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دفاع و حمله برق آسا
کلمه »تهاجم برق آسا« و »حمله برق آسا« 
کلیدواژه های توطئه ها، دسیسه ها و تجاوزات 
آمریکا، رژیم صهیونیس��تی، رژیم خائن صدام 
و منافقین در چندین عملی��ات براندازانه علیه نظام مقدس جمهوری 

اسالمی بود.
 کلید واژه حمله برق آسا

راه ان��دازی جنگ داخلی، کودتاهای ناکام، حمله طبس و س��رانجام 
حمله ارتش بعث عراق به پش��تیبانی ۴۰ کشور جهان و در رأس آن ها 
آمریکا، ش��وروی ، رژیم صهیونیس��تی و قارون های عرب خلیج فارس 

همگی با کلید واژه حمله برق آسا به خیال براندازی نظام صورت گرفت.
آخرین آن عملیات فروغ جاویدان بود که مشتی منافق خائن و مزدور 
اجنبی پس از پایان جنگ، فکر می کردند با عملیات برق آسا ۲۴ساعته 

در میدان آزادی تهران، فتح جمهوری اسالمی را جشن می گیرند.
راهبرد مردمی »دفاع برق آس��ا« در همان روزهای اول ش��کل گیری 
استراتژی نظام در برابر حمالت برق  آسا در دستورکار رهبری آگاه، حکیم 
و هوشمند انقالب اسالمی بود. همین راهبرد بود که پیروزی عظیم ملت 

ایران را در هشت سال دفاع مقدس و پس از آن رقم زد.
۴۰ سال است استکبار جهانی می خواهد با حمالت برق آسا در مفهوم 

»جنگ س��رد«، »جنگ نرم« و »جنگ س��خت« ملت ایران را به زانو 
درآورد. در این ۴۰ سال بنیان های نیرومند مقاومت زیر ضربات همین 
حمالت برق آسا شکل گرفت و هر روز درخت مقاومت در ایران و منطقه 
تنومندتر ش��د. امروز میوه های خود را در سرزمین های اشغالی، لبنان، 
س��وریه، عراق، یمن و اقصی نقاط جهان حتی در خیابان های ۵۰ ایالت 
نامتحد آمریکا نشان می دهد. ظرفیت های عظیمی از توانایی های ملت از 

»قوه« به »فعل« درآمد که پشت ابرقدرت ها را می لرزاند.
ما ادعای »حمله برق آس��ا« در هشت س��ال دفاع مقدس نداشتیم، 

اما با »دفاع برق آس��ا« 
حص��ر آب��ادان، آزادی 
خرمشهر و بسیاری از 
سرزمین های اشغالی را 

بازپس گرفتیم.
 نتیجه دفاع برق آسا

م��ا ادع��ای »حمله برق آس��ا« در دفاع از ملت ه��ای مظلوم منطقه 
نداش��تیم، اما با »دفاع برق آس��ا« لبن��ان را از لوث وج��ود نحس رژیم 
صهیونیستی و حکومت جابرانه داعش را در عراق و سوریه پاک کردیم. 
ما در کنار برادران جهاد اسالمی و حماس بارها به صورت صهیونیست ها 
سیلی زدیم. با حمله پیش دستانه در جنگ ۳۳روزه رژیم اشغالگر قدس 
را وادار به اعتراف به شکست و عقب نشینی کردیم. ما با دفاع بر ق آسا هر 
گونه اندیشه تجاوز به خاک کشور را در نطفه خفه کردیم، به طوری که 
حتی فرماندهان پنتاگون در حالت مستی هم نمی توانند فرمان حمله از 

سوی کاخ سفید علیه ایران را عملیاتی کنند و بپذیرند.
امروز قدرت ارتش اس��الم و سپاه امت به درجه ای از توانایی رسیده 
اس��ت که هر زبان متجاوز را در حلقوم آن ها با موش��ک های نقطه زن 
خواه��د دوخت. این امنیت همیش��گی و دائمی مل��ت ما و جمهوری 
اس��المی در سایه »دفاع برق آسا« در روزها و ماه های هشت سال دفاع 

مقدس به دست آمد.
 خواب سرنگونی نظام

بگذارید دش��من در رسانه های اهریمنی خود خواب سرنگونی نظام 
را ببیند و مدت ۱۰س��اله، ۵ساله، یکساله، یک ماهه و یک هفته ای فتح 
تهران را تعیین کند. آنچه در عالم واقع اتفاق افتاده اس��ت، ما ۴۲ سال 
روی پای خود ایستاده ایم و از معبرهای خطرناک و صعب العبوری عبور 
کرده ایم. تا خدا هست، ما هستیم. تا ما هستیم، کفر، الحاد، شرک و نفاق 
در معرض تهدید »حمله برق آس��ای« مؤمنان، عارفان، موحدان اسالم 
و س��الکان آزادی بش��ر قرار دارند. ما سال هاست از »دفاع برق آسا« دور 
شده ایم. سخنان اخیر سردار سالمی علیه تهدیدات ترامپ نشان می دهد 
که از این مرحله عبور کردیم. س��ردار س��المی با شجاعت، صراحت و 
صالبت گفت: »این هشدار جدی است؛ تمام عوامل ترور سردار سلیمانی 
را می زنیم. اگر تار مویی از سر یک ایرانی کم شود، تمام کرک و پشم های 

شما را به باد می دهیم.«
این مواضع صریح نشان می دهد در راهبرد نظامی جمهوری اسالمی ایران، 

»دفاع برق آسا« و »حمله برق آسا« هر دو در کنار هم و با هم دیده می شوند.

سرمقاله

محمدکاظم انبارلویی

احمدعلی مقدم:
حفظ روحیه مقاومت دوران دفاع مقدس کشور را

 مقابل دشمن بیمه می کند
احمدعل��ی مقدم عضو ش��ورای مرکزی حزب موتلفه اس��المی در 
گفتگ��و با خبرنگار راه آرمان با تاکید بر اینکه راهبرد امام خمینی )ره( 
در دوران دفاع مقدس بس��یار حکیمانه و راهگشا بود، اذعان کرد: یکی 
ازعبرت های این جنگ هشت ساله، ایستادگی مردم در میدان نبرد بود 
و ام��ام خمینی)ره( در تمام دوران جنگ تحمیلی س��عی می کردند با 
بیان��ات خود روحیه مردم، رزمن��دگان و فرماندهان را باال برده و آنها را 
برای تحمل وضعیت جدید آماده کنند به طوری که ایشان نقش اول را، 

در دفاع از ملت ایران ایفا کردند.
عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی با اشاره به فرمایش رهبر 
معظم انقالب مبنی بر اینکه در دفاع مقدس نقش پشت جبهه به قدر 
حضور در جبهه اهمیت داش��ت، متذکر شد: در دفاع مقدس، مساجد 
محور فعالیت ها بود، جوانان و همه اقش��ار جامعه، نیروی فعال کمک 

رسانی و تقویت روحیه رزمندگان جبهه اسالم بودند.
دبی��ر جبهه پیروان خ��ط امام و رهبری اس��تان کرم��ان در پایان 
خاطرنش��ان کرد: علیرغم اینکه ۸۰ کشور دنیا از دشمن بعثی حمایت 

می کردند، هزاران تن بمب های ش��یمیایی بر سر ملت بی گناه ایران 
ریختند و ادعاهای واهی حقوق بشری را زیر پا گذاشتند اما نتوانستند 
محور مقاومت، نیروی متحد و متعهد جبهه ما را شکست دهند که این 
خود از اعجاز این دفاع نابرابر هشت ساله است و امروز هم همان روحیه 

می تواند کشور را در مقابله با فشارهای دشمن بیمه کند.

بگذارید دشمن در رسانه های اهریمنی خود خواب 
سرنگونی نظام را ببیند و مدت ۱۰ساله، ۵ساله، یکساله، 

یک ماهه و یک هفته ای فتح تهران را تعیین کند. آنچه در 
عالم واقع اتفاق افتاده است، ما ۴۲ سال روی پای خود 

ایستاده ایم 
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دکتر بادامچیان:

مردم به عوامل بیکاری و آشفتگی بازار رای نمی دهند
دبیرکل حزب موتلفه اسالمی، گفت: ملت ما واقعیت ها را می شناسد 
و با تبعیت از نظرات ارزشمند رهبر معظم انقالب، در تبیین و تشریح و 

بزرگداشت همه دستاوردهای دفاع مقدس خواهد کوشید.
ب��ه گ��زارش رواب��ط عموم��ی ح��زب موتلفه اس��المی، اس��داهلل 
بادامچیان،دبیرکل حزب موتلفه اس��المی در پایان نشست دبیران این 
حزب، با اشاره به بیانات بسیار مهم و تحلیل جامع رهبر معظم انقالب 
درباره س��ال های دفاع مقدس، اظهار داش��ت: ملت ما این واقعیت ها را 
می شناس��د و با تبعیت از نظرات ارزشمند ایشان در تبیین و تشریح و 

بزرگداشت همه دستاوردهای دفاع مقدس خواهد کوشید.
 اشاره هوشمندانه به علل پذیرش قطعنامه

وی افزود: ولی امر مس��لمین به علل پذیرش قطعنامه از طرف امام، 
هوش��مندانه اش��اره کردند و آن را از روی خردگرایی و رفتار عقالیی 

دانستند که به حق چنین بود.
دبیرکل حزب موتلفه اسالمی، ادامه داد: امام خمینی )ره( نبرد را از 
میدان نظامی به نبرد حقوقی و س��ایر جبهه های سیاسی - اجتماعی 
منتقل کردند و در نهایت امام بزرگوار از نتایج این جنگ حقوقی اظهار 

رضایت کردند.
بادامچی��ان تصریح کرد: تذکر مقام معظم رهب��ری درباره مقابله با 
تحریف وقایع دفاع مقدس و لزوم بیان واقعیت ها و حقایق، مسئولیت 

سنگینی برای صاحبان قلم و هنر ایجاد می کند.
وی در ادامه ضمن تقدیر از برگزاری مراس��م های بزرگداشت هفته 
دفاع مقدس، گفت: علی رغم مشکالت ناشی از کرونا، ملت ما در هفته 
دفاع مقدس به شایس��تگی یاد و خاطره ش��هدا و رزمندگان و پش��ت 

جبهه ای ها را گرامی داشت و از خانواده معظم شهدا تجلیل کرد.
دبیرکل حزب موتلفه اسالمی تصریح کرد: به سهم خود از همه ادامه 
دهندگان راه شهدا و آنهایی که این ایام اهلل را گرامی می دارند، به ویژه 

از یاران حزب موتلفه اسالمی در سراسر کشور تقدیر و تشکر داریم.
 بهانه های تکراری اصالح طلبان

بادامچیان در بخش دیگری از این گفت وگو به انتخابات ۱۴۰۰ اشاره 
کرد و گفت: انتخابات صحنه ای است که تشکل ها، جریان ها و اشخاص 
خود را به ملت عرضه می کنند تا مردم کس��انی را که برای اداره امور 

کشور مفید بدانند، انتخاب نمایند.
وی با بیان اینکه فرار از این میدان نشانه ضعف و بی اعتنایی در بین 
ملت است، افزود: در ماه های گذشته بسیاری از اصالح طلبان، اظهارات 
متفاوتی مبنی بر اینکه در انتخابات شرکت نمی کنند و بهانه هایی را 

تکرار می کردند، داشتند.
دبیرکل حزب موتلفه اسالمی با بیان اینکه در هفته های قبل به آنها 
توصیه کردم در انتخابات آینده ش��رکت کنند و گرنه زندگی سیاسی 
آنه��ا به پایان می رس��د و به موزه تاریخ می رون��د، گفت: اکنون برخی 
از چهره های اصالح طلب ش��رکت در انتخاب��ات را یک ضرورت برای 

اصالح طلبان دانسته اند.
 اصالح طلبان عذرخواهی کنند

 بادامچیان ادامه داد: این اقدام صحیحی است که همه در انتخابات 
ش��رکت کنند، اما بهتر است اصالح طلبان با صداقت از مردم به خاطر 

مشکالت سختی که برایشان ایجاد کردند، عذرخواهی کنند.
وی توضیح داد: اصالح طلبان باید به خاطر تورم، کاهش ارزش پول 
ملی، گرانی بی سابقه ارز و مسکن و گرانی های هر روزه کاالهای مورد 
نیاز و نیز ناکارآمدی در سیاست خارجی و داخلی پوزش بخواهند و اال 

اگر طلبکارانه به صحنه بیایند پاسخ مردم به آنها سخت خواهد بود.
 دبیرکل حزب موتلفه اس��المی گفت: م��ردم در انتخابات آینده به 
کس��انی رای خواهند داد که این امید و اعتماد را داش��ته باش��ند که 
مشکالت آنها و کشور را حل کرده و رونق اقتصادی را با پاکی و سالمت 

مالی ایجاد کند.
 وی تاکید کرد: مردم به کسانی که عامالن اصلی گرانی ها، اختالس 
ها، حقوق های نجومی و عوامل بیکاری و آش��فتگی بازار هستند رای 

نمی دهند  مگر آنکه جبران کنند یا از ملت حاللیت بخواهند.

 افزایش قدرت ملی با شرکت در انتخابات
دبی��رکل حزب موتلفه اس��المی افزود: مردم در انتخابات ش��رکت 
می کنند تا نتیجه انتخابات منجر به افزایش قدرت ملی و تضمینی برای 

صیانت از استقالل کشور و رفاه مردم باشد.
دبیرکل حزب موتلفه اسالمی اظهار امیدواری کرد: ان شاءاهلل ملت 
در انتخابات آینده به طور گسترده شرکت می کنند تا با انتخاب رجایی 
گونه ها، دولت کریمه اس��المی را ش��کل دهند و تمدن نوین اسالمی 

پایه ریزی شود.
 ورود بایدن و ترامپ به ناسزا گویی

بادامچیان در ادامه درباره انتخابات آمریکا نیز گفت: تحوالت جهانی 
به گونه ای است که آمریکا و اروپا چاره ای جز اتخاذ سیاست های جدید 
ندارند و برای نجات از مش��کالت سنگینی که گریبانگیر آنهاست باید 

تصمیمات جدی بگیرند.
وی افزود: ترامپ و بایدن هیچ کدام نمی توانند آمریکا را اداره کنند 
و ملت آمریکا این دولتمردان را نمی خواهند. آنها وارد ناسزا گویی به هم 

و تخریب یکدیگر شده اند.
وی با اش��اره به این اظهار نظر بایدن که گفته " ترامپ برای سیاره 
ما یک تهدید اس��ت" گفت: این همان است که در دوره قبل انتخابات 
ریاس��ت جمهوری آمریکا به این مسئولیت رسیده است و این هیئت 
حاکمه آمریکا اس��ت که در قرن گذشته برای همه ملتهای آزادیخواه 
تهدید بوده اس��ت و بیش از آن برای مردم و کش��ور آمریکا تهدیدی 

ویرانگر می باشد.
وی گفت: آمریکایی ها باید فکری نو برای نجات خودشان و کشورشان 

طراحی نمایند.
دبیر کل موتلفه اسالمی در بخش دیگری از این گفت وگو در پاسخ 
به س��والی درباره معرفی وزیر پیشنهادی صمت گفت: اختیار به عهده 
نمایندگان محترم مجلس است که در این باره مدبرانه عمل نمایند تا 
ش��اید این وزارتخانه مهم و موثر در امور اقتصادی و معیشت مردم سر 

و سامانی بیابد.
 ایران دخالت اروپا را نمی پذیرد

بادامچیان همچنین درباره واکنش آلمان، انگلیس و فرانس��ه درباره 
دو تابعیتی ها گفت: مس��ئولیت و اختیار اداره امور کشورها و از جمله 
تابعیت هر کش��ور به عهده حکومت آنهاست و دخالت دیگر کشورها 
خالف موازین حقوقی و بین المللی است و ملت و کشور ایران دخالت 
بی مبنای اروپایی ها که دخالت در امور داخلی ایران است را نمی پذیرند 

و طبق قوانین ایران با آنها رفتار می کند.
وی در پای��ان ضمن مس��ئلت قبولی عبادات و ع��زاداری ها از ملت 

خواست در مراسم اربعین نکات مهم و بهداشتی را مدنظر قرار دهند.
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جواد مقصودی:

 نماز جمعه در دفاع مقدس
 محل مخابره اخبار سیاسی و جنگ بود 

جواد مقصودی عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسالمی پیرامون 
نقش نماز جمعه و ائمه جمعه و سخنرانان نماز جمعه در پشتیبانی از 
جبهه ها به خبرنگار ما گفت: در دفاع مقدس نماز جمعه و ائمه جمعه 
بسیار مؤثر بودند. ائمه جمعه هم اطالعات مذهبی و دینی و هم اطالعات 
و اخبار سیاسی و جنگ را به مردم می دادند و مردم را روشن می کردند 
که دشمن در چه وضعی است و چه کسانی به صدام کمک می کنند و 

به او اسلحه می دهند.
  نقش سخنرانان قبل از خطبه ها

وی بیان کرد: سخنرانان قبل از خطبه ها نقش مهم تری داشتند. اینها 
شخصیت های سیاسی بودند که می توانستند مسائل سیاسی را مطرح 
کنند. همچنین متدینی بودند که از لبنان می آمدند. ما اینها را دعوت 

می کردیم و آنها اطالعات سیاسی جامعی را به مردم می دادند. 
این عضو ش��ورای مرکزی حزب مؤتلفه اسالمی در باره تأثیرگذاری 
خطبه های نماز جمعه در خارج از مرزهای کشورمان اظهار کرد: به قدری 
خطبه های نماز جمعه تأثیرگذار بود که از کشورهایی که انقالب اسالمی 
را دوست داشتند تقاضا می کردند امام جمعه خالصه خطبه ها را به زبان 

عربی بیان کند تا آنها اطالعاتش��ان نس��بت به ایران و انقالب اسالمی 
بیشتر شود. 

وی با تأکید بر اهمیت نقش س��خنرانان قبل از خطبه ها خاطرنشان 
کرد: آنها از بین افراد مال با اطالعات سیاسی انتخاب می شدند و به مردم 

آگاهی می دادند. 
  تشویق مردم به دفاع

مقصودی در ادامه گفت: ما س��عی می کردیم همه برنامه هایمان اعم 
از ق��رآن خواندن، ش��عار دادن و گزارش هایی ک��ه در نماز جمعه داده 
می شد در جهت آگاهی بخش��ی به مردم باشد و مردم تشویق به دفاع 

از کشورشان شوند.  
وی اشاره کرد: یکی از کارهای ائمه جمعه، سخنرانان و مداحان این 
بود که مردم به ندای امام راحل لبیک بگویند و به جبهه ها بش��تابند و 

سنگرها را پر کنند و در مقابل دشمن بعثی و صدام حسین بایستند. 
  خاطره ای از گذشت همسر شهید

این عضو ش��ورای مرکزی حزب مؤتلفه اس��المی با بیان اینکه نماز 
جمعه در تش��ویق مردم برای کمک به جبهه ها بسیار مؤثر بود گفت: 
خاطرم هست همسر شهیدی سینه ریزی را از طال آورد و به جبهه اهدا 
کرد. هر چه از ایشان خواستیم اسمشان را بگوید تا ثبت کنیم نگفت و 
گفت لزومی ندارد اسمم را بگویم. ما اطمینان داریم. از ایشان خواستیم 
اس��م ش��هیدش را بگوید که قبول نکرد و گفت او شهید شده است و 
نیازی به بردن اس��م او هم نیس��ت. شما این را بگیرید و به نیت شهید 

صرف جبهه کنید. 
وی در پایان اش��اره کرد: مرد و زن و کوچک و بزرگ در نماز جمعه 

کمک هایشان را به جبهه ها اهدا می کردند.    

فضل اهلل فرخ: 

نماز جمعه میعادگاه رزمندگان بود

فضل اهلل فرخ عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسالمی در باره نقش 
نماز جمعه و ائمه جمعه در دفاع مقدس به خبرنگار ما گفت: با شروع 
دفاع مقدس یکی از مراکزی که مورد بهره برداری و توجه بود نمازهای 
جمع��ه بود. مقام معظم رهبری در ایامی که امام جمعه بودند در متن 
جبهه حضور داشتند. گاهی ایشان برای ایراد خطبه با لباس رزم مستقیم 

از جبهه پشت تریبون نماز جمعه قرار می گرفتند. 
  ائمه جمعه با لباس رزم

وی افزود: سایر ائمه جمعه نظیر شهید اشرفی اصفهانی که پیرمردی 
با سن حدود 9۰ سال بود با لباس رزم در جبهه ها شرکت می کرد. بقیه 
ائمه جمعه عالوه بر اینکه در خطبه های نماز جمعه مردم را تحریک و 
تشویق به حضور در جبهه ها و جهاد و مبارزه و کمک به پشت جبهه ها 

می کردند خودشان به جبهه ها سر می زدند و آنجا حضور می یافتند. 
این عضو ش��ورای مرکزی حزب مؤتلفه اس��المی اظه��ار کرد: نماز 

جمع��ه میعادگاه رزمندگان بود. آنها وقت��ی برای مرخصی می آمدند و 
می خواستند همدیگر را ببینند در نماز جمعه شرکت می کردند. زمانی 
که رزمندگان می خواستند به جبهه ها اعزام شوند گاهی می آمدند و در 
نماز جمعه شرکت می کردند و از نماز جمعه به طرف جبهه می رفتند. 
لذا همیشه ارتباط تنگاتنگ، جدی و مهمی بین ائمه جمعه و نماز جمعه 

و جبهه ها برقرار بود.  
 هدیه های با ارزش

وی اف��زود: مردم��ی که می خواس��تند ب��ه جبهه ها کم��ک کنند، 
کمک هایش��ان را تحویل میزهایی می دادند که ستاد نماز جمعه برای 
جم��ع آوری کمک های مردمی به جبهه ها گذاش��ته بود. هر جمعه که 
کمک ه��ای مردمی را برای تفکیک بررس��ی می کردی��م مقدار زیادی 
انگشتر، النگو، گوشواره و طالجات خانم ها را می دیدیم که برای کمک 
به جبهه ها اهدا کرده بودند. گاهی بچه ها قلک هایشان را برای کمک به 

رزمندگان تحویل می دادند.  
فرخ خاطرنش��ان کرد: ضمن اینکه از س��تاد نماز جمعه کمک های 
مردمی زیادی به جبهه ها  ارس��ال می ش��د مردم در نماز جمعه برای 

شرکت در جبهه ها آمادگی پیدا می کردند. 
وی اش��اره کرد: موقعی که در تهران و شهرستان ها موشک باران بود 
نماز جمعه ترک نمی ش��د. وقتی تهران مورد تهدیدات و بمباران صدام 
قرار گرفت و حتی به وسیله منافقین در نماز جمعه بمب گذاری انجام 
شد نه تنها نماز جمعه خلوت نمی شد بلکه شلوغ تر هم می شد و مردم از 
شهرهای امن با کفن به تهران می  آمدند و در نماز جمعه تهران شرکت 

می کردند. 
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روایت علیرضا اسالمی از فعالیت های دوران دفاع مقدس:

آموزش های مردمی 

علیرضا اس��المی از رزمن��دگان دفاع مقدس پیرام��ون فعالیت ها و 
خاطراتشان از جبهه به خبرنگار ما گفت: قبل از پیروزی انقالب اسالمی 
یکسری آموزش های دفاع شخصی و جودو دیدم. پس از انقالب و پیش 
از شروع جنگ تحمیلی مرحوم احمد قدیریان زیر نظر شهید بهشتی 
و مقام معظم رهبری در بیابان های منطقه مسگرآباد تهران برای من و 
بقیه که کالً ده پانزده نفر می ش��دیم آموزش های نظامی گذاشتند. در 
پادگان باغشاه سابق هم تحت نظر نیروهای کاله سبز دوره های رزمی 
دیدیم. در پادگان لشکرک زیر نظر شهید چمران هم دوره ای دیدم. آنجا 
هم به نیروها آموزش های دینی می دادم و هم خودم زیر دست نوهدها 

و کاله سبزها و کماندوها آموزش های چریکی می دیدم. 

  آموزش در تلو
وی اف��زود: ی��ک میدان تیر در  تلو بود که دس��ت ارتش بود. از آنها 
اجازه گرفتیم و نیروهای مردمی را به آنجا می بردیم و آموزش می دادیم. 

این کار تا پایان دفاع مقدس ادامه داشت و 
حدود چند هزار نفر نیرو را به آن میدان تیر 
بردیم و هم آموزش های نرمش و ورزش و 
هم کار با اسلحه را به آنها یاد دادیم. مرحوم 
قدیریان مس��ئول ما بود و ده پانزده نفر به 
عنوان سرگروه بودیم که نیروها را آموزش و 
سامان می دادیم. همچنین جزواتی در باره 
سالح و مس��ائل نظامی تهیه می کردیم و 
در اختیار مسئولینی که گروه ها را آموزش 

می دادند می گذاشتیم. 
اسالمی خاطرنش��ان کرد: آموزش های 
فشرده دو س��ه روزه نیروهای مردمی هم 
داش��تیم که آنها را پ��س از گذراندن دوره 

آموزشی به جبهه اعزام می کردیم. 
وی اشاره کرد: بعد از اینکه به دادستانی 
رفت��م به نیروهای دادس��تانی هم آموزش 
می دادیم، چون آن موقع برای دادس��تانی 
از نیروهای مردمی استفاده می کردیم. این 

نیروهای دادستانی پیش از شروع جنگ تحمیلی با حکمی که به آنها 
داده می ش��د برای حفظ امنیت شهر شب ها در شهر گشت می زدند. با 

شروع دفاع مقدس این نیروها به جبهه ها اعزام شدند. 
اس��المی در خصوص حضورش در جبهه مطرح کرد: با آغاز جنگ 
تحمیلی و حمله عراق به غرب کش��ور 7۲ نفر نیرو بودیم که به جبهه 
غرب کشور اعزام شدیم. بخشی از ما به سر پل ذهاب رفتیم که من هم 

همراهشان بودم. 

  دستور مقام معظم رهبری
وی اظه��ار کرد: پس از حمله عراق به جنوب ایران با مرحوم احمد 
قدیریان به اهواز رفتیم و یکس��ری نی��رو به آنجا بردیم و خدمت مقام 
معظم رهبری و ش��هید چمران رس��یدیم و از آنها پرسیدیم چه کنیم 
نیروهایمان که در غرب کشور هستند به جنوب بیایند یا نه. آنجا مقام 
معظم رهبری به من فرمودند به تهران برگردم و نیروها را آموزش بدهم 
و به مرحوم قدیریان هم گفتند در جبهه باشد و نیروهای جبهه را تأمین 
کند. عرض کردم من مجرد هس��تم و جبهه باشم راحت ترم، اما ایشان 
زن و بچه و گرفتاری دارد و تهران باش��د بهتر اس��ت، ولی مقام معظم 
رهبری به من گفتند به تهران برگردم و نیروها را آموزش بدهم و مرحوم 

قدیریان هم در جبهه بماند. 
اس��المی با اشاره به بازگشتش به تهران و آموزش نیروها در میدان 
تیر خاطرنشان کرد: هر موقع به من اجازه 
می دادند به جبهه می رفتم. در طول دفاع 
مقدس چند بار توفیق حاصل ش��د که به 

جبهه بروم. 
وی گف��ت: کم  ک��م آموزش ب��ه بانوان 
را ش��روع کردیم به ای��ن صورت که به ده 
پانزده نفر از بانوانی که انتخاب شده بودند 
در مسجد س��لمان واقع در خیابان هفده 
شهریور آموزش فشرده و ویژه دادیم و آنها 
را به میدان تیر تلو بردیم. سپس همان ها 
مسئول آموزش به سایر خانم ها شدند. از 
این طریق به تعداد زیادی از بانوان آموزش 

نظامی داده شد.
اس��المی اش��اره کرد: در طول جنگ 
تحمیلی هم نیرو به س��ر پل ذهاب اعزام 
می کردیم و هم به جنوب کش��ور. گاهی 
مسئولین دادستانی نظیر شهید کچویی 
یا شهید الجوردی همراه نیروها به جبهه 

می رفتند. 
وی در خصوص فعالیت های��ش در جبهه گفت: هر جا که الزم بود 
فعالیت می کردم. گاهی در تدارکات و سنگر زدن برای عملیات ها حضور 
داشتم؛ مواقعی در عملیات شرکت می کردم، مثالً یک بار به جبهه رفتم 
و پرس��یدم اینجا چه الزم است و گفتند راننده می خواهیم و آن موقع 

راننده مینی بوس شدم. 
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الله افتخاری:

ایران از طریق اجرای عدالت در پی ایجاد 
صلح و امنیت است

فاتح قله شعرهای عرفانی 

الله افتخاری عضو مجمع نمایندگان ادوار در کنفرانس ائتالف جهانی 
بر  اهمیت صلح و عدالت در فرمایش��ات حکیمانه مقام معظم رهبری 
تاکید کرد.وی گفت: توجه ایش��ان به جایگاه صل��ح و عدالت و به ویژه 
عدالت به نحوی اس��ت که دهه چهارم انقالب شکوهمند اسالمی را به 

عنوان دهه پیشرفت و عدالت نام گذاری کردند.

 صلح ممدوح و مذموم
افتخاری افزود: از نظر مقام معظم رهبری، صلح دو نوع اس��ت: یکی 
صل��ح ممدوح و دیگری صلح مذموم اس��ت. صلح ممدوح در حقیقت 
همان صلحی است که دستاوردهای آن به نفع جامعه اسالمی و جامعه 
بش��ری اس��ت ،اما صلح مذموم از نظر ایشان در حقیقت آن کرنش در 
مقابل دشمنان است، چیزی که به ضرر جامعه اسالمی و جامعه بشری 

تمام می شود.
وی ادامه داد: از نظر ایش��ان، صلح و عدالت دو امر فطری اس��ت که 
بشر به دنبال آن است و خواست مسلمانان نیز خواست یک گروه خاص 

نیست و برای همه افراد بشر و گمشده آنها مورد مطالبه آنها است.

وی در پای��ان تصریح ک��رد :از دیدگاه مقام معظ��م رهبری، عدالت 
همیش��ه همراه با صلحی است که مذموم نباش��د و ممدوح باشد و در 
حقیقت آن صلحی مد نظر اس��ت که صلح عادالنه باش��د. حقوق همه 
انسانها در پرتو این صلح عادالنه می تواند تامین شود. ایشان با همین 
نگاه می فرمایند که جمهوری اسالمی تهدیدی نه برای همسایگان خود 
و نه برای دیگر کش��ورهای دنیاست. بلکه، در حقیقت از طریق اجرای 

عدالت در پی ایجاد صلح و امنیت است.

موالنا را باید از اشعار ساده و روان او شناخت 
. شاعر بزرگ قرن هفتم هجری که طبع گرم 
و بیان کلمات ش��یرین و گویایش در اش��عار 

وغزلیاتش خصوصا در مثنوی معنوی او هویدا است . 
او در بیان مراتب سلوک و عرفان جمع میان احساس و علم و تحقیق 
را به کار برده است و دشوار ترین مسائل فکری و عرفانی را به ساده ترین 
و روان ترین گفتار و بدون پیچ و تاب در قالب حکایت و تمثیل و مثل 

های توجیهی بیان کرده است. 
تردیدی نیست که مهم ترین متن دینی که اثر بر شخصیت و اشعار 
موالنا داشته همان قرآن کریم است و در اشعار مثنوی معنوی هم دیده 
می ش��ود.او بسیار ساده می زیسته و این سادگی و بی تکلف بودن در 

اشعارش هم دیده می شود بعد از مالقاتی که با شمس تبریزی داشت 
به مراقبت از نفس و تهذیب باطن پرداخت و همواره توصیه می کرد که 

همگان به مراقبه از نفس مشغول باشند . 
عرفان موالنا تبدیل و تغییر صفات بد به خوبی هاست و به مخاطب 
تاکید می کند که عرفان و رسیدن به سلوک کار خارق العاده نمی طلبد 
بلکه همان انجام کار های درست و منطبق با رفتار های انسانی است که 
راه رستگاری هم بر ان استوار است. در اشعارش مدح ارباب قدرت نکرده 
و رویکرد او بیشتر پرداختن به مسائل اخالقی و ایمانی انسان ها و توجه 
دادن آدمیان به اصل آدمیت و رفتار و کرامت انس��انی اس��ت . مثنوی 

معنوی را باید یکی از پربارترین آثار دوران عمر موالنا دانست . 

کتابی که سرش��ار از درس زندگی حقیقی و عش��ق به ذات مقدس 
احدیت و رهایی از چنگال نفس اّماره و روی اوردن به وارستگی و تهذیب 
و عبادت دانست . با آن که هشت قرن از زمان موالنا می گذرد همچنان 
اشعارش کانون توجه و مورد استقبال عامه مردم و ادیبان و عارفان است. 

و دامنه ی این استقبال روز به روز در حال گسترش است. 
من پیر فنا بودم جوانم کردی

 من مرده بدم ز زندگانم کردی 
می ترسیدم که گم شوم در ره تو 

اکنون نشوم گم که نشانم کردی

بهشته بادامچیان

عضو شورای مرکزی

عرفان موالنا تبدیل و تغییر صفات بد به خوبی هاست و 
به مخاطب تاکید می کند که عرفان و رسیدن به سلوک کار 

خارق العاده نمی طلبد بلکه همان انجام کار های درست 
و منطبق با رفتار های انسانی است که راه رستگاری هم 

بر ان استوار است. در اشعارش مدح ارباب قدرت نکرده و 
رویکرد او بیشتر پرداختن .
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دستورالعمل امام صادق)ع( برای جاماندگان از زیارت
یک��ی از تصورات 
اش��تباه ما این است 
ک��ه هم��ه ح��ظ و 
بهره ای را که برای زیارت حضرت سیدالشهدا 
علیه السالم بیان ش��ده منحصر در زیارت از 
نزدی��ک می دانیم حال آنک��ه رییس مکتب 
تشیع در بیانی امیدبخش جاماندگان از قافله 
زائران حضرت را به عملی جایگزین تش��ویق 

نمودند.
امام در بیان�ی امیدبخ�ش، زیارت�ی س�اده 
آموختن�د ک�ه ب�رای هرکس�ی و ب�ا ه�ر ت�وان 

مال�ی و جس�می مق�دور اس�ت.
ام�ام ص�ادق)ع( ب�ه س�دیر فرمودن�د: ای 
س�دیر آی�ا قب�ر حس�ین)ع( را ه�ر روز زی�ارت 
می کن�ی؟ ع�رض ک�ردم فدای�ت ش�وم ن�ه. 
فرمودن�د: چق�در ش�ما جف�ا می کنی�د! آی�ا 
در ه�ر م���اه او را زی�ارت می کن�ی؟ ع�رض 
ک���ردم: خی�ر. فرمودن���د: آی�ا پ�س در ه�ر 

س���ال او را زی�ارت می کن�ی؟ ع�رض ک�ردم 
گاه�ی اوق�ات چنی�ن می ش���ود. فرمودن�د: 
ای س���دیر چق�در ش���ما ب�ه حس���ین)ع( 
جف�ا می کنی�د. مگ�ر نمیدان�ی ک�ه خداون�د 
هزار هزار فرش�ته ژولیده موی و غب�ار گرفته 
دارد ک�ه گری�ه می کنن�د و سیدالش�هداء)ع( 
را زی���ارت می کنن���د و هرگ���ز خس���ته 
نمی ش�وند؟ هیچ با ک و رنجی بر تو نیس�ت 
ک��ه در هر جمعه ۵ مرتبه و در ه�ر روز ی�ک 
مرتب�ه قب�ر حس���ین بن علی)ع( را زی�ارت 
کن�ی. عرض کردم: فدایت شوم میان ما و او 

مسافت بسیاری است.
حض���رت فرمودن���د: روی پش���ت ب�ام 
خان�ه ات ب���رو، پ�س توجه���ی ب�ه جان�ب 
راس���ت بع�د چ�پ بنم�ا و بع�د س���رت را 
ب�ه س�وی آس���مان بلن�د ک�ن، س�پس رو 
ک�ن ب�ه س�مت قب�ر امام حس�ین)ع( و بگ�و: 
»الس��الم علیک یا ابا عبداهلل الس��الم علیک 

و رحم��ه اهلل و برکاته« ک��ه در ای�ن ص�ورت 
برای�ت ی�ک زی�ارت نوش�ته می ش�ود، ای�ن 
زی�ارت )مع���ادل( ی�ک ح�ج و ی�ک عم�ره 

اس�ت.
س���دیر می گوی�د: چ�ه بس�یار ک�ه ای�ن 
فرمای���ش را در ه�ر م�اه بی�ش از بیس���ت 

مرتب�ه انج�ام م�ی دادم.

علی شریعت دوست

روزنامه نگار

برپایی جایگزین موکب ها ی اربعین

بدون تردید از نظر صحت و 
محتوا کتابی در باب زیارت 

اهل بیت به پای کامل الزیارات ابن قولویه قمی نمی رسد. در این کتاب که 
درباره اهمیت و ثواب زیارت همه ائمه روایاتی بیان شده، حدود هفتاد درصد 

محتوای آن مختص زیارت حضرت سیدالشهدا)ع( است. این که از زمان 
حضرت آدم )ع( ماجرای حضور و زیارت و روضه خوانی در کربال پایه گذاری 

شده و همه انبیاء از آدم تا خاتم هرکدام به نوعی در این سرزمین مورد 
آزمایش قرار گرفته و از ماجرای شهادت سبط پیامبر خاتم با خبرگشته اند.

حتی روایات این کتاب در خصوص اهمیت پیاده رفتن به زیارت نیز اشاره 
مس��تقیم دارند. برای مثال در چندین حدیث ذکر شده که هر گام در مسیر 
این زیارت معادل یک سفر حج محاسبه خواهدشد. همچنین تصریح شده که 

با افزایش گام ها حسنات نیز مضاعف خواهند شد.
در روایتی امام صادق )ع( برای بدن هایی که در مسیر زیارت زیر آفتاب قرار 
گرفته و سختی می کشند دعا می کنند.این بدان معناست که هرچه در این مسیر 

سختی و مشکالت بیشتر باشد اجر معنوی و آثار فراوان آن بیشتر خواهد شد.
حال سوال اینجاست که این گام ها چرا اینقدر پراجرند و دلیل این اهمیت 
عجیب چیست؟ امام صادق )ع( می فرماید قطره اشک بر سیدالشهدا )ع( اگر 
به اندازه بال مگسی باشد دریایی از گناه را محو می کند. شهید مطهری در 
ذیل این روایت  می نویسد که آن قطره اشکی دریایی از گناه را می شوید که 
ما را به صفات اخالقی امام نزدیک کند، به شهامت، به شجاعت، به انسانیت، 

به ازادگی، به ایثار و سایر حسنات برساند.
پس گام های مسیر زیارت نیز باید بتواند ما را هرچه بیشتر به امام نزدیک 

کند که اگر غیر از این باشد با هر گام، قدمی از امام دور می شویم!
امروز نیز اگر راه رس��یدن به مرقد و ضریح امام بس��ته است اما راه رسیدن و 
پیوستن به خود امام باز است. باید ببینیم چه کاری موالیمان را مسرور می کند 
و چه عملی ما را به ارباب مان نزدیکتر می نماید. اگر امام صادق )ع( برای بدن 
هایی که خسته راه زیارت بودند  دعا نمود امروز هم می توانیم آنقدر در راه ترویج 

فرهنگ اهل بیت کار کنیم و خسته شویم تا مشمول دعای حضرت گردیم.
اصل اربعین تبلور محبت حسینی است. ببینیم کجا می توانیم دل امام را 
بیشتر به دست آوریم. اگر موکب های مسیر اربعین بسته شدند می توانیم در 
سطح ش��هر موکب های خدمت رسانی و سالمت بزنیم تا همه مردم شاهد 
عقالنیت و عشق و محبت به امام باشند و معنای "حب الحسین یجمعنا" را 

درک کنند.

محمد بومیان:
فرهنگ راهپیمایی اربعین نباید کمرنگ شود 

قائ��م مقام سیاس��ی حزب 
موتلف��ه اس��المی در آس��تانه 
گف��ت:  حس��ینی  اربعی��ن 
راهپیمای��ی اربعی��ن حرک��ت 
خودج��وش مردمی اس��ت که 
در س��ال های اخیر تبدیل به 
یک فرصت و فرهنگ ارزشمند 
گردیده و نباید کمرنگ شود.  

محمد بومیان اظهار داشت: 
در راهپیمایی اربعین رفتارهایی از عاشقان حسینی مشاهده می شود 
که کمتر نظیر آن در مقطع زمانی و مکانی دیگر قابل مشاهده است. 
رییس ستاد اربعین حزب مؤتلفه اسالمی تأکید کرد: امسال باتوجه 
به ش��رایط بیماری کرونا و محدودیت های موجود، همان گونه که 
شیفتگان اهل بیت )ع( با ابتکار عمل های جذاب و مفید، عزاداری 
دهه اول محرم را با شکوه برگزار کردند، در ایام اربعین نیز می توان با 

خلق ایده های جدید، فعالیت های مناسبی را جایگزین کرد.
وی با اش��اره به آمادگی موکب ه��ای ایرانی برای امور خدماتی 
افزود: موکب ها می توانند همان طور که در مسیر راهپیمایی اربعین 
به ارائه خدمات مختلف می پرداختند، این ظرفیت را در عرصه طرح 
مواس��ات و کمک مؤمنانه ادامه دهند و با تهیه و توزیع ارزاق بین 
نیازمندان و نیز اقالم بهداشتی بین محرومین، فرهنگ راهپیمایی 

اربعین را رونق بخشند. 
بومیان با اش��اره ب��ه بیانات اخی��ر مقام معظم رهب��ری درباره 
راهپیمایی اربعین تأکید کرد: لبیک یا حسین )ع( فقط راهپیمایی 
کردن نیست، بلکه پیمودن راه حضرت سیدالشهدا )ع( هم هست. 
چه بسا یکی از رموز رخدادها و محدودیت های امسال همین است 
که ما از حالت تظاهر و عادت خارج شویم و به عمق و مفهوم اعمال 

توجه کنیم. 
وی در پای��ان تأکید کرد: باتوجه به موج س��وم بیماری کرونا و 
س��خت تر شدن شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور، دولت تدبیر و 
امید می تواند از ظرفیت های بسیار خوب و مفید اربعین در ایران 
و در ایام ماه صفر در جهت خدمت بیشتر به محرومین و نیازمندان 
جامعه بهره برداری نماید. قطعا در این شرایط بحرانی نباید تنها به 
اقدامات سلبی پرداخته شود، بلکه با تدبیر مناسب و مدیریت صحیح 
و اعتماد به ملت فهیم و شریف و همیشه همراه ایران اسالمی، از این 

بحران سخت عبور کرد.

حجت االسالم علی تبریزی

کارشناس مسائل دینی
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سید مصطفی میرسلیم:
چاره نجات کشور در سپردن مسئولیت به تشکیالت منسجم و متعهد است

اجالس مش��ترک ش��ورای مرکزی و دبیران استانهای حزب مؤتلفۀ 
اسالمی، با رعایت شیوه نامه های بهداشتی در تهران برگزار شد.

به گ��زارش روابط عمومی حزب مؤتلفۀ اس��المی، س��ید مصطفی 
میرسلیم رئیس ش��ورای مرکزی حزب مؤتلفۀ اسالمی در این نشست 
با اش��اره به آغاز فعالیت مجلس یازدهم، اظهار داشت: مجلس یازدهم 
مجلس��ی است که می تواند انقالبی باشد و ان شاءاهلل در این مجلس به 

کمک یکدیگر در این مسیر پیش برویم.
 تهدید از 3 جنبه

رئیس شورای مرکزی حزب مؤتلفۀ اسالمی در سخنان خود با اشاره 
به تحوالت کشور، گفت: در شرایط فعلی از ۳ جنبه تهدید می شویم و با 

توجه به آن باید برای آینده برنامه ریزی کنیم.
میرس��لیم توضیح داد: ای��ن تهدیدات از ناحی��ه جبهۀ کفر صورت 
می گیرد و هدفش مقابله با دین اس��ت و ایمان مردم را هدف قرارداده 

است که نمونه های آن را در فضای مجازی با گستردگی شاهدیم.
وی افزود: آنها با استفاده از ابزار علم برای کوبیدن هر آنچه که جنبۀ 

دینی و مذهبی دارد، استفاده می کنند.
نمایندۀ مردم تهران در مجلس ش��ورای اسالمی با بیان اینکه اسالم 
هراس��ی را که چند سالی است جبهۀ کفر آغاز کرده، مجددا با موضوع 
جدیدی کلید خورده که نمونۀ آن را در جریان توهین نشریۀ فرانسوی 

شارلی ابدو شاهد بودیم.
 در کشور اسراف متوقف نشده است

میرسلیم ادامه داد: مقابله با اصل معنویت جنبۀ دیگر تالش دشمن 
اس��ت؛ بر همین اساس منحصر کردن تمام مشکالت به معیشت مردم 
اشتباه است، درست است که موضوع معیشت بسیار حائز اهمیت است، 
اما ما فراموش کردیم که مسائل دیگری وجود داردکه چاره جویی آنها 

می تواند ما را بر فائق آمدن بر مشکالت معیشتی مسلط کند.
وی تصریح کرد: امروز در عین این که با مشکالت معیشتی روبروییم، 
شاهدیم که در کشور اسراف متوقف نشده به طوری که در بودجه ۲۰ تا 

۳۰ درصد امکان صرفه جویی وجود دارد.
رئیس شورای مرکزی حزب مؤتلفۀ اسالمی به اجرای مخفیانه سند 
۲۰۳۰ در مدارس اش��اره کرد و گفت: جنبۀ دیگر تهدیدات جبهۀ کفر 
دفاع از اباحه گری است ؛ به طوری که علی رغم مخالفت صریح رهبری 
در عدم اجرای س��ند ۲۰۳۰ ش��اهدیم که در برخی مدارس تشویق به 

اباحه گری می شود.
  سند2030 موذیانه اجرا می شود

وی تأکید کرد: سند۲۰۳۰ عمال در حالی موذیانه اجرا می شود که 
همۀ ما مخالف آنیم و دولت نیز ظاهراً مخالف آن است.

میرسلیم تصریح کرد: اینها همه نشان دهندۀ آن است که جبهۀ کفر 
تالش می کند ما را به سمت ال ابالی گری و هواپرستی سوق دهد و این 
را برگ برندۀ خود برای خنثی کردن انقالب اسالمی تشخیص داده است.

عضو کمیسیون اصل 9۰ مجلس شورای اسالمی تأکید کرد: باید از 
خواب بیدار شویم و فکر نکنیم که جریان کفر فعال نیست و نباید به آن 
غّره شویم که جمهوری اسالمی را پیروز کرده ایم و بنابر این حاکمیت، 
حاکمیت شیعه اس��ت و دیگر نباید ابدا نگران تحرکات مخرب جریان 

کفر باشیم.
میرسلیم ادامه داد: در این کشور دوبار کشف حجاب صورت گرفت، 
یک بار به صورت اجباری در دورۀ رضاخان و باردیگر به صورت اختیاری 

در دورۀ دولت دوازدهم.
وی با بیان اینکه جریان دیگری که علیه ما مش��غول فعالیت اس��ت 

جریان ضدانقالب اس��ت، گفت: این جریان که بسیار هم فعال است با 
مقدسات انقالب مقابله می کند.

 دشمن در حال تحقیر کردن دستاوردهای انقالب اسالمی
رئیس ش��ورای مرکزی حزب مؤتلفۀ اس��المی ادامه داد: دشمن در 
حال تحقیر کردن دس��تاوردهای انقالب اس��المی اس��ت و قصد دارد 
دستاوردهای درخشان و بزرگ انقالب را با برنامه ریزی مزورانه از ذهن 

مردم پاک کند.
میرسلیم در ادامه به جریان سوم که جریان نفاق است اشاره کرد و 
گفت: این گروه در عمل مجموعه ای است از شکست خوردگان جریان 
کفر و ضد انقالب با تمام عناد و لجاجتی که با انقالب اسالمی دارند و به 

صورت ظاهری لباس ایمان بر تن کرده اند.
 اصلی ترین دشمنان ما

وی تأکید کرد: امروز اصلی ترین دشمنان ما همین جریان نفاق اند 
که به اشکال مختلف در ارکان مختلف جامعه رسوخ کرده اند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت انتخاب مدیران اصلح 
اشاره کرد و گفت: متاسفانه امروز افرادی به عنوان وزیر معرفی می شوند 
که س��ابقۀ آنها درخشان نیست و ما هم در شرائطی قرار گرفته ایم که 
چارۀ چندانی نداریم زیرا آخرین ماه های این دولت است و باید از ورود 

در حواشی پرهیز کنیم؛ معطل کردن کشور فایده ندارد.
نمایندۀ مردم تهران تصریح کرد: ما در انقالب با کسی 

تعارف نداریم: باید افرادی بر سر کار بیایند که مدیر 
و مدبر باشند، در کارنامۀ آنها حسن سابقه وجود 

داش��ته باشد که همین حس��ن سابقه صرفا 
لفاظی نیست و مفهوم دقیق دارد.

 نبای�د برای ف�رد گرایی اصالت 
قائل شویم

میرسلیم گفت: نباید ابداً برای فرد 
گرایی اصالت قائل شویم، امروز نجات 
دهندۀ کش��ور فرد نیس��ت؛ تجربه 
اثبات ک��رده که فردگرایی س��ریعا 
در دام خودکامگ��ی م��ی افتد، بلکه 
چارۀ نجات در سپردن مسئولیت به 

تشکیالت منسجم و متعهد و امتحان 
پس داده است.

وی تصریح کرد: برای انتخابات ریاست 
جمهوری ۱۴۰۰ باید افراد مسئولیت پذیر و 
دلسوز به انقالب و مردم پا به عرصه بگذارند.

عضو کمیس��یون اص��ل 9۰ مجلس ش��ورای 
اس��المی در بخش پایانی س��خنان خ��ود به ماجرای 

خودروی دناپالس تحویلی به نمایندگان مجلس اشاره کرد 
و گفت:این ماجرای انحرافی برای به خفت کشاندن مجلس انقالبی 

بود، نمایندگان نباید از امکانات دولتی برای سرکشی در حوزۀ انتخابیۀ 
خود استفاده کنند، زیرا این وابستگی که نوعی وامدار شدن است، قدرت 
نظارتی آنها را کاهش می دهد؛ هزینۀ آن را یا باید مانند سابق مجلس 
تأمی��ن کند و یاخ��ود نمایندگان و البته اثبات ش��ده که راه حل اخیر 
در مجموع صرفه جویانه تر است . از این تصمیم،هیئت رئیسۀ مجلس 
باید دفاع کند ولی به هر حال، جنجال آفرینی اخیر حکایتی اس��ت از 
فرآیندی منافقانه برای تخریب جایگاه مجلس و نمایندگان در نظر مردم.
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حجت االسالم والمسلمین مصطفی پورمحمدی در نشست دبیران استانی حزب موتلفه اسالمی: 

هدف جامعه روحانیت حاشیه نشینی نیست 
به گزارش روابط عمومی حزب موتلفه اسالمی، حجت االسالم والمسلمین 
مصطفی پورمحمدی دبیر عالی جامعه روحانیت مبارز در نشست دبیران استانی 
حزب موتلفه اسالمی ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس، اظهار داشت: نقطه 
عطف تحوالت تاریخ معاصر دنیای اس��الم و برای ای��ران هم که نقطه اوج به 

حساب می آید، هشت سال دفاع مقدس است. 
وی گفت: شرایط امروز کشور شرایط تعیین کننده و سرنوشت سازی است 

که بهتر است این شرایط را با تعابیر رسالت مندانه تری تفسیر کنیم. 
 رسالت و ماموریت بزرگ

دبیر عالی جامعه روحانیت مبارز ادامه داد: شرایط فعلی معیارهای عادی و 
مادی را خیلی سخت کرده است اینها واقعیتی است که همه به وضوح آن را 

مشاهده می کنیم. 
پورمحم��دی گفت: ام��ا برای جامعه ای که ما با این رس��الت های بزرگ و 
آرمان های الهی و این مأموریت بسیار مهم و سرنوشت سازی که به عهده مردم، 
نسل ما و تاریخ ما گذاشته شده باید بگویم این شرایط، شرایط حساسی برای 

انجام یک رسالت و ماموریت بزرگ است. 
وی افزود: اگر این ماموریت و رسالت بزرگ را خوب تفسیر کنیم، خواهیم 
دید که این مشکالت و فشارها در مقابل آنها بسیار کوچک است و کاری که 
ملت ما در گذشته آن را انجام داده را درک خواهیم کرد که آنچه در گذر 
است درمقابل ماموریت و اهداف مان بسیار کوچک و ناچیز است. 
دبی��ر عالی جامعه روحانیت مبارز گف��ت: امروز جدال 
س��ختی بین جبهه حق و کفر صورت گرفته اس��ت، 
شاید ما خودمان انتخاب کننده این جدال نبودیم 
ام��ا تقدیر الهی به خاطر ظرفیت ها، س��وابق و 
شایس��تگی هایی که در ملت م��ا دیده بود، 
این رس��الت بزرگ را به دوش ما گذاشت 
و کاری تاریخ ساز و سرنوشت ساز را برای 

ملت رقم زد. 
پورمحمدی ادامه داد: کشمکش هایی 
را ک��ه ام��روز در صحنه جهانی ش��اهد 
هس��تیم به دلیل مس��ائل ظاهری مثل 
داش��تن س��الح هسته ای نیس��ت بلکه 
جایگاه حساس و استراتژیک ایران است 
که این موقعیت را برای ما پیش آورده است. 

  جایگاه ممتاز ایران
وی با بیان اینکه دنیا در حال تحول و پوست 
اندازی عمیقی اس��ت، گفت: امروز در دنیا ش��اهد 
جابه جایی های بنیادی هستیم و جمهوری اسالمی ایران 

در جایگاه ممتاز و حساسی در این عرصه قرار گرفته است. 
دبیر عال��ی جامعه روحانیت مب��ارز گفت: امروز رس��الت در 
این مقطع حس��اس، این اس��ت که اراده خودمان، اراده مردم مان و اراده 
جوانهایمان را بر وعده های الهی مطمئن کنیم تا بتوانیم به اهدافمان برسیم. 

پورمحمدی با بیان اینکه تاکنون توانس��تیم شعارهای اول انقالب را حفظ 
کنیم که این یک نقطه مثبت محس��وب می شود، ادامه داد: دشمنی ها همان 
دشمنی هاس��ت و برخوردها همان برخوردها و این سالمت و اصالت نظام ما 
را نش��ان می دهد که در شعارها و اهداف همچنان استوار هستیم و دشمنی و 

اصطکاک همان روال قبل است. 
وی تصریح کرد: ما حل شده در نظام سازی نیستیم، وقتی تمام انقالب ها 
و نظام ها ساخته می شوند اهداف و آرمانها هضم نظام و ساختارهای سیاسی 
می شوند اما جمهوری اسالمی اجازه نداد آرمان هایش فدای ساختارهایش شود 

و این مسئله بسیار مهمی است. 
دبیر عالی جامعه روحانیت مبارز گفت: سالمت سیاسی چند موضوع سلبی 
دارد خودمحورنب��ودن، قدرت طل��ب نبودن، منفعت طلب نب��ودن جزو ارکان 

سالمت سیاسی است. 
 اهمیت کار جمعی

پورمحم��دی با بیان اینکه دعوت به کار جمع��ی و حرکت جمعی در کار 

تشکیالتی موضوع بسیار مهم است، گفت: باید منافع مردم را مقدم بر منافع 
شخصی دانست؛ متاسفانه یکی از آفت های کشور ما این است که هر چیزی در 
کشور نظم و قاعده می خواهد جز کار سیاسی. ما در کشور دچار یک آشفته بازار 

سیاسی هستیم. 
وی ادامه داد: باید با تدبیر، حوصله، عقالنیت و برنامه ریزی مسئله اساسی 

این کمبود و خالء موجود در فضای سیاسی را اصالح کنیم. 
 اهداف اصلی جامعه روحانیت مبارز

پورمحمدی به فعالیتهای تشکل متبوع خود اشاره کرد و گفت: در جامعه 
روحانیت مبارز به عنوان یک جریانی که رسالت بزرگی دارد که همان روحانی 

بودن است هیچ پسوند حاشیه ای و... نداریم. 
وی ادام��ه داد: نقش تبلیغ دین و انجام رس��الت دین��ی، راهنمایی مردم، 
همدردی کردن با مردم و محقق کردن رسالت های دینی از جمله اهداف اصلی 

جامعه روحانیت مبارز است. 
دبیر عالی جامعه روحانیت مبارز تصریح کرد: روحانیت باید جلودار نقشها و 

وظایف خود باشد تا نظام بتواند از گردنه مشکالت عبور کند. 
وی به بازنگری در اساس��نامه جامعه روحانیت مبارز اش��اره کرد و گفت: 
جامعه روحانیت مبارز یک تش��کل فراجناحی اس��ت و رس��التی که از اول 
تش��کیل آن در اساس��نامه وجود داش��ت را که همان فراجناحی بودن بود، 

حفظ کردیم. 
دبی��ر عالی جامعه روحانیت مب��ارز تصریح کرد: اگر ما به اصولگراها کمک 
می کنیم به این دلیل است که به نظام، انقالب و امام و رهبری نزدیکتر هستند 

و اال ما در جناح تعریف نمی گوییم. 
پورمحمدی تاکید کرد: ما مسئول دعوت مردم به خیر و صالح هستیم و باید 

مردم را به میدان عمل سیاست و خودسازی دعوت کنیم. 
وی با بیان اینکه هنر جمهوری اسالمی ایران دعوت مردم به اهداف مشارکت است، 
گفت: کارآمدی شایسته در تراز جمهوری اسالمی از دل مشارکت گسترده بر می آید نه 

مشارکت حداقلی برای پیروزی سیاسی یک گروه خاص. 
دبیر عالی جامعه روحانیت مبارز، گفت: دولت قوی رسالت های بزرگی دارد 

که با یک پشتوانه قوی ملی و ملت مومن پشت سر آن باشد. 
پورمحمدی تصریح کرد: جامعه روحانیت هدفش حاشیه نشینی نیست اما ما 

پدرساالر نیستیم و قصد آقاباالسر بودن نداریم. 
وی خاطرنشان کرد: ما آمدیم تا همه را دعوت کنیم، جلساتی را نیز برگزار کردیم 

که بر اساس آرمان ها و اهداف ملی گرد هم جمع شویم و کمک کنیم. 
 شبکه کشوری را نیز تشکیل دادیم

دبیر عالی جامعه روحانیت مبارز گفت: ما شبکه کشوری را نیز تشکیل دادیم 
که روز سه شنبه هفته گذشته اولین جلسه شورای مرکزی با ۱۰ منتخب جدید 

جامعه پس از ۴۰ سال را برگزار کردیم. 
پورمحمدی در تشریح تغییرات ساختاری جامعه روحانیت مبارز گفت: در 
حال حاضر انتخابات تمام مناطق تهران انجام ش��ده و در اس��تان ها نیز در ۴ 
استان رای گیری صورت گرفته که طی یک ماه آینده در ۱۰ استان دیگر نیز 

رای گیری خواهیم داشت. 
وی با تاکید بر اینکه ما طرد و حذف حداقلی داریم، گفت: آنهایی که نشان 
دادن قصد حرکت و همراهی در مسیر انقالب و رهبری ندارند که جمع قدیمی 

قلیلی نیز هستند از مجموعه ما جدا شدند. 
دبیر عالی جامعه روحانیت مبارز در مورد ش��ورای ائتالف نیروهای انقالب 
نیز، گفت: شورای ائتالف نیروهای انقالب مثل جنا مجموعه ای بود که حرکات 
مثبتی داشت اما این مجموعه نیز نیازمند بازسازی و کمال است که این را نیز 

به تصریح آنها اعالم کردیم. 
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بالتکلیفی خانواده دانش آموزان ادامه دارد؛

در انتظار تصمیمی قاطع 

انتظارات جامعه ورزش از نمایندکان مجلس؛

به مشکالت اساسی و ریشه ای ورزش بپردازید

از هم��ان ابت��دای ش��یوع کرون��ا در کنار 
مشکالت ناشی از این ویروس معضل تعطیلی 
مدارس به صورت جدی بروز نمود . با توجه به 
این که یادگیری بچه ها با حضور در مدرسه و 
ارتباط با معلم و محیط و همساالن قابل قیاس با آموزش مجازی نیست 
ولی این تصمیم بنا بر اقتضای ش��رایط بحران این زمان است،اینک با 
اس��تمرار همان شرایط بحرانی، آموزش و پرورش به این مسئله نگاهی 

سرد و سهل انگارانه داشته و اختیار را به خانواده ها داده است.
هر چند که پایدار ماندن این شرایط و شروع اول مهر و سال تحصیلی 
به این صورت در باور ها نمی گنجید ولی به گونه ای رقم خورد که اول 
مهر متفاوتی بدون هیاهوی همیشگی دانش آموزان و به صدا درآمدن 
زنگ مدارس را تجرب��ه کردیم .اول مهری که برخی از دانش اموزان از 
قاب دوربین ها نظاره گر بازگش��ایی م��دارس و بخش دیگر با دلهره و 
اضطراب خانواده ها با تعهد رعایت نکات بهداشتی راهی مدارس شدند.

در این بین چیزی که از اهمیت بیشتری برخوردار است جواب گویی 
به بالتکلیفی این دو گروه از خانواده ها است .

البته برآورد می شود که با سرد شدن هوا و فراگیری ویروس آنفوالنزا 
همزمان با کرونا این بخش از آموزش حضوری دانش آموزان نیز تحت 
تاثی��ر قرار گرفته و ش��اهد روی آوردن خانواده ه��ا به آموزش مجازی 
خواهیم بود . با توجه به این که بیش از دو هفته از پانزدهم شهریور و 
بازگشایی مدارس گذشته است و دانش آموزانی که به بهانه  آشنایی با 
مدرسه ، محیط و معلم روانه  مدرسه شده بودند با محیط آشنا شده اند 
و عملکرد دانش اموزان حضوری در ارتباط با رعایت دستور العمل های 

بهداشتی دیده شده و میزان ابتال روبه افزایش است و ممکن است همین 
حضور کم و کوتاه مدت دانش آموزان پیامد های جبران ناپذیری را به 
دنبال داشته باشد. مناسب است مسئولین امر بنابر این شرایط به زودی 
تصمیمی قاطع و بلند مدت که هم خانواده ها و هم کادر مدرسه ملزم 
به اجرای آن باشند و از بالتکلیفی و سردرگمی رهایی یابند، اتخاذ کنند.

نظر به این که در شرایط موجود و با هشدارهایی که در مورد وخیم تر 
ش��دن اوضاع اعالم می کنند، آموزش غیر حضوری و استفاده از فضای 
مجازی آموزش��ی تنها راه پایدار برای ماه های اینده تحصیلی و س��ال 
اموزشی است وروش ها و مشکالت خاص خود را دارد پیشنهاد می شود 
که از حاال تمرکزبر شیوه آموزش مجازی و عادت دادن دانش آموزان به 
این روش و رفع مش��کالت این حوزه باشد تا همه دانش آموزان کشور 
با تکیه بر فضای مجازی از آموزش یکسان برخوردار شوند و انشاءاهلل با 

سالمتی و موفقیت این سال تحصیلی را به اتمام برسانند.

زهرا روزبه

روزنامه نگار

با مشخص  شدن اعضاء فراکسیون ورزش 
مجلس و تالشهای اخیر نمایندگان مردم در 
کمیسیون فرهنگی در مباحث بنیانی کشور 
انتظار داریم بر خالف گذشته موضوعات مهم 
توس��عه ورزش همگانی  و افزایش بودجه در 
ورزش مورد توجه  قرار گیرد و در اولویت باشد.

این روزها با اخبار و حواشی دامنه دار فوتبال  
و موضوع فس��اد و پدیده داللی در این رشته 
و  پیگیری پرونده مساله دار ویلموتس ،فکر و 

ذهن مردم به این مباحث دوخته شده است.
نمایندگان محترم مجلس هم از این مطالبه 
عمومی غافل نبوده و با جدیت پیگیر پرونده 
ویلموتس هستند و طرح تحقیق و تفحص از 
عملکرد مدیران فوتبالی و ورزشی را در برنامه 

دارند.
در کنار این موضوعات، نباید از امور بنیانی 
ورزش  به خصوص ورزش همگانی غفلت کرد.

امروز سرانه ورزش درامور خانواده مناسب 
نیست. اغلب اماکن ورزشی به بخش خصوصی 
واگذار شده و امکان اولیه برای ورزش نوجوانها  
وجوانها فراهم نیس��ت. شیوع ویروس کرونا و 
خانه نش��ینی  مردم  و کم تحرکی کودکان و 
نونهاالن  هم مزید بر علت ش��ده تا س��المت 

جامعه با خطر جدی روبرو شود.
متاس��فانه تغذیه  نامناس��ب و گس��ترش 
بازیه��ای رایان��ه ای و فض��ای مج��ازی و در 
دسترس بودن آن برای  خانواده ها هم به این 

مسائل دامن زده و همه را از ورزش و فعالیت 
جسمانی دور کرده است.

در کنار این مسائل  باید به کاهش جمعیت 
و  تهدید  نظام خانواده اهتمام جدی داشت. 
کاه��ش ازدواج و فرزن��د آوری ه��م از جمله 
تهدیده��ای جدی اس��ت که مدیران ارش��د 
جامع��ه از جمل��ه نمایندگان مجل��س باید 
پیرامون آن تحقیق و مطالعه بیشتری داشته 

باشند.
در همین راستا باید در باره مسائلی چون: 
طرح جمعیت و تعالی خانواده،تربیت بدنی و 
جوانان و توسعه ورزش همگانی و موضوعاتی 
از این دس��ت کار زیر بنایی صورت گیرد و در 
تدوین و تصویب قوانین دقت بیشتری انجام 

شود.
در مجلس گذشته به بهانه نظارت بیشتر 
برعملکرد مدیران  ارش��د ورزش ،طرح وزارت 

ورزش و امور جوانان تصویب شد.
متاس��فانه  با این مصوبه ، دستگاه عریض 
و طوی��ل  ورزش از انج��ام وظایف ذاتی خود 
در امور ورزش دور ش��د و رس��یدگی به امور 
جوانان از جمله ازدواج و مسائل مرتبط با قشر 

آینده ساز کشور  مورد غفلت قرار گرفت.
بنابراین اصالح و بازنگ��ری بر این مصوبه  
از جمل��ه مطالب��ات امروز جامع��ه ورزش از 

نمایندگان محترم می باشد.
از طرفی الزم اس��ت در بحث بودجه  سال 
آینده جدا از افزایش بودجه  ورزش به توسعه 
ورزش قهرمان��ی و  همگانی و ایجاد امکانات  
اولیه به ویژه در شهر و استانهای کم برخور دار 

توجه شود.
در این زمینه می توان  شهرداریها،سازمانها و 
نهادها  وآموزش و پرورش و مراکز دانشگاهی 
را مکل��ف کرد تا امکانات خ��ود را در اختیار 
خانواده ها بگذارند و یک بس��یج عمومی  در 
بحث ورزش و تحرک جسمانی در میان جوانها 

و نوجوانها صورت گیرد.
انتقادی که به برخی  از نمایندگان  مجلس  از 
جمله  تعدادی از اعضا فراکسیون ورزش  داریم 
اجتناب از مباحث  پیش پا افتاده وحاشیه ای 

ورزش و  رسانه ای  کردن آن است.
طرح موضوعاتی چون پیگیری برنامه نود 
و حضور اس��تراماچونی در اس��تقالل و  لزوم 
به کار گیری بازیکن��ان خارجی در لیگ برتر 
ب��ا توجه به مصوبات قبلی در ش��ان و منزلت 
نمایندگان نیس��ت.در این زمینه الزم اس��ت 
ب��ه نیروهای داخلی توجه کنی��م و در برنامه 
های  ورزش��ی صدا وسیما هم مروج  اخالق و 

فرهنگ جامعه باشیم و الغیر.
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حاج محمد جواد رفیق دوست 
دار فانی را وداع گفت 

ابوالشهید حاج محمدجواد رفیقدوست از پیشکسوتان نهضت انقالب 
اس��المی و از موسس��ین موتلفه اسالمی  که عمر خود را در خدمت به 
محرومان س��پری کرد، بعد از تحمل یک دوره طوالنی بیماری، در ایام 

عزای اهل بیت علیهم السالم دارفانی را وداع گفت.
وی سال ها در دوران مبارزات انقالب برای تاسیس و تقویت تشکیالت 

حزب موتلفه اسالمی تالش کرد.
حاج »جواد رفیق دوس��ت« از یاران ش��هید آیت اهلل بهشتی و شهید 
محمدجواد باهنر بوده که درتاسیس مدرسه رفاه نقش بسزایی داشته است.
حزب موتلفه اسالمی درگذش�ت این انسان مومن و متدین 
و پی�رو صدیق اهل بیت و والیت م�دار و خادم محرومین را به 

خانواده وی تسلیت می گوید.

رئیس کمیته امداد امام خمینی)ره(:

مرحوم محمد جواد رفیق  دوست
 یار و همراه محرومان بود

رئی��س کمیته ام��داد در پیامی درگذش��ت »حاج جواد 
رفیق دوست« را تسلیت گفت.

به گزارش پایگاه اطالع رس��انی کمیته ام��داد، متن پیام 
تسلیت س��یدمرتضی بختیاری، رئیس کمیته امداد در پی 

درگذشت حاج جواد رفیق دوست به شرح زیر است:

اناهلل و انا الیه راجعون

درگذشت ابوالشهید آقای حاج جواد رفیق دوست موجب 
تالم و تاثر اینجانب گردید. ایشان در نخستین روزهای تاسیس 
کمیته  امداد امام خمینی )ره( مسئولیت مجتمع اقتصادی 
کمیته امداد را عهده دار بود و طی سالیان متمادی به عنوان 
یار و همراه نیازمندان و محرومان جامعه انجام وظیفه می کرد.

آن مرحوم که دست پرورده آموزه های قرآنی است، فرزند 
برومند خویش را تقدیم اسالم و انقالب کرد و در ایام عزای 
خاندان عصمت و طهارت علیهم الس��الم به فرزند شهیدش 

پیوست.
ضمن عرض تس��لیت به بیت معزز و مکرم ایشان و برادر 
بزرگوارش��ان جناب آقای محسن رفیق دوس��ت، از خداوند 
متعال ب��رای آن مرحوم علو درجات و برای بازماندگان صبر 

و اجر مسئلت می کنم.
سیدمرتضی بختیاری

دکتر بادامچیان:

محمد جواد رفیق دوست جهادگر راه تولید بود
دکتر بادامچیان دبیرکل حزب موتلفه اسالمی در پی درگذشت حاج محمد جواد 

رفیق دوست پیام تسلیتی صادر کرد.
متن پیام به این شرح است:

بسمه تعالی
یار دیرین امام و رهبری،  پدر ش��هید ، دلس��وز محرومان و جهادگر راه تولید و 
خدمات مردمی مرحوم حاج محمد جواد رفیق دوست از خوب ترین یاران موتلفه 

اسالمی بود.
 خدمات ارزش��مند او در عمر پر برکتش صفحات درخشانی از خدمت و یاری 
محرومان و تالش در راه خودکفایی اقتصادی کشور و امداد و رفع مشکالت مردم 

است.
 در دوران انقالب اس��المی او بی س��ر و صدا در مبارزات ضد طاغوت ش��رکت 
داش��ت. در کمیته استقبال از امام ، خانه وی یکی از مراکز خدمت رسانی و تولید 
محصوالت تبلیغی در آن حرکت عظیم مردمی بود. او در آن روزهای  پایانی رژیم 
ستم ش��اهی خود و خانواده گرامی رفیق دوس��ت از یاران فعال و بسیار موثر در آن 

دوران حساس بودند.
 خدمات وی و تعبد و عبادات او نمونه ای برجسته از عمق اعتقادات و تعهدات 
دینی بود و مسجد قبا که یکی از پایگاه های مهم جهاد و انقالب بود،  شاهدی بر 

این مسیر الهی اوست.
 درگذشت وی  را به فرزند شهیدش و فرزند شایسته اش که عنصری فرهنگی و 
خدوم است جناب آقای حاج رضا رفیق دوست و برادر بزرگوارش آقای حاج محسن 
رفیق دوست و همه یارانش در موتلفه اسالمی تسلیت گفته و علو درجات و غفران  

واسعه الهی برای او و تداوم راهش در خانواده وی را از خدای متعال مسئلت دارم.
 بادامچیان
دبیرکل حزب موتلفه اسالمی
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روایت فرزند مرحوم حاج محمدجواد رفیق دوست: 

هیچ گاه از پدرم عملی سر نزد که مخالف اعتقاداتش باشد

در پی درگذش��ت یکی از یاران دیرین حزب مؤتلفه اسالمی مرحوم 
محمدجواد رفیق دوس��ت خبرنگار ما  با  فرزند آن مرحوم، جناب آقای 

رضا رفیق دوست گفتگو کرد که در ادامه می خوانید. 

مهم تری�ن ویژگی اخالقی و تربیتی مرحوم رفیق دوس�ت به 
عنوان فرزند ایشان چیست؟

اگر با آگاهی های کنونی ام خداوند مرا مخیر می کرد پدرم چه کسی 
َِّذیَن آَمنوا َو  باش��د قطعاً ایشان را انتخاب می کردم. ایش��ان مصداق »اَل
َعِمُلوا الّصالِحاِت«)۱( و تبلور این دس��تور بودند که »ُکونُوا ُدَعاَۀ النَّاِس  
بَِغْیِر أَلِْسَنِتُکْم«. روش تربیتی ایشان این گونه بود که بیشتر با عملشان 
ما را هدایت می کردند. مش��اهده رفتار، عمل و زندگی ایشان که تبلور 
عمل صالح بود برای ما کافی بود و پیام تربیتی داشت. پدر به ما اختیار 
می دادن��د و اعتماد می کردند و برای ما الگو بودن��د. همواره در جریان 
رش��دمان در منزل آن مرحوم به عنوان فرزند از اختیار و اعتماد کافی 
ایش��ان برخوردار بودیم و به ایشان نگاه و از ایشان تأسی می کردیم. هر 
جا که نیازمند مشورت و راهنمایی مرحوم پدر بودیم و به ایشان مراجعه 
می کردیم ایشان هر کسی را به فراخور حال او راهنمایی می کردند، ولی 

اصل تربیتی که در محضر پدر بودیم همان عملشان بود. 

با توجه به مسئولیتشان در کمیته امداد امام خمینی مهم ترین 
دغدغه ایشان را نسبت به محرومان بفرمایید. 

مرح��وم پدر به محرومین و مس��تضعفین توجه زیادی داش��تند و 
رسیدگی به آنها را رسالت خودشان می دانستند. بعد از قبول مسئولیت 
در کمیته امداد امام خمینی تمام توانایی های ذهنی و توانایی هایشان را 
برای ایجاد درآمد و عمر و اعتبارشان را بر کمک به محرومین متمرکز 
کردن��د. مهم ترین دغدغه ایش��ان این بود که مس��تضعفان آبرومندانه 
بهره مند شوند و تا جایی که امکان پذیر است توانمند و مستقل شوند و 

خودشان بتوانند امور زندگی شان را بگذرانند. 

با توجه به حضور مرحوم رفیق دوست در حزب مؤتلفه اسالمی 
اعتقاد و نگاه ایشان به کار تشکیالتی چگونه بود؟

در مورد حیات سیاسی مرحوم پدر نکته برجسته این بود که ایشان 
بیش��تر از آنچه که بخواهند سیاسی دیده شوند اعتقادی بودند. اگر به 
کاری اعتقاد قلبی داشتند تا پای جان بر سر آن می ایستادند، چه قبل از 
انقالب، چه در بحبوحه انقالب و چه پس از آن. اصالً مفهومی به عنوان 
ش��خصیت سیاس��ی به معنای امروزی در مورد ایشان صدق نمی کرد. 
مرحوم پدر شخصیتی اعتقادی بود. سیاست از منظر اینکه سیاست ما 
عین دیانت ماست مد نظر ایشان بود و چنین شخصیتی بودند. پدر کار 
تشکیالتی را در محضر شهید بهشتی تعلیم دیده بودند. پیش از انقالب 
جلسات زیاد و متعددی در منازل تشکیل می شد. شهید بهشتی تفسیر 
قرآن می گفتند و بحث های تشکیالتی مطرح می شد. پدر من هم حضور 
داش��تند و از این جلسات بهره  می بردند. ایشان هر جا کاری را متقبل 
می شدند بر اس��اس نظم و منطق پذیرفته شده عقالنی مبتنی بر کار 

تشکیالتی آن کار را انجام می دادند. 

از فعالیت های ایش�ان قبل و بعد از انقالب در خصوص حزب 
مؤتلفه اسالمی بگویید.

فعالیت ه��ای مرحوم پدر قبل از انق��الب و زمان انقالب و پس از آن 
معرف حضور همگان هس��ت و در خاطرات قدیمی ها آمده اس��ت که 
می توان به آنها رجوع کرد. اجماالً اینکه ایشان همیشه به عنوان سرباز 
اس��الم انجام وظیفه می کرد. اگر الزم بود در جایی کار نظامی کند چه 
زمانی که همراه شهید چمران ستاد جنگ های نامنظم را تشکیل دادند 
و چه قبل از انقالب و مبارزات مسلحانه، ایشان فعاالنه حضور داشتند. 
خودشان عالقه ای به خاطره گویی نداشتند. وقتی از ایشان می پرسیدم 
چرا خاطراتت��ان را نمی  گویید، می گفتند بقیه خاط��رات را گفته اند و 
مردم می دانند. اگر کاری کردیم برای خدا کردیم. مرحوم پدر احساس 
می کردند اگر خاطراتشان را بگویند ریب و ریا حادث می شود. خاطرات 
محدودی از اقدامات قبل از انقالب نظیر جاسازی نامه های محرمانه در 
پاشنه کفش و امثال اینها و رفتن به لبنان و نجف محضر امام و عرضه 
آن نامه ها و پاسخ گرفتن ها و برگشتن ها را برایمان تعریف کردند، اما در 

مجموع تمایلی به خاطره گویی نداشتند. 

از والیتمداری ایشان بگویید. 
مرحوم پدر همواره به عنوان تابع صدیق و معتقد واقعی به والیت فقیه 

چه در زمان حضرت امام و چه در زمان کنونی که در محضر ولی فقیه 
زمان هس��تیم بودند، به عنوان معتقدی که قلباً و منطقاً تابع ولی فقیه 

بودند انجام وظیفه کردند.

ویژگی برجسته سال های پایانی عمر مرحوم رفیق دوست را 
چه می دانید؟

آرامش پدر در سال های آخر عمر که توأم با بیماری و سختی هایی بود 
مرا به این موضوع رساند که ایشان از زندگی  و اقداماتشان احساس آرامش 
و رضایت داشتند، چون تا جایی که به زندگی اجتماعی و شخصی ایشان 
اش��راف داشتم هیچ گاه از ایشان عملی سر نزد که مخالف اعتقاداتشان 
باشد. پدر دقیقاً بر اساس اعتقاداتشان زندگی کردند. این آرامش برای هر 
کس که ایمان داشته باشد و عمل صالح انجام دهد حاصل خواهد شد. 
َِّذیَن آَمُنوا َو  قرآن هم می فرماید: »َو الَْعْصِر* إِنَّ اْلِنَْساَن لَِفي ُخْسٍر* إاِلَّ ال

ْبِر«.)۲(  الَِحاِت َو تََواَصْوا بِالَْحقِّ َو تََواَصْوا بِالصَّ َعِمُلوا الصَّ

اگر در پایان ناگفته ای دارید بفرمایید. 
یکی از شکرهای اصلی زندگی ام این است که به عنوان فرزند محضر 
چنین مرد بزرگی را درک کردم و از ایش��ان درس گرفتم. امیدواریم ما 
هم با درس گرفتن از چنین بزرگانی دچار خسران نشویم و جزء کسانی 

باشیم که ایمان حقیقی داشته باشیم و عمل صالح انجام دهیم.       
   پی نوشت ها: 

۱� عنکبوت/ ۵۸ 
۲� عصر/ ۱ � ۳

آرامش پدر در سال های آخر عمر که توأم با بیماری و 

سختی هایی بود مرا به این موضوع رساند که ایشان از 

زندگی  و اقداماتشان احساس آرامش و رضایت داشتند، 

چون تا جایی که به زندگی اجتماعی و شخصی ایشان 

اشراف داشتم هیچ گاه از ایشان عملی سر نزد که مخالف 

اعتقاداتشان باشد
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ابوالفضل توکلی بینا:

 مرحوم رفیق دوست از نظر کاری سالم و صاحب نظر بود
  ابوالفض��ل توکلی بین��ا عض��و هیئ��ت 
مؤسس حزب مؤتلفه اسالمی در باره مرحوم 
محمدجواد رفیق دوست به خبرنگار ما گفت: 
آن مرحوم یک��ی از برادران فوق العاده صادق، 
خوب ، س��الم و در دوران مبارزات علیه رژیم 
پهلوی از راس��ت قامت��ان در این عرصه بود. 

ایشان از نظر اخالقی مرد وارسته ای بود. 
  عض�و هیئت مدیره بنیاد فرهنگی 

رفاه بود
وی با بیان اینکه مرحوم رفیق دوست عضو 
هیئت مؤس��س حزب مؤتلفه اس��المی بود 
مطرح کرد: آن مرحوم عضو ش��ورای مرکزی 
حزب و همچنین عضو هیئ��ت مدیره بنیاد 

فرهنگی رفاه بود. 

این عضو هیئت مؤس��س ح��زب مؤتلفه 
اس��المی به ش��خصیت فوق الع��اده مرحوم 
رفیق دوس��ت اشاره کرد و گفت: او سال ها در 
کمیته امداد فعالیت و بخش اقتصادی آن را 

اداره می کرد. 
وی افزود: این مرد خدمات زیادی به نظام 

جمهوری اسالمی ایران کرد. 
  ویژگی های تشکیالتی

توکلی بین��ا پیرام��ون ویژگی ه��ای مهم 
تش��کیالتی مرحوم محمدجواد رفیق دوست 
گفت: ایش��ان از نظر کاری و تشکیالتی آدم 
سالم و صاحب نظری بود. درست، پاک و مقاوم 
بود. هر جا مسئولیتی به عهده می گرفت آن را 

به نحو احسن انجام می داد.         

وی ب��ه خدم��ات بس��یار خ��وب مرحوم 
رفیق دوست در مدتی که در بخش اقتصادی 
کمیت��ه امداد امام خمین��ی فعالیت می کرد 
اشاره و خاطرنشان کرد: تمامی تالش ایشان 
در آن بخش در جهت رسیدگی به محرومین 

بود.  

جواد مقصودی: 

مرحوم رفیق دوست از قبل انقالب، انقالبی بود 
مرحوم رفیق دوست دست و دل باز و خیلی با گذشت بود

جواد مقصودی عضو ش��ورای مرکزی حزب 
مؤتلف��ه اس��المی در باره مرح��وم محمدجواد 
رفیق دوست به خبرنگار ما گفت: ایشان بسیار 
مؤم��ن و متدین بود. از قب��ل از انقالب انقالبی 
بود و بعد از انقالب انقالبی تر ش��د. عده ای بعد 
از انقالب انقالبی ش��دند، اما ایشان از نوجوانی 
و جوان��ی انقالبی بود و درک خوبی داش��ت. با 
ابُِقوَن  توجه به آیات ش��ریفه سوره واقعه »َو السَّ
بُوَن* فِي َجنَّاِت النَِّعیِم«  ابُِقوَن* أُولَِئَک الُْمَقرَّ السَّ
از سابقون بود. از نوجوانی و جوانی و خانوادگی 
ش��اکله الهی داش��ت و صفات الهی را در خود 

پیاده کرد.      
  با آرامش و طمأنینه و منطقی

وی افزود: در جلسات حزب مؤتلفه اسالمی 
ک��ه صحبت می ک��رد با آرام��ش و طمأنینه و 

منطق��ی مطالب را با دقت ب��رای دیگران بیان 
می کرد. البته ایشان کم حرف می زد، اما همان 
مقداری که صحبت می کرد بسیار خوب بود و 

مورد توجه حضار قرار می گرفت.  
این عضو ش��ورای مرکزی حزب اظهار کرد: 
مرحوم رفیق دوس��ت دس��ت و دل باز و خیلی 
با گذش��ت بود. در کمیته ام��داد امام خمینی 
مس��ئولیت کارهای خیر را به عهده داش��ت و 
مرحوم حبیب اهلل عس��گراوالدی ایش��ان را در 
کمیته امداد امام خمین��ی منصوب کرده بود. 
ایشان با توجه به اعتقاداتش در راه خدا خدمت 
کرد و فکر نمی کنم در انجام وظیفه اش کوتاهی 
کرده باشد. سعی اش این بود که مطابق آنچه که 

خدا فرموده است، عمل کند. 
وی مطرح ک��رد: یکی از نش��انه های بارز و 

این  روش��ن 
بن��ده خوب خ��دا این بود که پدر ش��هید بود. 
فرزند برومندش��ان عل��ی را در راه خدا تقدیم 
کردوش��هیدعلی رفیق دوس��ت تربیت ش��ده 
ای��ن خان��واده و چنین پدری اس��ت و چنین 

خانواده هایی شهیدپرور هستند. 
  مرحوم رفیق دوست والیتمدار بود

مقص��ودی در پای��ان اش��اره ک��رد: مرحوم 
رفیق دوس��ت والیتمدار بود. هم نسبت به امام 
راحل این گونه بود و هم نس��بت به مقام معظم 
رهب��ری و ذره ای تردید نداش��ت که ولی فقیه 
جانش��ین ولی عصر)عج( و فرمانش الهی است 
و اگر ول��ی امر حکمی صادر کند بر همه آحاد 
جامع��ه واجب اس��ت از آن اطاع��ت کنند. آن 

مرحوم از دلباختگان مقام معظم رهبری بود. 

حبیب اهلل توسلی:

همیشه برای  مرحوم محمدجواد رفیق دوست حق مالک بود
حبیب اهلل توس��لی، آشنای دیرین مرحوم 
محمدجواد رفیق دوس��ت، در باره آن مرحوم 
به خبرنگار ما گفت: ایش��ان سال هایی که در 
کمیته امداد امام خمینی مس��ئولیت داشت 
در حراست از بیت المال از دقت بسیار باالیی 
برخوردار بود. بارها شده بود تا کامل مشورت 
نمی کرد و به اطمینان نمی رسید نه چیزی را 

امضا می کرد و نه کاری را می پذیرفت. 
 پیشگام در رسیدگی به محرومان

وی پیرام��ون دغدغه آن مرحوم در کمک 
به محرومان در دوران نهضت امام خمینی و 
پیش از پیروزی انقالب اس��المی مطرح کرد: 
مرحوم رفیق دوست و هم قسم هایشان پیشگام 
در رس��یدگی به محروم��ان بودند و منحصر 
به بعد از پیروزی انقالب اس��المی نبود. اینها 
از س��ال  ۱۳۴۲ به بعد همیش��ه در کار خیر 
پیش��قدم بودند. حتی بعضی مواقع از طریق 

اخوان اینها که بیشتر مرحوم حاج محمدجواد 
پدر شهید علی رفیق دوس��ت محور بودند و 
همین طور از طریق حاج محس��ن آقا در آزاد 
کردن زندانی های مبارز قبل از پیروزی انقالب 
اس��المی و کمک به محرومان سابقه دیرینه 

دارند.
این آش��نای دیرین مرحوم رفیق دوس��ت 
در ب��اره اولویت آن مرحوم در رس��یدگی به 
محرومان پ��س از انقالب اظه��ار کرد: حاج 
محمدج��واد بع��د از انقالب وق��ف کمک به 
محرومان شد. در بخش اقتصادی کمیته امداد 
امام خمینی کار اصلی ایشان حفظ و حراست 
از اموال کمیته امداد امام خمینی و رسیدگی 

به محرومان بود.
  در کار مستقل و مصمم بود

وی در خص��وص ویژگی ه��ای برجس��ته 
اخالق��ی مرحوم رفیق دوس��ت خاطرنش��ان 

کرد: ایشان بسیار جدی بود. در کار مستقل 
و مصم��م بود و مراع��ات روابط را نمی کرد و 
همیشه برایش��ان حق مالک بود و بر مبنای 

حق عمل می کرد. 
توسلی با تأیید اینکه مرحوم رفیق دوست 
ت��ا آخرین لحظه زندگی مدافع حریم والیت 
بود، گفت: او مقلد به تمام معنای والیت بود. 
ایشان هیچ وقت جلوتر از حضرت امام و مقام 
معظم رهبری حرکت نمی کرد. سعی می کرد 
اگر ش��نیده هایی هم بود بعد از فرمایش��ات 
ولی فقیه عمل کند تا جلوتر از ولی امر حرکت 

نکرده باشد.
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احمد کریمی اصفهانی:

تبعیت مرحوم محمدجواد رفیق دوست
 از والیت زبانزد بود

با درگذشت محمدجواد رفیق دوست از مبارزان و انقالبیون با سابقه 
و مؤسسین حزب مؤتلفه اسالمی خبرنگار ما با احمد کریمی اصفهانی 
عضو هیئت مؤسس حزب مؤتلفه اسالمی و از دوستان آن مرحوم گفتگو 

کرد که در ادامه متن آن را می خوانید.   

به سوابقی از آشنایی تان با مرحوم محمدجواد رفیق دوست 
اشاره ای کنید. 

متجاوز از ۴۰ س��ال از دوس��تان نزدیک ایشان بودم. با شروع حزب 
جمهوری اسالمی در یک حوزه با هم بودیم. مرحوم شفیق هم مسئول 
حوزه بود. مدت های زیادی تا وقتی حزب جمهوری اس��المی فعالیت 
می کرد در آن حوزه خدمت ایشان بودم. بعد از انحالل حزب جمهوری 
اسالمی دوستان مؤتلفه تصمیم گرفتند در حزب مؤتلفه اسالمی در کنار 
هم فعالیت کنیم. آن موقع در حوزه ای بودم که مرحوم رفیق دوست هم 
آنجا حضور داش��ت. مدتی در بخش مسکن بنیاد مستضعفان با ایشان 
همراهی کردم. ایشان مدت ها در شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسالمی 

حضور داشت.   

از ویژگی های تشکیالتی و اخالقی بگویید. 
بس��یار فعال و پر کار و خوش فکر و از نظر سیاسی هوشیار و صادق 
در کارها بود. قلباً به نظام، جمهوری اس��المی، انقالب اسالمی و والیت 
اعتقاد داش��ت. آن مرحوم به والیت عشق می ورزید و از خصوصیاتشان 
والیت پذیری  بود. در حمایت از والیت پش��تکار خاصی داشت. او سرباز 
واقعی، صادق و پا به رکاب نظام جمهوری اسالمی ، تابع والیت فقیه ، 
دلسوز انقالب و نظام بود. هر جا که نظام به ایشان احتیاج داشت او از 
خدمت به نظام دریغ نمی کرد و حضور داشت. خوش اخالق بود و روحیه 
خوبی داشت و با عزم استوار وارد کارهای مختلف می شد. تبعیت او از 

والیت زبانزد بود. 

چه خصوصیتی از ایشان بیشتر در ذهنتان مانده است؟ 
صریح اللهجه بودنش��ان بیشتر در خاطرم مانده است. در باره مسائل 
انقالب برایش فرد مطرح نبود. ایشان در همه جا در مقام دفاع از نظام 
و انقالب برمی خاست. به نظر می رسید انسان سالمت و معتقدی نسبت 
به نظام بود. یادم هست خیلی از مواقع وقتی افرادی علیه نظام موضع 
می گرفتند ایش��ان جز اولین کس��انی بود که به صراحت از نظام دفاع 
می کرد و با آنها وارد بحث می ش��د. ایشان نسبت به والیت حساسیت 
خاصی داش��ت. کمتر پیش می آمد جایی در باره نظام صحبت شود و 
ایش��ان در آن جمع حضور داش��ته باشد و جز مدافعین نظام و انقالب 

نباشد.  

از مسئولیت پذیری  آن مرحوم بگویید.
در کار بسیار جدی و فعال بود. وقتی در بنیاد مستضعفان با ایشان 
بودم ، می دیدم در خدمت زمان برایش مطرح نیست. در آن مقطع کارها 
شبانه روزی بود. برای اینکه اول انقالب بود و کارها باید سامان می گرفت 
خیلی مواقع شب به منزل نمی رفتیم. ایشان هم همین طور بود و خیلی 
از شب ها به منزل نمی رفت و پای کار می ایستاد و خدمت می کرد. ایشان 

فرد بسیار ارزنده ای برای نظام و انقالب بود.   

فضل اهلل فرخ: 

مرحوم رفیق دوست بسیار صبور، با اخالص و خوش  برخورد بود
فض��ل اهلل فرخ عضو هئیت موس��س حزب موتلفه اس��المی و عضو 
ش��ورای مرکزی حزب مؤتلفه اسالمی ضمن اظهار تأثر از شنیدن خبر 
مرحوم محمدجواد رفیق دوس��ت در باره ایش��ان  به خبرنگار ما گفت: 
ایشان از افراد انقالبی، مؤمن، متدین و خّیر بود. سال های سال با حزب 
مؤتلفه اس��المی همکاری نزدیک کرد و عضو این حزب بود و در کنار 
برادر محترمش��ان که از انقالبیون اصی��ل، مهم و خدمتگزار به انقالب 
اس��ت خدمت کرد. کالً خانواده رفیق دوست انقالبی، مؤمن، متدین و 

والیی هستند. 

* مرد شایسته ای بود
وی در ادامه افزود: مرحوم رفیق دوست بسیار صبور، با اخالص، خوش  

برخورد، آگاه و والیتمدار و از هر جهت مرد شایسته ای بود.   
این عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسالمی مطرح کرد: گاهی در 
خدمت آن مرحوم بودم و از فرمایش ها و تجربیاتشان استفاده می کردم.

وی اش��اره کرد: حزب مؤتلفه اس��المی زمینه ه��ای مختلفی نظیر 
فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و امدادی دارد که مرحوم رفیق دوست در 

کلیه امور با حزب همکاری می کرد. 
ف��رخ با بیان اینکه یک��ی از دغدغه های مهم مرحوم رفیق دوس��ت 
رس��یدگی به محرومان بود، گفت: آن مرحوم در این زمینه در کمیته 

امداد امام خمینی فعالیت می کرد. 
وی در خصوص ویژگی های برجس��ته آن مرحوم اظهار کرد: ایشان 
در راه دین، انقالب و والیت پذیری تا آخر ماند. خیلی ها انقالبی، خّیر و 
والیی بودند، اما وسط راه راهشان را کج کردند و به طرف دیگر رفتند. 
عاقبت به خیری این اس��ت که انس��ان تا آخر عمرش در مس��یر حق، 
درس��ت و صراط مستقیم و والیت فقیه و انقالب باقی بماند و از مسیر 
خارج نشود. یکی از شایستگی های مهم ایشان استقامت و پایداری شان 
تا آخر خط است. در آن مرحوم ذره ای انحراف و اعوجاج به وجود نیامد.          
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در حفظ و امانتداری
 بیت المال 

مثال زدنی بود

حمیدرضا ترقی:

 مرحوم رفیق دوست 
سفارش پذیر نبود

حمیدرض��ا ترقی عضو هیئت امنای کمیته امداد امام خمینی و نایب 
رئیس شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسالمی پیرامون مرحوم محمدجواد 
رفیق دوست به خبرنگار نما گفت: مرحوم رفیق دوست شخصیتی انقالبی 
و از انقالبی های قبل از انقالب است. منزلش مخفیگاه بسیاری از نیروهای 
انقالب��ی در درگیری با رژیم س��ابق بود. خودش هم از ی��اران و نزدیکان 

باهن��ر ب��ود، خصوصاً ش��هیدان بهش��تی و 
تأس��یس  راه  ان��دازی در  و 

س��ه  ر رفاه. مد
ی  افزود: و

ز بعد  ا

انق��الب پیروزی 
می  س��ال اینکه ا ضمن 

مؤسسین حزب  مؤتلف��ه اس��المی از 
حزب هم پشتوانه مالی حزب بود بود و در کنار بقیه شخصیت های 

و هم در جهت توسعه و گسترش حزب تالش های زیادی کرد، با پذیرش 
مسئولیت مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی طی دو دهه توانست 
اموالی را که به نفع مس��تضعفین و محرومین از طریق قانونی در اختیار 
کمیته امداد گذاش��ته ش��ده بود احیا کند و میلیاردها تومان درآمد را به 
نفع محرومین و ب��رای رفع فقر و محرومیت در اختیار کمیته امداد امام 

خمینی بگذارد. 
عضو هیئت امنای کمیته امداد امام خمینی اظهار کرد: او با وجود سود 
و منافعی که برای مستضعفین پدید آورده بود یک ریال به عنوان دستمزد 
دریافت نکرد. این موضوع نش��ان دهنده اخالص و صداقت این شخصیت 
در خدمت به نظام و انقالب اسالمی بود که عشق و عالقه اش به محرومین 
این گونه او را ساخته بود که علی رغم اینکه درآمد باالیی برای محرومین 
کسب کرد و نقش اصلی در ایجاد این درآمد داشت و ارزش افزوده آن را 
ایجاد کرده بود یک ریال دستمزد نگرفت و از عایدی مزرعه و کشاورزی 

که شخصاً از قبل از انقالب داشت زندگی اش را تأمین می کرد.   
ترقی پیرامون ویژگی های تشکیالتی آن مرحوم بیان کرد: بسیار تابع 
نظر جمع و تشکیالت بود و سفارش پذیر نبود. در هزینه ها قاطع و سختگیر 
بود. در مدیریت مسائل و منافع تشکیالت برای او اهمیت داشت، نه منافع 

اشخاص.  
وی در خصوص والیتمداری مرحوم رفیق دوست اشاره کرد: در توجه به 

نظرات والیت و رهبری بسیار جدی بود. 

نایب رئیس ش��ورای مرکزی حزب مؤتلفه اسالمی در باره ویژگی های 
اخالق��ی آن مرحوم گفت: او انس��انی متهجد و باتقوا ب��ود. اهل غیبت و 

بدگویی نسبت به دیگران نبود. 
وی پیرامون نقش مرحوم رفیق دوست در حزب مؤتلفه اسالمی اشاره 
کرد: آن مرحوم ابتدا عضو هیئت مؤس��س حزب مؤتلفه اسالمی بود که 
بعد این هیئت مؤس��س طی فرآیند تغییرات ساختاری به هیئت نظارت 
تبدیل شد. او در کمیته تأمین مالی حزب هم نقش قابل توجهی داشت و 
سعی می کرد هزینه های مورد نیاز مؤتلفه را برای فعالیت های سیاسی اش 

با روش های اقتصادی تأمین کند.  

روح بلند برادرمان ابا ش��هید مرحوم حاج 
محمدجواد رفیق دوس��ت در م��اه صفر و در 
ایام ش��هادت ابا عبداهلل الحسین)ع( به سوی 
محبوب��ش ب��ه پ��رواز 

به  آم��د.  معزز در  خان��دان 

، رفیق دوست،  ن ا ن��د ز فر
هم��ه  و  ایش��ان خان��واده  دوس��تداران 

تسلیت عرض می کنیم. 
آن مرحوم از مبارزان قبل از پیروزی انقالب اس��المی و از مؤسسین 
حزب مؤتلفه اسالمی بود. ایشان از یاران شهید بهشتی و شهید باهنر بود 
و نقش ارزشمندی در مبارزات منتج به پیروزی انقالب اسالمی داشت. 
در زمان تصدی مس��ئولیت هایش از مدیران مخلص، معتقد و کارآمد 
نظام اسالمی به حساب می آمد. صداقت و امانتداری و اهتمام به حفظ 
و نگهداری بیت المال و آنچه که به او سپرده شده بود مثال زدنی است. 

 پیگیر مشکالت نیازمندان
پست و مقام دنیوی او را اغفال نکرد و همواره خودش را خادم مردم 
و انقالب می دانست. نقش ایشان در رسیدگی به امور محرومین بسیار 
برجسته بود. یکی از فعالیت هایی که به عهده داشت، در مجموعه کمیته 
ام��داد امام خمینی و حفظ و حراس��ت از ام��وال و دارایی های مربوط 
ب��ه محرومین بود. نهایت تالش��ش این بود که بتواند ای��ن اموال را به 
بهترین شکل حفظ و تبدیل کند و ارزش افزوده ای را برای حل معضل 

نیازمندان، مخصوصاً ایتام فراهم کند. 
 ساده زیست و قانع بود

مرحوم رفیق دوس��ت فرهیخته و به شدت مقید به نظم تشکیالتی 
بود. ایش��ان از بنیانگزاران حزب مؤتلفه اس��المی بود و اواخر عمرشان 
علی رغم اینکه از توان بدنی ش��ان کاسته شده بود، به صورت منظم در 
جلسات حزب حضور می یافت. نظراتشان سنجیده و قابل توجه بود. آن 
مرحوم ساده زندگی کرد. قاطع و صریح اللهجه بود و اهل تعارف نبود. 
گفتارش پیچیدگی نداشت و ساده، روان و مؤثر حرفش را شفاف و بدون 
رو دربایس��تی می زد. او به خاطر ویژگی های خاص اخالقی از مقبولیت 
برخوردار بود. مرحوم محمدجواد رفیق دوست والیتمدار و معتقد به نظام 
جمهوری اسالمی و والیت فقیه و مدافع حریم والیت بود. همچنان که 

بیت آن مرحوم هم از مدافعین والیت است. 
برای ش��ادی روحش صلواتی می فرس��تیم و از خداوند می خواهیم 
روحش را در ایام حزن و اندوه اهل بیت)ع( با استجابت این فراز از زیارت 
عاشورا که »اَللُّهمَّ اْرُزْقنی َشفاَعَه الُْحَسْیِن یَْوَم الُْوُروِد«، ان شاءاهلل با شهدا 

و صالحین محشور فرماید.     

حسین انواری

عضو شورای مرکزی
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  نکته ی پنجم؛ دفاع مقّدس برای کشور سرمایه سازی کرد و سرمایه های ارزشمندی را برای کشور به وجود آورد. آورده های 
دفاع مقّدس خیلی زیاد است. اّوالً امنّیت کشور به برکت دفاع مقّدس است؛ یعنی دفاع مقّدس نشان داد که هزینه ی تعّرض و 
تجاوز به این کشور خیلی زیاد است. این به برکت دفاع مقّدس ثابت شد؛ این، امنّیت می دهد به یک کشور. وقتی یک ملّت نشان 
داد که هّمت و قدرت دفاع از خودش را دارد و پاسخ کوبنده به متجاوز می دهد، موجب می شود که متجاوز در تجاوز خودش به 
این کشور و این ملّت تأّمل کند و اگر بخواهد عاقالنه عمل کند، بفهمد که به صرفه اش نیست، برایش خیلی هزینه دارد؛ این امنّیت 

مربوط به آن است.                                                             
  امام خامنه ای 99/6/۳۱
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هر روز برای شما منتشر می شود

سیدمصطفی میرسلیم:

مرحوم رفیق دوست از خدمتگذاران با بصیرت به محرومان بود
سیدمصطفی میرسلیم عضو هیات موسس 
حزب موتلفه اسالمی و رییس شورای مرکزی 
حزب موتلفه اس��المی در پیامی درگذش��ت 
حاج جواد رفیقدوست از پیشکسوتان انقالب 

را تسلیت گفت.
متن پیام به این شرح است:

درگذشت شادروان حاج جواد رفیقدوست از 
پیشکسوتان انقالب و از خدمتگذاران با بصیرت 

به محرومان را تس��لیت عرض می کنم و علو 
درج��ات او و صبر جمیل و اجر جزیل را برای 

بازماندگانش از خدای متعال طلب می کنم.
سیدمصطفی میرسلیم 

نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی
و ریی��س ش��ورای مرکزی ح��زب موتلفه 

اسالمی

سید اصغر رخ صفت:

مرحوم رفیق دوست عالقه وافری به تشکیالت داشت
خیلی کم حرف و بسیار پر عمل بود

س��ید اصغر رخ صفت عضو شورای مرکزی 
ح��زب مؤتلف��ه اس��المی در ب��اره مرح��وم 
محمدجواد رفیق دوست به خبرنگار ما گفت: 
آن مرح��وم مرد خوبی بود. اهل حرف نبود و 
م��رد عمل و کار بود. در واقع خیلی کم حرف 
و بسیار پر عمل بود. خلوص حاج محمدجواد 
رفیق دوس��ت انصافاً قابل تقدیر است. او آدم 

مخلصی بود. 
  فعالیت در هیئت انصارالحسین 

وی افزود: آن مرحوم به فکر کار تشکیالتی 
بود. معلومات باالیی داشت و اهل مطالعه بود. 
ایشان با تدبیر بود و کارها را با اشتیاق و عالقه 
انجام می داد. هرچه کار سنگین تر بود ایشان 
کار را روان ت��ر پیش می برد. وقتی برای کاری 
به ایشان مراجعه می شد در حد توانش برای 
حزب مؤتلفه اس��المی و محرومین فعالیت و 
کار می کرد. ایشان در هیئت انصارالحسین هم 

فعالیت داشت.  

  مورد اعتماد مرحوم عسگراوالدی
این عضو ش��ورای مرکزی ح��زب مؤتلفه 
اسالمی خاطرنشان کرد: ایشان مورد اعتماد 
اکثر مسئولین و اعضای حزب مؤتلفه اسالمی، 
مخصوصاً مرحوم حبیب اهلل عسگراوالدی بود. 
مرحوم عسگراوالدی اعتماد زیادی به مرحوم 
رفیق  دوست داشت و در کارهای مالی کمیته 
امداد امام خمینی و حزب مؤتلفه اسالمی به 

مرحوم رفیق دوست مراجعه می کرد.  
وی در خص��وص اقدام��ات آن مرحوم در 
حزب مؤتلفه اسالمی مطرح کرد: ایشان اغلب 
در ش��ورای مرکزی حزب ب��ود. آن مرحوم از 
مؤسسین و پیشکسوتان حزب و عضو هیئت 

نظارت حزب بود. 
  نظم مثال زدنی

رخ صف��ت پیرام��ون ویژگ��ی برجس��ته 
تش��کیالتی مرحوم رفیق دوس��ت گفت: آن 

مرحوم عالقه 
ب��ه  واف��ری 
ت  تش��کیال
وقتی  داشت. 

ایش��ان را به جلسات دعوت می کردند خیلی 
منظم بود و س��ر س��اعت در جلسات حضور 
می یاف��ت و ه��ر کاری را ک��ه ب��ه او محول 
می کردن��د به بهتری��ن نحو انجام م��ی داد و 
مورد رضایت همه مسئولین در حزب مؤتلفه 

اسالمی بود. 
وی در پای��ان در خص��وص والیت پذیری 
مرحوم رفیق  دوس��ت گفت: ایشان عالقمند 
به امام و مق��ام معظم رهبری بود و از والیت 
حرف ش��نوی داش��ت. مطیع رهب��ری بود و 
کارهای��ش را ب��ا رهبری انق��الب هماهنگ 
می کرد و غیر از نظر حضرت آقا نظر دیگری 

را قبول نداشت.  


