
پتوهــا  گوشــه  دارد  کم کــم 
کنــار مــی رود و صورت هــای 
زیــر  از  گل انداخته شــان 
پیــدا  گرم ونــرم  پتوهــای 
می شــود. دو مــاه تمــام در 
و  لمیدنــد  عافیــت  ســاحل 
آتــِش  در  بنزینــی  گهــگاه 
خیابان هــا ریختنــد و حــاال فصــِل کره گیــری فرارســیده. 
لبــاس ســوپرمن پوشــیده اند و به عنــوان ناجــی وارد صحنــه 
شــده اند. از »آشــتی ملــی« و »گفتگــو« و »پایــان چرخــه 
خشــونت« حــرف می زننــد. گوشه نشــین های دوراِن آشــوب 
دارنــد کم کــم میــان دارِی دوران پســا آشــوب را دســت 
می گیرنــد. ایــن کره گیــران سیاســی البتــه همــه شــبیه هــم 
نیســتند. تکثــر عجیبــی دارنــد. گســتره طیفشــان از  اعضــای 
کابینــه حســن روحانــی و تئوریســین های جریــان اصالحــات 
هســت تــا وزیــر دولــت فعلــی و رئیــس مجلــس انقالبــی. 
همــه بعــد از ســکوتی طوالنــی، از النه هایشــان بیــرون 
ــاره ایــراِن  ــد، الت هــای کوچــه خلــوت شــده اند و درب آمده ان
پســا آشــوب تــز می دهنــد. آشــوب های خیابانــی بــرای آن هــا 

موهبتــی اســت کــه یــا از نظــام بــاج سیاســی بگیرنــد و یــا 
در هیاهــوی رســانه ای و ملغمــه مطالبــاِت رنگارنــگ، با ســبد 
پوپولیســم بــرای خودشــان هــوادار جمــع کننــد تــا شــاید در 
یــک انتخابــات بــه کارشــان بیایــد و چشمشــان بــه جمــال 
صندلــی ریاســت روشــن شــود. بعضی هایشــان در روزهــای 
ــش را  ــن آت ــان ای ــا سکوتش ــاً ب ــا احیان ــا و ی ــا حرف ه اول ب
ــر  ــه اگ ــد ک ــذار می دهن ــام ان ــاال به نظ ــد و ح شــعله ور کردن
مــا را بــه رســمیت نشناســی و بــاج سیاســی بــه مــا ندهــی، 
خیابــان برایــت جهنــم خواهــد بــود. بــا مواضعشــان گــراِی 
مــرِگ بهتریــن جوانــان ایــن مملکــت را بــه فاشیســت های 
ــد روی خــوِن آن  ــال دارن ــد و حــاال خی ــان داده ان ــف خیاب ک
ــن  ــد و مشــغول گفتگــو شــوند. ای ــی بگذارن ــان صندل جوان
وســط خــوب بلدنــد از حزب اللهی هایــی کــه تشــنه گفتگــو 
هســتند هم ســواری بگیرنــد. نمونه اش، برنامــه تلویزیونی ای 
ــا همــان روابط عمومــی داعــش  ــه ســعید شــریعتی ی کــه ب
در تهــران، تریبــون انحصــاری دادن تــا او روی آنتــن بــاد بــه 

غبغــب بینــدازد و کره گیــری از 
آشــوب را آغــاز کنــد و بــرای نظام 
همــان  بکشــد.  شاخ وشــانه 

آغازفصلَکرهگیری!
امیررضا مالڪیان
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   چی بودیـــــــــم
چی  شــدیــــــــم .. 

مــا می توانیــم نتایــج کارهایمــان را پیش از انجام بســنجیم 
و ایــن نکتــه مهمــی اســت. پیــش داوری کارهایمــان کمک 
بزرگــی بــه تصمیم گیری هــای مــا می کنــد و بــا ایــن فــرض 
اســت کــه می توانیــم مســئولیت تصمیــم و کارهایمــان را 
بــر عهــده بگیریــم. در ایــن صــورت اســت کــه می توانیــم 
قضــاوت کنیــم کــه تبعــات تصمیــم مــا تــا چقــدر ارزش 
داشــتند به عبارت دیگــر ایســتادگی پای تصمیــم و اراده مان 
چقدر برایمان ارزش دارد و انســان شــجاع کســی اســت که 
باتوجه بــه همــه طبقــات پــای اراده خــود می ســازد و آمــاده 

انجــام هــر کاری اســت کــه الزم باشــد.
حــال مســئله این اســت کــه برانــدازی بــرای ایران امــروز چه 
تبعاتــی می توانــد داشــته باشــد؟ فــردای بعــد از جمهــوری 
اســالمی ایــران چگونــه خواهــد بــود.  ایران کشــوری اســت 
کــه دشــمنان زیــادی دارد و ایــن دشــمنان، ایــران را باقــی 
می گذارنــد ایــران در تاریــخ خــود ســابقه تصــرف سراســری 
را داشــته؛ ولــی در همــه اینهــا جایــی می شــد بــه نــام ایــران 
ــوری اســالمی  ــاری جمه ــی در صــورت برکن نشــان داد؛ ول

بـــرایایـران

علی آبڪار

 ســـرمقـــاله

برای ایران

یار   همیشه مهربان

سکوت غیر ملی

عکس هایی که حرف میزنند

251

نشریه ئئگفتمان انقالب اسالمی | بسیج دانشجویی دانشئئگاه امام صادق
سال دهم | شماره 251 | 27 آبان ماه 1401 | ویژه نامه نماز جمعـــه

؟ع؟

اینجــا ایــران اســت، کشــوری کــه 40 ســال پیش ناامن ترین کشــور دنیا بــود، به طوری کــه فقــط در بیــن 1360-1361 ه.ش، 17000 نفر در 
شــهرها و روســتاهای آن تــرور شــدند؛ درحالی کــه امــروزه بــه امن تریــن کشــور دنیا در ناامن ترین منطقه کره زمین تبدیل شــده اســت.
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شهادت جمعی از هموطنان مان در خوزستان و اصفهان را تسلیت میگوییم



فکــر نکنــم ایرانــی باقــی بمانــد. ایــران تجزیــه خواهد شــد از 
شــمال تــا جنــوب اســت. به نحوی کــه حتی فراموش شــود 
روز ایرانــی وجــود داشــته. چیــزی کــه بــر امپراتــوری عثمانــی 
گذشــت را بــه یــاد بیاوریــد کــه چگونــه بــا تجزیــه اش دیگر 
ــرآورد تعــداد کشــته ها  ــد. به راســتی ب نامــی از او باقــی نمان
در روز اول چقــدر اســت؟ در روز دوم چنــد نفــر؟ جنایــات 
تــا کــی ادامــه پیــدا می کنــد؟ بگذاریــد از ایــن صحبت هــا 
بگذریــم. نگرانــی بیشــتر دربــاره ایــران اســت. ایران متالشــی 
ــاد  ــود و از ی ــر می ش ــه روز کوچک ت ــه روزب ــی ک ــده؛ ایران ش
مــی رود اصــالً روزی بــود کــه مــردم ایــن کشــور بــرای 
اســتقاللش قیــام نمودنــد. از آن ایــران چیزی جــز خاطره ای 

در تاریــخ نخواهــد مانــد.
 پــس بدانیــد و بفهمیــم که تصمیم ما چــه تبعاتی خواهد 
داشــت. بدانیــم بــا ایجــاد اغتشــاش به راســتی چــه چیــزی را 
در خطــر می اندازیــم. جمهــوری اســالمی از چیــزی بیشــتر 
از مرزهــای ایــران حفاظــت و نگهــداری می کنــد. جمهــوری 
ــوری  ــد؛ جمه ــت می کن ــران حفاظ ــدت ای ــالمی از وح اس
ــم  ــر نمی کن ــد. فک ــت می کن ــران آزاد حفاظ ــالمی از ای اس
کســی که هنوز ذره ای به این کشــور ارادت داشــته باشــد از 
چیــزی کــه امــروز در ایــران اتفــاق می افتــد خوشــنود باشــد.
 نابــودی ایــران و حتــی آســیب رســیدن بــه بخــش کوچکــی 
از آن ارزش چــه چیــزی را دارد لطفــاً بــه ایــن ســؤال پاســخ 

قانع کننــده ای بدهیــد.

مســئوالن مــا بایــد بداننــد که انقالب ما محــدود به ایران نیســت. انقالب 
ــه پرچمــداری  ــان اســالم ب ــزرگ جه ــران نقطــه شــروع انقــالب ب مــردم ای
حضــرت حجــت - ارواحنافــداه - اســت کــه خداونــد بــر همــه مســلمانان و 
جهانیــان منــت نهــد و ظهــور و فرجــش را در عصر حاضر قرار دهد. مســائل 
اقتصــادی و مــادی اگــر لحظــه ای مســئولین را از وظیفــه ای کــه بــر عهــده 
دارنــد منصــرف کنــد، خطــری بــزرگ و خیانتــی ســهمگین را بــه دنبــال دارد. 
بایــد دولــت جمهــوری اســالمی تمامی ســعی و تــوان خــود را در اداره هرچه 
بهتــر مــردم بنمایــد، ولــی این بدان معنا نیســت کــه آنهــا را از اهداف عظیم 

انقــالب کــه ایجــاد حکومــت جهانــی اســالم اســت منصــرف کند.
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بــه مناســبت روز کتــاب و کتاب خوانــی الزم اســت توجهــی 
داشــته باشــیم بــه اهمیــت کتاب خوانــدن و آثــار آن در اجتمــاع 
و همچنیــن انــواع و اقســام شــیوه های کتاب خوانــی موجــود در 

جامعــه.
ســطح فرهنــگ در یــک جامعــه، شــیوه ی تفکــر مشــترک در یک 
ــی و...  ــای اجتماع ــا نزاع ه ــی و ی ــای اجتماع ــه، انتخاب ه جامع
تحت تأثیــر کتاب خوانــدن و فکرکــردن اســت و البتــه اگــر میــزان 
کتاب خوانــی در یــک جامعــه بــاال رفــت ســطح فرهنگــی جامعــه 
نیــز به تناســب نــوع کتاب هــا، شــیوه ی مطالعــه تحت تأثیــر قــرار 
می گیــرد. جــدای از همــه ی آنهــا کتــاب بــه دلیــل ارتبــاط ذهنــی با 
مخاطــب از طریــق تصــور یــا فکرکــردن توســط مخاطب ظرفیت 
باالیــی بــرای رشــد انســانی و در نتیجــه رشــد ســطح فرهنــگ در 

جامعــه دارد.
در کتاب خوانــدن یــک مســئله ی مهــم تفکر و اندیشــیدن اســت، 
تعــداد بــاالی کتــاب نبایــد مانعــی بــرای خوانــدن خــوب کتــاب 
و تفکــر کــردن باشــد. فکرکــردن و اندیشــیدن باعــث تحلیــل و 
تثبیــت مطالــب مفیــد کتــاب می شــود و اثر کتــاب را بــاال می برد 
و همچنیــن نقشــه راه مخاطــب بــرای آینــده را روشــن تر می کنــد.
به طورکلــی انــواع مختلفــی از کتاب خوانــی وجــود دارد کــه 

عبارت انــد از: خوانــدن حقیقت  جویانه، خواندن دانشــگاهی، 
خوانــدن لذت جویــی و...

به عنوان مثــال خوانــدن حقیقــت جویانــه حــول یــک 
مســئله شــکل می گیــرد و مخاطــب بــرای پاســخ 
بــه ســؤاالتش و دانســتن بیشــتر حــول موضــوع 
موردنظــر کتاب هایــی را مــورد بررســی قــرار می دهــد 
ــن نوشــتن  ــه ف ــوط ب ــی مرب ــدن لذت جوی ــا خوان و ی

کتــاب می شــود کــه خواننــده را مجــذوب خــود می کنــد. 
هــر یــک از ایــن روش هــا می توانــد بــرای ســالیق مختلــف 

مورداســتفاده قــرار گیــرد.
ــتفاده  ــی، اس ــاب و کتاب خوان ــاره ی کت ــر درب ــم دیگ ــه ی مه نکت

یــارهمیشهمهـربان
از اوقــات فراغــت بــرای مطالعــه اســت. از نــکات مفیــد دربــاره ی 
کتاب خوانــی، مطالعــه کتــاب در اوقــات فراغــت اســت؛ زیــرا 
کتاب خوانــدن مــورد مناســبی بــرای پرکــردن ایــن اوقــات اســت.
کتاب خوانــی می توانــد کمــک خوبــی بــه رشــد شــخصی و 

اجتماعــی مــا کنــد و دغدغه هــا 
و نگرش های ما را تحت تأثیر قرار دهد. 

از ســویی دیگر کاهش 
میــزان کتاب خوانــی 
در کشــور می توانــد 
ــری  ــیار مض ــر بس اث
بــر فرهنگ عمومی 

و  باشــد  داشــته 
بــا فضــای مجــازی یــا 
وســایل ارتباطــی جدیــد 

نیــز نمی تــوان جــای کتــاب 
را ُپــر کــرد.

سید محمدرضا موسوی

حتی در بین گروه های مسلمان و در 
بین امم اسالمی یکی به عنوان راست گرا 

خطاب می شود و یکی به عنوان 
چپ گرا و یک عده هم می گویند که 
ما وسطیم و بی طرفیم.در صورتی که 
در اسالم فاصله بین راست و چپ 

نیست، فاصله بین حق و باطل است 
و در این وسط هم هیچ عامل دیگری 

نمی تواند وجود داشته باشد.

برگزیده 
اے از

سخنرانی 
"انتظار، 
ضابطه 
حرکت 
بر صراط 
مستقیم"
______
ڪتاب

حزب 
دیالمه؛
 صفحۀ
۲۳۸



ــد ســاعت  ــوز چن کســی کــه هن
از فاجعــه شــاه چراغ نگذشــته، 
فریــاد »کار خودشــونه« ســر داد و عمــالً داعــش را 
تطهیــر کــرد. خالصــه کنــش ایــن افــراد، گروگان گیــرِی 
امنیــت بــه نفــع مقاصد سیاسی شــان اســت. کره گیــراِن 
اصولگــرا و به اصطــالح انقالبــی امــا روششــان جــور 
دیگــری اســت. بــرای آن هــا آشــوب، فرصتــی اســت تــا 
از خودشــان تصویــری متفــاوت از کلیــت نظــام بســازند 
و ایــن تلقــی را در افــکار عمومــی تثبیــت کننــد که »من 
ــا  ــان بی ادع ــام جوان ــاِه تم ــرق دارم«. دو م ــا ف ــا این ه ب
و گمنــاِم بســیجی در کــف خیابــان بــا تکفیری هــای 
ــاال ســوپرمن  ــد و ح ســکوالر پنجــه در پنجــه انداختن
ــن«اش.  ــاِت نوی ــاف شــده و »اصالح ــرِ قالیب ماجــرا باق
کتــک و فحــِش کــف میــدان نصیــب کســان دیگــری 
شــده و حــاال قالیبــاف دارد کــره ی آن هزینه هــا را 
ماهرانــه می گیــرد. دارد بی توجــه بــه آن هــا کــه هزینــه 
ــازاِر  ــن ب ــوی ای ــودش را ت ــای خ ــد، ایده ه ــی دادن واقع
آشــوب، غالــب می کنــد و خــودش را تنهــا عاقــِل 
نظــام معرفــی می کنــد. عــزت اهلل ضرغامــی هــم رســمًا 
ســمپاِت معترضــان در هیئــت دولــِت ابراهیــم رئیســی 
اســت و ایــن ســمپاتی البتــه کــه از روی اعتقاد نیســت. 
ضرغامــی در زندگــی اش بــه هیچ چیــز اعتقــاد نداشــته. 
ــده ی دیده شــدن اســت  ــروز، چــه امــروز، بن او چــه دی
و حــاال هــم بــا اعــالم مواضــع صورتــی و نایــس، دارد 
کــره ی سیاســِی ایــن آشــوب را بــرای خــودش می گیــرد. 
موجــودات  پوپولیســت ها  و  اســت  پوپولیســت  او 
خطرناکــی هســتند؛ چــون حــد و مــرز ندارنــد. می توانند 
بکننــد.  بــه مقصودشــان هــر کاری  بــرای رســیدن 
ــا  ــد ی ــی باش ــع جنجال ــالم مواض ــد اع ــاال می خواه ح
ــی لخــت شــدن.  ــا حت ــی و ب ــن امینــت مل نادیده گرفت
پوپولیســت جماعــت در ازای دیده شــدن هیــچ ابایــی 
از هیچ کــدام از ایــن کارهــا نــدارد و عــزت اهلل ضرغامــی 
چنیــن موجــودی اســت. کره گیــری از آشــوب البتــه 
اتفــاق جدیــدی در تاریــخ سیاســی ایــران نیســت. تیرماه 
ســال 78، کره گیــران سیاســی ازیک طــرف دانشــجوها 
را تحریــک بــه اعتــراض رادیــکال خیابانــی می کردنــد و 
ــرکوب  ــان س ــت فرم ــاِس حکوم ــر در لب ــرف دیگ از ط
می دادنــد. بعــد هــم در آخــر ماجــرا به عنــوان ناجــی وارد 
ــی  ــره سیاس ــوب، ک ــِت آش ــدند و از ماس ــرا می ش ماج
خــود را می گرفتنــد. از پاییــن فشــار می آوردنــد تــا 
آشــوب و التهابــات خیابــان را به عنــوان اهــرم فشــار در 
ــال  ــد. در س ــتفاده کنن ــان اس ــای سیاسی ش چانه زنی ه
ــود.  ــط ب ــراد وس ــن اف ــای ای ــم پ ــت ه ــتاد و هش هش
همان هــا کــه بــا موضع گیری هــای شــیطنت آمیز و 
البتــه گاه بــا ســکوت معنــادار، خیابان هــا را ماه هــا 
بــه التهــاب کشــاندند و بعــد از پایــان عمــرِ رادیکالیســِم 
ــه  ــن بهان ــه ای ــد و ب ــی زدن ــی، حــرف از آشــتی مل خیابان
ســهم بیشــتری از زمیــن  بــازی سیاســت در ایــران 
خواســتند. خواســته ای کــه محقــق شــد و ضعیف ترین 
ــِق  ــوان ح ــوری اســالمی به عن ــِخ جمه ــای تاری دولت ه
ــد.  ــا داده ش ــه آن ه ــال 92 ب ــران در س ــاِب کره گی حس
البتــه در هشــتاد و هشــت کره گیــراِن اصولگــرا هــم کم 
ــد. همان هــا کــه پــس از آشــوب، چهــره عــوض  نبودن
کردنــد و بــرای پرکــردن ســبد رأی شــان، حاضــر شــدند 
تــوی مناظــرات یــار کمکــِی حســن روحانی باشــند. حاال 
هــم در آغــازِ فصــل جدیــد کره گیــری همــان نام هــای 
تکــراری دوبــاره ســر زبان هاســت. همــان  همیشــگی ها 
ــی  ــا فرصت طلب ــری سیاســی ی ــاره در صــِف باج گی دوب
پوپولیســتی ایســتاده اند و دارنــد امنیــت ملــی را بــا 
امنیــت حزبی شــان طــاق می زننــد. قصــه همــان قصــه 

اســت و ماجــرا همــان ماجــرا.

ادامه از صفحه 1

سڪـــــــــوتغیـــــرمّلءءءءی
علی اختیاری

ــت اســت؛  ــر از یــک مســابقه و رقاب ــی فرات رقابت هــای بین الملل
به طوری کــه مــا شــاهد رویارویــی فرهنگ هــا و ســنت های ملــل 

مختلف هســتیم.
ســرود ملــی مهم تریــن نمــاد هــر کشــور اســت که قبــل از شــروع 
هــر مســابقه توســط هر تیمــی خوانــده می شــود. قهرمانــی جدای 
از گرفتــن مــدال طــال بــرای هــر کشــور و هــر ملتــی غرورآفریــن 
اســت؛ چــرا کــه در برابــر همــه تیم هــا و ورزشــکاران و همچنیــن 
همــه تماشــاگران سرتاســر دنیــا، ســرود ملی کشورشــان بــه صدا 
ــزاز  ــه اهت ــی ب ــر پرچم ــر از ه ــور باالت ــم آن کش ــد و پرچ درمی آی

درمی آیــد.
حــوادث اخیــری کــه در هفتــه پیــش حاشیه ســاز شــد، مربــوط 
بــه عــدم همخوانــی ســرود ملــی توســط اعضــای تیم هــای ملــی 
فوتبــال ســاحلی و واترپلــو بــود. آیا این رفتار غیرورزشــی همراهی 
بــا مــردم اســت؟ در منشــور فیفــا قیــد شــده و اصــل بر این اســت 
کــه ورزش بــا سیاســت ارتباط نداشــته باشــد. اما حــذف تیم ملی 
ــه تیــم  روســیه از جــام جهانــی 2۰22 یــا عــدم اعطــای روادیــد ب
ملــی بوکــس ایــران بــرای شــرکت در مســابقات بین المللــی و قص 

علی هــذا حکایــت از تناقــض بــا ایــن موضــوع دارد.
پوشــیدن لباس تیم ملی و شــرکت در مســابقات بین المللی باید 
افتخــار هــر ورزشــکاری باشــد؛ نه اینکــه صرفاً عامل مطرح شــدن 

فــرد شــده و بعــد علیه آن کشــور اقــدام کند.
ــه مســائل را  ــم این گون ــا نمی توانی مشــکل کار کجاســت کــه م
ــم  ــا خت ــه همین ج ــط مشــکالت ب ــم؟ کاش فق ــت کنی مدیری
می شــد؛ دعــوت از ورزشــکارانی کــه تخلــف اخالقــی داشــتند 
جگرهــا را می ســوزاند و آبــی در آســیاب دشــمن می ریزد.مشــکل 

اینجاســت و بایــد از اســاس حــل شــود.
دیدارهــای تیــم ملــی ایــران در جام جهانــی، علی الخصــوص دیدار 
ــه  ــا را ب ــواداران سرتاســر دنی ــس، چشــمان ه ــکا و انگلی ــا  آمری ب
گیرنده هایشــان خیــره می کنــد و توجــه رســانه ها و خبرگزاری های 
ــت  ــه اهمی ــد. اینجاســت ک ــب می کن ــه خــود جل ــف را ب مختل
خوانــدن یــا نخوانــدن ســرود مقــدس کشــورمان مشــخص 

می شــود.
داستان سرود ادامه دارد هنوز ...

نفس هــای جــام جهانــی بــه شــمارش افتــاده! یــک ملــت نگــران 
ــده در  یــک ســرود هســتند. یــک تصمیــم مهــم و غافلگیر کنن
ثانیه هــای پایانــی دلمــان را قــرص می کنــد. دیــدار با رئیس جمهور 
و صحبت هایــش و همچنیــن صحبت هــای مــادر شــهید، 
حکایــت از تاریــخ طــول و دراز ایــن ســرزمین دارد. فقــط جملــه 
ســر مربی تیــم ملــی بــه رئیس جمهــور ســوژه رســانه ها می شــود. 
جملــه ایــن اســت ما تالشــمان را می کنیم نتیجــه با خداســت ...
و خوشــا بــه غیــرت بازیکنانــی کــه بــا پرچــم کشــورمان وارد قطــر 
شــدند. نشــان دادنــد آب وخــاک ایــن ســرزمین پلهلوان ســاز 
اســت. جــدای از هــر نتیجــه ای کــه قــرار اســت اتفــاق بیفتــد، ایــن 
بازیکنــان االن ســفیران ایــن ســرزمین هســتند و بایــد در میــدان 

نبــرد آبــروداری کننــد.
ــود در ایــن جــام  ــازی ایــران خواهــد ب ــا انگلیــس اولیــن ب ــازی ب ب
جهانی. پســران این ســرزمین ترســی از دشــمن ندارند، همان طور 
کــه فرزنــدان ایــن خــاک و بــوم در دوران 8 ســال دفــاع مقــدس 
قدرتشــان را بــه همــه دنیــا نشــان دادنــد، ان شــاءاهلل در ایــن بــازی 

خواهیــم دیــد کــه فرزنــدان مــا چگونــه دالوری خواهنــد کــرد.
هــر چــه بگوییــم از دالوری و غیــرت ایــن بازیکنان و مربیانمان کم 
گفتیــم. چقــدر زیبــا بود صحنــه ای را که تیم ملــی ایــران وارد قطر 
شــد و در دســت هرکــدام از اعضــای تیــم یــک پرچــم خوش رنــگ 
و نــگار جمهــوری اســالمی ایــران بــود. ایــن پاســخ کوبنــده ای بــود 
بــه دنیــای بین الملــل و همچنیــن واکنــش کــی روش بــه خبرنگار 
انگلیــس کــه در پاســخ بــه ســؤال اینکه چرا ســر مربی تیمی شــده 
اســت کــه در آن ســرزمین حقــوق زنــان پایمــال می شــود، گفــت 
چقــدر پــول گرفتــی ایــن ســؤال را بپرســی؟ ایــن جــواب کوبنــده 

دلمــان را خنــک کــرد. 
داســتان ســرود هنــوز تمــام نشــده اســت؛ امــا فعــالً در ایــن برهــه 
حســاس نمی خواهیــم تمرکــز تیــم ملــی را بهــم بزنیــم. امــا ایــن 
دلیــل نمی شــود تــا کمیتــه انضباطــی بــا کســانی کــه ســعی در 
تفرقــه انداختــن در تیــم ملــی و بیــن آنهــا هســتند، تعللــی بکنــد! 
ان شــاءاهلل منتظریــم تــا روز دوشــنبه کــه هم زمــان بــا تیــم 
ملی مــان، ســرود ملــی کشــور عزیزمــان را بخوانیــم و باالخــره ایــن 

پایانــی باشــد بــر ایــن داســتان ســرود.
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ــا  ــه ب ــی ک ــیار از مردم ــد و بس ــه می دانی ــور ڪ همانط
مــن از نزدیــک تمــاس دارنــد، می داننــد کــه روش مــن 
در برخــورد بــا شــایعات، خونســردی و بی اعتنــا بــودن 

نســبت بــه شــایعات اســت.

چــون می دانــم شایعه ســازی یکــی از نقشــه های شــوم 
دشــمنان انقــالب اســت. و مســلم اســت کــه افــرادی 
کــه مســئولیتهای موثــری در انقــالب دارنــد، هرقــدر 
صادقانه تــر کار کننــد و هــر قــدر مصالح ایــن ملت را 
بیشــتر رعایــت کننــد و خودبخود هرقدر با دشــمنان 
اســالم و کشــور بیشــتر درگیر بشــوند، در معرض این 
ــئله را  ــن مس ــد و ای ــرار می گیرن ــتر ق ــا بیش توطئه ه

سالهاســت تجربــه کــرده ام.

تربیــت اســالمی انســان را متــوکل بــه خــدا بــار مــی آورد. 
ــا خــدا پیونــدی داشــته باشــد، از  انســانی کــه دلــش ب
ــا  ــت م ــر نگــران می شــود. مل ــه شــایعات کمت اینگون
ــی و  ــگ روان ــه جن ــد ک ــت و می دان ــیار اس ــم هوش ه
شایعه ســازی یکــی از نقشــه های مخــرب دشــمن 

ــت. اس

امــا آنچــه باعــث تأســف اســت اینکــه انســان می بینــد 
بــه وســیله توطئه گــران  از دوســتان هــم  بعضــی 
تحــت تأثیــر قــرار می گیرنــد و پــای آنهــا هــم بــه ایــن 
شایعه ســازی هــا کشــانده می شــود کــه بــرای مــا 
تعجــب آور اســت. به خصــوص کــه انســان در برابــر 
ــی ســخن درشــتی  ــه چهره هــا نمی خواهــد حت اینگون
بگویــد و واکنشــی مطابــق کنــش آنهــا از خــود نشــان 

بدهــد.

مــن همــواره ســعی داشــته ام و خواهــم داشــت کــه 
ــه اســالم از هــر مســلمان  ــاری و شــکیبایی ک ــا بردب ب
ــر لغــزش دوســتان  انتظــار دارد ملتــزم باشــم و در براب
هــم بــه دیــده عفــو و اغمــاض بنگــرم و امیــدوارم 
ــه زودی بتواننــد متوجــه شــوند بــی  ایــن افــراد هــم ب
جهــت دشــمنان از آنهــا سوءاســتفاده کرده انــد. طبیعی 
اســت کســی کــه دارای زندگــی روشــنی باشــد، در برابــر 
اینگونــه شایعه ســازی ها از زبــان و قلــم هــر کس باشــد 
اســتقامت نشــان خواهــد داد؛ بخصــوص کــه در برابــر 
ایــن شــایعات، دوســتان فراوانــی اظهــار مهــر و محبــت 
مــی کننــد و از شایعه ســازیها اظهــار تاســف مــی کننــد 
و نشــان می دهنــد کــه بــه خوبــی دریافته انــد کــه ایــن 
ــه نفــع دشــمن  شایعه ســازیها توطئــه اســت نهایتــا ب
تمــام خواهــد شــد. توطئــه ای کــه بــا رنگی جدید کــه از 
ســوی دشــمِن چهره هــای خــالق و موثر انقالب ریشــه 
می گیــرد؛ ولــو آنکــه دوســتان آنهــا را ســرزنش نکننــد.

امیــد و آرزوی مــن ایــن اســت کــه ملــت مــا در برابــر 
ایــن جنــگ روانــی روزبــه روز بیــش از پیــش روئین تــن 

باشند.

مصاحبه اختصاصی شهیدبهشتی با روزنامه جمهوری 
اسالمی  3۰ دی ماه 1358 

آنگاه که فتنه   ها روی آورند، حّق و باطل درهم آمیزند و 
شبهه و سردرئئگمی ایجاد کنند، و هنگامی که پشت 
کردند، شناخته شوند. فتنه  ها چون بادها در گردشند، 
گاهی به شهری رسند و آنجا را مورد تاخت و تاز قرار 

دهند و زمانی به شهر دیگر هجوم آورند. ... آری، آن که 
نیک بنگرد و حقیقت را دریابد، بپا خیزد و به رنج و بال 

افتد، و آن که چشم و گوش بسته بماند و تسلیم امواج 
باطل گردد، سر در آخور کند و زنده بماند.

 از گذشته برای امروز

عکسهاییکهحرفمیزنند

امیرالمومنین امام علی 
علیه السالم
بخشی از خطبه9۳ نهج البالغه  

ایــن شــماره تقدیــم میشــود بــه روح مطهــر شــهدای حادثــه تروریســتی ایــذه و اصفهــان و از 
ݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤدرگاه خداوند متعال مغفرت و رحمت برای شــهیدان راه امنیت کشــور  را مســئلت میکنیم.
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