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محمد حسین شفیعیها:

شرط الزم جلوگیری
 از  نفوذ  فرهنگی دشمن 

بزرگداشت شعائر الهی و مناسبت های مختلف دینی 
از ابزارهای مه��م و اثرگذار، در حفظ جامعه از هجمه 
های فرهنگی دش��منان و نفوذ ویرانگر آنهاست. یکی 
ازشیوه های سلطه گری قدرت های استکباری، ایجاد 
فضای غالب فرهنگ شیطانی که عمدتاً مبتنی بر دنیا 

گرایی افراطی بوده، درجامعه هدف است... 

نرگس قدیری:

عامل شکست
 انقالب جهانی

س��ابقه نفوذ فرهنگی در ایران با ورود استعمارگران 
غربی به شرق و س��عی بر تصرف و تحت استعمار قرار 
دادن کشورهای شرقی از جمله ایران شکل گرفت.در این 
شرایط تنها نهادی که در مقابل جریان نفوذ فرهنگی و 
مذهبی ایستاد روحانیت و نهادهای دینی بود.روحانیت 

تنها نهادی است ...

روایت سید اصغر رخ صفت از مبارزات فرهنگی:

اوقات فراغت
 به رنگ 
مبارزه

مصطفي حائري زاده:

اردوهایی
 برای تأمین

 حق خانواده

روایت فضل اهلل فرخ از مبارزات فرهنگی:

قبل از انقالب 
آمریکا ستیزی را  با تئاتر 
فرهنگ سازی می کردیم

دکتر اسداهلل بادامچیان:

تجربه دفاع مقدس 
ضرورت 
شکست دادن دشمن
 در مبداء را
 نشان داد
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سرمقاله

حمیدرضا ترقی

امور  بهب��ود  زمام 
کشور به دست مردم 
و بویژه جوانان است، 
عزم، تصمیم، بصیرت 
و ایمان مردم میتواند کشور را به نقطه ی مطلوب 
برساند و بر همین اساس است که مکرراً بر جدی 
گرفتن ظرفیتهای داخلی در همه ی بخش��های 
فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و امنیتی تأکید و 

تکیه میکنیم. مقام معظم رهبری 98/6/26
نقش مردم در حل مشکالت 

رهبر معظم انقالب اسالمی در 19 دی ماه سال 
97 وظائف ونقش مردم رادر حل مشکالت کشور 
چنین تبیین کردند:1- هوشیاری و ایستادگی 
مردم در برابر تبلیغات منفی دشمن انقالب و نظام 
با خواست و حمایت مردم شکل گرفته و استمرار 
یافته است، اما مستکبران با وقاحت تمام، مردم را 
به مقابله با همین نظام فرامی خوانند که الزم است 
مردم در مقابل این تبلیغات، ایس��تادگی و علیه 
آن حرکت کنند و جوانان با هوشمندی، فضای 
مجازی را به ابزاری برای زدن تودهنی به دشمنان 
تبدی��ل کنند.2- کمک به مس��ئوالن در حوزه 
اقتصاد رهبر معظم انقالب در این رابطه فرمودند: 
»مردم عزیز به مسئوالن باید کمک کنند، همه 
باید کمک کنند. اگر چنانچه بحث تقویت تولید 
داخلی و محصول داخلی می ش��ود، یک بخش 
مهم��ش مربوط به م��ردم اس��ت. تولیدکننده 
محصول داخلی، مصرف کننده محصول داخلی، 
فروش��نده و دکان داری که محص��ول داخلی را 
می فروشد، این ها همه می توانند اثرگذار باشند.« 
واقعیت ماجرا آن است که کلید حل بسیاری از 
معضالت کش��ور، بخصوص در حوزه اقتصاد در 

دست مردم است.
رفتاره��ای هیجان��ی، خودخواهان��ه، صرفاً 
س��ودمحور و از این قبیل، مش��کالت را تشدید 
می کند و در مقابل رفتار آگاهانه و مس��ئوالنه و 
همدالنه باعث کاهش و رفع مش��کالت کش��ور 
می شود. همه ملت مسافران یک کشتی هستند 
و بدترین تصمیم و اقدام آن است که وقتی دریا 
طوفانی ش��د هر کس اره ای به دس��ت گرفته و 
سعی کند با بریدن بخشی از کشتی برای خود 
قایق نجاتی بسازد! و این بدترین وضعیتی است 
که یک کش��ور می تواند با آن مواجه ش��ود.۳- 
حضور در صحنه ه��ای انقالب یکی از مطالبات 
رهب��ر معظم انقالب در این دی��دار و دیدارهای 
پیشین از مردم، حضور در صحنه های متعدد و 
گوناگون انقالب بوده است. ایشان همواره کلید 
بقای نظام و انقالب را همچون امام راحل، مردم 
می دانند. از حضور در مراسمات و مناسک دینی، 
ملی و انقالبی گرفته ت��ا صحنه ها و بزنگاه های 
خطیری که توانس��ته اس��ت انقالب اسالمی را 
از یک خطر جدی مصون نگ��ه دارد.. حضور در 
صحنه هایی همچون؛ راهپیمایی ها، مناسبت های 
ملی و مراس��مات دینی ناامید کننده دش��من 
اس��ت و حض��ور در صحنه هایی مانن��د 9 دی 
خنثی کننده توطئه های دشمن است.۴- مقابله 
با ش��ایعات؛ یکی از مشکالت امروز کشور حجم 
انبوه و وسیع شایعاتی است که همه روزه تولید و 

منتشر می شود. دشمنان نظام و انقالب در تولید 
و ترویج این شایعات نقشی اساسی دارند. رهبر 
معظم انق��الب در این دیدار فرمودند: »از جمله 
کارهایی که مردم می توانند انجام بدهند، مواجهه 
و مقابله با شایعه سازی دشمن است. امروز یکی 
از شگردهای فعال دشمن، شایعه سازی است که 
مردم را مضطرب کنن��د، مردم را با هم مخالف 
کنند، علیه این و آن تهمت بزنند، مردم را به جان 
یکدیگر بیندازند که البّته چنین اتّفاقی نمی افتد 
به توفیق الهی؛ اّما آن ها قصدشان این است؛ مردم 
باید هوشیار باش��ند، متوّجه باشند.« اولین گام 
عملی در این باره، آن اس��ت که هرچیزی را که 
شنیدیم یا خواندیم نسبت به آن تأمل و در نقل 
آن دقت کنیم تا مبادا در حلقه شایعه پراکنان قرار 

گیریم.

۵- باید با درس گیری از این تجربه درخشان 
انق��الب و دوران دفاع مقدس و تکیه بر جوانان، 
تحریم کنونی را تبدیل به وس��یله ای برای کار، 
تالش و شکوفایی کنیم و با تکیه به ظرفیت های 
خود، بی نیازی از دیگران را به جایی برسانیم که 

آن ها نیازمند ما باشند.
امام خامنه ای عبور از نقش��ه دش��من برای 
بی ثبات سازی داخلی و ایجاد چالش با استفاده 
از جنگ اقتصادی را با مش��ارکت و حضور مردم 
مقدور می دانند. همان گونه که تجربه این حضور 
در دوران جنگ س��خت و دفاع مقدس موجب 
عبور نظام از آن ش��رایط سخت و خطیر گردید 
و البته مس��ئوالن و مدیران باید به ضرورت این 
حضور باور داش��ته و میدان را مشابه دوران دفاع 

مقدس به روی مردم به ویژه جوانان باز کنند.
ملت درحال تصمیم گیری است 

ملت ایران در مواجهه با موج تبلیغاتی گسترده، 
عظیم و عمیق دشمن علیه کشور و مقدسات، در 
حال تصمیم گیری است؛ البته در مقابل این امواِج 
غالباً پنهان و زیرزمینی که گاهی در گوش��ه ای 
از کش��ور نیز خود را نشان میدهد، دستگاه های 
مختلف هوشیار هس��تند، اما مهم، نقش مردم 

است. مقام معظم رهبری 98/6/26
موارد تاثیرگ�ذار در یک تصمیم گیری 

درست عبارتند از:
1. تعریف مش��کل2. جم��ع آوری اطالعات 
کافی۳. مشورت و بررسی تمام گزینه ها۴. انتخاب 

بهترین گزینه ممکن۵. برنامه ریزی و اجرا 
مشکالت چیست راه حل کدام است ؟

ادامه  راه انقالب

اگر میخواهیم مشکالت این کشور حل بشود، 
اگر میخواهیم این کشور عّزت پیدا کند، رفاه پیدا 
کند، کشوری بشود که از لحاظ پیشرفتهای ماّدی 
و معنوی و اخالقی و فرهنگی الگو بشود، باید راه 
انقالب را ادامه بدهیم؛ انقالب، راه عالج منحصر 
این کشور بود و هست و در آینده هم خواهد بود.

اقتصاد مقاومتی
 امروز یکی از چیزهایی که از لحاظ عملی مهم 
است، مسئله ی اقتصاد است؛ دشمن روی اقتصاد 
کشور ما متمرکز ش��ده. از نظر دشمن، اقتصاد 
کشور یک نقطه ی ضعفی است که ]او[ میتواند با 
تکیه ی بر آن نقطه ی ضعف، مقاصد سوء خودش 
را در مورد کش��ور عزیز م��ا و در مورد جمهوری 
اسالمی اِعمال بکند؛ باید روی اقتصاد ]کار کرد[. 
م��ن گفتم اقتصاد مقاومتی، یعنی اقتصادی که 
از درون میجوش��د و احتیاج ما را به دیگران کم 
میکند و استحکام کشور را در مقابل تکانه های 

خارجی افزایش میدهد؛9۵/8/26
عالج مشکالت تسلیم دشمن شدم نیست

این خطاس��ت که بعضی خی��ال کنند عالج 
مشکالت کش��ور - چه مشکالت اقتصادی، چه 
مشکالت اجتماعی، چه مشکالت سیاسی - این 
است که انسان در مقابل دشمن مستکبر سالح را 

بیندازد؛ دشمن مستکبر همین را میخواهد.
اسالمیت نظام حفظ شود

باید همه مراقب باش��یم که نظام جمهوری 
اس��المی - که نظام اس��المی است، نظام دینی 
است، مفتخر به این است که در قالب احکام دین 
و اس��الم و قرآن میخواهد حرکت کند - تبدیل 
نش��ود به یک نظام بی اعتقاد ب��ه دین؛ به قول 
آقایان، یک نظام س��کوالر؛ باطن سکوالر، ظاهر 
دینی؛ باطن مجذوب به فرهنگ غربی و قدرتهای 
مس��لط بر آن فرهنگ، و ظاهر ش��عائر دینی و 
مسائل دینِی دم     دس��تی؛ اینجوری نشود. نظام 
اسالمی باید به معنای واقعی کلمه، اسالمی باشد 
و روزبه     روز به مبانی اسالم نزدیکتر شود؛ این است 
که گره     های فروبسته را باز میکند، این است که 
مشکالت را حل میکند، این است که به جامعه 
عزت و اقتدار میدهد، این است که طرفداران نظام 
جمهوری اس��المی را در همه جای دنیا بیشتر 

خواهد کرد.88/6/20
سازش با آمریکا مشکالت را حل نمیکند

]این[ از آن اشتباهات عجیب وغریب و بسیار 
خطرناک ]اس��ت[. ]میگویند[ اگ��ر ما با آمریکا 
سازش کردیم، مشکالت کشور حل میشود. خب، 
حاال ده تا دلیل میش��ود شمرد برای اینکه این 
حرف غلط است، این حرف دروغ است، این حرف 
فریب است. سازش با آمریکا مشکالت کشور را 
به هیچ وجه حل نمیکند؛ نه مشکالت اقتصادی را، 
نه مشکالت سیاسی را، نه مشکالت امنّیتی را، 
نه مشکالت اخالقی را، بلکه بدتر خواهد کرد. ده 
پانزده دلیل وجود دارد و میشود شمرد و ردیف 
ک��رد برای این قضّیه؛ آخری اش همین قضّیه ی 
برجام است. من چقدر در طول مذاکرات گفتم 
که اینها بدعهدند، اینه��ا دروغگویند، اینها پای 

حرفشان نمی ایستند؛ حاال مالحظه میکنید!
ادامه در صفحه 11

عالج اصلی مشکالت 
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به گ��زارش رواب��ط عمومی ح��زب مؤتلفه 
اس��المی، اس��داهلل بادامچیان در پایان نشست 
دبیران حزب با گرامیداشت 8 سال دفاع مقدس 
و تکریم و تعظیم امام و شهدای جنگ تحمیلی 
گفت: تجربه دفاع مقدس نش��ان داد دشمن را 

باید در مبداء شکست داد.
وی تأکی��د کرد: مقوله امنیت ملی و دفاع از 
سرزمین اسالمی و حفظ نوامیس مردم مقوله 
مهم و راهبردی اس��ت. اوایل انقالب دشمنان 
انقالب با س��وء اس��تفاده از ضعف بنیه دفاعی 
کشور در حالی که هیچ عالمتی وجود نداشت 
که ایران س��ر جنگ با دولتی داش��ته باشد، به 
ای��ران حمله کردن��د و بخش ه��ای مهمی از 

کشورمان را اشغال نمودند.
دبیرکل حزب موتلفه اسالمی تصریح کرد: دفاع 
جوانان سلحشور اسالم به رهبری امام خمینی)ره( 
میهن اسالمی ما را از لوث وجود اشغالگران پاک 
کرد و همین جوانان پایه های یک نظم دفاعی و 
صیانتی از کشور را ریختند تا هیچ قدرت مرزی 
و فرامرزی و هیچ نبرد منطقه ای و فرامنطقه ای 
امروز جرأت تجاوز به ایران عزیز را نداشته باشند. 
به برکت انقالب اسالمی و نظام جمهوری اسالمی 
والیی و در اثر بیداری اسالمی دشمنان اسالم و 
سلطه گران جهانی در برابر ملت های برپاخاسته 

دچار ذلت و عجز شده اند.
وی با اش��اره به س��فر رییس جمهور و وزیر 
خارجه به س��ازمان ملل گفت: انتظار این است 
ک��ه آنان مواضع منطق��ی و صحیح جمهوری 
اسالمی ایران را با اقتدار و قاطعیت برای دولت 
ها و ملت ه��ا از جمله ملت آمریکا که اس��یر 

حاکمانی چون ترامپ هستند، بیان کنند.
بادامچیان با اش��اره به ش��کل گیری قدرت 
مقاومت در منطقه گفت: امروز همفکران ملت 
ایران در یمن، لبنان، فلس��طین اشغالی سوریه 
و عراق، افغانس��تان و ده ها کش��ور مسلمان در 
برابر سیاست های استکباری دشمنان بشریت 
و اسالم و غارتگران ثروت های ملی کشورهای 
اسالمی، یک جبهه متحد هستند و این جبهه 
مقاومت اس��ت که یمن را توانمند س��اخته و 
افس��انه ابرقدرتی آمریکا و همدستان را باطل 

کند و گاو شیرده آمریکا را فلج سازد.

وی تأکی��د ک��رد: جمه��وری اس��المی به 
مرحله ای از قدرت بازدارندگی رسیده است که 

تصورش برای دشمن بعید است.
دبیرکل حزب موتلفه اس��المی با اش��اره به 
قدرت نرم جمهوری اسالمی در منطقه و جهان 
گفت: به زودی بزرگ ترین راهپیمایی قرن در 
عراق از نجف تا کربال ش��روع می شود. اربعین 
یک پدیده عظیم معنوی و انس��انی اس��ت که 
در حال جهانی شدن است. اربعین زمینه ساز 
تش��کیل تمدن نوین اسالمی است و انسان ها 
را از ۵ قاره به س��مت و سوی کربال می خواند. 
اراده الهی به این تعلق گرفته اس��ت. اربعین به 
شکل قدرت نرم علیه کفر، الحاد و شرک جهانی 
به کار گرفته ش��ود و نمونه ای از جامعه نمونه 
اس��المی را به جهانیان نش��ان دهد و در صفا، 

صمیمیت، حرکت و برکت را به همه بیاموزد.
بادامچیان با اشاره به هدف گیری تأسیسات 
آرامکو از سوی ارتش یمن گفت: بیش از ۵ سال 
است امارات و عربستان، زنان و کودکان و پیران 
و مردم بی دفاع یمن که فقیرترین کشور عربی 
اس��ت قتل عام می کنند. امارات و عربستان به 
بیمارستان ها، مدارس و بازارها حمله می کنند. 
و غیرنظامیان را با بمب و موش��ک می کشند و 
حتی به مجالس عروس��ی حمل��ه می کنند و 
عروسی را به عزا تبدیل می کنند. آمریکا، اروپا 
و س��ازمان ملل در برابر این تهاجم وحش��یانه 
نه تنها س��کوت کردند بلک��ه از رژیم متجاوز و 
کودک کش س��عودی دفاع می کنند و اکنون 
که ارتش یمن در دفاع از خود به مراکز نظامی 
و پاالیش��گاه هایی که منبع غارت ثروت ملی 
مسلمانان عربستان توسط آمریکاست حمله می 

کنند، هیاهو راه می اندازند.
بادامچیان افزود: س��ران سعودی و امارات و 
اربابان آنها باید بدانند آدمکشی و بمباران های 
آنها بی پاسخ نخواهد ماند. عاقالنه ترین راه برای 
آنها توقف تجاوز و جنگ در یمن است. آمریکا 
نیز اگر بیش از این از جنایات در یمن حمایت 
کند، بعید نیست مورد تهاجم دفاعی یمنی ها 

قرار گیرد.
وی گفت: ملت یمن امروز با دفاع مشروع از 
خود، تحسین جهانیان را برانگیخته است و در 

مسیر این دفاع، بانیان اصلی جنایات در یمن را 
فراموش نخواهد کرد.

دبی��رکل حزب مؤتلف��ه اس��المی در ادامه 
اظهار داشت: سازمان های بین المللی نیز باید 
عامالن جنایات در یمن از س��ران س��عودی و 
امارات تا س��ران آمریکا و همدس��تان آنها را به 
عنوان جنایتکاران جنگی در محاکم بین المللی 
محاکمه نماین��د و گرنه برای آنها آبرویی باقی 
نخواهد ماند و کش��ورهای جهان به فکر ایجاد 
سازمان بین المللی مؤثری خواهند افتاد که تابع 

سیاست های سلطه گران نباشد.
بادامچی��ان درباره انتخابات اخی��ر در رژیم 
اش��غالگر ق��دس گف��ت: از آنجایی ک��ه رژیم 
صهیونیستی مشروعیت حقوقی و بین المللی 
ندارد و رژیمی غاصب و اشغالگر است، انتخابات 
در چنی��ن رژیمی مفهومی نداش��ته و نخواهد 

داشت.
وی گفت: این انتخابات نمایش��ی، ش��دت 
بحران را درهیأت حاکمه رژیم غاصب و نشانه 

های فروپاشی آن رژیم را آشکارتر کرد.
دبیرکل حزب مؤتلفه اسالمی اظهار داشت: 
تعرض دول��ت نیجریه به طرف��داران روحانی 
ش��جاع و آزادیخواه ش��یخ زکزاکی و کش��تار 
عزاداران حسینی در نیجریه کامالً محکوم است 
و جز نفرت عمومی برای دولت نیجریه پیامدی 

ندارد.
بادامچیان: گفت: دولت نیجریه باید احترام 
ای��ن روحانی محترم در صحنه بی��ن الملل را 

رعایت کند و هرچه زودتر وی را آزاد کند.
وی افزود: هفته اول مهر و بازگشایی مدارس 
و دانشگاه ها را به همه فرهنگیان و دانشگاهیان 
و دانش آم��وزان و خانواده ه��ای آنان تبریک 
گفت و از وزیر جدید آموزش و پرورش خواست 
برای رفع مش��کالت آموزش و پرورش کشور و 
معلمان و دبیران و اساتید و مدرسین و کارکنان 
دستگاه های فرهنگی، اقدامات جدی و مؤثری 

را طراحی کند.
وی افزود: جالل آل احمد غربزدگی را مانند 
س��ن زدگی برای گندم می دانست. مسئوالن 
دانش��گاهی و آموزش و پرورش الزم اس��ت در 
جهت استقالل کامل فرهنگی و زدودن رسوبات 
استعمار غربی و چپ زدگی و حاکمیت ارزش 
ه��ای تمدن ب��زرگ ایران و اس��الم، گام های 
اس��تواری بردارند تا گام دوم انقالب اسالمی با 
نسل جوان و فرهیخته ایران اسالمی جامعه را 
به تمدن نوین اسالمی و دولت کریمه و جامعه 

نمونه برساند.
بادامچیان در پایان با اشاره به اقدام شهرداری 
در حذف عنوان شهید از تابلوهای معابر تأکید 
کرد: ش��هرداری این موضوع را پیگیری کرده و 
این اقدام زش��ت را که موجب رنجش خانواده 
های ش��هدا و ملت غی��ور گردی��ده، جبران و 

عالمالن اصلی را به ملت معرفی کند.

دکتر اسداهلل بادامچیان:

تجربه دفاع مقدس ضرورت شکست دادن 
دشمن در مبداء را نشان داد
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بزرگداشت شعائر الهی و مناسبت های 
مختلف دینی از ابزارهای مهم و اثرگذار، 
در حفظ جامعه از هجمه های فرهنگی 
دشمنان و نفوذ ویرانگر آنهاست. یکی ازشیوه های سلطه گری قدرت های 
استکباری، ایجاد فضای غالب فرهنگ شیطانی که عمدتاً مبتنی بر دنیا 
گرایی افراطی بوده، درجامعه هدف است. در دوره استعمار نو این واقعیت 

به صورت جدی تری مورد عمل استعمارگران واقع شد.
وقوع انقالب اسالمی در اواخر قرن بیستم و گسترش و نفوذ معنوی آن 
طی چهاردهه گذشته در میان مردمان دنیا  و کشورهای مختلف موجب 
گردید که جریان استکباری دچار نگرانی شدید و وحشت ازافول و سقوط 
هژمونی فکری و فرهنگی خود در دنیا شود و لذا به این نتیجه رسید که 
با این حرکت عظیم فکری موحدانه تنها با ابزار فرهنگی می تواند مقابله 
کند و درصدد نفوذ فرهنگی در جوامع مختلف و به ویژه خاستگاه انقالب 
اسالمی یعنی ایران اس��المی  برآمد. این واقعیت را در تذکر جدی مقام 
معظم رهبری دردیدار اخیر هیئت دولت با معظم له به روشنی می یابیم 
که فرمودند: " ما مواجه ایم با یک حمله همه جانبه، یک جبهه عظیمی 
از لحاظ فرهنگی دارند به ما تهاجم می کنند" این تهاجم از طرق مختلف 
فرهنگی و هنری سرازیر شده و جوانان ما و جامعه ما را مورد تاخت و تاز 

بی رحمانه قرارداده است.
 نکته قابل تامل اینست که بخش قابل توجهی از این هجمه از طریق 
نفوذ فرهنگی صورت می گیرد و ش��کل و ش��مایل به ظاهر دشمنانه هم 
ندارد. این بیماری و مش��کل میتواند  از کرختی و بی مسئولیتی مدیران 
ناشی شود . عدم اشراف و عدم دقت و نظارت در حوزه های تحت مسئولیت 
و بی حالی در مدیریت، موجب می ش��ود که دشمن با نفوذ دادن عناصر 
مورد نظر خود در پست ها و مسئولیت های تصمیم ساز و یا تصمیم گیر 

اهداف و مقاصد شوم ضد فرهنگی خود را براحتی جاری و ساری نماید.
در شرایط کنونی جامعه،که به طور طبیعی مسائل اقتصادی و معیشتی 
اولویت رس��یدگی دارد ، بیداری و هوش��یاری مضاعف دستگاه هایی که 
مسئولیت حفظ و حراس��ت از فرهنگ جامعه را به عهده دارند همچون 
آموزش و پرورش، فرهنگ و ارش��اد اس��المی، سازمان تبلیغات اسالمی، 
وزارت علوم و آموزش عالی و صدا و سیما به مراتب حساس تر خواهد بود 
و اینان عالوه بر بسترهای مناسب فرهنگی و هنری برای تغذیه فکری و 
فرهنگی جامعه باید دیده بانی فعال و به هوشی را نیز واجد باشند تا دست 
دشمن را پیش از اجرای خدعه های او بخوانند و مانع از اجرای آن شوند.

 اما آنچه موجب پرداختن به این موضوع گردید قرارداشتن درایام محرم 
و بزرگداشت حادثه عظیم کربال است که تاثیری به عمق تاریخ در امتداد 
حیات انسان برروی زمین داشته واینکه ازاین مناسبت های بزرگ چگونه 

می توان در مصونیت بخشی فرهنگ جامعه استفاده کرد.
اباصلت هروی از یاران امام علی بن موسی الرضا علیه السالم نقل می 
کند که از حضرت ش��نیدم که می فرمود:"خدا رحمت کند کسی را که 
امرما را زنده می س��ازد" پرسیدم امر شما چگونه زنده می شود؟ فرمود:" 
علوم و احادیث و معارف ما را گرفته و به دیگران بیاموزد زیرا مردم اگربا 
زیبایی های سخنان ما آشنا گردند ازما پیروی خواهند کرد" بحاراالنوار/ ج 

2/ص۳0 و وسائل الشیعه/ ج 18/ ص102

کربال و عاش��ورای امام حس��ین علیه الس��الم ازآن چن��ان ظرفیت و 
تاثیری برخوردار اس��ت که نه تنها در ط��ول تاریخ زنده باقی مانده بلکه 
هرقدرجلوترآم��ده ایم آثار پر برکت نهضت سیدالش��هدا علیه الس��الم و 
مظلومیت او و خاندان مطهرش بیشتر برای مردمان عالم آشکار شده است 
و نکته جالب اینکه ابزارهای مختلف هنری، تبلیغی و فرهنگی برای اشاعه 
این حقیقت جاوید روز به روز پررنگتر و حرفه ای تر شده است و همین 
همت موجب ش��ده که دهم محرم وعاش��ورای امام حسین علیه السالم 
امروزتنها متعلق به شیعیان نباشد و برادران اهل سنت هم خود را شریک  
دراین غم بدانند و بلکه شاهدیم سایر ادیان و مذاهب ازمسیحی و یهودی 
و زرتشتی گرفته تا هندو و سایر آیین ها نیز برای خود دربزرگداشت یاد 
آن حضرت سهمی قائلند و می بینیم درایام محرم و عاشورا از شرق عالم 
دربلندیهای تبت تا غرب دنیا و قلب مرکز سرمایه داری و دنیای مدرنیته 
یعنی نیویورک و واشنگتن و لندن دسته های عزاداری درحرکت اند و یا 
مجالس وعظ وروشنگری تشکیل می شود و البته این مهم یکی ازنشانه 
های ظهورمی تواند باشد چرا که تا معارف ناب الهی و حقیقت برای مردم 
دنیا آش��کار و بیان نش��ود و گوش آنها با این حقایق آشنا نگردد ظهوری 
اتفاق نمی افتد، اینکه مردمانی ولو غیر مسلمان در این ایام با حقیقتی به 
نام حسین علیه السالم و سرگذشت آزادیخواهانه وخونباراوآشنا می شوند 
نوید آمادگی جهان برای ظهوررا می رساند. به استناد این حقیقت مسلم 
و نی��زکالم نورانی امام رضا علیه الس��الم که فرمود "اگر مردم زیباییهای 
کالم م��ا را بفهمند از ما پیروی میکنند" نش��ان می دهد که راه مصون 
ماندن از تهاجم فرهنگی و نفوذ شیطانی کفر، تالش درشناساندن معارف 
ناب اسالمی اس��ت و این وظیفه برعهده وارثان انقالب اسالمی است که 
ای��ن معارف و حقایق را به زبان های گوناگون، کاربردی و عملیاتی کرده 
و مطابق ذائقه انسان امروزی فرآوری نمایند تا محصول این شهد شیرین 
الهی خ��وراک فرهنگی مردم��ان امروزقراربگیرد.هرچند کارهای مهم و 
بزرگی دراین خصوص درعرصه  های فرهنگی وهنری صورت گرفته ولی 
دربرابرآنچه نیازاست و ظرفیتی که وجود دارد فاصله بسیاراست. یکی از 
کارهای مهم واساسی و دارای اولویت در گام دوم انقالب اسالمی  پرداختن 
به این مهم اس��ت، به گونه ای که بتوان درهمه مناس��بت های دینی و 
مذهبی چه جش��ن ها وچه شهادت ها، درغم ها و شادی ها که درطول 
س��ال هم گسترده و پراکنده است، س��خن اهل بیت عصمت و طهارت 
علیهم السالم در عرصه های مختلف فرهنگی اجتماعی سیاسی اقتصادی 
وغیره ،هنرمندان متعهد ما واهل قلم و شاعران و فعاالن فرهنگی وهنری 
با زیبایی تمام آراس��ته و تولیدات مختلف  قابل عرضه به جامعه ایرانی و 
سایر کشورها تولید کنند تا این خورشید تابان تنها به عاشورا و امام حسین 
علیه الس��الم خالصه نش��ده تمام اولیای الهی و امینان خدای رحمان را 

شامل گردد.
اگر این مهم  با برنامه ریزی و همت مجاهدانه مسئوالن شکل بگیرد 
باید مطمئن و امیدوار باشیم آینده انقالب اسالمی وآینده دنیا به برکت 
این ذخائر الهی روشن و امید بخش وپرازشادابی و سرزندگی خواهد بود. 
شکی نیست که توجه به ظرفیت عظیم جوانان مستعد و کوشا وانگیزه مند 
و واگذاری مسئولیت ها به آنان بدون تردید این مسیر طوالنی رسیدن به 

مقصد را کوتاه تر و سریعتر خواهد کرد.

شرط الزم جلوگیری از  نفوذ  فرهنگی دشمن 
محمد حسین شفیعیها

عضو شورای مرکزی
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سابقه 
ذ  نف��و
فرهنگی 
در ایران با ورود اس��تعمارگران غربی به ش��رق 
و س��عی بر تصرف و تحت اس��تعمار قرار دادن 

کشورهای شرقی از جمله ایران شکل گرفت.
در ای��ن ش��رایط تنها نهادی ک��ه در مقابل 
جریان نفوذ فرهنگی و مذهبی ایستاد روحانیت 

و نهادهای دینی بود.
روحانیت تنها نهادی اس��ت ک��ه با حفظ و 
گسترش حوزه های علمیه و مکتب خانه ها با 
گس��ترش فرهنگ قرانی و دینی و معارف اهل 
بیت در میان اقش��ار مختلف جامعه و برقراری 
پیوند عمیق بین مناسک دینی و معارف الهی با 
مردم و ایجاد انسجام فرهنگ مذهبی در جامعه 
مانع از هم گسس��تگی مذهب��ی و فرهنگی در 

ایران گردید.
نفوذ فرهنگی در اشکال مختلف آن میکوشد 
تا ب��ا ایجاد ش��کاف بین مذه��ب و دیگر امور 
اجتماعی،فرهنگی،سیاسی و ...با دین زدایی از 
جامعه و یا به معنای دیگر سکوالر کردن جوامع 
اهداف اس��تعماری نظام سلطه را پیاده کرده و 
شرایط شکست انقالب جهانی اسالمی را فراهم 

آورد.
مع��ارف دین��ی انق��الب اس��المی و اصالح 
سیاسی_اجتماعی نهفته در آن باعث گردیده 
است تا اهداف سیاسی و نظامی قدرتهای جهانی 
را با شکست های پی در پی مواجه کرده و زاویه 
دید جدیدی به ملتهای دیگر نیز بخش��یده و 

الهام بخش همه آزادی خواهان جهان باشد.
مقام معظم رهبری در 19 دی ماه سال 97 و 
در جمع مردم انقالبی قم در مورد علت شکست 

ناپذیری انقالب اسالمی به خوبی به تشریح این 
م��وارد میپردازند:»قم آن سرچش��مه ی اصلی 
است و حوزه ی قم آن پشتوانه ی معنوی است 
برای این حرکت��ی که دنیا را تغییر داد، دنیا را 
تکان داد و همچنان این حرک��ت ادامه دارد و 

هنوز در آغاز راهیم.«
»قی��ام م��ردم ق��م صف بندِی دو دس��تگاه 
محاس��باتی، صف بن��دی دو نظ��ام معرفتی، 
صف بندی دو الگوی تحلیلی در مقابل یکدیگر را 
نشان داد: یکی نظام معرفتی لیبرال دموکراسِی 

دروغیِن پ��ای درِگل غربی، یکی نظام معرفتِی 
توحیدِی اسالمی؛ تقابل دو دستگاه پیش بینی 
و تقویم و محاس��باتی را نشان داد: آن دستگاه 
محاس��باتی آمریکا که ایران را آن جور میبیند 
با آن محاسبات اّول کار آمریکایی ها که سنای 
آمریکا در اّولین ماه های پیروزی انقالب، ایران 
را تحری��م کرد و بنا را بر این گذاش��تند که تا 
پنج ماه دیگر، شش ماه دیگر، انقالب اسالمی از 

بین خواهد رفت -این محاسبات آنها است- این 
هم دستگاه محاس��باتی نظام اسالمی که امام 
بزرگوار گفت »صدای ُخرد شدن استخوانهای 
مارکسیسم را دارم می شنوم« و یک سال بعد، 
دو سال بعد، همه ی دنیا صدای ُخرد شدن این 
استخوانها را شنیدند؛ مسئله این است. غرب در 
مقابل یک چنین پدیده ای قرار گرفته اس��ت؛ 
پدیده ی انقالب اس��المی. یک طرف انبوهی از 
ابزارهای چشم پُرکن ماّدی -از نظامی و سیاسی 
و پولی و امث��ال اینها- و یک طرف یک قدرت 
نوظهور معرفتی و تمّدنی، پُرانگیزه، پُرتحّرک، 
آینده نگ��ر که میداند چ��ه کار میخواهد بکند، 
میداند چه کار باید بکند و کجا میخواهد برود؛ 

اینها در مقابل هم قرار گرفته اند.«
مقام معظم رهبری به خوبی تقابل دو دیدگاه 
الهی و شیطانی و برتریهای خاص جریان الهی 
را یادآور میشوند و دین و مذهب را سرچشمه 

این برتری معرفی مینمایند.
حضرت ام��ام راحل نیز ب��ا توجه به همین 
ویژگی پایه های نهضت اس��المی را بر مبنای 
حوزه های علمیه و مناسبات مذهبی پرقدرتی 
همچون محرم و صفر و پیوند عمیق ان با تمامی 

الیه های اجتماعی بنیان گذاشتند.
این ن��گاه منحصر به ایران نب��وده و قابلیت 
جهانی شدن را نیز دارد. فقر معنویت و آسیب 
های��ی که دنیا از ره��اورد دین زدایی ابرقدرتها 
دیده اس��ت قدرت و جذابیت بس��یار باالیی به 
حرکت انقالب جهانی اس��المی بخشیده است 
و پذی��رش این نگاه و موفقیت گس��ترده آن و 
چالش جدی که در کش��ورهای محور شرارت 
ایجاد کرده اس��ت نوید بخش وعده های الهی 

برای حکومت مستضعفان در جهان است.

عامل شکست انقالب جهانی
نرگس قدیری

مدیریت بانوان حزب موتلفه اسالمی

نفوذ در فرهنگ عمید، فرو رفتن در چیزی، 
تاثیر گذاش��تن ب��ر کس��ی و راه یافتن پنهانی 
در گروهی یا جایی معنا ش��ده اس��ت. یکی از 
راهبرده��ای نظام غرب و در راس آنها آمریکا در تقابل با نظام جمهوری 
اسالمی نفوذ اس��ت. مبنای نفوذ سیاسی نفوذ فرهنگی است،  به تعبیر 
مقام معظم رهبری نفوذ فرهنگی در واقع جاده صاف کن دش��من برای 
نفوذ سیاسی و اقتصادی است. هدف اصلی دشمن در نفوذ فرهنگی ایجاد 
تردید در باورهای دینی و مذهبی  و اراده هاست. در نفوذ فرهنگی دشمن 
به دنبال تغییر الگوی رفتاری نظام سیاسی بدون تغییر ساختار ظاهری 

آن هستند.
رهبر انقالب در دیدار فرماندهان نیروی دریایی سپاه در سال 9۴ مذاکره  
با آمریکا را یکی از راه های نفوذ فرهنگی دشمن بیان نمودند و فرمودند 
مذاکره  با اینها یعنی راه را باز کردن برای اینکه بتوانند، هم در زمینه ی 
اقتصادی هم فرهنگی و هم سیاسی و امنیتی در کشور نفوذ کنند و اشاره 
فرمودند نفوذ سیاسی و نفوذ فرهنگی از همه مهمتر است. گاهی قدرت 
های جهان تحت عنوان حقوق بشر اقدام به زورگویی و حتی لشکر کشی 
هم می کنند، نظام اسالمی و ملت مانعی است برای نفوذ فرهنگی دشمن 

که الزم است با هوشیاری نقشه ی دشمنان را خنثی کرد.
دشمن برای نفوذ فرهنگی از هر امکانی استفاده می کند، شبکه سازی 
رسانه ای در داخل کشور و انتشار مطالب با نام های مستعار، تخریب افکار 

عمومی، رخنه در یک سازمان یا بخشی از آن و...
در سال 97 مقام معظم رهبری به نفوذ فرهنگی در حوزه های علمیه 

نیز اشاره کردند. 
در س��ال 2017 در گزارش��ی ۵ صفحه ای و در قالب 7 پیش��نهاد از 
جانب " اس��کات مودل" مدیرعامل گروه راپیدان در کنگره ی آمریکا به 
صراحت پیش��نهادی برای ایجاد انش��قاق در حوزه های علمیه داده شد.  
لیبرالیزه کردن اسالم با کلید واژه ی" اسالم رحمانی" و ارائه ی یک اسالم 
غیرایدئولوژیک در تقابل با اندیشه" والیت فقیه " از اهداف این پروژه ی 

نفوذ فرهنگی است.
در چنین شرایطی نقش حوزه های علمیه و تاثیر مباحث دینی و اسالم 

ناب محمدی)ص( نیز بسیار حائز اهمیت است.
شناخت راه های نفوذ و ایجاد سد مستحکم در مقابل آن با روشنگری 
از طریق نشس��ت های دینی، منبرهای مذهب��ی و فضای مجازی و برپا 
داشتن شعائر اسالمی در آگاهی بخشی به جامعه نکته ای است که باید 

مورد توجه قرار گیرد.
حضرت امام راهکار اصلی را در اختیار ما با جمله ی گهربار" این محرم 
و صفر اس��ت که اسالم را زنده نگه داشته است" قرار داده اند، ماه محرم 
و مجالس عزاداری فرصت مناسبی برای تبیین این مساله ی مهم است. 

یکی از راههای مقابله ی با نفوذ فرهنگی پیشرفت علمی است که این 
امر هم باید مدنظر مردم و به ویژه دستگاه های ذیربط قرار گیرد.

موانع نفوذ فرهنگی
میترا جهانگیری

عضوشورای مرکزی
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مراسم ترحیم اسداهلل عسگراوالدی در مسجد 
امام صادق میدان فلسطین برگزار شد.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، در این مراسم 
سفیر فلسطین، ش��افعی رئیس اتاق بازرگانی، 
اس��حاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، 
محمدرضا عارف، محمد نهاوندیان، بادامچیان 
دبیر کل حزب موتلفه اسالمی، حجت االسالم 
والمس��لمین دعایی، مسعود خوانساری رئیس 
اتاق بازرگان��ی تهران، علی فاضلی عضو هئیت 
رئیس��ه اتاق اصناف تهران، حس��ین مرعشی، 
حمید حس��ینی دبیر اتاق ای��ران و عراق، فائزه 
هاشمی، حجت االسالم مصباحی مقدم وحجت 

االسالم مصطفی پور محمدی شرکت کردند.
حجت االسالم والمسلمین حاج علی اکبری 
رئیس ش��ورای سیاس��ت گذاری ائمه جمعه، 
اعضای س��فارت چی��ن، مجتبی خس��رو تاج 
معاون وزیر صمت، س��ید محمد وزیر پیشین 
ارشاد، انواری عضو شواری مرکزی حزب موتلفه 
اسالمی، حسین ش��ریعتمداری مدیر مسئول 
روزنامه کیهان، ایرج حسابی فرزند دکتر محمد 
حس��ابی، حس��ن غفوری فرد مش��اور شورای 

مرکزی حزب موتلفه اس��المی، حسین انواری 
عضو ش��ورای مرکزی حزب موتلفه اس��المی 
و رئیس س��ابق کمیته ام��داد، فرزانگان رئیس 
اتاق ای��ران و امارات، عل��ی کالس عضو هیات 
مدی��ره انجمن کابل جه��ان، خانم لی یو مدیر 
شبکه فونیکس چین در ایران، حجت االسالم 
والمسلمین ناطق نوری، معصومه ابتکار معاون 
رئیس جمه��ور و امور زن��ان رئیس جمهوری، 
عال می��ر محمد صادقی عضو هیات موس��س 

حزب موتلفه اس��المی، علی نقی خاموش��ی ، 
احمد کریمی عضو هیات موسس حزب موتلفه 
اس��المی ، مرتضی نبوی عضو شورای مرکزی 
جامعه مهندس��ین و عضو مجمع تش��خیص 
مصلحت نظام و مجید رضا حبیبی رئیس اتاق 
ای��ران و چین از دیگر حاضران در این مراس��م 

بودند.
همچنی��ن س��خنران ای��ن مراس��م ه��م 

حجت االسالم و المسلمین غروی بود.

برگزاری مراسم ترحیم حاج اسداهلل عسگراوالدی 

عضو ش��ورای مرک��زی حزب مؤتلفه اس��المی گفت: عس��گراوالدی 
از چهره ه��ای مؤث��ر اقتصادی، یک رکن صادرات کش��ور و در به حرکت 

درآوردن چرخ اقتصاد کشور فرد تأثیرگذاری بود.
احمدعلی مقدم عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی در گفت وگو 
ب��ا خبرنگار حوزه احزاب خبرگزاری فارس، درباره خدمات ارزنده مرحوم 
اس��داهلل عسگر اوالدی اظهار داش��ت: حال که در فراغ یکی از یاران امام 
راحل)ره( و معتمد رهبر فرزانه انقالب به سوگ نشستیم، شخصیتی که 
به سید و ساالر ش��هیدان حضرت اباعبداهلل الحسین)ع( عالقه ای خاص 
داش��ت و برای برپایی مجالس عزاداری حضرت از هیچ خدمتی فروگذار 
نمی ک��رد و در نهایت نیز همزمان با ایامی که مردم عزیز کش��ورمان در 
س��وگواری حضرت لباس س��یاه بر تن کرده اند، عزتمندانه جان به جان 

آفرین تسلیم کرد.
وی ادامه داد: ش��خصیتی که دارایی او را از برازندگی یار دیرین امام و 
رهبری ب��ودن، دور نکرد و همانطور که در پیش از انقالب همراه با بردار 
مرحوم خود حاج حبیب اهلل عسگراوالدی، در صف مجاهدان بود، پس از 
انقالب نیز در کس��وت انسانی پاک و بازرگانی متشرع از بذل مال در راه 
پیشبرد اهداف انقالب و اسالم دریغ نکرد و می توان به تعبیری بذل ما در 
راه انقالب را با فداکاری خدیجه در حمایت مالی اسالم مقایسه کرد و این 
اخالق حسنه از وی سمبل انسان سرمایه دار خدا ترس ساخته بود که هیچ 

گونه نکته منفی در زندگی نداشت.
این فعال سیاسی خاطرنشان کرد: وی تعبیر ثروتمند بودن که در ذهن 
جامعه ایرانی با کلماتی همچون بهره بردن از رانت و اختالس همراه شده 
است را جابه جا کرد، همانطور که باز به اذعان خود وی ذره ای از وام بانکی 
و رانت بهره نبرد و هرچه بدست آورد حاصل سال ها تالش و ذکاوت خود 
وی بود و نش��ان داد ثروت فی نفس��ه واژه مذمومی نیست مهم راه هزینه 

کردن آن و بدست نیاوردن آن به هر قیمتی است.
وی گفت: با وجود آنکه همگان وی را نماد  تجارت سنتی و بازار می دانند 
اما از تحصیالت دانش��گاهی نیز بی بهره نبود و کارشناس��ی رش��ته های 
ادبیات فارس��ی و زبان انگلیس��ی را خوانده بود و نشان داد شم اقتصادی 
داشتن ربطی به نوع تحصیالت ندارد، هیچ وقت سعی نکرد از رانت برادر 
مرحومش حبیب اهلل عسگراوالدی، سیاست مدار کهنه  کار ایرانی برای خود 
ثروت و موقعیت تجاری ایجاد کند، با اینکه خود را مستغنی می دانست به 
اینکه وامدار هیچ بانکی نبوده است، افتخار می کرد و با ایجاد بازار جهانی 
برای محصوالتی چون پس��ته، بادام، زی��ره و خرما و... نام این محصوالت 

ایرانی را جهانی کرد.
عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسالمی تأکید کرد: او با داشتن سن 
86 سالگی تا روزهای آخرین عمرش از 62 سال فعالیت تجاری در زمینه 
صادرات محصوالت کشاورزی و خشکبار دست نکشید و برکت مال خود 
را در صرف در امور خیریه و پرداخت وجوه شرعی کرد و طبیعی است به 
خاط��ر ثروت بی کرانش حرف و حدیث هم پیرامون او بود، اما هیچ وقت 
خدشه ای به اعتبار او وارد نکرد و وی که در ابتدای انقالب اسالمی به اجازه 
امام خمینی)ره( مسئولیت اتاق بازرگانی را عهده دار شد و جوانان را همواره 

به کوشش و کار و تالش دعوت می کرد.
مقدم مطرح کرد: وی که در خانواده ای متدین و در سطح پایین جامعه 
رشد کرد و حتی شغل پدرش پیشه وری بود و مغازه عطاری داشت، یکی 
از عوامل موفقیت خود را خوش حسابی، نیت پاک و درست ذکر می کرد، 
باید جوانان از همه این موارد درس بگیرند که نه س��ابقه بزرگ شدن در 
خاندان ثروتمند و نه غل و غش در معامله، عامل رشد اقتصادی نیست، 
برای وی غفران و رحمت الهی آرزو دارم و امیدوارم مشمول رحمت الهی 

شود.

احمدعلی مقدم:

رشد اقتصادی مرحوم اسداهلل عسگراوالدی درسی برای جوانان است
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 بی ش��ک اسداهلل 
عسگراوالدی از زبده 
ترین تاج��ران به نام 
کشورمان بود. که تجارت را از بازار سنتی ایران 
آغاز نم��ود و آن را تا عرصه های بین المللی و 
پذیرش مسئولیت امور مهم اقتصادی پیش برد 
و به جرات می توان گفت که او جزء موفق ترین 
بازرگانان به روز دنیا مطرح بود به طوری رسانه 
های اقتصادی بین المللی رفتار اقتصادی او را 

تحلیل می کردند.
رفتار اقتصادی ایشان می تواند الگوی بسیار 
مناسبی برای جوانان پرشور و مستعد کشورمان 
باش��د که انگی��زه فعالی��ت در کار اقتصادی را 
دارند.مرور خاطرات ایش��ان که از نوجوانی کار 
اقتص��ادی را آغاز نمودند برای جوانان بس��یار 
جذاب است.دس��ته بندی و مرزبندی هایی که 
خود برای تجارتش از ابتدا مشخص کرده است 

موفقیت کلی اور را تضمین نموده بود.
م��رور تجربه ایش��ان در ام��ر بازرگانی خود 
یک واحد دانشگاهی برای جوانان اقتصادی ما 
هست.باالخص جوانانی که متاسفانه امروز بدون 
محاسبه و آینده نگری و فراهم نمودن مقدمات 
و تحمل س��ختی های مس��یر می خواهند ره 

یکصدساله را یک شبه طی نمایند.
حال بابررسی برخی از محورهای شخصیتی 
ایش��ان به نکاتی مهمی میرسیم که برای نسل 

امروز و جوان ما بسیارحایز اهمیت است:
1_تاجری که تا کنون هیچ وام بانکی نگرفته 

و هیچ گونه بدهی بانکی ندارد.
2_ت��ا پایان عمر با این حج��م از تجارت به 
هیچ دادگاه اقتصادی فراخوانده نش��ده و هیچ 

گونه فسادی متوجه ایشان نیست.

۳_ از هی��چ گونه رانتی برای پیش��برد کار 
اقتصادی خود استفاده نکرده است.

۴_در ط��ول عم��ر بازرگانی خ��ود فقط به 
ص��ادرات پرداخت��ه و از آن حمایت می کرد و 

هیچ قلم کاالیی وارد کشور نکرده است.
۵_به سرمایه گذاری اعتقاد راسخ داشت و با 

سرمایه داری مخالف بود.
6_در تمام حیات تجارت، ش��جاع و نترس 
بود و مواضع خود را در برابر اشتباهات دولت و 
سازمانهای مربوطه بلند فریاد می زدو هزینه آن 

هم می پرداخت. و......
وی در مسائل کالن اقتصاد کشور هم دغدغه 
مند بود.یکی از دغدغه های اصلی او اش��تغال 
جوانان بود و برای آن طرح های بسیاری داشت.

ایش��ان می فرمودند من از جوانانی که صبح از 
خواب بیدار می شوند و نمی دانند چه کنند و 

کجا بروند هراس دارم.
حاج اسداهلل عسگراوالدی به جوانان همیشه 
توصیه هایی داشتند از جمله تالش و کوشش 
مستمر و خس��تگی ناپذیر که موفقیت اصلی 

جوان را در این راه می دانست.
اما موضوع جالبی در توصیه های ایشان دیده 
می شود ایشان بارها فرمودند به جوانان که در 
همه امور محاس��به گر باشید،چه در امر مادی 
و چه در امر معنوی.یادم هست در مجلسی که 
برای بزرگداشت اخوی ایشان حاج حبیب اهلل 
عسگراوالدی در حزب موتلفه اسالمی برپاشده 
بود ب��ه جوانان فرمودند فک��ر کنید زمانی که 
صبح از من��زل خارج می ش��وید یکی از اهل 
بیت)ع( و یا امام زمان )عج( ش��ما را می بیند 
و به ش��ما می فرمایند برو و هر کاری که دلت 
می خواهد انجام بده و در پایان شب مجددا به 
من مراجعه و گزارش کارهای انجام شده خود 
را بگو.و اقدامات شما در طول روز باید به گونه 
ای باشد که ش��ب هنگام در گزارش به ایشان 
ش��رمنده نبوده و خطایی انجام نداده باش��ی.

چنانچه این توصیه ایشان سرلوحه کارهایمان 
قرار گیرد قطعا خسران زده های دنیا و آخرت 

نخواهیم بود.
روحش شاد و یادش گرامی

توصیه حاج اسداهلل عسگراوادی به جوانان 
محسن قناعت

عضو شورای مرکزی

فرزند ارشد مرحوم اسداهلل عسگراوالدی گفت: تمام فرزندان و نوه های 
پدرم در تهران زندگی می کنند و فرد معرفی شده در شبکه های اجتماعی 

هیچ نسبت خانوادگی با پدرم ندارد.
امیرعلی عس��گراوالدی در گفت وگو با ایسنا با تشکر از همه افرادی 
که در مراسم تشییع و ختم مرحوم عسگراوالدی شرکت و با خانواده آن 
مرحوم ابراز همدردی کردند، اظهار کرد: دو فرزند پسر و سه فرزند دختر 
و همه نوه از مرحوم عس��گراوالدی به یادگار مانده است و تمام فرزندان 
و نوه ه��ای پ��درم در تهران زندگی کرده و آن فردی که در ش��بکه های 
اجتماعی به عنوان نوه اسداهلل عسگراوالدی معرفی شده بود هیچ نسبت 

خانوادگی با پدرم ندارد.
وی ادامه داد: ما از طریق پلیس فتا در حال پیگیری برای شناس��ایی 
کس��انی هس��تیم که در فضای مجازی خانواده عسگراوالدی را تخریب 
کردن��د. پدرم همواره در کار خیر ب��وده و دارایی خود را نیز از راه حالل 
بدس��ت آورده است و کسانی که نتوانس��تند وی را در طول حیات  اش 
تخریب کنند، اکنون با نس��بت دادن افراد بدنام در فضای اجتماعی به 

دنبال تخریب خانواده وی هستند.

فرزند ارشد مرحوم اسداهلل عسگراوالدی:

افراد بدنام در فضای اجتماعی
 به دنبال تخریب خانواده عسگراوالدی هستند
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 تابس��تان که تمام 
می ش��ود بازار بررسی 
فعالیت های مربوط به 
اوقات فراغت باز می شود.مقایسه عملکرد امروز 
باتجرب��ه ها و الگوهای دیروز می توانددر بهبود 

فعالیت های آتی مفید واقع شود. 
 ۵ ده��ه قب��ل یکی از فعالیت ه��ای مؤتلفه 
در ایام مبارزه با رژیم دس��ت نش��انده انگلیس 
و آمری��کا، اقدامات فرهنگ��ی در کنار اقدامات 
سیاس��ی بود. که می توان به ش��رکت سبزه و 
نیز شرکت فیلم در خدمت دین اشاره کرد که 
اثر خوبی در پر کردن اوقات فراغت مبارزان به 
خصوص خانواده زندانیان سیاسی در محیطی 
س��الم و با برنامه های آموزنده داشت. بخشی از 
آن اقدامات را در گفت وگویی با حاج سید اصغر 

رخ صفت بازخوانی کرده ایم:
 اگ�ر ممک�ن اس�ت درب�اره کارهای 
فرهنگی همچون »شرکت سبزه« برایمان 

توضیح دهید.
- »شرکت س��بزه« را براي خانواده شهدا و 
زندانی��ان راه انداخته بودی��م. این هم از برکات 
افکار شهید بهشتي بود. »باغ سبزه« را خریدیم 
و آنجا دو تا س��الن زدیم. آق��اي چهپور و رفقا 
خیلي تالش کردند. حاج احمد قدیریان هم بود 
و بعد آنجا را فروختند و من و حاج احمد رفتیم 
کرج و یک جایي را خریدیم. بعد هم سهم مان 
را ب��ه حاج احمد واگذار کردیم که هنوز هم آن 

باغ هست.
 بیشتر فعالیت شرکت سبزه چه بود؟

- کارهاي فرهنگي با هدایت شهید بهشتي. 
تالش شهید بهشتي این بود که به خانوده هاي 
ش��هدا و زندانیان سیاسي کمک شود. شرکت 
قائم هم که این اواخر ش��ده بود قائمیان، براي 

همین راه اندازي شده بود. 
 گویا زنداني ها هم وقتي آزاد مي شدند 
و دچار بحران اش�تغال بودند، به ش�رکت 

قائمیان مي آمدند...
- بل��ه، مي آمدن��د. خیلي ها س��هیم بودند. 
دوس��تان پ��ول دادند و ب��راي خیل��ي از آنها 
س��هم خریدند. هدف اصل��ي آن هم کمک به 
خانواده هاي زنداني ها بود. سرمایه گذاري کردند 
و این شرکت را راه انداختند و 10درصد از سود 
آن را ب��راي تأمین زندگ��ي آن خانواده ها قرار 
دادند، ولي پوششي براي کارهاي مبارزاتي بود. 
مدتي هم مدیریت آن دست شهید اسالمي بود.
 به موضوع ش�رکت س�بزه برگردیم. 

فعالیت این مجموعه در چه اوقاتی بود؟
- دوس��تان جمعه ها به »باغ س��بزه« براي 
اردو مي آمدن��د که خیلي برایش��ان خوب بود. 
خانواده ها همدیگ��ر را مي دیدند، ارتباط برقرار 
مي کردن��د، از صبح تا عصر جمع��ه درس بود، 
بحث بود، کاره��اي فرهنگي ب��ود. خود آقاي 
بهش��تي س��خنراني مي کرد. دوس��تان دیگر 
س��خنراني مي کردند. اصل قضیه کار فرهنگي 
براي خانواده ش��هدا و زندانی��ان و مبارزان بود. 
براي تفریح بچه ها اس��تخر درست کرده بودند 

که مي رفتند و شنا مي کردند. کارهاي تبلیغي 
زیاد مي کردند. عصرها هم نمایش مي دادند که 
خیلي خوب بود. آقاي فّرخ در این قضیه خیلي 
مؤثر بود. همین طور آقاي اکبري. اینها خیلي در 

کار نمایش فعالیت داشتند.
 ساواك فشار نمي آورد؟

- تقریباً پوشیده و مخفي بود. چون به عنوان 
اردوي تفریحي بود و مشکلي هم ایجاد نمي شد.
 اگر ممکن اس�ت درباره شرکت فیلم 

در خدمت دین هم توضیح دهید.
- خانواده ه��اي زنداني ه��ا و کس��اني که در 
مبارزه بودند، نه تلویزیون داش��تند، نه تئاتر و 
س��ینما مي رفتند، چون همه اینها تحریم بود. 
فیلم در خدم��ت دین کار بس��یار جالبي بود. 
ش��ب ها توي مدرسه رفاه نش��ان مي دادیم و از 
جمعیت غلغله مي شد. فیلمي هم داشتیم که 
اس��مش یادم رفته که خیلي طرفدار داشت و 
خیلي قشنگ بود و به فارسي دوبله کرده بودیم. 
فعالیت ه��اي زیادي بود و یک بار هم س��اواک 
م��را گرفت و برد راجع به فیلم در خدمت دین 

سین جیم کرد و گفت: »پدرتان را در مي آوریم. 
شماها جمع شده و فیلم در خدمت دین درست 
کرده اید؟ این مسخره بازي هاي یعني چه؟« در 
آنجا به عطایي هم خیلي فحش دادند و گفتند 

پدر عطایي را در مي آوریم.
 عطایی که بود؟

- در صندوق مسجد لرزاده بود با ما همکاري 
مي کرد و چون خیلي به این کار عالقمند بود، 
کار اجرا را به دس��ت ایشان داده بودیم. چند تا 
از رفقای دیگر هم بودند. گمانم یکي شان آقاي 
جعفري بود که به رحمت خدا رفت. کار بسیار 

خوبي بود.
 دیگر چه کسانی بودند؟

من بودم، آقاي چهپور بود، ش��هید اسالمي 
بود، آق��اي مرآتي بود، یک نف��ر بود که درس 
اقتصاد مي داد و آقاي اس��المي او را آورده بود و 

توي این قضایا خیلي مؤثر بود. متأسفانه او هم 
بعده��ا یک کمي انحراف فکري پیدا کرد و او را 

هم رّدش کردند.
 از بازجویی به خاطر »فیلم در خدمت 

دین« می گفتید.
- شاگردي داشتم که حسابدار هم بود. رفته 
بود جزو مجاهدیِن آن موقع و منافقیِن حاال. ما 
را ب��ه هواي او گرفته بودند. توي بازجوئي هایي 
که از من کردند، پرس��یدند: »در آنجا س��مت 
تو چیست؟« گفتم: »من هیچ کاره ام«. گفتند: 
»اگر کسي را بیاوریم و حرف بزني، امشب تو را 
نگه نمي داریم«. ش��اگردم را آوردند که خودش 
برنامه مفّصل و عجیب و غریبي بود. خالصه آن 
شب ما را ول کردند. مرداد بود. ۵ بعدازظهر مرا 
گرفتند و تا 8 شب توي شهرباني نگه داشتند و 

بازجویي کردند. 
اتفاقاً آن شب همین که آمدم بیرون، یکسره 
رفتم مدرسه رفاه و دیدم غوغاست. داشتند فیلم 
در خدم��ت دین را نش��ان مي دادند. رفتم و در 
گوش عطایي که پش��ت دستگاه نمایش فیلم 

مي ایس��تاد و س��خنراني مي کرد و خیلي آدم 
خوش ذوق��ي بود، گفتم: »من دارم از س��اواک 
مي آیم. دنبالت هس��تند، حواست جمع باشد. 

فیلم در خدمت دین در خطر است«. 
س��ه تا مأموریت هم داش��تیم ک��ه نباید به 
کس��ي مي گفتیم و نگفتیم. جریاني بود که در 
بازار فرش اتفاق افتاده بود و محس��ن فرشچي 
را گرفته بودند. س��اواک به دفتر ما آمده بود و 
قضیه اش خیلي مفّصل اس��ت. م��ا آمدیم و به 
محّمد مخبري گفتیم تیم اینها لو رفته، گوشي 
دستت باشد. اینها هم به همدیگر گزارش دادند. 
چهل روز تمام، شاهین شاگرد ما را مي آوردند 
دفتر ما و تیم مجاهدین آن روز، ساواک را عاجز 
ک��رده بود. به ما هم گفتند هر وقت این بیچاره 
را از دکان تو به بند برمي گردانند، آش و الشش 

مي کنند و مي اندازند گوشه بند. 

روایت سید اصغر رخ صفت از مبارزات فرهنگی:

اوقات فراغت به رنگ مبارزه
محمد صادق رخ فرد

روزنامه نگار
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مصطفي حائري زاده

یادداشت شفاهی
امام تبعید شدند، ترور منصور اتفاق افتاد و 
بعد هم که مؤتلف��ه دوم به این صورت درآمد 
و دوستان به زندان افتادند. شهید بهشتي هم 
به توصیه علما به آلمان رفتند. ایشان هنوز آلمان بودند که مدرسه رفاه 
درست شد. موقعي که زمیني خریدند و شروع کردند به ساختن مدرسه 
رفاه، شرکتي درست شد به نام »بنیاد رفاه و تعاون اسالمي« که بعدا به 
مشکالتي برخورد. 60 نفر مؤسس آن بودند که ۵۵ نفرشان سابقه زندان 
داشتند و ۵ نفرشان هم فراري بودند! مثل من، مثل حاج حسین رضائي 
فر. یک شب جلسه منزل حاج حسین مهدیان بود و مشکالت را گفتند.

 ش��هید بهشتي که تازه آمده بودند گفتند که پنج نفر تعیین بشوند، 
این پنج نفر اشکاالت را رفع کنند و هرچه اینها تعیین کردند را هم بقیه 
قبول کنند. شهید بهشتي، شهید باهنر، شهید رجایي، توکلي بینا و بنده 
به عنوان آن پنج نفر انتخاب ش��دیم. مدرس��ه رفاه را هنوز شروع نکرده 
بودند، بسازند. یک باغ بزرگي بود که پنج اتاق داشت که یکي از آنها اتاق 
کوچکي بود حدود سه متر در سه متر. یک میز و پنج، شش صندلي وسط 
آن بود. در این اتاق مس��ائل را بررس��ي کردیم و گفتند جلسه بعد کي؟ 
وقت ها تطبیق نمي کرد. شهید باهنر که گرفتاري هاي زیادي داشت و 
ظاهرا خواهرش هم زندان بود. شهید بهشتي هم تازه از آلمان آمده بود و 
یک سر داشت و هزار سودا؛ رجایي هم که چند جا تدریس مي کرد. هر 
کار کردیم به توافق نرس��یدیم. من گفتم جمعه، فقط یکي دو جا دیدم 
ش��هید بهشتي عصباني ش��د، یکي هم اینجا بود. ما که جمعه و شنبه 
سرمان نمي شد، جمعه هم تا آخر شب دنبال همین نوع کارها بودیم. تا 
من گفتم جمعه شهید بهشتي از کوره در رفت. گفت "چه گفتید آقاي 
حائري؟ جمعه! جمعه مال خانواده شماس��ت، مال شما نیست که دارید 
اینجا مي فروشیدش. سرتاسر هفته خانم شما در منزل است و شما بیرون 
کار مي کند. جمع مربوط به همه خانواده است." ایشان معتقد بود که شب 
هم حق خانواده اس��ت و بعد از ساعت کار اگر مي خواهید مثال به هیات 
بروید یا باید ایشان را هم ببرید یا از او اجازه بگیرید. خدا رحمتش کند، 

مرد جامع االطرافي بود.
گفتند پس یک جایي درست بکنیم که خانم ها و بچه ها هم تفریح 

کنند و ما هم کارمان را پیگیري کنیم. از همین جا شرکت سبزه درست 
ش��د. بخش زیادي از مبارزین سهیم ش��دند و این شرکت تاسیس شد. 
به آنجا که مي رفتیم، صبح همه ورزش مي کردند و ش��هید بهشتي هم 
ورزش مي ک��رد؛ بع��د از ظهر هم برنامه هایي از قبیل ش��عر و نمایش و 
... داشتیم. استخر داش��تیم، یکي براي آقایان و یکي براي خانم ها. یک 
ساعت هم دکتر بهشتي سخنراني مي کرد. در باقي وقت هم به کارهایمان 
مي رس��یدیم. کساني هم که با شهید بهش��تي کار داشتند، دور او جمع 
مي ش��دند و به نوبت کارش��ان را دنبال مي کردند. هم به خانواده رسیده 
بودیم و هم خودمان هم هوایي خورده بودیم و هم به کارهایمان رسیده 
بودیم. خانواده برخي از دوستان هم که زندان بودند در این اردوها شرکت 

مي کردند.
جمعه همان هفته اي که حادثه انفجار حزب جمهوری اس��المی رخ 
داد، من، حاج سعید اماني، حاج اصغر رخ صفت و حاج اکبر صالحي و خدا 
بیامرز هراتي، در باغ شرکت سبزه خدمت شهید بهشتي بودیم تا در باره 
مس��ائل و مشکالت موجود صحبت کنیم. آقایان روحانیون هم در آنجا 
جلس��ه داشتند. آقاي بهشتي گفته بودند اگر تا دو روز هم طول بکشد 
تا اساس��نامه روحانیت مبارز را ننویس��یم و تصویب نکنیم، حق بیرون 
رفت��ن ندارید. همه علما و روحانیوني که آن روزها مش��غول کار بودند 
مثل محمدي گیالني، آقاي امامي کاشاني، مهدوي کني، ناطق نوري و... 

حضور داشتند. 
در یکي دو ساعتي که براي ناهار فرصت استراحت داده بودند، با شهید 
بهش��تي صحبت هایمان را کردیم. ایشان گفتند که باید چه کارهائي را 
انجام بدهیم و حاج  سعید اماني و آقاي هراتي گزارش دادند. بعد از ظهر 
همه  رفتند داخل استخر. من و شهید بهشتي لب استخر قدم مي زدیم و 
صحبت مي کردیم. دیدم آقای ناطق به من مي گوید: »آقایان! اگر رئیس 
دیوان عالي کشور را در آب بیندازند چطور مي شود؟« مي خواستند آقاي 
ش��هید بهشتي را با لباس بیندازند در اس��تخر. من هم گفتم: »هیچي! 
لباس هایش تر مي شود و بعد هم مي آید بیرون و خشک مي شود.« شهید 
بهش��تي در مسیر خالف استخر ش��روع به راه رفتن کرد و به من گفت: 

»آقاي حائري از این طرف برویم.« 

اردوهایی برای تأمین حق خانواده
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 فض�ل اهلل ف�رخ، از مبارزان پیش�گام 
مؤتلفه اسالمی است که در وادی هنر نیز 
پای نهاده است. او که در سالگرد شهدای 
15 خرداد، برای امام شعری خواند که مورد 
توج�ه قرار گرف�ت، در س�الهای بعد وارد 
عرصه تئاتر ش�د و دس�تاوردهای موثری 
در آن مقطع زمانی داشت. به بهانه اوقات 
فراغ�ت تابس�تان که خانواده ه�ا دغدغه 
تفریحات س�الم فرزندان خ�ود را دارند؛ 
گفتگو پیرامون آن فعالیت های الگوبخش 

را در ادامه تقدیم می کنیم:
* جناب آق�ای فرخ چگونه وارد عرصه 

تئاتر شدید؟
- بعد از اجرای حکم حس��نعلي منصور که 
برادرها دس��تگیر ش��دند و ۴ نفر به ش��هادت 

رس��یدند و بقیه هم زن��دان رفتند. 
پس از مدتی ک��ه بعضي ها از زندان 
بیرون آمدند و با کمک کس��اني که 
بیرون بودند، نزدیک سال 1۳۵0 بود، 
تصمیم گرفتند در پوش��ش دیگري 
فعالیت کنند، مثل آقاي بادامچیان، 
مرحوم خاموش��ي، شهید اسالمي و 
... که آمدند در محلي به نام صادقیه 
که محلي است در آب منگل، خیابان 
ري، تحت عن��وان کارهاي فرهنگي 
و آموزش��ي، برنامه های��ي را ب��راي 

نوجوان ها و جوان ها شروع کردند.
تصمیم گرفتن��د براي اولین ب��ار در محیط 
مذهبي کار تئاتر و نمایش و هنري راه بیندازیم. 
بنده در این بخش نقش اساسي داشتم، هم در 
نوش��تن نمایشنامه ها و هم در اجرا و این برنامه 
گسترش و جایگاه خوبي پیدا کرد. البته این کار 
در میان متدینین مرسوم نبود، به همین جهت ما 
این کار را زیر نظر آیت اهلل امامي کاشاني و آیت اهلل 
مهدوي کني ش��روع کردیم که از نظر ش��رعي 
کس��ي نتواند ایرادي بگیرد و حمل��ه اي بکند. 
در برنامه هاي هنري و تئاتر جنبه هاي ش��رعي 
به شدت رعایت مي شد و خیلي جا افتاد و مورد 
توجه قرار گرفت، به طوري که وقتي گسترش و 
توسعه اش زیاد شد و شهرت پیدا کرد، ساواک به 

فکر افتاد و آمد و آنجا را تعطیل کرد.
* این گروه اسم خاصي داشت؟

- گ��روه همان گروه هنري »صادق« اس��ت 
که االن هم تتّمه آن تا حدودي هس��ت، چون 
آنج��ا محل صادقیه بود، نام گروه را گذاش��تیم 
صادق. البته از س��ال ۴0 جلس��ه اي داش��تیم، 
انجمن جویندگان دین و دانش که برادراني در 
آنج��ا بودند و ع��ده اي از آن برادرها را براي کار 
نمایش آوردیم و آماده شان کردیم و براي اولین 

بار برنامه تئاتر و نمایش راه انداختیم. 
* یعنی مب�ارزان سیاس�ی همکار این 

برنامه بودند؟
- ش��هید اس��المي، مرحوم خاموشي، آقاي 

بادامچیان که دست اندرکار قضیه بودند، خیلي 
هم ظاهر نمي شدند، ولي کار دست این آقایان 
بود. آیت اهلل امامي کاشاني و آیت اهلل مهدوي کني 
هم بودند و سخنراني ها توسط اینها انجام مي شد.

ش��هید اس��المي و دیگ��ران خیل��ي ظاهر 
نمي شدند، درحالي که کار دستشان بود. شهید 
اسالمي در عین حال که یک شخصیت مذهبي 
بود، سیاسي بسیار زیرکي بود، یعني در ظاهر 
خیلي خودش را نش��ان نم��ي داد و حال آنکه 
پشت صحنه خیلي کارها دستش بود. در آنجا 
بیش��تر آقایان اتابکي ها که مال��ک آنجا بودند، 

دستگیر کردند و سراغ آنها رفتند.
* تئاترها بیشتر سیاسي بود؟

- جنبه هاي سیاسي هم داشت. یک تجمع 
ظاهراً آموزش��ي و مذهبي ب��ود، ولي در باطن 

کارهاي سیاسي مي شد و جلسات و برنامه هاي 
خصوصي هم ب��ود، البته برنامه تئاتر ما خیلي 
گرفت، طوري که شب هایي که ما برنامه داشتیم 
م��ردم در کوچه مي ایس��تادند و ج��ا نبود که 
بیایند توي س��الن. حتي طوري ش��ده بود که 
از شهرس��تان ها مي آمدند. به همین جهت هم 
ساواک حساس ش��د و آمد و آنجا را تعطیل و 

عده اي از جمله خود مرا دستگیر کرد. 
* برای فری�ب س�اواك اقدامی نکرده 

بودید؟
- چرا، ما ترفندهایي هم مي زدیم، مثالً یک 
نمایش انقالبي ک��ه مي دادیم و یکدفعه قضیه 
داغ مي ش��د و سر و کله اینها پیدا مي شد، یک 
نمای��ش تربیتي مي گذاش��تیم که هیچ جنبه 
سیاسي نداشت. اینها هم تماشا مي کردند و یک 
مقداري فکاهي بود و مي خندیدند و مي رفتند، 
ولي باالخره متوجه شدند، ریختند آنجا و تمام 
نمایش نامه ها، پیس ها و فیلم ها و خیلي چیزها 
را جمع کردند. از ای��ن نمایش ها فیلمبرداري 
هم ش��ده بود که آقاي اتابکي وقتي دیده بود، 
مي خواهند بریزند مقدار زیادي از آنها را از بین 

برده، حتي بعضي ها را سوزانده بود. 
* گویا بخش�ی از این تئاترهای شما در 
خارج از شهر اجرا ش�ده بود. لطفا درباره 

آنها هم توضیح دهید.
- یکي دیگر از برنامه هایي که داشتیم، مسئله 

»باغ س��بزه« بود. جمعه ها اف��راد به خصوص و 
شناخته ش��ده با خان��واده به آنج��ا مي آمدند و 
شرکت مي کردند. آقایان مؤتلفه بودند که اینجا 
را براي این کار تهیه کرده بودند. ظاهرش یک 
اردوگاه تفریحي بود، ولي مي شود گفت 80، 90 
درصد سیاسي بود و کارهاي سیاسي و تبلیغي 

و اینها انجام مي شد.
* هدف، کار سیاسي بود؟

- بل��ه، چون محیط در ش��هر آن آمادگي را 
نداش��ت. آنجا محیط خوب و دورافتاده اي بود 
و کس��ي متوجه نبود، چ��ون خانوادگي و زن 
و بچه ه��م بودند، همه خی��ال مي کردند یک 
اردوي تفریحي است. در آنجا کار انجام مي شد 
و ش��هید بهش��تي، آقاي هاشمي رفسنجاني، 
ش��هید باهنر، آقاي ناطق و اکثر آقایان حضور 
و سخنراني داش��تند و گاهي هم از 
ما مي خواستند که آنجا برنامه تئاتر 
داش��ته باش��یم. یک بار در آنجا در 
حضور شهید بهشتي و آقاي هاشمي 
تئاتري را اجرا کردیم که بعدها آقاي 
هاشمي در کتاب خاطراتشان به آن 
تئاتر اش��اره کرده بودند. عجیب این 
اس��ت که شهید اسالمي آن قدر آدم 
مخل��ص و خالصي بود ک��ه یک بار 
که مي خواس��تیم در آنجا تئاتر اجرا 
کنیم و نفر کم داش��تیم، من رفتم و 
به ایشان گفتم: »نفر کم داریم، شما 
بیا و نقش بازي کن« و ایشان گفت: »باشد« و 

قبول کرد و آمد و آن نقش را بازي کرد.
* یادتان هست نقشش چه بود؟    

- یک نمایش بسیار سیاسي بود. اسم نمایش 
را گذاش��ته بودیم »غول«. مقصودمان از غول، 
امریکا ب��ود، در این نمایش یک کدخدا بود که 
منظور از کدخدا، ش��اه بود و این کدخدا دائماً 
مردم را از غول مي ترساند و یک نفر آمد و مردم 
را آگاه ک��رد و ب��ه آنها گف��ت: »چوب و چماق 
بردارید و بروید به جنگ غول« و رفتند اول غول 
را از بین بردند، با از بین رفتن غول کدخدا هم 
فرار کرد. قبل از انقالب چنین تئاتري را در آنجا 
اجرا کردیم. نفر کم داشتیم، حاج اکبر صالحي 
آم��د و یک نقش پذیرفت و آقاي اس��المي هم 
نقش همان کسي را بازي کرد که آگاهي دهنده 
بود، خود من نقش کدخدا را داشتم. این نشان 
مي داد که شهید اسالمي چقدر خالص و مخلص 
بود، چون به هر صورت براي ایش��ان سبک بود 
ک��ه بیاید در برنامه تئاتر، ولي آمد. ایش��ان هم 
خیلي خالص و مخلص بود، هم خیلي زیرک و 
سیاستمدار، در عین حال ظاهر آرام و ساده اي 
داش��ت و کس��ي خیلي توجه نمي ک��رد و در 
اقامتگاه هم واقعاً نقش اساس��ي داشت. بعد در 
تشکیل حزب جمهوري هم نقش اساسي داشت 
که ما توسط ایشان و در خدمت ایشان با جمعي 

از دوستانمان رفتیم حزب جمهوري.

روایت فضل اهلل فرخ از مبارزات فرهنگی:

قبل از انقالب آمریکا ستیزی را 
 با تئاتر فرهنگ سازی می کردیم
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ادامه از صفحه 2

عالج اصلی مشکالت 
چ��را این غلط را در ذهنه��ا میگذارند که »اگر با 
آمریکا مش��کالتمان را حل کردیم و سازش کردیم، 
مش��کالت کش��ور حل خواهد ش��د«؟ نه آقاجان! 
سازش با آمریکا مشکالت کشور را حل نمیکند، بلکه 
افزایش خواهد داد؛ مشکالت سیاسی ای اگر داشته 
باشیم، مشکل اقتصادی اگر داشته باشیم؛ مشکالت 
ما را خودمان باید حل کنیم؛ مشکالت ما را شما باید 

حل کنید، شما جوانها.

عالج مش�کالت دردس�ت جوان�ان مومن 
وانقالبی

عالج مشکالت این کشور -چه مشکالتی که امروز 
داریم، چه مشکالتی که بعدها خواهیم داشت، چه 
مش��کالتی که هر کشوری و هر ملّتی دارد؛ باالخره 
هیچ کش��وری که بدون مشکل نیست- و حّل این 
مشکالت، در گرو جوشیدن اراده و استقامت از درون 
ملّت اس��ت؛ از درون ملّت بایستی اراده، استقامت، 
عزم راسخ، ایستادگی بجوشد؛ چشمها، باز؛ روحّیه ها 
با توّکل به خ��دا و اعتمادبه نفس، قوی. اگر به خدا 
توّکل داش��ته باش��یم و به خودم��ان اعتماد کنیم، 
روحّیه هایمان ق��وی خواهد بود؛ ه��م در زمینه ی 
علمی، هم در زمین��ه ی مدیریّتی، هم در زمینه ی 
اداری. آنچ��ه من بر روی آن تکیه میکنم روحّیه ی 
انقالبیگری اس��ت؛ این روحّی��ه را باید حفظ کنید. 
معنای روحّیه ی انقالبی چیست؟ معنایش این است 
که یک انس��ان انقالبی، ش��جاعت دارد، اهل اقدام 
است، اهل عمل است، ابتکار می ورزد، بن بست شکنی 
میکند، گره گش��ایی میکند؛ از چیزی نمیترسد، به 
آینده امیدوار اس��ت، به امید خدا به سمت آینده ی 
روش��ن حرکت میکند؛ انقالبیگری یعنی این؛ این 
]فرد[ انقالبی اس��ت؛ این روحّی��ه ی انقالبی را باید 

حفظ کرد.9۵/8/12

تصمیم منطقی ملت چیست ؟
1-ملت دریافته که جریان متمایل به س��ازش با 

غرب نتوانسته مشکالت کشور را حل کند 
2-ملت فهمید که مشکالت اقتصادی با تکیه به 

بیرون حل نمیشود
۳-مل��ت فهمید ک��ه از چه ظرفیته��ای عظیم 

استفاده نشده ای برخوردار است 
۴-ملت فهمید که اقتدار دفاعی اش چگونه تهدید 

زدا ست
۵-ملت فهمید که تنها روحیه و مدیریت انقالبی 

و جهادی کشور را به پیشرفت می رساند 
6-ملت فهمید که مدیران خس��ته و فرس��وده و 
بر انگیزه و لیبرال و چش��م به بیرون دوخته حالل 

مشکالت نیستند
7-ملت فهمید که س��رگرم ش��دن به حواش��ی 
ومس��ائل غیر اولویت دار نقشه دشمنان خارجی و 

عوامل داخلی آنهاست
8-مل��ت فهمید که دوش��دن دولت و مجلس از 
سیاستهای رهبری چه خسارات سنگینی ببار می 

آورد.
9-ملت فهمید که تا نماینده تراز انقالب و انقالبی 

به مجلس نفرستد مشکالتش حل نمی شود
10-ملت فهمید که در گام دوم باید اداره کشور 
را از دس��ت غیر انقالبیها و لیبراله��ا وتکنوکراتها 

بگیرد.

یی��س  الی��وم 
کف��روا  الذی��ن 
دینک��م  م��ن 
هم  تخش��و فال
واخش��ون الیوم اکملت لکم دینکم و...، آیه ۳ 

سوره مائده.
مفس��ران ش��ان نزول آیه مبارک فوق را، 
حادث��ه غدیر و تثبیت خط امامت و الیت می 
دانند. امروز هم، استمرار والیت و فقاهت، تکرار 
غدیر و یاس دش��منان، از دینی اس��ت که در 
پهنه گیتی و بر بام مدیریت جهانی، مس��تقر 
است و نشان بیداری گری اش، حادثه اربعین 
می باش��د، که اس��تمراری نوید بخش، برای 

حیات جدید درکالبد زمان و مکان است.
چرا دش��من بعد از  چهل سال رویارویی و 
مبارزه و تالش برای براندازی نظام جمهوری 
اس��المی، امروز بطور رس��می، راهبرد فش��ار 
حداکثری را اعالم می کند؟پیش��اپیش معلوم 
اس��ت که مقاومت و دف��اع حداکثری نتیجه 
داد و دش��من در هال��ه ای از یاس و نا امیدی 
به این راهبرد اعالمی که سالهاس��ت، در کنار 
راهبردهای چند وجهی دیگ��ر اعمال نموده 
است، روی آورد.فشار حداکثری یعنی گزینه 
های براندازی، کودتا، تجزیه کشور، قومیت ها، 
خط تفرقه، طرحهای نفوذ امنیتی و سیاسی و 
اقتصادی و فرهنگی، تحریم های همه جانبه، 
راهزن��ی های بین المللی، ترور، تهاجم و نبرد 
فرهنگی، جریان س��ازی سیاسی، شخصیت 
سوزی و شخصیت سازی، متحدسازی جبهه 
های ضدانقالب، آش��وب س��ازی، راه اندازی 
فتنه، ش��ایعه و تحریف و تخریب، راه اندازی 
مطبوعات زنجیره ای پایگاه دش��من، وحتی 
نف��وذ در مجلس شش��م و برخی بس��ترهای 
اداری، نف��وذ در مبادی رس��انه ای و مجامع 
فرهنگی و حتی نظام برنامه ریزی ومدارس و 
دانش��گاهها و... در مجموع با آزمونها و خطاها 
و بعضا موفقیت های ک��م و بیش، به مراحل 
پایانی نزدیک می ش��ود زیرا این وعده خداوند 
است که مجاهدان و مبارزان و مومنان و تقوا 
پیشگان و ش��هادت طلبان و یاری کنندگان 
دین خدا و پیروان بی چون وچرای خط رسالت 
وامامت و والیت را یاری رساند که بطور قطع 
تاکن��ون چنین بوده اس��ت.آنچه که یادآوری 
گردید، گوش��ه ای از مصادیق هزاران طرح و 
برنامه دنیای اس��تکبار درقاره آمریکا و اروپا و 
بلوک شرق سابق می باشند که امروز اصطالح 
فشار حد اکثری، نه عصاره و برآیند عملیاتی 
آن هزاران می باش��د، بلکه آن هزاران، اگر چه 
ضربه ها و خس��ارت های فراوانی را به کش��ور 
م��ا وارد نمود، ولی یک حقیقت انکار ناپذیر را 
بیان میکند و آن اینکه؛ نظام س��اقط نگردید، 
صدور طبیعی و حقیقی انقالب متوقف نشد، 
جبهه استکبار جهانی در سراشیب تند عقب 
نشینی و شکست قرار گرفت، هیمنه ابر قدرتی 
دشمن شکست، دین خدا متناسب با شرایط 
ومقتضیات زمان، از ام القرای ایران اس��المی 
بعنوان الگوی نظام سازی به جهانیان معرفی 
گردید، حقیقت بازگشت به آخرین دین الهی 
در برنامه موحدان سایر ادیان قرار گرفت، غول 
مترسک رژیم اشغالگر قدس در وحشت هجوم 
حزب اهلل در حبس دیوارهای خود کش��یده، 

درح��ال اهتزار و نفس های آخر قرار دارد، آیه 
واعدوالهم بدست توانای جان نثاران امام زمان 
)عج(، در میدان مصداق و عمل، در تراز جهانی 
و در سطح اول تفسیری عینی یافت، از قریب 
1۳0 کش��ور جهان امثال شیخ  زگزازی های 
مجاهد و قهرمان درس دین و معرفت و تبلیغ 
ف��را گرفته و به یاران خوی��ش دراقصی نقاط 
جهان پیوس��تند، میلیون ها انسان به انقالب 
اس��المی گرویدند، از مردمی ترین وعزتمند 
ترین ومستقل ترین کشور جهان برروی کره 
خاکی مس��تقر گردید، عالم ترین و پاکدست 
تری��ن و مردمی ترین و س��اده زیس��ت ترین 
رهبر دنیا، باهیبت و ق��درت، رهبری جامعه 
را با ش��جاعت ادامه می دهد، به کوری چشم 
دشمنان آوازه بلند آسمانی نام خمینی کبیر با 
تشعشع نورانی، بر تارک اندیشکده ها و محافل 
علمی و تحقیقاتی و دانشگاهی می درخشد، 
کلمه ایران و ایرانی نقش بر ذهن نشس��ته و 
خواب پریشان و دغدغه ساز همه داعیه داران 
جبهه کفر والحاد واستکبار است، دراوج آرامش 
ایرانیان، نا آرامی درهمه اندرونی کاخهای ستم 
موج می زند، 22بهمن ها سالی پس از دیگری 
باحضور نسل س��وم وچهارم انقالب شگفتی 
س��از می ش��ود، درمقابل، جنبش های شبه 
99درصدی، همه محیط و جغرافیای غارتگران 
قرن را فرا گرفته اس��ت، بزودی بانصرت الهی 
خاورمیان��ه بدون حضور ابرقدرتها، رهایی می 
یاب��د و نوبت خاور دوره��ا و خاور نزدیک ها و 

انطرف اقیانوس ها هم فرا خواهد رسید.
اینها گوش��ه هایی از مقاوم��ت حداکثری 
ملتی اس��ت که آرمان ش��هادت را بر گزید و 
حس��ین گونه عمل کرد و عاش��وراها را پاس 
داش��ت و اربعین ها را پس از آن، تاتوانس��ت 
بزرگترین حماسه اربعین تاریخ بشر را درمکان 
کربال خلق نماید. اینها خ��واب و رویا و توهم 
و خیال نیستند، واقعیت ملموسی هستند که 
به کوری چشم دشمنان، بخواهند یا نخواهند، 
فشار نابودی و یا نیست کننده و یا حداقلی و 
یا حد اکثری بیاورند و یا نیاورند، اتفاق افتاده 
و عینی و ملموس و قابل مش��اهده هس��تند، 
این بارقه جهانی و این تشعشع نور الهی واین 
ش��یپور عالمگیر در سایه مقاومت حد اکثری 
بدس��ت آمد. فش��ار حد اکثری درمقابل صور 
تمرینی اسرافیل کدام نقطه از کرات واسمانها 
وکهکشانهاست تا اینکه ملت ایران رابترسانند؟ 
ملتی که باخدا عهد بست و البته نعمت خمینی 
وخامنه ای هم وسیله و بهانه امتحان بوده اند 
و ندای قالوربنااله ثم استقامو سردادند، بعد از 
چهل سال با فشار حداکثری امتحان می شوند،

 با شهید نمودن نتیجه نگر فتند، جالب است 
که با اهرم های فشار دست صدم می خواهند 
نتیجه بگیرند این همان اوج حماقتی است  که 
امام صادق )ع(، برای دشمنان ما فرض نموده 
اس��ت. البته فرضی که حقیقت داشته و دارد، 
و خواهد داشت، لذا فشار حداکثری حماقتی 
بیش نیست، صبح پیروزی در این برهه نزدیک 
است ولی قرار عهد ما با خداوند این است که 
تا صبح بزرگ امید و ظهور آن مهدی منتظر، 
خلق صبح های دیگر پیش رو باشد و مقاومت 
در وفای به عهد و یاری ولی امر زمان کما کان 

ادامه داشته باشد، انشاءاهلل.  

نصر عزیزی

عضو شورای مرکزی

نتیجه مقاومت حداکثری



12
دو شنبه

اول مهر 1398 
23محرم  1441    

شماره 1084   

صاحب امتیاز: حزب مؤتلفه اسالمی
مدیرمسئول: محمد مهدی اسالمی

سردبیر: حمیدرضا ترقی
گرافیک: احمد عبادی

چاپ: چاپ دیجیتال ایران کهن
تلفن: 88۳۴8891-2

نمابر: 88۳۴۳821
شماره پیام کوتاه: 20001۳۴2

سازمان توزیع: 88822890
www.shoma-weekly.ir:سایت

info@shoma-weekly. ir :رایانامه
خیاب��ان  زن��د-  کریمخ��ان  خیاب��ان  نش�انی: 
خردمن��د جنوبی - نبش کوچه یگانه پالک ۴۴- 

کدپس��تی:1۵8۴7۳۴711

اگر بخواهیم سخن را در دو جمله 
خالصه کنیم، یک جمله این اس��ت 
ک��ه مذاکره با آمری��کا یعنی تحمیل 
خواس��ته های آمری��کا ب��ر جمهوری 
اس��المی ای��ران؛ دّوم اینک��ه مذاکره 
یعنی نمایِش موّفقّیِت سیاسِت فشاِر 
حّداکث��ری از س��وی آمری��کا. برای 
همین هم هست که مشاهده کردید 
رئیس جمهور محت��رم،  وزیر خارجه، 
مس��ئولین کش��ور هم��ه یک ص��دا، 
یک زبان گفتند که ما با آمریکا مذاکره 
نخواهیم کرد؛ نه مذاکره ی دوجانبه، نه 

مذاکره ی چندجانبه...
امام خامنه ای 1398/6/26
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هر روز برای شما منتشر می شود

اقتدار مقاومت مقابل آل سعودپنجره آخر

محمد مهدی اسالمی:

سامانه  های شفاف سازی هزینه های 
انتخاباتی نامزدها ایجاد شود

عضو ش��ورای مرکزی حزب مؤتلفه اس��المی گفت: س��امانه ای برای 
شفاف سازی مالی انتخاباتی ایجاد شود.

محمد مهدی اسالمی در گفتگو با خبرنگار حوزه احزاب و تشکل های 
گروه سیاس��ی خبرگزاری آنا، با بیان این که متأس��فانه برخی از جریانات 
سیاسی در مقاطعی به ویژه از مجلس پنجم نوع جدیدی از تبلیغات را که 
برگرفته از الگوی دموکراس��ی غربی بود را مورد استفاده قرار دادند، اظهار 
کرد: نتیجه این الگو ضرورت صرف هزینه بسیار زیاد برای ایجاد پروپاگاندا 
و فریب افکار عمومی بود.وی افزود: حاصل این رویکرد این است که یک 
اقلیت مترف که س��رمایه دار هس��تند جایگاه باالتری از اکثریت خاموش 
جامعه پیدا می کنند و امکان حضور در مناصب انتخابی را به دست می آورند.

عضو ش��ورای مرکزی حزب مؤتلفه اس��المی گف��ت: این الگوی غلط 
الزاماتی دارد که از جمله آن ها، تأمین هزینه  های گزاف این نوع تبلیغات 
اس��ت. هزینه گزاف این نوع تبلیغات گاهی چندین برابر مجموع حقوق 
چهار س��اِل یک نماینده مجلس می شود؛ لذا بدیهی است که طبیعی به 
نظر نمی رسد فردی فقط برای حضور سالم در انتخابات مجلس حاضر به 
صرف هزینه چندین برابری حضور خودش در مجلس شود.اس��المی در 
همین رابطه افزود: الزمه این موضوع یکی از این دو حالت موجود است؛ 
یا باید در یک جریانی حضور پیدا کند تا این جریان هزینه او را بپردازد یا 
این که باید در یک تعامل و بده بستان اقتصادی با اصحاب ثروت قرار گیرد.

وی ادامه داد: در حالت اول ممکن است این جریان، جریان پاکی باشد و 
براساس احساس وظیفه شرعی برای صیانت از انقالب تالش خود را برای 

جمع آوری هزینه های تبلیغاتی خود از سوی موکلین، نماینده پاک دستی 
را راهی مجلس کند، ولی در ش��رایط فعلی چنین مس��ئله ای به سختی 

به دست می آید.
این فعال سیاس��ی اصولگرا افزود: در حالت دوم ممکن اس��ت جریان، 
به واسطه بده بستان های اقتصادی باشد. در گفتگویی که با آقای عطریانفر 
داش��تیم و در ارگان حزب مؤتلفه اسالمی منتشر ش��د، او اشاره کرد در 
انتخاب��ات مجلس پنجم یکی از منابع تأمین هزینه های انتخاباتی حزب 
کارگ��زاران س��ازندگی، کمک های پیم��ان کاران ش��هرداری بود و حتی 
خود عطریانفر افزوده اس��ت ک��ه به طور طبیعی کمک های آن ها به افراد 
به مس��اعدت های شهردار وقت که دبیرکل حزب کارگزاران بود، بستگی 

داشت و بدون چشم داشت چنین کمک هایی را نمی کردند.
اسالمی با بیان این که این نوع تعامالت در میان بسیاری از نمایندگان 
مشاهده می شود، خاطرنشان کرد: یکی از آسیب های جدی ورود پول های 
کثیف به رقابت های انتخاباتی این است که نمایندگان در مقاطع حساس 
به ج��ای رجحان منافع ملی ناگزیر به تأمین منافع پش��تیبان های مالی 
خود و حتی سکوت در لحظات خطیر خواهند بود یا این که با روش های 
عوام فریبانه و گرفتن ژست مردمی منافع اصحاب ثروت را تأمین می کنند.

وی در ادام��ه افزود: نتیجه این نوع بده بس��تان ها با اصحاب ثروت دور 
ش��دن از الگوی مردم س��االری دینی و کاهش اثر حضور مردم در صحنه 

انتخابات خواهد بود.
عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسالمی در رابطه با راه های جلوگیری 
از ورود پول ه��ای کثیف به عرصه رقابت های انتخاباتی گفت: بهترین راه 
ایجاد س��امانه  های شفاف سازی هزینه های انتخاباتی نامزدها است و باید 
مشخص شود که از کدام مسیر تأمین هزینه کرده اند؟، چه مبلغی هزینه 
کرده اند؟ اگر توسط شخصیت حقوقی این تأمین هزینه صورت گرفته این 

نامزد انتخاباتی در ازای آن چه تعهدی را به او داده است؟


