کرد، خاک 

آن را زیرورو کرد...

اختیاروتصمیمقاضیدرمجازاتمحاربه

آیت الل عباس کعبی، عضو جامعه مدرسین حوزه 
علمیه قم و از اس��اتید فقه و حقوق، در درس فقه 
خود، به اضالع و ابعاد مسئله محاربه و نحوه برخورد 
و اختیارات قاضی در این زمین��ه از لحاظ قانون و 
شرع مقدس پرداخته اس��ت که بخش هایی از آن 

در ذیل می آید:
این روزها شبهاتی را در خصوص مجازات محاربه 
مطرح می کنند. ترجیح دادیم به منظور پاس��خ به 
شبهات، این جلسه را به این بحث اختصاص دهیم. 
قبل از تبیین بحث محارب��ه، باید بگوییم که چند 
دسته حقوق در اسالم داریم؛ حق الّل و حق الناس. 
حق الن��اس ه��م دارای دو بعد اس��ت؛ حق الناس 
عمومی و خصوصی. در جرائم حق الناسی که حق 

خصوصی است، باید از طریق شاکی خصوصی،
 برای ایفای حق اقدام کرد که بحثی در این مورد 

نیست.
اما نس��بت به جرایم حق الّل و جرایم حق الناس 

عمومی، از وظایف نظام اس��المی و دولت اسالمی 
است که این حق الّل عمومی و حق الناس عمومی 
را اس��تیفا کند، حتی اگر ش��اکی خصوصی وجود 
نداشته باش��د. اس��الم، نس��بت به بحث امنیت و 
آرامش در جامعه، اهتمام ویژه ای دارد. به گونه ای 
که برای دفاع عمومی از جامعه در مقابل دشمنان 
بیرونی، جهاد را تشریع کرده است. در مقابل کسانی 
که به امنیت و آرامش عموم��ی جامعه اخالل وارد 
می کنند، مجازاتی در نظر گرفته اس��ت؛ از جمله 

مجازات محاربه.
البته محاربه و افساد فی األرض در قانون مجازات 
اسالمی س��ال ۱۳۹۲ مشخص و ش��فاف و روشن 
است و دارای تعریف معلومی است. آنچه باید برای 
قاضی مالک باش��د، قانون مجازات اسالمی است؛ 
نه بحث های فقهی. گرچه ک��ه این قانون مجازات 
اس��المی، بر اس��اس بحث های فقهی است و این 
بحث ها هم روشن است. در اینجا هم بحث قانونی 

را مطرح می کنیم و هم بحث فقهی را.
اغتشاش هایی که منجر به اخالل در نظم و امنیت 
عمومی، تخریب اموال عمومی و خصوصی می شود، 
حتی اگر منجر به کشتن نشود، تصمیم آن با قاضی 
و حاکم شرع و نظام اسالمی است که میتوانند برای 
مجرم، حکم اعدام صادر کنند. این به صراحت هم 
در قانون ذکر شده است که تصمیم با قاضی است. 
هم در این روایت امام صادق )علیه الس��الم( آمده 
است که حکم او به امام بستگی دارد. می تواند اعدام 
کند، صلب کند، قطع دس��ت و پا از خالف یا نفی 

بلد. به حسب نوع آن. 

"الهامعلیاف" عروسکخیمهشببازیاسرائیلوترکیه

حسن هانی زاده، کارشناس مس��ائل منطقه در 
گفتگو با جهان نیوز درباره اظهارات خصمانه »الهام 
علی اف« علیه ایران، اظهار داش��ت: رئیس جمهور 
خودخوان��ده جمه��وری آذربایجان ک��ه بر خالف 
قوانین بین المللی ریاست جمهوری را از پدرش به 
ارث برده، اخیراً به علت اینکه با کمک ترکیه، رژیم 
صهیونیستی و برخی کشورهای دیگر، توانسته یک 

پیروزی زودگذر و آنی در برابر ارمنستان پیدا کند، 
دچار غرور کاذب شده است.

وی در ادامه با بیان اینکه، در حال حاضر شاکله 
تفک��رات »الهام عل��ی اف« همان ش��اکله تفکرات 
»صدام حسین« در ابتدای پیروزی انقالب اسالمی 
اس��ت، خاطرنش��ان کرد: »الهام علی اف« عروسک 
خیمه شب بازی آمریکا، ترکیه و رژیم صهیونیستی 
است. او از سرنوش��ت ش��وم دیکتاتور سابق عراق 
عبرت گیرد، تا همان گونه که صدام، قربانی اهداف 
آمریکا شد، او هم قربانی اهداف اسرائیل در منطقه 

نشود.
کارش��ناس مس��ائل منطقه با بیان اینکه »الهام 
علی اف« وابسته به یک خانواده فراماسونری است، 
خاطرنش��ان کرد: فراماسونری، س��ازمانی است که 
توس��ط یهودیان ایجاده شده و بس��یار فعال است. 
تعداد زیادی از شخصیت های منطقه ای و جهانی، 
وابسته به این سازمان صهیونیستی مخوف و سری 

هستند.

اعترافمشاورسابقهاشمی:
رئیسی،دولترادرشرایطسختابربحرانهاتحویلگرفت

غالمعلی رجای��ی، چهره اصالح طلب و مش��اور 
س��ابق مرحوم هاش��می رفس��نجانی که در زمره  
حامیان حسن روحانی محسوب می شد، در گفتگو 
با نامه نیوز، ضمن تاکید ب��ر اینکه رئیس جمهور، 
دلسوزانه کارها را پیگری می کند، به شرایط سختی 
که آیت الل رئیس��ی دولت را تحویل گرفت، اذعان 

کرده است.
رجایی که چندی پیش گفته بود »رئیس��ی اگر 
دلسوز کشور است، استعفا بدهد«  گفته است: آقای 
رئیسی، کار را رها نکرده است و اتفاقا سفرهای او به 
شهرستان ها نشان می دهد که کارش را دلسوزانه 
دنبال می کند. البته وقتی کسی از قوه قضائیه بیاید 
و مسئولیت قوه مجریه را در ش��رایط ابربحران ها 

تحویل بگیرد، کار سختی پیش رو دارد.
این اذعان، احتماال ناخواس��ته از این جهت است 

که اصالح طلب��ان اگر حت��ی لحظ��ه ای از نقش 
مغرضانه و سیاست باز خود خارج شوند، نمی توانند 
از کنار خرابه هایی ک��ه روحانی تحویل دولت بعد 
خود داد، بگذرند. از سوی دیگر نمی توانند به همت 
بلند رئیس جمهور، تالش ش��بانه روزی ایشان و از 
سوی دیگر خدمات عدیده دولت سیزدهم در یک 

سال و اندی گذشته، اشاره نکنند.
فقط ی��ک نمون��ه از خدمات دولت رئیس��ی که 
ش��رایط بحرانی تحوی��ل گرفت��ه را مدیریت کرد، 
هفتصد کش��ته روزانه کرونا و تبعات گسترده این 
ویروس در ضربه به فعالی��ت ادارات، مدارس و انواع 
صنوف بود که با این ح��ال، دولت روحانی، واردات 
واکسن را معلق به رفع تحریم و FATF کرده بود، 
اما در دولت رئیسی، این موضوع حل شد و االن ماه 
هاست که کشته های کرونا یک رقمی و در بسیاری 

روزها صفر بوده است.
رجایی در ادام��ه، توان کابینه همراه رئیس��ی را 
ضعیف دانسته که نیاز به جراحی دارد! البته ضعیف 
بودن کابینه رئیسی و نیاز به جراحی را نباید جدی 
گرفت؛ چرا که کابینه قوی مدنظر امثال رجایی، با 
حضور افرادی نظیر زنگنه و ظریف شکل می گیرد 

که جزو بانیان و عوامل وضع موجود هستند.
تنها از یک��ی از برندهای کابین��ه روحانی؛ یعنی 
عباس آخوندی، چنان فاجعه ای بر سر مسکن فرود 
آورد که خانه دار شدن برای گروهی از مردم به رویا 

تبدیل شده است.

ماازآمریکامبارزهمیکنیم!

دقیقًا روزهایی که رس��انه های لندنی-س��عودی، 
برخی از سلبریتی ها و سیل اکانت های فیک توئیتر 
و اینس��تاگرام، مردم را به اعتص��اب و اعتراض کف 
خیابانی ف��را می خواندن��د، فرخ نژاد با دس��تمزد ۳ 

میلیارد تومانی خود، از ایران رفت و با شجاعت مثال 
زدنی از فاصله ۱۴۰۰۰ کیلومتری مرزهای ایران، از 
دیکتاتور و چائوشسکو نوشت! بعید است سطح سواد 
فرخ نژاد در این حد باش��د که معن��ی دقیق واژگان 
استفاده ش��ده در متن رجز خود علیه نظام )البته از 
ناف آمریکا( را بداند، یا بتواند ۳۰ دقیقه درباره عیدی 
امین صحبت کند. اّما به هرحال، ترجیح داد پس از 

دو ماه روزه سکوت،  از آمریکا علیه نظام، قیام کند.
علی کریمی به لطف پست و استوری های انقالبی 
خود، توانس��ت وی��زای آمری��کا را به دس��ت آورد. 
خواهران برومند، توانستند از فیلم  و تصاویر منتشره 
از نازی آب��اد و بوکان، ب��رای امرار مع��اش خود در 
نیویورک َکره بگیرند. گوگوش و ساس��ی نیز، حتی 
حاضر نش��دند برای حفظ ظاهر، چند م��اه از خیر 

درآمد کنسرت خود بگذرند.

نمیخواهملگدبهمردهمیرحسینموسویبزنم

حس��ین فرح بخش در مراس��م رونمایی مستند 
»برزخی ها« س��اخته عارف افش��ار، در جش��نواره 
س��ینما حقیقت، گف��ت: آقایانی ک��ه در دهه ۶۰ 
زمامدار این ممکلت بودند و من به آنها تروریس��ت 
تفکر می گویم، س��ینمای ایران را از چرخه تولید و 
فرهنگ خ��ارج کردند که فردی��ن و امثال فردین، 

قسمت کوچک این ماجرا بودند.
یعنی سینما را به جایی بردند که ربطی به سینما 
نداشت. آقای انوار و بهش��تی )مدیر فارابی( و آقای 
میرحسین موس��وی هم در راس این ماجرا بودند 
و هرچه امروز در این مملکت س��ختی و دگم بازی 

می بینید، مربوط به آن دوران است.

آقای میرحسین موسوی هم امروز در حصر است 
و من نمی خواهم لگد به مرده بزنم. هر چی در این 
مملکت شما در این مملکت س��ختی و دگم بازی 

می بیند، مربوط به همان دوران است.
پس از پخ��ش مس��تند »برزخی ها«، حس��ین 
فرحبخش، تهیه کننده س��ینما در ادامه گفت: این 
بساطی که امروز، شما در خیابان می بینید و جوانان 
در خیابان حض��ور دارند، این اتفاق��ات، پاتک های 
آن دوران اس��ت. در دوران��ی که به جوان��ان اجازه 
نمی دادند که لباس های رنگی بپوش��ند و این ریل 
غلط را گذاش��تند و هیچ کس هم نمی تواند آن را 
جمع کند. بقیه هم که آمدند، متاسفانه همین ریل 

را دنبال کردند.
کارگردان زندگی خصوصی، در ادامه اش��اره کرد: 
اگر امثال فردین، وثوق��ی و بیک ایمانوردی حضور 
داش��تند، این آقایان نمی توانس��تند این سینمای 
مزخرف را تحوی��ل ما دهند، ش��ما کل دهه ۶۰ را 
ببینید ۱۵ فیلم نداریم، یعنی قابل دیدن نیس��تند. 
آن کسانی که به زباله دان تاریخ سپرده شدند را در 
مس��تند »برزخی ها« دیدید آقای بهشتی )رییس 

وقت بنیاد فارابی( می گوی��د: فردین پیش من آمد، 
دروغ می گوی��د. جرئ��ت رودر رو صحب��ت کردن 
هم ندارند. ایش��ان می گوید ما ب��ه فردین گفتیم: 
مدتی کنار بکش. آقای بهش��تی مگ��ر قاضی بوده 
که چنین حکمی صادر کرده اس��ت؟ ابوس��فیان را 
پیغمبر بخشید و این فیلم، سندی درباره کسانی که 
هنرمندان قبل از انقالب را بیکار کردند، نکتبشان در 
تاریخ ماندگار خواهد شد و ننگ بر آنان خواهد ماند.
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دشمنرابهمیزانزیادی،
مأیوسکردهایم

ش��ما جوانان بدانید که این گرفتارِی دنیای 
اسالم است. کسی فکر نکند که از دنیای اسالم، 
تهدید و خطر برطرف شده است. درست است 
که ما در این دوازده سال پیش رفتیم، مناطقی 
را در صحنه ی سیاسی تصرف کردیم، کارهای 
زیادی به برکت رهبریه��ای امام بزرگوارمان و 
پایمردی این ملت انجام شد و ما امروز در دنیا 
نس��بت به سالهای قبل، قوی تر، قدرت مندتر و 
آبرومندتریم و ملته��ای عالم، قدرت و عظمت 
ای��ن ملت را فهمیده اند و آن را تأیید کرده اند و 
ما دش��من  را به میزان زیادی مأیوس  کرده ایم؛ 

اما تهدیدها تمام نشده است.
از  جمع��ی  دی��دار  در  )بیان��ات   

آزادگان2۸/05/1370(

ارائه گزارش مرضیه حدیدچی 

به محض رسیدن به ایران، در اولین اقدام، خدمت 
امام رفتیم تا آنچه را که گفته، دیده و شنیده بودیم، 
گزارش کنیم. امام خود نیز تأکید فرموده بودند که 
اعضای هیئت بیایند تا ببینمشان. زمانی که خدمت 
امام رس��یدیم، آی��ت اهلل جوادی آملی سرپرس��ت 
هیئت اعزامی، آنچه را که گفته، دیده و شنیده بود 

باز گفت.
حض��رت ام��ام فرمودن��د: کدامتان چه��ره او را 
می دی��د؟ مقصود معظم له این ب��ود که کدام یک 

مراقب تغییرات و عکس العمل گورباچف بودیم.
عرض کردم: من دائم او را زیر نظر داش��تم، او در 
دو قسمت از نامه، متغیر شد و واکنش نشان داد و 
در باقی موارد، س��اکت بود و می اندیشید. یکی در 
آنجا که مرقوم فرم��وده بودید که خبرگان خود را 
به قم بفرستید و دیگر آنجا که پیام داده بودید که 
ما خود را در سرنوشت مسلمانان جهان شریک می 

دانیم، و اتفاقاً در هر دو مورد هم اشکال کرد.
امام تذکر دادند که آقای جوادی آملی، به خوبی 
به آنها پاسخ دادند. حضرت امام از نتیجه کار تا اینجا 
راضی بودند و تبسم کردند. ظرف مدت کمتر از دو 
م��اه، گورباچف به وعده اش عمل کرد و به وس��یله 
وزیر امور خارجه اش، ادوارد شوارد نادزه، پاسخ نامه 
و پیام امام را ارس��ال کرد. وقتی که شوارد نادزه به 
ته��ران و جم��اران آمد، من در ته��ران نبودم، ولی 
آقایان جوادی آملی و الریجانی در آن دیدار حضور 
داشتند. گویا ادوارد شوارد نادزه، خیلی تحت  تأثیر 

ساده زیستی حضرت امام قرار گرفته بود.
آیت اهلل جوادی آملی به همراه مرضیه حدیدچی، 
حامل پیام امام خمینی به میخائیل گورباچف، رهبر 
اتحاد جماهیر ش��وروی بودند. آنها روز س��یزدهم 
دیماه 1367، تهران را به مقصد مسکو، ترک و روز 
چهاردهم به تهران بازگش��تند و در مدت بیست و 
سه س��اعت توقف در مس��کو، پیام امام را به رهبر 

شوروی ابالغ کردند.
خاطرات مرضیه حدیدچی، به کوشش: محسن 
کاظمی، ناشر: انتشارات س��وره مهر، چاپ چهارم: 

13۹0، ص 260 - 261

برگیازتاریخدشمنشناسی حذفآیتاهللربانیاملشی،هزینهایکه
مهدیهاشمیبهانقالبتحمیلکرد

ازدواج احمد منتظری با زهرا ربانی املشی در سال 
1356 موجب خویش��اوندی آیت اهلل ربانی املشی با 
آق��ای منتظری و صمیمی��ت و ارتباط بیش از پیش 

آن دو گردید.
همین مسئله باعث ش��د تا آیت اهلل ربانی، فعالیت 
های مثبتی را در دفتر و بیت منتظری آغاز کند. سید 
مهدی هاشمی که از این اقدامات، سخت به وحشت 
افت��اده ب��ود، درصدد برآمد ب��ا روش های مخصوص 
خودش، جلوی فعالیت های آیت اهلل ربانی را بگیرد و 
او را به وسیله سم، مبتال به سرطان کرده و در روز 17 

تیر1364 به شهادت رساند.
" سید مهدی هاشمی در آخرین اعترافات خود در 
مورد شهادت_آیت_اهلل_ربانی_املش��ی چنین اقرار 

می کند:
در رابط��ه با قتل مرحوم ربانی، قضیه بدین ترتیب 
ب��ود که بعد از قضیه مجلس خب��رگان و آمدن آقای 
ربانی املش��ی، خدمت آیت اهلل منتظری در رابطه با 
جریانات آینده رهبری،چند ماه بعد از خبرگان - که 
دقیقا یادم نیست چه زمانی بود - روزی با آقای...)در 
کتاب خاطره ها حذف شده است( در تهران در منزل 
قبلی ایشان  که گویا اختیاریه بود، صحبت کردیم که 

چگونه یک ضربه به ایشان بزنیم.
گفت: ما وسایل و امکانات سنتی و داروهای مسموم 
کننده و س��رطان زا در اختی��ار داریم که می توان به 

ص��ورت نامرئی فرد را مس��موم نمود ک��ه در اثر این 
مسمومیت به سرطان کشنده مبتال خواهد شد. پس 
از بحث و بررسی، این شیوه به نظرمان مطلوب افتاد. 
برای اجرای قضیه، او گفت: یکی از افراد ما که شک 
دارم منظورش فالنی یا فالنی بود، به تازگی با آقای... 

ارتباط یافته بودند، البته رفاقت قبلی داشتند. وی از 
نظ��ر کار با نهضت ها به تازگی در اختیار آقای... قرار 

گرفته بودند.
می گفت: می توانند با آقای ربانی در تماس و ارتباط 
قرار گیرند. من دقیقا سؤال نکردم شیوه ارتباطی آنان 

چگونه است، ولی آقای... باضرس قاطع مدعی بود که 
رابطه گرفتن برای او آسان است.

در مورد ش��یوه عمل، مدع��ی بود پس از 15 یا 20 
روز پس از اس��تعمال و استش��مام مواد مزبور، طرف 
تح��ت تأثیر قرار خواهد گرف��ت. مدتی بعد که به قم 
آمده بود، گفت:عمل انجام گرفته است.«) خاطره ها، 

ج4، ص427( 
همچنین حجت االس��الم احمد سالک، در این باره 

می گوید:
تا من وارد مجلس شورای اسالمی شدم، دیدم آقای 
ربانی املشی می لرزد! من ایشان را در بغل گرفتم. می 
لرزید! به من گفت آقای سالک، مهدی هاشمی من را 
کشت! این جمله آقای ربانی املشی به من هست. بعد 
از این هم فوت کرد. کش��تن همیش��ه با طناب نبود. 
ت��وی چاه کردن ش��یخ قنبرو... از ای��ن کارهاهم می 
کردند. سم می ریزند در استکان افراد، غذایی را آلوده 
می کنند. آقای ربانی املش��ی... من را در بغل گرفته 
بود و می لرزید، به من گفت آقای سالک، شاهد باش، 

مهدی هاشمی من را کشت! 
یک هفته بعد، بحث قائم مقامی آقای منتظری در 
مجلس خبرگان مطرح ش��د و رحلت آیت اهلل ربانی 
املشی از هزینه هایی بود که دفتر آقای منتظری به 
انقالب تحمیل کردند. )روزگار قائم مقامی، ص۸۹ - 

)۸۸

انتقامناکامیآشوبهااز
معیشتمردم

یکی از راهبردهای اساسی در سیاست خارجی 
آمری��کا علیه ایران ک��ه به طور وی��ژه از ابتدای 
روی کار آمدن دولت اوباما در کاخ س��فید، مورد 
استفاده قرار گرفته، استفاده  از »چرخه ی خشونت 
و تحریم« است. رویکردی که با اعمال تحریم های 
فلج کننده از س��وی اوباما علیه مردم ایران آغاز 

شد.
آمری��کا با اعمال تحریم ه��ای جدید اقتصادی 
علیه م��ردم ایران به بهانه حمایت از آش��وب ها، 
بنزین بر آتش فش��ار اقتصادی بر ایران می ریزد؛ 
یعنی حمایت از مردم ایران، با فش��ار بیش��تر بر 

معیشت آن ها!
بدیهی اس��ت که ناکارآمدی های س��اختاری و 
تصمیمات دولتی، نقش بس��زایی در نابس��امانی 
ب��ازار ارز و خ��ودرو در روزه��ای اخی��ر دارد، اما 
نبای��د و نمی توان نق��ش طراحی ه��ای امنیتی 
در بی ثبات س��ازی بازارهای مالی ای��ران و نظام 

اقتصادی کشورمان را نادیده گرفت.
آزارجنسی36هزارنفردر

ارتشآمریکا
"آسوش��یتد پرس" درباره افزایش نقض حقوق 
زن��ان آمریکایی در ارتش این کش��ور، نوش��ت: 
مقامات نظامی و امنیتی آمریکا می گویند که در 
یک نظرسنجی محرمانه، 36 هزار نفر از نیروهای 
ارتش آمریکا، به نوعی مورد آزار و اذیت جنس��ی 

قرار گرفته اند.
انتشار این آمار از ارتش آمریکا، در حالی است 
که مقامات این کش��ور، ای��ران را به خاطر عدم 
رعایت حقوق زنان محکوم می کنند. البته اعداد 
و ارقام درباره نقض حقوق زنان آمریکایی، بسیار 

فراتر از این است. 

اشغالگری،ویرانگری

ک��ودک فلس��طینی ک��ه خان��ه اش توس��ط 
صهیونیس��تها در اریحا ویران ش��ده است، برای 

انجام تکالیفش در میان آوار نشسته است.

جنایاتغربدرقارهآفریقا)1(

قتلعاماشغالگرانایتالیایی
درآدیسآبابا

دکتر محمد تهرانی 
حمله ایتالیا به اتیوپی در اکتبر 1۹35 در دوران 
رهبری موس��ولینی، یکی از جنگهای استعماری 
کش��ورهای غربی ب��ود که ب��ا حمله س��ربازان 
ایتالیایی تحت فرماندهی امیلیود بونو به کش��ور 
اتیوپی )حبشه( که در آن دوران به رهبری هایله 
سالسی اداره میشد، آغاز شد. این دومین حمله 
ایتالیا به اتیوپی پس از سال 1۸۹6 بود. در حمله 
اول ارتش ایتالیا به اتیوپی در سال 1۸۹6 با اینکه 
مهاجمان ایتالیایی از تجهیزات قدرتمند و نیروی 
هوایی قوی برخوردار بودند، اما نتوانستند در برابر 
ارتش مس��لح به تیر و کمان اتیوپی پیروز شوند 
و مجبور به عقب نشینی شدند. ایتالیا حدود 40 
س��ال بعد، مجددا بدون اعالن رسمی، به اتیوپی 
حمله کرده، آن را تصرف کرد و فدراس��یون شاخ 
آفریقا را بنیان گذاشت. این حمله گرچه در ظاهر 
توسط جامعه ملل محکوم شد، اما واکنشی به آن 
اقدام صورت نگرفت و حتی تحریم های اقتصادی 
ایتالیا برداش��ته شد! در هر صورت، اشغال آدیس 
آباب��ا )پایتخت اتیوپی( در اوایل قرن بیس��تم، به 
عنوان یک پیروزی بزرگ ایتالیایی ها ثبت ش��د، 
در حالی که بیشتر اتیوپیایی ها، فقط تیر و کمان 
ب��رای دفاع از خود داش��تند. ارتش ایتالیا پس از 
تصرف حبشه، با وحشیانه ترین شکل به کشتار 
مردم بی دفاع مشغول شدند. یان کمبل در کتاب 

"شرم ملی ایتالیا" می نویسد:
در ژوئن 1۹36، درست پس از ورود ارتش ایتالیا 
به پایتخت اتیوپی، رهبر ایتالیا به نایب الس��لطنه 
خود دستور داد که »همه شورشیان اسیر شده را 
تیرباران کنند«. کشتار در شهرک های دورافتاده 
و در میان زندانیان محبوس در اردوگاه های موقت 
ادامه یافت. به گفته کمبل، فاش کردن تحصیالت 
رس��می یا تبار طبق��ات باال، ب��رای اتیوپیایی ها 

مرگبار بود!
طبق تخمین کمبل، حدود 1۹هزار مرد، زن و 
کودک در س��ه روز از 1۹ تا 21 فوریه 1۹37 در 
آدیس آبابا به قتل رسیدند. برخی از آنها به ضرب 
گلوله کشته شده یا به دار آویخته شدند یا در اثر 
آتش زدن کلبه هایشان سوزانده شدند. برخی دیگر 
از آنها، با انداختن در چاه ها یا انداختن به رودخانه 
غرق شدند! به نوشته منابع تاریخی، این تنها یکی 
از صدها جنایت ایتالیایی ها در مستعمراتش��ان 
بوده اس��ت. در س��ال 1۹46 دولت تازه استقالل 
یافته اتیوپی، شواهدی را به سازمان ملل ارائه کرد 
که نش��ان می داد، نیم میلیون نف��ر از اتباع او در 

دوران حکومت ایتالیا، قتل عام شدند!

غربازنماینزدیکاخباربینالملل
فرهنگ غ��رب، از ارکان و اج��زاء و عناصر متعددی 
شکل پذیرفته است. ما در این نوشتار به تبیین برخی از 

آن اجزاء می پردازیم: ...
   ۷. سست شدن پایه های خانواده.

   فرهنگ غربی، با ترویج بی بندوباری و فساد و تنوع 
طلبی و ولنگاری جنسی، پایه های خانواده را سست و 
ازدواج را سخت، طالق را آسان، و فرزند آوری را مشکل 

می سازد.
   ۸. ولنگاری جنسی.

   ولنگاری جنس��ی، به رابطه جنسی بی تعهد گفته 
می شود که به طور مرتب، سکس غیر رسمی با شریک 

های جنسی مختلف انجام می دهند.
   این اخالق در غرب، برخاس��ته از بس��تر معرفتی و 

فکری لیبرالیسم است. 
   این نظام اخالقی، دارای سه اصل زیربنایی است:

   1ل��ف: آزادی تا آنجاس��ت که مخل آزادی دیگران 
نباشد.

   ب: انس��ان بای��د تمام اس��تعدادها و غرایزش را به 
صورت برابر پرورش دهد.

   ج: برای این که بشر را از توجه دائم به امور جنسی 
منص��رف کنی��م، باید هر گونه قی��د و ممنوعیتی را از 

جلوی پایش برداریم و به او آزادی بدهیم.
   انسان، غافل از این است که مصالح عالیه فرد نیز، 
می تواند آزادی وی را محدود کند و ولنگاری جنسی، 
سیر تعالی انسان را می بندد و او را به سوی فنا و نیستی 

سوق می دهد.
    ۹. مصرف گرایی.

   مصرف گرایی؛ یعنی ما هر چه گیر می آوریم، صرف 
اموری کنیم که جزو ضروریات زندگی ما نیست.

   مص��رف گرایی به عن��وان یک فرایند اجتماعی، بر 
مصرف هر چه بیش��تر کاالهای مصرفی، اعم از بادوام و 
بی دوام تاکید می کند. افراد در خرید کاال، هیچ توجهی 
ب��ه نیاز یا عدم نیاز به این کاال و یا پیامدهای زیس��ت 

محیطی تولید و مصرف آن ها نمی کنند.
   مصرف زدگی، جامعه را به س��مت گسترش الگوی 
مص��رف برون زا یا وارداتی س��وق م��ی دهد و فرهنگ 
مصرف، جانش��ین فرهنگ امساک می شود و انسان ها 
با مصرف گرایی، به سمت تجمالت و تشریفات حرکت 

می کنند.
   1۰. تجمالت و اسراف.

   تجمالت و اسراف که ریشه در سبک زندگی غربی 

دارد، آفت خانواده ها و نظام اجتماعی است.
   دوری از معنوی��ت و عدم توج��ه به آخرت و غرق 
شدن در دنیای مادی، عوامل تحمیل تجمالت و اسراف 
بر انسان ها، در راس��تای پیدا کردن بازار مصرف برای 

کاالهای غربی و رونق اقتصاد اروپا و امریکاست.
   تجمل گرایی و اسراف، پیامدهایی برای جامعه دارد، 

که به برخی از آن اشاره می کنیم:
   الف: افزایش شکاف طبقاتی.
   ب: رواج فسادهای اقتصادی.

   ج: بی توجهی به نیازمندان و رفع فقر.
   د: از بین رفتن آرامش در زندگی.
   ه: ایجاد مشکالت روحی و روانی.

11. تغییر مدل های غذایی.
   عناص��ری مانند پول، اش��تغال، اضط��راب زمان، 
خانواده گری��زی، مدل غذایی انس��ان را تغییر داده و به 
س��وی مدل های فس��ت فودی و غذاهای بیرونی سوق 
می دهد. از ای��ن رو کمپانی های غ��ذا، دخالت کرده و 

الگوهای غذایی را ارائه می دهند.
   غرب، با این کار به دنبال تغییر ذائقه انسان ها برای 
اث��ر گذاری بر ابعاد اجتماعی، اخالقی و ش��یوه زندگی 

آرام آن هاست.

   عالوه بر این، تغییر مدل غذایی، تامین نیاز سلولی 
و رشد و نمو افراد را تهدید می کند.

   12.  تنوع  طلبی.
   تنوع طلبی، یک ویژگی ش��خصیتی اس��ت که در 
پاسخ به نیازهای روانی انسان ایجاد می شود و اگر از حد 
خود فراتر برود، می تواند دردسرساز شود و فرد، هیچگاه 
از هی��چ چیز لذت نبرد و دائم به دنبال تغییر در زمینه 

مسائل جنسی و رابطه عاطفی باشد.
   تنوع طلبی، همچنین باعث مشکالت مالی بسیار 

زیادی خواهد شد.
   این مدل زندگی، براساس فرد تنها تعریف می شود. 
انسان براساس نیازهای خود، به سمت یک اتم و یا یک 
انسان دیگر می رود و سپس به   همان غار تنهایی خویش 

باز می گردد و تعطیلی روابط، شکل می پذیرد.
   13. مدیریت بدن.

   اهمیت یافتن بدن و متعاقب آن، بازتاب هویت بدنی 
افراد، از پیامدهای اساس��ی ظهور جامعه مصرفی است 
که در آن افراد، با دس��ت کاری ویژگی های ظاهری و 
مرئی بدن و فاصله گیری از مفهوم »بدن طبیعی«، به 

ساخت بدن اجتماعی مبادرت می ورزند.
   مدیری��ت بدن، از مفاهیم جامعه شناس��ی معاصر 

اس��ت. غربی ها، هدف مدیریت بدن را اکتساب منزلت 
می دانند و معتقدند که کاال شدن بدن در جوامع غربی، 

آن را به صورت سرمایه فیزیکی در آورده است. 
   ب��دن در جری��ان فردی ش��دن دنیای م��درن، به 
حریمی شخصی تبدیل شده که غیر از خود فرد، هیچ 
نهاد دیگری اجازه ابراز نظر یا تصمیم گیری درباره آن 

را ندارد.
   همین نگاه، ارزش افراد را از مقام اشرف مخلوقاتی و 

خلیفه اللهی، به مقام حیوانی تنزل داده است.
   1۴. لذت جویی.

وقتی می گوییم، مالک خوبی "لذت آفرینی" است، 
طبیعتا به فردگرایی خواهیم رس��ید؛ چون لذت، امری 
فردی و شخصی است و هر کس فقط به دنبال لذت و 

منفعت خود می رود.
   لذت گرایی یا اصالت لذت؛ یعنی غایت انس��ان در 
اعمال و کردارش، لذت بردن محض است؛ لذا باید به هر 
شکل و به هر طریقی که می تواند از مدت زمان محدود 

عمر خود، برای لذت بردن استفاده کند:
   الف: لذت بردن از رابطه جنسی.

   ب: لذت بردن از ورزش.
   ج: لذت بردن از خوردن و آشامیدن.

   نگاه مکتب های لذت گرا آن است که لذت بردن، 
ارزش ذات��ی دارد. فرهنگ غرب، این لذت را محدود به 
جسم می کند و از روح و بُعد روحانی انسان غافل است.

   1۵. عادی سازی گناه.
   عادی س��ازی گن��اه، از خصوصیات فرهنگ غربی 
است و آنان تالش می کنند، گناهان صغیره و کبیره و 

گناه های جنسی را عادی کنند.
   این وضعیت، غرب  را به فضاحت کش��یده است و 
انحطاط اخالقی، فروپاشی خانواده، گسترش مشروبات 

الکلی و گسترش مواد مخدر، غوغا می کند.
   1۶. دروغگویی. 

   در غرب، انسان ها مثل آب خوردن، دروغ می گویند 
و از این کار لذت می برند! برای آن ها دروغگویی، روش 
مقبولی برای کس��ب قدرت و رس��یدن به هدف است. 
دروغگویی، از اصول جدایی ناپذیر فرهنگ غربی است.

   فرهنگ غرب با تکیه بر فرمالیس��م و با شعار ترقی 
بشر، مرز واقعیت و غیر واقعیت را آنچنان در هم شکسته 
است که تشخیص واقعیت از دروغ، حتی برای طالبان 

حقیقت و افراد رئالیست، کاری بس مشکل است.
ادامه دارد...

فرهنگغرب؛نامهاونشانههایانحطاط
علیشیرازی بخشدوم

در فص��ل اول این کتاب، ف��راز و فرودهای جایگاه 
حوزوی و سیاسی منتظری، مورد کاوش تاریخی قرار 
گرفته است. در این فصل، به ریشه های تاریخی مطرح 
شدن منتظری از قبل انقالب اشاره و فرآیند انتخاب 
وی به قائم مقامی رهبری در خبرگان رهبری با وجود 
مخالفت امام خمینی)ره( منعکس شده است. در ادامه 
فصل مذکور، عوام��ل و وقایع مختلف تاریخی که به 
جدایی هر چه بیش��تر منتظ��ری از راه امام خمینی 
منجر شد، همچون ساده لوحی منتظری، نفوذ و اعدام 
س��یدمهدی هاشمی، تقابل منتظری با امام، ماجرای 
مک فارلین بررس��ی ش��ده و در این می��ان، مدارک 

جدیدی از مسئله رونمایی می شود.
در فصل دوم با عن��وان »از مرجع مبارزین تا ملجا 
منافقین« نفوذ منافقین در بیت منتظری و تاثیر آن ها 
در اظه��ارات و تصمیم گیری های وی، مورد بررس��ی 
واقع شده است. در این فصل، در ابتدا تبیینی از سیر 
تاریخی پیدایش سازمان مجاهدین تا تقابل با انقالب 
اسالمی ارائه می شود. در این میان، کتاب، با توصیف 
چگونگی وارد ش��دن منافقین به فاز مسلحانه، بعد از 
شکست در مبارزه سیاسی، فضای سیاسی آن دوران 
را در مقابل چش��م مخاطب می گ��ذارد تا خواننده با 
درک ش��رایط و اتفاقات جاری آن دوران، به اهمیت 

نزدیکی بیت منتظری به منافقین پی ببرد.
کتاب، با آوردن گفته های ش��خصیت های سیاسی 
مختلف، به اقدامات منافقی��ن در زندان ها می پردازد 
و از چگونگ��ی تح��ت تاثیر قرار گرفت��ن منتظری از 
گزارش های جهت دار منافقین، پرده برمی دارد و روشن 
می کن��د که با وجود همراهی های امام خمینی)ره( و 

توضحیات مس��ئوالن مطلع از جریانات داخل زندان، 
منتظری، دل در گرو بعضی از اعضای بیت خود دارد 
و با اصراری س��اده لوحانه به جنجال سازی در فضای 
سیاسی کشور می پردازد و منجر به آزادی بسیاری از 
اعضای خطرناک منافقین می شود که بعد از آزادی در 

عملیات مرصاد شرکت داشته اند!
کتاب، در نهایت، فرجام این کشاکش سیاسی را به 

تصویر می کشد و به دستور تاریخی امام برای مجازات  
منافقینی که بر س��ر موضع سیاس��ی خ��ود بودند، 
می پردازد و بررسی انتقادی ادعاهای منتظری در این 
رابطه را در پیش می گیرد. همچنین در این فصل، به 
توصیف جنجال آفرینی بیت منتظری در س��ال ۹6 
با انتش��ار فایل صوتی محرمانه از مالقات منتظری با 
مس��ئوالن قضایی و اتفاقات پیرامون��ی آن می پردازد 

و پاس��خ های مختلفی به تحلیل های سست و جهت 
دار رسانه های وابسته داخلی و شبکه های ضد انقالب 

خارجی ارائه می دهد.
در فص��ل س��وم، ضلع دیگ��ری از عوامل س��قوط 
منتظری، مورد بررس��ی واقع می شود. کتاب "روزگار 
قائم مقامی" به غیر از سیدمهدی هاشمی و منافقین، 
لیبرال ها را از مهم ترین جریانات تاثیر گذار در اقدامات 
منتظری معرفی می کند و پیش��ینه  نفوذ لیبرال ها و 

تأثیرگذاری آن ها در تفکرات منتظری را، می شکافد.
کتاب مذکور، با کاوش��ی پژوهش محور در اسناد و 
گفته های معتبر تاریخی، سرنخ های این جریان را به 
مخاطب نشان می دهد و اثبات می کند رابطه منتظری 
ب��ا نهض��ت آزادی، از اوایل انقالب ش��کل گرفته و تا 
دهه ها بعد، ادامه داش��ته است و این ارتباطات، منجر 
به اش��تراک در نظر وحدت در راهبرد میان لیبرال ها 
و منتظری پیرامون مسائل مختلفی، همچون سازمان 
مجاهدین خلق شده است. در نهایت کتاب، به ذوب 
شدن منتظری در لیبرال ها در مسئله جنگ می پردازد 
و پیام منش��ور روحانیت امام خمینی)ره( را به عنوان 

تقابل قاطعانه امام با آن ها بررسی می کند.
کتاب، در پایان، اس��ناد و نامه های معتبر و مهم را 
ضمیم��ه می کند و خواننده را بی واس��طه در جریان 
درگیری ها و اتفاقات مهم، پیرامون موضوع کتاب قرار 
می ده��د. متن رنجنامه مرحوم س��یداحمد خمینی، 
نامه های شخصیت های سیاسی به منتظری، نامه های 
سیدمهدی هاشمی به منتظری و سیدهادی هاشمی، 
مقاله نقد فقهی اظهارت منتظ��ری درباره  اعدام های 

سال67 از جمله این ضمیمه هاست.«

گذریبرروزگارقائممقامیمنتظری
امینعظیمی

ادامه از صفحه ۷

اسالمعلیه...
و سعی می کند به گونه ای آنان را از محیط 
خان��ه و روابط خانوادگ��ی دور کند و به »خانه 

سالمندان« بفرستد.
   سفارشات پیامبر اسالم و ائمه اطهار )علیهم 

السالم( درباره سالخوردگان قابل توجه است. 
   در حدیثی  از قول پیامبر)صلی اهلل علیه و 
آله و سلم(، گفتیم که شناخت و رعایت احترام 
سالمند بخاطر سن و سالش، موجب آسودگی و 

در امان بودن از فزع  روز قیامت است.
    در حدیث��ی دیگر نیز فرمودند: یک پیر در 
می��ان اصل و خانواده خ��ود، چون پیامبری در 

میان امت خویش است.
   ام��ا در ن��گاه فرهنگ غربی، با پا به س��ن 
گذاشتن، افراد سالخورده بیشتری نیازمند خانه 
س��المندان می شوند. طبق آمارها، تا یک دهه 
آینده، با رشد 50 درصدی افراد مراجعه کننده 
به خانه سالمندان امریکا و اروپا روبرو خواهیم 
شد که هزینه های بیشتری را برای این کشورها 
ایجاد خواه��د کرد. اکنون نیز بودجه خانه های 
س��المندان در آمریکا روند افزایش��ی داشته و 
برآوردها، بیانگر آن است که بودجه از رقم 100 
میلی��ارد دالر در این س��ال ها، به 225 میلیارد 
دالر در س��ال 2024 میالدی برسد.  موضوعی 
که ضررهای سنگینی را به اقتصاد آمریکا و نظام 

سالمت این کشور وارد خواهد ساخت. 
   ضرر گسترده تر، شکستن حیثیت انسانی 
زن و مرد کهن س��ال اس��ت. غرب می خواهد 
زشتی های زندگی غربی را، وارد زندگی ما کند. 
این موضوع، خطری است که اگر زنگ خطرش 

را به صدا در نیاوریم، چوبش را خواهیم خورد.
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سالبیستوپنجم
فرهنگی و اجتماعی

سخن

سرنوشتافرادلجوج

و کس��انی ک��ه ایم��ان آورده و اعمال صالح 
انج��ام داده اند- البته هیچ کس را جز به اندازه 
تواناییش تکلیف نمی کنیم- آنها اهل بهشتند و 

جاودانه در آن خواهند ماند. )اعراف 42(
نکته ها:

1.بهشت جاودان، پاداش پیوند ایمان و اعمال 
صالح اس��ت. »والّذین آمنوا وعملوا الصالحات... 

اولئک اصحاب الجّنة«
2. گرچ��ه مطل��وب، انجام هم��ه ی کارهای 
شایسته است، »و عملوا الصالحات« اّما در عمل، 
هر کس به اندازه ی توانش مس��ئول است. »ال 

نکلّف نفساً االّ وسعها«
3. در اس��الم، تکلیف، طاقت فرس��ا نیس��ت. 
»وس��عها« چنانکه در جای دیگ��ر می خوانیم: 
»وما جعل علیکم فی الّدین من حرج« ]10۹[ 

و »یرید اهلّل بکم الُیسر و ال یرید بکم الُعسر«.
4.یکی از روش های تربیتی قرآن، این است 
که سرنوشت گروه های مختلف، مثل مؤمنان و 
کافران را در برابر یکدیگر به تصویر می کشد تا 
پاداش و مجازات آنان با یکدیگر مقایسه شود و 
م��ردم بتوانند راه خود را آگاهانه انتخاب کنند. 
ازاین رو در آیه ی قبل، سرنوشت کافران متکّبر 
و در این آیه، فرجام مؤمنان شایسته کردار بیان 

شد.
5. در اس��الم تکلیف طاقت فرس��ا و خارج از 
توان انس��ان وجود ندارد، و از هرکس به اندازه 
ی توانایی اش مسئولیت می طلبند و این یک 

قانون الهی است.

فرارازغفلت
ِ لََقْد  قال علی)علیه السالم(: الَْحَذَر الَْحَذَر َفَواللهَّ

هَُّه َقْد َغَفَر؛ َسَتَر َحتهَّی َکأَن
هشدار! هش��دار! به خدا سوگند، چنان پرده 

پوشی کرده که پنداری تو را بخشیده است!

)حکمت30(
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ازیقینخارجمشو!

آیت اهلل بهجت رحمت اهلل علیه، فرمودند: 
خدا توفی��ق بدهد ک��ه از یقینیات خارج 
نش��ویم، در همه احوال فق��ط یقینیات را 

دنبال کنیم که این کار، پشیمانی ندارد.
انسان باید در این مسیر انسانیت و کسب 
معارف، اهل مراقبه باش��د و تا به مراقبت 

نرسد، فایده ای ندارد!

راهحلدربرابرناسزا

یک��ی از کتابه��ای آیت اهلل می��رزا جواد 
تهرانی ک��ه تازه از چاپ خارج ش��ده بود، 
س��یدی بزرگواری آن را مطالعه می کند و 
پس از مطالعه اش��کال می گی��رد و به آقا  

ناسزا می گوید.
ب��ه آقا خبر می دهند. ایش��ان با س��عه 
صدری که داش��تند، هنگامی که آن سید 

بزرگوار را می بینند می گویند:
 اگر شرعا اجازه داشتم، دست شما را می 
بوس��یدم و سپس اضافه می کنند، شنیده 
ام که ناس��زا گفته ای. این عمل شما، از دو 
حال خارج نیس��ت؛ یا بحق است، پس مرا 
بیدار کرده ای و آگاه به اشتباهم نموده ای. 
یا به ناحق اس��ت، پس بهانه ای دست من 
داده ای که وقتی فردای قیامت دس��ت مرا 
گرفتند و خواستند به سوی جهنم ببرند، به 

همین بهانه جدت مرا یاری کند.

رس��ول خدا صلی اهلل علیه و آله و سلم: مبادا 
مهر و محبت و عالقه نسبت به زن و فرزند، تو 
را وادار کن��د که به محی��ط گناه قدم گذاری و 

خود را به خاطر ایشان، به فعل حرام بیندازی.
)کالم نور، ج1، ص 140(

مسألهمجادلههمسران؛ 
لذت کثیف »غر زدن« 

حجت االس��الم علی اکبر مظاهری اصفهانی، 
اس��تاد حوزه و دانش��گاه و نویسنده کتاب هایی 
چون »ش��یوه ش��هریاری«، »جوانان و انتخاب 
همسر«، »فرهنگ خانواده«، »از ژرفای حج« و 
مترجم متن شریف نهج البالغه، طی یادداشتی 
به مس��ئله مجادله همسران و راهکارهایی برای 
رس��یدن به سبک زندگی اس��المی اشاره کرده 

است.
مجادله همس��ران، آفتی است دانه درشت که 
می تواند به تنهایی زندگ��ی خانوادگی را ُمچاله 

کند. 
ستیزه به جایی رساند سخن
که ویران کند کاخ های کهن

این آفت، چندان زیان زننده است که ما برای 
آن، یک کتاب مس��تقل نوشته ایم؛ کتاب »نبرد 
بی برن��ده« که نش��ر خادم الرضا آن را منتش��ر 
کرده و امس��ال به چاپ یازدهم رس��یده است. 
این خراب کار موذی، گاهی »زیِر پوستی« عمل 
می کند. خود را چنان که هست آشکار نمی کند 
که ب��ه عنوان عام��ل طالق دیده ش��ود؛ مانند 
موریانه به ساختمان نفوذ می کند و آن را از درون 
می خورد. ناگهان ساختمان فرو می ریزد. مجادله 
همس��ران؛ بگومگوها، گیردادن ها، نیش زدن ها، 
نزاع ه��ا، قابلیت تبدیل به عادت ش��دن را دارند؛ 
یعنی آدمی به آن معتاد می شود، به گونه ای که 
از آن »ل��ذت کثیف« می برد. خود را از ترک آن 

عاجز می بیند.
در درس »دانش خانواده«، در جایی از درس، 
س��خنی در نکوهش مجادله همس��ران گفتم و 
نمونه ای از یکی از مشاوره هایم آوردم که به زن 
و ش��وهری که برای حل مسأله مجادله شان به 
مش��اوره آمده بودند، در پایان جلسه اول گفتم: 
تا نوبت بعدی مش��اوره مان، هیچ کدامتان، هیچ 
مجادله نکنید، اگرچه خود را صددرصد صاحب 
حق بدانی��د و همس��رتان را صددرصد نابه حق 
بدانی��د. یکی ش��ان گف��ت: »یعنی م��ن تا یک 
هفت��ه، هیچ نِق و ُغر نزن��م؟! می تِِرَکم«! یکی از 
دانشجویان، که همس��ر دارد، گفت: »واقعاً هم 
اگر آدم یک هفته ُغر نزند، دعوا نکند، می پَُکد«! 
گفت��م: این یعنی همان »ل��ّذت کثیف«. آدمی 
چندان ب��ه این کردار نامب��ارک عادت کند که 
تصور یک هفته ب��دون مجادل��ه، برایش حالت 

منفجرشدن ایجاد کند.

بدنانسان،درزمستانچقدربه
ویتامینDنیازدارد؟ 

 ویتامی��ن D ب��رای ج��ذب کلس��یم و حفظ 
اس��تخوان های قوی و س��الم، بس��یار مهم است. 
کمبود این ویتامین، باعث نرمی، ضعیف و شکننده 
ش��دن استخوان ها می شود. ویتامین D همچنین 
می تواند بر سایر جنبه های سالمت از جمله التهاب، 
خطر بیماری خودایمنی، سالمت قلب و عملکرد 

شناختی نیز نقش داشته باشد.
با مایل شدن نور خورش��ید در فصل زمستان و 
گذراندن زمان بیش��تری در خان��ه، میزان نیاز به 

ویتامین D افزایش می یابد.
اکثر افراد سالم با پوست روشن، معموالً می توانند 
ویتامین D کافی را در طول تابستان با قرار دادن 
روزانه صورت، دست ها و پا های خود در معرض نور 
خورشید به مدت پنج تا 10 دقیقه و چندین بار در 

هفته، تامین کنند.
در م��ورد میزان ویتامین D که برای س��المتی 
باید در خون وجود داشته باشد، بحث و جدل های 
زی��ادی وجود دارد. بااین ح��ال، به طور کلی برای 
حفظ س��المت اس��تخوان ها و متابولیسم طبیعی 
کلس��یم، افراد بی��ن یک تا 70 س��اله، باید روزانه 
600 واحد بین المللی )یا 15 میکروگرم( از غذاها، 
مکمل ها یا ه��ر دو، این ویتامین را دریافت کنند. 
همچنین افراد باالی 70 س��ال بای��د ۸00 واحد 
بین الملل��ی از این ویتامی��ن را دریافت کنند )20 

میکروگرم(
با این حال اگر نگران کمبود ویتامین D هستید، 
در مع��رض خطر پوکی اس��تخوان ق��رار دارید یا 
ش��رایطی دارید ک��ه بر نحوه جذب م��واد مغذی 
تأثیر می گذارد، با پزش��ک در مورد آزمایش سطح 

ویتامین D مشورت کنید.
به گزارش هلث الین، ویتامین D را بیش��تر از 
آنچه پزشک توصیه کرده، مصرف نکنید. ویتامین 
D بیش از حد، می تواند در بدن انباشته و منجر به 
مسمومیت شود و عالئمی مانند خستگی، ضعف، 
گیجی، اس��تفراغ، کم آبی، یبوست و درد به همراه 

داشته باشد.

پرتوییازحکمت

بوستانحکایت

حدیثخانواده

مشاورخانواده

سالمتخانواده ۱[ کمیسیون مقام زن ملل متحد، نهادی وابسته 
به ش��ورای اقتصادی اجتماعی س��ازمان ملل متحد 
اس��ت که  نقش تصمیم گیری ی��ا ضمانت اجرایی 
ندارد، اما برخی آن را باالترین مقام نظارتی در حوزه 
زنان در س��ازمان ملل به ش��مار می آورند و از س��ال 
۱۹۴۶ میالدی، با هدف برابری جنس��یتی و کمک 

به پیشرفت زنان تشکیل شده است.
جمهوری اس��المی نیز به تازگ��ی یک دوره چهار 
س��اله را از ۲۰۲۲ ت��ا ۲۰۲۶ را در این کمیس��یون 
۴۵ عض��وی آغاز کرده بود. هر س��ال نشس��تی ۱۰ 
روزه یعن��ی )همی��ن روزها( در مقر اصلی س��ازمان 
ملل در نیویورک برای بررسی »پیشرفت در برابری 
جنسیتی، تعیین چالش  ها... در سطح جهان برگزار 

می شود. 
۲[ روز هفتم آذر رویترز گزارش داد، ایاالت متحده، 
پیش نوی��س قطعنام��ه ای را تهیه کرده ک��ه در آن 
سیاست های ایران »به شدت در تضاد با حقوق زنان و 
دختران و ماموریت کمیسیون مقام زن ملل متحد« 
اس��ت و ضمن محکوم کردن جمهوری اس��المی به 
خاطر نقض حق��وق زنان، می خواهد حکومت ایران، 
فورا از باقی مانده دوره اش )س��ال۲۰۲۲ تا ۲۰۲۶( از 
کمیسیون مقام زن ملل متحد، حذف  شود. نکته ی 
جالب این  جاست که اساس��ا جایگاه ایاالت متحده 
آمریکا در این کمیسیون، مخدوش و غیرقابل پذیرش 
است؛ چرا که این کشور، یکی از بزرگ ترین ناقضان 
حقوق زنان در جهان به شمار می آید! آمریکایی که 
هرچه شرافت و زندگی است، از زنان کشورش گرفته 
و او را در لج��ن زاری غرق ک��رده که دچار بی هویتی 

و سرگش��تگی و افسردگی شده است. آمریکایی که 
روس��ای  جمهور آن، خود از عناصری هس��تند که 
رفتارهایی از سنخ جاهلیت مدرن دارند. به گوشه ای 
از رفتار باالترین مقام آمریکایی یعنی رئیس جمهور 
آن، با زن و مقام زن دارد را ببینید که سریال ناتمام 
تجاوز به زنان توس��ط رؤسای جمهور ایاالت متحده 

آمریکا است.
۳[ افشاگری کارمند سابق بایدن، از تجاوز رئیس 
جمهور بایدن به او! »تارا رئاد« در استودیوی شبکه 
"فاکس نیوز" از فس��اد اخالقی »جو بایدن« در زمان 
عضویت در س��نای آمریکا، پرده برداش��ت. تارا رئاد، 
ضمن بیان این مطلب افزود: فقط مسئله تجاوز نبود، 
مهم کاری بود که به عنوان یک همکار جوان با من 
کرد. او از قدرت و نفوذ خود برای س��اکت کردن من 
اس��تفاده کرد. آنها زندگی مرا نابود کردند! یا اینکه 
همین آمریکای نگران مق��ام زن، ۳۰ درصد از زنان 

زندانی جه��ان را دارد که بیش از یک چهارم ش��ان 
هنوز محاکمه نش��دند! یا آمار افزایش روبه رش��د و 
تکان دهن��ده ی خش��ونت علیه زنان��ش، یا تصویب 
بی شرمانه ی قانون ازدواج همجنس گرایان طی چند 
روز گذشته، و نیز فروش سازماندهی شده دختران... 
این قطره ای از اقیانوس فرهنگ زش��ت غرب است! 
ببینید، این چهره ی کریه آمریکاس��ت که خواستاِر 
اخ��راج ایران از کمیس��یون مقام زِن س��ازمان ملل 
ش��د. هرچند که این سازمان و س��ایر سازمان های 
بین المللی، هی��چ گاه به دنبال عدالت نبوده اند؛ بلکه 
مضحکه ی دس��ت دولت های ش��ریر و سلطه طلب 
هس��تند. بنابراین به فرم��وده ی مقام معظم رهبری 
»م��ا از دنیا طلبکاریم. دنیا که عرض می کنم، یعنی 
دنیای غرب. ما هستیم که به دنیا خطاب می کنیم و 
می گوییم: شما به بشریت، عموماً و به زن خصوصاً، 
خیان��ت کرده اید؛ با کش��اندن زن و م��رد به وادی 

ابتالئات جنس��ی و برافروختن و دامن زدن به آتش 
زیاده روی های جنسِی بی قانون و بی نظم در جامعه، با 
آوردن زن به شکل متبّرج به وسط میدان. ) در دیدار 
بانوان ۱۳تیر ۱۳۸۶ (. ما باید نگران سرنوش��ت زنان 

عالم باشیم، نه شما.
 ۴[ ای��ن لغو عضوی��ت، ادامه جنگ ترکیبی علیه 
ملت ایران اس��ت و این نیست مگر تحریف واقعیات 
و تصویرس��ازی های جعلی رس��انه ای که کشورهای 
زورگو و متجاوز، همانند آمریکا و اروپا، برای رسیدن 
به مقاصد شوم خود، شأن و جایگاه یک نهاد حقوقی 
به اصطالح بین المللی را به  هیچ می انگارند. این اقدام 
بی سابقه،  برای جامعه بین المللی نیز جای شرمساری 
دارد، به نحویی که س��فرای دولت های اروپایی، این 
اق��دام را خالف مقررات دانس��ته، ام��ا نمی توانند با 
آن مخالفت کنند. این حرص و کینه تمام نش��دنی 
استکبار، نشأت گرفته از نگاه نظام اسالم انقالبی در 
ایران به زن و مقام اوس��ت که همیش��ه با کرامت و 
افتخ��ار بوده و خواهد بود و ب��ه فرموده مقام معظم 
رهب��ری: زِن با ش��رف و با اس��تعداد ایرانی، یکی از 
بزرگترین ضربه ها را به تمدن غرب زده، اینها دلشان 
پر است...  )۵مرداد۱۴۰۱ در دیدار ائمه جمعه سراسر 

کشور(.
 امید اس��ت ب��ا هماهنگی زنان مس��لمان ایران و 
پیش��آهنگی آن ها نس��بت به بانوان آزاده ی جهان، 
پیگیری حقوق اصیل ایشان از انحصار سازمان ملل 
درآید و محور مقاومت بتواند تش��کل زنانه ی خود را 

در مسیر ظهور طراحی و محقق کند.

مقامزنونگرانیآمریکا!
کبراخالقی

برگیازنهجالبالغه
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دی��ن و دین��داری، مقول��ه ای پردامنه پی��ش روی 
پژوهش های دینی و علمی اس��ت، زین رو سزاست 
همه ابعاد آن بررس��ی و تبیین ش��ود ت��ا جامعه ی 
مخاطبان عصر سرعت، در عرصه نظر شاهد آثار فاخر 

و روزآمد باشند.
اگر آم��وزش، بخش ظاهری دی��ن را دربر می گیرد، 
پژوهش، باطن دین را بررسی می کند. در این مجال 
باید گفت، هنوز زوای��ای پنهان فراوانی از موضوعات 
دینی کشف نشده است که تالش پژوهشگران علوم 

دینی را برای کاوش در الیه های نهفته و زیرین مبانی 
ناب اسالمی می طلبد.

 در کتاب »ارش��اد القلوب«، صفحه 176 آمده است 
که پیامبر گرامی اس��الم)صل اهلل علیه وآله وس��لم( 
درباره اهمی��ت آثار مکت��وب فرمودند: »ه��ر که از 
دنیا رود و میراثش دفترها و دوات ها باش��د، بهشت 

ارزانی اش باد«.
پژوهشگر بایستی پس از غور و تأمل در مسائل دینی 
و کش��ف حقایق، آن را با نوشتن ثبت و ضبط کند؛ 
زیرا هم توصیه اولیای دین به نوش��تن اس��ت و هم 
اینکه اثر نوشته شده، باقی خواهد ماند و آیندگان نیز 

می توانند از آن بهره ببرند.
در البه الی تاریخ، چه بس��یار گویندگان دانشمندی 
بودند ک��ه داشته هایش��ان را به صورت ش��فاهی و 
س��خنرانی بیان می کردن��د؛ اما چون اث��ر مکتوبی 

نداشتند، میراثی از آنها به یادگار نمانده است.
ام��روزه تبیین جایگاه مس��ئله نویس��ندگی و ثبت 
پژوهش  ها، راه را بر تحقق و ترویج عقالنیت اجتماعی 
می گش��اید، از س��وی دیگر پژوهش ه��ای اصیل و 
کارگش��ا، ایده های ن��و و بدیع را پی��ش روی دیگر 

مشتاقان دانش و دانایی می گذارد.
به نظر می رسد جامعه دانشگاهی و حوزوی، در کنار 
دس��تاوردهای ارزش��مندی که دارند، هنوز با نقطه 
ایده آل در پژوهش ها به ویژه پژوهش های انس��انی 
اسالمی فاصله دارند؛ از آن رو که در پردازش مسائل 
اجتماعی، کارهای بر زمین مان��ده ای وجود دارد. در 
این میان تبیین درست جایگاه نخبگان در گام دوم 

انقالب اسالمی، راه را هموارتر خواهد کرد.  
در هر حال کار اصلی پژوهش و فعالیت های نخبگانی 
در مراک��ز علمی و نظری��ه پردازی، باید خ��ود را در 
ساحت عمل به ظهور برساند و مسائل روز حاکمیت 

دینی را گره بگشاید.
همچنی��ن در این میان، نباید از آس��یب های عرصه 
پژوهش غفل��ت ک��رد. بازبینی نک��ردن روش های 
پژوهش��ی، نبود پیوس��ت اجتماع��ی و فرهنگی و 
رسانه ای برای فعالیت علمی نخبگان و موازی کاری 
در سطح فردی و سازمانی، چالش هایی ست که اصل 

پژوهش را تهدید و تحدید می کند. 

برخ��ی مراکز علمی ب��ه جای هزین��ه در طرح های 
مه��م پژوهش��ی مفی��د، در کاره��ای غیرضروری 
س��رمایه گذاری می کنند ک��ه این مس��ئله، انگیزه 
پژوهشگر را از ادامه دادن در این مسیر سلب می کند 

یا انگیزه وی راکاهش می دهد.
از دیگر س��و، متولیان آموزش باید در انگیزه بخشی 
ب��ه جویندگان دان��ش مجاهدت کنند و آن��ان را به 
حضور در میدان پژوهش رهنم��ون کنند؛ بنابر این 
دو بخش آموزش و پژوهش سزاست به عنوان دو یار 
جدانشدنی در کنار هم باشند تا چرخه تولید دانش 
و نظریه و گره گشایی از مسائل روز و مستحدثه رخ 

بنماید. 
بی تردید یکی از کارهای اصلی مس��ئوالن آموزش 
حوزه و دانشگاه، ایجاد رغبت پژوهشی به عنوان نیاز 
حقیقی طالب و دانشجویان است، نیازی که با تالش 
و کوش��ش برآورده خواهد شد؛ در نتیجه بسیاری از 

گره های علمی با همت آنان باز خواهد شد.
اگر پژوهش از قوه به فعل در بیاید و با توانمندسازی 
پژوهش��گران، طرح ها و پژوهش هایی تألیف ش��ود 
که قابلیت کاربردی و عملیاتی شدن داشته باشند، 
بسیاری از مشکالت سد راه علوم اسالمی و انسانی، 

از بین خواهد رفت.
گم��ان م��ی رود پژوهش ه��ای حاضر، س��هم کمی 
در کارکرد عمل��ی دارند که نیاز به آسیب شناس��ی 
کارگروه ه��ا و حرکتی عمل��ی دارد. البته تش��کیل 
نشس��ت ها و ارائه پیش��نهادها و ایده پردازی آسان 
است؛ اما در مقام اجرای ایده ها باید نیروهایی پای کار 

بیایند که قوی و با انگیزه باشند، نقاط ضعف، قوت، 
تهدید و فرصت ها را رصد کنند، در رفع نقاط منفی 

تالش و نقاط مثبت را تقویت کنند.
پژوهش، در حقیقت روحیه پرتوان، مقاومت در برابر 
شکست های احتمالی، و پرهیز از قضاوت عجوالنه را 

به پژوهشگر القا می کند.
کشف حقیقت و معلوم شدن یک مجهول، لذت خلق 
اثر را در پژوهشگر آش��کار می کند که موجب ایجاد 

انگیزه بیشتر برای ادامه مسیر خواهد شد.

طالب و دانش��جویان جوان که قرار اس��ت گام دوم 
انقالب اسالمی را بسازند، شایسته است به دنبال رفع 
گره های کوچک و بزرگ حوزه دین باشند و دست از 
تالش برندارند. ریش��ه یک درخت هر قدر محکم تر 
باشد، قطع آن با تبر ناامیدی یا شبهات و رویدادهای 

پیش بینی نشده، سخت تر خواهد شد. 
عرصه پژوه��ش، عرصه جه��اد اس��ت و مجاهدانی 
سخت کوش و دارای همتی بلند می طلبد که از موانع 
نهراسند و با عبور از تنگ راه ها به مقصود اصلی برسند 
و در راه اعتالی اس��الم و ایرانی اس��المی عزیز، گام 

بردارند.

مأموریتنخبگاندرگامدومانقالب
نجمهصالحی،دانشجویدکتریتاریخاسالم

ش�بهه: الزمه رش�د روح�ی و کمال انس�ان، 
دسترسی به مفاسد و مبتال نشدن به آنهاست.

پاس��خ: با مطالعه ای هرچند گذرا درباره کنش��گری 
پیامبران اله��ی و به صورت خاص تعالیم اس��المی، 
به دس��ت می آید که این تلقی از انسان و راه رسیدن 
به کم��ال که "الزم��ه رش��د روحی، دسترس��ی به 

مفاسد است" مردود می باش��د؛ چنان که دین اسالم 
به مقدم��ات و زمینه های معصیت و فس��اد، اهتمام 
و حساس��یت زیادی داش��ته، خواهان آن اس��ت که 

بستر های گناه فراهم نشود. در تعالیم دینی، تاکیدات 
و سفارشات زیادی درباره فاصله گرفتن از مقدمات و 
بسترهای فساد، ازجمله در مسائل جنسی شده است؛ 

مانند: توصیه به پرهیز از اختالط زن و مرد نامحرم، 
کراهت قرار گرفتن زن و مرد نامحرم در فضای خلوت 
و حکم حرمت در صورت خ��وف وقوع گناه، حرمت 

پوشش لباس تحریک کننده نزد نامحرم. 
 )کتاب فیلترینگ؛ پرسش ها، پاسخ ها(

پاسخبهشبهاتفیلترینگ؛
دسترسیبهمفاسدچهتضمینیدارد؟

اشکال: با عرض سالم و ادب محضر استاد مهدوی 
زادگان؛ نکت��ه دقیق��ی را بیان فرمودی��د. بله، بین 
رضاخان و جمهوری اسالمی تفاوت هاست و محوری 
تری��ن تفاوت بین این دو، همان اس��ت که فرمودید 
: پش��توانه مردم و نظر مردم. ش��اید این مطلب که 
فرمودید، بتواند در پیدا کردن راه حل کمکی بکند، 
به این نحو که به مردم رجوع بکنیم: یک راه رجوع به 
مردم، این اس��ت که این قانون به رای گذاشته شود. 
اشکالی که ندارد! توجه بفرمایید که این قانون، تبدیل 
به چالش ش��ده اس��ت، به نحوی که تمام حاکمیت 
موضعی را در مقابل این مس��ئله اتخ��اذ کرده اند و 
وقتی مسئله ای چنین بازتابی را دارد که تمام سران 
حاکمیت در مقابل مس��ئله ای موض��ع گیری می 
کنند، معلوم می ش��ود چالشی نیست که بتوان در 
قبال آن، برخورد ساده انگارانه کرد. به نظر می رسد 
همان طور که به نیکی فرمودید: جمهوری اسالمی 
مستظهر به مردم است و از عنوان جمهوریت هم این 
ب��ر می آید. در خصوص این مس��ئله به مردم رجوع 
بشود، الحمدلل و المنة در قانون اساسی هم راهکاری 

اندیشیده شده است.
همان طور که همیش��ه از سوی مسئولین مطرح 
می شود که ما به طور متوسط، هر ساله یک انتخابات 
داریم. این هم یکی روی آن همه، چه اش��کالی دارد. 
نحوه برگزاری هم خیلی ساده است، یک هفته یا ده 
روز قبل از برگزاری انتخابات موافقین و مخالفین در 
برنامه های تلویزیونی گفتگوهای گوناگونی را برگزار 

م��ی کنند، اع��م از گفتگوی یک نفره ی��ا مناظره و 
جوانب مختلف مسئله واکاویده می شود.

مستحضرید که هم مس��ئله حجاب قانونی را می 
شود از جهات مختلفی بررسی کرد مثل جنبه فقهی، 
جنبه جامعه شناختی، مردم شناختی، روان شناسی 
... و نیز مس��تحضرید که در تم��ام اینها اختالف آرا 
هست. به لحاظ فقهی، عده ای قائل هستند که حاکم 
اس��المی چنین حقی را دارد و بلکه بر حاکم واجب 
اس��ت و در طرف مقابل، عده ای با این نظر مخالف 
اند. به لحاظ برون دینی، عده ای معتقدند که مثال در 
صورت آزادی حجاب، جامعه به زوال اخالقی کشیده 

می شود و عده ای مخالفند.
به لحاظ اخالقی، عده ای پوش��اندن موی س��ر و 
گردن را امر غیر عفیفانه قلمداد نمی کنند و برخی 
آن را امر غیر اخالقی ) اعم از اخالق دینی ( قلمداد 
می کنند که البته این دومی خیلی قول نادری باید 
باش��د. و جنبه های مختلف دیگ��ر... پس میتوان با 
برگزاری برنامه های تلویزیونی )همانند بقیه انتخابات 
ها( جوانب مختلف مس��ئله را به سمع و نظر مردم 
رس��اند و بعد، این قانون را طی یک همه پرس��ی به 
رای مردم گذاش��ت. نکته آخر هم اینکه، این دوگانه 

ای که شما شکل می دهید، برای من نامفهوم است: 
یا باید موافق حجاب اجباری باش��یم، یا باید موافق 
برهنگی باش��یم. البته احتماال بن��ده در فهم کالم 
شما اشتباه میکنم، ولی چنین دوگانه ای برای بنده 

نامفهوم است.
پاسخ: درود بر شما و سپاسگزارم از نظر لطف تان

بخاطر این که موضوع گفتگو گسترده نشود، فقط 
به چند نکته اشاره می کنم

۱. اسناد تاریخی در باب کشف حجاب، نشان می 
دهد که مخالفان با کش��ف حج��اب، نه از آن رو بود 
که رژیمی آن را تصویب کرده بود، که مش��روعیت 

سیاست متکی به رای مردم را نداشت. 
اصال مش��روعیت متکی به آرا م��ردم، در آن زمان 
هن��وز در ایران متولد نش��ده ب��ود. و جامعه و حتی 
روحانی��ان نیز، موض��وع را از این منظر نمی دیدند. 
بلکه مخالفت با قانون کشف حجاب، برای آن صورت 
گرفت که با حجاب مخالفت می کرد. ش��ما هم اگر 
آن زمان بودید، با قانون مخالفت می کردید؛ زیرا بی 

حجابی را اجباری می کرد.
۲. از گفتار شما این گونه استنتاج کردم )اگر اشتباه 

بود بفرمایید(، 

 حکومت رضا ش��اه، حکومت غیر مشروع بود)زیرا 
منتخب مردم نبود(... از این رو قانون کشف حجاب 
او هم، مشروع نبود. و اگر حکومت رضا شاه منتخب 
مردم بود، پس قانون کشف حجاب هم اعتبار داشت 
و مش��روع بود! اگ��ر این را بپذیری��م، آنگاه همه ی 
مش��روعیت قوانین را به نظام مس��تقر و قدرت گره 
زده ای��م. و در این صورت، جامع��ه را نادیده گرفته 
ای��م. باالخره گروه��ی از مردم، برخ��ی از قوانین را 
ناعادالن��ه و غی��ر اخالقی می دانند. ای��ن گروه چه 
باید بکنند؟ بله درست می فرمایید، مخالفت قاطبه 
مردم با کش��ف حجاب به دلیل حکم شرع بود. ولی 
همانطور که عرض کردم، جای این س��وال است که 
چرا جریان منورالفکری در آن زمان با قانون اجباری 
کشف حجاب مخالفت نکردند؟  بلکه در اجبار کشف 

حجاب، سهم بسزایی داشتند. 
پاس��خ دومی که ذک��ر کردم، دقیق��اً جواب نکته 
دوم ش��ما است. بر اس��اس همان شش شرطی که 
بیان فرمودید، حکومت هر قدر هم که قانونی باشد، 
مجاز نیست کش��ف حجاب را قانونی کند؛ بلکه اگر 
اقبال و خواس��ت عمومی برقرار باشد، حاکمیت می 
تواند حجاب را قانونی کند. و باالخره حجاب، قانونی 
معقول و اخالقی اس��ت. حجاب، حکم فطرت پاک 
است. و لذا دلیلی ندارد که گروهی از مردم، این حکم 

مترقی متعالی را ناعادالنه و غیر اخالقی بدانند.

گفتوگویحجابیه
داودمهدویزادگان بخشهفتم

پژوهش�گر بایس�تی پس از 
غور و تأمل در مس�ائل دینی 
و کش�ف حقای�ق، آن را ب�ا 
نوش�تن ثب�ت و ضب�ط کند؛ 
زیرا هم توصی�ه اولیای دین 
به نوش�تن است و هم اینکه 
اثر نوشته شده، باقی خواهد 
ماند و آیندگان نیز می توانند 

از آن بهره ببرند.

عرص�ه  پژوه�ش،  عرص�ه 
جه�اد اس�ت و مجاهدان�ی 
دارای  و  س�خت کوش 
همت�ی بلن�د می طلب�د که از 
موانع نهراس�ند و با عبور از 
تنگ راه ها ب�ه مقصود اصلی 
اعت�الی  راه  در  و  برس�ند 
ایران�ی اس�المی  اس�الم و 

عزیز، گام بردارند



1. »بازسازی انقالبی ساختار فرهنگی کشور« یعنی؛ 
ما به ترمیم، تعمیر و نوسازی »نرم افزاری« که افراد 
جامعه بر اس��اس آن، در زندگی فردی و اجتماعی 
خود عمل می کنند، نیاز داریم. یعنی؛ اصالح همان 
فضای حاکم بر ذهنیت آحاد جامع��ه که البته این 

بازسازی باید انقالبی صورت گیرد.
2. وقتی س��خن از ترمیم و تعمیر اس��ت یعنی؛ ما 
عمارتی داریم که پایه ها و ستون های آن پابرجاست؛ 
لیکن این بنا از زوایایی دچار آسیب شده است. حال، 
س��ؤال این اس��ت؛ چرا این عمارِت عظیِم فرهنگ 
کشور، احتیاج به بازسازی دارد؟ رهبر معظم انقالب 
می فرماین��د: »خیلی از ای��ن خطاهایی ک��ه ما در 
بخش های مختلف انجام می دهیم، ناشی از فرهنگ 
حاکم بر ذهن ماست«.)6 شهریور 1400، بیانات در 
دیدار رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت( بنابراین 
وقتی شاهد خطا و انحراف در سبک زندگی، آموزش 
و پژوهش، فرهنگ عمومی و ... هستیم، باید بدانیم 
همگی ناش��ی از همان فرهنگی اس��ت که نیازمند 

بازسازی است.
3. به عنوان مث��ال، امروز یکی از این خطاها، همین 
اصرار افراد برای حضور در نرم افزارهای خارجی است. 
وقتی باوجود این  همه اخبار خالف واقع، ترویج نفرت 
پراکنی، ترغیب خش��ونت و ناآرامی های اجتماعی، 
نقض حقوق کاربران، انتش��ار تصاوی��ر غیراخالقی، 
آم��وزش رفتاره��ای ناهنجار، جاسوس��ی اطالعات 
کاربران و... بازه��م عده ای به هزار بهانه، به حضور در 
نرم افزارهای خارجی تأکید دارند! جای بس��ی تفکر 
اس��ت که چطور خود را به چنی��ن انتخابی متقاعد 
می کنن��د و گاهی حتی افتخار؟! آی��ا این رویکرد از 
یک انحراف فرهنگی نشأت نمی گیرد؟ محاسبه ای 

که در ذهنیت بسیاری، حضور در یک فضای جذاب 
بین المللی و ارتباط با دنیا به هر قیمت اس��ت و در 
ذهنیت ع��ده ای دیگر، جهاد برای نجات دس��ته ی 
اول و رساندن سخنش��ان به دنیا. این انتخاب ها در 
کدام زخم ریش��ه دارد؟ حال آنکه هر دو، خواسته یا 
ناخواسته، اسیر تله ای ش��ده اند که دشمن بی محابا 

کمر به بی هویت کردنشان بسته است.
4. به واقع، چه نهادی شایس��ته تر اس��ت از شورای 
عالی انقالب فرهنگی، ب��رای ارائه ی راهکاری جدی 
برای چنین چالشی؟ آیا تشخیص اشکاالت و نواقص 
فرهنگ جامعه و تعیین راه حل ه��ای کلی رفع این 

نواق��ص و مراقبت صحیح از فرهن��گ ملی، یکی از 
مسئولیت های این نهاد نیست؟ اهمیت این جایگاه 
تا جایی است که رهبر انقالب، آن را قرارگاه می نامد. 
به راستی از چه س��وی رهبر معظم انقالب، این شورا 
را قرارگاه می داند؟ مگ��ر واژه ی قرارگاه، در نهادهای 
نظامی به کار نمی رود؟ شاید توجه به سال ها جنگ 
نرم که امروز نیز با جنگ ش��ناختی همراه ش��ده و 
لشکرکش��ی و لشکرسازی رس��انه ای، مخصوصاً در 
حوادث دو ماه اخیر برای هجوم به ملت ایران، پاسخ 
روشنی به این سؤال باش��د. بی  تردید شورای عالی 
انقالب فرهنگی به عنوان مغز متفکر ساختار فرهنگ 

کش��ور که ازلحاظ قانونی دارای اقتدار اس��ت، باید 
بیش ازپیش به فکر و کار و برنامه ریزی، همت گمارد 
و در این بازس��ازی به ش��یوه ای انقالبی عمل کند. 
ش��یوه ای که بر پایه مبانی انقالب، باهدف آرمان ها، 
بر پایه اس��تقالل همه جانبه ی کش��ور و ب��ا در نظر 
گرفتن دشمن باشد و با مدیریتی راهبردی و نگاهی 
حکیمانه و معقوالن��ه، از همه فرصت ها و ظرفیت ها 
برای مهار تهدیدها و آس��یب ها بهره ب��رد و در این 
جنگ تمام عیار فرهنگی، مواجهه ای هوشمندانه با 

معارضات مهاجمان و ستیزه گران داشته باشد.
5. ای��ن نکت��ه نیز حائز اهمیت اس��ت ک��ه مردم و 
تش��کل های مردمی، نق��ش اصلی را در بازس��ازی 
ایفا می کنند. چرا ک��ه جمهوری اس��المی، بر پایه 
مردم ساالری دینی اس��ت و معتقد است اگر قرار بر 
ایس��تادگی در برابر تمامی موانع و دشمنی ها باشد، 
جز در س��ایه اراده، عزم و حضور مردم نخواهد بود. 
بنابرای��ن می توان گف��ت؛ وظیفه ی ش��ورای عالی 
انق��الب فرهنگ��ی، تنه��ا ریل گذاری ب��رای چنین 
مشارکت مقدس��ی در میدان جهاد فرهنگی است. 
البته باید تأکید کرد که این بازس��ازی انقالبی، تنها 
با ارائه سندهای تحول محقق نمی شود؛ بلکه جهاد 
ش��بانه روزی می طلبد ک��ه نقش��ه راه در اتاق های 
عملیات مهندسی شود و با ایجاد بسترسازی و ایجاد 
شرایط الزم برای اجرای آن، در اختیار مردم همیشه 
درصحنه قرار گیرد. رهبر انقالب یک س��ال پیش، 
به این بازسازی اش��اره فرمودند، اما متأسفانه جدی 
گرفته نش��د. امروز باوجود ش��رایط کنونی جامعه، 
همگی به ضرورت آن پی بردیم. اگر آن روز با توصیه 
رهبر، از خواب بیدار نشدیم، انشااهلل که امروز با لگد 

دشمن، هوشیار شده ایم!

  www.partosokhan.ir 
  info@partosokhan.ir 
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فضای مجازی رها شده؛
قتلگاه فرهنگی 

فضای مجازی مس��موم، چه بر س��ر فرزندانمان 
آورده که مجبور ش��دیم برای جوان��ی که از ابتدا 
نمازخوان و هیئتی بوده، االن هشتک  قمه کش را 

اعدام نکنید، بزنیم...!
 صبحی که خب��ر اعدام مجید رهن��ورد را همراه 
عکسش دیدم، یک حس عجیبی بهم  دست داد. 
خوش��حال نش��دم. به چهره اش که ن��گاه کردم، 
افس��وس خوردم که چرا عاقبت ای��ن جوان باید 
این جوری بشه. تا این که بعدازظهر به جلسه ای 
دعوت شدم، سخنرانش فردی بود که از زندگی او 
مستندی تهیه کرده بود و در جریان باز جویی وی 

بود. متن زیر از زبان ایشان است.
مادرش به عش��ق امام رضا علیه السالم، نامش را 
 مجید رضا گذاشت. از کودکی مسجدی و هیئتی 
بود. همیشه تالش میکرد صف اول نماز جماعت، 
خودش را جاکند. حتی برای ثواب بیش��تر نماز، 
عبا بر شانه می انداخت. ولی از 15سالگی که وارد 
فضای مجازی شد، کم کم تحت تاثیر قرار گرفت. 
آن چنان شس��ت و شوی مغزی ش��د، که نماز را 
ترک میکند و اعتقادات مذهبی و عش��ق به امام 
 حسین)علیه الس��الم( و حض��رت فاطمه)س��الم 

اللهعلیها( را کنار گذاشته و حتی مسخره میکند! 
خودش میگوید: ۸ سال، رسانه، مغز من را تبدیل 
کرد به یک اتاق گاز که هر لحظه ممکن بود با یک 
جرقه منفجر ش��ود! روز حادثه، با دیدن آن گروه 
صد نفره اغتش��اش در خیابان، آن جرقه زده شد. 
اول در خانه وصیت نامه اش را مینویسد که برای 
من گریه نکنید،  سر قبرم قرآن نخوانید! هرچاقویی 
که زده به خاطر کین��ه ای بوده که از حزب اللهی 
ها داشته! او میگوید: با خودش فکر میکرده که بعد 
از قتل، اگر اورا بگیرن، حتما زجر کش و تکه تکه 
اش میکنن. برای همین موقع دستگیری میگوید: 

مرا زود اعدام کنید!
 اما بع��د از چند روز که رفت��ار ماموران اطالعاتی 
را میبیند که   با رفتار دینی ب��ا او تعامل میکنند، 
تمام معادالت ذهنی اش به هم میریزد. بچه های 
اطالعاتی به جای این که اورا بزنند و شکنجه ا ش 
بدهند، ب��ا او صحبت میکنن��د، از زندگیش می 
پرسند، برای اینکه متوجه شود اعتقاداتش اشتباه 

است، به او کتاب میدهند تا بخواند و...
ادامه در همین صفحه

هر دشمنی، خیلی راحت می تواند 
لحِن کالِم دوست را بگیرد

یکی از دوس��تان، بحث انتقاد را پیش کشید 
و اتفاقاً به نکته ی خوبی اش��اره کرد. به عنوان 
مثال، آمدیم و لحنی را که ش��ما برای دوست 
معّین کرده اید، دشمن به کار برد. فرضاً گفت: 
»حیف است که شما مرِد به این خوبی، نظاِم 
به این خوبی را به این ش��ائبه ها آلوده و دچار 
کنید.« آن وقت، مطالب��ی هم ذکر کرد که به 
منزله ی نیش ب��ود. آیا از لحن کالم میش��ود 
فهمید که این طرف -گوینده و انتقاد کننده- 
دوست اس��ت یا دش��من؟ چون آنی که شما 
گفتید، ش��اخصه اش لحِن کالم ب��ود. خوب؛ 
هر دش��منی خیلی راحت میتواند لحِن کالِم 
دوس��ت را بگیرد. همه هم نمیشناسند. همه 
که »و لتعرفنهم فی لحن القول)5(« نیستند. 
پیغمبر است که »لتعرفّنهم فی لحن القول«؛ 
همه که لحن را نمیشناسند. آنی که من گفتم، 
نیش زدن اس��ت و نیش زدن هم مش��ّخص 
اس��ت. خیلی از اوقات ممکن اس��ت پدری از 
پسرش انتقاد کند، بدگویی هم بکند؛ اما هرگز 
نمیخواهد با نیش زدن، دل فرزندش را بیازارد. 
لکن بیگانه و دش��من، نیش میزند و طرف را 

میسوزاند. شاخصه اش این است.
 متأس��فانه، وقت رو به اتمام اس��ت. راجع به 
مطلب��ی هم ک��ه خواهرمان، خان��م »ثقفی« 
گفتند و بعد آقای »پورنجات��ی« ادامه دادند، 
باید بگوی��م: کاری نکنید و حرف��ی نزنید که 
تعلیق بر محال شود. واقعاً بنده با این همه کار 
و با شرایطی که دارم، میتوانم رئیس »مجمع 
هنرمندان و روشنفکران انقالبی« شوم!؟ چنین 
چیزی میشود!؟ من وقتش را دارم!؟ تواناییاش 

را دارم!؟
 )بیانات در دیدار هنرمندان سال 1373(

نکته والیتوجوانان

یا فرمانده یا امام جماعت؟!
اذان نماز رو که گفتن، رفتم سراغ فرمانده.

بهش گفتم: روحانی نداریم.
بچه ها دوس��ت دارن پیش سر ش��ما، نماز رو به 

جماعت بخونن.
فرمانده مون قبول نمی کرد.

می گفت: پاه��ام ترکش خورده و حالم مس��اعد 
نیست.

یه آدم سالم بفرستین جلو تا امام جماعت بشه.
بچه ها گوششون به این حرفا بدهکار نبود.

خالصه با هر زحمتی شده، فرمانده رو راضی کردند 
که امام جماعت بشه.

فرمانده نماز رو ش��رو ع کرد و م��ا هم بهش اقتدا 
کردیم.

بنده خدا از رکوع و سجده هاش، معلوم بود پاهاش 
درد می کنه.

وسطای نماز بود که یه اتفاق عجیب افتاد.
وقتی می خواست برا رکعت بعدی بلند بشه،

انگار پاهاش درد گرفته باشه، یهو گفت: یا ابالفضل! 
و بلند شد.

نتونس��تیم خودمون رو کنترل کنیم، همه زدیم 
زیر خنده.

فرمانده مون می گفت: خدا بگم چیکارتون کنه !
نگفتم من حالم خوب نیست! یکی دیگه رو امام 

جماعت بذارین.

وصیت نامه بسیار
عجیب یک شهید 

سردار حاج حسین کاجی می گوید: بعد از جنگ، 
در حال تفحص در منطقه ی کردس��تان عراق 
بودیم که به  طرز غیرعادی، جنازه ی ش��هیدی 

را پیدا کردیم.
از جیب شهید، یک کیف پالستیکی در آوردم، 
داخل کیف، وصیت نامه قرار داشت که کامال سالم 

بود و این چیز عجیبی بود.
در وصیت نامه نوشته بود:

من سیدحسن، بچه ی تهران و از لشکر حضرت 
رسول )صل اهلل علیه وآله وسلم( هستم ...

پدر و مادر عزیزم! شهدا با اهل بیت علیهم السالم 
ارتباط دارند. اهل بیت، شهدا را دعوت می کنند ...

من در ش��ب حمله، یعنی فردا شب، به شهادت 
می رسم و جنازه ام هشت سال و پنج ماه و 25 روز 

در منطقه می ماند!
بعد از این مدت، جنازه ی من پیدا می شود و زمانی 
که جنازه ی من پیدا می شود، امام خمینی در بین 

شما نیست.
این اسراری است که ائمه به من گفتند و من به 
ش��ما می گویم. به مردم بگویید، ما فردا شما را 
شفاعت می کنیم. بگویید که ما را فراموش نکنند.

و...
بعد از خواندن وصیت نامه، درباره ی عملیاتی که 
لشکر حضرت رسول )صل اهلل علیه وآله وسلم( آن 

شب انجام داده بود، تحقیق کردیم.
دیدیم درست در همان تاریخ بوده و هشت سال و 

پنج ماه و 25 روز از آن گذشته است.
)خاطرات ماندگار؛ ص1۹2 تا 1۹5(

شهیدانهلبخندجبهه س��ردار نائینی، گفت: اولویت بن��دی پژوهش ها، و 
مهم تر از همه حاکمیت روحیه و تفکر بس��یجی در 
پژوهشگران، نهادهای پژوهشی و دانشگاهها، میتوانند 
جایگاه پژوهش را ارتقاء و مرزهای علم و دانش را در این 

حوزه توسعه دهد.
در مراس��م آئین اختتامیه دوس��االنه انتخ��اب آثار 
پژوهشی دفاع مقدس و جبهه مقاومت، " جایزه شهید 
واالمقام سپهبد پاسدار حاج قاسم سلیمانی "، سردار 
علی محمد نائینی، رییس مرکز اسناد و تحقیقات دفاع 
مقدس، به بیان سخنانی پرداخت که متن کامل آن، 

چنین است:
سالم بر ارواح طیبه شهیدان واالمقام انقالب اسالمی، 
ش��هیدان دفاع مق��دس، جبهه مقاوم��ت، امنیت و 

شهیدان اخیر و امام شهداء، فرمانده کل قوا در دوران 
دفاع مقدس، حضرت امام خمینی - رضوان اهلل تعالی 

علیه –
آرزوی سالمتی و طول عمر پربرکت برای رهبر معظم 
انقالب اسالمی، حضرت آیة اهلل العظمی امام خامنه ای 

عزیز - مدظلّه  العالی -
عرض تسلیت ایام سوگواری شهادت صدیقه طاهره، 

حضرت فاطمه زهرا سالم اهلل علیها.
همچنان که مستحضرید، دو ساالنه اول در سال 13۹۹ 
با حضور سردار دکتر باقری، رئیس محترم ستاد کل 

نیروهای مسلح، برگزار شد.
این جشنواره، مهم ترین رویداد علمی پیرامون دفاع 
مقدس و جبهه مقاومت است که دوساالنه برگزار می 
شود. با توجه به نقش و جایگاه پژوهش، قرار شد بررسی 
پژوهش های دفاع مقدس و جبهه مقاومت مستقل و 

مکمل دوساالنه، انتخاب کتاب دفاع مقدس باشد.
دومین دوساالنه، با فراخوان آثار در ۹ حوزه مختلف، از 

پانزدهم دی ماه سال 1400 آغاز گردید.
آثار پژوهشی ش��امل کتب، نش��ریات و رساله های 
دانشگاهی است که توسط داوران متخصص، در شش 

حوزه ارزیابی شده است.
فرآیند داوری، مراحل مختلفی داشت. بعد از فراخوان، 
آثار، دریافت و در دبیرخانه با توجه به ش��رایط اولیه، 
بررسی شد. سپس آثار در اختیار گروه های علمی قرار 
گرفت. هر اثر، حداقل توسط دو داور متخصص ارزیابی 
گردیده اس��ت. نتایج حاصل از ارزیابی، از گروه های 
داوری به شورای علمی سپرده شده و در نهایت، آثار 

منتخب مشخص گردید.
با توجه به  اینکه گزارش علمی جشنواره را آقای دکتر 
محسن پرویز، دبیر علمی، ارائه خواهند داد، از تکرار 
گزارش عملکرد گروه های داوری، خودداری می کنم.

به طور قطع، پژوهش در م��ورد حوادث مهم تاریخی 
و تاریخ ساز، همچون دفاع مقدس و جبهه مقاومت، 
فرهنگ مقاومت و روحیه ملی را تقویت و پیشرفت در 

همه عرصه های علمی را در پی خواهد داشت.
پژوهش، به معنای مرزبانی از تاریخ و میراث فرهنگی 
کشور است. هر چه اهتمام به تولید پژوهش عالمانه و 
مستند بیشتر باشد، آثار ادبی و هنری و روایت های 

شفاهی، معتبرتر خواهد بود.
امروز در جنگ شناختی و جنگ روایت، پژوهشگران 
در خط مقدم مقابله با تحری��ف، روایت های جعلی و 

مخدوش هستند.
تبیین مبانی و معارف انقالب اسالمی، دفاع مقدس و 
جبهه مقاومت، فقط با تولید محتوای معتبر، مستند و 

پژوهش ممکن است.
در تالیف و تدوین آثار ادبی، هنری و روایت ش��فاهی 
از دفاع مقدس و جبهه مقاومت، باید پژوهش را اصل 

قرار دهیم. پژوهشگر، باید از منابع دست اول، عالمانه و 
محققانه، روایت معیار و مستند را کشف کند.

خوشبختانه، امروز هم پژوهشگران باتجربه و موفق 
داریم و هم منابع بی مانند از اسناد جنگ که حاصل 
مجاهدت راویان در دوران دفاع مقدس است، موجود 
و در اختیار پژوهش��گران قرار دارد. عالوه بر گنجینه 
اس��نادی، تاریخ ش��فاهی فرماندهان جن��گ و روز 
ش��مارهای دفاع مقدس، دو گنجینه دیگر در اختیار 

پژوهشگران است.
تبیین نقش و اهمیت تفکر و پژوهش، گفتمان سازی 
پیرامون پژوهش و دفاع مقدس، کشف، شناسایی و 
شبکه سازی پژوهش��گران، ترویج روحیه و فرهنگ 
پژوهش، انتقال تجربه، خودباوری و اعتماد به نفس، 
پژوهش محور کردن روایت های شفاهی، آثار ادبی و 
هنری، افزایش توجه و حساسیت جامعه علمی، هدف 

های این جشنواره می باشد.
برای نیل به جایگاه مناس��ب در عرصه پژوهش های 
دفاع مق��دس و جبهه مقاومت، نیازمند نقش��ه راه و 
هدفگذاری راهبردی، راهبرد و هدف های عملیاتی 

هستیم.
تشکیل بانک اطالعاتی پژوهشگران، ایجاد مکانیزم 
مناسب برای ثبت عملکرد پژوهشی، ترویج و تقویت 
آثار پژوهش��ی، جهت دهی به فعالیت های علمی و 
دانش��گاهی، به روز کردن منابع و خدمات اسنادی، 
برجسته کردن نقش دانشگاهها، حمایت از پایان نامه 
های دانشجویی در مقطع تحصیالت تکمیلی، برپایی 
کارگاه های پژوهش آموزی، تربیت پژوهشگران جوان،

اولویت بندی پژوهش ها، و مهم تر از همه، "حاکمیت 
روحیه و تفکر بسیجی" در پژوهش��گران، نهادهای 
پژوهشی و دانشگاه ها، می توانند جایگاه پژوهش را 
ارتقاء و مرز های علم و دانش را در این حوزه توس��عه 

دهد.

بررسی وضعیت ثبت پایان نامه های مقطع تحصیالت 
تکمیلی با موضوع و کلید واژه »د  ل نیس��ت و ساز و 
کارهای موجود برای تشویق، راهنمایی و حمایت از 
کار علمی در موضوع دفاع مقدس و جبهه مقاومت، در 

دانشگاه ها کافی نیست.
در فاصله ده ساله اخیر، در دانشگاه های کشور، حدود 
3 هزار پایان نامه و رساله در موضوعات مختلف »دفاع 

مقدس« دفاع و به ثبت رسیده است.
در حالی که رهبر معظم انقالب اسالمی، مکرر نسبت 
به ترجمه آثار بومی و آشنا کردن مخاطبان خارجی با 
کتاب های دفاع مقدس، تأکید کرده اند؛ لکن در حوزه 
ترجمه آثار بومی دفاع مقدس و جبهه مقاومت با نهضت 
ترجمه و مطالبه رهبری، فاصله بسیار زیاد است. آثار 

ترجمه شده خارجی در بازار کتاب فراوان است؛ ولی 
متاس��فانه با بی تفاوتی و غفلت در مورد ترجمه آثار 

بومی مواجهیم.
به هر صورت از همه پدیدآورن��دگان 500 اثر جدید 
پژوهشی در یک دوره دوس��اله، صمیمانه تشکر می 
کنیم. از ناش��رین محترم که همکاری داش��تند، از 
مجریان تاریخ شفاهی، محققین پروژه های تحقیقاتی 
دفاع مقدس و جبهه مقاومت، مترجمان آثار، مدیران 
مسئول و سردبیران نشریات علمی، اساتید دروس دفاع 

مقدس دانشگاه ها و داوران آثار تشکر می کنم.
امیدواریم با مجاهدت جامعه علمی و پژوهشی، مراکز 
تحقیقاتی و دانشگاه ها، ناشرین، مراکز اسنادی و رسانه 
ها، شاهد تقویت بیشتر فرهنگ پژوهش و پژوهشگری 

در حوزه دفاع مقدس و جبهه مقاومت باشیم.

حاکمیت»روحیهبسیجی«مرزهای
علمراتوسعهمیدهد

دشمنلگدزد؛هوشیارشدیم؟!
زینبنجیب

امروز در جنگ شناختی و جنگ 
روایت، پژوهش�گران در خط 
مقدم مقابله با تحریف، روایت 
های جعلی و مخدوش هستند.

تبیین مبانی و مع�ارف انقالب 
اسالمی، دفاع مقدس و جبهه 
مقاومت، فقط با تولید محتوای 

معتبر، مستند و پژوهش 
ممکن است.

ب�رای نی�ل ب�ه جای�گاه 
عرص�ه  در  مناس�ب 
پژوه�ش ه�ای دف�اع 
مقدس و جبهه مقاومت، 
و  راه  نقش�ه  نیازمن�د 
هدفگ�ذاری راهب�ردی، 
راهب�رد و ه�دف ه�ای 

عملیاتی هستیم.

از نخس��تین روزهایی که ناآرامی ها و اغتشاش��ات 
در کش��ور به وجود آمد، صفحاتی به ن��ام »جوانان 
محالِت« ش��هرهای بزرگ و جوانان دیگر شهرها و 
شهرستان های کشور، در ش��بکه های اجتماعی به 

خصوص در اینستاگرام و توییتر، به وجود آمد.
این صفحات، ابتدا به صورت هماهنگ، فراخوان های 
برگزاری تجمعات منتش��ر کردند که آن فراخوان ها 
توس��ط ش��بکه اینترنش��نال وابس��ته به عربستان 

سعودی، مورد بازنشر قرار گرفت. 
شبکه اینترنشنال که بارها تشویق به ایجاد خشونت 
و تجزیه ایران کرده اس��ت، هر روز به طور میانگین، 
یک فراخوان از جوانان محالت که بیش��تر در قالب 

خبر فوری بوده، منتشر کرده است.
این صفحات در ادامه، تصاویری از شعارنویس��ی ها 
و اغتشاش��ات خیابانی به صورت گس��ترده منتشر 
کردند. اما آن ها به این می��زان کفایت نکردند و دو 
اقدام دیگر انجام دادند؛ نخست آموزش ساخت مواد 
آتش زا و دوم انتشار تصاویر افراد بسیجی، و تشویق 
برای حمله به آن ها، خانه ها و خانواده هایشان. آن ها 
حتی تصاویر خانم هایی منتشر کردند و خواستند تا 

به آن ها و فرزندانشان حمله شود.
همچنین بنا بر پایشی که صورت گرفته، صفحاتی 
که به نام ش��هرهای یک منطقه ایجاد ش��ده است، 
همدیگر را پوش��ش می دهند؛ یعنی آن چیزی که 
در صفحه یک ش��هر منتشر می ش��ود، در صفحات 
شهرهای مجوار هم است. اما صفحاتی که مثال به نام 
شهرهای شمال یک اس��تان ایجاد شده، با صفحات 
شهرهای مرکزی آن استان، به لحاظ محتوا متفاوت 

است. 
همچنین در تمام این صفحات، تولیدات و خبرهای 
اینترنش��نال به صورت ویژه بازنش��ر داده می شود؛ 
یعنی صفحات جوانان محالت و شهرهای مختلف، 
در ازای اینکه فراخوان هایشان در شبکه اینترنشنال 
منتشر می ش��ود، اخبار آن شبکه را در صفحاتشان، 

بازنشر می دهند.
از ابتدای ش��کل گیری و نحوه فعالیت این صفحات، 
گفته می ش��د که این ها توس��ط منافقی��ن اداره و 

سازماندهی می شود که اکنون بنابر اسناد و مدارکی 
که به تسنیم رسیده، این گمانه را تقویت می کند و 

حاکی از اتفاقات عجیبی هم است.
کما اینکه تاکنون نیز سازمان منافقین، در پوشش ها 
و عناوی��ن مختلف همچون ش��ورای ملی مقاومت، 

اقدام به انجام فعالیت و جذب نیرو کرده است.
گردانن��دگان هر یک از صفح��ات جوانان محالت و 
شهرها، به صورت ش��بکه هرمی، به افرادی متصل 
هستند که نه آن ها را دیده اند و نه می شناسند. بیشتر 
سرشبکه ها نیز، نام های دخترانه همچون »نگین«، 
»مژده« و... دارند که به هر یک از گردانندگان، وعده 
پرداخت پول حتی تا مبلغ 25 ه��زار دالر از طریق 

رمز ارز داده اند.
در مدیریت ای��ن صفحات نیز تقس��یم کار صورت 
گرفته اس��ت؛ ب��ه طور مث��ال، سرش��بکه مدیریت 
صفحات شهرهای بزرگ کشور با سرشبکه مدیریت 

صفحات جنوب کشور، متفاوت است.

برخ��ی از اف��راد با این تص��ور که صفحات توس��ط 
اف��رادی در داخل کش��ور و در همان ش��هرها اداره 
می ش��ود، تصاویر و ویدیوهایی برای آن ها ارسال و 
همکاری کردند، اما چند روز بعد لو  رفتند و دستگیر 
 ش��دند؛ چرا که گردانن��دگان این صفح��ات، طبق 
یک دستورالعمل س��ازمانی، برای اینکه خشونت و 
درگیری را در کشور زنده نگه دارند، اطالعات کسانی 
را که ب��ا آن ها همکاری ک��رده بودند را با حس��اب 
کاربری دیگری، برای نیروهای امنیتی ارسال کردند. 
خبرهای دس��تگیری را هم به طور ویژه منتش��ر و 

برجسته کردند!
شبکه تلویزیونی اینترنش��نال، وابسته به عربستان 
س��عودی، از آغاز فعالیتش تاکنون، باره��ا اقدام به 
پوشش زنده س��خنان و نشست های سران گروهک 

تروریستی منافقین کرده است. 
س��ازمان مجاهدین خلق که با عن��وان منافقین در 
ایران شناخته می شود، در دهه 60، بیش از 12 هزار 
نفر از مردم و مقامات کشورمان را به شهادت رساند. 
گفته می ش��ود این گروهک در عراق نیز، جمعیت 

بسیاری از شیعیان و افراد را به قتل رساند.

»جوانانمحالت«چهکسانیهستند؟

ادامه از همین صفحه
 خالصه مجرم و بازجو باه��م گریه میکنند. آخر، 
تازه  فهمیده که این۸سال، چه قدر فضای مجازی 
مغزش را شستشو داده تا دست به این جنایت بزند. 
به مادرش میگوید: با مادران ش��هدا صحبت کن، 
طلب عفو نکن، فقط طلب حاللیت کن. من مثل 

یک حیوان، برادرم را کشتم!
مجید رضا میگوید: چند حس��رت ب��ه دلم مانده. 
یک بار دیگر، دست مادرم را ببوسم. به مادرم کادو 
بدهم. بعد از۸  س��ال، دوباره پایم به حرم امام رضا 
علیه السالم برسد)این حرف را با گریه و زجه میزند 
و بازجو هم، همراهش گریه و زجه میزند(. او بسیار 

پشیمان و شکسته شده بود.
در حقیقت میشود گفت، دشمن، دوتا جوان ما را 
ش��هید نکرد؛ بلکه دوتا جوان را شهید کرد ویک 
جوان را کشت! دشمن، یک جوان را که میتوانست 
سرباز امام زمان عجل اهلل تعالی فرجه الشریف باشد، 

تبدیل به یک قاتل کرد!
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1( کرونا را که قول داده بود، جمع کرد 
2( اقتصاد را به برجام گره نزد 

3( به مردم، صدها توهین نکرد 
4( ه��ر جا م��ردم گرفتار بودند، حاضر ش��د هم 

خودش، هم وزرا و هم استاندارها 
5( در کاخ زندگی نکرد 

6( پول بی پشتوانه چاپ نکرد 
7( یارانه ها را ۹ برابر کرد 

۸( کارخانه ها و شرکت ها را فعال کرد 
۹( انرژی هسته ای را به حدی رساند که قابلیت 

تولید بمب اتم را داریم 
10( به رهبری توهین نکرد 

11( رتبه بن��دی معلم ه��ا را پس از چهل س��ال، 
عملیاتی کرد 

12( بودجه ی مناطق محروم را چند برابر کرد 
13( از قاچ��اق هزاران ت��ن آرد، روغن یارانه ای، 

جلوگیری کرد 
14( انباره��ای کاالهای متروکه را س��اماندهی و 
درآم��د ده هزار میلیارد تومانی حاصل کرد که قبال 

فقط 200میلیارد تومان بود
15( صنعت فضایی را فعال کرد و ماهواره ها یکی 

پس از دیگری، به فضا پرتاب می شوند 
16( ایران را عضو شانگهای کرد 

17( کرویدر شمال_جنوب را فعال کرد. در آمد 
حاصل از آن در آینده به اندازه ی فروش نفت خواهد 

بود
1۸( فروش نفت با قیمت باالی صد دالر را به حد 

مطلوب رساند 
1۹( 40 میلیارد دالر فقط از روس��یه سرمایه ی 

خارجی جذب کرد 
20( پترو پاالیشگاه ها را فعال کرد تا از خام فروشی 

جلوگیری شود 
21( کشت فرا سرزمینی را در روسیه، ونزوئال و... 

فعال کرد 
22( ص��ادرات خدم��ات فنی مهندس��ی را به ۸ 

میلیارد دالر رساند 

23( س��اخت هواپیمای مس��افری را با مشارکت 
چین و روسیه آغاز کرد 

24( فروش کشتی های اقیانوس پیما را آغاز کرد. 
فعال دو فروند به ونزوئال فروخته شد

25( کف حقوق بازنشستگان را 50 درصد افزایش 
داد و بقیه را 3۸ درصد 

26( اغلب هفته ها سفر استانی داشت و به درددل 

مردم گوش کرد 
27( بسیاری از شوراها که ده سال تشکیل نشده 

بود با حضور خودش تشکیل داد 
2۸( ظرفیت پزشکی را ده درصد افزایش داد 

2۹( ابر بدهکارهای بانکی را افشا کرد 
30( تم��ام س��واحل دریاها ش��مال و جنوب را 

آزادسازی کرد
31( کناره های رودخانه ی کرج را آزاد کرد 

32( حق آبه ی ایران از افغانستان را وصول کرد 
33( نرخ خرید گندم از کشاورزها را 3 برابر کرد 

34( مشکل نهاده های دامی را حل کرد 
35(مشکل قطعی برق که پارسال پشت سر هم 

قطع می شد، حل کرد 
36( س��امانه ی صدور بر خط ص��دور مجوزها را 

راه اندازی وامضاهای طالیی را حذف کرد 
37( ی��ک و نی��م میلیون مس��کن را در مراحل 

مختلف ساخت، دنبال کرد
3۸( وام ازدواج به زوجین داد 

3۹( وام ودیعه ی اجاره ی مسکن داد 
40( وام میلیاردی به شرکت های دانش بنیان داد 
41( اس��تخدام و ج��ذب کلی نیرو ب��رای خرید 

خدمات
42(پرداخت وام فرزندآوری 

43(پرداخت وام درمان ناباروری
 44( ازهم��ه مهمتر جلوی دزدی عده ای گرفته 

شده که جیغشان در آمده
حاال فهمیدید دش��منان چ��را اینهمه تالش می 

کنند تا جلوی پیشرفت کشور را بگیرند.

دستاوردهاوعالئمصداقتدولتسیزدهم

حکمسجدهبربرگ
درختانوگیاهان

پرس�ش: س�جده بر انواع برگ درختان و 
گیاهان، چه حکمی دارد؟

پاسخ: س��جده کردن بر برگ س��بز چای، بنابر 
احتیاط واجب صحیح نیس��ت، ولی س��جده بر 
برگ درخت قهوه که خود برگ، استفاده خوراکی 

ندارد، صحیح است.
س��جده بر ُگلهایی که خوراکی نیس��تند و نیز 
داروهای گیاهی که از زمین می روید و فقط برای 
معالجه ی بیماریها به کار می آید، مانند گل ختمی 
و گل بنفشه صحیح است، ولی بر گیاهانی که در 
موارد غیر معالجه نیز برای خواص طّبی که در آن 
است به مصرف خوراکی می رسد، مانند خاکشیر 

و امثال آن، درست نیست.
)منبع پاسخ: رساله آموزشی امام خامنه ای(

اطمینانبهوقتنماز

هرگاه با شروع اذان برای مکلف اطمینان حاصل 
شود که وقت نماز داخل شده است، الزم نیست تا 

پایان اذان صبر کند و می تواند نماز بخواند.
 البته  در مورد نماز صبح، برای رعایت احتیاط، 
حدود ده دقیقه بع��د از ش��روع اذان، نماز صبح 

خوانده شود.
منبع: رساله نماز و روزه، مسأله 21

پرسشوپاسخدینی
چهمیخواستیم،چهشد؟!

ابراهیمشریفی

شبکه های اجتماعی، پدیده ای که در عصر ما از 
کوچک و بزرگ، از روستایی و شهری و... همه را 
مبتالی به خود کرده است. در مواجهه با همدیگر، 
گزینه آشنای راه ارتباطی بین مردمان، این شبکه 
ها شده اند. کمابیش از فواید و مضرات این شبکه 
ها ش��نیده ایم، ولی این نکته برایم جالب بود که 
با شما به اش��تراک گذاش��تم. از این شبکه، چه 
تصوری در ده س��ال پیش داشتیم و االن کارایی 

آنها چه شده است؟!
در س��ال 2010، مجلة تایم, مارک زاکربرگ را 
چهرۀ س��ال نامید و مأموریت فیس ب��وک را این  
دانس��ت که »توده های  هیاهوگ��ر را رام کرده و 
دنیای تنها، ضداجتماع و سراس��ر بی نظمی را به 
دنیایی صمیمی تبدیل کند«. در طول اولین دهة 
استفادۀ گس��ترده از اینترنت، نظر رایج این بود: 
مردم هر چه بیشتر بتوانند با دیگران ارتباط برقرار 
کنند، مهربان تر و فهیم تر می ش��وند و در نتیجه، 
دنیا هم در صلح و هماهنگی بیشتری خواهد بود.

ام��ا در س��ال 2021، آن نوع ن��گاه، دیدگاهی 
دردناک و ساده لوحانه به نظر می رسد. هیاهوگراِن 
آنالین، روز و ش��ب ب��ا یکدیگر ن��زاع می کنند و 
برخی از آن ها در دنیای واقعی، مرتکب خشونت 

می شوند.
 اینترنت، انسان ها را به یکدیگر متصل می کند، 
اما لزوماً همدلی به وجود نم��ی آورد. اینترنت در 
بدترین حالت می تواند به دس��تگاه عظیم تولید 
بی��زاری، خش��ونت، ناراحتی و حال ب��د متقابل 

شباهت پیدا کند.
ش��اید بهتر اس��ت گاه��ی ب��ه این پیش��نهاد 
هنس��ل)یکی از اندیشمندان ش��ناخته شده در 
رشته ارتباطات( اندیش��ید که می گوید: باید به  
فکر شروع دوره ی پرهیز از شبکه های اجتماعی 
باشید. گاهی اوقات دوری کامل و فاصله  گرفتن از 
آن ها، بهترین روش برای پی بردن به این موضوع 
اس��ت که اس��تفاده نکردن از این ابرازها، چطور 
باعث ایجاد یک تجربه ی لذت بخش شده و روی 

سالمت روان شما تأثیر می گذارند.

تحلیل

مدیریت هیجان 
کاذب جوانان 

َّما بَْدُء ُوُقوِع الِْفَتِن اَْهَواٌء تُتََّبُع َوأَْحَکاٌم تُْبَتَدُع  إِن
یَُخالَُف فِْیَها ِکَتاُب اهلل؛ همانا آغاز پدید آمدن 
فتنه ها، هواپرستی، و بدعت گذاری در احکام 
آس��مانی اس��ت، نوآوری هایی که قرآن با آن 

مخالف است.
بر اس��اس این فرمای��ش نوران��ی از حضرت 
علی)علیه الس��الم(، یکی از دو منشأ پیدایش 
خطراتی که از درون، جامعه اسالمی را تهدید 
می کند، پیروی از هوا و هوس و دنبال کردن 

خواهش های نفسانی می باشد.
پیروی از خواس��ته های نفسانی، ممکن است 
از س��وی افرادی ص��ورت پذیرد، ک��ه علم به 
مخالفت این اعمال با دس��تورات اسالم دارند. 
گاهی عام��ل بیرونی، ب��ه تش��دید و تهییج 
خواهش های نفس��انی کمک می کن��د و در 
نتیجه باعث می ش��ود تا جوان��ان به طور غیر 
طبیعی به هیجان درآین��د و غیر جوانان نیز، 
فریفت��ه زرق و برق ه��ای برخی از کش��ورها 
شوند. در این جا با دیدن مناظر دلربا و مشاهده 
شب نشینی ها، مجالس عیش و نوش و اموری 
از این قبیل، فرد مس��لمان انقالبی نیز ممکن 
اس��ت حالل و حرام خدا را فراموش کرده، از 
هوای نفس خود پی��روی نماید. هنگامی این 
خطر تش��دید می گردد که محدوده آن، افراد 
زیادی از جامعه را در بر بگیرد، در این صورت، 
خطر جدی و جلوگیری از آن، بس��یار مشکل 

خواهد بود.
البته این سخن به آن معنا نیست که این افراد 
تبدیل به یک عده انسان های کافر، منافق و یا 
ضد انقالب گردیده اند؛ زیرا چه بسا همین افراد 
حاضر باش��ند براي انقالب ف��داکاری کنند و 
حتی برای جهاد حاضر باشند از نظام اسالمی 
و ناموس و شرف خود دفاع کنند. تنها چیزی 
که اینان در آن ضعف دارند، این اس��ت که در 
ش��رایط عادی به دنبال ارضای خواسته های 
نفسانی خویش هستند، هرچند از راه های غیر 

مشروع باشد.
 )کتاب انقالب اسالمی و ریشه های آن به قلم 

عالمه مصباح یزدی)ره(، ص 164(

صرفه جویی 21۰۰ میلیاردی، 
دستاورد عبور مستقیم 

در ایران خودرو

مه��دی خطیب��ی، مدیرعامل گ��روه صنعتی 
ایران خودرو، در نشس��ت تبیی��ن فرصت های 
اقتص��ادی، عبور مس��تقیم تولی��د در صنعت 
خودرو با اش��اره به این که در مدت مشابه سال 
قبل، چند معضل اساسی و ریشه ای گریبان گیر 
ایران خودرو و صنعت خ��ودرو بود، اظهار کرد: 
کیفیت به طور خاص و برجس��ته، یکی از این 
معضالت بود که انتظ��ارات را برآورده نمی کرد 
و هر روز درباره آن اظهار نظر می شد. همچنین 
دو  پارکینگ ه��ای  در  ناق��ص  خودرو ه��ای 
خودروس��از بزرگ کش��ور که به بیش از 1۸0 
هزار دستگاه می رسید، موضوع دیگری بود که 

تبدیل به یک معضل ملی شده بود.
مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو، با اش��اره 
به این که اکنون ع��الوه بر افزایش تیراژ تولید، 
شاهد ثبات نس��بی و تولید کامل صد درصدی 
هس��تیم، یادآور شد: با یک حساب سرانگشتی 
از نظ��ر اقتصادی، تولید کامل بی��ش از 2 هزار 
میلی��ارد تومان ب��رای ایران خودرو دس��تاورد 
داشته اس��ت، همچنین ش��اهد بهبود کیفیت 
و کاه��ش بی��ش از 25 درصدی نم��ره منفی 

محصوالت تولیدی ایران خودرو هستیم.
خطیبی با بیان این که اکنون گلوگاه های تولید، 
شناسایی شده و مقدمات رشد و توسعه صنعت 
خودرو در کشور فراهم شده است، خاطرنشان 
کرد: گرچه تولید عبور مس��تقیم، خوب و نیاز 
صنعت خودرو اس��ت، اما باید در شبکه تامین 
نیز شاهد افزایش ظرفیت باشیم و انبارش مواد 
اولیه و قطعات کامل شود که هنوز به این مهم 
نرس��یده ایم، اکنون با گذش��ت چند ماه از این 
اتفاق، به طور روزانه و حتی س��اعتی، قطعات 
تامین می شود و مثال یکی از دالیل کاهش تیراژ 
تولید شب گذشته نیز، تاخیر در ورود رینگ از 

نی ریز بوده است.

دستاوردهادرمسیرانقالب

طب��ق بیان اله��ی در قرآن مجی��د، تمامی کرات 
آس��مانی، خورشید، ماه، س��تارگان، کشتی، مرکب 
ها، موجودات زمینی، دش��ت، کوه، مراتع، جنگل ها 
و شب و روز، همه مسّخر انسان کاملی اند که دارای 

مقام خلیفة اللهی است:
َر لَُکْم األَنْهاَر؛ خدا نهرها را مسخر شما     1. َو َسخَّ

ساخت
َر لَُکُم الُْفلَْک؛ خدا کشتی را مسخر شما     2. َوَسخَّ

ساخت
َر لَُکْم اللَّْیَل َو النَّهاَر؛ خدا شب و روز را     3. َو َس��خَّ

مسخر شما ساخت
مَس َو الَقَمَر؛ خدا خورشید و  َر لَُکْم الشَّ    4. َوَس��خَّ

ماه را مسخر شما ساخت
ماواِت َو مافِی األَْرِض؛  َر لَُکُم مافِی السَّ    5. َو َس��خَّ
خدا آنچه را که در آسمان و زمین است مسخر شما 

ساخت
    از نظ��ر جهان بینی اس��الم، آن قدر به انس��ان 
ارزش و مقام داده ش��ده اس��ت که همه موجودات 
دیگر، مسّخر این انسان اند؛ انسانی که »خلیفة اهلّل« 

است و قلبش جایگاه نور خدا می باشد.
   در هی��چ مکتبی، انس��ان دارای چنین ارزش��ی 
نیس��ت و چنین موقعیت و ش��خصیتی ندارد. این 
ویژگی مکتب اسالم است که ارزش وجودی انسان را 

تا این حد باال می برد.
   خدای حکیم و کریم، کش��تی ه��ا، هواپیماها، 
ماشین ها، حیوانات، دریاها، نهرها، شب ها، و روزها 
را به خدمت  انس��ان در آورد، تا در مس��یر منافع او 

حرکت کنند.
   این عظمت را خدا برای انسان قرار داد و او مقام 
خلیفه اللهی و اش��رف مخلوقات الهی بودن را برای 

انسان ترسیم و تنظیم کرد.
   بیشتر اندیشمندان، محققان و مفسران معتقدند 
که انس��ان، برترین موجود و اش��رف مخلوقات الهی 
اس��ت و دلیل هایی را از آیات و روایات اس��المی در 

تایید  این مطلب بیان می کنند.
   خداوند، مبدأ انسان را از خود معرفی می کند: 

   1. نََفْخ��ُت فیِه ِم��ْن ُروحی؛ و از روح خود در آن 
دمیدم.

   2. خداوند به انسان اسماء را یاد داد.
   3. به دس��تور خداوند، مالئکه بر انس��ان سجده 

کردند
   4. خداون��د مقام خالف��ت در عالم تکوین را به 

انسان داده است.
   5. انس��ان به جهت »عقل خدادادی« و »کمال 

اختیاری«، بر سایر موجودات برتری دارد.
   برخ��ی از دانش��مندان و بزرگان دین،  معتقدند 
که نوع خلقت انسان، دلیلی بر اشرف مخلوقات بودن 

او است.
   خداوند حکیم می فرماید: إِْذ َقاَل َربَُّک لِلَْماَلئَِکِة 
إِنِّي َجاِعٌل فِي األَأْْرِض َخلِیَفًة؛ هنگامی که پروردگارت 
به فرشتگان گفت: من بر آنم که در زمین جانشینی 

قرار دهم.

   انس��ان الیق مقام اشرف مخلوقات و الیق مقام 
خلیفه اللهی و جانش��ینی خدا است. وی با کرامت و 
فضیلت رتبه انس��انیت، می تواند به آن مقام بزرگ 

دست یابد.
   فرهنگ غرب به دنبال شکستن این مقام انسانی 
اس��ت . می خواهد انس��ان را از مقام ق��رب الهی، به 
جایگاه اسفل السافلین تنزل دهد و از مقام حیوانی، 

پست تر سازد.
   مکتب اسالم، قصد دارد انسان بر همه مخلوقات 
اله��ی فائق آید و معیار ش��رافت و برتری را از جنبه 
مادی، به جنبه ارزش��ی و اخالقی تغییر داده است و 
در آیات و روایات متعددی، مالک برتری انسان ها بر 
یکدیگ��ر را رعایت کردن تقوای الهی و پای بندی به 

ارزش های اخالقی دانسته است.
 خداون��د مهرب��ان در قرآن کریم می فرمای��د: إَِنّ 
أَْکَرَمُکْم ِعْنَد اهلَلِهّ أَتَْقاُکْم؛ گرامی ترین شما نزد خداوند، 

با تقواترین شماست. 
    پیامب��ر اکرم حض��رت محمد )صلی اهلل علیه و 
َُّکم واِحٌد، و إّن  آله و س��لم( نیز می فرماین��د: »إّن رب
أباُکم واِحٌد، و ِدیُنُکم واِحٌد، و نَبیُُّکم واِحٌد، و ال َفضَل 
، و ال أحَمَر  ، و ال َعَجمیٍّ علی َعَربیٍّ لَِعَربیٍّ علی َعَجمیٍّ
علی أس��َوَد، و ال أسَوَد علی أحَمَر، إالّ بِالتَّقوی؛ همانا 
پروردگار ش��ما، یکی اس��ت و پدر شما، یکی و دین 
ش��ما، یکی و پیامبرتان، یکی. هیچ عربی را بر هیچ 
عجمی، برتری نیست و هیچ عجمی را بر هیچ عربی 
و هیچ گندم گونی را بر هیچ سیاهی و هیچ سیاهی 

را بر هیچ گندم گونی، مگر به تقوا.
    بر این اس��اس، مالک برتری مؤمنان بر یکدیگر 

میزان تقوای آن هاست، نه چیز دیگری.
   انس��ان ها، با تقوای الهی به مقام خلیفة اللهی و 

مقام اشرف مخلوقاتی می رسند.
   چنین انس��انی هر چه بزرگ تر ش��ود، تقوای او 
بیشتر می گردد. هر چه تقوایش بیشتر شود، عزیزتر 
می شود و چون به سن پیری رسد، بایستی زیباترین 

خدمت را به او داشت.
   خ��دای بزرگ درباره زمان پیری و کهن س��الی 
انس��ان می فرماید: َوَقَض��ی َربَُّک أاَلَّ تَْعُب��ُدواْ إاِلَّ إِیَّاُه 
َوبِالَْوالَِدیِْن إِْحَسانًا إِمَّا یَْبُلَغنَّ ِعنَدَک الِْکَبَر أََحُدُهَما أَْو 
َُّهَما َقْوالً  َُّهَمآ أُفٍّ َوالَ تَْنَهْرُهَما َوُقل ل ِکاَلُهَما َفالَ تَُقل ل
َکِریًما؛ و پروردگارت مقرر کرد که جز او را نپرستید 
و به پدر و مادر ]خود[ نیکی کنید. هر گاه تا تو زنده 
ای، هر دو یا یکی از آنان به کهن سالی رسند، به آنان 
اُّف مگو و آنان را به درشتی خطاب مکن و با آنان به 

اکرام سخن بگوی.
 آنها در دوران پیری، س��خت ترین حاالت را دارند 
و بیش��تر در خود، احس��اس نیاز به کمک فرزندان 
می کنند؛ زیرا از برآورده کردن بسیاری از ضروریات 

زندگی خود، ناتوان اند. یکی از توقعات و آرزوهای پدر 
و مادر از فرزندان نیز این است که در پیری و ناتوانی، 

بتوانند کمک کار آنها باشند.
   اس��الم ب��رای حفظ جایگاه پ��در و مادر، چنین 

دستوری را صادر کرده است.
   پیری والدین، موجب مسئولیت بیشتر فرزندان، 
در خودداری از رفتار بی ادبانه؛ مانند رد کردن آنها با 

تندی و خشونت و سخنان رنج آور می باشد.
   امروزه، با انس��ان شناسی های مختلفی روبه رو 
هس��تیم که هر کدام از زاویه ای خاص، به انسان و 
مقوله های انس��انی می نگرن��د و تصویری خاص از 

انسان به نمایش می گذارند.
    یکی از این نگرش ها که خاستگاه غالب آن در 
فلس��فه های غربی اس��ت، نگاه به بشر با »محوریت 
انسان« اس��ت که از آن به انسان گرایی یا اومانیسم 

یاد می شود.
    این نگرش که بسیاری از مولفه های آن مبتنی 
بر مبانی سکوالریسم و در تقابل با آموزه های دینی 
اس��ت، پس از دوره رنس��انس اوج گرفت و در دوره 
مدرن به گونه ای سازمان یافته، نظم و نسق یافت و 
در بیشتر جریان های فکری غرب، پیگیری می شود.

   اومانیس��م، مهم ترین ویژگی انس��ان شناختی 
فرهنگ معاصر غرب است و به معناي اصالت انسان 

دنیوی و این جهانی است.
   این نگاه به بعد الهی و دینی و روحانی و معنوی 
انسان، کاری ندارد. نگاه به انسان در مکتب اومانیسم، 
ن��گاه ابزاری و مادی و دنیایی اس��ت ک��ه در مقابل 

دیدگاه جامع مکتب اسالم قرار دارد.
   در انس��ان شناس��ی غربی، انس��ان، موجود رها 
شده از قیود دین است. انسان، محورمدار عالم است 
وتدبیر جهان به دس��ت اوست .مبنای زندگی او، نه 
بر پایه دین که بر س��تون عق��ل وعلم منهای وحی 

و خدا است.
    امور ماورائی در نگاه غرب،  مباحثی مبهم و پوچ 
و فاقد هستی است، و استفاده از عالئم  دیني درحد 

یک سنبل است.
   در این انس��ان شناسی، "اخالق" نسبی وحاصل 
تجربه بش��ری است وعمل ضد اخالقی وجود ندارد. 
تنها قی��د آزادی، اصل عدم ضرر به دیگران اس��ت. 
فردیت انسانی، ارزش دارد و هر عقیده ، ولو غیردینی 

حرمت دارد.
   در نگاه اومانیس��تی، هدف اززندگی، رسیدن به 
لذت آنی است وسود بیشتر، در گرو لّذت بیشتراست.

   خ��دا و دین و معنویت، در فرهنگ غرب جایی 
ندارد. سخن از انسان نیز، فقط در راستای بهره مادی 

ارباب فرهنگ، قابل بحث و بیان است.
   اساسی ترین چالش غرب، در این است که اسالم 

و انس��ان را نش��ناخته اند. در غرب، همین اندازه که 
کسی بگوید دستگاه شناخت رو بنا و روابط تولید زیر 
بنا اس��ت، انسان را تقلیل داده است، در حالی که در 
اسالم، شناخت زیر بنا و سایر چیزها از قبیل روابط 

تولید، رو بنا است.
   در جوامع غربی، ارزش مطلق وجود ندارد و همه 
اش نسبی است. ارزش ها در گذر تاریخ به وجود می 

آیند و در گذر تاریخ هم محو می شوند.
   اومانیس��م، ش��الوده فرهن��گ و فلس��فه بعد از 
رنسانس در غرب است که بر اساس آن، انسان میزان 
کلی��ه ارزش ها و فضای��ل، از جمله حق و حق گرایی 

است.
    اومانیس��م، جنبشی فلس��فی و ادبی است که 
زیربنای رنسانس می باشد و فرهنگ دوره مدرنیته را 
تشکیل می دهد. این جنبش، سرشت انسانی و عالیق 

طبیعت آدمی را، میزان همه چیز قرار می دهد. 
   پایه گ��ذاران اومانیس��م، در ص��دد بودند تا روح 
آزادی و خودمختاری انس��ان را که در قرون وسطی 
از دست داده بود، دیگر بار از طریق ادبیات کالسیک 
به او بازگردانند، ت��ا بتواند طبیعت و تاریخ را قلمرو 

حکومت خود ساخته و بر آن مسلط شوند.
   در اکثر موارد، "انسان گرایی" در برابر "خداگرایی" 
قرار داده شده اس��ت و انس��ان از جایگاه الهی خود، 
س��قوط کرده است. انس��ان، دیگر انسان نیست. به 
انس��ان، به عنوان شیء مادی نگاه می شود و در این 
مبحث، هرگز از بُعد الهی بشر، سخنی به میان نمی 

آید. 
   س��خن از بُعد جس��مانی و شهوت و دنیا و لذت 
اس��ت. س��خن از کمال حیوانی است. غافل از اینکه 
انسان بدون کمال الهی، انسان نیست. وقتی هدف، 
جس��م و لذت از جسم ش��د، دیگر فرد پیر و افتاده 
و فرتوت و زش��ت، ارزش��ی ندارد. ارزش در جوانی و 

زیبایی و سالمتی است.
   فرهنگ اس��المی بر خ��الف فرهنگ غربی که 
سالمندان و سالخوردگان را به نحوی از محیط خانه 
و رواب��ط خانوادگی دور می کند، به آنان ارج می نهد 
و برای آنان حرمت قائل اس��ت و سفارش به احترام 

آنان می کند.
    پیامبر مکرم اسالم)صل اهلل علیه وآله وسلم( نیز 
به طور مکرر، به رعایت حقوق و احترام گذاشتن به 
سالخوردگان، سالمندان و پیران امت سفارش کرده 
ان��د و جوانان را به بهره  گیری از تجارب و افکار آنان، 

تشویق نموده اند.
    در روایتی، پیامبربزرگ اس��الم )صل اهلل علیه و 
آله وسلم( در خصوص احترام گذاشتن به سالمندان، 
فرموده ان��د: هر کس فضیلت و مقام یک »بزرگ« را 
به خاطر س��ن و سالش بشناسد و او را مورد احترام 
قرار ده��د، خدای متعال او را از هراس و نگرانی روز 

قیامت، ایمن می دارد.
    فرهن��گ غرب��ي، بر عکس ن��گاه دینی، وجود 
سالمندان را در خانواده ، زائده ای مزاحم می  پندارد ....
ادامه در صفحه ۴

اسالمعلیهاومانیسم
علیشیرازی

ای��ران، ب��ه عن��وان بزرگتری��ن دارن��ده مناب��ع 
هیدروکرب��وری دنیا، یک کش��ور نفتی محس��وب 
می شود. بدین معنا که بودجه دولت اتکای زیادی به 
درآمدهای حاصل از خام فروشی نفت دارد و صنعت 
نفت ایران به عنوان پیشران توسعه اقتصادی کشور 

و محرک سایر صنایع عمل می کند.
آمریکایی ها با این فهم نسبت به اهمیت صنعت 
نف��ت ایران، س��عی کردن��د با اعم��ال تحریم های 
نفتی، دو مش��کل بزرگ برای کش��ور ایجاد کنند 
که ش��امل  »محدودی��ت در ص��ادرات نفت خام و 
کاهش درآمدهای نفت��ی« و »جلوگیری از جذب 
سرمایه گذاری خارجی برای توسعه صنعت نفت و 

شکوفایی اقتصاد کشور« است.
اما سوال اساسی این است که آیا مذاکره با آمریکا 
و احیای برجام، کمکی به حل دو مشکل ایجاد شده 
می کند؟ برای پاسخ به پرسش، بهتره به تجربه قبلی 

برجام مراجعه کنیم.
طبق آم��ار اوپک، امض��ای برجام ی��ک فایده و 
یک هزینه بر صادرات نفت ایران برجای گذاش��ت. 
فایده برج��ام، افزایش صادرات نف��ت ایران از یک 
به دو میلیون بش��که در روز در ب��ازه زمانی کوتاه 
اج��رای برجام ب��ود و هزینه برج��ام، از بین رفتن 

زیرساخت های دور زدن تحریم نفتی بود که موجب 
ش��د بعد از خروج آمریکا از برج��ام، صادرات نفت 
ایران به یک میلیون بش��که سابق قبل از پذیرش 
برجام برنگردد و به کمتر از 100 هزار بشکه، کاهش 

پیدا کند!

بدین ترتیب همه فایده برجام در افزایش صادرات 
نفت، با لو رفتن زیرساخت دور زدن تحریم در دوره 
اجرای برجام، از بین رفت و میانگین صادرات نفت 
ایران در دولت تدبیر و امید نسبت به دولت قبل و 

بعد از خود تغییری نک��رد و به طور میانگین روی 
یک میلیون بشکه در روز باقی ماند.

* در دوره اج�رای برجام، نفت فروش رفت، 
ولی پول برنگشت

البته با توجه به ناتوانی برجام در تعلیق تحریم های 
بانک��ی، در بازه زمانی اجرای برج��ام، پول نفت به 
کشور برنگشت و در حساب های رسمی ایران بلوکه 
ش��د، این اتفاق در حالی رخ داد که به گفته بیژن 
زنگنه وزیر سابق نفت، ایران همه درآمد نفتی خود 
در شرایط تحریم را با شبکه تراستی و حساب های 

غیررسمی دریافت کرده است.
* ص�دور مجوز س�رمایه گذاری خارجی در 

دولت سیزدهم، سه برابر اوج برجام
اما درب��اره س��رمایه گذاری، طبق آمار س��ازمان 
س��رمایه گذاری خارجی، مجموع ارزش مجوزهای 
سرمایه گذاری خارجی صادر شده در اوج برجام در 
س��ال ۹5، 10.2 میلیارد دالر بود که از این میزان 
۸.7 میلیارد دالر آن، ب��ه دلیل عدم کارایی برجام 
در پوشش ریسک سرمایه گذار، توسط شرکت های 

خارجی باطل ش��د و تنه��ا 1.5 میلیارد دالر آن به 
ثمر نشست.

اما طبق آمار در سال اول دولت سیزدهم، مجموع 
مجوزهای س��رمایه گذاری خارجی صادرشده ۸.۹ 
میلی��ارد دالر بود ک��ه از این می��زان 4.۸ میلیارد 
دالرش به ثمر نشست؛ یعنی بیش از سه برابر دوره 

اجرای برجام.

دولت س��یزدهم ب��ه ج��ای مذاکره ب��ا آمریکا، 
توانس��ت با اجرای راهبرد بی اثرس��ازی تحریم ها، 
هم نفت بیشتری نس��بت به دولت قبل بفروشد و 
هم س��رمایه گذاری خارجی بیش��تری جذب کند، 
راهبردی که در ادامه کار نیز نباید به آن خدشه ای 

وارد شود.

رشد۲۲۰درصدیسرمایهگذاریخارجیدرایران
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شدهاست.
موضوع »انقالب« که مدتی است مقام معظم رهبری، 
به صورت های مختلف روی آن تأکید می فرمایند و شاید 
برای بعضی ها یا خیلی ها جای س��ؤال باش��د که در این 
موقعیت، به چه مناسبتی، ایشان این قدر روی این عنوان 
تکیه می کنند. در دیدار با حوزویان، علما و فضال و این ها، 
به مناس��بت هایی تأکید می کنند ک��ه حوزه باید انقالبی 
بماند. در دیدار با دانشجویان و اساتید و طبقات مختلف 
به خصوص نخبگانی که در حرکت جامعه مؤثر هس��تند، 
باز روی همین عنوان تکیه می کنند. س��ّرش چیست؟ و 

وظیفه ما چیست؟
برای اطاعت این امر مطاع ایشان، به نظرم تابه حال در 
دو جلسه ای که عزیزان فارغ التحصیالن داشته اند، درباره 
همین موضوع بحث ش��ده اس��ت. این سومین جلسه ای 
است که عنوان کار و نشس��ت را همین قرار داده اند. اگر 
فرصت��ی می بود، ب��د نبود یک جمع بن��دی از بحث های 
گذش��ته و طرح س��ؤاالت باقیمان��ده و مکمل بحث های 
گذشته، به صورت یک مجموعه سؤاالتی که تیترهای یک 

کتابی را بتواند تشکیل بدهد، انجام می گرفت.
بنده به یک��ی از موضوعاتی که اطراف این عنوان کلی 
مطرح می شود، اش��اره می کنم. یکی از موضوعات فرعی 
ک��ه در اطراف ای��ن عنوان و این بحث مطرح می ش��ود، 
»آفت ه��ای آینده برای انقالب« اس��ت. خب این انقالب، 
قری��ب به 40 س��ال پیش اتفاق افت��اد و مراحلی را طی 
کرد. تا زمانی که حضرت امام رضوان اهلل علیه در این عالم 
تشریف داش��تند، همواره نهال انقالب را تغذیه و آبیاری 
کردند، بعد هم جانش��ین شایسته شان، به خوبی در مقام 
انجام وظیفه و ادامه کار امام برآمدند؛ شکراهلل سعیهم؛ اما 
می بینیم و بیش ازآنچه می بینیم، می شود حدس زد که 
احتماالً در برخی از ابعاد، ضعف هایی پدید آمده و خدایی 
نک��رده این نگرانی وج��ود دارد که ای��ن منحنی انقالب 
نزولی بشود. ان شاءاهلل چنین چیزی نخواهد شد و خدا به 
برکت خون های شهدا و فداکاری های انقالبیون مخلص، 
نمی گذارد که در این انقالب، ضعف اساسی پدید بیاید و 

خودش انقالب را حفظ خواهد کرد؛ اما به هرحال وظیفه  
ما این است که در حدی که فهممان می رسد، با استفاده 
از تجربیات گذشته و معاصر، سعی کنیم از ضعف هایی که 
ممکن اس��ت در این انقالب پدید بیاید یا خدایی نکرده 
آس��یب هایی که به انقالب بخورد، پیشگیری بشود و اگر 
خدایی نکرده باز در یک گوشه هایی چنین چیزهایی رخ 

داده باشد، زودتر به فکر ترمیم آن باشیم.
آسیب های انقالب

به نظر می رس��د آس��یب هایی که محتمل است برای 
انق��الب پیش بیاید را، بتوان به دو دس��ته تقس��یم کرد. 

به خاطر این که این آس��یب ها هر چه باشد، عامل قریب 
آن، رفتاره��ای ماس��ت؛ إِنَّ اهللَّ الَیَُغیِهُّرَمابَِقْوٍم َحتَّی یَُغیِهُّرواْ 
َما بِأَنُْفِس��ِهْم. اگر این نعمتی که خدا به ما داده، یک وقت 
ضعیف بشود، نشانه این است که ما ضعف پیدا کرده و به 

وظایفمان درست عمل نکرده ایم.
کار انس��انی هم دو رکن دارد؛ یک رکن آن، مربوط به 
ش��ناخت و آگاهی و رکن دیگر مرب��وط به نیت و انگیزه 
انسان می شود. هر کار اختیاری را حساب بکنیم، این دو 
رکن اساسی را دارد؛ هم انسان باید بداند و هم بخواهد و 

به دنبال آن تالش کند.

آفت هایی که ممکن است به این انقالب ضربه بزند، یا 
به بخش دانسته ها و معلومات و شناخت ها و آگاهی های 
ما برمی گ��ردد، یا به آن چیزی که به خواس��ت و انگیزه 
رفتارم��ان ضرر می زند، مربوط می ش��ود. آنچه مربوط به 
شناخت ها می ش��ود، اولش این است که از چیزهایی که 
شناختیم، باور کردیم، تصدیق کردیم و چه بسا مدت ها بر 
طبق آن عمل کردیم، کم کم غافل بشویم، فراموش کنیم 
و توجه نکنیم که این عوامل برای ادامه کار انقالبی و حفظ 
دستاوردهای انقالب وجود دارد و باید به این مسائل توجه 

کرد و دغدغه اش را داشت.
روزمرگی؛ عامل غفلت

اولی��ن چیزی ک��ه موجب غفلت می ش��ود، روزمرگی 
زندگی است. خیلی ها را ما سراغ داریم؛ در یک برهه ای از 
زمان، انسان احساس می کند یک وظیفه ای هست، برای 
حرکتی انگیزه ای پیدا می کند، حاضر می ش��ود فداکاری 
کند، وقت بگذارد، س��رمایه گذاری کند، از خواسته هایش 
صرف نظر کند، از پست و مقام و پول و شهرت و محبوبیت 
و زنده  باد و مرده باد و این حرف ها بگذرد، برای این که یک 
کار مهمی که وظیفه اش می داند را انجام بدهد. یک چندی 
هم مش��غول می شود، بعد کم کم خسته می شود؛ مسائل 
زندگی به انسان هجوم می آورد؛ زن و بچه؛ باالخره خرج ها 
زیاد می شود، گرانی و تورم هست، بچه ها بزرگ می شوند، 
پس��رها را باید زن داد، دخترها را باید ش��وهر داد، خرج 
دارد، باید زندگی را فراهم کرد و س��ایر مش��کالت دیگر. 
این روزمرگی باعث می شود که انسان از آن وظیفه ای که 
می دانست، غافل بشود. حاال هم اگر از او بپرسند، جواب 
می ده��د: بله! بله! تردیدی پیدا نکرده؛ یادش رفته، غافل 
است. این چیزی اس��ت که همه آدمیزادها در معرضش 
هستند. اگر یک کسی بگوید: من از این که غفلت عارضم 
بشود مصون هس��تم، خود همین، دلیل بر این است که 

غافل شده است. همه ما، در معرض این آفت هستیم.
برای جلوگیری از این آفت، اول س��عی کنیم دانسته ها 
و باوره��ای خودمان را به مناس��بت هایی بازگو کنیم، با 
دیگران بحث کنیم، یادمان بیاوریم، اخبارش را بخوانیم، 
ب��رای دیگران بگوییم، اگر تجربه های��ی داریم به دیگران 

منتقل کنیم.

استعمار،بهدنبالشکست
اقتصادیایران

اس��تعمار امریکا، از ذخایر هنگفت نفت خود اس��تفاده 

نمی کند، و از دیگران می خرد که     برای مصالح کشورش 

محفوظ باشد؛ ولی شاه ایران، این طالی سیاه را می فروشد 

و خزانة     ایران و ملت را تهی می کند، و درآمد آن را به جای 

اینکه صرف این ملت پابرهنه و     گرس��نه نماید، به اربابان 

استعمارگرش وام می دهد؛ و یا اسلحه های خانمانسوز و 

مخرب     می خرد تا از منافع و مطامع استعمارگران در ایران 

و منطقه نگهبانی کند، و به خونریزی و     سرکوبی جنبشهای 

ضد استعماری ادامه دهد. 

   او تا دیروز با اخذ وامهای کمرش��کن از خارج، اقتصاد 

ایران را به ورشکستگی     می کشانید و امروز با دادن وامها و 

خرید اسلحه، ملت را به افالس کشانیده و از رشد باز   می 

دارد. معامالت اس��ارت بار و بخصوص معاملة 15 میلیارد 

دالری اخیر با اس��تعمار امریکا،     ضربة نابودکنندۀ دیگری 

است که ش��اه به اقتصاد ایران، وارد ساخته و چوب حراج 

تازه ای     اس��ت که بر ثروت و ذخایر ملت محروم ایران می 

زند. 

) پی��ام به ملت مس��لمان ایران ، نجف اش��رف 1352، 

صحیفه امام، ج3، ص 73(  

پایدرسعالمهمصباحیزدی)ره(؛

آفتهاییکهانقالباسالمیراتهدیدمیکند

در هفته های اخیر، بازار ارز دچار نوسانات قیمتی 
ش��د و قیمت ها در این بازار، مسیر صعودی به خود 
گرف��ت. در واکنش به این ش��رایط، دولت و به طور 
خاص بانک مرکزی، اقدامات سیاس��تی خود برای 
کنت��رل هیجانات بازار ارز و بازگرداندن ثبات به این 
ب��ازار را، به اجرا گذاش��تند. در آخرین نمونه، بانک 
مرکزی نس��بت به خرید حواله ارزی صادرکنندگان 

و تحویل اسکناس ارز به آنان، اقدام کرد.
در همی��ن رابطه عل��ی صالح آب��ادی، رئیس کل 
بان��ک مرکزی گفت: صادرکنندگانی که در خارج از 
کش��ور حواله ارزی دارند، با تحوی��ل حواله ارزی به 
بانک مرکزی، به همان میزان اسکناس دالر دریافت 
می کنند و صادرکننده می تواند ارز دریافت ش��ده را 
در بازار متشکل ارزی، به قیمت روز به فروش برساند 

و در مقاب��ل، حواله ارزی که در اختیار بانک مرکزی 
است، برای واردات مورد استفاده قرار می گیرد.

سیاست جدید بانک مرکزی و دیگر سیاست های 
اجرا ش��ده در یک س��ال و نیم اخیر، نشان می دهد 
دولت سیزدهم قصد تکرار روش های شکست خورده 
دولت های گذش��ته در مواجهه با التهابات بازار ارز را 
ندارد. به بیان دقیق تر بانک مرکزی مصمم است تنها 
با ش��یوه های کارشناس��ی و مبتنی با قواعد علمی، 

نوسانات این بازار را مدیریت کند.
تعیین قیمت های دستوری، ورود مستقیم به بازار 
و ارز پاشی گسترده، چوب حراج زدن به ذخایر ارزی 
کش��ور و ... از ش��اخص ترین سیاست های شکست 
خورده در سال های اخیر، برای مقابله با التهابات بازار 
ارز اس��ت که بانک مرکزی دولت سیزدهم از تکرار 
آنها پرهیز کرده است. در واقع بانک مرکزی متعهد 
است، التهابات بازار ارز را تنها با اتکا به ظرفیت های 

بازار و بدون ورود مستقیم، حل کند.
این رویکرد بانک مرکزی، هرچند واجد اثربخشی 
درازم��دت بوده و مانع تک��رار جهش قیمت در بازار 
ارز در دوره های زمانی چند س��ال یکبار می ش��ود، 
اما برخ��الف روش های قبلی، زودبازده نبوده و برای 
اثرگ��ذاری، نیازمند زمان اس��ت. زمان بر بودن این 
شیوه مدیریت بازار ارز، اما باعث تحمیل هزینه های 
سیاس��ی به دول��ت و به طور خ��اص، بانک مرکزی 
می ش��ود. چنان که نم��ود آش��کار آن را می توان در 
روزهای اخیر مشاهده کرد. پس از گذشته چند روز 
از رش��د قیمت ها در بازار ارز، تحلیل ها، پیشنهادها 
و انتقاده��ای مختلفی در این رابطه از س��وی افراد 
مختلف از مردم عادی گرفته تا اس��اتید دانشگاهی 
رشته اقتصاد و حتی مسئوالن دولت گذشته از جمله 
عبدالناصر همتی به عنوان رکورددار افزایش نرخ ارز، 
مطرح ش��د. با گذش��ت هر روز از التهاب ب��ازار ارز، 
انتقادها نسبت به سیاست های بانک مرکزی تندتر 

و تحلیل ها درباره علت این نوسانات عجیب تر شد.
رون�ق تحلیل ها و پیش بینی ه�ای ناپخته و 

فضایی در موضوع ارز
از جمل��ه تحلیل ه��ای عجیبی که ب��ه تازگی در 
تشریح دالیل التهاب بازار ارز مطرح شده، حذف ارز 
4200 تومانی است. این تحلیل در حالی مطرح شده 
که در صورت اثرگذاری حذف دالر 4200 تومانی بر 
بازار ارز، این اثر می بایس��ت در همان ابتدای حذف 
ارز 4200 تومانی خودنمایی می کرد، نه این که پس 
از هف��ت ماه، ناگهان آثار ح��ذف ارز 4200 تومانی 

خودنمای��ی کند! نکته مهم تر، این که ش��دیدترین 
س��قوط ارزش پول مل��ی، از قض��ا در دوران اجرای 
سیاس��ت ارز 4200 تومان��ی رخ داد. در نتیجه، این 
سیاس��ت به هیچ وجه نمی تواند عاملی برای حفظ 
ارزش پول ملی و ثبات بازار ارز باشد. به نظر می رسد 
خاستگاه این قبیل تحلیل ها، عمدتاً افرادی هستند 
که پیش از این مجری این سیاست ها بوده و اکنون 
در ص��دد بهره برداری از فرصت التهاب بازار ارز برای 
توجیه سیاست شکست خورده خود و فرار از سواالت 
مربوط به توزیع ده ها میلیارد دالر رانت ارزی از محل 

ذخایر ارزی کشور به افراد خاص هستند.
هیجانات اخیر ب��ازار ارز البته عالوه بر تحلیل ها، 
به پیش بینی ها هم سرایت کرده تا جایی که برخی 
بدون توجه به وضعیت منابع و مصارف ارزی کشور 
و نیز بدون در نظر گرفتن کش��ش بازار ارز، ارقامی 
فضایی و بی مبنا را به عنوان نرخ ارز در روزهای آینده 
مطرح می کنند. با این حال، رخدادها و جهش های 
عجیب بازار ارز در س��ال های اخیر، متاسفانه فضا را 
برای پذی��رش این قبیل تحلیل ها و پیش بینی های 
فضای��ی فراه��م کرده اس��ت. مس��ئله ای ک��ه کار 
سیاس��ت گذار را برای ثبات بخشی به بازار و کنترل 

هیجانات، سخت تر می کند.
فراموشی تورم و نگاه صرف به بازار ارز

اس��تفاده دولت ها از نرخ ارز ب��رای کنترل تورم از 
یک سو و تزریق برخی تحلیل های نادرست از سوی 
برخی سیاسیون و اعضای هیئت علمی رشته اقتصاد 
طی س��ال های اخیر در رابطه با نحوه مدیریت بازار 

ارز، ذهنیت سیاست گذار و به ویژه روسای دولت ها 
را در موضوع چگونگی مدیریت بازار ارز و سیاس��ت 
ارزی کشور، به هم ریخته است. سال ها تبدیل شدن 
دالر به ابزار سرکوب مصنوعی تورم و حمایت طیفی 
خاص از اقتصاددانان از این سیاس��ت، توجهات را از 
»ت��ورم« به عنوان اصلی ترین عام��ل کاهش ارزش 
پول ملی، به معلول تورم یعنی »نوس��انات بازار ارز« 

منحرف کرده است.
در این میان، تبدیل ش��دن نرخ ارز به مس��ئله ای 
سیاسی و انتخاباتی، هرگونه تغییر در روش مدیریت 
ب��ازار ارز را ناگزیر از پرداخت هزینه های س��نگین 
سیاسی کرده است. همین مسئله بود که باعث شد 
برخی دولت ها، دائماً سیاس��ت های شکست خورده 

قبل��ی را تکرار ک��رده و از این رهگذر، منافع ملی را 
قربانی منافع سیاسی و انتخاباتی خود کنند. با این 
حال، دولت سیزدهم مصمم به تغییر این ریل غلط 
اس��ت و بنا ندارد روش های شکست خورده قبلی را 
تکرار کند و در نهایت هم هزینه های سنگین آن را 

به کشور و مردم تحمیل کند.
دولت س��یزدهم تصمیم گرفته برخ��الف دولت 
گذش��ته، خود را قربانی تعدیل قیمت��ی در بازار ارز 
کند، تا همچون سال های ۹7 و ۹۹ جهش های چند 
برابری نرخ ارز، معیش��ت مردم و اقتصاد کشور را از 
پای درنیاورد. بر همین اساس، تمرکز دولت سیزدهم 
برخالف دولت های پیشین، بر کنترل ریشه ای تورم 
به جای سرکوب مصنوعی نرخ ارز است. سیاستی که 
هرچند نتایج آن بر بازار ارز با تاخیر به بار می نشیند، 
اما یکبار برای همیشه بساط افت ارزش پول ملی را، 

برخواهد چید.

دولتوبازارهیجانیارز قابلتوجهآقایانخود
حقیرپندار!

برابر اعالم رس��می نهادهای بین المللی، ایران 
هم اکن��ون  چهاردهمین اقتصاد جهان و  باالتر 
از اسپانیا، ترکیه، عربستان، رژیم اشغالگر قدس 

و ... قرار دارد.
یادتون میاد رهبرانقالب  یک بارفرمودند: من 
به اش��تباه گفتم، رتبه ی اقتصاد ایران هجدهم 
دنیاست وبعدا گفتند که این آمارمال چند سال 

پیش هست، چه سر و صدایی راه انداختند؟!
یادتون میاد چقدر کوبیدند که ای وای، ایران ما 
ویران شد وکل رسانه هاشون رو برای سیاه نمایی 

علیه ایران، بسیج کردند؟!
حاال شدیم رتبه ی چهاردهم، یعنی چند پله 
وضعیت ما بهتر ش��د .اما این جماعت خودحقیر 
پن��دار و چهره ها، یا  روزه س��کوت گرفتند و یا 
شروع کردند به منفی بافی که حاال این فقط یک 
شاخص هس��ت و باید مابقی شاخص ها رو دید 
و مردم ایران خودش��ون میدونن که وضعیتشان 

سخت است و غیره ...!
خدا روش��کر این آمار هم بین المللی هس��ت 
و ه��م مردم م��ا دیگه دارند متوجه میش��ن که 
س��ختی ها فقط م��ال کش��ور ایران نیس��ت و 
بزرگترین کش��ورهای دنیا هم درگیر مشکالت 
شدید هستند. مخصوصا قشر ضعیف، توی همه 
ی کشورها، سختی های فراوانی رو تحمل میکنن. 
خالصه اینکه اگه ما مشکل داریم، دیگران هم 
دارن. و اگه ما هم بدون تحریم بودیم،  وضعیت  

بهتری داشتیم.
رسانه های معاند و مزدور، از یک طرف دائما از 
تحریم دفاع میکنن تا اقتصاد کشور ضعیف بشه، 
و از یک طرف اشک تمساح میریزن که ای وای  

اقتصاد ایران داغونه!
هرچند با وجود دولت انقالبی، انتظارات بیش 
از این هست و ان شااهلل آینده روشنی پیش روی 

ملت عزیز ایران هست.

اعطای 11 قلم کاال در
 طرح کاالبرگ 

س��ید صولت مرتضوی، در مورد قول دولت 
برای اختصاص س��هام عدالت ب��ه جاماندگان 
تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی )ره( و 
سازمان بهزیستی، اظهار کرد: همه کسانی که 
احساس می کنند حقوقی از آنها جا مانده است، 
می توانند به دستگاه های اجرایی مرتبط مراجعه 

و حقوق جامانده خود را پیگیری کنند.
وزیر تع��اون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: 
اگر حقی از آنها تضییع شده است، می توانند از 

دستگاه های مرتبط پیگیری کنند.
خداحافظدالر!

نش��ریه ایتالیای��ی L’IDENTITA می 
نویسد که دوران تس��لط واحد پول آمریکا، در 
حال پایان اس��ت و این خبر بس��یار بدی برای 

ایاالت متحده است.
کشورهای بریکس به رهبری چین، در مسیر 

جدیدی قرار دارند. 
ایده اقتصاد پولی جدید، به پول ایاالت متحده 

وابسته نیست. 
این جری��ان، بر میلیاردها نف��ر تأثیر خواهد 

گذاشت.
هشدارآژانسبینالمللیانرژی

بهکمبودگازاروپادر2023
آژانس بین المللی انرژی، امروز اعالم کرد که 
اتحادیه اروپا، گاز کافی برای عبور از زمس��تان 
امس��ال را دارد؛ اما در صورت کاهش بیش��تر 
واردات گاز از روسیه، سال آینده درگیر کمبود 

گاز خواهد شد.
این آژانس از دولت های اروپایی خواسته است 
تا به اقدامات خود در راس��تای صرفه جویی در 
مصرف انرژی، سرعت بخشیده و صنعت تولید 
نی��رو از انرژی های تجدیدپذیر را هم توس��عه 

دهند.
با وجود کاهش واردات گاز از روسیه طی سال 
جاری، کشورهای اروپایی توانسته اند از بحران 
کمبود ش��دید گاز با پر ک��ردن ذخایر گازی، 

بگریزند.
اروپا در سال 2021 معادل 412 میلیارد متر 

مکعب، گاز مصرف کرده است.
فاتح بی��رول، رئیس آژانس بین المللی انرژی 
می گوید: این یک چالش بزرگ برای اروپا است.

اخباراقتصادیاقتصادمقاومتی

آیتاهللسیستانیوتأییدراه
درستانقالب

س��ید  علیرضا مرن��دی، نماینده م��ردم تهران در 
مجلس شورای اس��المی، طی نطق میان دستور در 
صحن علنی مجلس، گفت: در سفری که به عتبات 
عالیات داشتم، توفیق زیارت مرجع عالیقدر حضرت 
آیت ا... سیس��تانی را پیدا کردم. ایشان می فرمودند: 
»کشورهای غربی، از همه امکانات کشورهای اسالمی 
نهایت سوء اس��تفاده را کردند، ولی متأسفانه شاهان 
و حکومت های کشورهای اسالمی، تالش نکردند تا 
از توانمندی های علمی آن کش��ورها، بهره ای نصیب 
کشورهای اسالمی شود«. آقای مرندی افزود: آیت ا... 
سیستانی، ضمن ابراز محبت و ارادت نسبت به مقام 
معظم رهبری و جمهوری اسالمی ایران، فرمودند: » 
جمهوری اسالمی ایران، راه درست را پیدا کرده و در 

این مسیر، در حال پیشرفت است«.
 )کتاب جلوه آفتاب، علی احمدی خواه(

آفت های�ی که ممکن اس�ت به این انقالب 
ضربه بزند، یا به بخش دانسته ها و معلومات 
و شناخت ها و آگاهی های ما برمی گردد، یا به 
آن چیزی که به خواس�ت و انگیزه رفتارمان 

ضرر می زند، مربوط می شود.

دس�توری،  قیمت ه�ای  تعیی�ن 
ورود مس�تقیم به بازار و ارز پاشی 
گسترده، چوب حراج زدن به ذخایر 
ارزی کش�ور و ... از ش�اخص ترین 
سیاس�ت های شکس�ت خورده در 
س�ال های اخی�ر، ب�رای مقابل�ه با 
التهاب�ات بازار ارز اس�ت که بانک 
مرکزی دول�ت س�یزدهم از تکرار 

آنها پرهیز کرده است.

ارز  ب�ازار  اخی�ر  هیجان�ات 
البت�ه ع�الوه ب�ر تحلیل ه�ا، ب�ه 
پیش بینی ها هم سرایت کرده تا 
جای�ی که برخی ب�دون توجه به 
وضعی�ت منابع و مص�ارف ارزی 
کشور و نیز بدون در نظر گرفتن 
کشش بازار ارز، ارقامی فضایی 
و بی مبن�ا را به عنوان نرخ ارز در 

روزهای آینده مطرح می کنند.


