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رهبر انقالب در ديدار اعضاي مجلس 
خبرگان به كدام شهيد اشاره كردند؟

رهبر انقالب در دیدار روز پنج شنبه اعضاي مجلس خبرگان 
رهبري به ماجراي ازدواج و ش��هادت یك شهید مدافع حرم 

اشاره کردند. اما این شهید مدافع حرم که بود؟
رهبرانقالب فرمودند: »حاال م��ن یك نمونه اي را ]بگویم[. یك 
کتابي تازه خوانده ام که خیلي براي من جالب بود. دختر و پسر 
جوان - زن و شوهر- متولّدین دهه  ۷۰، مي نشینند براي اینكه در 
جشن عروسي شان گناه انجام نگیرد، نذر مي کنند سه روز روزه 
بگیرند! به  نظر من این را باید ثبت کرد در تاریخ که یك دختر و 
پسر جواني براي اینكه در جشن عروسي شان ناخواسته خالف 
شرع و گناهي انجام نگیرد، به  خداي متعال متوّسل مي شوند، 
سه روز روزه مي گیرند.  پس��ر عازم دفاع از حریم حضرت زینب 
)سالم اهلل علیها( مي شود؛ گریه  ناخواس��ته  این دختر، دل او را 
مي لرزاند؛ به این دختر - به خانمش- مي گوید که گریه تو دل 
من را لرزاند، اّما ایمان من را نمي لرزانَد! و آن خانم مي گوید که 
من مانع رفتن تو نمي شوم، من نمي خواهم از آن زن هایي باشم 
که در روز قیامت پیش فاطمه  زهرا)س( سرافكنده باشم! ببینید، 
اینها مال قضایاي 1۰۰ سال پیش و 2۰۰ سال پیش نیست، مال 
سال ۹۴ و ۹۵ و مال همین سال ها اس��ت، مال همین روزهاي 
در پیش ]روي[ ما است؛ امروز این است.  در نسل جواِن ما یك 
چنین عناصري حضور دارند، یك چنین حقیقت هاي درخشاني 
در آنها حضور دارد و وجود دارد؛ اینها را باید یادداشت کرد، اینها 
را باید دید، اینها را باید فهمید. فقط هم این ]یك نمونه[ نیست 
که بگویید »آقا! به یك گل بهار نمي ش��ود«؛ نه، بحث یك گل 
نیست؛ زیاد هستند از این قبیل. این دو - زن و شوهري که عرض 
کردم- هر دو دانش��جو بودند که البّته آن پسر هم بعد مي رود 
شهید مي شود؛ جزو شهداي گرانقدر دفاع از حریم حضرت زینب 

)سالم اهلل علیها( است. وضعیت این جوري است.«
به گزارش مشرق، اش��اره رهبرانقالب به کتابي به نام »یادت 
باش��د« بود که در خصوص زندگي ش��هید حمید سیاهكلي 
مرادي از شهداي مدافع حرم و به روایت همسر ایشان نوشته 
شده بود.  شهید حمید سیاهكلي مرادي از پاسداران تیپ 82 
سپاه حضرت صاحب االمر)عج( بود، سال 1368 در قزوین به 
دنیا آمد و در سال 13۹2 ازدواج کرد. وي دانشجوي ترم آخر 
کارشناسي رشته حس��ابداري مرکز آموزش علمي کاربردي 
خدمات فني دن��ده قزوین بود که در آذرماه س��ال 13۹۴ در 
حین انجام مأموریت مستش��اري در س��وریه به درجه رفیع 

شهادت نائل شد. 

اين دو جريان 
بعد از جن��گ و رحلت حضرت 
امام)ره( دو جریان در کش��ور 
ما متولد ش��د و کم کم به رشد 
رس��ید که هر دو نه با اندیش��ه 
آورنده انقالب همسویی داشت 
و نه با فلسفه حكومت در اسالم. 
جدای از صف بندی های مرسوم 
و کلیش��ه های موجود می توان 
یكی از آن دو را جریان واگرایان 
فكری-معرفت��ی و دیگ��ری را 
جریان منفعت طلب و لذت گرا نامید که از قضا در ابتدا با هم 
در تضاد و ستیز بودند و در عرصه سیاسی نیز با هم جنگیدند 
اما از زمانی که احس��اس کردند حاکمی��ت در مقابل هر دو 
عبوس است، احساس  هارمونی نمودند و بدون تداخل مرز  ها 

به همدیگر کمك کردند.
 امروز که نظام جمهوری اس��المی به رغم مذاکرات طوالنی و 
تعهد و عمل به تعهدات در یك جن��گ همه جانبه و پیچیده 
قرار گرفته اس��ت این دو جریان چه می کنند؟ در سال های 
گذشته جریان واگرای فكری-معرفتی تالش کرد زمینه های 
لذت جویی جریان دیگ��ر را فراهم آورد و ب��ا حمله به حوزه 
اجتماعی اس��الم، تالش نمود »اصل رضای��ت« را جایگزین 
»قبح  ذاتی« و حالل و حرام الهی کند و »ب��ه تو چه و به من 
چه« را برای لذت گرایان تئوریزه نماید. لذت گرایان نیز تالش 
کردند در سر صندوق های رأی نمایندگان آنان را ببینند تا در 
فردای انتخابات بتوانند با منفعت های اندوخته حال کنند، زیرا 
می دانس��تند این جریان  فكری - معرفتی هر اقدام آنان را به 
رسمیت می شناسد تا هم مبارزه خود با نظام را نشان داده باشد 
هم بخشی از سرمایه اجتماعی خود را در آن جماعت ذخیره 
نماید. اکنون این دو جریان شرایط حال کشور و نظام را برای 
عمل قیچی وار مساعد می دانند و هر دو به میدان آمده اند. آن 
جریان واگرای فكری-معرفتی از 1۰ سال پیش راهبرد خود 
را مكتوب کرد که »هرجا حاکمیت در بحران های ملی گرفتار 
می آید ما همانجا باید به میدان بیاییم و مطالبات خود را طرح 
کنیم.«  لذا بر این باورند که فش��ار همه جانبه دشمن و فشار 
اقتصادی بر بخشی از مردم زمینه را برای ابراز وجودشان مهیا 
کرده است. برای کروبی نامه می نویسند، برای آن خانم که اگر 
به سطح و عمق سخنان دو ساله اش بنگرید خجالت می کشید و 
اصاًل شك می کنید که دست چپ و راستش را بلد است یا خیر 
محتوا تولید می کنند؟ و آن خانم هم هنگام فشار همه جانبه 
دشمن طوطی وار سخنان کلیشه ای دورشدگان از نظام را تكرار 
می کند و عناصر محوری همان جریان واگرای فكری-معرفتی 
که تا دیروز کروبی سوژه انبساط خاطرشان در محافل و منازل 
بود، به میدان حمایت از وی می آیند و اکنون که باید همه در 
کنار هم باشیم و دولت از سپاه و بسیج می خواهد در کنترل 
قاچاق، تسهیل ورود ارز، اتمام پروژه   هایی که مقاومت در مقابل 
تحریم را میس��ر می س��ازد و به او کمك کنند، این جریان به 
میدان می آید که نظامیان باید اقتصاد را ترک کنند و امكانات 
و تكنولوژی آنان خاک بخورد تا شرکت های غربی پس از زانو 

زدن در مقابل امریكا جایگزین شوند. 
در آن سوی ماجرا جریانی که یك شبه پولدار می شود به دنبال 
لذت گرایی از منفعت اندوخته است و بر اختالط دختر و پسر 
که نمونه اش در بازی پرتغال و اسپانیا در تماشای تلویزیون 
در ورزشگاه آزادی دیده ش��د اصرار دارند، به سخره گرفتن 
حدود الهی نتیجه تئوری پ��ردازی آن جریان و لذت جویی 
این جریان است. معاون استانداری البرز بعد از حوادث مرداد 
امسال می گوید: »سه روز به شعارهای گوهردشت و اشتهارد 
گوش دادیم ت��ا ببینیم چه کاری می توانیم برایش��ان انجام 
دهیم اما ماهیت اقتصادی در شعار  ها نبود.« این همان جریان 
لذت گراست که عرصه را برای یك مدینه فاضله شهوترانی 
تنگ می بیند. همان جریانی اس��ت که رأی ش��مال شهر را 
نسبت به جنوب معكوس می کند و می گوید مهم نیست که 
در این لیست اقتصاددان نیس��ت چون ما مشكل معیشتی 
نداریم. ما می خواهیم به کسی رأی دهیم که بگذارد ما با این 
پولمان حال کنیم. اکنون نیز جریان لذت جو مشغول احتكار و 
رشد تصاعدی قیمت هاست و جریان واگرای فكری-معرفتی 
ماحصل آن را فشار بر بخش��ی از مردم می داند که باید ذیل 
سایه این فشار به میدان بیاید و مذاکره، نظارت استصوابی، 
خروج نظامی��ان از اقتص��اد، ورود مطرودی��ن و مغضوبین 
امام)ره( در نهضت آزادی به قدرت و...  بخواهد. وجه مشترک 
همه افرادی که بیانیه حمایت از نامه کروبی را صادر کردند 
ناامیدی از ورود به قدرت اس��ت اما فراموش نكنیم که این 
جریان غایت حرکت خود را حضور در قدرت نمی داند، چراکه 
قباًل ابتدا وارد قدرت شدند بعد استحاله فرهنگی-پارلمانی 
را شروع کردند، بنابراین صرفاً نمی توان به آنان قدرت طلب 
گفت و از قضا برخی از آنان ساده زیست هم هستند اما آنان 
بر باور دیگری سوارند که بن مایه آن غیربومی و مبنی بر عقل 
معاش و عقل خود بنیاد است. نبود شادی و نشاط در جامعه 
را ایش��ان برای جریان لذت جو تئوریزه می کنند، حتی اگر 

خود اهل آن نباشند. | بقيه در صفحه2

رهبر معظم انقالب اسالمي در ديدار رئيس جمهوري روسيه:

امريکا مهارشدني است
حضرت آيت اهلل خامنه اي، رهبر معظم  انقالب اسالمي ديشب در ديدار آقاي   سياسي
والديمير پوتين، رئيس جمهور روسيه و هيئت همراه، ضمن اظهار 
اميدواري براي پر ثمر بودن نشست س�ه جانبه تهران، سخنان 
رئيس جمهور روس�يه مبن�ي بر لزوم گس�ترش هرچه بيش�تر 
همکاري هاي دوجانبه را تأييد کردند و گفتند: همکاري ايران و 
روسيه در موضوع سوريه يک نمونه برجسته و يک تجربه بسيار 
خ�وب از هم�کاري دو جانبه اس�ت که ب�ه معني واقع�ي کلمه، 
اس�ت.  هم افزاي�ي 
رهبر انقالب اسالمي، با تأکید بر اینكه همكاري هاي دو جانبه ایران 
و روسیه مي تواند در مسائل جهاني نیز گسترش یابد، افزودند: یكي 
از مواردي که دو طرف مي توانند با یكدیگر همكاري داش��ته باشند، 
مهار امریكا اس��ت، زیرا امریكا یك خطر براي بشریت است و امكان 

مهار آن نیز وجود دارد. 
حضرت آیت اهلل خامن��ه اي قضایاي س��وریه را یك نمون��ه موفق از 
مهار امریكا برشمردند و خاطرنش��ان کردند: امریكایي ها اکنون در 
سوریه شكس��ت واقعي خورده اند و به اهداف خود نرسیدند. ایشان 
با تش��ریح اهداف امریكا در ابتداي قضایاي س��وریه ب��ه ویژه بعد از 
س��رنگوني حكومت هاي وابس��ته به امریكا در مصر و تونس گفتند: 
امریكایي ها قصد داشتند با استفاده از ش��رایط به وجود آمده در آن 
زمان در کش��ورهاي عربي، ضربه وارده در مصر و تونس را در سوریه 
و با سرنگوني حكومت طرفدار مقاومت جبران کنند اما اکنون کاماًل 

شكست خورده اند. 
رهبر انقالب اسالمي تحریم ایران، روسیه و ترکیه از جانب امریكا را 
یك نقطه اشتراک بسیار قوي براي گس��ترش همكاري ها دانستند 
و افزودند: جمهوري اس��المي ایران و روس��یه باید ضمن گسترش 
همكاري هاي سیاسي و اقتصادي، توافق هاي انجام گرفته در نشست 

تهران را با جدیت پیگیري کنند. 
حضرت آیت اهلل خامن��ه اي همچنین بر انجام مب��ادالت و معامالت 
اقتصادي خارج از چارچوب دالر تأکید کردند. رهبر انقالب اسالمي 
در بخش دیگري از سخنان خود به اظهارات آقاي پوتین در خصوص 
برجام اش��اره کردند و گفتند: جمهوري اس��المي ای��ران تاکنون به 
تعهدات خود در برجام پایبند بوده است اما اروپایي ها به وظایف خود 
عمل نكرده اند و این قابل قبول نیست که ما به طور کامل به تعهدات 

خود در برجام عمل کنیم اما آنها تعهدات خود را انجام ندهند. 
حضرت آی��ت اهلل خامنه اي، ب��ا خیرخواهانه خوان��دن دیدگاه 
رئیس جمهور روس��یه درب��اره برجام تأکید کردن��د: جمهوري 
اس��المي ایران درخصوص برجام موضع��ي را خواهد گرفت که 
به نفع منافع و عزت کش��ور و ملت باشد. ایشان افزودند: اگرچه 
امریكایي ها فعاًل درباره ایران، مسائل موشكي و مسائل منطقه 
را مطرح مي کنند اما مسئله آنها با جمهوري اسالمي ایران فراتر 

از این مسائل است. 
رهبر انقالب اسالمي خاطرنشان کردند: امریكایي ها ۴۰ سال است که 
مي خواهند ریشه جمهوري اسالمي ایران را بِكنند اما ما در این مدت، 
بیش از ۴۰ برابر رشد کرده ایم که همین ایستادگي جمهوري اسالمي 

و موفقیت هاي آن، یك نمونه موفق دیگر از مهار امریكا است. 
حضرت آیت اهلل خامن��ه اي همچنین با تأکید بر وج��ود زمینه براي 
نقش آفریني سیاسي روسیه در دیگر مسائل منطقه، به شرایط اسفبار 
مردم یمن و کشتار آنان به وسیله سعودي ها اشاره کردند و افزودند: 
سعودي ها قطعاً در یمن به نتیجه نخواهند رسید و نخواهند توانست 

مردم مقاوم یمن را به زانو درآورند. 
در این دیدار که آقاي جهانگیري، معاون اول رئیس جمهور نیز حضور 
داش��ت، رئیس جمهور روس��یه مذاکرات با همت��اي ایراني خود در 
خصوص مسائل دوجانبه و مسئله سوریه را پر بار و بسیار خوب ارزیابي 
کرد و گفت: ما در این مذاکرات بر گس��ترش روابط دوجانبه در همه 
زمینه ها، به ویژه همكاري هاي اقتصادي و تجاري تأکید کردیم. پوتین 
افزود: در بخش انرژي، پیشنهاد احداث پروژه جدید نیروگاه هسته اي 
و نیروگاه هاي با ظرفیِت کم را مطرح کردیم و برقي س��ازي خطوط 

راه آهن و افزایش فروش نفت ایران را مورد بررسي قرار دادیم. 
رئیس جمهور روسیه، ظرفیت ها و امكانات موجود براي توسعه روابط 
دو کشور را بسیار بیشتر از سطح کنوني همكاري ها دانست و با اشاره 
به مانع تراش��ي امریكا در این زمینه با توسل به روش هاي مختلف از 
جمله تبادالت مالي گفت: امریكایي ها با ایجاد محدودیت در تبادالت 
مالي در حال انجام یك اش��تباه راهبردي هستند، زیرا به قیمت یك 
موفقیت سیاسي و کوتاه مدت، موجب سلب اعتماد از دالر در فضاي 

جهاني و تضعیف آن خواهند شد. 
رئیس جمهور روسیه، مسئله برجام را محور بعدي مذاکرات دوجانبه 
با رئیس جمهور ایران خواند و با ابراز تأس��ف از پایبند نبودن برخي 

طرف هاي مقابل ایران در برجام به تعهدات شان، گفت: امریكایي ها 
با اقدامات نابجا ش��رایط را خراب کرده اند  و اروپایي ه��ا نیز به دلیل 
وابستگي به امریكا در عمل تابع آنها هستند، اگرچه اعالم مي کنند به 

دنبال راه هایي براي حفظ برجام نیز هستند. 
   رهبر معظم انقالب اسالمي در ديدار رئيس جمهوري ترکيه 

و هيئت همراه:
امريکا از  شکل گيری يک قدرت اسالمی نگران است

حضرت آیت اهلل خامنه اي، رهبر معظم انقالب اسالمي عصر دیروز در 
دیدار آقاي رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه و هیئت همراه، 
مهم ترین نیاز امروز دنیاي اسالم را نزدیكي هرچه بیشتر کشورهاي 
اسالمي و هم افزایي آنها دانستند و گفتند: اتحاد و همكاري کشورهاي 
اسالمي قطعاً زمینه ساز حل مشكالت منطقه خواهد بود و به همین 
دلیل اس��تكبار و در رأس آن امریكا از همكاري و نزدیكي کشورهاي 

اسالمي و شكل گیري یك قدرت اسالمي نگران است. 
ایشان، علت دشمني و کینه ورزي امریكا با کشورهاي اسالمي داراي 
قدرت را همین نگراني برشمردند و افزودند: جمهوري اسالمي ایران 
و ترکیه دو کش��ور آبرومند و قدرتمند منطقه هستند و انگیزه هاي 
مش��ترکي براي دنیاي اس��الم دارند، بنابراین باید همكاري هاي دو 
کشور در زمینه هاي سیاسي و اقتصادي بیش از پیش گسترش یابد. 
رهبر انقالب اسالمي با اشاره به همكاري ها و ارتباطات خوب جمهوري 
اسالمي ایران و ترکیه از زمان روي کار آمدن جریان اسالم گرا، تأکید 

کردند: الزم است نقاط مشترک هر چه بیشتر تقویت شود. 
حضرت آیت اهلل خامنه اي همچنین از مواضع آقاي اردوغان درخصوص 
مسائل میانمار قدرداني کردند و با اشاره به موضوع فلسطین گفتند: 
مسئله فلسطین همواره مهم است و لحظه اي نباید از آن غفلت کرد. 
در این دیدار که آقاي جهانگیري، معاون اول رئیس جمهور نیز حضور 
داشت، رئیس جمهور ترکیه وضعیت منطقه را بحراني دانست و ابراز 
امیدواري کرد که در سایه همكاري کشورهاي اسالمي مسائل منطقه 

حل و فصل شود. 
آقاي اردوغان، پراکندگي و نبود انسجام میان کشورهاي اسالمي را 
از عوامل بروز وضع کنوني برش��مرد و گفت: به علت نوع رفتار غرب 
در قبال کشورهاي مستقل اس��المي، اوضاع از حساسیت بیشتري 
برخوردار است و همین مسئله ایجاب مي کند همبستگي و برادري به 

ویژه میان جمهوري اسالمي ایران و ترکیه افزایش یابد.
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فعالیت بدون فیلتر دو شبكه اجتماعی که قرار بود 
نیمه شهریورماه پایان یابد تا پایان آذر تمدید شد

خدمات رسانی640 گروه 
جهادي بسيج  به مناطق محروم  

يزد،  گيالن و گلستان
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  در هفت��ه اول رزمای��ش اقت��دار عاش��ورایي 
 بس��یجیان، برخي بس��یجیان ب��ه ص��ورت خانوادگي 
در گروه هاي جهادي شرکت کردند و حضور خودجوش 
مردم در کنار آنان خدمات رس��اني ها را سرعت بخشید

سر مقاله

عبداهلل گنجي

مدیرمسئول
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رهبر معظم انقالب 
در ديدار رئيس و نمايندگان مجلس خبرگان:

مبالغه در انتقاد، ويروس 
بدبينی را گسترش می دهد

   گاه��ي اوقات در بیان مش��كالت یا انتقاده��ا مبالغه 
مي شود،  این مبالغه موجب تشدید اضطراب افكار عمومي 
و همچنین موجب گسترش »ویروس بدبیني« در جامعه 
خواهد ش��د. نباید فضاي عمومي کشور به گونه اي شود 
که اقدامات و تبلیغات مثبت قابل باور نباشند اما سخن 
دروغ دش��من قابل باور ش��ود زیرا این وضعیت بس��یار 

خطرناک است صفحات يک و 2
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