
پيشرفت واقعي درگرو عمل به نسخه بعثت
روند تحوالت اخير در جهان و فروپاش��ي هيمن��ه قدرت هاي جهاني در 
مواجهه با وي��روس كرونا كه پيامدهاي آن اين روزها به ش��دت قابليت و 
توان ابرقدرت ها را كه در قرن اخير به مدد اس��تعمار و استثمار ملت هاي 
ضعيف تصويري توانمند از خود ارائه داده بودند زير سؤال برده است، بار 
ديگر بازگشت انسان به خويشتن الهي خويش و ضرورت اصالح روند اداره 

نظام هاي جهاني را آشكار كرده است. 
 ناتواني بشر قرن بيست و يكم در پيشگيري و مقابله با اين ويروس به رغم 
پيش��رفت هاي علمي و بهداشتي و تلفات غيرباور انس��اني آن به ويژه در 
كشورهاي پيشرفته غربي سبب گرديده اس��ت كه مردم در كشورهاي 
مختلف جهان و با اديان گوناگون ، راه رهايي از آن را توسل و اتّكال به درگاه 
احديت ديده و به طور كم س��ابقه اي در دوران معاصر ، جهان ناظر احياي 
ارزش هاي ديني و الهي است.  اگرچه ممكن است در اين ايام اين توجه به 
رفتارهاي فردي و نگراني  از دست دادن سالمت جسمي و رواني محدود 
ش��ود ، ولي اثبات عمق ضعف و ناكارآمدي بشريت به رغم پيشرفت هاي 
علمي و بهداشتي از يك سو و رسوايي نظام هاي پيشرفته غربي در مقابله 
باآن كه حتي به سرقت اقالم بهداشتي از سوي قدرت هاي غربي از يكديگر 
انجاميده است، نشانگر ضرورت اصالح نظام هاي سياسي و تغيير بنيادين 
نظم جهاني مبتني بر ارزش هاي الهي و انساني است.  رهبر معظم انقالب 
در سخنان روزهاي آغازين سال جديد در روز شنبه سوم فروردين ماه كه 
مصادف با ايام بعثت پيامبر گرامي اسالم بود ، در شرايطي كه هنوز فراگيري 
اين بيماري ، اين گونه كشورها را مستأصل نكرده بود، درزمينه ضرورت 
تشكيل نظام هاي مبتني بر ارزش هاي الهي ، نسخه مبتني بر حقايق بعثت 
مبارك پيامبر خاتم )ص(را نسخه نجات بخش بش��ريت در طول تاريخ 
خواندند و يادآور شدند: اهميت واقعه بسيار باعظمت مبعث به گونه اي است 
كه خداوند به فرموده قرآن كريم از همه پيامبران بزرگ ميثاق گرفته است 
كه هنگام بعثت رسول خاتم، هم به او ايمان بياورند و هم او را با توصيه به 

امت شان براي ايمان آوردن به پيامبر اسالم ياري رسانند. 
رهبر انقالب اين نسخه نجات بخش انسان را كه تشكيل نظام جمهوري 
اس��المي توس��ط حضرت امام خميني)ره(الگويي از آن است، واجد سه 

منظومه دانستند: 
الف- منظومه معرفتي اسالم: در اين منظومه، نظر اسالم درباره هستي، 
انسان، ذات پروردگار، مسير انسان در دنيا و آخرت و مسائل اساسي ديگر 

به روشني بيان شده است. 
ب- منظومه ارزشي اسالم: منظومه ارزشي اسالم ازجمله خلقيات فردي 
و اجتماعي و مفاهيم زندگي س��از نظير آزادي، عدالت اجتماعي و سبك 
زندگي بخش مهم ديگري از حقايق بعثت رسول گرامي اسالم است كه 
آحاد مردم و جوامع بشري در صورت عمل به اين ارزش ها، معناي حقيقي و 
شيرين زندگي را درك خواهند كرد. رهبر انقالب در همين زمينه افزودند: 
عده اي گمان مي كنند كه خاستگاه مفاهيمي نظير آزادي و عدالت اجتماعي 
غرب است اما غرب تنها سه چهار قرن است كه با اين مفاهيم آشنا شده، 
درحالي كه اسالم، ۱۴۰۰ سال قبل اين مفاهيم را به بشريت هديه كرده و 
برخالف رفتار نا صادقانه غربي ها، در صدر اسالم و هر جا امكان پذير بوده 

آنها را محقق كرده است. 
ج- منظومه احكام اسالمي: احكام اسالمي يعني مجموعه بايدها و نبايدها 
در زمينه هاي فردي و اجتماعي است. اين احكام برخاسته از معارف اسالمي 

و منطبق باارزش ها است و به حركت صعودي انسان كمك مي كند. 
رهبر معظم انقالب اسالمي آنگاه تشكيل حكومت اسالمي را ضروري و 
زمينه ساز تحقق حقايق بعثت خواندند و افزودند: اگر قدرت سياسي شكل 
نگيرد قلدرها، مستكبران، مخالفان آزادي و عدالت و ديگر دشمنان بشر، و 
نيز برخي ويژگي ها نظير تنبلي اجازه نمي دهد مفاهيم و ارزش ها و احكام 
محقق شود و انسان در مسير نجات و پيشرفت حركت كند، به همين علت 
بود كه پيامبر خاتم در اولين فرصت ممكن و در هجرت به مدينه، تشكيل 

حكومت داد. 
رهبر انقالب آنگاه اش��اره مي كنند كه امام خميني)ره( با درك بسيار 
عميق از حقايق اس��الم، دقيقاً به نس��خه بعثت عمل ك��رده و باايمان 
عميق و توكِل مبنايي خود و تكيه بر مردم مؤمن ايران عليه رژيم فاسد، 
ظالم وابسته پهلوي به پا خاست و نظام اسالمي را شكل داد تا بر اساس 
معارف، ارزش ها و احكام بعثت، ملت ايران را در مسير فالح و رستگاري 

قرار دهد. 
اما بديهي است چه در زمان بعثت و چه در طول تاريخ و به ويژه در شرايط 
كنوني قدرت هاي سلطه تشكيل نظام اسالمي را برنتافته و دشمني هاي 
آنها مانع از شكل گيري و رسيدن نظام هاي ديني به اهداف واالي خود 
بوده و خواهد بود. ايشان در بيانات سال گذشته خود در ديدار مسئوالن 
نظام و سفراي كشورهاي اسالمي در ۱۴ فروردين سال 98 علت دشمني 
با نظام جمهوري اسالمي را همان خط دشمني جبهه  طاغوت با جبهه  
توحيد دانس��ته و يادآور ش��دند: اينكه گفته مي ش��ود دشمن تراشي 
نكنيد، حرف نادرستي است زيرا جبهه  طاغوت با اصل و هويت حركت 
توحيدي مخالف است و امريكا و نوكرهاي او همچون آل سعود، به كمتر 
از دست كشيدن از حركت در مسير توحيد راضي نمي شوند.  براي مهار 
دشمني ها نيز رهبر معظم انقالب در بيانات امسال خود دستورالعملي 
را كه خداوند متعال از ابتداي بعثت به پيامبر اسالم)ص( داده برشمرده 
و يادآور مي ش��وند كه اين دستورالعمل عبارت اس��ت از »صبر« يعني 
»ايس��تادگي«، »مقاومت«، »محاس��بات دقيق خود را با خدعه گري 
دش��من تغيير ندادن«، »باروحيه به س��مت اهداف واالي ترسيم شده 

حركت كردن« و »ادامه دادن به مسير«. 
حضرت آيت اهلل خامنه اي آنگاه با تأكيد بر اينكه اگر »صبر و استقامت« با 
»عقل، تدبير و مشورت« همراه شود پيروزي قطعي خواهد بود، افزودند: 
صبر كردن به معناي تسليم نشدن، دچار ضعف و ترديد نشدن، با شجاعت و 
تدبير جلوي دشمن را گرفتن و او را مغلوب كردن است. ايشان قوي شدن در 
همه ابعاد را الزمه اين امر دانسته و متناسب با شرايط كنوني به چهار عنصر 

مهم براي قوي شدن اشاره مي كنند . اين چهار عنصر عبارت اند از: 
۱- حفظ اكثريت جمعيت جوان كشور 

2- قوت وبرتري در فضاي مجازي 
3- پيشرفت وبرتري درزمينه بهداشت و درمان 

۴- جهش توليد 
حضرت آيت اهلل خامنه اي با يادآوري تجربه ۴۰ ساله و ظرفيت فوق العاده 
كشور براي مقابله با همه چالش ها و مشكالت، خطاب به ملت عزيز ايران 
تأكيد كردند: ظرفيت هاي كشور بسيار زياد است ولي مهم آن است كه 
مسئوالن اين ظرفيت ها را شناسايي كنند و در همه بخش ها افراد جوان، 

مؤمن، باانگيزه و متشّرع به كار گرفته شوند. 

عباس حاجي نجاري

رئيس سازمان بسيج مستضعفين: 

2 ميليون بسيجی در مبارزه با کرونا فعالند 
رئيس سازمان بسيج مس�تضعفين در تشريح 
فعاليت هاي بس�يج در مبارزه با وي�روس كرونا 
گفت: در هم�ان روزهاي اول به وزير بهداش�ت 
و درمان اع�ام كرديم كه بس�يج آم�اده ورود 
اس�ت و بيش از 2 ميليون بس�يجي در راستاي 
مب�ارزه ب�ا وي�روس كرون�ا فعالي�ت مي كنند. 
به گزارش سپاه نيوز، سردار سرتيپ پاسدار غالمرضا 
سليماني، رئيس سازمان بس��يج مستضعفين در 
گفت و گويي به تشريح فعاليت هاي بسيج در مبارزه 
با ويروس كرونا پرداخت و افزود: بيش از 2  ميليون نفر 
در قالب طرح بسيج ملي مبارزه با كرونا تحت پوشش 
سازمان بسيج در  كل كشور درحال فعاليت هستند. 
   فلس��فه تش��كيل بس��يج مقابل��ه 

با تهديدات بود
رئيس سازمان بسيج مستضعفين به فلسفه تشكيل 
بسيج اش��اره كرد و اظهار داش��ت: فلسفه تشكيل 
بسيج به عنوان تشكيالت مردمي مقابله با تهديدات 
بود. امام راحل بنيانگذار نظ��ام مقدس جمهوري 
اس��المي در مقابل تهديدي كه در ابتداي پيروزي 
انقالب كشور و ملت را متوجه خود كرده بود بسيج 

را تشكيل داد. 
رئيس سازمان بسيج ادامه داد: بسيج در دوران دفاع 
مقدس متناسب با آن تهديد شكل گرفت و پس از 
دفاع مقدس نيز تهديدات ديگري پيش روي كشور 
بود و بسيج متناسب با آن تهديد آرايش مي گرفت، 
در دهه 8۰ و زماني كه در طرح بزرگ سالمت كشور 
و واكسيناس��يون فلج اطفال2۰ ميليون واكس��ن 
مي بايست در مدت كوتاهي تزريق شود بسيج دركنار 
وزارت بهداشت آن زمان و در يك فاصله يك ماهه 
كه در دنيا سابقه ندارد اين طرح واكسيناسيون فلج 
اطفال را انجام داد. همچنين سال گذشته هم طرح 
سنجش فشار خون بيش از 3۰ ميليون نفر توسط 
وزارت بهداشت و درمان با كمك بسيج اجرا شد و 
خدمت خوبي به بهداشت و درمان كشور انجام شد. 

   مشاركت 2 ميليون بسيجي
 در طرح مقابله با كرونا

وي درباره ورود بسيج به مبارزه با ويروس كرونا گفت: 
امسال اين ويروسي كه در كشور در حالت رشد بود، 
در همان روزهاي اوليه ما اعالم آمادگي كرديم و به 
وزير بهداشت و درمان اعالم كرديم كه بسيج آماده 
ورود هست. تفاهمنامه اي بين سازمان بسيج و وزارت 
بهداشت و درمان امضا شد و بر اساس اين تفاهمنامه 
 طرح بس��يج ملي مبارزه با كرونا تهيه و در سراسر 
كشور بين دانشگاه هاي علوم پزشكي و سپاه هاي 

استاني هماهنگي هايي انجام شد. 
سردار س��ليماني خاطرنش��ان كرد: نيروهاي الزم 
بيش از 8۰۰ هزار نفر بسيجي س��ازماندهي شده 
و در كنار بهورزان و كادر درماني وزارت بهداش��ت 

درمان و مراكز بهداش��ت و درمان در شهرستان ها 
قرار گرفتند و طرح غربالگري را ش��روع كردند كه 
امروزه اخبار آن در رسانه ها گزارش و پخش مي شود. 
توسط مسئوالن وزارت بهداشت درمان نزديك به 
6۰ ميليون نفر غربالگري شدند و از نتيجه اين غربال 
گيري كه توسط ۵3 هزار تيم انجام شد 82۰ هزار 
نفر افراد مشكوك شناسايي شدند. وي افزود: پس 
از شناسايي ۴۰۰ هزار نفر از آنها به مراكز منتخبي 
كه توسط وزارت بهداشت درمان و بسيج ساماندهي 
ش��دند، ارجاع داده ش��دند. 3۰۰ هزار نفر سرپايي 
درمان شدند. ۱۰۰هزار نفر به بيمارستان ها ارجاع 
شدند كه باز اين ها تعداد زيادشان در واقع در خانه ها 

درمان شدند. 
رئيس سازمان بسيج با بيان اينكه االن شرايط   در 
كشور به عنوان ش��رايط تحت كنترل و مديريت 
اس��ت، ادامه داد: اين طرح بس��يج مل��ي يكي از 
كارهاي بزرگي اس��ت كه باز به عنوان يك تجربه 
موفق مورد تأييد و تحس��ين س��ازمان بهداشت 
جهاني قرار گرفت.  در  اين طرح 8۰۰ هزار بسيجي 
سازماندهي شده، 6۰۰ هزار نفر در قالب ۵3 هزار 
و 2۰۰ تيم تاكنون به كار گيري شدند. اين البته 
تيم هايي است كه كار غربالگري را انجام مي دهد و 
ساير تيم ها كه تيم هاي ضدعفوني كننده محيط 

و اماك��ن هس��تند، در واقع حدود ۴۰ه��زار تيم 
هستند و مجموعاً ۴۰۰ هزار نفر بسيجي را شامل 
مي شوند. وي تأكيد كرد: تيم هايي كه در مبادي 
ورودي و خروجي ش��هر ها اس��تقرار پيدا كردند، 
در كنار ساير دستگاه ها ايجاد فاصله اجتماعي را 
مديريت مي كنند و تيم هايي كه توليد ماسك، مواد 
ضدعفوني و لباس مخصوص كادرهاي درماني را 
انجام مي دهند 38۰۰ تيم و گروه جهادي را شامل 
مي شوند. در مجموع بيش از 2 ميليون نفر بسيجي 
در مقابله با كرونا به صورت مستقيم در حال حاضر 

در سطح كشور خدمت می كنند. 
   رسالت بسيج 

تبديل تهديد به فرصت است
رئيس سازمان بسيج مستضعفين در ادامه افزود: 
در هر حال، خدمت به مردم و درك مش��كالت 
مردم جزو اصلی ترين وظايف است. تبديل كردن 
تهديدات به فرصت هاي سازنده جزو رسالت هاي 
بسيج است. ما در ش��رايط فعلي حتي نسبت به 
بخشي از مردم عزيزمان كه نان آورهای خانواده ها 
بوده و كارشان را از دست داده اند، بسته هاي مواد 
غذايي و ميليون ها بسته مواد شوينده و ضدعفوني 
در سراسر كش��ور بين آنها توزيع شده و در واقع 
خدمت ناچيزي كه ما مي توانستيم انجام دهيم. 

با توجه به شعار س��ال هم كه سال جهش توليد 
از س��وي مقام معظم رهبري نامگذاري شده، ما 
حتماً بايد تالش ه��اي مضاعف كنيم. 2۵۰ هزار 
شغل را در برنامه بسيج براي سال 99 پيش بيني 
كرديم كه حتم��اً در اين زمين��ه تالش خواهيم 
كرد. بخشي از اين استعدادها و توانايي ها به روش 
تثبيت شغل هايي است كه ممكن است در دوران 
كرونا آسيب ديده باشند و يا در واقع، مانع آسيب 
به مشاغل بشويم كه اين شامل واحدهاي توليدي  
اعم از  مشاغل خرد و خانگي می شود ان شاءاهلل 
سپاه پاسداران انقالب اسالمي و به ويژه بسيج با 
توسل به مدد الهي و پيگيري تدابير مقام معظم 
رهبري و روحيه جه��ادي حتماً تا آخرين لحظه 
در كنار مردم خواهد بود و به عنوان فرزندان مردم 

خدمتگزار مردم خواهد بود. 
سردار سليماني همچنين درباره دوران پسا كرونا 
هم گفت: كرونا همه چيز را تحت تأثير قرار داده و 
پيامدهاي خاص خودش را خواهد داشت و روشن 
ش��ده كه نظام هايي كه متكي بر مردم هستند، 
بهتر مي توانند ش��رايط را مديريت كنند چرا كه 
مردم نظام را از خودشان مي دانند و در واقع، به 
راحتي براي كاهش مش��كالت و اداره وضعيت 

ايفاي نقش مي كنند . 

ژه
جمعي از حاميان فتنه 88 با نوش��تن نامه اي خواستار رفع وی

حصر سران فتنه شدند. دليل ارائه درخواست رفع حصر در 
اين مقطع زماني، ش��يوع ويروس كرونا در كشور و قرنطينه 
خانگي مردم اعالم ش��ده اس��ت. موضوع البته جز شباهت 
ظاهري، كاماًل بي ربط است. در اين نامه آمده كه: »بيماري 
كوويد۱9 طعم حصر خانگي خودخواسته و بدون محروميت 
از حقوق و آزادي هاي اوليه زيست و ارتباط انساني را به همه 
چشانده اما كسي از مقامات را به صرافت رفع حصر از موسوي، 
رهنورد و كروبي نينداخته است... با توجه به ضرورت پايان 
دادن به التهابات يك دهه اخير، خاتمه دادن به حصر خانگي 
و تبديل آن به »قرنطينه اختياري« را ضروري مي دانيم تا با 
پايان يافتن قرنطينه در كشور و عادي شدن شرايط، قرنطينه 
اختياري محصورين نيز خاتمه يابد و آنان زندگي عادي خود 

را از سر بگيرند. «
روشن نيست چرا خانه نشيني اجباري مردم به دليل كرونا 
بايد مسئوالن را به رفع حصر از سران فتنه ترغيب كند. سران 
فتنه در بهمن 89 و همزمان با قيام مردم مصر عليه ديكتاتور 
خود، با دعوت از سمپات هاي خود براي حضور در كف خيابان 
آشوبي را در تهران رقم زدند كه ضمن شعارهاي توهين آميز، 
به مرگ دو نفر در تهران انجاميد. از آن پس س��ران فتنه كه 

حتي پس از هشت ماه آشوب 88 با هيچ محدوديتي مواجه 
نشده بودند، طبق مصوبه ش��وراي عالي امنيت ملي و براي 
تأمين امنيت جامعه، در حصر قرار گرفتند. طبيعتاً با پايان 
اين اقدام تأمينی، آنها بايد راهي دادگاه و محاكمه ش��وند. 
قياس سران فتنه كه ليست اقدامات غيرقانوني آنان پر تعداد 
اس��ت، با مردمي كه بدون گناه مجبور ب��ه رعايت قرنطينه 

خانگي هستند، ظلم در حق مردم است. 
يك نكته جالب ديگر ربط دادن شرايط اقتصادي كشور به رفع 
حصر است: »نمي توان در اين مختصر، نسخه اي شفابخش 
براي اقتصاد رنجور ايران ارائه داد، چنانكه نمي توان لوازم و 
مقتضيات برون رفت از تحريم هاي ظالمانه را تشريح كرد و 
حتي از روش هاي حكمراني به سامان سخن گفت. باوجوداين 
معتقديم در ش��رايط خطير كنوني مي ت��وان و بايد بر جلب 
رضايت عمومي و تحكيم »همبستگي اجتماعي« تأكيد و به 
س��وي »همدلي ملي« حركت كنيم... « اصالح طلبان غالباً 
اينگونه است كه خواسته خود را به عنوان نتيجه مي نويسند، 
بعد هر شرايطي را كه كشور در آن هس��ت، چه مثبت، چه 
منفي، چه اقتصادي و چه سياسي و فرهنگي به عنوان مقدمه 
مي نويسند. در واقع از انتهاي معادله به ابتدا مي رسند. چون 
شرايط اقتصادي خوب است، رفع حصر و مذاكره با امريكا، 

چون شرايط اقتصادي بد اس��ت، پس رفع حصر و مذاكره با 
امريكا، چون تهديد نظامي داريم، چون تهديد نظامي نداريم، 
چون داعش هست، چون داعش نابود شد، چون انتخابات را 
برديم، چون انتخابات را باختيم، چون كرونا هست و ... پس 
رفع حصر و مذاكره با امريكا! اين جماعت همواره براي كاسبي 
سياسي آماده هستند، حتي در دوراني كه همه ظرفيت كشور 

بايد در خدمت اپيدمي كرونا باشد. 
س��ال گذش��ته هم صفايي فراهاني گفته بود: »رفع حصر از 
محصورين نيز در اين ش��رايط مي تواند به جامعه اميد دهد. 
حال كه نمي توان در پيش��برد فرآيند هاي اقتصادي تالش 
چنداني نمود، الاقل بايد از بُعد هاي رواني تالش هايي انجام 
داد كه جبران كننده فش��ار هاي اقتصادي بر مردم باشد. به 
نظر مي رسد در شرايطي كه حداقل 3۰ درصد كسري بودجه 
در كشور پيش بيني مي شود و تورم سير صعودي دارد و فشار 
زيادي به طبقات پايين و مياني و كارمندان و كارگران وارد 
مي شود، اين تالش ها معقول باش��ند. « كه اصلش مي شود 
اينكه چون توان برنامه ريزي اقتصادي نداريم، سر حاميان 

مان را با بحث هاي سياسي گرم كنيم!
خانم رهنورد از اس��فند ۱396 رفع حصر ش��د چرا اصرار بر 

ماندن در حصر دارد؟ 

با صدور بخشنامه اي در 4 بند
بخشنامه جلوگيري از تباني شهود ابالغ شد

آي�ت اهلل رئيس�ي ب�ا ص�دور بخش�نامه اي در چه�ار بن�د، نحوه 
احض�ار، اخ�ذ اظه�ارات ش�هود و جلوگي�ري از تبان�ي و مواضعه 
آنه�ا ب�ا طرفي�ن پرونده ه�ا را ب�ه مراج�ع قضاي�ي اب�اغ ك�رد. 
به گزارش مهر، رئيس قوه قضائيه با صدور بخشنامه اي در چهار بند، نحوه 
احضار، اخذ اظهارات شهود و جلوگيري از تباني و مواضعه آنها با طرفين 
پرونده ها را به مراجع قضايي سراس��ر كش��ور ابالغ كرد. در بند يك اين 
بخشنامه آمده اس��ت: مركز آمار و فناوري اطالعات قوه قضاييه حداكثر 
ظرف دو ماه ترتيبي اتخاذ نمايد كه امكان ثبت مشخصات گواهان در سامانه 
مديريت پرونده قضايي امكان پذير باشد. بند دوم اين بخشنامه تصريح كرده 
است: قضات دادگاه ها و دادسراها نسبت به احراز هويت شهود تعرفه شده و 
درج مشخصات گواهان در سامانه مذكور و استخراج سابقه آنان اقدام كنند. 
در بند سوم نيز آمده است: در صورت كشف شهادت كذب و تباني در اثناي 
تحقيقات يا رسيدگي فوراً مراتب صورت مجلس و جهت تعقيب كيفري 

مرتكبان اقدام الزم معمول گردد. 
در بند چهارم نيز رئيس قوه قضائيه دس��تور داده است: مركز حفاظت و 
اطالعات قوه قضائيه ضمن مراقبت مس��تمر در اين خصوص، نسبت به 
شناسايي و معرفي اش��خاصي كه در اطراف واحدهاي قضايي به صورت 
حرفه اي حضور داشته و در قبال اخذ مال يا امتياز، مبادرت به اداي شهادت 

كذب در مراجع قضايي مي كنند، اقدام كند. 
 

واليتي در تماس تلفني هنيه عنوان كرد
مسير مقاومت تا تحقق اهداف

 ادامه خواهد يافت
مش�اور رهب�ر انق�اب در ام�ور بين المل�ل در گفت وگ�وي 
تلفن�ي ب�ا رئي�س دفت�ر سياس�ي حم�اس گف�ت: مس�يري كه 
مب�ارزان مقاوم�ت همچ�ون س�ردار س�ليماني گش�وده اند، ب�ا 
اقت�دار و ت�ا تحق�ق اه�داف و آرمان ه�ا ادام�ه خواه�د ياف�ت. 
به گزارش مهر، اس��ماعيل هنيه، رئيس دفتر سياس��ي جنبش حماس 
ديروز در تماسي تلفني با علي اكبر واليتي مشاور مقام معظم رهبري در 
امور بين الملل، با تبريك سال جديد و ابراز همدلي و همبستگي با ملت 
بزرگ ايران در مبارزه با شيوع كرونا، ضمن احوال پرسی و آگاهي از وضعيت 
سالمتي دكتر واليتي، از بهبود كامل وي ابراز خرسندي كرد. وي در ادامه 
تأكيد كرد: ما براي ملت ش��ريف ايران آرزوي توفيق روزافزون به ويژه در 
مقابله و شكست كرونا را داريم. رئيس دفتر سياسي جنبش حماس با تأكيد 
بر پيروزي قطعي فلسطينيان و آزادي قدس شريف، از مواضع جمهوري 
اسالمي ايران به ويژه رهبر فرزانه و معظم انقالب از ملت مظلوم فلسطين 
قدرداني كرد و افزود: اميدواريم هر چه زودتر شاهد آزادي قدس شريف 
باشيم و همه با هم در قدس شريف نماز بخوانيم. اسماعيل هنيه با درود 
بر روح سردار شهيد سليماني و شهداي مقاومت، بار ديگر براي ملت ايران 
آرزوي سالمتي كرد. مشاور مقام معظم رهبري در امور بين الملل هم در اين 
گفت وگوي تلفني ضمن قدرداني از رئيس دفتر سياسي جنبش حماس 
گفت: از تماس محبت آميز و پيگيري شما سپاسگزاري مي كنم و اميدواريم 
هر چه زودتر اين ويروس ريشه كن ش��ده و مشكالت به وجود آمده براي 
مسلمانان، جامعه اسالمي و همه كشورها از بين برود و براي ملت شريف و 

مظلوم فلسطين هم آرزوي پيروزي و سالمتي داريم. 
واليتي با قدرداني از تالش گروه هاي مقاومت و همچنين حماس كه در 
راه تحقق آرمان هاي فلس��طين و آزادي قدس شريف تالش و مجاهدت 
مي كنند، افزود: قدس و فلسطين متعلق به جهان اسالم بوده و خواهد بود 
و مسيري كه مبارزان مقاومت همچون سردار شهيد حاج قاسم سليماني 

گشوده اند، با اقتدار و تا تحقق اهداف و آرمان ها ادامه خواهد يافت. 

نايب رئيس مجلس خبر داد
بررسي ترميم معيشت اقشار آسيب پذير

 در مجلس
نايب رئيس مجلس ش�وراي اس�امي از بررس�ي ترميم معيش�ت 
اقشار آس�يب پذير در جلسه ديروز هيئت رئيس�ه مجلس شوراي 
اس�امي خبر داد و گفت: از روز س�ه ش�نبه ۱۹ فروردين جلس�ات 
علني ب�ه ص�ورت حض�وري و رس�مي مجل�س برگزار مي ش�ود. 
عبدالرضا مصري روز گذش��ته در جمع خبرنگاران اظهار داشت: جلسه 
هيئت رئيسه مجلس شوراي اسالمي و رؤساي كميسيون هاي تخصصي، 
با موضوع رسيدگي به وضعيت درآمدي اقشار آسيب پذير به واسطه شيوع 
اين ويروس برگزار و مقرر شد مجلس از سه شنبه، ۱9 فروردين جلسات 
علني به صورت حضوري و رسمي داشته باشد و كميسيون ها هم از امروز، 
دوشنبه جلسات رسمي خود را دنبال كنند. نايب رئيس مجلس شوراي 
اسالمي ادامه داد: موضوع رأی اعتماد به وزير پيشنهادي جهاد كشاورزي 

در دستور جلسه علني روز چهارشنبه مجلس خواهد بود. 
مصري از قطعي شدن حضور سعيد نمكي وزير بهداشت، درمان و آموزش 
پزشكي و عبدالرضا رحماني فضلي وزير كشور در جلسات علني اين هفته 
مجلس براي ارائه گزارش آخرين تحوالت كرونا و بررسي شرايط كشور 
خبر داد. به گفته وي، بررسي چگونگي تأمين درآمد قشري كه اشتغال 
روزانه داشته و امروز به خاطر شيوع كرونا محل درآمدي ندارند، از مهم ترين 
موضوعات اين جلسه بود كه مقرر شد با همكاري دولت، محلي براي تأمين 
درآمد اين افراد مشخص شود. نايب رئيس مجلس افزود: ضرورت تعريف 
صحيح از فاصله گذاری اجتماعي و اطالع رس��اني به مردم از موضوعات 
ديگري بود كه در اين جلسه مورد بررسي قرار گرفت. براساس اين گزارش 
همچنين مقرر شد كميسيون اقتصادي مجلس براي ايجاد مسيري جهت 
تأمين درآمد اقشار آسيب پذير امروز )دوشنبه، ۱8 فروردين ماه( با وزراي 

مربوط جلسه اي برگزار كند تا نحوه جبران كمبودها مشخص شود. 

کرونا، چالش مناسکی شرق
 چالش تمدنی غرب

ادامه از صفحه يک 
 ديسيپلين نظم و تربيت غربی با غارت فروشگاه ها، بدويت نهفته در آن را 
لو داد. حفظ نيروی كار )جوانان( و ر  هايی ناكارآمد  ها )پيران( سال ها روند 
فرهنگ اجتماعی-اقتصادی غرب بوده است. اكنون »پيرجمعيتی« نيز 
اثرات خود را به حداكثر ممكن نشان داد و سراهای سالمندان اروپا را كانون 
تلفات انسانی كرده است. اكنون اخالق پروتستانی توجه به نيروی غيرمولد 

را چگونه برای غرب تجويز می كند؟
نظم موجود در شرق خصوصاً نظم دينی نوپا در ايران منازعه ای قابل درك 
را با تمدن غرب ايجاد نمود. مسائل جهانشمول می تواند محك جهانشمول 
برای همه باشد و اين اتفاق اكنون به وقوع پيوسته است كه غرب نه تنها بر 
مدار جهانشمول نمی چرخد كه منطقه گرايی )اتحاديه اروپا( هم در اوج 
بی خاصيتی و سردرگمی است. رشد فعلی كرونا در غرب كه با هيچ كشور 
و نقطه ديگر جهان قابل قياس نيست، توسعه، كارآمدی عقالنيت و...  غرب 
را به چالش جدی كشيد. حال بايد ديد برای انحراف چشمان جهان از روی 
خود چه خوابی ديده اند و افكار عمومی را چطور منحرف خواهند كرد. اثرات 
كرونا در غرب مدعی را بايد تمدنی ديد و واپس رانی اين تمدن ممكن است 
شبيه جنگ دوم جهانی شود كه غرب بايد سال   ها تالش كند تا از اين چاه 
بيرون آيد. استمرار كرونا در امريكا نويد استقالل خواهی را نيز كليد خواهد 

زد. اكنون اين صدا از كاليفرنيا بلند شده است.
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گفتوگو

روش�نفكرنماها عناص�ر حقي�ري هس�تند 
كه ب�ه هي�چ عن�وان ب�ه توانمن�دي داخلي 
قائ�ل نيس�تند و اعتق�اد دارند ك�ه زندگي 
بهت�ر تنه�ا از مس�ير غ�رب مي گ�ذرد. 
عباس س��ليمي نمين، مدير دفت��ر مطالعات و 
تدوين تاريخ ايران و كارش��ناس مسائل سياسي 
در گفت وگو با مهر، با اش��اره ب��ه فرمايش هاي 
رهبر انقالب مبني بر بي صبري برخي مسئوالن 
و روش��نفكرنماها، گفت: در حالي كه روشنفكر 
واقعي تالش مي كند تا خود را به جامعه نزديك 
و مس��ائل آن را درك كند تا بتواند نقاط مثبت 
جامعه را تقويت كن��د و نقاط ضع��ف جامعه را 
برطرف كند، روش��نفكرنماها ت��الش مي كنند 
خود را از جامعه متمايز كنند و اين تمايز را مايه 
تفاخر براي خودش��ان قرار مي دهن��د، بنابراين 
نمي توان اين عناصر را روش��نفكر خطاب كرد. 
وي افزود: اين جري��ان تالش مي كند حرف هاي 
ساختارش��كنانه را طرح كند و هر ج��ا كه الزم 
باش��د عقايد و آداب جامعه را در قياس با س��اير 

جوامع به سخره مي گيرد، كما اينكه در ماجراي 
اخير و ورود كرونا به كشور ش��اهد برخي از اين 

كنش ها بوديم. 
مدير دفتر مطالعات و تدوين تاريخ ايران تأكيد 
كرد: ب��ا اينكه مردم ما هوش��ياري بس��يار قابل 
توجهي از خ��ود نش��ان دادند و به رغ��م اعتقاد 
گسترده به ائمه اطهار بر اس��اس دستاوردهاي 
علمي و پزشكي به راحتي پذيرفتند كه مقررات 
تعريف شده از جمله عدم تجمع در اماكن مقدسه 
را مراعات كنند، با اين حال جريان مزبور مطالبي 
را مطرح كرده مبني بر اينك��ه اعتقادات ديني و 

علوم روز در تضاد با يكديگر قرار دارند. 
س��ليمي نمين با اش��اره به اينكه اين جريان در 
صدد آن بود كه عملكرد نظام سياسي در مواجهه 
با كرون��ا را تحقير كند، گفت: قب��ل از اينكه اين 
ويروس به اروپا وارد شود روشنفكرنماهاي داخلي 
به شدت بر مسئوالن مي تاختند اما خوشبختانه 
در هفته هاي اخير با عملكرد ضعيف جوامع غربي 
در مواجهه با كرونا نوعي س��رخوردگي در ميان 

اين جريان پيدا شد و يك افتضاح سياسي براي 
آنها رقم خورد. وي با تأكيد بر اينكه روش��نفكر 
تالش مي كن��د نقاط ق��وت را تقوي��ت كند اما 
روش��نفكرنماها به هي��چ قوت��ي در داخل قائل 
نيس��تند، يادآور شد: يكي از اس��تادان دانشگاه 
اخيراً مطلبي نوش��ته اس��ت با اين مضمون كه 
ما هيچ قوتي در اين ۴۰ س��ال نداشتيم! ُخب با 
چنين شخصي چه مي توان كرد؟ او فقط و فقط 
چشمش به دهان بيگانه است و هيچ توانمندي را 

در داخل نمي بيند.
س��ليمي نمين گف��ت: روش��نفكرنماها عناصر 
حقيري هس��تند كه به هيچ عنوان به توانمندي 
داخلي قائل نيس��تند و اعتقاد دارند كه زندگي 
بهتر تنها از مس��ير غرب مي گ��ذرد. اين جريان 
در طول تاريخ همواره داش��ته هاي ملت را پس 
زده و به دنبال پيش��رفت از راه تكيه به بيگانگان 
بوده است. وي با اشاره به اينكه روشنفكر كسي 
اس��ت كه كاماًل جامعه خود را بشناس��د، گفت: 
شما مي توانيد بر جامعه اي تأثير بگذاريد كه آن 

جامعه را به خوبي بشناس��يد، اما روشنفكرنماها 
هيچ شناختي از جامعه ندارند  . 

اين پژوهش��گر تاري��خ سياس��ي تأكي��د كرد: 
خوش��بختانه امروز اينها ديگر نمي توانند ملت 
ايران را تحقير كنند، چون جامعه ما آنقدر رشد 
كرده و در اين ۴۰ سال تجربياتي كسب كرده كه 
هرگز در مسيري كه روشنفكرنماها مي خواهند 
قرار نخواهند گرفت. امروز ارتباطات گس��ترده 
باعث ش��ده كه م��ردم عملكرد س��اير جوامع را 

ببينند و القائات روشنفكرنماها را باور نكنند. 
 وي اظهار داشت: كسي كه مي گويد در اين ۴۰ 
سال كشور هيچ توانمندي نداشته از دشمن هم 
پست تر است، چرا كه دشمن دست كم به نقاط 
قوت كشور و ملت ما اعتراف و اذعان مي كند اما 
روش��نفكرنماي ايراني قائل به اين هم نيس��ت. 
بنابراين تعبير روشنفكر براي اينها به هيچ عنوان 
ص��دق نمي كند و اي��ن جماعت اف��راد حقيري 
هستند كه براي تقويت جايگاه دشمن در كشور 

تالش مي كنند. 

مدير دفتر مطالعات و تدوين تاريخ ايران: 

 روشنفكرنماها هيچ تعلقي به كشور ندارند

خبریک

        تس�نيم: در پی كس��الت آيت اهلل اميني، حجت االسالم محمدي 
گلپايگاني از طرف رهبر معظم انقالب اسالمي ضمن احوالپرسي، براي 

ايشان دعا و آرزوي سالمت و بهبود كرد. 
        ايسنا: رئيس جمهور در پيامي با تس��ليت درگذشت ابوالشهدا و 
جانباز واالمقام حاج بهمن كرمي؛ پدر شهيدان سرفراز اصغر، رسول و 
س��يروس كرمي، تصريح كرد كه اين رزمن��ده و مبارز جبهه هاي حق 
عليه باطل، همواره الگويي درخش��ان از ايث��ار و مقاومت در اين مرز و 

بوم خواهد بود. 
        فارس: حسين اميرعبداللهيان، دستيار ويژه رئيس مجلس در امور 
بين الملل در صفحه ش��خصي خود به اظهارات اخير وزير امور خارجه 
امريكا واكنش نش��ان داد. اميرعبداللهيان نوشت: آقاي پمپئو! جهان 
شاهد اس��ت كه تروريست هاي سازمان س��ياي امريكا در سمت وزير 
خارجه و ديپلمات هاي امريكايي قرار گرفته اند، اما ديپلمات هاي ايراني 

در حرفه »ديپلمات« هستند. 
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