
  گزارش

فرهنگ عاشورا الهام بخش گفتمان مقاومت
برخي بزرگان اسالم  از فرمايش نوراني حضرت محمد )ص( »حسين 
مني و انا من حسين« برداشتي دلنشين و حكيمانه داشته و معتقدند 
كه »اِّن االسالم نبوي الحدوث و حسيني البقاء« است، يعني اگر آغاز 
شكل گيري اسالم به وس��يله رس��ول اعظم )ص( بوده، استمرار، بقا و 
جاودانگي آن با خون س��رخ حضرت ابا عبداهلل الحس��ين عليه السالم 
تضمين شده است. بر اين اس��اس نه كربال يك س��رزمين، نه عاشورا 
يك روز كوتاه چند س��اعته و نه جغرافياي اين حادثه عظيم و جانسوز 
محدود به سال ۶۱ هجري قمري است بلكه تا دنيا دنيا است همه روزها 
عاشورا و همه سرزمين ها كربال و همه مجاهدان راه خدا در عداد ياران 
حضرت سيدالش��هدا و كشته هاي اين راه هم ش��هداي دشت خونين 

كربال هستند. 
»اّن االسالم نبوي الحدوث و حس��يني البقاء« مي آموزد كه »كل يوم 
عاش��ورا و كل ارض كربال« و اين باور به اين معناس��ت كه براي تحقق 
دقيق و كامل رسالت عظيم امام حسين )ع( چاره اي جز تبديل عاشورا 
به فرهنگ ماندگار جهاني و مكتب جاويد بشري نبوده و نيست، فرهنگي 
كه الهام بخش همه انسان هاي حق پرست، آزادانديش، شيفته عدالت 
و معنويت جاودانه در جاي جاي جه��ان بوده و تا اعماق زندگي فردي 
و اجتماعي انسان ها نفوذ كند و موجب رشد و تعالي عنصر مقاومت و 
خيزش و قيام مظلومان و مستضعفان عالم عليه زورمداران، مستكبران 

و ظالمان جهان گردد. 
دين پيامبر خاتم )ص( به وس��يله امام حس��ين عليه السالم و قيام 
عاشورائيان در وهله نخست از انحراف رهايي يافته و به مسير اصلي 
بازگش��ت و در وهله ثاني احياي دين اسالم و س��نت پيامبر اكرم را 
درپي داشته و در طول تاريخ سبب آبياري، رشد و شكوفايي درخت 
اسالم گرديده و در استمرار خط سرخ شهادت، روح شهادت طلبي، 
ش��جاعت، فداكاري، ايثار و از خودگذش��تگي، مقاومت و مبارزه با 
ظلم را نه فقط در مس��لمانان بلكه در كالبد بشريت دميد و باالخره 
اين خط سرخ عاشوراس��ت كه هموار كننده راه عدالت بوده و دولت 
مهدوي و تمدن عظيم اس��المي را به بش��ريت تش��نه عدالت نويد 
مي دهد. جهان بشري از طريق حضرت سيدالشهدا و ياران شهيدش 
و از طريق راه پيمايي اربعين با اس��الم ناب محمدي و تمدن بزرگ 
اسالمي آشنا مي ش��وند و از همين رو اس��ت كه مقام معظم رهبري 
در دي��دار موكب داران اربعين در روز چهارش��نبه ۲۷ ش��هريور ماه 
۹۸ مي فرمايند: »منطق حس��ين)ع( منطق دفاع از حق، ايستادگي 
دربرابر ظلم، و طغيان در مقابل گمراهي و اس��تكبار است. پيام امام 
حسين، پيام نجات دنيا اس��ت. حركت عظيم اربعين دارد اين پيام 
را منتش��ر می كند و اين حركت بايد تقويت شود. اين خون حسين 
بن علي است كه بعد از ۱۴۰۰ سال دارد مي جوشد. امروز هدف هر 
مسلمان بايد ايجاد تمدن نوين اسالمي باشد. ايجاد تمدن اسالمي 

هدف نهايي ما است«. 
گفتمان مقاومت در جهان امروز ميوه و ثمره فرهنگ عاش��ورا است 
و رابطه بين فرهنگ عاش��ورا و گفتمان مقاومت يك رابطه دوسويه 
و متقابل است: فرهنگ عاشورا سبب شكل گيري گفتمان مقاومت 
شده و گفتمان مقاومت با تكيه بر ارزش هاي الهي و اسالمي با ايثار 
و از خودگذشتي مدافعان حرم و فاطميون، زينبيون، حيدريون و... 
توانس��ته ضمن خنثي كردن توطئه ها، نظر جهانيان را به فرهنگ 
عاش��ورا جذب و جلب ك��رده و در قالب بيداري ملت ها و تش��كيل 
هس��ته هاي مقاومت در سرتاس��ر جهان به گفتمان مقاومت تبديل 

كند. 
حركت و قيام امام حسين عليه الس��الم به بركت خون هاي شهداي 
كربال به فرهنگ مبارزه با ظلم و ظالم تبديل شده است. امروز عاشورا 
الگوي مبارزان و محور مقاومت در س��طح جهان اس��ت: »شكستن 
ابهت پوش��الي ابرقدرت ها«، »انتقال كانون وحشت از دل مظلومان 
جهان به دنياي ظالمان و مستكبران«، »جرئت مبارزه و ايستادگي 
در برابر ظالمين و نظام س��لطه«،  »اتحاد جهان اس��الم«، »تشكيل 
مح��ور مقاومت«، »بيداري جهان اس��الم«، »زنده ش��دن اس��الم 
انقالبي«، »بره��م خوردن نظم فرعوني غرب بر جهان«، »تش��كيل 
و تجهيز انتفاضه فلسطين«، »تش��كيل محور مقاومت در نيجريه«، 
»جهاني ش��دن آرمان دفاع از فلسطين«، »رش��د معنويت و اخالق 
در جهان«، »ايجاد مشي جهادي و ش��هادت طلبي در بين مبارزين 
جهان«، »تجديد حيات اسالم ناب محمدي«، »رنگ باختن منازعات 
انگليسی ساخته ي شيعه و سني«، »پرده برداشتن از چهره تزوير و 
نفاق جهان خواران و مستكبران«، »گسترش اسالم به قلب آفريقا و 
خاصه نيجريه«، »ترويج و نهادينه س��ازي آزادی خواهی در جهان« 
در كنار »گريه و اشك، گريستن و گريانيدن، مرثيه سرايي، اقامه عزا، 
زيارت«، »جهاني ش��دن مراسم ش��يرخوارگان حسيني«، »برپايي 
راهپيمايي اربعين به عن��وان بزرگ ترين و حماس��ي ترين اجتماع 
عظيم بشري در جهان« و... همه و همه از بركات عاشورا، كربال و خون 

حضرت ثاراهلل است. 
پروفسور »جوآنا گوستاوسون« نايب رئيس دپارتمان مطالعات اديان 
و استاد كرسي اسالم شناسي دانش��گاه الند سوئد مي گويد: »پس از 
گذشت حدود هزار و چهارصد س��ال از واقعه عاشورا، هنوز چندصد 
ميليون نفر از مردم جهان سالروز واقعه عاشورا را گرامي مي دارند و 
به عزاداري براي اين مصيبت مي پردازند. علت اهميت دادن به اين 
موضوع به عنوان يك ابرتراژدي تاريخي، فقط به جهت نياز به تكيه گاه 
غم انگيز تاريخي  اس��ت يا واجد اهميت گفتماني براي اين جمعيت 
گسترده در سرتاس��ر جهان اس��ت؟واقعه عاش��ورا به كالن روايتي 
فرامذهبي بدل ش��ده اس��ت كه ابرگفتماني ب��راي آزادي خواهي و 

ايستادگي در برابر جباريت را براي تاريخ بشر ترسيم كرده است«. 
گفتمان بزرگ مقاومت )متأثر از فرهنگ حماسي عاشورا( رفته رفته 
همه نهضت هاي آزاديبخش در سرتاسر جهان را به هم پيوند مي زند. 
نقطه مشترك همه نهضت هاي آزادي بخش در كل جهان، پيروي از 
فرهنگ حماسي عاشورا است فرهنگي كه براي همه آزادي خواهان 
جهان الهام بخش، الگو و وحدت آفرين است. گفتمان مقاومت ملهم 
از فرهنگ عاشورا در سايه راهپيمايي بزرگ اربعين روز به روز وسيع تر 
و جهاني خواهد شد و انسان هاي تش��نه معنويت، آزادي، عدالت و 
حق طلبي را گرد شمع وجود حضرت حسين شهيد عليه السالم جمع 
خواهد كرد. امام خامنه اي در اين خصوص مي فرمايند: »امام حسين 
عليه السالم فقط مختص شيعيان نيست بلكه متعلق به همه  مذاهب 
اسالمي اعم از شيعه و سني و متعلق به انسانيت است و به همين علت 
ما شاهد حضور غيرمسلمانان نيز در راه پيمايي اربعين هستيم«. )۲۷ 

شهريورماه ۹۸(. 
ام��روز پيش بين��ي و آرزوي خميني كبير ب��ه واقعيت پيوس��ته و 
هسته هاي مقاومت حزب اهلل فراتر از جهان اسالم متأثر از كوثر عاشورا 
شكل گرفته است: »فرياد برائت ما، فرياد فقر و تهيدستي گرسنگان 
و محرومان و پابرهنه هايي اس��ت كه حاصل ع��رق جبين و زحمات 
شبانه روزي آنان را، زراندوزان و دزدان بين المللي به يغما برده اند.«، 
»هيهات ك��ه امت محمد - صلي اهلل عليه و آله وس��لم - و س��يراب 
شدگان كوثر عاشورا و منتظران وراثت صالحان به مرگ ذلت بار و به 
اسارت غرب و شرق تن در دهند.«، » به ياري خداوند تعالي از قطرات 
پراكنده پيروان اسالم و توان معنوي امت محمد - صلي اهلل عليه و آله 
وسلم - و امكانات كشورهاي اس��المي بايد استفاده كرد و با تشكيل 
هسته هاي مقاومت حزب اهلل در سراسر جهان اسرائيل را از گذشته 
جنايت بار خود پشيمان و سرزمين هاي غصب شده مسلمانان را از 
چنگال آنان خارج كرد.« )پيام حضرت امام خميني به حجاج موسوم 

به فرياد برائت از مشركان ۶ مردادماه ۱۳۶۶(

سيدعبداهلل متوليان

فرمانده کل سپاه:

سرزمین دشمن متجاوز را میدان اصلی جنگ می کنیم

فرمانده کل سپاه پاس�داران انقالب اسالمي با 
تأکيد بر اينكه ه�م اراده و هم عم�ل و نيز زبان 
به عه�ده گرفت�ن مس�ئوليت کار هاي�ي را که 
انج�ام داده ايم داري�م، گفت: دش�منان بدانند 
که ما ق�درت توليد مخاطرات ناش�ناخته را باال 
برديم و ظرفيت هاي اصل�ي قدرت مان را هنوز 
نش�ان نداده ايم، بخش کوچكي از آن را نش�ان 
داده ايم و بخش کوچك تري را استفاده کرده ايم. 
به گزارش سپاه نيوز، سردار سرتيپ پاسدار حسين 
سالمي روز گذشته در مراس��م افتتاحيه نمايشگاه 
»شكار كركس ها« با تأكيد بر اينكه اين نمايشگاه نشانه 
كوچكي است از پيشرفت هاي شگفت انگيز فناورانه 
كشورمان اظهار داش��ت: به تعبير سردار حاجي زاده 
ما متنوع ترين كلكس��يون پهپادهاي س��اقط شده 
قدرت هاي پيشرفته جهان نظير امريكا را در اختيار 
داريم. وي در ادامه افزود: مس��ئله س��قوط همه اين 
پهپادها در داخل مرزهاي كشورمان يك واقعيت تلخ 
را نشان مي دهد؛ آنكه امريكايي ها به فضاي كشور ما 
تجاوز كرده اند اما واقعيت شيريني هم وجود دارد و آنكه 
سقوط اين پهپادها به معناي سقوط فناوري امريكا 
در مقابله با فناوري افرادي است كه تحت فشارهاي 

ظالمانه و تحريم ها توانسته اند اقتدار خود را بسازند. 
   هر کاري بكنيم آن را اعالم خواهيم کرد

فرمانده كل سپاه پاسداران انقالب اسالمي با تأكيد 
بر وجود شجاعت سياسي در كشور كه اجازه شليك 
موشك ها را صادر كرد، تصريح كرد: به امريكايي هايي 
كه خوي تجاوزگري شان در اين نمايشگاه به نمايش 
گذاشته ش��ده اس��ت بايد گفت پهپادهاي شما در 
فضاي ايران چه  مي كنند؟ ما هر كسي را كه به حريم 
مرزهاي مان تجاوز كند مورد حمله قرار مي دهيم. اين 
مسئله واضح است و آشكار هم اعالم مي كنيم. بدانيد 
هر كاري هم بكنيم، آن را اعالم خواهيم كرد. وي افزود: 
ما هم اراده عمل داريم و هم زبان گفتن و به مسئوليت 

گرفتن اقداماتي كه انجام مي دهيم. 

سردار سالمي با تأكيد بر اينكه تاريخ ميراث گرانبهاي 
هر ملت است، تصريح كرد: هيچ كشوري از گذشته خود 
جدا نمي ش��ود، در تاريخ هر سرزميني وقايعي وجود 
دارند كه در زمان  وقوع شان متوقف نمي شوند و مسير 
آينده كشور را ترسيم كرده و تبديل به منابع افتخار، 
فرهنگ، جاودانگي و عظمت كشور مي شوند. وي افزود: 
دفاع مقدس هنوز قطعه بي نظي��ر، طاليي، جاودان، 
قدرت آفرين و اله��ام بخش ملت و جامعه ماس��ت. 
شهيدان ما در هشت سال جنگ تحميلي استوانه هاي 
مستحكمي هستند كه پيكر عظيم استقالل، آزادي و 

اسالم در اين سرزمين بر آنها استوار است. 
فرمانده س��پاه ضمن گراميداش��ت س��ي و نهمين 
س��الگرد آغاز دفاع مقدس گفت: دف��اع مقدس در 
ادامه عاشوراس��ت و مانند آن در بستر زمان  حركت 
مي كند، الهام مي بخش��د، فرهنگ مي سازد و شكوه 
كشور را به تصوير مي كش��د و امروز معيار و ميزان را 
براي ارزيابي ق��درت اين كش��ور در يك جنگ  واقعاً 
جهاني را ترسيم مي كند. وي با اشاره به وضعيت كشور 
در سال هاي آغازين انقالب اسالمي خاطرنشان كرد: 
بسيار شگفت انگيز اس��ت كه يك ملت در آغاز تولد 
يك هويت جديد، بتواند بر تمركزي از قواي شياطين 
عالم غلبه كند. اين يك واقعه س��اده نيست. انقالب 
براي اين ملت تولدي نوين بود و در آغازين سال هاي 
كسب استقالل اين ملت، همه قدرت ها متحد شدند 
تا اين ملت را در اوج نابرابري تس��ليم كنند. اما همه 
چيز دقيقاً برعكس و متضاد اراده جهاني اتفاق افتاد. 
سالمي با تأكيد برآنكه آن جنگ تحميلي آغاز تنها 
ماجرايي بود كه هنوز پايان نيافته است و دفاع هنوز 
در اشكال ديگري ادامه دارد، گفت: ملت ما در جنگ 
قد كشيد و قدرتمند شد. فكر  كنيد  چگونه اين ملت در 
فضاي نبردهاي سخت و سهمگين كه با تمركز همه 
قدرت هاي جهان عليه كشورمان ايجاد شده بود، يك 

رشد همه جانبه كرده است؟
سالمي افزود: به جغرافياي نفوذ امروز ايران نگاه كنيد. 

به جغرافياي امكان عمل و سيطره استراتژيك نگاه 
كنيد. ببينيد انقالب ما تا كجا پيش رفته است؟ امروز 
پيشاني جنگي نظام را ببينيد. نبرد از پشت كرخه و 
كارون كجا و جنگ در شرق مديترانه و  شمال درياي 
سرخ كجا؟ چگونه اين ملت توانسته است اين جغرافيا 

را گسترش بدهد؟
   قدرت تولي�د مخاطرات ناش�ناخته را باال 

برده ايم
وي با بيان اينكه افق هاي گس��ترده و وسيعي مقابل 
كش��ور ما قرار دارد، به طرح اين س��ؤال پرداخت كه 
ميدان موازنه چگونه تغيير كرده اس��ت؟ بايد توجه 
داش��ت كه اين تغيير فقط در جغرافياي يك منازعه 
نيست. بر اساس ايده آل ها و مطلوبيت نظام سلطه قرار 
بود ما از نظر سياسي نيز در جهان منزوي  شويم. قرار 
بود نفوذ معنوي انقالب و ميدان جاذبه قدرت نظامي 
آن محو شود. قرار بود انقالب از مرزهاي ملي ما عبور 
نكند. قرار بود ما پيشرفت نكنيم  و هرگز به مدلي قابل 

تكثير براي هيچ سرزميني تبديل نشويم. 
فرمانده سپاه پاسداران تصريح كرد: ما در جغرافياي 
مواجهه پيش رفتيم تا همان طور كه همه مي دانند، 
دش��منان ما نيز بدانند كه ما قدرت توليد مخاطرات 
ناشناخته را باال برده ايم. توانمندي هاي اصلي ما پنهان 
هستند. ما فقط بخش كوچكي از قدرت مان را آشكار 
كرده ايم و بخش كوچك تري از آن را به كار برده ايم. در 
مفروضات ما غلبه و سيطره بر قدرت هاي بزرگ  يك  
موقعيت و يك ميزان تلقي مي شود. در فضاي ذهني 
ما بازي جنگ با قدرت هاي بزرگ، يك مفهوم متداول 

بوده و امروز نيز همين است. 
    به مبارزه احترام مي گذاريم و از آن فرصت 

مي سازيم
سردار سالمي با اشاره به پيش��رفت هاي كشورمان 
در عرصه هاي زيرساختي، علوم و فناوري هاي مورد 
نياز خاطرنش��ان كرد: پيشرفت ما بر اس��اس رفتار 
دشمن بوده است.  هركجا آنها تندي  كرده اند، ما بيشتر 

قدرتمند شده ايم و هر كجا روي باز نش��ان داده اند، 
پيشرفت ما كمتر بوده است. عظمت امروز ما از درون 
ميدان سخت مبارزه گذشته، ايجاد شده است. ما به 
مبارزه احترام  مي گذاريم  و از آن فرصت مي سازيم. ما 
از هيچ چيز نمي ترسيم. وي افزود: جنگ به ما فرمول 
غلبه را با مدل ايراني انقالبي اسالمي آموخت. تحريم 
به ما استقالل واقعي را آموخت. تهديد دشمنان به ما 
آموخت كه چگونه برد و دقت سالح ها و قدرت تخريب 

آنها را بر مبناي سالح هاي دشمن تنظيم كنيم. 
فرمانده سپاه پاسداران انقالب اسالمي تأكيد كرد: ما 
امروز با اتكا به تجربيات گذشته، مهياي هر سناريويي 
هس��تيم. حكمت، تدبير و قدرت مرك��زي نظام در 
كنار اشتباهات دشمنان مان و نبود حكمت و فلسفه 
پيروزي بخش در ميان آنها، توانست اين موقعيت را در 
مختصات جهاني براي كشورمان بسازد و اين راه ادامه 
دارد. سالمي با خطاب قرار دادن دشمناني كه از گزينه 
نظامي حرف مي زنند، به آنها براي آنكه دچار خطاي 
راهبردي نشوند، توصيه كرد: بايد چند واقعيت را بدانيد 
و از زبان ما بشنويد. اول تاريخ كشورمان را از ۴۰ سال 
پيش به اين طرف ببينيد. ماجراي طبس را خوب نگاه 
كنيد. به دفاع مقدس و بعد از آن و به ماجراهاي ديگري 
در سال هاي اخير، دقت كنيد. اينها كافی است براي 

عبرت گرفتن. 
   هر کس بخواهد س�رزمينش ميدان جنگ 

شود بسم اهلل
س��ردار س��المي تصريح كرد: اراده ما براي واكنش 
قاطع در پاس��خ به هر تجاوزي، قطعي است. ما اهل 
پاسخ هستيم. ما آغازكننده نيستيم، اما در واكنش 
مقتدر هس��تيم. هر كس مي خواهد سرزمينش به 
ميدان اصلي جنگ تبديل شود، بسم اهلل وارد ميدان 
شود. هرگز اجازه نمي دهيم ، جنگي به سرزمين ايران 

 كشيده شود.
 فرمانده كل سپاه پاسداران انقالب اسالمي تأكيد كرد: 
در صورت بروز درگيري ما تا آخر ادامه می  دهيم. دقت 
كنيد تهاجم محدود، محدود باقي نمي ماند. ما اهل 
تنبيه هستيم و تعقيب. نشان داده ايم تا فروپاشي هر 
مهاجمي از پاي نمي نش��ينيم و نقطه امني هم باقي 
نمي گذاريم. حس��اب كار دست تان باش��د و اشتباه 

نكنيد. 
   دشمن غلطي کند

 پاسخ کوبنده خواهد گرفت
سردار سرتيپ پاسدار اميرعلي حاجي زاده، فرمانده 
نيروي هوافضاي سپاه پاسداران نيز در حاشيه افتتاح 
»نمايشگاه ش��كار كركس ها« در جمع خبرنگاران 
اظهار داشت: اين نمايش��گاه موزه عبرت است براي 
دشمنان كش��ور و كس��اني كه ملت ايران را تحقير 
مي كنند. وي افزود: امروز بعد از ۴۰ س��ال از پيروزي 
انقالب اسالمي و در سايه تهديدات بي شمار دشمنان 
شاهد پيشرفت فراوان در عرصه هاي مختلف و به ويژه 
در حوزه هواپيماهاي بدون سرنشين هستيم. سردار 
حاجي زاده خاطرنش��ان كرد: ما جزو پنج كشور اول 
جهان در حوزه پهپادها هستيم و در حوزه ساخت رادار 
و سامانه هاي پدافندي به خودكفايي كامل رسيده ايم. 
امروز در حوزه موشكي نيز جزو قدرت هاي منطقه و 

چند قدرت بزرگ جهان هستيم. 
فرمانده نيروي هوافضاي س��پاه پاس��داران تأكيد 
كرد: ما همچون گذشته ايستاده ايم و اگر از دشمن 
غلطي سر بزند، حتماً پاسخ كوبنده اي در انتظار آنها 

خواهد بود. 

      مهر: ستاد كل نيروهاي مسلح با صدور بيانيه اي با گراميداشت هفته 
دفاع مقدس، دفاع جانانه و مقاومت نستوه هشت سال دفاع مقدس را 

نماد و مظهر ظلم ستيزي و استكبارستيزي ملت ايران دانست. 
     فارس: حسن روحاني، رئيس جمهور به منظور شركت در هفتاد و 
چهارمين مجمع عمومي ساالنه س��ازمان ملل متحد به نيويورك مقر 
سازمان ملل متحد سفر خواهد كرد. س��خنراني در هفتاد و چهارمين 
مجمع عمومي ساالنه سازمان ملل متحد، ديدار و گفت وگو با رؤساي 
جمهور فرانسه و شينزو آبه نخست وزير ژاپن و سران برخي كشورها از 

برنامه هاي سفر روحاني به نيويورك است. 
     ايسنا: رئيس مجلس شوراي اس��المي براي شركت در چهارمين 
نشست مجمع عمومي مجالس كشورهاي آسيايي و اروپايي و نيز نهاد 
بين المللي عضو اوراس��يا در رأس هيئتي پارلماني امروز به قزاقستان 

سفر مي كند. 
     ايرنا: امير سرتيپ حاتمي، وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح 
با حضور در سازمان توسعه منابع انرژي وزارت دفاع ضمن افتتاح خط 
توليد ذخيره سازهای پيش��رفته دفاعي از هشت ذخيره ساز پيشرفته 

جديد رونمايي كرد. 

ژه
وی

 بهخاطرشرایطبينالمللي 
فراكسيوناميدنتوانستبهترعملكند!

فراكس��يون اميد نه توانس��ته مطالبات راديكال تندروهاي 
اصالح طلب را پيگيري كند و نه خواس��ته هاي معيش��تي و 
اقتصادي مردم را. عمر مجلس دهم رو به پايان است و انتقادات 
از فراكس��يون زياد. جديدترين توجيه ب��راي كم كاری های 
فراكس��يون اميد »ش��رايط بين المللي مثل خروج امريكا از 
برجام« اس��ت! رضا كريمي، نماين��ده اصالح طلب اردبيل و 
عضو فراكسيون اميد مجلس در گفت وگويي گفته كه »قطعاً 
فراكسيون اميد مي توانست بهتر از اين عمل كند، چرا بهتر 
از اين عمل نكرد، اين برمي گردد به شرايط بين المللي مثل 
خروج امريكا از برجام. من موضوع را سياه و سفيد نمي بينم، 
نگام من يك نگاه نسبي است؛ فراكسيون اميد توفيقاتي داشته 
ولي مي توانست بهتر از اين هم عمل كند، اما به دليل اينكه 
اكثريت را در مجلس نداشت نمي توانست اهداف خود را پيش 

برد. « وي در مورد عملكرد فراكسيون اميد در حوزه هاي نرخ 
ارز، بيكاري، تورم، اشتغال و... هم گفته: »اين مسائل بيش تر 
وظيفه دولت اس��ت و در واقع ماحصل كار فراكسيون اميد و 
مجلس همان برنامه ششم توس��عه و طرح ها و لوايح است. « 
اين نماينده مجلس در عين حال در پاس��خ به اين سؤال كه 
»آيا از معرفي همين ليس��ت در انتخاب��ات يازدهم حمايت 
مي كنيد؟« اذعان كرد كه »اگر تغييري نداش��ته باشد خير؛ 
بايد در صورت امكان و فراهم بودن شرايط، افراد توانمندتري 
به اين فراكسيون اضافه شوند تا بتوان سياست هاي خود را به 

صورت مطلوب تری دنبال كرد. «


رهبرانقالبچگونه
ازتخریبمقبرهفردوسيجلوگيريكرد؟

صفحه اينستاگرام »تاريخ ايران و جهان« از صفحات وابسته 
به دفتر حفظ و آثار رهبر معظم انقالب، با انتش��ار پس��تي، 

به نقش آيت اهلل خامنه اي در جلوگي��ري از تخريب آرامگاه 
فردوسي اش��اره كرد. در اين مطلب آمده:  مقبره  فردوسي 
نبايد تخريب شود... هر چه بوي شاهان مي داد، مشام مردم 
را مي گزيد. پهلوي، 5۰ س��ال مليت را رو در روي اسالميت 
قرار داده بود و همين بس بود كه بعضي مذهبي ها فكر كنند، 

فردوسي هم آريامهري است. 
وقتي كه مقب��ره  ضح��اك اول پهلوي ويران ش��د، عده اي 
به سرش��ان زد كه آرامگاه سراينده  »ش��اه« نامه را هم بايد 
خراب كرد اما يكي هم بود كه از حكمت ش��يعي آميخته با 
فعولن فعولِن شاهنامه خبر داشت. وقتي خبر رسيد به آقاي 
خامنه اي، كه با پت��ك و كلنگ عازم توس ش��ده اند، خطي 
نوشت كه مقبره  فردوسي نبايد تخريب شود. حرف او را سند 
كردند و غائله خوابيد. تا مدت ها، دست نوشته اش در منظر 
عموم بود تا هم آرامگاه را حفظ كند و هم توهم تضاد مليت 

و اسالميت را بزدايد. 

حمالت سايبري 
موفق به تأسیسات نفتي ايران تكذيب شد

جمه�وري  رياس�ت  افت�اي  راهب�ردي  مديري�ت  مرک�ز 
در اطالعي�ه اي حم�الت س�ايبري موف�ق ب�ه تأسيس�ات 
نفت�ي و زيرس�اخت هاي حيات�ي اي�ران را تكذي�ب ک�رد. 
به گزارش مركز مديريت راهبردي افتاي رياست جمهوري، اين مركز در 
اطالعيه اي حمالت سايبري موفق به تأسيسات نفتي و زيرساخت هاي 
حياتي ايران را تكذيب كرد. بر اساس رصدهاي صورت گرفته برخالف 
ادعاهاي امروز رسانه هاي غربي حمله س��ايبري موفقي به تأسيسات 
نفتي و ساير زيرساخت هاي حياتي كشور صورت نگرفته است. مركز 
مديريت راهبردي افتا از همه خبرگزاری ها، سايت هاي خبري، نشريات 
و فعاالن فضاي مجازي خواست قبل از انتشار اينگونه اخبار، از طريق 

مراجع ذي صالح از صحت آنها اطمينان كامل حاصل كنند. 
صبح ديروز يك رس��انه امريكايي مدعي شد؛ تأسيس��ات نفتي ايران 
تحت حمالت س��ايبري قرار گرفتند. در پي انتش��ار اخباري مبني بر 
حمله سايبري به تأسيسات نفتي ايران، سخنگوي وزارت نفت هم اين 
اخبار را تكذيب كرد و گفت: فعاليت تأسيسات نفتي ايران طبق روال 

عادي ادامه دارد. 

نامه بيش از 500 استاد  کشور به نخبگان انگلستان
اخراج پارلمان از عرصه تصمیم گیری

 حرکتي ارتجاعي است
  510 نفر از اس�تادان دانش�گاه ها و مراکز آموزش عالي کشورمان 
ب�ا انتق�اد ش�ديد از مطلق العن�ان ش�دن س�لطنت موروثي در 
انگلس�تان و تعلي�ق پارلمان در اين کش�ور نس�بت ب�ه حرکت 
ارتجاع�ي در انگلس�تان ب�ه ق�رون گذش�ته هش�دار دادن�د. 
در بخشي از اين نامه خطاب به استادان دانش��گاه ها و نخبگان كشور 
انگلستان آمده اس��ت: كمتر كس��ي در دنياي مدرن مي توانست باور 
كند يكي از كانون هاي ادعايي دموكراسي، خانه دموكراسي را خراب 
كند. بي اعتنايي آشكار نخست وزير بريتانيا به ارزش هاي ماهوي قانون 
اساس��ي كمترين اتهامي اس��ت كه بر ضد وي در افكار عمومي جهان 
قابل طرح است. » آقاي بوريس جانسون براي جلوگيري از مانع تراشي 
مجلس عوام در برابر خروج بدون توافق از اتحاديه اروپا، زمينه تعليق 
پارلمان را فراهم كرده است. تعليق پارلمان براي پنج هفته عماًل سبب 
مي شود مخالفان جدايي بدون توافق از اتحاديه اروپا، فرصت كافي براي 
جلوگيري از اين روند را نداشته باشند. به گواه مجامع خبري انگليس، 
پنح هفته تعطيلي پارلمان طوالني ترين دوره از س��ال ۱۹۴5 است. « 
اين در حالي است كه حدود دو ماه قبل، اكثريت نمايندگان »منتخب« 
مردم در پارلمان انگليس به طرح تعليق پارلمان رأي منفي داده بودند، 
اما عالي ترين مقام رسمي كشور يعني ملكه انگلستان به عنوان مقامي 
»انتصابي« و»موروثي«، با پذيرش درخواس��ت دولت ت��ازه كار براي 
تعليق پارلمان اين كشور به مدت پنج هفته، زمينه ساز تعطيلي موقت 

پارلمان شد. 
در بخش ديگري از اين نامه تصريح شده است: اصل محوري حاكميت 
پارلمان كه ادعاي تمايز نظام انگلس��تان از س��اير نظام هاي حقوقي و 
سياسي مدرن است، اينك خود نخستين قرباني اين اقدام شده است. 
ادعاي اصل برتري پارلمان، ميراثي تاريخي و حاكي از برتري اراده مردم 
نسبت به نهاد موروثي و غيرانتخابي سلطنت است. مع االسف به نظر 
مي رسد اخراج پارلمان و نهاد ش��ورا از عرصه تصميم گيری نسبت به 

مناسبات سياسي، حركتي ارتجاعي به طول چند قرن است. 
اين نامه مي افزايد: معاذيري كه دولت براي اين شبه كودتاي سياسي 
مطرح مي كند، شايد توجيه ش��كلي قانوني داشته باشد، اما در محتوا 
تيشه به ريشۀ ارزش هاي اعالمي قانون اساسي و موسوم به دموكراتيك 
است؛ حتي درصورتي كه دادگاه عالي تجديدنظر اسكاتلند هم بتواند 
تصميم دولت انگليس را با چالش مواجه كند؛ وجود چنين زمينه ای 
در ناديده انگاشتن نهاد دموكراس��ي قابل تحمل يا توجيه عقل سليم 
نيست؛ زيرا سوءاستفاده از قدرت و اختيار، بُعد ديگر اين اقدام دولت 
عليه پارلمان است. جنبه اي كه حتي كارگزار محوري كابينه هم منكر 
آن نيست. خروج از اتحاديه اروپا »به هرقيمت«، بهانه اي براي از سر راه 
برداشتن پارلمان منتخب مردم شده است؛ اقدامي كه يادآور مخالفت 
و معارضه پادش��اهان انتصابي با تأس��يس نهادهاي مردمي است. بر 
اين مبنا، اين اق��دام اعجاب برانگيز به عنوان حركتي واپس��گرايانه و 
موجد بازگش��ت به عصر ديكتات��وري نيز قابل تحليل اس��ت. اگرچه 
از منظر عرف سياس��ي، چراغ س��بز ملكه به درخواست نخست وزير 
اجتناب ناپذير مي نمايد اما مهر تأييد نهاد س��لطنت ب��ر تعليق خانه 
دموكراسي، به روشني تشريفاتي نبودن نهاِد ملكه و سلطنت را براي 
انديشمندان علوم سياسي، مشروطه پژوهي و مشروطه خواهي هويدا 
كرد؛ ازاين رو برخالف تلقي رايج در برخي محافل تخصصي، ملكه در 
نظام سلطنت مشروطه، مرجعي تشريفاتي و زينتي نبوده و اختيارات 
تأثيرگ��ذار و سرنوشت س��ازي دارد تا جايي كه قادر اس��ت در بزنگاه 
تصميم گيري فرجام آرمان دموكراسي را به نفع ديكتاتوري رقم بزند؛ 
فرجامي كه برخي آگاهان و روشن ضميران ردپاي هيئت حاكمه رژيم 
صهيونيستي اشغالگر قدس و سياستمداران امريكا را در پشت پردۀ آن 

قابل شناسايي مي دانند. 
سرانجام اينكه، اين رخداد تحير انگيز در هزارۀ سوم و در جغرافيايي كه 
خود را پيش��گام و صادركننده حاكميت مردم به ديگر ملل مي خواند، 
بار ديگر بحران قانون اساس��ي و تزلزل در منطق آزادي در انگليس را 
يادآوري كرد. فقدان قانون اساسي نوشته كه قرار بود با اصل حاكميت 
پارلمان منتخب مردم جبران شود، با تعليق پارلمان اكنون پشتيبان 
ديگري ندارد. با اين وصف اينك وقت ايفاي رسالت نخبگان و استادان 
حق طلب است كه با استقرار قانون اساسي مدّون مردمي، گامي تاريخي 
براي برچيدن نظام سلطنت و ساخت موروثي قدرت برداشته شود؛ زيرا 
تقيد صاحبان قدرت برتر سياس��ي به چارچوب هاي روشن و ازپيش 
معين شدۀ مقّرر در قانون اساسي، مي تواند روزنه هاي اميد براي احياي 
دموكراسي و متعاقباً آزادي هاي حقيقي فطرت گرا را پيش روي ملت 

انگليس بگشايد. 
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       قضائی

رئيس ق�وه قضائيه با اع�الم حماي�ت و صيانت کامل دس�تگاه 
قضاي�ي از ش�رکت هاي دانش بني�ان و اس�تارت آپ ها، ب�ر 
ض�رورت دس�تيابي ب�ه ق�وه قضائي�ه هوش�مند و بهره مندي 
از فن�اوري و ن�وآوري ب�راي تح�ول قضاي�ي تأکي�د ک�رد. 
به گزارش اداره كل روابط عمومي قوه قضائيه، آيت اهلل س��يد ابراهيم 
رئيسي در نشست هم انديشي پيرامون نقش شركت هاي دانش بنيان و 
استارت آپ ها در تحول قضايي كه با حضور دكتر ستاري معاون علمي 
و فناوري رئيس جمه��وري، دكتر وحدت رئيس صن��دوق نوآوري و 
شكوفايي، جمعي از مسئوالن قضايي و مديران دهها شركت دانش بنيان 
برگزار شد، بر نقش اقتصاد دانش بنيان در رونق توليد، ايجاد اشتغال و 
تحقق اقتصاد مقاومتي تأكيد كرد و گفت: رفع مشكالت اين شركت ها 
از نظر مالي، حقوقي و اقتصادي و همچنين فراهم ساختن زمينه كار و 

فعاليت آنها امروز يك ضرورت انكارناپذير است. 
رئيس قوه قضائيه با بيان اينكه توس��عه ش��ركت هاي دانش بنيان از 
اصلي ترين مؤلفه های جلوگيري از خام فروشي در كشور است، ادامه 
داد: نيروهاي جوان و تحصيل كرده در اين شركت ها مي توانند با يك كار 

علمي و خالقانه، منابع سرشار كشور را به ثروت هايي پايدار تبديل كنند 
و بازويي اثرگذار در رفع مشكالت اقتصادي باشند. 

آيت اهلل رئيسي با تأكيد بر لزوم خدمت دوطرفه قوه قضائيه و زيست بوم 
فناوري به يكديگر، رفع مشكالت حقوقي شركت هاي دانش بنيان از 
جمله ارزش معنوي و ارزش��گذاري واقعي محصوالت آنها را ضروري 
دانس��ت و افزود: در حال حاضر، مقررات عادي بر ثبت اين شركت ها 
حاكم است، در حالي كه بايد ثبت آنها متناس��ب با جنس كاري كه 
انجام مي دهند بسيار سريع باشد و براي صاحبان اين شركت ها تبديل 
به يك مشكل و دغدغه نش��ود. رئيس قوه قضائيه در ادامه با تأكيد بر 
لزوم ايجاد دادگاه هاي تخصصي براي رسيدگي به پرونده های مربوط 
به استارت آپ ها و همچنين استفاده از مشاوران مطلع در اين زمينه 
توسط قضات، اظهار كرد: براي شناسايي و رفع مشكالت شركت هاي 
دانش بنيان، مي توان كارگروهي مشترك بين دستگاه اجرايي و دستگاه 
قضايي تشكيل داد تا ظرف يك ماه نسبت به احصاي مسائل و مشكالت 
اين حوزه اقدام كنند و يك ساز و كار س��ريع براي رفع اين مشكالت 

فراهم سازند. 

آيت اهلل رئيسي همچنين با اشاره به نقش شركت هاي دانش بنيان در 
خدمت به قوه قضائيه در زمينه پيشگيري از جرايم، مبارزه با مفاسد، 
ارتقاي شفافيت، جلوگيري از اطاله دادرسي، افزايش سطح اتقان آرا و 
تسهيل دسترسي مردم به عدالت خاطرنشان كرد: برخي تصور مي كنند 
توسعه فناوري به معناي حذف كاغذ است در حالي كه حذف كاغذ، 
سطح ابتدايي و نازل اين كار به شمار مي آيد. افق ما دستيابي به يك 
دستگاه قضايي هوشمند و فعال سازي سامانه هاي نوين براي تسهيل 
دسترسي مردم به عدالت است. رئيس قوه قضائيه در ادامه بر صيانت 
و حمايت كامل دستگاه قضايي از شركت هاي دانش بنيان تأكيد كرد 
و گفت: اين حمايت را بر مبناي ضرورت هاي كشور و فرمايشات مقام 
معظم رهبري وظيفه خود و همه اجزاي نظام مي دانيم و معتقديم كه 
اين امر نيازمند يك كار ميداني، عملي و اجرايي است و صرفاً با صدور 
بخشنامه و دستورالعمل محقق نمي شود. آيت اهلل رئيسي در پايان بر 
لزوم جلوگيري از كپي كاري در سامانه هاي نوين تأكيد كرد و يادآور 
ش��د: نبايد اجازه داد كه اين س��امانه ها به ابزاري براي تقلب و تخلف 

تبديل شوند. 

رئيس قوه قضائيه: افق ما دستيابي به قوه قضائيه هوشمند است
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