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درمکتب امام

شعار باید همان »جمهوری اسالمی« باشد
آنها که در صدد هســتند این نهضت را منحرف کنند از جهت اســامیت، آنها 

بدانند که خائن بر اسام هستند؛ خائن بر ملت هستند. امروز باید شعار هامن شعار 

اســامی باشد: »جمهوری اســامی«. آنها که ارصار دارند اسام را از کنار جمهوری 

کنار بگذارند، اینها خائنانی هستند که در ملت می خواهند اختاف ایجاد کنند. آنها 

کــه می خواهند کلمه »دمکراتیک« را بر این عبارت اضافه کنند، آنها غرب زدگانی 

هستند که منی فهمند چه می گویند.
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پرسش های بی پاسخ و بایدهای تکراری
دستاورد نشست خبری
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سرویس سیاسی- 
عبارات کلي ، ارائه آمارهایي تکراري تهی از کارکرد و از سوی دیگر مهندسی سؤال در نشست خبری رئیس جمهور، 
آنهم در پنجمین سال فعالیت دولت که قاعدتا باید اوج بهره وری و خالقیت و عرضه دستاوردها به مردم و کارشناسان 
باشد، جای هیچ گونه دفاعی برای روزنامه های زنجیره ای حامی دولت باقی نگذاشت و تقریبا همه روزنامه های این طیف 

با نگاهی سراسر انتقاد به این نشست پرداختند.
بایدهای تکراری!

 روزنامه بهار در ســرمقاله خود با عنوان »بایدهای تکراری« به نشســت خبری رئیس جمهور پرداخت و نوشــت : 
» باید سخن جوانان را شنید«، »باید ارز را کنترل کنیم«، »نهادهای غیردولتی و نیروهای مسلح باید بنگاه های اقتصادی 
را رها کنند«، »باید به آینده امیدوار باشیم«، »سی درصد خودروهای ساخت داخل باید صادر شود«، »باید برای فرهنگ 
کاری کنیم«، »باید در زمینه رسانه های مکتوب کمک هایی انجام شود«، »باید مشکل کمبود نقدینگی را به شکلی حل 
کنیم«، »باید به دنبال حل مشکالت دانشگاه ها باشیم«..می دانم که شروع مالل انگیزی را برای این مطلب انتخاب کرده ام. 
اما برای نمایان ساختن میزان مالل انگیزی سخنان دیروز رئیس جمهور در نشست خبری اش جز این شروع مالل انگیز راهی 
را نمی شناختم. تک تِک »باید«های باال را دیروز رئیس جمهور محترم بر زبان رانده اند و من مانده ام که چه کسی باید بشنود 
و چه کسی باید فکری به حاِل فالن چیز بکند و چه کسی باید به دنبال حل مشکالت فالن جا باشد؟ چه زمانی قرار است 

این کارها انجام شود.«
این روزنامه در ادامه نوشــت : » من مانده ام که ســخنان رئیس جمهور محترم در پنجمین سال زمامداری چرا اینقدر 
شــبیه اســت به سخنان ایشان در اولین روزهایی که به عنوان رئیس جمهور انتخاب شده بودند؟ در این پنج سال آیا برای 
اینکه فکری به حال »باید«ها کنند زمان نداشته اند؟ اگر در این مدت نشده آیا پس از این خواهد شد؟ از اساس مانده ام 
که این جلسات پرسش و پاسخ به چه کار می آیند وقتی قرار است همه چیز به آینده حواله شود؟.. آیا بهتر این نیست که 
رئیس جمهور محترم و دیگر ارکان دولت به جای اینکه در گفتار آینده را روشن بنمایانند، کارهای کوچک و روشنی انجام 

دهند که همه در عمل ببینند آینده به احتمال فراوان امیدبخش خواهد بود؟«
با هر نشست خبری محبوبیت روحانی کاهش می یابد!

روزنامه های زنجیره ای در شماره های دیروز خود به شدت نسبت به کنفرانس خبری روحانی اعتراض کردند.
یکی از مدعیان اصالحات که در ایام انتخابات، شهر به شهر برای روحانی تبلیغ می کرد در »شرق« نوشت: سخن 
گزافی نیست اگر گفته شود هر گفت وگویي که دکتر روحاني از زمان انتخاب در دور دوم تاکنون انجام داده باعث ریزش 
شمار بیشتري از آراي او شده است، در خوش بینانه ترین حالت مي توان گفت دست کم هیچ گفت وگویي باعث باالرفتن 

محبوبیت رئیس جمهور نشده است.
در بخش دیگری از این نوشته به مشکالت فراوان اقتصادی و معیشتی مردم اشاره شده و آمده است:  اشکال از جایي 
شــروع مي شــود که تعداد درخور توجهي از شهروندان که بسیاري از آنها ممکن است به او رأي داده باشند، با اشتیاق و 
انتظار پاي تلویزیون مي نشــینند تا ســخنان او درباره مشکالت زندگي را بشنوند. بسیاري از مخاطبان رئیس جمهور با 
معضالت فراواني روبه رو هستند؛ بي کاري، آلودگي هوا، ترافیک، باالرفتن قیمت دالر، آلودگي محیط زیست، گردوغبار 
در خوزســتان تا برســیم به افزایش خط فقر، کاهش قدرت خرید طبقه متوسط و فرودستان تا برسیم به خواسته ها و 

انتظارات سیاسي و اجتماعي.
روحانی جز کلی گویی حرفی برای گفتن ندارد

نویسنده همچنین در یادداشت خود تصریح کرده است : » مخاطب منتظر است ببیند دکتر روحاني چه دستورالعمل، 
راه حل، تدبیر و »چه باید کرد« ی براي مشکالت و نابساماني ها فراهم کرده است. آقاي روحاني به جز مطالب زیبا و شیوا 
و یک سري کلي گویي و وعده  و وعید و تالش براي دادن امید به آینده، عمال حرف دیگري به مخاطب تحویل نمي دهد. 

بگذارید نگاه دقیق تري به بخش هایي از نشست مطبوعاتي دیروز بیندازیم.«
وی به مشــکل باال رفتن نرخ ارز نیز اشــاره کرده و می نویسد : » یکي از مسائل جدي امروز، باالرفتن روزانه نرخ ارز 
است؛ طبیعي بود بسیاري منتظر بودند ببینند تدبیر دولت دوازدهم براي خروج از این وضعیت چیست. پاسخ ایشان آن 
بود که »تصمیماتي براي کنترل نوسان ارز گرفته شده که بخشي از آن را رئیس بانک مرکزي اعالم کرده یا مي کند«. 
نفس اینکه رئیس جمهور مي گوید رئیس بانک مرکزي تصمیم را اعالم کرده یا خواهد کرد نشان مي دهد ظاهرا تصمیم های 

جدي و عملي در کار نیست.«
پرسش های بی پاسخ

شــرق همچنین در گزارش دیگری به کلی گویی های رئیس جمهور و پرســش های بی پاسخ پرداخته و نوشت : » 
روحاني این بار مقابل رسانه ها و خبرنگاران قرار گرفت تا به سؤال های آنان در یک نشست مطبوعاتي پاسخ دهد. نشستي 

که تقریبا از قبل از آغاز، مي شد حدس زد که در آن رئیس جمهوری به هر پرسشي چه پاسخي خواهد داد.«
شــرق در گزارش تیتر یک خود همچنین تصریح کرده اســت : » روحاني در نشست خبري ]روز سه شنبه [ خود 
هم تقریبا با همان روش پیش رفت؛ مطرح کردن عبارات کلي و  ارائه آمارهایي تکراري اگر محور گفت وگوي مطبوعاتي 
رئیس جمهور با اهالي رســانه بود، اما از دیگر ســو مجال نیافتن براي طرح پرسش هاي متفاوت از سوي خبرنگاران روي 
دیگر این نشست مطبوعاتي بود. نشستي که در آن به مطالبات مردم، شعارهایي که هنوز محقق نشده  اند و وعده هایي 

که ظن فراموشي آن مي رود، پرداخته نشد.
شومن ها و خبرنگاران!

روزنامه اعتماد در شماره دیروز به نشست خبری رئیس جمهور پرداخت و در ابتدای گزارش خود پیرامون این نشست 
خبری نوشت: »گفت وگو هاي تلویزیوني چند ماه اخیر حسن روحاني با انتقادات زیادي رو به رو شده بود. بیشترین انتقادات 
متوجه سؤال مجري هاي مختلف این گفت وگو ها بود و جامعه رسانه اي ایران انتظار داشت تا رئیس جمهوري با حضور در 

برابر خبرنگاران به جاي شومن هاي تلویزیوني پاسخگوي سؤاالت رسانه هایي جز رسانه ملي باشد.«
اعتماد مجری های تلویزیونی که در برنامه های مصاحبه با رئیس جمهور شرکت کرده اند را شومن تلویزیونی نامیده 

است. در این باره الزم به یادآوری است که مجری تازه ترین مصاحبه رئیس جمهور در سیما »رشید پور« بوده است.
اعتماد در ادامه افزوده است: »روز گذشته دومین نشست خبري حسن روحاني رئیس دولت دوازدهم برگزار شد اما 
این نشســت هم در پایان با انتقادات خبرنگاران حاضر همراه بود. درحالي که کمتر از ١٥ روز از گفت وگوي تلویزیوني 
رئیس جمهور با رســانه ملي گذشــته است با این حال در نشست خبري روز سه شنبه باز هم سه سهمیه به رسانه ملي 
تعلق گرفت... از دیگر نکات نشســت خبري روز گذشــته، حضور پررنگ رسانه هاي خارجي بود که آنها نیز با سؤاالتي 
شــبیه به یکدیگر از برنامه ایران در برابر خروج احتمالي امریکا از برجام ســؤال کردند. شبیه بودن سؤاالت به یکدیگر 
مورد انتقاد روحاني نژاد مجري برنامه قرار گرفت و از خبرنگاران خواســت از پرســش هاي تکراري پرهیز کنند. حضور 
پررنگ و در اولویت قرار گرفتن رسانه هاي خارجي سبب شد تا فرصت زیادي در اختیار رسانه هاي داخلي قرار نگیرد.«

قشر جوان؛ آینده ساز یا ابزار تبلیغاتی؟!
روزنامه ایران ارگان دولت دیروز نوشت: »سخنان رئیس جمهوری در ادامه اظهار نظرهای اخیر او درباره نقش و جایگاه 
جوانان، بیانگر آن بود که او بیش از توجه به جوانان و شــنیدن صدای آنان، به پذیرفتن نقش و تأثیر آنها در روندهای 
حال و آینده جامعه ایران عمیقا اعتقاد دارد...در صحبت های دیروز روحانی بیش از هرچیز امید به آینده ای که متعلق 

به جوانان است، موج می زد و اعتماد او به راهی که در پیش گرفته، به وضوح نمایان بود.«
ســهم جوانان از شــعار حمایت از جوانان توســط روحانی در تبلیغات انتخاباتی و پس از آن، بیکاری و رکود بوده 
است. این در شرایطی است که اصلی ترین مطالبات این قشر آینده ساز جامعه، اشتغال، ازدواج، معیشت، مسکن و رونق 
اقتصادی و فضای پرنشــاط فرهنگی و اجتماعی بر اســاس سبک زندگی اسالمی به حساب می آید. اکنون که ٥ سال از 
مدیریت اجرایی روحانی گذشته، شایسته است دولت به جای صرف فعل امر و گفتن »باید و لزوم و وجوب و ضرورت«، 
از »شدن و انجام و اقدام و عمل« برای جوانان بگوید نه اینکه از آنان همواره به عنوان یک ابزار تبلیغاتی استفاده کند.

مافیای خودرو دست کیست؟
روزنامه شــهروند دیروز در مطلبی نوشــت: »گفتارهایي که بصیرت زدایي مي کند و شــنونده را در ابهام، تحیر و 
بي اعتمادي بیشتري فرومي برد، نزد مسئوالن جامعه ما کم نیست. یکي از آخرین نمونه های آن سخنان رئیس سازمان 

محیط  زیست است که از مافیاي خودرو نام برد.«
این روزنامه خاطرنشان کرد: »هنگامي که یک مقام مسئول دولتي از این لفظ استفاده مي کند، انتظار مي رود که به 
بیان کلي بسنده نکند، بلکه جزئیات کامل را از موضوع ارایه دهد. رفتار مافیایي، رفتار مجرمانه است. مسئول دولتي باید 
مستندات آن را ارایه کند و به دادگاه بکشاند و از آن مهم تر، این که نگاه مردم به مسئوالن و اعضاي کابینه منفرد و جدا از 

هم نیست، بلکه هر کدام آنها را نماینده کل دولت مي دانند.«
شهروند ادامه داد: »در دولتي که وزیر صنعت هست، سخن گفتن از مافیاي خودرو به منزله اذعان کل دولت به وجود 
چنین پدیده اي است که طبعا باید پرسید پس چرا دولت با این مافیا مبارزه و بساط آن را جمع نمي کند؟ از این مرحله 
به بعد است که اثرات تخریبي این گونه گفتار و ادبیات ظاهر مي شود. آقاي رئیس محیط  زیست براي چه این ادعا را کرده 
است؟ براي رفع مسئولیت خود از آلودگي هوا و انداختن توپ به زمین خودروسازان؟ این به تعبیري توپ را در زمین خود 
انداختن اســت، زیرا همه مي دانند که شرکت هاي بزرگ خودرویي در عمل تماما دولتي هستند، پس آیا مافیا درون این 

شرکت هاي دولتي است یا چیزي مستقل از آن؟«

راه های جلوگیری از اختالف و فتنه انگیزی )بخش دوم و پایانی(
رهبری،فصلالخطابدراختالفات

مابرای پرهیز از اختالف، وظایفی داریم که برخی از آنها به شرح زیر است:
١. سعي کنیم خود ما عامل اختالف نباشیم. براي این منظور باید خوي برتري طلبي 
و حســد را اصالح کنیم. اگر این رذائل را اصالح نکنیم، یک جایي خودش را نشــان 
خواهد داد. ممکن است امروز میداني نداشته باشد، ولي وقتي میدان پیدا کرد، گرچه 

در هشتادسالگي، انسان را به سقوط مي کشاند.
2. ســعي کنیم اختالفاِت موجود را حّل کنیــم و نگذاریم به خصومت و تنازع 
بینجامد. این اختالفات خواه ناخواه پیش خواهد آمد. ماـ  فرض این است که خودمان 
اهل ایجاد اختالف نیستیم و قصد اصالح داریمـ  باید سعي کنیم راهي پیدا کنیم که 

این اختالفات گسترده نشود. نباید بگذاریم این اختالفات به اصل دین سرایت کند.
اختالفات در فتنة 88، ابتدا از کســاني سر زد که خودشان اهل عمل به بعضي 
از وظایف شــرعي بودند. گاهي کار به اینجا مي کشد که چنین افرادي اصل مطلب 
را هم از دست مي دهند. خدمت یک بزرگي درباره یکي از همین ارکان فساد گفته 
بودند: »این فرد در مورد وحي و نبّوت و... اعتقادات فاسدي پیدا کرده است«؛ ایشان 
در جواب گفته بود: »این چه حرف هائي است که مي زنید؟ ایشان چند روز پیش نزد 
من آمد و خمس و سهم امامش را با من حساب کرد. مگر مي شود چنین اعتقاداتي 
داشــته باشد؟!« و یا به شخص دیگري گفته بودند: »فالن شخص چنین حرف هاي 
باطلي مي زند«؛ ایشان در جواب گفته بودند: »ایشان ابداً اهل این حرف ها نیست. پدر 
ایشان در محله ما آنقدر محترم بود که مردم وقتي مي خواستند قسم بخورند، به سر 
او قسم مي خوردند؛ مگر امکان دارد پسر چنین انساني این قدر فاسد شود؟!«آیا اینها 
معیارهاي صحیحي براي شــناختن حّق و باطل است؟ مگر هر کسي پدرش خوب 
بود، لزوماً خودش هم خوب مي شود؟ و یا هر کسي پدرش بد بود، لزوماً خودش هم 
بد مي شود؟ و یا اگر کسي وجوهات داد، لزوماً انسان درستکار و درست اندیشي است 
و ســایر افعال و افکارش مالک نیســت؟ راه نفاق، راه فریب دادن است و باید هشیار 
بود. وقتي منافقي بخواهد نزد مرجعي تظاهر به دینداري کند، چگونه باید اظهار کند؟ 
نمي تواند بگوید: »من نماز شب مي خوانم«. یکي از راه هاي تظاهر این است که مبلغي 
را به عنوان خمس به مرجع بدهد. ما باید  اشــخاص را با وضع فعلي شان بشناسیم. 
ممکن اســت یک کسي اول کافر بوده، ولي بعد مسلمان شده است؛ آیا باید او را به 
خاطر گذشــته اش کافر بدانیم؟ اکثر اصحاب پیامبــر )ص( اول کافر بودند؛ آیا باید 
بگوییم: »این ها تا آخر باطلند!«؟ عکس این حالت هم ممکن است؛ یعني یک کسي 
اول مسلمان بوده، ولي بعد مرتد شده است. آیا چون سال گذشته مسلمان بوده، حتماً 
امسال هم مسلمان است؟ مالک، وضع فعلي افراد است. سعي کنیم واقعیت افراد را 
بشناسیم. از طرفي از ظاهر فریب نخوریم و از طرف دیگر بي جهت پیش داوري نکنیم. 
اگر مي خواهیم از کســي تبعیت کنیم، درباره کسي قضاوت کنیم و یا به کسي رأي 

دهیم باید وضعیت فعلي او را بشناسیم.
براي تالش در راستاي کم شدن اختالفات این را هم باید بدانیم که بسیاري از 
اختالفات جزئي وجود دارد که شــیطان ابتدائاً در اثر ســوء ظنّ ها به وجود مي آورد؛ 
لذا باید به هر نقلي اعتماد نکنیم. قرآن مي فرماید: ای کسانی که ایمان آورده  اید، اگر 
فاسقی برایتان خبری آورد، نیک وارسی کنید مبادا به نادانی، گروهی را آسیب برسانید 
و ]بعد[ از آنچه کرده  اید پشــیمان شوید)١( ،در نقل قول ها باید تحقیق کرد و مراقب 
بود بي خود کسي متهم نشود. نقل هاي غیر موثّق گاهي اختالفات عجیبي بین افراد 
به وجود مي آورد. در ضمن، گاهي گوینده در محل خاّصي یا مناسبت خاّصي سخني 
مي گوید و قصد خاصي دارد، ولي از سخن او سوءبرداشت مي شود. در این موارد باید 

برویم و در مورد مقصود اصلي اش سؤال کنیم.
رهبري، محور وحدت جامعه

تا آنجا که این اختالفات جزئي و از همین راه ها قابل حّل است، باید سعي کنیم 
وحدت را حفظ کنیم و افراد را به هم نزدیک کنیم؛ مگر برسد به جایي که اختالف 
در اساس دین باشد. دین همان چیزي است که همه به دنبال آن مي گردیم. اگر این 
را از دســت بدهیم، دیگر چه چیزي برایمان باقي مي ماند؟ اگر فهمیدیم که کساني 
نسبت به اساس دین جّداً مشکل دارند، آن را سهل نگیریم؛ بلکه با آن جّدي برخورد 
کنیم. اما در مسائلي که به طور طبیعي در آنها اختالف سلیقه  و رفتار پیش مي آید، 
آن مسائل اجتماعي که چندان بین الرشد و بین الغي نیستند، به طوري که هر کسي 
بتواند در مورد آنها براحتي حّق را بفهمد، تا آنجا که امکان دارد باید بگذاریم هر کسي 
سلیقه و فکر خودش را داشته باشد. اما اگر در حوزه اي است که با دین ارتباط دارد و 
به گونه اي است که با رفتار ما هم اصطکاک پیدا مي کند یا باید در بارة او اظهارنظري 
کنیم ولي چون متخصص نیستیم نمي دانیم باید چه رفتاري داشته باشیم، اینجاست 

که نقش رهبري در جامعه اسالمي روشن مي شود.
وحدت جامعه اســالمي وابســته به محور بودن رهبر آن است. وقتي در جامعه 
اختالف وجود دارد، معنایش این نیست که همه  طرف هاي اختالف خائنند؛ بلکه ممکن 
است درکشان با همدیگر فرق کند. در این موارد اگر هر کسي بخواهد نظر خودش را 
اعمال کند، مصالح جامعه اسالمي از بین مي رود؛ لذا باید یک محور و معیاري براي 
رفتارهاي اجتماعي )که هم بُعد اجتماعي و هم بُعد دیني دارد( وجود داشــته باشد. 
فراموش نکنید همه این بحث ها مربوط به اختالف در دین است یا چیزي که به دین 
مربوط مي شود. اینجاست که تنها راهي که مي تواند جامعه را به صالح، هدایت کند و 
از اختالفات خانمان برانداز نجات دهد، اتّحاد حول محور رهبري است. آیا اگر از او جدا 
شویم و بر خالف او رفتار کنیم، به نفع جامعه اسالمي خواهد بود؟! چه دلیلي وجود 
دارد که دیگران بهتر از او بفهمند؟ کسي که سابقه اش در مسائل سیاسي و اجتماعي 
از همه بیشــتر است؛ در همه مسائل جامعه بر همه اولویت و رجحان دارد؛ از لحاظ 
سابقه، هوش، فراست، تدبیر، تجربه کاري و... از همه باالتر است. چنین شخصي فرضاً 
اگر خطائي هم داشــته باشد، عماًل نشان داده است که خطایش از همه کمتر است. 
پس حاصل بحث این است که یکي از روش هاي دشمنان براي ایجاد فتنه، دامن زدن 
به اختالفات است. باید سعي کنیم از راه ها ي مختلف از به وجود آمدن این اختالفات 
جلوگیري کنیم. آنجا که خواه ناخواه اختالفات واقع شد و باید حتماً مسیري را انتخاب 
کنیم، معیار را رهبر قرار دهیم؛ آن رهبري که صالحیتش را از هر جهت مي شناسیم.
 بیانات آیت اهلل مصباح یزدي )دام ظله( در دفتر رهبر معظم انقالب؛ قم؛89/3/5

ــــــــــــــــــــــــــــ
زالل بصیرت روزهای  پنج شنبه منتشر می شود. ١. الحجرات ، 6

تحریم محصوالت سامسونگ
كمترین پاسخ به رفتار تحقیرآمیز كره جنوبی

مراجع عظام تقلید، علما، شــخصیت ها، 
گروه ها و احزاب سیاسی با تاکید بر لزوم حضور 
پرشور مردم در راهپیمایی 22 بهمن تاکید کردند: 
مردم در سراسر کشور با حضور در راهپیمایی 
پرشکوه سالگرد پیروزی انقالب اسالمی عزت و 

اقتدار ایران را به دنیا نشان می دهند.
آیت اهلل حسین نوری همدانی پیش از ظهر دیروز 
در درس خارج فقه خود که در مســجد اعظم برگزار 
شد، اظهار داشت: ســازش با اروپا و آمریکا از انقالب 
به دور اســت و این انقالب مسئولیت بزرگی به گردن 
مسئوالن می گذارد تا در راه گفتمان امام خمینی)ره( 

حرکت کنند.
وی خاطرنشــان کرد: شعارهای ابتدای انقالب را 
نبایــد فراموش کنیم و مردم به این ترتیب به میدان 
آمدند و جان و خون دادند که ارزش های اســالمی به 
وجــود آید. باید بیکاری و فقــر از بین رفته و فراوانی 

نعمت به وجود آید.
ایــن مرجع تقلید با بیان اینکــه فقر و گرانی به 
دلیل پایین بودن ارزش پول اســت گفت: مسئوالن 
بایــد به مردم از نظر اقتصاد و فرهنگ خدمت کنند؛ 
امروز مردم از نظر گرانی، بیکاری و معیشــت زندگی 

در سختی هستند.
وی با اشاره به اهمیت حفظ انقالب گفت:  حفاظت 
از انقالب از واجبات است. هر کسی الزم است به اندازه 
تــوان خود به حفظ انقالب بپردازد. در روز 22 بهمن 
می خواهیم به دنیا قدرت خود را در برابر اغتشاشــات 

اخیر نشان دهیم.
آیت اهلل نوری همدانی خاطرنشان کرد: انقالب خواب 
از چشم مستکبران ربوده و 40 سال با عزت و افتخار 

در برابر کارشکنی های غرب و استکبار ایستاده است.
وی با بیان اینکه چند زن در تهران حجاب خود 
را برداشتند و دشمنان فکر کردند انقالب سست شده 
است، گفت: دشــمنان به این امر دلخوش کردند که 
انقالب ضعیف شده در حالی که در هر جامعه ای چنین 
افرادی وجود دارند. استاد حوزه علمیه قم یادآور شد: 
در راهپیمایی 22 بهمن الزم اســت تا عزت، قدرت و 
وحدت خود را به دنیا نشــان دهیم البته باید در نظر 

داشت حرکت  پیرامون والیت ضامن سعادت است.
مردم در 22 بهمن 

دشمنان را مأیوس می کنند
آیت اهلل ناصر مکارم شیرازی صبح دیروز در درس 
خارج فقه خود که در مســجد اعظم قم برگزار شد، با 

 اشاره به فرارسیدن دهه فجر و سالگرد پیروزی انقالب 
اســالمی گفت:  در راهپیمایی  22 بهمن همه شرکت 
می کنند و به دشمن ضربه می زنند و مشخص می شود 
که مردم پس از 40 سال هنوز به انقالب عالقه دارند 
و دشــمن مأیوس و ناامید می شــود؛ این اغتشاشات 
امید کاذب برای آنها ایجاد کرده بنابراین با شرکت در 
راهپیمایی 22 بهمن نشان دهیم این امید به ناامیدی 

منتهی می شود.
وی خاطرنشان کرد: ما می دانیم که انقالب ما با 
همه انقالب ها تفاوت دارد. انقالب های دیگر متکی به 
شرق یا غرب بوده و بدون مرکز اتکا نمی توانستند انقالب 
خود را پیش ببرند ولی انقالب اسالمی بدون تکیه بر 

هیچ کدام از این عوامل پیشرفت کرده است.
اســتاد حوزه علمیه قم یادآور شــد: هشت سال 

جنگ به کشور تحمیل شــد و ما در بدترین شرایط 
و دشــمن در بهترین شــرایط بود یعنی تمام دنیا به 
آنها کمک می کردند و حتی سالح کشتار جمعی در 
اختیار آنها قرار می  دادند ولی تحمل کردیم و دشمن 
نتوانست کاری کند و اکنون یک وجب از خاک ما در 

اختیار دشمن نیست.
صدای رسای مردم 

دست رد بر سینه بدخواهان انقالب اسالمی
حجت االسالم حسن روحانی رئیس جمهور نیز در 
جلسه هیئت دولت با بیان اینکه آنچه امروز دنیا از اراده، 
اعتماد و نشاط مردم تفسیر خواهد کرد بر مبنای حضور 
باشکوه در راهپیمایی عظیم روز 22 بهمن ماه است، 
خاطرنشان کرد: هر سال در چنین روزی وقتی مردم با 
آن جمعیت میلیونی و صدای رسا از امام راحل، رهبری 

عزیز، نظام و آرمان های انقالب شان به خوبی حمایت 
می کنند، این صدای رسا دست رد بر سینه بدخواهان 

انقالب اسالمی و مردم بزرگ ایران است.
روحانی اضافه کرد: حضور باشــکوه مردم در این 
راهپیمایی برای ماه ها و مدت ها دشمنان و بدخواهان 
ملت ایران را مایوس و آنچه در طول ماه های گذشته 
بافته بودند را تبدیل به پنبه می کند. این حضور نشان 
می دهد کــه رابطه مردم و دولت صمیمی و عمیق و 
ارتباط مردم با ارزش های انقالب همچنان پابرجاست.

 وی با تأکید بر اینکه راهپیمایی 22 بهمن امسال 
از ویژگی های خاصی برخوردار است و به همین دلیل 
باید حضور مردم در آن شکوهمند تر از سال های گذشته 
باشد، گفت: دشمن در ماه های گذشته با محاسبات غلط 
و تفکراتی که داشت توطئه هایی علیه نظام جمهوری 
اسالمی ایران و ملت بزرگ ایران طراحی کرده بود البته 
هر آنچه قدرت های استکباری تاکنون علیه ملت ایران 
طراحی کرده اند همواره با شکست مواجه بوده است و 
مردم با حضور هوشــمندانه پاسخ قاطع و محکمی به 
آنان داده اند و امسال نیز بواسطه اقداماتی که داشته اند 
بایســتی مصمم تر از سال های گذشته، حمایت قاطع 
خود را از فرهنگ ملی و دینی و اهداف بلند انقالبی و 

ملی شان نشان دهند.
بیعت مجدد با والیت فقیه

 و پاسداشت دستاوردهای نظام 
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در اطالعیه ای به 
مناسبت فرارسیدن یوم اهلل 22 بهمن اعالم کرد: حضور 
پر شور و شعور ملت بزرگ ایران در راهپیمایی 22 بهمن 
بیعتی مجدد با والیت فقیه و پاسداشت دستاوردهای 

نظام اسالمی و ارزش های الهی است.
در اطالعیه جامعه مدرســین حــوزه علمیه قم 
آمده اســت: حضور پر شور و شعور ملت بزرگ ایران 
در راهپیمایی 22 بهمن بیعتی مجدد با والیت فقیه و 
پاسداشت دستاوردهای نظام اسالمی و ارزش های الهی 
و در حقیقت عرصه نمایش و مانور قدرت اسالم و انقالب 
اسالمی است. راهپیمایی 22 بهمن نشان خواهد داد ، 
ملت ما آگاهانه چون همیشه همراه و پشتیبان نظام 
اســالمی و خاموش کننده آتش فتنه ها و آشوب ها در 
کشور است، لذا شایسته است مسئوالن و مدیران نظام 
اسالمی قدرت و عظمت پایه های مردمی نظام اسالمی 
را درک کنند و عمیقاً و مجّدانه در مســیر خدمت به 
ایــن مردم انقالبی گام بردارند و این ملت فداکار را در 

مسیر عزت و اقتدار همراهی کنند.

مراجع تقلید و شخصیت ها: 

مردم با حضور در راهپیمایی 22 بهمن 
عزت و اقتدار ایران را به دنیا نشان می دهند 

رئیس  قــوه قضائیه 22 بهمــن را نماد 
استقالل طلبی، عزت خواهی، ایستادگی و قیام 
ملت ایران دانســت و از مردم برای حضور در 

راهپیمایی این روز دعوت کرد. 
به گزارش روابــط عمومی قوه قضائیه، آیت اهلل 
صادق آملی الریجانی در آســتانه سالگرد پیروزی 
انقالب اســالمی گفت: مردم در روز 22 بهمن ماه 
برای اقامه عدل و ارزش های الهی، دفع ظلم و اثبات 
استقالل خود و از همه مهم تر با یک خودباوری تبلور 
یافته به رهبری امام راحل علیه طاغوت قیام کردند.

آملی الریجانی با بیان اینکه بزرگ ترین سرمایه 
کشور وحدت، انســجام و بصیرتی است که در این 
راهپیمایی هــا تبلور پیدا می کند، افــزود: در طول 
ســالیان متمادی بعد از انقالب، ملت بزرگ ایران، 
هر ســاله در روز 22 بهمن همین معنا را به ظهور 
می رسانند و با حضور گسترده و با نشاط خود در این 
راهپیمایی نشان می دهند مردمی منسجم، یکپارچه 
و دارای وحدت هستند که با قوت و قدرت در مقابل 

زورگویان و سلطه طلبان می ایستند.
وی اظهار داشت: مردم ما علیرغم اختالف نظر 

و سلیقه های سیاسی، وقتی پای امنیت ملی به میان 
می آید و بحث اقتدار ملی و مصالح عامه کشور مطرح 
می شود همه در صحنه حاضر می شوند و این سرمایه 
بسیار گرانبهایی است که همه بویژه ما مسئولین باید 

به آن توجه داشته باشیم.
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه دشمن با وجود 
بصیرت و حضور مردم در صحنه، هیچ گاه نمی تواند به 
این کشور تعدی کند، تحریم های دشمن را در طول 
این سال ها بی اثر دانست و گفت: مردم ما با تکیه بر 
استعدادهای خود در کشور بویژه استعدادهای نسل 
جوان، بر پای خود ایســتاده و با قدرت ایمان پیش 
می روند. بزرگ ترین سرمایه یک کشور ایمان و بصیرت 
است که آن کشور را در صحنه حاضر نگه می دارد و 

مسئوالن امروز باید قدردان این ملت باشند.
آملی الریجانی خاطرنشان کرد: امیدواریم مردم 
عزیز، بصیر و شریف ما همچون سال های گذشته در 
یوم اهلل 22 بهمن حضوری پرشــکوه و عظیم داشته 
باشند به طوری که وحدت و انسجام یکپارچه خود 
را به رخ جهانیان خصوصاً استکبار جهانی و آمریکای 

مغرور و مدعی بکشند.

دعوت رئیس  قوه قضائیه از مردم برای شرکت در راهپیمایی 22 بهمن

وقتی پای امنیت و اقتدار ملی در میان باشد 
همه مردم در صحنه حاضر می شوند

یکی از اصول اساسی اسالم که داشتن و نداشتن آن به منزله داشتن یا نداشتن دین 
اســت حیاء اســت. احادیث مختلفی در مورد اهمیت این کیمیا وجود دارد که از آن به 
عنوان همه دین، زینت اسالم، همه خوبی ها، سنت پیغمبران و... و اینکه ریشه مردانگی 
و میوه اش پاکدامنی است یاد شده است. اگرچه در این مجال به پاسداشت غیرت دینی 
مردمان گذشته در مقابله با جنایت کشف حجاب سخن می نویسیم ولی حرف اصلی فراتر 
از حجاب است. حجاب اگرچه فریضه است و باعث قوام خانواده و اجتماع و حفظ نسل و 
ناموس، ولیکن آنچه مهم تر از آن است حیاء است که حتماً به حجاب منجر می شود. به 
دیگر سخن حیاء بدون حجاب نمی شود و حجاب بی حیا نیز بازدارنده و کامل نیست. و برای 
حیاء انواع و مصادیقی در ادبیات دین می توان جست. حیاء فردی که همان حجب و شرمی 
است که انسان را از انجام هرآنچه که به شأن و شخصیتش ضربه می زند، می رماند. حیاء 
اجتماعی را شاید بتوان به ادبیات گفتاری و شیوه رفتاری و تقید پوششی مردم در کوچه 
و خیابان منتسب نمود. حیاء اداری و... و انواع مختلف حیاء در دین خاتم موجود است.

١۷ دیماه سال ١۳١4 رضاشاه پهلوی دستوری صادر کرد که به موجب آن، زنان و 
دختران ایرانی از حق استفاده از چادر و روبنده محروم شدند. هرچند که زمزمه مقابله 
و مبارزه با حجاب و کنار گذاشتن آن، از اواخر قاجار و بعد از جریانات مشروطه و تغییر 
ذائقه برای تجدد و در اصل از محافل روشنفکری شروع شده بود ولی این فاجعه در زمان 
پهلوِی پدر اتفاق افتاد. کشف حجاب به نام پیشرفت و ترقی صورت گرفت و با این اشتباه 
بزرگ، اصلی ترین ابزار پیشرفت و قوه محرکه ترقی که همان تکیه بر فرهنگ بومی است 
کناری گذاشته شد و به دروغ و با عربی نامیدن حجاب، به مبارزه با یکی از اصلی ترین 
و اصیل ترین عادات و ســنت های ایرانیان شتافتند که ریشــه در قبل از اسالم داشت. 
جنبش های زنانه و فمنیســتی، هرج و مرج فرهنگی، خیال خامی که به واسطه چشم 
چرخانی های پادشاهان قجری در اروپا در سرشان افتاده بود، خودباختگی روشنفکران از 
فرق سر تا نوک پا غربی شده و... هر کدام به گونه ای و مطبوعات آن زمان و نیز اختناق 
رضای پهلوی بی سواد، باعث شد که بلیه کشف حجاب بر مردم ایراِن کهن تحمیل شود. 
هرچند که اموری نظیر نسل کشی ایرانیان به دست بریتانیا در هولوکاست ایرانی، تا سالیان 
سال رمقی برای مردم زجر دیده ایران باقی نگذاشته بود تا بتوانند مقاومتی درخور کنند.

شاید از این زمان ها بود که کم کم عالوه بر ورود مطبوعات و محافل روشنفکری در 

نقد و رد حجاب،  اشعار هجو آن نیز به این بازار مکاره وارد شد. شاعرانی دیده می شوند 
که بعضاً بعدها از راه  اشتباهشان بازگشتند ولی در آن زماِن غبارآلود و پرفتنه، در مدح 
کشف حجاب سرودند. از سوی دیگر کسان دیگری بودند که به کشف حجاب می تازند و 
در ستایش منظومه بلند »عفاف نامه« اثر زیبای امیری فیروزکوهی، که دفاع شجاعانه ای 
از حجاب نموده، آنچنان دفاع و تمجید می کنند که گویی عالمی غرب ســتیز و دالور، 
موعظه نوشــته است.١ از دیگر اقدامات خزنده فرهنگی که شاید بتوان مقدماتش را در 
همیــن دوران دید و عمدتاً با فکر اجنبی و اقدام روشــنفکران درباری و دربار عاری از 
خودباوری ترویج شــد، تبدل معنای ادبیات گفتاری مردم اســت. به گونه ای که غیرت 
حســادت نامیده می شود. محتسب که مأمور امربه معروف و نهی از منکر است فضول 
و رشــوه گیر، قشر مذهبی و زنان محجبه، امل و بی سواد. مالیان و باسوادان که عالمان 
دینی بودند، مضحکه حکایات و... و آن هجمه هر روز تا به امروز قدرت و قوت گرفت و 
دشمنان آنچنان در این توطئه کوشیدند که امروزه می توان آن را در برخی رویکردهای 

اجتماعی و قضاوت های مردم دید. 
آن روح خودباختگی که به فاجعه کشف حجاب انجامید و برخی را به خیال مدرن 
شــدن مجبور کرد که حجاب به باد بســپارند و خود را به عار، همان است که روزگاری 
مقــام اجرایی ایران ادعا کرد که ایرانی نمی تواند لولهنگ )آفتابه( بســازد و امروزه این 
وارفتگی، دامن برخی را گرفته است. افتخار و مد مسئولین و مدیران نسبت به تحصیل 
فرزندانشان در خارج از کشور را می توان به همین خودباختگی منتسب کرد. در حالی 
که می توان مدعی شد غالب و قاطبه دانشمندان و بزرگان و عالمان و مؤثران در پیشرفت 
ایران، کسانی بودند که تحصیالت ایرانی داشتند. نمونه آن دانشمندان هسته ای که ایران 
را هسته ای کردند و خود را آسمانی. یا دانشمندان موشکی که ایران را به قله کشورهای 
موشک ساز رساندند و خودشان را به بهشت. یا آنان که از نانو تا فضا را شکافتند یا آنان 

که نام ابن سینا و رازی را دوباره در طب زنده کردند و.... 
کشــف حجاب را اگر از خودکم بینی و احساس حقارت و  اشتباه محاسباتی نتوان 

به حســاب آورد، چیزی جز خیانت و مزدوری نبود. دشــمن ســاده لوحان را با نیرنگ 
»عقب ماندگی به خاطر حجاب زنان« فریفت و آنان علت عقب ماندگی را نه در بی کفایتی 
پادشاهان که در دین و دینداری مردم دیدند. به عرصه دینداری مردم تاختند به بهانه آزاد 
کردن عرصه برای پیشرفت و هنر، احکام متقن و محترم اسالم را در مجامع غیر تخصصی 
به چالش کشــیدند و با شعار آزادی آزادگان را سرکوب کردند. در همان عفاف نامه که 
سال ١۳١۳ منتشر گردید آمده است: این شنیدم که ابلهی می گفت / کز چه زن در نقاب 
روی نهفت؟ / کاینهمه درد ملک و ملت ما / و اینهمه ظلمت و جهالت ما / از حجاب زنان 
پدید آمد / و این تباهی از آن پدید آمد/... / گر کسی طرفه ای نیارد ساخت / به حجاب 
زنان نباید تاخت. از این قبیل اشعاری که به وضوح فضای حاکم بر آن زمان فتنه را تصویر 
می کند بسیار است. مثاًل مروج االسالم واحدی مدیر نشریه دعوت اسالمی کرمانشاه آن 
زمان می گوید: اگر که مقصد تو کار کردن زنهاست / کسی نگفته زن از کار اجتناب کند 

/ اگرکه طالب کاری بگو به دولت خویش / برای مردم بیکار فتح باب کند.
 کم کم آنچه در اجتماع رخ نمود آن بود که پس از مشــروطیت و با شــروع شعار 
تجدد آغاز شده بود. شعار ملک الشعرای بهار، یا مرگ یا تجدد بود.2 اگر در اواخر قاجار 
در برخی محافل غیر رسمی و در مواردی رسمی کشف حجاب می شد و یا مجلسی با 
بروروی برهنه زنان بر پا می شد، در دوران رضای پهلوی این رسانه ها بودند که به کمک 
آمدند و اهداف حکومت را پیش بردند و پا را از نوادر و استثناء فراتر نهادند. رضاشاه که 
گویی از زمانی که به اعتراضات روحانیون به کشف حجاِب همسر پادشاه افغانستان در 
سفرش به ایران بی اعتنایی کرد، در فکر کشف حجاب بود، این فکر را با سفر به ترکیه 
جدی تر نمود و در نهایت یک سال پس از سفرش به ترکیه و در تاریخ ١۷ دی ١۳١4 با 
جشن فارغ التحصیلی دختران بی حجاب در دانشسرای مقدماتی، رسماً به کشف حجاب 
زنــان و دختران ایران اقدام نمود و پــس از آن به اجبار، زنان ایرانی را مجبور نمود که 
حجاب را کنار بگذارند و به تقلید از ترکیه که دروازه اروپایی جهان برای ایران بود خود را 

از سنت و پیشینه خود دور کنند و به تقلید از دنیای غرب روی آورند.

بسیاری ممکن است واقعه مهم مسجد گوهرشاد را به خاطر و در اعتراض به قانون 
کشف حجاب بدانند در حالیکه واقعه مسجد گوهرشاد چند ماه قبل و در تاریخ 2١ تیر 
١۳١4 و با تجمع انبوهی از مردم در مســجد گوهرشاد و در اعتراض به اجباری شدن 
اســتفاده از کاله فرنگی یا همان شــاپو و یکدست شدن لباس مردم و نیز برای آزادی 
علمایی که در مخالفت با این موارد دستگیر شده بودند صورت گرفت. در این ابالغیه 
دیکتاتوری، مردم مجبور شــده بودند که حتی کاله و لباس خود را هم باب میل شاه 
قلدر اســتفاده کنند وگرنه اگر کارمند بودند اخراج و اگر مردم کوچه بازار بودند تنبیه 
می شــدند. در این تجمع که مردم به ســخنان تند و انقالبی مرحوم شیخ محمد تقی 
بهلول گوش می دادند مأمورین شــاه در چند مرحله درگیری، تعداد زیادی را کشته و 
مجروح و یا بازداشت کردند. برخی شاهدان عینی گفته اند چندین کامیون، جنازه ها را 

از صحنه کشتار خارج کردند.
از نکات قابل تأمل و تحصل دیگر این دو تجربه تلخ آن است که مردم ایران با واقعه 
گوهرشاد نشان دادند که خط مشاورین روشنفکری که رضای پهلوی را به غلط انداختند 
را نخواندند و نخواستند که حتی با تحکم دیکتاتور از لباس مرسوم و فرهنگ خود دست 
بردارند. و درس دیگر مختص به دولتمردانی است که اهل دقتند. کشف حجاب اگرچه 
با توجیهات پرمغالطه بود ولی این واقعیت را آشــکار نمود که کوچه گردی مسئوالن و 
مدیران ارشد جامعه در کشورهایی که بیشترین تعارض فرهنگی را با فرهنگ سالم ما 
دارند می تواند چه پیامدهای خطرناکی داشته باشد. نکته مهم تر دیگر اینکه هدف دشمن 
از کشف حجاب تنها روبنده و چادر انداختن نبود بلکه آنچه مهم تر از کشف حجاب است 
کشف حیاء است که هدف اصلی دشمن است. به دیگر سخن اگرچه چندسالی حجاب 
از سر برخی برداشته شد ولی حیاء را نتوانستند از زنان برگیرند و اکنون دشمن درپی 
بی حیا نمودن ماســت و حجاب بهانه ای است که نباید به دست آنها داد و باید قرص و 
با دست و دندان آن را گرفت. آنچه که امروزه به اسامی مختلف دیده می شود، به بهانه 

حجاب اختیاری، بی حجابی اجباری دخترکان ساده دل است.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١- داستان حجاب پیش از انقالب. رسول جعفریان، ص 20٥.
2- دیوان بهار. ج ١. ص 284

محمدهادی صحراییحیا و حجاب
والیتی:قطعاآرزویآمریکاییها

برایتجزیهسوریهمحققنخواهدشد
مشــاور رهبر معظم انقالب در امور بین الملل در توصیه ای با بیان اینکه 
»ترکیه مرزهای بین المللی را محترم بشمارد«، گفت: قطعا جمهوری اسالمی 
ایران از تمامیت ارضی سوریه حمایت کرده و هیچ نوع تجاوزی را نمی پذیرد 

و قطعا آرزوی آمریکا برای تجزیه سوریه محقق نخواهد شد.
به گزارش ایسنا، علی اکبر والیتی در حاشیه مراسم گرامیداشت دهه فجر در محل 
سازمان بازرسی کل کشور در جمع خبرنگاران در خصوص حضور آمریکا در سوریه و 
اقداماتی برای تجزیه این کشور،  گفت: جمهوری اسالمی ایران از تمامیت ارضی سوریه 

حمایت می کند و هیچ نوع تجاوزی را به خاک سوریه نمی پذیرد.
وی تاکید کرد: توصیه ما این اســت که دوستان ترکیه هم، مرزهای بین المللی را 
محترم بشــمارند البته خود ملت سوریه و حامیان آن ها که حزب اهلل و دیگران باشند 

آمریکایی ها را از شرق فرات بیرون می کنند.
مشــاور رهبر معظم انقالب در امور بین الملل اظهار داشت: بنای آمریکایی ها این 
است که سوریه را تجزیه کنند، مقدماتی هم فراهم کردند که در شرق فرات در منطقه 
کردنشــین کشور مستقلی درست کنند و آن را به رســمیت بشناسند اما حتما این 

آرزوی شان محقق نخواهد شد.
والیتی خاطرنشــان کرد: بدون تردید مردم سوریه و متحدین آن ها که نیروهای 
داوطلب حزب اهلل، حیدریون، فاطمیون و زینبیون باشند و همچنین ایران بدون تردید 
مثل گذشــته به این کشــور کمک خواهند کرد و حتما آمریکایی ها را در این آرزوی 

شیطانی شان ناکام خواهد گذاشت.
وی در پایان اظهار کرد: اکثریت قریب به اتفاق مردم کرد ســوریه نیز به تمامیت 

ارضی سوریه پایبند هستند.

سرویس سیاسی- 
و  کره جنوبــی در رفتاری گســتاخانه 
تحقیرآمیز و به بهانه تحریم، از اهدای هدیه به 
ورزشکاران ایرانی حاضر در المپیک زمستانی 

2018 خودداری کرد. 
در حالــی که بازار لــوازم خانگی و تلفن همراه 
کشورمان در قبضه محصوالت کره جنوبی به خصوص 
شرکت سامسونگ است، سئول در رفتاری تحقیرآمیز 
و زشت از اهدای هدیه به ورزشکاران ایرانی المپیک 

زمستانی 20١8 در کره جنوبی خودداری کرد. 
خبرگزاری یونهاپ به نقل از کمیته ملی المپیک 
کره جنوبی گزارش داد که ورزشــکاران ایران و کره 
شمالی از دریافت تلفن های همراه هوشمند اهدایی 
شرکت سامسونگ در طول بازی های المپیک زمستانی 

منع شدند.
دلیل این تصمیم از ســوی مقامات کره جنوبی 
تحریم های ســازمان ملل علیه ایران و کره شمالی 

اعالم شده است.
به نوشــته میزان، شرکت سامســونگ 4 هزار 
دستگاه گوشی هوشمند به کمیته المپیک زمستانی 
کره جنوبــی اهدا کرده تا در اختیار ورزشــکاران و 
مقامات رســمی المپیک قرار گیرد اما ورزشــکاران 
ایران و کره شــمالی از دریافت این تلفن های همراه 

هوشمند منع شده اند.
در حالی که متاسفانه مسئوالن دولتی تا کنون 
هیچ واکنشــی به این موضوع نشان نداده اند، به نظر 
می رســد بهترین پاســخ به این موضوع می تواند از 
سوی مردم داده شود. مردم می توانند با تحریم خرید 
محصوالت کره جنوبی بخصوص شرکت سامسونگ به 
مسئوالن کره جنوبی بفهمانند که رفتار آنان بی هزینه 
نبوده و در حالی که ســاالنه میلیاردها دالر از فروش 
محصوالت خود در ایران سود می برند، نباید این چنین 
با عزت ایرانیان بازی کنند. مردم کشورمان علیرغم 
برخورداری از سالیق مختلف، خوشبختانه در مسائلی 
که پای عزت ملی در میان است نشان داده اند متحد 
و یک صدا هستند. بدون شک ایرانی ها که در مقابل 
مستکبرانی همچون آمریکا سر خم نکرده و نمی کنند، 
در برابر چنین رفتارهایی آن هم از ســوی کشوری 
همچون کره جنوبی که مستعمره سیاسی و نظامی 
آمریکاست، کوتاه نیامده و تا عذرخواهی رسمی سئول 

ماجرا را دنبال خواهند کرد.
عالوه بر لزوم راه اندازی پویش مردمی در برخورد 
با این قضیه، وزارت امور خارجه نیز باید در اسرع وقت 
ضمن احضار ســفیر کره جنوبی در تهران، برخورد 
دیپلماتیک عزتمندانه ای از خود نشان دهد. انفعال 
و ســکوت در چنین مسائلی برای دولتی که مدعی 

بازگرداندن احترام به پاســپورت ایرانی اســت، مایه 
خجالت و شرمندگی است. 

جریمه سنگین و شفاعت وزیر!
شاید اگر مسئوالن دولتی در ماجرای قاچاق این 
شرکت قاطعانه برخورد می کردند و از در حمایت از 
تولید داخل به ماجرا ورود می کردند، امروز شاهد این 
ماجرای خفت بار نبودیم. سال گذشته خبری منتشر 
شد که این شرکت در واردات قطعات کاالهای خود 
مرتکب تخلف شده اســت و گمرک جریمه ۳000 
میلیارد تومانی برای این شرکت در نظر گرفت. آقای 
نعمت زاده وزیر صنعت و معدن وقت به جای پیگیری 
تخلف این شرکت کره ای و حمایت از کارگر ایرانی، 
نامه ای به گمرک نوشــت و خواستار تجدید نظر در 

جریمه این شرکت شد.
در نامه نعمت زاده آمده بــود؛ »گمرک ایران با 
استناد به قاعده 2 ــ الف از قواعد تفسیری سیستم 
هماهنگ شده، قطعات وارداتی شرکت مذکور را که 

در خط تولید به  منظــور تولید کاالی نهایی به کار 
می رود، مشمول پرداخت حقوق ورودی کاالی کامل 
آن هم با مأخذ دو برابر حقوق ورودی )به  استناد قرار 
گرفتن کاال در طبقه بنــدی گروه ١0( و همچنین 
متعاقب آن پرداخت جرایم نموده است. نظر به اینکه 
قطعات وارداتــی جهت تولید کاالی نهایی از جمله 
یخچال، یخچال فریزر، لباسشویی و غیره بوده و برای 
تبــادل آن به محصول نهایــی تحت عملیات کاری 
مختلف )مونتاژهای فرعی و اصلی، جوشکاری، شارژ 
گاز و تست نهایی و غیره( قرار گرفته و نهایتاً به تولید 
ـ الف( در  کاالی نهایی منجر می گردد، لذا قاعده )2ـ 
این ارتباط موضوعیت ندارد، الزم به توضیح است که 
دفتر بازبینی و حسابرسی گمرک ایران طی نامه ای 
به   استناد ماده ١4۳ قانون امور گمرکی، شرکت فوق 
را مشمول پرداخت جرایم با شرایط پیش گفته دانسته 
است که قطعاً براساس توضیحات فوق الذکر بایستی 
نسبت به تجدید نظر در این رابطه اقدام فوری به عمل 

آمده و اصالح الزم صورت گیرد«.
اگر مقداری از حمایتی که مســئوالن دولتی از 
شــرکت های خارجی فعال در بازار ایران می کنند از 
تولیدکننده داخلی می شد، امروز شاهد چنین رکودی 
در صنعت و وضعیت اسفبار اشتغال نبودیم. بی شک این 
نوع برخوردها و واکنش های منفعالنه محدود به حوزه 
اقتصاد نشده و اثرات دیپلماتیک و سیاسی خاص خود 
را نیز خواهد داشت. آنچه امروز در برخورد تحقیرآمیز 
کره جنوبی با ورزشــکاران ایرانی می بینیم از جمله 
اثرات همین رویه های غلط و مغایر با منافع ملی است. 
تحریم محصوالت سامسونگ در ایران از سوی 
مردم در واقع تیری اســت با دو نشــان. هم پاسخی 
قاطع و محکم به رفتار زشــت کره ای هاســت و هم 
گامی برای حمایت از محصــول و کارگر ایرانی. در 
شــرایطی که کشور با رکود و معضل عمیق بیکاری 
مواجه اســت، تسخیر بازارهای مختلف –از پوشاک 
ترکیه گرفته تا لوازم خانگی کره جنوبی و...- از سوی 
برندهای خارجی در کنار چنین رفتارهای زننده ای از 
سوی برخی کشورها، برای مردم غیرتمند ایران قابل 

تحمل نیست. 
مورد عجیب تویوتا!

ماجرای تســخیر بازار و رفتار سامسونگ البته 
تنها مورد از این دست نیست. چند ماه پیش شرکت 
خودروسازی ژاپنی تویوتا رفتاری مشابه از خود نشان 
داد. چند ماه پیش خبری منتشر شد که این شرکت 
به دلیل فروش یک دستگاه خودرو! به سفارت ایران 
در هند، از آمریکا عذرخواهی کرده اســت. بهانه این 
عذرخواهی زیر پا گذاشتن تحریم ایران بود. عذرخواهی 
تویوتا از آمریکا در حالی انجام شد که خودروهای صفر 
کیلومتر آن عماًل طی چند سال گذشته به خودروی 
سازمانی داعش در عراق و سوریه تبدیل شده بود و 
این شرکت هرگز توضیح نداد هزاران دستگاه خودروی 
لوکس آن چگونه به دســت این تروریست ها رسیده 
است و از اینکه محصوالتش در اختیار تروریست هایی 
است که به راحتی آب خوردن سر آدم ها را از تن جدا 
می کنند، الزم ندید از کسی عذرخواهی کند و وقتی 
پرسش ها در این مورد باال گرفت تنها به این موضع 
گیری بسنده کرده که ایده ای درباره چگونگی دستیابی 

داعش به خودروهای این شرکت ندارد!
مردم کشــورمان رفتار اخیر سئول را بی پاسخ 
نخواهند گذاشــت اما در این میان شایســته است 
دولت تدبیر امید نیز بیاندیشد در عرصه دیپلماسی 
چه کرده است که شاهد چنین مسائلی هستیم. این 
ماجراها، واقعیت ادعای رفع تحریم ها و پیوســتن به 
جامعه بین المللی را بیش از پیش برای افکار عمومی 

روشن می کند. 

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: 
رفع مشکالت ســاختار اداری کشور تنها با 
روحیه و کار جهادی و انقالبی میسر می شود.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمانشاه، سعید 
جلیلی در بازدید از مناطق زلزله زده استان کرمانشاه  
اظهار داشــت: وقتی جوانان بســیجی و جهادگر 
سراســر کشــور در منطقه زلزله زده با کار جهادی 
می توانند ١4 واحد مسکونی ١40 تا ١٥0 متری با 
مدرن ترین فناوری روز را تنها با ٥0 میلیون تومان 
در عرض کمتر از 2۷ روز احداث کنند، چرا حاصل 

این اقدامات در رسانه بیان نمی شود.
وی بــا بیــان اینکه اقدام گروه هــای جهادی 
جهادگــران جوان در مناطق زلزلــه زده ثابت کرد 
با تفکر انقالبی و اقدامات جهادی در ســطح کشور 
می توان بر مسائل مختلف جامعه از جمله مسکن، 
اشتغال و اقتصاد پیروز شــد و به موفقیت رسید، 
خاطرنشــان کرد: وجود روحیه و تفکر انقالبی در 
کشــور نمی گذارد احســاس یــأس و ناامیدی در 

جامعه ظهور کند.
عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام با تاکید 
براینکــه ایجاد طرح های اشــتغال زایی و تولیدی 
اقتصاد مقاومتی و موفقیت های به دست آمده نشان 

می دهد که می توان با روحیه جبهه و جنگ در عرصه 
ســازندگی، به مناطق محروم وارد شد و مشکالت 
را حل کرد، افزود مدیریت جهادی اســتعدادها و 
ظرفیت های مغفول مانده را کشــف می کند. همه 
مسئوالن و مدیران دولتی باید در خدمت رسانی به 
مردم نقش آفرینی داشته باشند و مردم منطقه نیز 
با نگاه ســازنده مشکالت را به مسئوالن برای رفع 

سریع آن گوشزد کنند.
وی با اشــاره به اینکه خوشبختانه امروز سپاه 
بــا همت جهادی خود بیــش از 8000 کانکس را 
تحویل مردم زلزله زده داده است، عنوان کرد: باید 
از تالش های مسئوالن نظام به دلیل اینکه نمی گذارند 
آب، برق و گاز شهرهای زلزله زده برای مدت طوالنی 

قطع باشد نهایت تشکر را داشت.
جلیلی با بیان اینکه حضور و همبستگی مردم 
اقصی نقاط کشــور در امر خدمت رســانی به مردم 
زلزلــه زده بی نظیر بود، بیان کــرد: بیش از 4000 
کانکس اهدایی مردم داشتیم و این موارد نشان از 
ویژگی یک جامعه دینی و انقالبی است. مردم ایران 
مردمی بی تفاوت نیستند و همواره بر اساس احساس 
وظیفه عمل می کنند؛ این گذشت و فداکاری مردم 

نباید به حاشیه برود.

جلیلی در بازدید از مناطق  زلزله زده استان کرمانشاه:

 رفع مشکالت تنها با روحیه 
و کار جهادی و انقالبی میسر می شود


