فاطمه رهبر:

محمدحسینشفیعیها:

دختران نخبه انتظار امکان ایفای

رئیسجمهور باید پاسخگوی وضعیت

نقش در ارکان نظام را دارند

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی گفت :به
برکت نظام جمهوری اسالمی ایران ابتکار عمل حضرت
امام راحل و بعد از آن مقام معظم رهبری و زمینه هایی
که سبب شد که اعتماد عمومی نسبت به حضور زنان
و دختران جوان در جامعه جلب شد.بیش از  60درصد
رتبه قبولی دانش��گاه ها را دختران جوان به خودشان
اختصاص دادند و ش��اهد هس��تیم که در عرصههای
مختلف داخلی و بین المللی...
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دکتر اسداهلل بادامچیان:

غدیر الگوی حکمرانی خوب است
مهندس سید مصطفی میر سلیم:

درسی از غدیر
سیده فاطمه فخر:

عملکرد خواص در برابر غدیر
نصر عزیزی:

از واقعه غدیر تا استقرار نظام اسالمی

شماره 1079

کنونی فرهنگ و هنر باشد

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی گفت :بنده
ریشه مشکالت و حاشیههای تمامنشدنیاگر فرهنگ و
ارش��اد ما دچار این مصیبت تلخ و وضعیت دردآور شده
اس��ت ،علتش را ابتدا باید در پایتخت و در وزارتخانه
جس��تجو کرد؛ علت دوم نیز کس��انی هس��تند که در
داخل استان در گزینشها و پیشنهادها دخیل بودهاند.
متأسفانه چنین جریان معیوبی از سال  ٩٢در وزارتخانه
حاکم شده...
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آ م�و ز ش
سرمقاله
سید مصطفی میر سلیم های متعددی
در غدیر وجود
دارد؛ در ه�ر دوران�ی از تاریخ ،درس�ی
گرانبها بر مبنای مقتضیات آن زمانه می
ت�وان گرفت و بکاربس�ت.امروز دو نکتۀ
مه�م را م�ی توانیم به صورت برجس�ته
مطرح کنیم :
اسالم از دوران پیامبر با تهدید مهم و ریشه
ای مواج��ه ب��وده اس��ت و آن تضعیف جبهۀ
سیاسی اسالم و مدیریت اجتماعی بر مبنای
تعالیم الهی بوده اس��ت .از همان صدر اسالم
عده ای از صحابه ،اسالم را به عنوان شریعت و
برای مراسم عبادی قبول داشتند ولی خود را
از نظر سیاسی مستغنی از پیامبر می دانستند،
ه��ر چند آن را به رو نمی آوردند .آنها بالفاصله
پس از رحلت رس��ول اکرم با شتابزدگی هرچه
تمام تر سقیفه را برپا کردند تا تکلیف مدیریت
اجتماعی را مستقل از میراث نبوی روشن کنند
و درنتیج��ه انحرافی را در تاریخ اس�لام پدیدار
س��اختند که جبران آن تاکنون میس��ر نشده
است.
موض��وع والیت امر و رهبری امت اس�لامی
آن ق��در اهمیت دارد که در کالم الهی از آن به
تکمیل دین و اتمام نعمت و شکل گرفتن اسال ِم
مرضی خدا یاد ش��ده است .بعالوه پیامبر اکرم
ِّ
به مناسبتهای مختلف اهمیت جایگاه خالفت
و مدیریت سیاسی جامعۀ اس�لامی را با طرح
کردن موضوع والیت به امت اسالم گوشزد می

درسی از غدیر

ک��رد و نمونه های تاریخی صریح آن در س��ال
دهم هجرت به مناس��بت حجة الوداع و خطبه
های آن حضرت و نیز واقعۀ مهم و حیاتی غدیر
و همچنین در سفارش اصحاب به حضور یافتن
در س��پاه اسامه برای شرکت درجنگ موته می
بینیم .بدون استثنا آنهایی که اقتضای اسالم را
از لحاظ سیاس��ی نمی خواستند بپذیرند برای
هرکدام از گفته های مبارک پیامبر اکرم صلی
اهلل علیه و آله و سلم تعبیر و تفسیری ناقص و
ضعیف و واژگونه درست کردند تا نگذارند والیت
امری علی علیه الس�لام محقق ش��ود .برخی
به گفته های پیامبر چن��ان با دید تقدس می
نگریستند که مانع اثرگذاری آن در صحنۀ عمل
ش��وند .برخی والیت را به مفهوم دوستی تلقی
کردند تا زیر بار معنای سیاسی آن نروند .بعضی
هم قائل بودند که ساختار سیاسی مناسب برای

تحقق منویات نبوی مهیا نشده است...
گویی امروز نیز ما همان آس��یب پذیریهای
صدر اس�لام را داریم و آنهایی که بر نمی تابند
اسالم  ،پس از پیروزی انقالب اسالمی ،بر کشور
از نظر سیاس��ی اجتماعی حاکم ش��ود  ،همان
ترفنده��ا را می خواهند تک��رار کنند و همان
تفس��یرهای واژگونه را می خواهن��د به خورد
م��ردم بدهند و ادارۀ ام��ور جامعه را امری جدا
از ش��ریعت اسالم معرفی کنند و به هر صورت
والیت فقیه را جلوۀ بارز اسالم در ابعاد سیاسی و
اجتماعی آن است زیر سؤال ببرند .داستان غدیر
را از یاد نباید برد زیرا سرنوشت حکومت اسالمی
و پیشرفت جامعۀ اسالمی بدان وابسته است و
باید نسبت به تمام کس��انی که عمال خواهان
تجدید نظر طلبی اند تا اسالم سیاسی و والیت
فقیه را خدشه دار بنمایانند ،برحذر باشیم.

عملکرد خواص در برابر غدیر

غدی��ر به عنوان رویدادی که در همه زمانها
سیده فاطمه فخر
عضو شورای مرکزی جریان دارد ،قابل بررسی است .از جمله از این
منظر که چرا برغ��م آنکه همه در روز غدیر با
علی علیه الس�لام بیعت نمودند ولی چه عواملی باعث شد که همه علی
قهرمان قهرمانان ،اولین مظلوم عالم اسالم را بسازند.
را تنها گذاشته و از
ِ
بعضی از عوامل عبارتند از:
وضعیت خواص و افراد شاخص جامعه آن روز :خواص کسانی هستند
ک��ه به نحوی در جامعه تأثی��ر گذارند ،زیرا دارای قدرت تفکر و تحلیل و
تصمیم هستند و مردم به آنان اعتماد و اتکا دارند .اگر این افراد شناخت
دقیق و تحلیل صحیح و قدرت حل و فصل مس��ائل به نفع عوام جامعه
را داش��ته باشند ،آن جامعه س��عادتمند بوده و پویایی و اعتالء به دست
میآورد.
ولی اگر خواص یک جامعه خود را نیافته و گمراه باشند و تحت تأثیر
عواملی چون دنیاپرستی ،مقام پرستی ،راحت طلبی ،زرق و برق دنیایی
باشند؛ عامه آن جامعه راه باطل را پیش میگیرند.
خواص در زمان رحلت پیامبر (صلی اهلل علیه و آله) و شرایط بعد از آن،
کسانی بودند که اکثرا از صدر اسالم و بعضی چند سال پس از ظهور اسالم
با مسلمانان بوده و در واقعه غدیر نیز حضور داشتند و بعضی راوی حدیث
غدیر شدهاند .ولی این خواص چند دسته شدند:
 -1خواص بیبصیرت :زمان الزم و موجود برای یاری علی (علیه السالم)
را بعد از رحلت پیامبر از دس��ت داده ،و به عللی که خود ساخته بودند از
جمله عدالت علی (علیه الس�لام) و یا اینک��ه قریش از حضرت حمایت
نخواهد کرد و یا جوان بودن آن حضرت و  ...بهانه جویی کردند.
 -2خواص منافق و قدرت طلب :از سالها پیش ،این نقشه شوم را در سر

میپروراندند که حکومت را از خاندان بنیهاشم خارج نموده و زمام امور
مسلمانان به دست گیرند.
 -3کین��ه ورزی و حقد نس��بت به حضرت علی (علیه الس�لام) :آثار
و ریش��ههای بت پرس��تی هنوز در دل عدهای وجود داش��ت و کسی که
بیشترین مبارزه با کفار و بت پرستی را انجام داده بود ،علی (علیه السالم)
بود.
 -4افراد راحت طلب و س��لطهجو :زیر بار والیت علی (علیه الس�لام)
نرفتند و دیگران را نیز از همراهی با ایشان باز داشتند.
و اما خورش��ید غدیر همچن��ان بر تمام جهان در طول  1400س��ال
نورافش��انی کرده ،علما و دانشمندان مسلمان و شیعه بسیاری از علمای
اهل تسنن و حتی صاحبنظران غیر مسلمان نیز بر حقانیت علی (علیه
السالم) برای والیت امر مسلمین اقرار دارند.
هم اکنون نیز ش��یعیان جهان و مسلمانان آزاده و همه حق پویان به
عظمت غدیر ایمان داشته و در سایه سار والیت امیرالمؤمنین و در امتداد
آن والیت فقیه عادل زمان ،با وحدت و تالش و کوشش روز افزون و به دور
از رفتار خواص زمان حضرت علی (علیه السالم) ،شانه به شانه ،دست در
دست هم به فرمان رهبر از هیچ کوشش و تالشی فروگذار نمیکنند و آثار
یأس از آرزوی زوال دین اسالم در جهان و افول انقالب اسالمی که چهل
سال است در سر میپرورانند ،به خوبی نمایان شده است .استکبار جهانی
نیز هر روز با خواری و ذلت ،نئلضعی که هر یک بعد از دیگری بر وهن و
پوچی آنها میافزاید ،ابراز میدارند که با یک اشاره مقام معظم رهبری به
زبالهدان تاریخ سپرده میشود.
بن
لی ِ
ین ب ِ ِوالَیَ ِة أَمِی ِر ال ْ ُم ْؤ ِمن َ
ال ْ َح ْم ُد للِ هَّ ِ ال َّذِی َج َعلَ َنا م َِن ال ْ ُمت ََم ّسِ ِ��ک َ
ِین َع ّ ِ
أَب ِی طال ِب (علیه السالم)

دبیرکل حزب مؤتلفه اسالمی:

غدیر الگوی حکمرانی خوب است
سیاست مقاومت در پسابرجام جواب مثبت خواهد داد

بمؤتلف هاسالمی ،اسداهلل بادامچیان در بیان
به گزارش روابط عمومی حز 
مواضع هفتگی این حزب گفت :منطق مقاومت منطقی قاطع در صیانت از
یکند.
منافع ملی است که برتری وکارایی خود را مستمرا ً اثبات م 
وی ب��ا اش��اره به رف��ع توقی��ف نفتکش ایران��ی گفت :پ��س از ۶
هفت��ه از راهزن��ی دریایی انگلی��س درم��ورد نفتکش آدری��ان دریا،
تجبلالطارق که زیر حاکمیت انگلستان است ،بدون اعتنا
سحکوم 
رئی 
به هیاهوی آمریکا اع�لام کرد که این نفتکش میتواند منطق هرا ترک
کند ،گرچ هتا پایان این ماجرا و بازگشت نفتکش به مقصد خویش باید
یسیاس��ی خودداری کرد ،ام��ا پایان دادن حکومت جبل
از خوش بین 
الطارق به توقیف غیرقانونی نفتکش ،برتری دیپلماسی مقاومت و اقتدار
یدهد.
را نشان م 
دبیرکل حزب موتلفه اس�لامی تأکید کرد :سیاست خارجی ایران در
نزدگی و احساس��ات،
همه موارد باید با پرهیز از هیجا 
تخیل محوری و براس��اس عزت ،حکمت ،مصلحت و
معطوف به حفظ منافع ملی با دیپلماس��ی اقتدار اجرا
ش��ود و بی��ان قاطعیت همراه با منطق جهان پس��ند
همواره نتیجه مثبت داده و خواهد داد.
بادامچیان اظهار داش��ت :در پس��ابرجام نیز همین
سیاست جواب مثبت خواهد داد .همان طور که دست
رد دکت��ر ظریف به تحریم او از طرف ترامپ ،موقعیت
وی را در صحنه سیاس��ت جهانی باالتر برد و واکنش
یها حکای��ت از همین موضع قاطع
عصبان��ی آمریکای 
یکند.
م
وی گف��ت :سیاس��ت مقاومت در براب��ر تحری مها و
یهای سیاسی آمریکا و برخی کش ورهای اروپایی
بازیگر 
یها را وادار کرد به پیام دهی توس��ط
ب��ود که آمریکای 
واس��ط هها اقدام کنند و اقدام قاطع و شجاعانه رهبری
معظم بود که در صحنه جهانی ،اقتدار ایران اس�لامی
را افزون نمود.
دبی��رکل حزب موتلفه اس�لامی تأکید ک��رد :این
دیپلماس��ی اقتدار و مقاومت اس��ت که سید مقاومت،
سیدحس��ن نص��راهلل را در تحوالت منطق��ه در برابر
تها به عجز رسانده
یهای آمریکا و صهیونیس�� 
زورگوی 
و زمینه را برای فروپاش��ی رژیم غاصب اسرائیل آماده
یها هم در مقاومت انتفاضه اسالمی به
یکند .فلسطین 
م
این موقعیت مهم دست یافت هاند و این مقاومت ارزشی
یهاس��ت که در سایه سار اس�لام نبوی و علوی و
یمن 
سیاست خارجی ایران در همه موارد باید با پرهیز از
هیجان زدگی و احساسات ،تخیل محوری و براساس
عزت ،حکمت ،مصلحت و معطوف به حفظ منافع ملی
با دیپلماسی اقتدار اجرا شود و بیان قاطعیت همراه با
منطق جهان پسند همواره نتیجه مثبت داده و خواهد داد
یها و امارات را به شکست
عزت عاش��ورایی ،متجاوزان به یمن از سعود 
رسانده و حامیان آمریکایی و انگلیسی آنها را مأیوس کرده است.
بادامچیان در ادامه با اش��اره به دیدار نماینده انصاراهلل یمن با ولی امر
نگفت :این دیدار ،پیامی داش��ت که به صراحت خط والیت و
مس��لمی 
کارآی��ی آن را جلو های تازه داد .یمنیها در این دیدار مهم که در جهان
بازتاب ویژ های داش��ت اعالم کردند ما والیت ش��ما را امتداد خط پیامبر

ی(ع) میدانیم و مواضع حیدری و علوی
اس�لام و والیت امیر مؤمنان عل 
شما را در حمایت از مردم یمن ،مایه برکت و روحیه بخش میدانیم.
وی افزود :ملت ایران در سوابق تاریخی خویش همواره برای ملت بزرگ
یمن احترام ویژ های قائل بوده و اکنون هم در کنار این ملت مظلوم در برابر
ستمگران جهانی است و امید دارد که به زودی شاهد پیروزی ملت یمن
در مقاومت چندساله خود باشد.
دبیرکل حزب مؤتلفه اسالمی درباره دیدار اعضای گرو ههای جهادی با
رهبر معظم انقالب اظهار داشت :برای حل مشکالت و روی آوردن دولت
سیازدهم که مجلس گام دوم انقالب اسالمی است،
کریمه اسالمی و مجل 
کش��ور نیازمند مدیریت جهادی در همه عرص ههاست و مردم نیز اگر به
مدیران و چهر ههایی رأی دهند که سوابق درخشان در جهاد و پاکدستی
یتوانند به تحقق عدالت و پیشرفت همه جانبه امیدوار
و پاکدامنی دارند ،م 

باشند .در دوره دوازدهم حزب مؤتلفه اسالمی ،شعار ما مدیریت جهادی
با مسئولیت پذیری حزبی است.
بادامچیان با اشاره به پایان مناسک حج ،با تبریک به حجاج بیت اهلل
الحرام برای انجام حج ابراهیمی ،برگزاری آبرومندانه این مراسم را حاصل
اقتدار و عزت نظام جمهوری اسالمی دانست.
دبیرکل حزب مؤتلف هاس�لامی با اش��اره وضعیت شیخ زکزاکی گفت:
یکرد و در مورد
دولت هند درباره این ش��خصیت برجسته آفریقا کوتاه 
کشمیر نیز راه خطا میرود.
وی اظهار امیدواری کرد که دولت هند این مس��ایل را که متناسب با
شأن ملت بزرگ هندوستان نیست جبران کند.
بادامچیان در پایان با تبریک فرارسیدن عید سعید غدیر اظهار داشت:
غدیر الگوی اس�لام در حکمران خوب اس��ت .اسالم معتقد است حاکم
باید عادل ،دانا ،پاکدست و مشروعیت الهی داشته باشد .جهان با انقالب
اسالمی و پدیده رهبری امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری در هدایت
حکومت و زعامت مردم به سوی فلسفه غدیر و اندیشیدن در چشمه ساز
یرود.
غدیر پیش م 
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حمیدرضاترقی
مهمی که
نکت��هی ّ
عضو شورای مرکزی به نظ��ر من هس��ت،
مسئل ه ِی ثبات و عدم
اهم ّیت
لغزش اس��ت؛ من خواهش میکنم به این ّ
بدهید .ش��ما با یک مجموع ه ِی ج��وان دارید کار
میکنید؛جوان در معرض دو آس��یب اس��ت :یکی
تغیر فکری؛ یکی هم
آسیب عدم ثبات در راه ،آن ّ
آسیب دچار شدن و مبتال شدن به ابتالئات بشری؛
ُمجمل و سربستهاش این است .مراقب باشید این
جوانهای شما از این آسیبها محفوظ بمانند؛ در
صراط مس��تقیم ثبات الزم است ،باید دارای ثبات
باشند98/5/10.
پیشرفت کنید .این احتیاج دارد به اینکه این
جوهر نخبگی در ش��ما تعالی پیدا کند؛ این نباید
متو ّقف بشود .شما نخبهاید ،عزیزید و ارجمندید
به خاطر نخبگیتان؛ در این هیچ تردیدی نیست.
حاال گیرم به ق��ول آن جوان عزیزمان قدر ندانند
اهم ّیت ندهند ولی خب شما
و به
ِ
نخبگی شماها ّ
نخبهاید ،بدون شک؛ ا ّما معنایش این نیست که راه
ن جا تمام شد؛ «یعنی بنابراین شما دیگر
شما همی 
احتیاج به اینکه بیشتر تالش کنید ندارید [چون]
نخبه هستید»؛ نخیر ،بایستی تالش کنید ،باید کار
ظرفیت وجودی خودتان بیفزایید؛ در
کنید ،باید بر ّ
همهی رش��تهها ما این نی��از را داریم و باید پیش
برویم .پ��س بنابراین این توصی��هی ا ّول :ادامهی
حرکت و ادامهی کار98/5/16.
نگذاری�د که وس�ط راه بمانی�د و ادامه
ندهی�د کار را ،و راه را98/5/ 16 .مقام معظم
رهبری
ثبات در مبانی دینی
واژۀ «ثب��ات» مأخ��وذ از م��ادۀ «ثبت» ،ضد
«زوال» و به معنای ایس��تادگی و مقاومت بوده و
اغلب در باب جهاد مورد اس��تعمال قرار میگیرد؛
چنانچه خداوند متع��ال با دعوت از مؤمنین برای
ایستادگی و مقاومت در برابر کفار ،خطاب به آنان
ذين آ َم ُنوا إِذا لَقيت ُْم فِ َئ ًة َفاثْ ُبتُوا
میفرماید( :يا أَي ُّ َها ال َّ َ
ون) :ای کسانی که
َو ا ْذ ُک ُروا اللهَّ َ َکثيرا ً ل َ َعلَّ ُک ْم تُ ْفل ُِح َ
ایمان آوردهاید ،چون با گروهی [از س��پاه دشمن]
رو به رو شدید ،ثابتقدم باشید و خدا را [بر زبان و
دل] بسیار یاد کنید ،باشد که رستگار گردید.
همچنین در فرازی از زیارت عاش��ورا نیز آمده
��ی ِن یَ ْو َم ال ْ ُو ُرو ِد َو
اس��ت:اللَّ ُه َّم ْار ُز ْقنِی شَ فَا َع َة ال ْ ُح َس ْ
َ
ثَ ِّب ْت ل ِی َق َد َم صِ ْد ٍق ِع ْن َد َ
ک َم َع ال ْ ُح َس ْی ِن َو أ ْص َحابِ
ْ
ون ال ُح َس ْی ِن؛ خدای
ِین ب َ َذلُوا ُم َه َج ُه ْم ُد َ
ال ْ ُح َس ْی ِن الَّذ َ
من ،شفاعت حسین”علیه السالم” را در روز ورود
نصیبم بدار و گامهای حقیق��یام را همراه با امام
یاران او که خونشان را فدای
حسین”علیه السالم” و ِ
حسین”علیه الس�لام” کردند ،در نزد خود ثابت و
محکم بدار .البته باید توجه داش��ت که میان این
دو واژه تفاوتهایی نیز وجود دارد؛ از جمله اینکه
به گفتۀ برخی از لغویان« ،ثبات» ویژۀ امور مادی و
«استقامت» مربوط به امور معنوی است؛ هر چند
که در محاورات و استعماالت رایج در کنار یکدیگر
و بدون فرقگذاری به کار میروند.
رس��ول خدا صلی اهلل علیه و آله در خطابه می
فرمایند :
اس ،أُنْذ ُِر ُک ْم أَن ّی َر ُس ُ
عاشِ
ول اهلل َق ْدخَ لَ ْت
“ َم
��رال ّن ِ
َ

م ِْن َق ْبل ِی ال ُّر ُس ُ
ِت أَ ْو ُق ِتلْ ُت ان ْ َقلَ ْبت ُْم َعلی
��ل ،أَ َفإِ ْن م ُّ
أَ ْعقاب ُِک ْم؟ َو َم ْن یَ ْن َقل ِْب َعلی َعق َِب ْی ِه َفلَ ْنهان یَضُ َّراهلل
شَ ْیئاً …”همانا من رس��ول خدایم ،پیش از این
نیز رس��والنی آمده و سپری شده اند ،پس آیا اگر
من بمیرم یا کشته شوم به جاهلیت برمی گردید؟
هرآن کس که به عقب برگردد به خدا زیان نخواهد
رساند و او به سپاس گزاران شکیبا را پاداش خواهد
داد.نکته اخالقی این فراز نورانی این است که اگر
حقانی��ت یک مطلب و یا موضوعی را تش��خیص
دادیم باید در تحقق آن ثابت قدم باشیم و با تغییر
شرایط نیز همواره به آن اقدام کنیم و معتقد باشیم.
در امور دنیوی و مادیات نیز چنین اس��ت ،ش��ما
برای موفقیت در هرکاری ،یک ابزار بس��یار قوی و
سودمند همواره نیاز دارید ،پشتکار و صبر .کسانی
که به دنبال تفریح ،بازی و سرگرمی هستند قطعاً
درکارهای مهم موفقیتی نخواهند داشت و کسانی
که از همهی تفریحات و س��رگرمی ها می زدند،
لذت کار و تالش مستمر برای کسب موفقیت در
مراحل زندگی را خواهند چش��ید .خداوند نیز در
َ
س
قرآن به این مطلب صراحتاً توجه میکندَ (.و أ ْن ل َ ْي َ
ْسان إِالَّ ما َسعىَ ،و أَ َّن َس ْع َي ُه َس ْو َف يُرى) انسان
ل إِْلِن ِ
همواره نتیجه سعی و تالش خود را می بیند .این
درس را پیامبر صلی اهلل علیه و آله در حدود 1400
س��ال پیش بیان فرمودند .هر چند که ایشان این
درس را در مورد عقاید مطرح کردند ولی نگهداری
این عقیده اخالق است.
پس هر کاری و فعالیتی با پشتکار و ثبات قدم و
پیگیری نتیجه می دهد و ما همواره برای موفقیت
باید این سه اصل را مورد توجه قرار دهیم و مدنظر
داشته باشیم.
ُ
َ
ْ
ُ
ثبت قلبی علی دینک ثبت اقدامنا ال تُ ِزغ قلوب َ َنا
ب َ ْع َد إ ِ ْذ َه َديْ َت َنا
این نمونه دعاها و خواس��ته های انس��ان های
متعالی از خداوند اس��ت که به آنها ثبات در عمل
و اقدام و ثبات در عقیده و ایمان بدهد تا از مسیر
منحرف نش��ده و راه حق را تا پایان و نتیجه ادامه
دهند.
عام�ل ثب�ات ق�دم در صراط مس�تقیم
چیست؟
اگ��ر خداوند نی��ت و اراده و عزم را و همچنین
مرتکب گناه نشدن از روی علم و عمد را در انسانی
مشاهده کند به میزان پاکی نیت و استواری عزمش
او را در پیم��ودن راه صحیح زندگی و رس��یدن به
مقصد سعادت یاری میکند.
رابطه ثبات با استقامت
استقامت یا همان برخورداری از ارادهای پوالدین
در انج��ام کارهای مهم زندگ��ی که جهتدهندۀ
مسیر زندگی به حساب میآید ،از جمله مهمترین
بایدهای فردی و فضائل اخالقی به شمار میرود و
عزت و سربلندی انسان را به دنبال خواهد داشت.
این فضیل��ت اخالقی از آنچنان اهمیتی برخوردار
اس��ت که نبی مکرم اس�لام”صلی اهلل علیه و اله”
در وصیت خود به امیرمؤمنان علی”علیه السالم”
فرموده است:
للهّ
للهّ
ْ
َ
ُ
أوصِ
«رب ِّ َي ا »
ُ
قلت :يا رسول ا  ،ني .قال :قل َ
قلتَ :رب ّ َي اللهّ ُو ما تَوفِيقي إ ّال باللهّ  ،علَي ِه
ثُ َّم اس َتق ِْمُ .
قال :ل َِي ْهن َ
نيبَ .
الح َس ِن،
تَو َّك ُ
ِلم أبا َ
لت و إلَي ِه ا ُ ُ
ِك الع ُ

ِلم شُ ربا و ن َهل َت ُه ن َ َه ً
ال)امام علی”علیه
لقد شَ ِر َ
بت الع َ
السالم”( گفتم :اى رسول خدا! مرا سفارشى فرما.
فرمود :بگ��و :پروردگار من خداس��ت و آنگاه [بر
اين گفته ] ايس��تادگى كن .م��ن گفتم :پروردگار
من خداس��ت و توفيقی ج��ز از خدا نخواهم ،به او
تو ّكل مىكنم و به سوى او باز میگردم .رسول خدا
فرمود :علم گوارايت باد ،اى ابا الحسن! كه دانش را
به وجه أحس��ن نوشيدى و از آن به خوبی سيراب
گشتى.
از همینرو در همۀ کتب آسمانى و گفتار همۀ
پيامبران و اوليإ خدا و امامان معصوم”علیهم السالم”
با تأكيدهاى فراوانى ،به صبر و استقامت سفارش
ش��ده اس��ت ،به طورى كه آن را اكس��ير اعظم و
كيمياى كليدى مشكالت دانستهاند و ضد آن یعنی
عجز و ضعف و سست عنصرى را موجب انحرافات و
بدبختىهاى ويرانگر تشخیص دادهاند.
کلیدموفقیتجوانان
علی رغم اینکه ایستادگی و پایداری در صراط
مس��تقیم و در راستای رسیدن به هدف به جهت
نیازمند بودن به مهیا ش��دن عوامل و رفع موانع،
برای بیش��تر مردمان امری بسیار سخت و دشوار
به شمار میرود .بر اساس آموزههای اسالمی کلید
دستیابی به موفقیت و پیروزی در همین ثبات بر
اصول و اعتقادات نهفته است؛ چنانچه قرآنکریم
ِين َقالُوا َرب ُّ َنا اللهَّ ُ ثُ َّم
در این رابطه میفرماید( :إ ِ َّن الَّذ َ
ْاس َتقَا ُموا تَ َت َن َّز ُل َعلَ ْي ِه ُم ال ْ َملاَ ئ ِ َك ُة أَلاَّ تَخَ ا ُفوا َولاَ ت َْح َزن ُوا
َ
ون) :در حقيقت
��روا ب ِال ْ َج َّن ِة الَّتِي ُك ْنت ُْم تُو َع ُد َ
َوأبْشِ ُ
ت و سپس
كس��انى كه گفتند پروردگار ما خداس 
ايستادگى كردند ،فرشتگان بر آنان فرود مىآيند [و
مىگويند] هان بيم نداشته باشید و غمگين مباشيد
و به بهشتى كه وعده يافته بوديد ،شاد باشيد؛ چرا
که هر چه کاری ارزشمندتر باشد ،شرایط سختتر
و موانع بیش��تری را با خود هم��راه دارد؛ چنانکه
بعضاً مخالفانی هستند که هر دم مانعتراشی کرده و
سنگ پیش پای شخص انداخته و یا حتی درگیری
پدید میآید که عبور از موانع و رس��یدن به هدف
را سختتر میکند .در حالی که استقامت و ثبات
قدم ،کلید پیروزی بر این مشکالت است؛ چنانچه
سختی
حافظ شیرازی میسراید:صبرکن حافظ به
ِ
روز و شب***عاقبت روزی بیابی کام را
ثبات در اقدام و فکر و اندیشه در انسان محتاج به
تقویت مبانی ایمانی و اعتقادی وی است ؛ کسی که
در فکر و عمل از ثبات برخوردار است و دچار تردید
و دودلی نمیشود و در برخورد با موانع و مشکالت
دچار سرگردانی نمیشود و باعزم و اراده به حرکت
خود به سوی هدف پیش میرود و کار و ماموریت
خودرا نیمه تمام نمیگذارد یقینا در زندگی فردی
و اجتماعی موفق و س��ربلند خواهد بود .انسانهای
باثبات فکری به ثبات سیاس��ی و فرهنگی جامعه
کمک میکنندعناصر با ثب��ات فکری در مدیریت
اقتصادی جامعه ثبات ایجاد میکنندجوانان با ثبات
و اس��تقامت ماموریت خودرا تا رسیدن به هدف با
موفقیت به انجام میرسانند
آفت ب��ی ثباتی و تغییر فک��ر و عقیده تهدید
کنن��ده آین��ده جوانان اس��ت و باید ب��ا تقویت
زیربناه��ای عقیدتی و عملی خ��ود را از این آفت
حفظ نمایند .

 ۲۰نكته در باب گفتمان مقاومت

محمدكاظمانبارلويي
الزام�ات تحليل درس�ت از ش�رايط
عضو شورای مرکزی كنوني چيست؟ به نظر ميرسد  ۲۰نكته
زير در اينباره قابل تأمل است.
 -۱بيداري ،حساسيت نسبت به مسائل ،كشف دستور كار رهبري و
گفتمان وي در حال حاضر كليد اصلي برون رفت از وادي س��رگرداني
و حيرت است.
 -۲انبوه اطالعات و اخبار نبايد ما را دچار گيجي كند ،اطالعات بايد
مثل يك نخ تس��بيح در كنار هم قرار گيرد تا ما را به تحليل درس��ت
شرايط و اوضاع برساند.
 -۳قدرت تحليل باعث ميش��ود اولويتها را كشف كنيم ،به حاشيه
نرويم و در حوزه اقدام درست قرار گيريم.
 -۴دشمن ميگويد؛ دو راه بيشتر نداريد يا جنگ يا تسليم ،راه سوم
وجود ندارد .كش��ف راهبرد سوم يعني «مقاومت» مهم است .كارآمدي
و كاراي��ي خ��ود را در
حوادث  ۳و  ۴ماه اخير
نشان داده است.
 -۵مقاوم��ت يعن��ي
بازدارندگي فعال ،پرهيز
از ماجراجوي��ي ،اين دو
كلمه حرف حس��اب در
ح��وزه سياس��ت امروز
ماست.
 -۶كليد بازدارندگي،
حفظ سرمايه اجتماعي
است.
 -۷حف��ظ س��رمايه
اجتماعي چند شاخص
دارد .امي��د ،نش��اط،
اعتم��اد ،مش��اركت،
رضاي��ت و احس��اس
امنيت؛ اي��ن چند واژه
را بايد درس��ت بهخاطر
بسپاريم.
 -۸درونزا عم��ل
كردن و استفاده از برون
و بروننگ��ري در حفظ
س��رمايه اجتماعي مهم
است.
 -۹راهب��رد اصلي در
اقتصاد مقاومتي همين
درونزا عم��ل كردن و
استفاده از ظرفيتهاي
بيرون اس��ت .اي كاش
وزراي اقتص��ادي دولت
به اين مهم بيش��تر فكر
كنند.
 -۱۰اصليترين كار رس��انه و احزاب سياسي ،جلوگيري از فرسايش
سرمايه اجتماعي است .اين نياز به طراحي پيام و دستور كار دارد.
 -۱۱دش��من نقاط قوت ما را ضعف و نقاط ضعف ما را قوت نش��ان
ميدهد .از اين طريق فضاي سياسي را سوزنباني ميكند.
 -۱۲قدرت هس��تهاي ،قدرت موشكي و قدرت منطقهاي سه مؤلفه
اقتدار نظام است .دشمن روي هر سه انگشت گذاشته است .دال مركزي
گفتمان دشمن در «مذاكرات» و «توافق» اول خلع سالح و دوم حمله
نظامي به ايران است.
 -۱۳گفتمان مقاومت ،دش��من را متوقف و زمينگير كرده اس��ت.
برجام تجربه گرانسنگي براي عبور از تن دادن به «مذاكره» و «توافق»
براي تسليم است .برجام يعني هرگز به مذاكره و توافق فكر نكن و وارد

ميدان دام فريب دشمن نشو.
 -۱۴رمز پيروزي تحكيم و تعمير مداوم موتور مقاومت است ،اين كار
متضمن اقتدار ملي و تأمين منافع ملي است.
 -۱۵در جن��گ روان��ي دش��من روي «اعتم��اد» « ،بصي��رت» و
«هوش��مندي» مردم حساب باز كنيم .مردم بهس��ادگي از بركات ،آثار
و دس��تاوردهاي انقالب عبور نميكنند .تا پاي جان براي حفظ انقالب
اس�لامي ايستادهاند .تاريخ  ۴۰ساله اخير كشور به اين حقيقت گواهي
ميدهد.
س��م «اعتماد» مردم به نظام اس��ت و
عرضگي
ي
ب
و
ناكارآمدي
-۱۶
ّ
به گفتمان مقاومت آسيب ميرساند .تنها راه هم قرار گرفتن در مسير
كارآمدي ،تعميق و تحكيم مردم س��االري ديني است .راه ديگري براي
استحكام سازههاي دولت به مفهوم حاكميت وجود ندارد.
 -۱۷افق حركت مردم نظام به سمت و سوي كارآمدي روشن است.
طي  ۴۰سال گذشته
م��ا در مس��ير اي��ن
گرم��ي و روش��نايي
حركت ميكرديم به
همين دليل محكم،
آمري��كا هيچ غلطي
نتوانسته است بكند.
نقد صريح ،شجاعانه،
ش��رايط اوض��اع و
اوضاع شرايط با لحن
ناصحانه ،چارهجويانه
مس��ير حركت را به
س��وي اهداف عاليه
نظام باز ميكند هيچ
كس نباي��د به خود
اجازه دهد اين مسير
را ببندد.
 -۱۸مقاوم سازي
اقتصاد كش��ور يك
راهبرد كلي��دي در
مواجه با آمريكاست.
آمري��كا روي ضربه
ب��ه اقتصاد كش��ور
از طري��ق تحريمها
حس��اب ب��از كرده
اس��ت .همه تمركز
خ��ود را حت��ي ب��ه
قيمت رسوايي نقض
بديهيتري��ن حقوق
انس��اني  ۸۰ميليون
ايران��ي آنج��ا ب��رده
است.
 -۱۹ه��زار راه
نرفته در دور زدن ،تحريمها وجود دارد .نگاه راهبردي به شرق و ظرفيت
عظيم مراودات اقتصادي با همسايگان يكي از اين هزار راه نرفته است.
 -۲۰هوش سياس��ي و نبوغ علمي امام و رهبري در حوزه سياست
طي ۴۰س��ال گذش��ته نش��ان داده اس��ت در كنار هر «تهديد» يك
«فرصت» اس��ت .كار اصلي دولت و ملت تبديل «تهديد»ها به فرصت
است.
فرصتهاي «تحريم» را غنيمت بدانيم .ايران عزيز ما با اين وس��عت
جغرافيايي ،تنوع آب و هوايي ،موقعيت ژئوپليتيك ،معادن سرش��ار و از
همه مهمتر نيروي انساني باهوش ،آموزشديده و دانشمند اين ظرفيت
را دارد كه زندگي عزتمندانه  ۵۰۰ميليون نفر را تأمين كند ،اگر به خدا
توكل كنيم و از او مدد بخواهيم اين كارشدني است.
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محمد مهدی اسالمی هش��تمین عید
عضو شورای مرکزی غدیر پس از پیروزی
انقالب اس�لامی ،در
شرایطی که بسیاری از مباحث گفتمانی نهضت
حتی از مرزهای کش��ور نیز فراتر رفته بود ،امام
خمینی (ره) ،در دیدار با مسئوالن ارشد کشور
به نکاتی اشاره کردند که بازگشت و تأکید ایشان
به آن مطالب قابل تأمل است « .زنده نگه داشتن
این عید نه برای این اس��ت که چراغانی بشود و
قصیده خوانی بشود و مداحی بشود ،اینها خوب
است ،اما مسأله این نیست .مسأله این است که
به ما یاد بدهند که چطور باید تبعیت کنیم ،به ما
یاد بدهند که غدیر منحصر به آن زمان نیست،
غدیر در همۀ اعصار باید باشد [ ]...این بازیگرها
آمدند و این طور کردند که ماها هم باورمان آمده
بود که دین چهکار دارد به سیاست ،سیاست مال
امپراتورها [ ]...غدیر آمده اس��ت که بفهماند که
سیاست به همه مربوط است [ ]...در هر صورت

ش��اید غفلت کردن��د و م��ا را کنارهگیر کردند،
نگذاشتند که در امور مسلمین دخالت بکنیم».
این دخالت در سیاست که امام راحل از آن یاد
کردهاند ،در سیره اهل بیت چه جایگاهی داشته
است؟ بر اساس چه طریقی ممکن گشته و چه
الگویی را فراروی امروز ما قرار میدهد؟
در اولین س��الگرد پیروزی انقالب اس�لامی،
آیتاهلل خامن��های یکی از بارزترین ش��اگردان
بنیانگذار انقالب اسالمی نکاتی را بیان کرد که
پاسخی به این پرسشها در دل نهفته دارد« :از
اول اسالم تا دوران حکومتهای اسالمی حزب
وجود داشت ،از طرف باالترین چهرههای اسالم
حزب بود .پیغمبر (صلی اهلل علیه و آله و سلم) در
مکه مسلمانهایی را که بوجود آورد ،در حقیقت
حزبی بوجود آورد که تشکیالتی و حزبی و زیر
زمینی کار میکردند؛ بعد هم که اسالم ظاهر شد
دعوت پیامبر بشكل حزبی بود ،یعنی به همان
معنایی که حزب در فرهنگ امروز جهانی دارد .و

انقالب اسالمی 24 ،اسفندماه  1352در مسجد
امام حسن مجتبی علیهالسالم در مشهد ،هنگام
تشیع
تبیین فلسفه زیارت اربعین ،میفرمایندّ « :
یک س��ازمان و یک تش��کیالت بود .ممکن بود
دو نفر از حال هم خبر نداشته باشند ،ا ّما بودند
کس��انى که از حال همه باخبر بودند .اطاعت و
نبَرى آنها بهحساب ،فریاد زدنشان از روى
فرما 
دستور ،سکوتشان برطبق نقشه ،همه چیزشان
با حس��اب .فقط یک عیبى کار آنها داشت و آن
اینکه همدیگر را کمتر میدیدند .اهل یک شهر
و شیعیان یک منطقه ،البتّه یکدیگر را میدیدند،
شیعیان
ا ّما یک کنگرهى جهانى الزم بود براى
ِ
السالم) .این کنگرهى جهانى
روزگار ّ
ائمه (علیهم ّ
معین کردند؛ گفتند
هم
را
وقتش
کردند،
معین
ّ
را ّ
معین ،در آن کنگره هرکس بتواند
در این موع ِد ّ
شرکت کند .آن موعد ،روز اربعین است؛ و جاى
شرکت ،سرزمین کربال است».
ایش��ان بارها در خطبهه��ای نمازجمعه نیز

ممکن است چنین تلقی شود که از
منظر این فقیه نواندیش ،تحزب و
تشکل ضرورت مبارزه بوده است و
امروز که حکومت اسالمی برقرار شده
است ،نیازی به وجود احزاب نیست.
این تلقی بارها توسط رهبر معظم
انقالب اسالمی رد شده و بر تداوم
مبارزه برای رسیدن به آرمانهای
انقالب اسالمی تأکید کردهاند؛
مبارزهای که ضرورتش تشکل است

بعد از اینکه پیامبر به حکومت رسید ،حزب دیگر
قهرا با آن فلس��فه باقی نماند و شکل حکومت
پیدا کرد .اما بعد از پیامبر ،اميرالمومنین (علیه
السالم) یقینا حزب داشت ،بنده ردپای تشکیالت
پنهانی امیرالمومنین (علیه السالم) را در تاریخ
پی��دا کردهام و در زندگینامه ائمه در بحثهایی
که در دوران اختناق از سال  ۵۰تا  ۵۶بارها برای
اجتماعات بزرگ و کوچک گفته و ثابت کردهام
تش��یع در روزگار نخس��تین در حقیقت حزب
امامت و حزب ائمه بود».
این ادبیات در منظومه فکری امام خامنهای
مسبوق به سابقه است و منحصر به آن مصاحبه
درج شده در روزنامه جمهوری اسالمی نیست.
به عنوان نمونه معظمله ،س��الها قبل از پیروزی

به روحیه تش��کیالتی ائمه پرداختند .به عنوان
نمونه در روز ش��هادت امام صادق علیه السالم
در س��ال  ،1359چنین متذکر شدند« :آن بعد
( )...را که اص ً
ال نشنیدهاید ،مرد تشکیالت بودن
امام صادق(علیه السالم) است که یک تشکیالت
عظیم��ی از مؤمنان خود از طرف��داران جریان
حکومت علوی در سراس��ر عالم اسالم از اقصای
خراس��ان و ماوراءالنهر تا شمال آفریقا به وجود
آورده بود .تش��کیالت یعنی چه؟ یعنی این که
وقتی ام��ام صادق(علیه الس�لام) اراده میکند
آن چ��ه را که او میخواهد بدانند ،نمایندگان او
در سراس��ر آفاق عالم اسالم به مردم میگویند
ت��ا بدانند .یعنی از همه ج��ا وجوهات و بودجه
برای اداره مبارزه سیاس��ی عظیم آل علی جمع

انحرافاتی که بعد از غدیر خم پیدا شد و ماها هم
غفلت کردیم ـ همه نه ـ بسیاری از ماها ،اکثریت
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کنند .یعنی وکال و نمایندگان او در همه شهرها میتوان به علی بن یقطین اش��اره کرد .شیعه
باشند که پیروان امام صادق(علیه السالم) به آنها راس��خی که با دستور تقیه ،به دستگاه خالفت
عباسیان راه یافت و در دستگاه خالفت عباسی
مراجعه کنند و تکلیف دینی و همچنین تکلیف
ّ
تا آنجا رش��د کرد که انگشتر و ُمهر خالفت به
به عنوان نمونه از این تشکیالت مخفی دست او سپرده ش��د .حضور وی در آن جایگاه
میتوان به علی بن یقطین اشاره کرد .موجب امکان اعمال نظر امام کاظم علیه السالم
در برخی مواقع حساس را فراهم آورد.
شیعه راسخی که با دستور تقیه ،به
شیوه تشکیل این حزب و شبکه اعضای آن،
دستگاه خالفت ع ّباسیان راه یافت
در بیان سیره حضرت ابوالحسن الثالث علی بن
و در دستگاه خالفت عباسی تا آنجا
محمد الهادی علیهالس�لام ،در تاریخ  30مرداد
ماه  1383مورد توجه ایش��ان قرار گرفته است:
رشد کرد که انگشتر و ُمهر خالفت به
الس�لام) چهل و دو سال
ه
(علی
هادی
«حضرت
دست او سپرده شد .حضور وی در
ّ
عمر کردند که بیست سالش را در سامرا بودند؛
آن جایگاه موجب امکان اعمال نظر
آنجا مزرعه داشتند و در آن شهر کار و زندگی
امام کاظم علیه السالم در برخی مواقع
میکردند ]...[ .در همین ش��هر سامرا عده قابل
حساس را فراهم آورد
توجهی از بزرگان ش��یعه در زم��ان امام هادی
السالم)جمع شدند و حضرت توانست آنها
(علیه ّ
سیاس��ی خود را از آن حضرت بپرسند .تکلیف را اداره کند و به وس��یله آنها پی��ام امامت را به
سیاسی هم مثل تکلیف دینی واجباالجرا است .سرتاسر دنیای اسالم  -با نامهنگاری و - ...برساند.
امام صادق(علیه السالم) یک چنین تشکیالت این ش��بکههای ش��یعه در قم ،خراس��ان ،ری،
عظیمی را به وجود آورده بود و با این تشکیالت مدینه ،یمن و در مناطق دوردس��ت و در همه
و به کمک مردمی که در این تشکیالت بودند با اقطار دنیا را همین عده توانستند رواج بدهند و
روزبهروز تعداد افرادی را که مؤمن به این مکتب
دستگاه بنی امیه مبارزه میکرد».
ی��ا در خطب��ه  23فروردی��ن م��اه  1364به هستند ،زیادتر کنند .امام هادی همه این کارها
تشکیالت حضرت امام کاظم علیه السالم اشاره را در زیر برق شمشیر تیز و خونریز همان شش
میکنند که توان اعمال سیاس��ت را برای امامی خلیفه و علیرغم آنها انجام داده اس��ت .حدیث
السالم)
که در حبس بود ،فراهم میکرد و به نوعی دولت معروفی درباره وفات حضرت هادی (علیه ّ
سایه تلقی شده بود« :قضیه یک مبارزه طوالنی ،هس��ت که از عبارت آن معلوم میشود که عده
یک مبارزه تش��کیالتی ،یک مبارزهای با داشتن قابل توجهی از ش��یعیان در س��امرا جمع شده
افراد زیاد در تمام آفاق اس�لامی بود .موسی بن بودند؛ بهگونهای که دستگاه خالفت هم آنها را
جعفر کسانی داش��ت که به او عالقهمند بودند .نمیش��ناخت؛ چون اگر میشناخت ،همهشان
آنوقتی که پس��ر برادر ناخلف موسی بن جعفر را تاروم��ار میک��رد؛ اما این عده چون ش��بکه
که جزو افراد وابسته به دستگاه بود ،درباره موسی قویای بهوجود آورده بودند ،دس��تگاه خالفت
بن جعفر با هارون حرف میزد ،تعبیرش این بود نمیتوانست به آنها دسترسی پیدا کند».
ای��ن نقص در فهم حرک��ت اهلبیت علیهم
که «خلیفتان یجبی الیه ما الخراج»؛ گفت هارون
تو خیال نکن فقط تو هستی که خلیفه در روی السالم را ایشان در خطبههای  23فروردینماه
زمین هستی در جامعه اسالمی و مردم به تو خراج  ،1364چنین توصی��ف کردند« :اینی که ائمه
السالم) یک حرکت سیاسی تشکیالتی
میدهند ،مالیات میدهند .دو تا خلیفه هست؛ (علیهم ّ
یکی توئی ،یکی موس��ی بن جعفر ]...[ .او از روی وسیع و گسترده را انجام میدادند ،با اینکه این
خباثتمیگفت؛ او میخواهد سعایت کند .اما یک همه شواهد وجود دارد ،این ناگفته مانده و ذکر
واقعیت بود؛ از تمام اقطار اسالمی کسانی بودند که نش��ده و این مش��کل عمده فه��م زندگی ائمه
الس�لام) است ]...[ .ممکن است بعضی
با موسی بن جعفر ارتباط داشتند».
(علیهم ّ
الس�لام) چطور
(علیهم
ائمه
که
کنند
اش��کال
مخفی
تش��کیالت
ب��ه عنوان نمون��ه از این
ّ

برای قبضه کردن حکومت مبارزه میکردند ،در
حالی که با علم الهی خودشان میدانستند که
به حکومت نخواهند رس��ید؟ خب معلوم است
السالم) نشان داد که
دیگر ،زندگی ائمه (علیهم ّ
اینها نتوانستند به حکومت دست پیدا کنند و
جامعه اسالمی را و نظام اسالمی را آنطوری که
میلش��ان بود و وظیفهشان بود ،آن را تشکیل
بدهند .چطور ائمه با اینکه این را میدانستند و
به الهام الهی از آن واقف بودند ،این کار را انجام
دادند؟ ممکن است این به ذهن بعضی برسد .در
جواب این فکر باید بگویم دانستن اینکه به هدف
نخواهند رسید ،مانع از انجام وظیفه نمیشود».
ممکن است چنین تلقی شود که از منظر این
فقیه نواندیش ،تحزب و تشکل ضرورت مبارزه
بوده اس��ت و امروز که حکومت اسالمی برقرار
شده اس��ت ،نیازی به وجود احزاب نیست .این
تلقی بارها توس��ط رهبر معظم انقالب اسالمی
رد ش��ده و بر ت��داوم مبارزه برای رس��یدن به
آرمانه��ای انقالب اس�لامی تأکی��د کردهاند؛
مبارزهای که ضرورتش تشکل است .اگر چهل
سال قبل در مراسم دومین سالگرد شهادت حاج
آقا مصطفی خمینی در آخرین روز مهرماه سال
1358در مسجد اعظم قم بر پا شده بود ،مبارزه
را تمام نش��ده دانس��ته و متذکر شدند «ملّت
مس��لمان ایران اگر میخواهد از اس�لامش ،از
آرمانهایش ،از دینش ،از شرفش ،از استقاللش
دفاع بکند ،اگر میخواهد خود را به اس��تقالل
اقتصادی و استقالل سیاسی و سپس استقالل
فرهنگی برس��اند ،باز باید مب��ارزه کند .مبارزه
تش�� ّکل الزم دارد ».امروز هم در دیدار چندی
قبل با دانشجویان از ضرورت تشکیل گروههای
ت سیاسی یاد کردند و فرمودند «منظورم
ف ّعالی 
حزببازی نیس��ت .حزببازی کاری است که
بن��ده برکتی در آن احس��اس نمیکنم؛ ا ّما کار
سیاسی فقط حزببازی نیست؛ نشستن ،تحلیل
سیاس��ی کردن ،حوادث سیاس��ی را شناختن،
فهمی��دن ،منتقل کردن ،یک��ی از آن کارهای
بسیار اساسی است که حرکت عمومی جامعه را
تسریع میکند ،شکل میدهد و کمک میکند».
با این حس��اب تا ظهور ام��ام منتَظر که این
مب��ارزه ادامه دارد ،ب��رای تداوم پی��ام غدیر و
باید س��یره اهلبیت علیهمالس�لام را در ایجاد
تشکیالت و حزبی مبتنی بر روش آنها ادامه داد.

از واقعه غدیر تا استقرار نظام اسالمی
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نظام جمهوری اسلامی ضمن اینکه
نصر عزیزی
عضو شورای مرکزی هویت و اصالت اسالمی دارد ،شناسنامه
اش غدیری اس�ت .همانگونه که واقعه
غدیر یک اس�تثناء برای همیش�ه تاریخ بش�ریت ب�ود ،در روند
تاریخی نظامهای فرمانروای�ی و مدیریتی ،مقوله امامت هم یک
استثناء بوده است .امروز هم ،وقوع انقالب اسالمی که از گردونه
تقسیم جهانی دو ابر قدرت عبور نموده و موفق به استقرار نظام
جمهوری اسلامی گردید ،این نظام هم یک اس�تثناء است ولی
ریش�ه و هویتی چهارده قرنی دارد که بسان شجره طیبه ،ریشه
اش تا عمق افکار وجدانهای بش�ری فرو رفته و ش�اخه هایش به
نهاد مقاوم�ت و بیداری اسلامی مبدل ،و ثم�ره اش روز به روز
نمایانتر می گردد.
بدون ش��ک اگر واقعه غدیر ،بدست دنیا دوس��تان و نا اهالن و اذهان
معلول والوده به رس��وبهای دوران جاهلیت و بی بصیرت های جامعه به
انحراف کشیده نمی شد ،استقرار نظام جمهوری اسالمی در همان دوران و
با حضور و وجود ائمه اطهار(ع) به وقوع می پیوست ،و مسیر تاریخ بشریت،
منحرف نمی گردید.
امروز نظام جمهوری اس�لامی ایران ،ادعای صادق دارد که در استمرار
غدیر اس��ت و در ادعای خود هیج تردیدی ندارد .دالیل این ادعا عبارت
است از؛
شعارهای انقالب اسالمی شعارهای برخاسته از متن دین وارمانگرایی
الهی بوده و شعور منتسب به این شعارها ،پای بندی مردم به انها تا مرز
شهادت بوده است و درهیچ جای دنیا ،این ویژگی وجود ندارد.
فلس��فه واقعه غدیر اکمال دین واتمام نعم��ت والیت بوده ،و نظام
اسالمی استقرارش با هدف استقرار دین ،و رهبری اش به عهده فقهایی
از س�لاله پاک نواب امامت می باش��د ،که با عنای��ت خداوند و اراده و
حمایت م��ردم ،این حقیقت به واقعیت پیوس��ت .بنابراین تازمانی که
حکومت منجی عالم بشریت پدید آید ،ماموریت رسالت وامامت و اداره
ام��ور جامع��ه به عهده نظامی اس��ت که بر پایه ش��ریعت علوی و فقه
جعف��ری و مبانی دینی ش��کل گرفته و مصداق حقیق��ی آن امروز در
جمهوری اسالمی می باشد.
قانون اساسی جمهوری اسالمی سندی است که حتی االمکان عصاره
ای از فقه علوی دارد و در عین حال مبتنی بر اصل س��نت رس��ول اکرم
(ص) می باش��د .قانون اساسی ما یک شکل دارد که با جارچوب عرفی و

مدنی قوانین اساس��ی کشورها مطابقت دارد ولی دارای ماهیتی منحصر
بفرد است که اصول بنیادی آن استخراج شده از چارچوب نظام حکومتی
اس�لام است .این به معنی آن اس��ت که اداره نظام جمهوری اسالمی بر
مبنای قانونی است که نمایی از فقه حکومتی امامت دارد و ریشه امامت
هم در واقعه غدیر است.
والیت فقیه در اداره حکومت ونظام اسالمی و حل مسائل و مشکالت
مردم همان اختیاراتی را دارد که رس��ول گرامی و مقام امامت به عهده
داشته اند واین از بیانات صریح امام راحل می باشد ،زیرا مقصد و هدف
یکی اس��ت و فقهای نواب باید متصف به اوصافی نظیر عدالت ،اعلمیت،
فقاهت ،تقوا و آگاهی به زمانه باشند .بنابراین اگر جایگاه امامت مزین به
مقام عصمت اس��ت ،جایگاه والیت فقیه با شروط خود ،صاحب اختیار
ومبسوط الید برای اداره حکومت است که به همین دلیل ودالیل دیگر،
والیت مطلقه فقیه از ویژگیهای قانونی اس��ت که ریشه در واقعه غدیر
دارد.
ش��باهت دش��منی ها ومخالفت ها و رویارویی هایی که با جمهوری
اس�لامی میشود با جبهه هایی که مقابل حضرت علی(ع) قرار داشتند،
حاکی از عقبه و استمرار غدیر در سیمای نظام مااست .جالب اینکه سطح
فش��ار ،تعدد و تنوع توطئه ،طرحهای سرنگون س��از ،کودتاهای متعدد،
تحریم ها ،جنگهای نرم ،پدیده نفاق ،ش��بکه های نفوذی وجاسوسی،
شایعات ،تحریف ها و تخریبها ،اتحاد ناهمگون جپهه دشمن وغیره ،وجه
اش��تراک نظام اس�لامی ما را با دوران کوت��اه امامت و حکومت حضرت
علی(ع) نش��ان میدهد واین یعنی به اعتباری ،نظام جمهوری اس�لامی
میعاد گاه غدیر است.
محرومی��ت زدایی ،فقیر ن��وازی ،تعادل وتوازن بخش��ی به تخصیص
امکانات ،تالش برای جهت گیری به آمایش سرزمین ،عزم و اهتمام برای
مبارزه با فس��اد ،پاکدستی قاطبه مسئوالن ارشد نظام ،زندگی ساده وبی
آالیش رهبری وهم س��طحی آن با دهک ه��ای پایین جامعه ،توجه به
ارزش وکرامت عمومی ،وجود ازاذی حقیقی ،اراده نظام برای ارتقاء اخالق
عمومی ،رویکرد معنویت گرایی درکنار ارتقاء سطح رفاه عمومی ودهها
مورد دیگر ،اموری هستند که مشابه آنها ،فقط در حکومت کوتاه حضرت
علی(ع) و سیره عملی ونظری ائمه اطهار مشاهده میشود و این درحالی
اس��ت که نظام ما این انطباق و تش��ابه والگو پذیری از صورت وس��یرت
فرهنگ غدیری را دراوج تحریمها ومحاصره ها و دشمنی ها بدست آورده
است.

اسداهلل عسگراوالدی:

سود زیاد خرید و فروش را به بنبست میرساند

عضو ش��ورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی
گفت:سود بیشتر آسیبهایی بسیاری را بهدنبال
خود میآورد که در آین��ده کاری افراد نمایان
میش��ود اما س��ود کمتر و فروش ج��اری راه
مطمئنتری برای افراد بازاری است.
اس��داهلل عس��گراوالدی ک��ه س��الها ب��ه
صادرکننده مطرح زیره معروف بود و کار خود
را در بازار با فروش خشکبار ادامه داد ،هماکنون

بهعن��وان رئیس ات��اق بازرگانی ای��ران و چین
مشغول به فعالیتهای تجاری است.
وی در خص��وص س��ود ب��اال برخ��ی
فروشندگان گفت :سود اگر کم باشد ،خرید
و ف��روش ادامه پیدا میکند ،اما س��ود زیاد
خرید و فروش را به بنبس��ت میرساند .من
به س��ود کمتر ام��ا فروش بیش��تر و جاری
اعتقاد دارم .این منطق جدید که همه دنبال

بهدست آوردن سود کالن هستند ،کالف کار
را از دس��ت افراد حرفهای خارج و مشکالتی
گریبانگیر بازار کرده است.
وی تصریح کرد :س��ود بیش��تر آسیبهایی
بس��یاری را بهدنبال خود میآورد که در آینده
کاری افراد نمایان میش��ود اما س��ود کمتر و
فروش جاری راه مطمئنتری برای افراد بازاری
است».

عبدالرضا مصری:

فرصت طالیی برای صادرات ایجاد شده است

نایب رییس مجلس شورای اسالی معتقد است در وضعیت اقتصادی
فعلی زمینه ایجاد مناطق آزاد فراهم نیست.
عبدالرضا مصری در گفتگو با خبرنگار شبکه اطالع رسانی مرصاد در
مورد وضعیت الیحه ایجاد مناطق آزاد و ویژه اظهار داش��ت :در ش��رایط
فعلی با توجه به وضعیت اقتصادی موجود ش��رایط مناس��ب راه اندازی
مناطق آزاد نیس��ت ،زیرا اکنون باید به س��مت اقتصاد مقاومتی و تولید
داخلی پیش رویم.
وی افزود :از سوی مناطق آزاد به دروازه های ورود کاال به کشور تبدیل
شدهاند و این با رونق تولید و حمایت از آن منافات دارد و به همین دلیل
فعال این الیحه مسکوت مانده است.
نایب رییس مجلس خاطرنش��ان کرد :با این وجود اگر قرار باشد یک
منطقه آزاد در کشور تصویب شود حتما متعلق به کرمانشاه خواهد بود و
نمایندگان استان با تمام توان پای این مطالبه هستیم.
مصری بیان داشت :منطقه آزاد منطقه خروج ارز است و از آنجا که در
ایران کاال با ریال به فروش می رسد و تبدیل باید در صرافی ها انجام شود
هرچه نیاز ارزی افزایش یابد قیمت آن باالتر و سختی بیشتری به مردم
تحمیل می شود.
وی گفت :در حال حاضر فرصتی طالیی برای صادرات ایجاد شده که
در آن ذائقه مردم مهم است اگر صادرات ذائقه مردم هدف قرار گیرد مردم
همیشه از آن خرید می کنند.
این نماینده مجلس خاطرنش��ان کرد :به دلیل تفاوت قیمت در مواد

خوراک��ی ،لوازم خانگی ،چینی آالت ،مواد بهداش��تی و س��اختمان باید
کشورهای منطقه را عادت دهیم با کیفیت کاالی ایرانی آشنا شوند.
مصری ب��ا بیان اینکه کیفی��ت برخی کاالهای ایران��ی چندین برابر
مشابه خارجی آن است ،گفت :اداره استاندارد نباید مجوز تولید کاالهای
بیکیفیت را بدهد.
مصری خاطرنش��ان کرد :اینک فرصتی استثنائی فراهم شده بنابراین
باید بازارهای صادراتی در کش��ورهای منطقه برای خود ایجاد کنیم زیرا
رقابت از نظر قیمتی به طور کامل به سود ما است.

یحیی آل اسحاق:

اقتصاد مقاومتی بهترین مدل است

به گزارش پایگاه خبری عصر مالی یحیی آل
اسحاق رئیس پیشین اتاق تهران با بیان مطلب
ف��وق گفت :تاریخ اقتصادی کش��ور مصادیق و
نمونههای مختلفی از همه دیدگاهها را داش��ته
اس��ت .مثل نظام اقتصادی سوسیالیستی که
۵۰درصد از دنیا براس��اس آن اداره میش��د یا
نظام سرمایه داری که دنیای غرب براساس آن
عمل میکند.
وی در ادامه بیان داشت :نتیجهای که بعد از
اجرای همه مدلها به دست آمد این است که
اقتصاد صد در صد دولتی جوابگو نیس��ت ،زیرا
دیگر فردی مدافع نظام دولتی نیست .اما نظام
اقتصادی سرمایه داری به صورت آزادی عمل و
آزادی امور در مرکز اقتصاد س��رمایه داری هم
به شکلی اس��ت که در عمل اختیار همه چیز
دست بخش خصوصی نیس��ت .به گونهای که

در آمریکا ،دولت در همه بحرانهای پیش آمده
دخالت میکند.
رئیس ات��اق ایران و عراق اظهار داش��ت :در
زمان جنگ همه امور دس��ت دولت بود ،اما بعد
از جنگ ،اقتصاد مدیریت ش��ده تجربه شد که
عمدتا تصمیم گی��ری در کالنهای اقتصاد در
دست دولت بود ،اما به تدریج مدل اقتصاد آزاد
و مدیریت ش��ده با ایرانیزه شدن دنبال شد که
توجه به عدالت اجتماعی در اصل کار قرار گرفت.
آل اس��حاق با اشاره به اینکه در حال حاضر
هم��ه دنی��ا از جمله م��ا خود را ب��رای جنگ
اقتصادی آماده میکنیم ،تصریح کرد :با توجه
به اینک��ه در دنیا جنگ اقتصادی جای خود را
به جنگ نظامی میدهد باید از مدل اقتصادی
استفاده شود که کشور را با مشکل مواجه نکند؛
بنابراین مدلی که هم در س��طح جهانی مطرح

است و هم تجربه  ۴۰ساله ما جواب داده ،یک
تئ��وری اقتصادی دولت محور اس��ت که همه
موارد آن در اقتصاد مقاومتی آورده شده است.
رئی��س اتاق ای��ران و عراق عن��وان کرد :در
چارچ��وب اقتص��اد مقاومتی دول��ت در حوزه
اقتص��اد  ۴وظیفه سیاس��ت گ��ذاری ،هدایت،
نظارت و پش��تیبانی دارد .یعنی اقتصاد دولتی
یا خصوصی نیس��ت .بلکه میان این دو ،اقتصاد
دولت و ملت اس��ت .سیاس��ت گذاری باید در
دست دولت باشد یعنی اگر حاکمیت فقط در
حوزههای نظامی دخال��ت کند و بر حوزههای
اقتصادی نظارت نداشته باشد ،حاکمیت معنا
پیدا نمیکند؛ بنابراین سیاست گذاری ،تمرکز
اطالعات ،نظارت و پیگیری باید در دست دولت
و قس��متهای بعدی کار در دست تشکلهای
مردمی باشد.
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حسن غفوری فرد:

حزب مؤتلفه اسالمی در اجالس آیکپ وحدت نظام را نشان داد
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حسن غفوریفرد از افراد مهم جناح راست در
ایران است که حتی زمانی نامزد ریاست جمهوری
هم ش��د .او در کارنامه خود س��ابقه معاون رییس
جمهور و رییس سازمان تربیت بدنی و همچنین
وزارت را دارد .غفوریف��رد از ابتدای دهه  70عضو
حزبموتلفهشدوهمچنیندبیرکلجامعهاسالمی
مهندسین و دبیرکل جامعه اسالمی ورزشکاران هم
بوده است .در گفتوگوی تفصیلیای که با حسن
غفوریفرد داشتیم به موضوعات مختلفی از ابتدای
انقالب و تاسیس حزب جمهوری اسالمی تا نحوه
ش��رکت اصولگران در انتخاب��ات مجلس یازدهم،
پرداختهایم .در ادامه بخش نخست این گفتوگو
را از نظر میگذرانید:
آنطور که متوجه ش�دم ،شما از ابتدا جزو
هئیت موسس آیکپ (کنفرانس بینالمللی
احزاب آسیایی) بودید.
بله .این را توضیح میدهم .آیکپ یعنی یعنی
کنفرانس بین الملی احزاب سیاسی آسیا .از اول،
احزاب بودند که مطرح ش��دند ،فرد نبوده اس��ت.
دقیقاً زمانی که خانه احزاب در اینجا در س��ال 79
تاسیس ش��د ،همان موقع که س��ال  2000بود،
آیکپ درس��ت شد .سال آینده بیستمین سالش
است .ما بینیانگذار خانه احزاب ایران بودیم .آنجا هم
رئیس سابق مجلس فیلیپین ،آقای ونیشیا از احزاب
مختلف را برای ایجاد این مجموعه دعوت کرد .از
ایران هم من به عنوان عضو جامعه مهندسین در
دور اول ش��رکت ک��ردم .آن زمان ح��دود60-50
حزب از کل دنیا آمدند .از ایران هم جامعه اسالمی
مهندس��ین رفته بود .آن موقع که س��ال 2000
بود ،جامعه اس�لامی مهندسین حتی از موتلفه و
دیگران فعالتر و وسیعتر بود .آنها نامهای به وزارت
امور خارجه نوشتند که احزاب سیاسی را معرفی
کنید .آنها هم برای ما فرستادند .آن موقع دبیرکل
جامعه اسالمی مهندس��ین بودم و از طرف آن در
کنفرانس ش��رکت کردم .آنجا در مورد اساسنامه
گفتند ،سخنرانی رئیس مجلس برگزار شد ،رئیس
جمهور سابقشان هم صحبت کرد .خانم بی نظیر
بوتو ،آقای حسین ارشاد رئیس جمهور بنگالدش
و مشاهید حسین س��ناتور پاکستانی هم حضور
داش��تند .چنین افراد بزرگی آنجا حضور داشتند.
خانم بوتو که نخست وزیر بود ،آقای حسین ارشاد
هم رئیس جمهور بنگالدش آیکپ بودند .کمیته
اجرایی تش��کیل شد که  15-14نفر بودند .من از
روز اول عضو هم��ان کمیته اجرایی بودم .بعد آن
را مقداری توس��عه دادند ،االن کمیته اجرایی 23
عضو دارد که باالترین مرجع تصمیم گیری درباره
مس��ائل این سازمان اس��ت و سالی دوبار تشکیل
جلسه میدهد .سال  96جلسه این کمیته در ایران
تشکیل شد .هر دو سال یک بار هم مجمع عمومی
برگزار میشود که سال گذشته در سریالنکا برگزار
شد .در سالی که مجمع عمومی برگزار نمیشود،
یک گردهمایی بزرگ درباره یکی از مس��ائل مهم
دنی��ا مانند صلح ،فقر ،محیط زیس��ت و ،...برگزار
میش��ود .در این جلس��هها بحثهای سیاس��ی،
اجتماعی ،اخالقی انجام میشود .در ایران تا کنون
دوبار کمیته اجرایی تش��کیل شده است .یک بار
در خانه احزاب برگزار ش��د ،دفعه بعد را هم ما در

موتلفه میزبان
آن بودیم.
آیا کمیته
دائم�ی ب�ا
کمیت�ه
ا جر ا ی�ی
تفاوت دارد؟
همان است.
ی��ک کمیته
اجرایی وجود
دارد که تعداد اعضای آن  23نفر است.
در مدت�ی ک�ه ش�ما حضور داش�تید که
ح�دود  19س�ال میش�ود ،در ارتب�اط ب�ا
احزاب کش�ورهای دیگر ،چه دس�تاوردها و
پیشرفتهایی حاصل شده است؟
اول این که تشکیالت این مجموعه ،قوی است.
ابتدا با  50-40یا حداکثر  60حزب تش��کیل شد.
در حال حاضر بیش از  360حزب آس��یایی در آن
حضور دارند .وس��عت آن تبدیل به یک قدرت در
آسیا شده اس��ت .دوم این که از همین مجموعه،
یک کپی در آفریقا با نام کپ ایجاد ش��ده اس��ت.
در آمریکای التین نیز چنین مجموعهای درست
ش��ده اس��ت .االن در اروپا نیز با کمک ما چنین
تشکیالتی در حال ایجاد است .یعنی در چهار قاره
این مجموعه تشکیل میشود .مورد دیگر این که
خود اینها با هم ،تشکیالت جهانی بهوجود میآورند
و جلسات سه گانه دارند و ارزش باالیی برای ایران
قائل هس��تند .یک نمونه میگویم .سال گذشته،
قرار بود سه گروه از سه قاره در سودان ،کنفرانس
داش��ته باشند .س��ودان به ما ویزا نداد ،جلسه هم
تشکیل نشد .گفتند چون نماینده ایران نمیتواند
بیاید ،ما هم شرکت نمیکنیم .نکته دیگر این که
درخواس��ت کردند به عنوان عضو ناظر در سازمان
ملل ش��رکت کنیم .سازمان ملل هم ارزش باالیی
برای این مجموعه قائل اس��ت .آقای بان کیمون
ک��ه پیش از این دبیرکل س��ازمان ملل بود ،برای
تمام جلسات ما پیام ویدئویی میفرستاد .معموالً
در تمام کنفرانسها ،رئیس جمهور کشور میزبان
شرکت میکند .یکی از دستاوردهای دیگر این بود
که در احداث جاده ابریشم کمک میکند .رئیس
جمهور چین درصدد احیای این مس��یر است که
بیش از  100میلیارد دالر بودجه اولیه برای آن در
نظر گرفته اس��ت .در کل تشکیالت اروپا و آسیا و
آفریقا 7 ،نفر را مشخص کردند که اکثرا از روسای
جمهور یا نخست وزیران هستند .یکی از آنها هم
بنده هستم .اینها گروه مشاوران راه ابریشم هستند
که از رئیس جمهور چین حکم دارند .اس��م ایران
جزو هفت کشوری است که مشاور این طرح است.
آنجا میتوانیم در مسیر این طرح تاثیرگذار باشیم.
جاده ابریشم میان پکن و اینجا بود اما میخواستند
تهران را حذف کنند .ما دنبال برنامهای هستیم که
نتوانند ایران را حذف کنند .ما پیگیر هستیم که این
اقدام صورت گیرد .اس��م ایران همه جا و در حالی
که  300ش��خصیت حضور دارند ،مطرح میشود.
اهداف ایران مانند حمایت از فلس��طین ،حمایت
از یمن ،موضوع تجاوزه��ای آمریکا و تحریمهای
اقتصادی ناجوانمردانه علیه ایران مطرح میشود و

تربیون خوبی میان کس��انی که در دنیا تاثیرگذار
هس��تند به ما داده میش��ود .افرادی ک��ه در این
مجموعه ش��رکت میکنند ،کسانی در حد رئیس
جمهورهای سابق یا کنونی کشور ،روسای مجلس،
و چیزی شبیه به بین المجالس آسیا است .آیکپ
چنین تشکیالتی است که هزینهای هم برای دولت
جمهوری اسالمی ندارد اما تریبون خوبی در اختیار
جمهور اسالمی قرار میدهد.
آیا اکن�ون در آیکپ به عن�وان نماینده
حزبموتلفههستید؟
بله ب��ه عنوان عض��و موتلفه در آنجا ش��رکت
میکنم.
در اجالس�یههایی که ش�رکت میکنید،
مواضع موتلف�ه را منتقل میکنید یا مواضع
نظام را؟
تالش موتلفه این اس��ت که مواضعش ،همان
مواضع نظام باشد که آن را منتقل میکند .حداقل
هیچ موضوعی را که مخالفت جدی با نظام داشته
باشد مطرح نمیکند .ممکن است موتلفه با بعضی
مسئوالن مخالفت داشته باشد ،اما مواضعی که آنجا
مطرح میکنیم ،مواضع نظام است.چیزی که حزب
موتلفه داعیهدار آن اس��ت و حدود  16-15س��ال
اس��ت آن را تحت عنوان دیپلماسی حزبی شروع
کرده است ،چنین چیزی را مطرح کردند تا بتوانند
در کنار دیپلماسی عمومی ،آنچه در مجاری رسمی
مطرح میشود ،بتوانند دیپلماسی حزبی را داشته
باشد و با احزاب دیگر دنیا تعامل کنند .نمونهاش
هم همین اواخر انجام ش��د ،ارتباطی که با حزب
کمونیست چین برقرار شد و وزیر بین الملل آنها
به ایران آمد.
هدف شما از این قضیه چیست و مولفههای
آن کدام است؟
موضوع دیپلماس��ی و س��فر به چین ،موضوع
طوالنی است و حدود  20-10سال است که یک
سال ما میرویم ،یک سال آنها میآیند .ما که آنجا
میروی��م ،معموالً با رئیس جمهورش��ان مالقات
میکنیم .در زمانی که س��وریه درگیر جنگ نبود،
مالقات زیادی با آقای اسد و مسئوالن آنجا انجام
دادیم .آنها هم به ایران میآمدند .حزب بعث سوریه
چندین بار به ایران آمد .اصوالً معتقد هستیم که
داش��تن احزاب قوی به نفع نظام اس��ت .اگر االن
کس��ی گالیه و شکایتی داشته باشد ،مستقیم به
نظام و حاکمیت میگوید .اگر سیستم حزبی باشد،
آن حزب در قدرت قرار میگیرد .احزاب میتوانند
سپر بالی حاکمیت باشند .اصوالً در دموکراسیهای
دنیا ،انتخابات حزبی برگزار میشود .طبیعتاً احزاب،
محدودیتهای��ی را ک��ه دولتها دارن��د ،ندارند و
میتوانند آزادتر صحبت کنند.

محمدحسین شفیعیها:

رئیسجمهور باید پاسخگوی وضعیت کنونی فرهنگ و هنر باشد

مدیرکل اس��بق فرهنگ و ارش��اد اسالمی
استان قزوین وضعیت فرهنگی استان و کشور را
تأسفبار خواند و گفت :نمایندگان باید بهخاطر
پیش��نهادها و یا پذیرشهای نادرست پاسخگو
باشند و از مردم عذرخواهی کنند.
محمدحسینشفیعیها،عضوشورایمرکزی
حزب مؤتلفه اسالمی در گفتوگو با خبرگزاری
فارس در قزوی��ن اظهار
کرد :بنده ریشه مشکالت
و حاشیههای تمامنشدنی
ک��ه در ادارهکل فرهنگ
و ارشاد اس�لامی استان
قزوی��ن جری��ان دارد را
در وزارتخانه فرهنگ و
ارشاد اسالمی میبینم.
وی افزود :وزارتخانه
دچار یک جریان معیوب
و بیم��ار اس��ت ،طبیعی
اس��ت وقت��ی کس��ی
بیم��ار ش��د انتخابها و
گزینشهایش نیز دچار
اعوجاج و ناراس��تی است و از سالمت برخوردار
نخواهد بود.
ش��فیعیها وضعیت فرهنگ و هنر کشور را
تأسفبار خواند و ادامه داد :اگر فرهنگ و ارشاد
ما دچ��ار این مصیبت تل��خ و وضعیت دردآور
شده است ،علتش را ابتدا باید در پایتخت و در
وزارتخانه جستجو کرد؛ علت دوم نیز کسانی
هس��تند که در داخل اس��تان در گزینشها و
پیشنهادها دخیل بودهاند.
این فعال سیاسی اضافه کرد :متأسفانه چنین
جریان معیوبی از سال  ٩٢در وزارتخانه حاکم
شده و با تغییر متعدد وزراء قدرت بیشتری نیز
پیدا کرده است؛ بدیهی است رئیسجمهور باید

پاسخگوی وضعیت کنونی فرهنگ و هنر باشد.
شفیعیها وضعیت همه استانها را از منظر
فرهنگ��ی زیاندیده اعالم ک��رد و گفت :طبق
اطالعاتی که بنده کموبیش از س��ایر استانها
دارم ،وضعی��ت آنها نی��ز در مباحث فرهنگی
نامناسب است ،اما گویا استان قزوین وضعیت
وخیمتری دارد و جابهجاییها در آن بیشتر بوده

است .
وی عن��وان ک��رد :وزرای مربوطه نیز در این
زمینه باید پاسخگو باشند که چرا گزینشهایی
که داش��تهاند اینگونه از آب در آمدهاند و چرا
این وضعیت پی��ش میآید که ام��روز جامعه
فرهنگی و هنری ما تا این اندازه محروم مانده و
خسران دیده است.
وی اعالم کرد :بیش��ک افراد و مقاماتی که
بهوج��ود آورن��ده وضعیت فعلی ش��دهاند باید
پاسخگوی این مسائل باش��ند ،اگر هم در این
دنیا پاس��خگو نباشند یقیناً در آن دنیا مؤاخذه
خواهند ش��د و ج��زای بیتدبیریهای خود را
خواهند دید.

مدیرکل اس��بق فرهنگ و ارش��اد اسالمی
استان قزوین در رابطه با مسؤولیت نمایندگان
استان در رابطه با مسائل فرهنگی گفت :آقایان
و خانمهای نماینده باید پاس��خگوی وضعیت
فرهنگی پیشآمده در استان باشند؛ اینها در
هر مسئلهای دخالت میکنند ،جاییکه مشکل
پیدا میش��ود خودش��ان را کنار میکش��ند و
جایی که احیاناً موفقیتی
بهدس��ت میآید گریبان
چ��اک میکنن��د که آن
موفقی��ت را به ن��ام خود
ثبت کنند.
وی اف��زود :اگ��ر
نماین��دگان در جری��ان
فرهنگ��ی اس��تان دخیل
بودهاند ،که البته بیشک
دخی��ل هس��تند ،اکنون
باید به مردم پاسخ بدهند
که چرا ای��ن انتخابها را
داش��ت ه و یا تأیید کرده و
چنین وضعیتی را بهوجود
آوردهاند ،در ثانی باید بهخاطر وضعیت بهوجود
آمده از مردم عذرخواهی کنند.
ش��فیعیها عنوان کرد :این نمایندگان چند
ماه بعد دوباره میخواهند از مردم رأی بگیرند؛
بنابراین اگر مدعی هستند که موافق این اتفاقات
نیستند ،موظفند در هنگام گزینشهای غلط
وزارتخان��ه جلوی آنها بایس��تند ،زیرا اینها
نماینده مردم هس��تند و باید از منافع مردم و
منافع هنرمندان و اهل فرهنگ دفاع کنند ،اگر
گزینه ضعیف و یا اشتباهی توسط وزارتخانه
انتخاب میشود ،نمایندگان نباید با سکوت خود
آن را تأیید کنند تا تفس��یرهای جانبی فراهم
شود که منافعی در این سکوت وجود دارد.

الله افتخاری:

دستگاههایفرهنگیباهماهنگی
از کارهای تکراری پرهیز کنند

عضو ش��ورای مرکزی حزب مؤتلفه اسالمی
در نشس��ت ش��ورای فرهنگی اجتماعی بنیاد
حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس بر لزوم
تقویت باورهای دین��ی در جامعه تاکید کرد و
گفت :مردم بیش از هم��ه باید مقاومت را باور
کنند .امروز یکی از مشکالت ما در بحث اقتصاد
اس��ت؛ لذا در جهت تولید ملی باید موجی در
حمایت از کارگران شکل گیرد و هر فعالیتی در
راستای فرهنگ انجام میشود به رفع گره های
مردم و اقتصاد بپردازد.
وی در ادامه بر لزوم هماهنگی دستگاه ها در
فعالیت های فرهنگی اشاره کرد و گفت :دستگاه
ها باید هماهنگ و دارای یک حرف واحد باشند
و از کاره��ای تکراری پرهیز کنند چراکه امروز
مش��کالتی جدید وجود دارد و م��ا باید برنامه

هایمان را بروز رسانی کنیم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما افتخاری به
شبه افکنی دشمن درباره دفاع مقدس پرداخت
و تصریح کرد :دشمنان شبهات زیادی را درباره
اصل دفاع مقدس و اینکه چه کسی آغاز کننده
جنگ بوده و مسائل دیگری را مطرح می کنند
که باید در قالب کلیپ های کوتاه به این شبهات
که در مراکز تحقیقاتی ما پاسخ داده شده است،
پاسخ دهیم.
وی طرح نائب الش��هید را یک��ی از اقدامات
فرزندان ش��اهد دانس��ت و گفت :در سال های
گذشته نزدیک به یک میلیون نفر در قالب طرح
نائب الش��هید شرکت و در سفر اربعین تصاویر
ش��هدا را به همراه داش��ته اند و اگ��ر امکانات
الزم وجود داش��ته باشد میتوان این طرح را در

نمازجمعه ها و سایر ظرفیت ها گسترش داد.
افتخ��اری به دی��دار با رهب��ر معظم انقالب
اس�لامی اشاره کرد و گفت :ما در دیداری که با
رهبر انقالب داش��تیم گزارشی از اقدامات انجام
شده در این راستا به محضر رهبر معظم انقالب
اس�لامی ارائ��ه کردیم و به فراخوان دلنوش��ته
ها ،مقاالت و فیلمنامه ها پرداختیم که ایش��ان
فرمودند ما هنرمن��دان خوبی داریم اما موضوع
مسئله مهمی است که باید برای آنها تبیین شود.
وی در ادامه به عدم وجود تصاویر مناسب از
شهدا در مناطق تهران اشاره کرد و اظهار داشت:
مناطق مختلفی از تهران فاقد تصاویر شهداست
و باید در این زمینه یک بازنگری صورت گیرد؛
ما میتوانیم تجربه های موفق دنیا را در زمینه
ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت اجرا کنیم
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مهمی ک��ه به نظر من
نکتهی ّ
هست ،مسئل ه ِی ثبات و عدم لغزش
اس��ت؛ من خواهش میکن��م به این
اهم ّیت بدهید .شما با یک مجموع ه ِی
ّ
ج��وان داری��د کار میکنید؛جوان در
معرض دو آس��یب است :یکی آسیب
تغیر فکری؛ یکی
عدم ثبات در راه ،آن ّ
هم آسیب دچار شدن و مبتال شدن به
ابتالئات بشری؛ ُمجمل و سربستهاش
این است .مراقب باشید این جوانهای
شما از این آسیبها محفوظ بمانند؛
در صراط مس��تقیم ثبات الزم است،
باید دارای ثبات باشند.
امام خامنه ای 1398/5/10

توقع بیجا

پنجره آخر

فاطمه رهبر:

دختران نخبه انتظار امکان ایفای نقش در ارکان نظام را دارند

عض�و ش�ورای مرک�زی ح�زب مؤتلفه اسلامی گف�ت :باید
راهکارهایی برای تس�هیل خواس�ت نخبگان زن برای حضور در
مناصب اداره کشور اندیشید.
عضو ش�ورای مرکزی حزب مؤتلفه اسالمی در گفتگو با نوید
صبح ،یادآور شد :مدیریت زنان موضوعی است که همیشه اذهان
عمومی را به خود حساس میکند.
وی افزود :به برکت نظام جمهوری اسالمی ایران ابتکار عمل حضرت
امام راحل و بعد از آن مقام معظم رهبری و زمینه هایی که سبب شد که
اعتماد عمومی نسبت به حضور زنان و دختران جوان در جامعه جلب شد.
رهبر تصریح کرد :بیش از  60درصد رتبه قبولی دانشگاه ها را دختران
جوان به خودش��ان اختصاص دادند و شاهد هس��تیم که در عرصههای
مختل��ف داخل��ی و بین المللی خانم ه��ا رتبه های باالیی را به دس��ت
میآورند .همچون موفقیت در زمینههای علمی ،پژوهشی و یا ورزشی و ...
که میتوانیم به آن اشاره کنیم .خانمهایی که در مراکز مختلف دانشگاهی
ش��اغل هستند نیز رتبه های باالی علمی و امتیازات را کسب کردند .اما
همه این فرایندها منجر به یک نتیجه که زنان ما در جامعه و در حاکمیت
مناصب مختلفی در حد و اندازه مورد توقع را به دست آورند نشده است.
عضو ش��ورای مرکزی حزب مؤتلفه اس�لامی با انتقاد از رویکردهای
افراطی فمنیستی برابری جویانه ،تفریط را نیز مورد نقد قرار داد و افزود:
ی��ک زن در جامع��ه در کنار تمام وظایف که برای خان��ه و خانه داری و
فرزندآوری و همسرداری بر عهده اش هست ،باید بتواند به عنوان یک مغز
متفکر حضور داشته باشد.

وی اظهار داشت :طبیعتاً دختران جوان ما این توقع دارند که بتوانند در
سمتهای مختلفی را در ارکان نظام برعهده بگیرند.
رهبر خاطر نشان کرد :گاهی اوقات دستور العملهای فمنیستی را که
از آن س��وی مرزها دیکته می شود را میبینیم ،کنوانسیونها ،معاهدات،
منشورها و  ...که مثال دیکته میکند که ۳۰درصد کرسیهای مجلس به
عهده خانمها باش��د .برخی کشورهای همسایه میبینیم که چند درصد
کرسیهای مجلس را اختصاص داده اند که با نظام جمهوری اسالمی ایران
خیلی همخوان نیست .اما میتوان راهکارهایی را اندیشید که برای پاسخ
به این توقع گامهای موثری را برداریم.
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