
شهید چمران
 الگوی جهادی استادان

وقتی دکت��ر مصطفی چم��ران با مدال ش��هادت جاودانه ش��د، امام 
راحل)ره( فرمود: »او در پیشگاه خدای بزرگ با آبرو رفت. روانش شاد و 
یادش بخیر. و اما، ما می توانیم چنین هنری داشته باشیم؟«  به راستی 
چمران چه هنری داشت که آن یگانه دوران، عارف واصل و روح خدا 
چنین سؤالی را مطرح فرمود؟ آیا هنر چمران جز ترجمان عشق چیز 

دیگری بود تا شاید که ما هم رسم عاشقی را بیاموزیم. 
آیا هنر چمران در این خالصه  می شد که به انسان ها بیاموزد برای غلبه 
بر ترس از مرگ، باید به اس��تقبال آن برود نه اینکه منتظرش بماند؟ 
شاید هم هنر شهید چمران این بود که از حجاب جسمش خارج شد تا 
شاید ما هم از حجاب جهل مان خارج شویم. یا اینکه نشان داد شهادت 
طلب کسی اس��ت که روحش بزرگ تر از جسمش است، اما دنیاطلب 
آن است که جسمش بزرگ تر از روح شده است. شاید هم هنر چمران 
همین بود که برای انتخاب راه درست باید سیاسی بود، اما برای وانمود 

کردن این که در راه درست هستیم نیاز به سیاسی کاری نیست. 
چه بسا هنر چمران این باشد که به ما آموخت نباید نگران محل دفن 
و سنگ قبر باش��یم و برای فراموش نشدن همین کافی است که روی 
سنگ قبرمان واژه مقدس »شهید « حک شده باشد. البته شهادت هنر 
مردان خداست اما الزمه این هنرنمایی به تعبیر سردار دل ها، رسیدن 
به آن مقام پیش از ش��هید ش��دن اس��ت. از این رو، ممکن است هنر 
چمران منحصر در شهادت او نبوده و به دوران حیاتش بازگردد. چراکه 
او بود که درس و کرسی دانشگاه را ر ها کرد و به جهاد در راه خدا معنا 
بخشید. از امریکا به مصر و لبنان رفت تا استکبار ستیزی را شروع کند. 
با قیام ملت ایران به ایران آمد تا قدرت الزم برای مبارزه با کانون جهل 
را تضمین کند. با پیروزی انقالب با اعتماد مردم راهی خانه ملت شد 
تا برای اداره کشور در کنار مردم و حالل مشکالت شان باشد. با آغاز 
دفاع مقدس و به رغم واگذاری مسئولیت نمایندگی حضرت امام)ره( 
در شورای عالی دفاع، لباس رزم به تن کرد و راهی جبهه ها شد تا عمل 
را جایگزین حرف کند. وقتی برای دفاع از ایران عزیز، سنگری نیافت، 
جنگ های چریکی را در دستور کار قرار داد تا وظیفه شناسی را تفسیر 
کند. او در سنگر تکلیف ماند تا در واپسین روز خرداد آسمانی شد و به 
همانجایی شتافت که سال ها آرزوی آن را می کشید و زیر لب زمزمه 
می کرد: »خوش دارم که در نیمه های شب در سکوت مرموز آسمان و 
زمین به مناجات برخیزم. با ستارگان نجوا کنم و قلب خود را به اسرار 
ناگفتنی آسمان بگش��ایم. آرام آرام به عمق کهکشان ها صعود نمایم، 
محو عالم بی نهایت شوم. از مرزهای علم وجود در گذرم و در وادی ثنا 

غوطه ور شوم و جز خدا چیزی را احساس نکنم. «
و ش��اید که هنر او همین نجواهای منحصر به فرد و رازهای مگویش 
باش��د اما هر چه که باشد، انتخاب سالروز ش��هادت این مرد بزرگ به 
عنوان »روز بسیج اساتید « اقدامی بجا و شایسته بود تا هم دانشگاه به 
وجود چنین استادانی به خود ببالد و هم استادان بدانند که باید چنین 
استادانی را تربیت کنند. چنانکه حکیم انقالب اسالمی فرمود: »این 
پیشنهادی هم که درباره  نامگذاری روز شهادت شهید چمران به نام 
روز »بسیج اساتید « و »اساتید بس��یجی « ذکر شد، به نظرم پیشنهاد 
معنی دار و پرمغزی اس��ت. مرحوم ش��هید چمران حقاً یک نمونه و 
مظهری بود از آن چیزی که انسان دوست می دارد تربیت جوانان ما و 

دانشگاهیان ما به آن سمت حرکت بکند. «
ش��اید حکمت دیگر این انتخاب از آن رو باش��د که اس��اتید بسیجی 
امکان پاسخ مثبت به پرس��ش حضرت امام)ره( را بیابند و با ادامه راه 
چمران و چمران ها هنر خویش را به نمایش بگذارند؛ راهی که امروز 
پیمودنش در جهاد تبیین خالصه می شود. جهادی که برای ادای آن 
نیازی به ترک سنگر دانش��گاه نبوده و رفتن به جبهه های نبرد حق و 
باطل از لوازم آن نیست. به سپر کردن جس��م در برابر گلوله های داغ 
نیاز نیست. شاید دیگر درد جسمی نداش��ته باشی و جانباز نشوی اما 
باید قلبت را برای درد کشیدن آماده کنی و برای دفاع از حق جانبازی. 
شاید به جای خریدن آبرو الزم باشد آبرو بدهی و البته هنرمندی امروز 

ساده تر از دیروز نیست. 

رئیس مجلس شورای اسالمی عنوان کرد
رفتار متناقض امریکایی ها 

مانع به نتیجه رسیدن مذاکرات وین
امریکایی ه�ا ب�ا تض�ادی ک�ه در ح�رف و عم�ل دارن�د، 
ان�د.  ش�ده  وی�ن  مذاک�رات  رس�یدن  نتیج�ه  ب�ه  مان�ع 
به گزارش فارس، دکت��ر محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس ش��ورای 
اسالمی در دیدار زالتکو حس��ن بگوویچ رئیس گروه دوستی پارلمانی 
کرواسی و ایران، با بیان اینکه دو کشور ایران و کرواسی، دوستان خود را 
در روزهای سخت شناخته اند، یادآور شد: روزهای سخت جنگ بالکان، 
ما را به هم نزدیک کرد، روابط را پایدار نگاه داشت و آن را در یاد دولت  ها 

و ملت  ها ماندگار کرد. 
وی در ادامه با اشاره به روند مذاکرات وین که امریکایی  ها با تضادی که 
در حرف و عمل خود دارند، مانع به نتیجه رسیدن آن می شوند، عنوان 
کرد: در شرایطی که تحریم های ظالمانه و غیرقانونی علیه ایران اعمال 
می شود، مهم است که کدام کشور ها در ش��رایط سخت کنار یکدیگر 
می ایس��تند.  قالیباف با تأکید بر ایجاد مس��یری پایدار و ماندگار برای 
ارتباطات دو کشور گفت: بهترین مسیر را برای ارتباطات پایدار، دولت  ها 
و پارلمان  ها تعیین می کنند و در این زمین��ه ارتقای روابط گروه های 
دوس��تی پارلمانی ضرورت دارد . رئیس قوه مقننه با تأکید بر ضرورت 
تسهیل روابط میان تجار و فراهم کردن ارتباط بخش خصوصی میان دو 
کشور، اظهارکرد: اطمینان داریم برقراری این مناسبات می تواند ظرف 
یک سال، روابط اقتصادی دو کشور را چندین برابر افزایش دهد. وی در 
همین زمینه تأکید کرد: الزم است گروه های دوستی پارلمانی دو کشور 
با افزایش تعامل برای رفع موان��ع همکاری  ها اقدام و پیوندهای بخش 

تجاری دو کشور را برقرار کنند. 

وزیر کشور:
افراد فاقد مرزبندی با امریکا 

دنبال پیشرفت کشور نیستند
وزیر کش�ور با بیان اینکه بهترین تعبیر و مفهوم برای دربرگیری 
عدالت و مردمی بودن »پیشرفت « اس�ت، اظهار داشت: کسی که 
مرزبندی با امریکا نداشته باشد، به دنبال پیشرفت کشور نیست. 
به گزارش ایرنا، احمد وحیدی که روز گذشته در همایش »حکمرانی 
مردمی در گفتمان عدالت و جمهوریت « ب��ا موضوع »تبیین گفتمان 
دولت« در دانش��گاه تهران س��خن می گفت،  تصریح کرد: گفتمان  ها 
بیش از این که خلق شوند، کشف می شوند و گفتمان  ها دارای زمان و 
مکان هس��تند. وی با بیان اینکه عدالت و مردمی بودن در جهان بینی 
اسالمی ارزش ذاتی دارند، افزود: مردم ساالری در جمهوری اسالمی 
هیچ نسبت و ارتباطی با دموکراسی غربی ندارد و فلسفه این دو با هم 

متفاوت است. 
وزیر کش��ور ادامه داد: عدالت و مردمی بودن در حکمرانی اس��المی 
گفتمانی محدود به زمان و مکان نیس��ت و فراتر از آن هست. وحیدی 
درباره جلوه های مردمی ب��ودن تصریح کرد: یکی از آنها ش��رکت در 
انتخابات است اما انتخابات همه نماد مردم ساالری نیست. وی با طرح 
این پرس��ش  ها که عدالت و مردمی بودن کجا خود را نش��ان می دهد، 
ادامه داد: شاید بتوان گفت بهترین تعبیر و مفهومی که می تواند عدالت 
و مردمی بودن را دربرگیرد، پیشرفت است. وزیر کشور با بیان این که 
الزمه پیش��رفت در حوزه اجتماعی برخورداری از دو مؤلفه اعتماد به 
خود و اعتماد نکردن به دشمن است، متذکر شد: کسی که مرزبندی 
مشخصی با امریکا نداشته باشد به دنبال پیشرفت کشور نیست. وحیدی 
بر همین اساس خاطر نشان کرد »مسیر پیش��رفت باید جریان ساز و 
یکپارچه شود و جریان اجتماعی هم باید بر پایه پیشرفت شکل بگیرد«. 
وزیر کشور در بخش پرسش و پاسخ مخاطبان حاضر در کارگاه »تبیین 
گفتمان دولت« درباره ابزارهای اجرایی عدالت فراگیر، گفت: شرط اول 
شناسایی ظرفیت هاست که شکوفایی آن در بخش آمایش سرزمینی 
تعریف می شود و دیگری توازن منطقه ای است. وی درباره حلقه های 
میانی در الیه های حکمرانی توضیح داد: مردمی س��ازی از طریق الیه 
میانی ش��کل گرفته که باید تعمیق یابد و در وزارت کش��ور به دنبال 
این هستیم سازمان های مردم نهاد در این قالب رشد کنند و بخشی از 
کار ها را از طریق همین س��ازمان  ها پیگیری می کنیم. وحیدی درباره 
اقدامات وزارت کشور در حوزه دانش بنیان هم اعالم کرد »ساختاری 
فناورمحور راه اندازی شده تا فعالیت های دانش بنیان در این وزارتخانه 

فعال تر شود«. 
    اصالحات اقتصادی تنها راه نجات است

وزیر کشور همچنین در حاشیه این همایش در گفت وگو با خبرنگاران با 
بیان اینکه دشمنان در خارج و بخشی هم در داخل تالش وافری دارند با 
تبلیغات منفی نشان دهند سیاست های اقتصادی دولت به نفع مردم نیست، 
گفت: در حالی که در بلند مدت معلوم می شود این برنامه  ها به نفع مردم و راه 
نجات اقتصاد کشور است. نگاه اشتباهی است که بخواهیم توانمندی های 
خود را از غرب بخواهیم و این کار نشانگر درماندگی و واماندگی است. وزیر 
کشور با بیان این که اقتصاد کشور باید از بن بست های ایجاد شده نجات یابد، 
در تبیین برنامه های اقتصادی دولت برای اصالحات در این حوزه توضیح 
داد: دولت در ابتدا فرصت کافی برای تبیین سیاست های خود نداشت اما 
مردم به مرور و پیوسته با سیاس��ت های دولت آشنا و نسبت به آن اقناع 
می شوند و هر چه جلوتر می رویم اعتماد عمومی هم بیشتر می شود و مردم 

توجه بیشتری به این سیاست  ها خواهند کرد. 

 فرمانده نیروی دریایی ارتش:
نیازی به حضور هیچ مهمان ناخوانده   ای

 در منطقه نیست
فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران با بیان اینکه 
این نیرو توانس�ته با اقتدار، امنی�ت مرزهای آب�ی را تأمین کند، 
گفت: امنیت منطقه نیاز به حضور هیچ مهمان ناخوانده ای ندارد. 
امیر دریادار شهرام ایرانی در گفت وگو با فارس درباره آخرین وضعیت 
مرزهای آبی کشورمان اظهار داش��ت: نیروی دریایی ارتش با توجه به 
اینکه در عمق دریا حضور دائمی دارد، توانسته است با اقتدار امنیت را 

در فاصله خیلی دور به عنوان لبه بیرونی نظام تأمین کند. 
وی در پاسخ به این سؤال که  آیا دش��من توانسته است به اهداف خود 
در آب های خلیج فارس برس��د ، اذعان کرد: نه تنها دش��من نتوانسته 
است به اهداف خودش در مرزهای سرزمینی ما برسد، بلکه از اهدافش 
عقب نشینی هم کرده، به گونه ای که امروز در منطقه حضور جدی ندارد 
و حرفی هم برای گفتن ندارد. فرمانده نیروی دریایی راهبردی ارتش 
جمهوری اسالمی ایران همکاری کشورهای منطقه را از ارکان تقویت 
امنیت منطقه برشمرد و افزود: آنچه دشمن بر آن تمرکز می کرد بحث 
تأمین امنیت بود که بحم��داهلل این امنیت با وج��ود نیروهای غیور و 

توانمند جمهوری اسالمی در منطقه برقرار است. 
دریادار ایرانی با تأکید بر اینکه منطقه جهت امنیت نیاز به حضور هیچ 
غیر موجه و مهمان ناخوانده ای ندارد، گفت: ب��رای ارتقای امنیت در 
منطقه نیز حتماً نیاز است که همه کشورهای منطقه دست به دست هم 
دهند و این دوستی و اخوت خود را تعمیق ببخشند. وی درباره آخرین 
دس��تاوردهای نیروی دریایی ارتش در حوزه تس��لیحات تمام بومی 
توضیح داد: آخرین دس��تاورد جوانان متخصص و انقالبی ما س��اخت 
و رونمایی از » ناوش��کن تمام ایرانی دنا « بود که اخیراً در یک رزمایش 
مرکب در صحنه بین المللی با شرکت چندین کشور حضور پیدا کرد و 

حضورش هم مؤثر و موفق بود. 

حسین عبداللهی فر

ط�ول  در  کش�ورمان  عش�ایری  جامع�ه   
ق�رون متم�ادی پرچم�دار افتخ�ار و عظم�ت 
و ع�زت و دیان�ت مل�ت ای�ران ب�وده اس�ت. 
سردار سرتیپ پاس��دار غالمرضا سلیمانی، رئیس 
سازمان بسیج مستضعفین در آیین شب شعر شهدای 
ایل که در راستای کنگره ملی 11هزار شهید جامعه 
عشایری کش��ور در فرهنگس��رای بزرگ شهرکرد 
برگزار شد، با اشاره به مضامین اشعار شاعران عشایر 
در این برنام��ه اظهار کرد: همین طور که ش��عرا در 
شعرهای خود با مضامین دینی و مضامین اسالم ناب و 
همراهی و تبعیت از امامت و والیت و مراجع، شجاعت 
و مقاومت، دشمنی با دشمنان اسالم و خدمتگزاری 
و فداکاری در راه اسالم عزیز و میهن اسالمی و مردم 
فداکار ایران سخن گفتند، اینها ویژگی های برجسته 
جامعه عشایری کشور ما بوده، هست و خواهد بود. وی 
ادامه داد: عشایر هم در قبل از انقالب اسالمی عامل 
این عزت و عظمت برای ملت عزیزمان بوده  و هم در 
دوران پیروزی انقالب اس��المی و به وی��ژه در دوران 
دفاع مقدس که تقدیم 11هزار ش��هید سند گویای 

این سخن است. 

رئیس سازمان بسیج مستضعفین به همراهی عشایر 
با نهضت امام خمینی )ره( از دوران خرداد 1342 و 
فشار رژیم پهلوی بر ایشان و قصد دستگیری معظم له 
اشاره کرد و با یادآوری نامه رئیس ایل پاپی از لرستان 
به حضرت امام)ره( به نیابت از عشایر کشور و اعالم 
آمادگی عشایر برای جهاد در راه آرمان های مرجعیت 
جهان تشیع، اظهار کرد: حضرت امام خمینی در پاسخ 
به این نامه ضمن تشکر مرقوم فرمودند: عشایر ذخایر 
حضرت بقیه اهلل االعظم هستند؛ سخنی که بعد از 
انقالب اسالمی امام راحل به تعبیر دیگری فرمودند؛ 

عشایر ذخایر انقالب هستند. 
س��ردار س��لیمانی گفت: این حقیقتی است که در 
کالم موال و مقتدایمان حضرت امام خامنه ای عزیز 
مدظله العالی هم بار ها تکرار ش��د در سفر هایی که 
به اس��تان ها تش��ریف می بردند و در دیدار با عشایر 
سجایای عشایر را بیان می کردند و از فداکاری و دیانت 

و والیتمداری عشایر سخن می گفتند. 
رئیس سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به بیانات 
مقام معظم رهبری در دیدار اعضای س��تاد کنگره 
ملی 11هزار شهید جامعه عش��ایری کشور اظهار 

کرد: معظم له در این دیدار هم، جمالت بسیار قوی و 
رسایی در وصف عشایر کشور و قدرشناسی از عشایر 
و شهدای عشایری و سجایای عشایر بر زبان مبارک 
جاری کردند که برای همه ما درس اس��ت و در روز 
اجالس��یه این کنگره پخش می ش��ود. وی با اشاره 
به جنگ ترکیبی دش��منان انقالب اسالمی، گفت: 
همه ما در عرصه جهاد تبیین مقابل جنگ ترکیبی 

دشمنان قرار داریم. 
سردار سلیمانی افزود: همه این اشعاری که قرائت شد 
با زبان شعر و با هنر شعر جهاد تبیین بود و مشخص 
بود که همه س��ازندگان این مضامین هنرمندانه و 
هوشمندانه به شرایط موجود و مختصات فعلی انقالب 
اسالمی و میهن اسالمی و ملت بزرگ ایران آگاهی 
دارند، که این نشان دهنده حد ممتاز و اعالی بصیرت 

عشایر ما در حال حاضر است.
 وی، جهاد تبیین در مقابل دشمن و کنش گری فعال 
برای خنثی سازی عملیات روانی و ترفندهای دشمنان 

اسالم در فضای مجازی را مورد تأکید قرار داد. 
رئیس س��ازمان بسیج مس��تضعفین، القای یأس و 
ناامیدی به مردم در فضای مجازی و احساس پوچی 

و رسیدن به بحران هویت را از توطئه های دشمنان 
برشمرد و گفت: دش��منان ما آنچنان بی رحمانه بر 
ملت ایران می تازند که با تمسک به پوچی، نا امیدی 
را به ملت ایران القا می کنند، در حالی که آینده کاماًل 
روشن و مسیر ملت ایران در ش��رایط صعودی قرار 
دارد، اما مش��کالتی هم در این بین وجود دارد. وی 
تأکید کرد: استمرار راه شهدای عزیز و 11هزار شهید 
عشایری این اس��ت که هرکدام از ما یک افسر جهاد 

تبیین باشیم. 

سران کش�ور ونزوئال به مقاومت، اتخاذ مواضع 
انس�ان دوس�تانه در حمایت از م�ردم مظلوم 
فلسطین و همبستگی شان با کشور هایی که تحت 
ظلم امریکا هستند شناخته می شوند. از سال 
۸۳ تاکنون هفت بار سران کشور ونزوئال به ایران 
سفر کرده اند؛ سفر هایی دوستانه با هدف تحکیم 
روابط و گسترش دامنه  همکاری های دوکشور. 
آقای نیکالس مادورو، رئیس جمهور ونزوئال در 
جریان س�فر اخیر خود به ایران با رهبر انقالب 
اس�المی دیدار کرد. مادورو در این دیدار ضمن 
تشکر از مواضع و کمک های جمهوری اسالمی 
ایران به پی�روزی ونزوئال در مقابل اس�تکبار و 
توطئه های صهیونیسم اشاره کرد. پایگاه اطالع 
رسانی KHAMENEI. IR به همین مناسبت به 
گفت وگو با رئیس جمهور ونزوئال پرداخته است. 
 در دی�دار اخیر ش�ما با رهب�ر انقالب 
اس�المی، ایش�ان فرمودند که ایران و 
ونزوئال با هم روابط نزدیکی دارند. نظر 
شما در خصوص این جمله مهم حضرت 

آیت اهلل خامنه ای چیست؟
ایران و ونزوئال از سال 2001، از اولین دیدار هوگو 
چاوز، روابطی مثال زدنی از نظر سیاسی، دیپلماتیک، 
اخالقی و معنوی ایجاد کرده اند. در این سفری که 
انج��ام داده ام، از لحاظ موارد هم��کاری که داریم 
پیش می بریم این رابطه ای نمونه و قابل مشاهده 
است که موفقیت های زیادی داشته ایم. به همین 
خاطر، آیت اهلل خامنه ای درست می گویند که روابط 

فی مابین، منحصربه فرد و فوق العاده است. 
 موضوع دیگری که در این دیدار مطرح 
شد، توطئه مستمر علیه ونزوئال از طریق 

موساد اس�ت. امکان دارد کمی درباره 
جزئیات این توطئه  ها توضیح بدهید؟

بله، متأس��فانه امپریالیس��م و صهیونیس��م علیه 
فرایندهای مترق��ی انقالبی در امری��کای التین و 
کارائیب به خصوص انقالب بولیواری، توطئه کرده و 
همچنان می کنند، زیرا ما آلترناتیو و گزینه جایگزین 
واقعی  هس��تیم؛ آلترناتیو حق و عدالت، آلترناتیو 
آزادی، آلترناتی��و دموکراس��ی و آلترناتیو تحقق 
پروژه های کاماًل انس��انی برای منطق��ه امریکای 
التین و دریای کارائیب. به جز همه اینها، توطئه های 
موساد به این دلیل است که ما موضع محکمی در 
همبس��تگی و حمایت از مردم فلسطین، حقوق 
تاریخی این م��ردم و از مقاومت فلس��طین داریم. 
حمایت ما محکم و منحصربه فرد است و از اینجا به 

بعد هم به همین منوال ادامه خواهد داشت. 
 نقش سردار سلیمانی و نیروی قدس در 
20 س�ال اخیر در تحکیم روابط ایران و 

ونزوئال چه بوده است؟
من در ماه مارس و آوریل 2019 از نزدیک با سردار 
سلیمانی آشنا شدم. او زمانی به ونزوئال آمد که ما از 
حمالت سایبری علیه تأسیسات برق رنج می بردیم؛ 
حمالتی که از داخل خاک ای��االت متحده امریکا 
انجام  می شد. من واقعاً نمی دانستم که او چقدر عالی 
اس��ت، اما صحبتی که با او داشتم بسیار دلنشین 
بود؛ گفت وگویی بود ک��ه در آن همه موضوعات را 
مرور کردیم و بالفاصله او پیشنهاد کمک به دست 
کارشناسان ایرانی را داد. دو یا س��ه روز بعد از این 
پیشنهاد، کارشناسان ایرانی برای تعمیر خدمات و 

تأسیسات برق به ونزوئال آمدند. 
 رهبر انق�الب اس�المی معتقدند »اگر 

حضرت عیس�ی مس�یح علیه السالم 
امروز در میان ما می بود، لحظه ای را برای 
مبارزه با س�ردمداران ظلم و استکبار 
جهانی از دس�ت نمی داد. « نظر ش�ما 

درباره این موضوع چیست؟
ما مسیحیاِن معتقدی هستیم؛ فکر و دعای ما بر 
اساس مسیحیت اس��ت. عملکرد ما هم براساس 
مسیحیت است. مسیح برای مقابله با امپراتوری  ها 
و مقابله با امپراتوری ه��ای روم به این دنیا آمد. او 
جان خود را کف دس��تش گرفت و زندگی خود را 
فدای مبارزه با امپراتوری روم کرد. اگر از مسیحیت 
ادعایی داشته باش��یم، خصلت ضدامپریالیستی 
و حقیق��ت طلب��ی و عدالت خواه��ی آن در برابر 
ستمگران است. من هم هیچ شکی ندارم که اگر 
حضرت مسیح امروز در بین ما بود، در خط مقدم 
مبارزه با امپریالیسم و استعمار و تمام اشکال ستم 

قرار می گرفت. 
 در دوران ریاس�ت جمهوری چندی�ن 
دیدار با آیت اهلل خامنه ای داشتید. اگر 
ناگفته ای از این دیدار ها دارید، بفرمایید. 
اگر ناگفت�ه ای از دی�دار آق�ای چاوز و 

آیت اهلل خامنه ای هم دارید، بفرمایید. 
من همیشه حافظه آیت اهلل خامنه ای را تحسین 
می کنم. واقعاً ایش��ان این روز ه��ا خاطراتی را به 
یاد دارند. در صحبتی که داش��تیم، ایشان بعضی 
از مکالمات��ی را که ب��ا فرمانده چاوز داش��تند، به 
یاد آوردند؛ مکالماتی که فرمان��ده چاوز بعضی از 
خاطرات خودش را با کوبا و فرمانده فیدل کاسترو 
تعریف کرده بود. مثل این خاطره که طوفانی داشت 
به سمت کوبا می آمد و بین فیدل و چاوز مکالمه ای 

صورت گرفت. فیدل به چاوز می گوید: اآلن باید دعا 
کنی، برای ما دعاکن! چاوز هم برای آنها دعا می کند. 
آن روز گذشت و خطر طوفان از کوبا رد شد. چاوز به 
فیدل زنگ زد و گفت: معجزه شد! فیدل هم جواب 
داد که بله! خدا به تو و دوستانت کمک می کند. در 
آخرین صحبتی که با آیت اهلل خامنه ای داشتم این را 
دوستانه و محبت آمیز به یاد فرمانده چاوز و فرمانده 
فیدل کاسترو بیان کردند. واقعاً گفت وگو با آیت اهلل 
خامنه ای سرشار از معنویت و حکمت است. مردم 
ونزوئال و آرمان هایشان را دوست دارند و همیشه 

ایده  ها و توصیه های بسیار خوبی به ما می دهند. 
 نگاه شما به محور مقاومت چگونه است و 

آن را شامل چه کشور هایی می دانید؟
محور مقاومت در سراسر جهان به ویژه در غرب آسیا، 
در آس��یا، در آفریقا، در امریکای التین و کارائیب 
هست. مقاومت همچنین متعلق به مردمانی است 
که علیه نئولیبرالیسم، نژادپرستی و اشکال مختلف 
استعمار )استعمار سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و 
سایبری( مبارزه می کنند. استعمار سایبری، چیزی 
اس��ت که اکنون از طریق شبکه های اجتماعی در 

حال افزایش است. 
همه ما ک��ه با اس��تعمار مبارزه می کنی��م و برای 
اس��تعمارزدایی از ذهن و مردم خود می جنگیم، 
بخش��ی از مح��ور مقاوم��ت در برابر ش��یوه های 
امپراتوری برای تحمیل هژمونی در جهان هستیم. 
قرن بیست ویکم، قرن ماست. قرن اتحاد مردم است. 
قرن ر هایی خلق است. قرن عدالت و حقیقت است. 
امپراتوری  ها در مرحله افول هس��تند و پروژه های 
مردم برای خوشبختی، توسعه و عظمت تازه شروع 

شده است. این قرن، قرن ماست. 

رئیس سازمان بسیج مستضعفین:

11 هزار شهید سند گویای عظمت عشایر در انقالب است 

  رئیس جمهور ونزوئال در گفت وگو با پایگاه اطالع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای: 

 اگر مسیح میان ما بود در خط مقدم مبارزه با امپریالیسم بود 

   خبر اول

    دفاعی

     گفت وگو

فرمانده کل سپاه:

  دشمنان هرگز نسخه سعادت ملت ایران را تجویز نمی کنند

اجازه نمی دهیم دست دشمن به حریم امنیت ما برسد

فرمانده کل سپاه پاس�داران انقالب اسالمی، 
با بیان اینکه دش�من بر طب�ل تحریک اذهان 
م�ردم می کوبد،گف�ت: ب�ا خدمت ب�ه مردم، 
روحیه فداکاری و گذش�ت اج�ازه نمی دهیم 
که دس�ت دش�من به حریم امنیت ما برس�د. 
به گزارش س��پاه نیوز، سردار سرلش��کر پاسدار 
حس��ین س��المی، فرمانده کل س��پاه و فرمانده 
قرارگاه ثاراهلل تهران در آیین گرامیداشت سی امین 
سالگرد صدور فرمان تأسیس  قرارگاه ثاراهلل تهران 

از س��وی فرماندهی معظم کل ق��وا حضرت امام 
خامنه ای )مدظله العالی( و تجلیل از خانواده های 
معظم شهدای این قرارگاه با اشاره به اینکه در دنیا 
یک نقطه مرکزی تدبیر، الهام، آگاهی، حرکت و 
راهبرد وجود دارد که با دنیای کفر و الحاد ستیز 
می کند ، گفت: دش��من این نقطه را شناس��ایی 
ک��رده و می داند ک��ه تحمیل شکس��ت های پی 
در پی آنه��ا به ویژه در بالد اس��المی از این نقطه 
است. وی افزود: دش��منان دریافته اند که شیب 

شتاب دار نزول قدرت آنها از این نقطه سرچشمه 
می گیرد و به همین جهت این نقطه، نقطه تقابل 
تمام دش��منی ها و همگرایی های شیاطین عالم 
و نقطه ای اس��ت که در آن همه توطئه ها خنثی 

می شود و آن شهر تهران است. 
سرلش��کر س��المی از تهران به عن��وان لنگرگاه 
آرامش و ثبات انقالب و جامعه ن��ام برد و افزود: 
تهران شهری با دامنه های بین المللی و تأثیرات 
جهانی و نیز ب��ا مردمانی آگاه و بصیر اس��ت که 

س��ختی  ها را با قدرت آگاهی و ایم��ان و تحمل 
پشت سر گذاشته اند. وی با بیان اینکه دشمنانی 
که ارزش های ما را تحریف می کنند به دنبال این 
هستند که آستانه تحمل مردم را کاهش دهند، 
تسلیم را نسخه دش��من برای ملت ایران نامید و 
گفت: آنها دشمن هویت، عزت، استقالل، آزادی، 
شرف و کرامت ما هستند و هرگز نسخه سعادت 

ملت ایران را تجویز نمی کنند. 
سرلشکر سالمی با بیان اینکه مردم ایران می دانند 
که آنچه در ذهن رهبر معظ��م انقالب می گذرد 
جز سعادت، پیش��رفت، امنیت، استقالل، آزادی 
و حرمت این جامعه نیس��ت، تصریح کرد: قدرت 
فیزیکی یک نظام خوب اس��ت ام��ا اگر حکمت 
رهبری پشت آن نباشد آن قدرت به عکس خود 
تبدیل می شود مانند امریکا که فاقد یک رهبر با 
روحیه کاریزما بوده و از قدرت حکمت برخوردار 
نیست و همین امر باعث فرس��ایش روح جامعه 

می شود. 
فرمانده کل س��پاه با اش��اره به اینکه باید تولید 
امنیت کنیم نه اینکه مانع ناامنی بشویم، افزود: 
تولید امنیت به این معنا است که امنیت آن قدر 
بزرگ وریشه دار باشد که هیچ چیز قادر به برهم 
زدن آن نش��ود، در حالی که جلوگیری از ناامنی 
آخرین مرحله از تالش است و ما به بهترین روش 

می اندیشیم و آن روش تولید امنیت است. 
فرمانده قرارگاه ثاراهلل تهران با بیان اینکه دشمن 
بر طبل تحری��ک اذهان م��ردم می کوبد ،گفت: 
همه دس��تگاه ها باید تالش خود را ب��رای تولید 
امنیت انجام دهند تا مردم تالش ها را در میدان 
ببینند. سرلشکرسالمی  در پایان از مردم به عنوان 
کلیدواژه قدرت نام برد و گفت:باخدمت به مردم، 
روحیه فداکاری و گذش��ت اجازه نمی دهیم که 
دست دشمن به حریم امنیت ما برسد و امنیت را 

مردمی می کنیم. 
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باالخره تخصص شما برجام بود
 یا پوشک بچه!؟

  فرافکنی و فرار از مسئولیت این روز ها سکه رایج 
میان مدعیان اصالح طلبی شده است. این جماعت 
مدعی که در طول چهار دهه گذش��ته همواره در 
دس��تگاه های مختلف اجرایی و تقنینی حضور پر 
رنگی داشته، هربار که معضلی در جامعه نمود پیدا 
کرده، کوشیده  پشت اظهارنظرهای عوامانه، نقش 
اپوزیسیون جریان حاکم را  بازی کند، بی آنکه سهم 
خود را در پیدایش معضالت و مش��کالت جامعه 
بپذیرد؛ گویی اینان از کرات دیگ��ر به این جامعه 
آمده اند و در ایجاد شرایط کنونی کشور هیچ نقشی 

نداشته اند. 
دکتر مسعود پزشکیان از جمله این افراد است که 
طی چهار دهه گذش��ته، همواره در مناصب مهم 
مدیریتی از جمله وزارت بهداشت دولت اصالحات 
و همچنین ادوار مختلف مجلس حضور داشته است، اما امروز وقتی که 
در واکنش به اظهار نظر شاذ و سخیف یک نماینده درباره ازدواج دختران 
ایرانی با مسلمانان شیعی عالقه مند به ایران، مورد پرسش قرار گرفته، 
گفته است: »مشکل جوانان ما ازدواج کردن نیست، بلکه بیکاری، فقر، 
نبودن مسکن مناسب و عدم اطمینان به آینده است. وقتی نمی توانی خانه 
کرایه کنی و چهارتا پوشک برای بچه ات بخری چطور می خواهی بچه دار 
شوی؟... اینها بحث های الینحلی است که ما جوابی برای آنها نداریم. بعد 
اینجا تشویق می گذاریم که اگر اینگونه شد ما فالن چیز را می دهیم این 
راه حلی نیست که مشکل ما را حل کند. « او اضافه کرده: »شرایط کنونی 

حاصل سیاستگذاری های فرهنگی است. «
اظهار نظر پزشکیان درباره سیاس��ت های فرهنگی که به زعم او عامل 
مشکالت کنونی ازدواج شده، در حالی است که او همواره تأکید داشته 
در مسائل غیر تخصصی اظهار نظر نمی کند. اما او در مجلس نهم عضو 
کمیسیون برجام بود و به آن رأی داده بود، اما بعد ها هنگامی که درباره 
برجام مورد س��ؤال واقع ش��د گفت به دلیل تخصصی بودن برجام زیاد 
متوجه قضایا نشدم! پزش��کیان بعد ها گفت  همین غیرتخصصی عمل 
کردن ما کشور را به این شرایط عجیب و غریب رسانده است؛ به طوری 
که هیچ کس نیز نمی خواهد اشتباه خود و ورود غیرکارشناسی اش را در 

چنین موضوعاتی بپذیرد. 
اکنون بر اساس منطق خود آقای پزشکیان این سؤال از وی مطرح است 
که بر اس��اس کدام تخصص به حوزه ازدواج و مسائل و مشکالت مربوط 
به آن ورود کرده است؟ او البته ممکن است بگوید در مقام ایفای وظیفه 
نمایندگی ملت چنین اظهار نظری کرده است، در این صورت باید پرسید 
صرف طرح مسئله که مشکلی را حل نمی کند. راهکار او برای حل مشکل 
جوانان و ازدواج آنها چیست؟ و این سؤال از مدعیان اصالح طلبی مطرح 
است که آیا مشکالت کنونی ازدواج یک شبه ایجاد شده؟ اگر غیر از این 
است- که هست- نقش اصالح طلبان در پیدایش این مشکالت چقدر 
است؟ اینکه روزی به بهانه کودک همسری ازدواج را تخطئه کنی، یک 
روز به صورت غیر رسمی ازدواج سفید تجویز کنی و روز دیگر با مشکالت 

اقتصادی جوانان را از ازدواج منصرف کنی، ریشه در چه تفکری دارد؟ 
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