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صاحب امتیاز :موسسه فرهنگی و هرنی راه روشن

اگر مردم مى دانستند كه چه [فضيلتى] در اذان است  ،بر سر [گفتن ]آن  ،با

يكديگر مى جنگيدند .

ایران است که آمریکا را
مدیریت میکند

ان قدرتمنــد
فرمانــده کل ســپاه پاســداران گفــت :ایــر ِ
اســامی امــروز رقیــب آمریــکا اســت؛ ایــن نبــرد در تمام
زمینههــا در جریــان بــوده و بســیج در ایــن رقابــت و
خنثیســازی تفکـرات غربــی از جامعــه ،نقــش اساســی
و تعیینکننــده را ایفــا کــرده اســت.
ی فرمانــدهکل
ســردار سرلشــکر پاسـدار حســین ســام 
ســپاه پاس ـداران انقــاب اســامی در مراســم افتتاحیــه
همایــش حوزههــای بســیج دانشــجویی  210دانشــگاه
برتــر کشــور اظهــار داشــت :بســیج تفکــری دینــی و
اســامی اســت ،ســاختاری اســت کــه شــاکله جهــاد
و ســعادت ایــن جامعــه را در خــود متبلــور میســازد.
بســیج یــک تشــکل بــدون قطــب ،بیانتهــا ،بیکرانــه
بــا خاصیــت نهایتناپذیــری اســت .وی افــزود :هندســه
فکــری انقــاب در عــرض و طــول ســیال ایــن حقیقــت
عظمــی میدرخشــد ،بیمــرز اســت ،بســیج بیحصــار
اســت در افقــی پهنــاور حرکــت میکنــد ،هماننــد
ل زمیــن گرمابخــش اســت بــه
خورشــید بــه همــه اهـ 
همــه نــور میافشــاند هماننــد قطــرات طراوتبخــش
بــاران بــر تــن همــگان میبــارد .سرلشــکر ســامی
تصریــح کــرد :ایــن چنین تشــکلی در هیــچ نقطـهای از
عالــم وجــود نـدارد ،شــاید تکرارناپذیــر بهدلیــل موقعیت
خــاص انقــاب فقــط متعلــق بــه ایــن حالــت از تفکــر
و اندیشــه اســت .میــدان رشــد آن ســرزمین انقــاب
اســت .در ســرزمین انقــاب ایــن شــجره رشــد میکنــد
و ثمــر میدهــد و ایــن یــک واقعیــت مســلم اســت
لوســه ســال انقــاب کــه
کــه مــا در طــول ایــن چه 
بنــده حقیــر و بخشــی از دوســتانی کــه در ایــن جمــع
حضــور دارنــد ایــن توفیــق را داشــتهایم کــه نظارهگــر
تمــام حـوادث تلــخ و شــیرین و همــه فرازونشــیبهای
ایــن ســالهای پرحماســه و پرحادثــه بــوده باشــیم و بــا
نقشآفرینیهــای بســیج آشــنا شــده باشــیم و آن را از
نزدیــک در می ـدان دیــده باشــیم.
وی خاطرنشــان کــرد :مــا از تاریــخ تاریکــی متولــد
شــدهایم از تاریخــی کــه ســیطره اســتعمار و اســتبداد
دههــا ســال و صدهــا ســال بــر ایــن ســرزمین ،انجمــاد
فکــری ایجــاد کــرده بــود یعنــی یــک ملــت در جمــود
فکــری در انجمــاد اندیشــه در یخبنــدان آگاهــی ،در
تیرگــی جهــل ،در ظلمــت جهالــت مــدرن زندگــی
میکردنــد مــا ایــن حالتــی داشــتیم بهخصــوص در
آن ســالهای مبتنــی بــر انقــاب کــه اندیشــه غــرب
بهتدریــج در حــال تبیینشــدن بــه یــک مدل در کشــور
مــا میشــد و هویــت ملــی و هویــت اســامی و دینــی
ایــن ملــت را غــارت میکــرد و اجــازه تفکــر پیرامــون
یداد.
سرنوشــت خــود را نمــ 
فرمانــدهکل ســپاه پاس ـداران انقــاب اســامی عن ـوان
کــرد :ســاختن سرنوشــت در یــک جامعــه زمانــی اتفــاق
میافتــد کــه رهبـران یــک جامعــه منشــأ تولیــد تفکــر
بـرای اداره آن باشــند یعنــی جایــی که تفکر اســتراتژیک
ـ بهتعبیــر امــروزی تفکــر راهبــردی ـ وجــود داشــته
باشــد ملــت بر سرنوشــت خــود حاکــم اســت .وی اضافه
کــرد :در دوران حاکمیــت طاغــوت ایــن ملــت از ســطح
تفکــر راهبــردی محــروم بــود بــه مــا حداکثــر ارتفاعــی
یدادنــد عملیــات بــود ،شــما وقتــی
کــه در اندیشــه م 
ســطوح مدیریــت را میخوانیــد ســه ســطح تاکتیکــی،
راهبــردی و عملیاتــی میبینیــد .سرلشــکر ســامی
بیــان داشــت :ســطح تاکتیکــی فیزیکیتریــن نــوع
تفکــر اســت کــه بــه اجــرای اندیشــهها میپــردازد،
ســطح اســتراتژیک عالیتریــن ســطح تفکــر اســت کــه
اولویتهــا و سیاســتها و جهتگیریهــای اساســی
را تعییــن میکنــد و بــه تعییــن هدفهــای اساســی
میپــردازد و مســیر و طریــق دســتیابی بــه هدفهــا
را بــا اســتفاده از ظرفیتهــا و ابزارهــای موجــود ممکــن
میســازد .یــک ســطح واســطهای وجــود دارد کــه
اندیشــه ســطح اســتراتژیک را دریافت میکنــد و آن را به
ســطح تاکتیکــی ترجمه میکند و به آن ســطح واســطه
و عملیاتــی میگوینــد .فرمانــدهکل ســپاه پاســداران
انقــاب اســامی گفت :در مدیریت سیاســی مــا و هم در
مدیریــت اقتصــادی و فرهنگــی و هــم در ابالغــات و فعل
و انفعــاالت نظامــی و امنیتــی ایــن ســطوح تعریف شــده
اســت .تقریبـاً در همــه عالــم نیــز ایــن تقســیمبندی بــه
تفکیکــی ســطوح وجــود دارد .چــون شــما اهل اندیشــه
هســتید محمــل آگاهــی هســتید ،معیــار و میـزان فکر
برتــر در جامعــه هســتید ،اندیشــهورزی میکنیــد بــا
فضــای اســتبداد ســروکار داریــد ،ایــن مباحــث مهــم
اســت.
وی افــزود :ایـران فاقــد ســطح اســتراتژیک تفکــر بــود و
ایــن حالتــی که دشــمن تحــت این عنـوان «جداســازی
بیــن ذهــن و جســم» ایجــاد میکنــد تــا بــا اســتفاده از
ذهــن منفصــل در نقطــه دوردســت تحــرکات فیزیکــی
یــک جامعــه را در کنتــرل بگیــرد ایــن دقیقـاً در دوران
قبــل از انقــاب واقعیــت داشــت ،یعنــی ذهــن متصــل
ایرانــی بــه جســم ایرانــی متصــل نبــود بهتعبیــری ایــن
تفکــر بایپــس میشــد از نقطــ ه مبــدأ کــه غــرب
بــود اندیشــه سرنوشــت ب ـرای ای ـران شــکل میگرفــت
و ایرانیهــا کارگ ـزار تفکــری بودنــد کــه غربیهــا قــوه
آن بودنــد.
وی ابـراز داشــت :در چنیــن فضایــی زندگــی میکردیــم،
یعنــی مــا بخشــی از نقشــه جغرافیــای سیاســی غــرب
بودیــم ،یــک ایالــت منفصــل امــا در جغرافیای سیاســی
غــرب توصیــف میشــدیم یعنــی اســتقالل سیاســی
وجــود نداشــت ،اســتقالل سیاســی یعنــی اینکــه یــک
کشــور نبایــد بـرای خــود تعییــن خطمشــی و تعییــن
موقعیــت در دســتگاه مختصــات بینالمللــی کنــد ،نــه
اینکــه وضعیــت او را در دســتگاه مختصــات جهانــی،
قــدرت دیگــری تعییــن کنــد ،مســیر حقیقــت او را
قــدرت دیگــری بســازد یعنــی اگــر کشــوری در میـدان
جاذبــه مرکــزی قــدرت دیگــری ق ـرار گرفــت و تحــت
تأثیــر جاذبــه سیاســی او عمــل کــرد این فاقد اســتقالل
سیاســی اســت .کشــوری کــه اســتقالل سیاســی نـدارد
فاقــد اســتقالل فرهنگــی ،اقتصــادی ،علمــی ،امنیتــی
و دفاعــی اســت و مــا اینگونــه بودیــم ،مــا بخشــی
از سیاســت ســتونهای دوگانــه آمریــکا در منطقــه
بودیــم تحــت عن ـوان «دکتریــن ســتونهای دوگانــه»
یــا دکتریــن لوالهــای دوگانــه ،ایــن دو کــه پاشــنه
یداد ایران و عربســتان
سیاسـتهای آمریــکا را شــکل مـ 
ســعودی بودنــد ،اما عربســتان ســعودی آن زمــان قدرت
قابلتوجهــی نبــود کمــا اینکــه امــروز هــم نیســت.
فرماندهکل ســپاه پاسـداران انقالب اســامی گفــت :ایران
بــود کــه بهدلیل موقعیــت جغرافیایــی ،وســعت و قدرت
اقتصــادی میتوانســت بهعن ـوان یــک ناقــل منطق ـهای
بـرای پیشــبرد سیاسـتهای آمریــکا عمــل کنــد ایــن
یدادنــد هماننــد
بهتریــن لقبــی بــود کــه بــه ای ـران م 
لقبــی کــه در جنــگ جهانــی بــه ای ـران دادنــد تحــت
عنـوان «پــل پیــروزی» ،یعنــی ارتشهــای متحدیــن و
متفقیــن از آن میگذشــتند و آن زمــان اینگونــه بــود.

چرا خودکشی در اسالم گناه کبیره است؟

بــر اســاس آموزههــای قــرآن و حدیــث اهــل
بیــت علیهمالســام ،بــه محــض آنکــه انســانی
خودکشــی میکنــد فرشــتههای عــذاب را
مشــاهده میکنــد و رویدادهایــی بــرای او
اتفــاق میافتــد.
یکــی از بدتریــن و شــنیعترین اقداماتــی کــه
برخــی انســانها در مواجهــه بــا مشــکالت و
ســختیهای زندگــی مرتکــب آن میشــوند،
خودکشــی اســت؛ مرگــی کــه بــر اســاس
آموزههــای قــرآن کریــم و حدیــث اهــل بیــت
علیهــم الســام بــه عنــوان قتــل و انسانکشــی
بــه حســاب میآیــد و آثــار و نتایــج بســیار
بــدی در زندگــی اخــروی فــرد و زندگــی
دنیایــی اطرافیــان و آشــنایان او دارد.
در گفتگویــی بــا دکتــر محســن میرباقــری،
اســتاد قرآنــی ،انجــام داده بــه بررســی مــرگ در
اثــر خودکشــی پرداختــه اســت .آن طــور کــه
ایــن محقــق اســامی توضیــح میدهــد ،نــگاه
دنیایــی مــا ایــن طــور برایمــان رقــم میزنــد
کــه کســی مــرگ فــوری دارد و یــا بــرای کســی
مــرگ و جــان دادن طوالنــی اســت .در عالــم
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حقیقــت ایــن طــور نیســت و چــون روح باقــی
و پایــدار اســت ،مراحــل مــرگ بــرای همــه
انســانها یــک نــوع اســت و افــرادی هــم کــه
اقــدام بــه خودکشــی میکننــد ،مراحــل عــذاب
جــان دادن را بــه طــور مشــخص دارنــد ،چــه از
نــگاه مــا فــوری جــان بدهنــد و یــا مــدت جــان
دادن آنهــا طوالنــی باشــد.
نــوع مــرگ افــرادی کــه خودکشــی میکننــد
چگونــه اســت و چــه تفاوتــی بــا مــرگ طبیعــی
دارد؟
کســی کــه خودکشــی میکنــد هماننــد یــک
قاتــل و محــرم در پیشــگاه خداونــد حاضــر
میشــود .چــون او هــم یــک نفــر را کشــته
اســت و آن فــرد ،خــود شــخص اســت .بنابرایــن
خودکشــی همــان قتــل اســت و فــرد قاتــل
محســوب میشــود.
بــه همیــن دلیــل اســت کــه بــر اســاس روایــات
ایــن نکتــه مشــخص میشــود کــه کســی
کــه خودکشــی میکنــد بســیار ســخت جــان
میدهــد .وقتــی فرشــتههای عــذاب بــر او
نــازل میشــوند ،آنهــا در حالــی هســتند
کــه بــه خــود ظلــم کردهانــد .چنانکــه در
ــم
قــرآن کریــم میفرمایــد « :إ ِ َّن ال َّ ِذ َ
یــن تَ َو َّفا ُه ُ
ال ْ َم َلئ ِ َكــ ُة َظالِمِــی أَنْفُسِ ــ ِه ْم؛آنان کــه فرشــتگان،
جانشــان را در حالــی کــه ظالــم بــه خــود
بودهانــد میگیرنــد».
و فرشــتگان بــه آنهــا میگوینــد« :بَلَــى إ ِ َّن
َّ
ــون؛ آری ،خداونــد
ُــم تَ ْع َم ُل َ
الل َعل ٌ
ِیــم ب َِمــا ُك ْنت ْ
بــه آنچــه انجــام میدادیــد عالــم اســت ».از
کارهــای بســیار زشــت آن اســت کــه انســانی را
بکشــد ،چراکــه مــا مســئول و نگهدارنــده خــود
نیســتیم بلکــه بنــده خــدا هســتیم و حضــور مــا
در ایــن دنیــا بــرای آن اســت کــه رســم بندگــی
را بــه جــا بیاوریــم.
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گاهــی افــراد در اثــر دارو و یــا مــوارد مخــدر و...
خودکشــی میکنــد کــه در ایــن صــورت مــرگ
طوالنیمــدت دارد .امــا اگــر در اثــر پرتــاب
شــدن از جایــی یــا شــلیک اســلحه خودکشــی
کنــد ،آیــا بــاز هــم مراحــل جــان دادن او در
عالــم حقیقــت طوالنــی اســت یــا همــان طــور
کــه مــا در ایــن دنیــا میبینیــم ،مــرگ فــوری
دارد و فــوری جــان میدهــد؟
تفــاوت زیــادی در عالــم حقیقــت نــدارد کــه
مــرگ و خودکشــی چگونــه رخ میدهــد .بــه
محــض آنکــه انســانی خودکشــی میکنــد
فرشــتههای عــذاب را مشــاهده میکنــد و
رویدادهــا بــرای او اتفــاق میافتــد.
نــگاه دنیایــی مــا ایــن طــور برایمــان رقــم
میزنــد کــه کســی مــرگ فــوری دارد و یــا بــرای
کســی مــرگ و جــان دادن طوالنــی اســت .در
عالــم حقیقــت ایــن طــور نیســت و چــون روح
باقــی و پایــدار اســت ،مراحــل مــرگ بــرای همــه
انســا نها یــک نــوع اســت و افــرادی هــم کــه
اقــدام بــه خودکشــی میکننــد ،مراحــل عــذاب
جــان دادن را بــه طــور مشــخص دارنــد ،چــه از
نــگاه مــا فــوری جــان بدهنــد و یــا مــدت جــان
دادن آنهــا طوالنــی باشــد.
در ســوره واقعــه نیــز حــال محتضــر ترســیم
شــده اســت کــهَ « :فلَــ ْو َل إ ِ َذا بَلَغ ِ
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هنــگام خــود نظارهگریــد پــس چــرا هنگامــی
کــه جــان کســی بــه گلــو رســد و شــما وقــت
مــرگ (بــر بالیــن آن مــرده حاضریــد و او را)
مینگریــد و مــا بــه او از شــما نزدیکتریــم لیکــن
شــما بصیــرت نداریــد .پــس چــرا اگــر حیــات بــه
دســت شــما و طبیعــت اســت و شــما را آفریننــده

ای نیســت ،روح را دوبــاره بــه بــدن مــرده بــاز
نمیگردانیــد اگــر راســت میگوییــد؟»
چــرا در قــرآن از لحظــه مــرگ بــه لحظــه یقیــن
تعبیــر شــده اســت؟
همــان طــور کــه اشــاره کردیــد ،از لحظــه مــرگ
بــه لحظــه یقیــن تعبیــر شــده چــون در آن
لحظــه پردههــا از جلــوی چشــم کنــار مــیرود
و انســان بــا عالــم حقیقــت مواجــه میشــود .در
ســوره مدثــر در ایــن بــاره میفرمایــدَ « :و ُك َّنــا
ـن؛ و مــا
ن ُ َك ـ ّ ِذ ُب ب َِی ـ ْو ِم ال ّ ِدیـ ِ
ـن؛ َح َّتــى أَتَانَــا ا ل ْ َیقِیـ ُ
روز جــزا را تکذیــب میکردیــم تــا آنکــه یقیــن
(کــه ســاعت مــرگ اســت) بــر مــا فــرا رســید».
در آن لحظــه همــه مومــن میشــوند ولــی چــه
جــای ایمــان آوردن اســت؟!
در ســوره حجــر نیــز از زمــان مــرگ بــه عنــوان
لحظــه یقیــن تعبیــر شــده اســت .دلیــل ایــن
موضــوع چیســت؟
در آیــه  99ســوره مبارکــه حجــر میفرمایــد:
ــك َح َتّــى یَ ْأت َِی َ
ــد َرب َّ َ
ِیــن؛ و
« َو ا ْع ُب ْ
ــك ا ل ْ َیق ُ
پــروردگارت را تــا هنگامــی کــه تــو را مــرگ
بیایــد ،بندگــی کــن ».درواقــع لحظــه مــرگ
بــرای همــه افــراد فــارغ از دیــن و ایمــان آنهــا،
لحظــه یقیــن اســت .البتــه افــرادی کــه در ایــن
دنیــا مؤمنانــه زندگــی کرد هانــد ،آشــنایی و
انــس بیشــتری بــا عالــم پــس از مــرگ دارنــد
و ایــن آشــنایی موجــب میشــود در لحظــات
جــان دادن ،فشــار و عــذاب زیــادی را متحمــل
نشــوند.
امــا کســانی کــه بــدون توجــه بــه عالــم آخــرت
و زندگــی حقیقــی در ایــن دنیــا بــه ســر
میبرنــد ،در لحظــات جــان دادن و ورود بــه
عالــم دیگــر ،آنچــه را میبیننــد برایشــان آشــنا
نیســت و در اثــر گناهــان دنیایــی دچــار فشــار
روحــی زیــادی میشــوند.

«انســیه خزعلی» رییس ســتاد هفته بزرگداشت مقام زن و روز مادر شد
بــر اســاس حکــم رئیــس شــورای هماهنگــی تبلیغــات
اســامی ،انســیه خزعلــی بــه ریاســت ســتاد هفتــه
بزرگداشــت مقــام زن و روز مــادر منصــوب شــد.
در نشســت هماهنگی ســتاد بزرگداشــت مقــام زن و روز
مــادر کــه بــا حضــور کلیــه اعضــای شــورای هماهنگــی
تبلیغــات اســامی و نیــز حضــور مجــازی  28نفــر از
رؤســای ایــن شــورا از سراســر کشــور برگــزار شــد،
حجــت االســام اشــجری قائــم مقــام شــورای هماهنگی
تبلیغــات اســامی ضمــن اشــاره بــه نقــش بیبدیــل
زنــان در پیــروزی انقــاب اســامی و عرصههــای پــس
از آن گفــت :مــا مرهــون زحمــات و حضــور مؤثر زنــان در
عرصههــای مختلــف کشــور از پیــروزی انقالب اســامی
تاکنون هســتیم.
حجــت االســام اشــجری تبییــن جایــگاه زنــان در
نــگاه امامیــن انقــاب در ترویــج فرهنــگ فاطمــی و
دســتاوردهای زنــان پــس از پیــروزی انقــاب را از وظایف
و ماموریتهــای ایــن شــورا معرفــی کــرد و گفــت :در
راســتای برگـزاری مراسـمهای مذهبــی و ملی ،تشــکیل
ســتاد بزرگداشــت مقــام زن و روز مــادر بــر عهده شــورای
هماهنگــی تبلیغــات اســامی اســت.
او تأکیــد کــرد :انتصــاب معــاون رئیــس جمهــور در امــور
زنــان و خانـواده بهعنـوان رییس ســتاد بزرگداشــت مقام

زن و روز مــادر توســط حضــرت آیــت اهلل جنتــی ،نشــان
از عمــق تخصــص ،تعهــد و شایســتگی ایشــان نســبت به
حــوزه زنــان و خانـواده اســت.
حجــت االســام اشــجری یــادآور شــد :حکــم رییــس
شــورای هماهنگــی تبلیغــات اســامی خطــاب بــه خانــم
دکتــر خزعلــی بــه مــدت ســه ســال اســت و ایشــان
میتوانــد در ایــن مــدت برنامههــا و اهـداف خــود را بـرای
برگـزاری هــر چــه بهتــر برنامههــای ایــن ســتاد بــه ویــژه
روز میــاد حضــرت صدیقه طاهــره ،فاطمه زهرا ســاماهلل
علیهــا پیشبینــی و اج ـرا کنــد.
قائــم مقــام شــورای هماهنگــی تبلیغات اســامی نســبت
بــه در اختیــار قــرار دادن همــه ظرفیتهــای شــورا در
جهــت هــر چــه باشــکوهتر برگـزار شــدن برنامههــای ایام
بزرگداشــت مقــام زن و روز مــادر اعــام آمادگــی کــرد.
در ادامــه ،خزعلــی پــس از دریافــت حکــم ریاســت ســتاد
بزرگداشــت مقــام زن و روز مــادر ضمــن اشــاره بــه موضوع
جنــگ نــرم تأکیــد کــرد :همانگونــه کــه جنــگ ســخت
منبــع مــادی را تحــت تأثیــر قــرار میدهــد ،جنــگ
نــرم موجــب از بیــن رفتــن فرهنــگ ،هویــت ،ارزشهــا
و جایگزیــن شــدن ضــد ارزش بجــای آنهــا میشــود.
متاســفانه جنــگ نــرم موجــب خدشــه در نقش مــادری و
وظایــف دینــی زنــان و دختـران میشــود .هــر گامــی کــه

در جهــت مقابلــه بــا آن نابجا برداشــته شــود یا سســتی
و تعللــی صــورت گیــرد ،موجــب کمــک بــه دشــمن
خواهــد بــود کــه بــا همــه ت ـوان و امکانــات خــود وارد
میـدان شــود ،کمــا اینکــه در حــال حاضــر همینطــور
اســت.
او تصریــح کــرد :یکــی از وظایف و مســئولیتهای بزرگ
مــا در ایــن زمینــه ،توجــه بــه خانـواده و بــه طــور ویــژه
توجــه بــه نقــش زنــان و دختـران اســت کــه هــر چــه
در ایــن حــوزه ســرمایه گـذاری و برنامــه ریــزی صــورت
گیــرد ،تاثیــر آن در نسـلهای آینــده مشــاهده خواهــد
شد .
خزعلــی ادامــه داد :بنــا بــه تعبیــر زیبــای بنیانگ ـذار
انقــاب اســامی حضــرت امام خمینــی رحمـهاهلل علیه
قــرآن انسانســاز اســت و زن انسانســاز؛ پــس هــر زمــان
کــه تفســیر قرآن بــه انحـراف کشــیده شــود ،جامعه نیز
بــه ســوی انحـراف و انحطــاط خواهــد رفــت .هــر زمــان
کــه زن و کارکردهــا و ارزشهــای وجــودی زن تحریــف
شــود ،بایــد منتظــر هالکــت و انحطــاط جامعــه بــود.
او همچنیــن ابــراز لــذا امیــدواری کــرد :مدیریــت و
ســرمایهگذاری در حــوزه زنــان و خانـواده هدفمنــد و بــا
برنامهریــزی صحیــح صــورت پذیــرد.
رییــس ســتاد بزرگداشــت مقــام زن و روز مــادر تأکیــد

کــرد :اســام بـرای زنــان جامعه در همــه زمینههــا برنامه
دارد .مــا نیــز بایــد در هــر موقعیــت زمانــی از آموزههــای
دینــی بهــره بریــم و آنهــا را بــکار بندیــم .البتــه هفتــه
بزرگداشــت مقــام زن و روز مــادر فرصــت مغتنمی اســت
کــه هــم دســتاوردهای انقــاب در ایــن حــوزه معرفــی و
تبییــن شــود و هــم جهــت گیریهــای دیــن مبیــن
اســام در راســتای تعالــی مقــام زن بیــان شــود و زن
الگــوی فاطمــی در ایــن راســتا معرفــی شــود .امیدواریــم
بتوانیــم بــا همــکاری دســتگاههای اجرایــی و ادارات کل
امــور بانـوان اســتانداریهای سراســر کشــور برنامــه ریزی
مــدون و دقیقــی در ایــن حــوزه صــورت گرفتــه و انجــام
پذیرد.

مهمترین پیام عملیات «موازنه بازدارندگی هشتم» انصاراهلل چه بود؟

عملیــات موازنــه بازدارندگــی هشــتم انصــاراهلل عــاوه
بــر اهمیــت بــاال دارای پیامهــای نظامــی ،سیاســی و
راهبــردی متعــددی بــود.
طــی چنــد روز گذشــته پــس از چند بــار هشــدار درباره
عواقــب تجــاوزات ائتــاف ســعودی علیــه یمنیهــا،
پهپادهــای انصــاراهلل مجــددا ً مواضــع عربســتان را هدف
قــرار دادنــد و  3شــهر جنوبــی عربســتان هــدف حملــه
پهپــادی قــرار گرفتــه تــا همزمــان بــا تغییــر موازنــه
زمینــی در مــأرب ،معــادالت آســمان هــم بــه ضــرر
ســعودیها تغییــر کنــد .ایــن عملیــات تحــت عنــوان
«موازنــه بازدارندگــی هشــتم» در پاســخ بــه تشــدید
تجــاوزات جنگندههــای ائتــاف متجــاوز آمریکایــی
ـ ســعودی ضــد مواضــع غیــر نظامــی یمــن صــورت
گرفــت.
نیروهــای مســلح یمــن تهدیــدات خــود ضــد اعضــای
ائتــاف متجــاوز بــه ویژه عربســتان ســعودی را بــار دیگر
آغــاز کــرده و امــارات متحــده عربــی را نیــز مجــددا ً جزو
اهــداف خــود قــرار دادهانــد .در همیــن راســتا انصــاراهلل
تأکیــد کــرد کــه امــارات در صــورت ادامــه تحــرکات
میدانــی خــود ضــد یمــن ،از عملیاتهــای اســتراتژیک
یمنیهــا در امــان نخواهــد مانــد و احتمــال حملــه
بــه مواضــع امــارات و مــزدوران آن در ســاحل غربــی و
مناطــق دیگــر بســیار زیــاد اســت.
نیروهــای مســلح یمــن در عملیــات موازنــه بازدارندگی
هشــتم ،شــماری از اهــداف نظامــی و حیاتــی وابســته به
دشــمن ســعودی را مــورد هــدف قــرار دادنــد که شــامل
پایــگاه ملــک خالــد در عســیر و پایــگاه بینالمللی ملک

عبدالعزیــز در جــده و همچنیــن برخی اهــداف نظامی در
ابهــا و جیــزان و نجــران بــود .تأسیســات آرامکــو در جــده
نیــز مــورد هــدف قــرار گرفــت .در ایــن عملیــات از 14
پهپــاد از نــوع «صمــاد  »3و«قاصــف  ،»2kاســتفاده شــد.
گذشــته از اهمیــت بــاالی این عملیــات ،بیانیــه نیروهای
مســلح یمــن شــامل پیامهــای متعــددی بــود کــه
مهمتریــن آن بــه توانایــی نیروهــای مســلح یمــن در
انجــام عملیاتهــای تهاجمــی علیــه ائتــاف متجــاوز
ســعودی در چارچــوب دفــاع مشــروع از ملــت یمــن
مربــوط میشــود .همانطــور کــه گفتــه شــد عملیــات
موازنــه بازدارندگــی هشــتم در پاســخ به تجــاوزات ائتالف
ســعودی علیــه مــردم یمــن انجــام شــد و تأکیــد میکند
تــا زمانــی کــه ایــن تجــاوزات متوقــف نشــده باشــد
عملیاتهــای راهبــردی انصــاراهلل نیــز ادامــه خواهــد
داشــت.
ائتــاف ســعودی بعــد از شکســت ســنگین در مــأرب
مقابــل انصــاراهلل ،تجــاوزات خــود را ضــد مواضــع
غیرنظامــی یمــن تشــدید کــرد و بــه دنبــال آن دولــت
نجــات ملــی یمــن تهدید کــرد کــه ایــن تجــاوزات بدون
پاســخ نخواهــد مانــد و ائتــاف متجــاوز بایــد عواقــب آن
را تحمــل کنــد .کشــورهای عضــو ائتــاف متجــاوز و در
رأس آنهــا عربســتان تــاش کردنــد تــا ایــن تهدیدهــای
صنعــا را در چارچــوب جنــگ روانــی قــرار دهنــد؛ ایــن در
حالــی اســت کــه آنهــا بــه خوبــی میداننــد هیچکــدام
از تهدیــدات انصــاراهلل صرفــاً در حــد حــرف نبــوده و
بالفاصلــه عملــی شــده اســت.
بــر همیــن اســاس انصــاراهلل بــا محاســبات دقیــق خــود

ظــرف  24ســاعت یــک عملیــات بــزرگ در جغرافیــای
وســیعی از شــمال عربســتان تــا جنــوب آن اجــرا کــرده
و همانطــور کــه «یحیــی ســریع» ســخنگوی نیروهای
مســلح گفت معادلــه «حملــه در برابر حمله» را ترســیم
کر د .
امــا عملیــات موازنــه بازدارندگــی هشــتم انصــاراهلل
پیامهــای نظامــی ،سیاســی ،اقتصــادی و راهبــردی
متعــددی دارد کــه بارزتریــن آنهــا بــه شــکل زیر اســت:
ـ تصمیمگیرنــده اصلــی در جنــگ یمــن ،دولــت
صنعــا بــوده و بــا در دســت گرفتــن ابتــکار عمــل،
توانایــی مقابلــه بــا هرگونــه تهدیــد و همچنیــن پاســخ
فــوری و مســتقیم بــه تجــاوزات را دارد .بــه ویــژه اینکه
عملیــات موازنــه بازدارندگــی هشــتم تنها یــک روز بعد
از تهدیــد انصــاراهلل علیــه ائتــاف متجــاوز ســعودی
صــورت گرفــت.
ـ ایــن عملیــات نشــان داد کــه ذخایــر موشــکهای
بالســتیک و پهپادهــای صنعــا زیــاد اســت و تحــت تأثیر
طوالنــی شــدن جنــگ قــرار نگرفتــه اســت .همچنیــن
خطــوط تولیــد ایــن تجهیــزات برخــاف تبلیغــات
ائتــاف متجــاوز ســعودی ،همچنان بــا ســرعت در حال
فعالیــت اســت.
ـ هــر هدفــی در سراســر عربســتان در تیــررس
موشــکها و پهپادهــای یمنــی قــرار دارد و عملیــات
موازنــه بازدارندگــی هشــتم نشــان داد کــه هیــچ
منطقـهای در عربســتان ،از شــمال تــا جنــوب و شــرق و
غــرب از حمــات موشــکی و پهپــادی انصــاراهلل در امــان
نیســت.

ـ عملیــات بازدارندگــی هشــتم یــک عملیــات حســاب
شــده و در زمــان و مکانــی مناســب انجام شــد و پاســخی
بــه تشــدید تجــاوزات عربســتان در مواضــع غیرنظامــی
یمــن بــود.
ـ نیروهــای مســلح یمــن همچنــان توانایــی خــود را برای
دور زدن همــه ســامانههای دفاعــی آمریکایی و انگلیســی
و یونانــی حفــظ کردهانــد .ایــن در حالــی اســت کــه
عملیــات مذکــور تنهــا در  24ســاعت برنامهریــزی شــد.
ـ ایــن عملیــات یــک شکســت اطالعاتــی نــه تنهــا
بــرای عربســتان بلکــه آمریــکا و انگلیــس نیــز
محســوب میشــود؛ چــرا کــه نتوانســتند پیشبینــی
دقیقــی دربــاره عملــی شــدن تهدیــد انصــاراهلل انجــام
دهنــد.
ـ عملیات موازنه بازدارندگی هشــتم نشــان داد عربســتان
در ســایه اســتفاده از ســامانههای دفاعــی مختلــف کــه
متعلــق بــه کشــورهای خارجــی هســتند ضعــف
اســتراتژیک باالیــی در برابــر موشــکها و پهپادهــای
یمنــی دارد.
امــا بــه اعتقــاد بســیاری از ناظــران ،مهمتریــن پیــام
عملیــات موازنــه بازدارندگــی هشــتم ایــن اســت کــه
ایــن بــار نیروهــای مســلح یمــن ،امــارات را نیــز در دایــره
اهــداف خــود قــرار داده و اعــام کردهانــد کــه امــارات از
حمــات اســتراتژیک انصــاراهلل مصــون نخواهد بــود و اگر
هرگونــه تحــرک میدانــی از طریــق شــبه نظامیــان خود
در منطقــه ســاحل غربــی و ســایر مناطــق ضــد مواضــع
انصــاراهلل داشــته باشــد بــه معنــی آن اســت کــه خــود را
در دایــره اهــداف ایــن جنبــش قــرار داده اســت.

وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی در مراســم معارفــه
رئیــس جدیــد ســازمان فرهنــگ و ارتباطــات تأکیــد
کــرد کــه هیــچ بهان ـهای بــرای عــدم ایجــاد تحــول
در ســازمان وجــود نــدارد.
مراســم تودیــع و معارفــه رئیــس ســازمان فرهنــگ و
ارتباطــات اســامی دقایقــی پیــش بــا حضــور وزیــر
فرهنــگ و ارشــاد اســامی ،حجتاالســام قمــی و
جمعــی از رایزنــان فرهنگــی در ســازمان فرهنــگ و
ارتباطــات اســامی برگــزار شــد.
در ایــن مراســم ،محمدمهــدی اســماعیلی وزیــر
فرهنــگ و ارشــاد اســامی در ســخنانی گفــت :آقــای
ابراهیمــی ترکمــان در دوره تحریم و شــرایط ســخت
تــاش و کوشــش زیــادی کردنــد و بنــده راضــی
نبــودم قبــل از اتمــام مأموریــت ســه سالهشــان
ســازمان را تــرک کننــد امــا از همــان روز اول و در
همــان اولیــن جلســات شــورای معاونــت ،اینقــدر
اصــرار کردنــد کــه در نهایــت مجبــور بــه تمکیــن
درخواســت ایشــان شــدم .آقــای ابراهیمــی ترکمــان
کارهــای زیــادی انجــام داد و حــاال این مســئولیت به
فــرد دیگــری محــول شــده اســت .البتــه امیــدوارم
در بخشهــای دیگــر نظــام در خدمــت آقــای

ابراهیمــی خواهیــم بــود و در مســئولیتهای مهمتــر
از ایشــان اســتفاده میکنیــم .بایــد اشــاره کنــم کــه
آقــای رئیسجمهــور شــخصاً بــه بنــده گفــت کــه از
زحمــات ایشــان تشــکر کنیــد و مــن در ایــن جلســه
ایــن تشــکر را بــه ایشــان ابــاغ میکنــم.
اســماعیلی بــا اشــاره بــه انتخــاب رئیــس جدیــد
ســازمان گفــت :دربــاره رئیــس جدیــد ســازمان
همیــن مســیر ســعی شــد؛ همانطــور کــه بارها اشــاره
کــردهام نگاهــم بــه ســازمان فرهنــگ و ارتباطــات و
دیگــر بخشهــای فرهنگــی تحولــی اســت چراکــه
تحــول ،تکلیــف رهبــر معظــم انقــاب بــه ماســت.
بــه بیانــات ایشــان در چنــد ســال اخیــر دقــت
کنیــد؛ ایشــان امــام خمینــی را امــام تحــول معرفــی
میکنــد و یــا در چهــل ســالگی انقــاب ســخن از
تحــول میزننــد .بازســازی انقالبــی دســتگاههای
فرهنگــی مســئولیت مهمــی اســت کــه در حــوزه
بینالمللــی شــامل ســازمان فرهنــگ و ارتباطــات
اســامی میشــود.
وزیــر ارشــاد بــا اشــاره بــه رونــد انتخــاب رئیــس
جدیــد بــرای ســازمان فرهنــگ و ارتباطــات اســامی
گفــت :بیشــترین تــاش را کــردم کــه انتخــاب خوبــی

انجــام دهــم ،بنــده مأمــور رصــد و ارزیابــی برنامــه
تحــول در همــه دســتگاههای فرهنگــی دولــت
هســتم و عــاوه بــر وزارت ارشــاد ،برنامههــای
فرهنگــی بقیــه وزارتخانههــا را نیــز زیــر نظــر
دارم ،بــر همیــن اســاس و در همــان روزهــای
ابتدایــی مســئولیت تیمــی را بــه ســازمان فرهنــگ و
ارتباطــات فرســتادم و سلســله جلســاتی برگزار شــد.
وی ادامــه داد :جمعــی از کارشناســان در دانشــگاه از
یــک ســال پیــش مطالعاتــی داشــته و روی برنامههــا
و فعالیتهــای ســازمان آسیبشناســی داشــتند
و نقــاط ضعــف و قــوت آن را احصــا کــرده بودنــد
کــه آنــان نیــز بررســی شــد .عــاوه برایــن بــا 15
نفــر از رایزنــان فعلــی و قبلــی ســازمان گفتوگــو
کــردم تــا در نهایــت بــه انتخــاب خوبــی برســیم.
بــا ایــن جمعبنــدی و بــا هماهنگــی کــه بــا بــرادر
عزیزمــان حجتاالســام قمــی داشــتیم مشــورت
کردیــم و در دو جلســه شــورای عالــی نتایــج را بــه
توگوهــای
بحــث و گفتوگــو گذاشــتیم کــه گف 
بســیار جــدی و عمیقــی بــود .در دو جلســه شــورا
موضوعــات جــدی مطــرح شــد و دربــاره آســیبها
و قوتهــا صحبــت کردیــم کــه در نهایــت ماحصــل

ایــن جلســات تقدیــم رهبــر معظــم انقــاب شــد.
بنابرایــن اگــر امــروز اینجــا حضــور داریــم ،فرآینــدی
عملــی ،کارشناســی و خداپســندانه طــی شــده اســت.
بایــد تأکیــد کنــم کــه آقــای ایمانیپــور گزینــه بنــده
از داخــل ســازمان بــرای ریاســت آن بــود و شــورای
عالــی نیــز اعتمــاد کــرد و ایشــان را بــه رهبــر معظــم
انقــاب معرفــی کردیــم.

باید برای گســترش فعالیتهای سازمان فرهنگ و ارتباطات تالش کنیم

عالم ذر یا عهد و میثاق الهی؛
(بررسی نقاط مبهم عوالم قبل
از دنیا)32
خانم دکتر زهرا حسام محمدی
پاسخ به چند سوال حیاتیبــرای رســیدن بــه نقــاط برجســته و اصلــی موضــوع
عالــم ذر الزم اســت ابتــدا بــه چنــد ســوال پاســخ
داده شــود:
)1هــدف خداونــد متعــال از حضــور انســان در
عوالــم قبــل از دنیــا و گذرانــدن مراحــل مختلــف
آن چیســت؟
)2ایــن عالــم چــه تأثیراتــی بــر نحــوه زندگــی
انســان در ایــن عالــم داشــته اســت؟
حســاس و مهــم،
)3اگــر ایــن اتفاقــات فوقالعــاده ّ
ـم خــارج واقعــا روی داده ،چــرا هیچیــک از
در عالـ ِ
انســانها آنــرا بــه یــاد نمیآورنــد؟
حجــت بــر
)4اگــر هــدف از عالــم ذر ،اتمــام ّ
انســانها بــوده ،فرامــوش کــردن آن بــا ایــن هــدف
در تعــارض بــوده و نقــض غــرض بشــمار میآیــد!
چگونــه انســانها میتواننــد در قبــال چیــزی
مســئول و مکلّــف باشــند و در قیامــت مــورد
مؤاخــذه قــرار بگیرنــد ،ولــی چیــزی از آنــرا بــه
یــاد نداشــته و برخــاف خواســت و اراده خــود ،آنــرا
کامــا فرامــوش کردهانــد؟
پاسخ؛
از مجمــوع مطالــب عنــوان شــده بــه روشــنی
بدســت میآیــد کــه خداونــد در آن عالــم ،وجــود
ربوبیــت خویــش را از طریــق شــهود بیواســطه
و
ّ
بــه آدمیــان نمایانــده و معرفــت یقینــی حاصــل از
ایــن مشــاهده حضــوری را ،در عمــق روح و جــان
انســان ثبــت و ضبــط کــرده اســت و چــون چنیــن
مشــاهدای در مراحــل مختلــف عالــم ذر چندیــن
بــار تکــرار شــده و هــر بــار هــم از آنــان بــر ایــن
مشــاهده پیمــان و اعتــراف گرفتــه شــده ،ایــن
معرفــت توحیــدی بیــش از پیــش در درون جــان
آنــان تثبیــت شــده و نفــوذ یافــت.
همیــن معرفــت عمیــق و یقینــی اســت کــه در
اصطــاح آیــات و روایــات فطــرت توحیــدی نــام
دارد .مــا بــه تعلیــم قــرآن میدانیــم کــه خداجــو
و خداشــناس آفریــده شــدهایم و ایــن معرفــت،
یکبــاره و بیمقدمــه پدیــد نیامــده اســت .لــذا
بایــد گفــت اگــر آن معرفــت حاصــل از عالــم
ذر نبــود ،هرگــز در زندگــی دنیــوی ،انگیــزه
جســتجو از خالــق و پرســش از وجــود وی و در
نتیجــه معرفــت بــه او هــم در وجــود انســان پدیــد
نمیآمــد.
از ســوی دیگــر خداونــد ایــن معرفــت را چنــان در
تــار و پــود هســتی مــا تثبیــت کــرد و آب و گل
وجــود مــا را بــه آن درآمیخــت کــه اگــر هــر کســی،
حتــی تــک و تنهــا ،در اعمــاق جنــگل و یــا در کنــج
غــاری زندگــی کنــد و یــا در خانــواده و جامع ـهای
بیایمــان بســر بــرد ،در قیامــت عــذری بــرای
آن نخواهــد داشــت ،زیــرا کــه علــم بــه وجــود و
ربوبیــت خالــق در درون او نهادینــه شــده
وحــدت و
ّ
و نــدای درونــی و فطــری او بــر ایــن امــر گواهــی
خواهــد داد.
البتــه فطــرت توحیــدی انســان ماننــد تمــام امــور
غریــزی و فطــری دیگــر ،ممکــن اســت تحــت
تأثیــر عواملــی ،مــورد غفلــت قــرار گیــرد و یــا
تضعیــف شــود .عواملــی ماننــد گنــاه یــا تعلقــات
نفســانی کــه او را آلــوده یــا از مقــام قــرب پــروردگار
دور ســاخته یــا ســبب محجــوب شــدن یــا تضعیــف
ایــن قــوه در درون او میگــردد.

جوانمردانی که خدا بر
هدایتشان افزود

بســیج صرفـاً یک تشــکل خاص نیســت بلکــه مفهومی
در بردارنــده عالیتریــن خصلتهــای ایمانــی و اخالقــی
اســت؛ خصلتهایــی کــه میت ـوان در آیــات قــرآن آنهــا
را جســت.
پــس از پیــروزی انقــاب اســامی ،امــام خمینــی
الهــی خویــش دســتور بــه تشــکیل
(ره) بــا تدبیــر
ِ
مجموعــهای مردمــی دادنــد کــه بعدهــا بــا عنــوان
تشــکل بســیج در جامعــه شــناخته شــد .در واقــع
فلســفه بســیج در ایــن راســتا بــود کــه تشــکلی
مردمــی و بــا روحیــه جهــادی شــکل بگیــرد تــا تحــت
ـی فقیــه زمــان ،بــازوان نظــام برای پیشــبرد
فرمــان ولـ ّ
اهــداف انقــاب بــه ویــژه در زمینههــای فرهنگــی و
نظامــی باشــد ،همچنــان کــه در اساســنامه بســیج،
آن را نهــادی تحــت فرماندهــی مقــام معظــم رهبــری
معرفــی کردهانــد کــه هــدف آن ،پاســداری از انقــاب
اســامی و دســتاوردهای آن و جهــاد در راه خــدا و نیــز
گســترش حاکمیــت قانــون خــدا در جهــان ،طبــق
قوانیــن جمهــوری اســامی ایــران و تقویــت کامــل
بنیــه دفاعــی از طریــق همــکاری بــا ســایر نیروهــای
مســلح و همچنیــن کمــک بــه مــردم هنــگام بــروز بال
و حــوادث غیــر مترقبــه اســت.
بهحــق میتــوان گفــت عمــده جاهایــی کــه بســیج
در طــی بیــش از چهــار دهــه از حیــات انقــاب اســامی
ای ـران ورود داشــته ،شــاهد موفقیتهــا و رفــع چالشهــا
بودهایــم؛ از جملــه حضــور مؤثــر بســیجیان در زلزلههــای
اخیــری کــه در لرســتان و کرمانشــاه اتفــاق افتــاد و در
گذشــته ،حضــور پــر شــور آنهــا در جبهههــای جنــگ و
هشــت ســال نبــرد جانانــه علیــه دشــمنان نظــام .در یک
نــگاه معناگرایانه ،بســیج صرفاً یک تشــکل خاص نیســت
بلکــه مفهومــی در بردارنده عالیترین خصلتهــای ایمانی
و اخالقــی اســت؛ بنابراین کســانی کــه با این نهــاد مردمی
دشــمنی دارنــد ،در واقــع مشکلشــان بــا ارزشهــای دینی
و ایمانــی اســت .چــه بســیار بســیجیانی کــه بــا ورود بــه
ایــن عرصــه چــه در ســالهای ابتدایــی پیــروزی انقــاب
و ســالهای دفــاع مقــدس و چــه در عرصههــای جهــادی،
استعدادشــان شــکوفا و تبدیــل بــه مردانــی مؤثــر ب ـرای
حریــم انقــاب و پاسـدار حقیقــی بـرای اســام شــدند.
حجــت االســام مصطفی اللهیاری مدیــر بنیاد بینالمللی
تمــدن والیــی بــا تصریــح بــه اینکــه ویژگیهــای نهــاد
بســیج را بایــد از آیینــه قــرآن کشــف کنیــم ،گفــت :اگــر
بخواهیــم ریشــه قرآنــی خصلــت بســیجی راســتین را
کشــف کنیــم ،بــه آیــه  13ســوره کهــف میرســیم آنجــا
ـم
ـم َو ِز ْدنا ُهـ ْ
ـم فِت َْیـ ٌة آ َم ُنـوا ب َِرب ّ ِ ِهـ ْ
کــه خداونــد فرمــود« :إِن َّ ُهـ ْ
ـدى؛ آنــان جوانمردانــى بودنــد کــه بــه پروردگارشــان
ُهـ ً
ایمــان آوردنــد و مــا بــر هدایتشــان افزودیــم ».این توضیح
را اضافــه کنــم کــه فتیــه به معنــای جـوان بودن نیســت؛
چــه اینکــه در بیــن اصحــاب کهــف پیرمردانی هــم وجود
داشــتند و فتیــه در اینجا به معنای جوانمــردی و پایبندی
بــه عهــد اســت.

