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فرزند آیتاﷲ کاشاني علیه مصدق
محمود کاشاني همچنان تأکید ميکند در  ۲۸مرداد کودتا رخ نداده است
شــرق ۶۴ :ســال بعد از کودتــاي  ۲۸مرداد و
در حالي که هر ســال اســناد جدیــدي درباره
طراحي و اجراي آن از آرشــیوهاي آمریکایي رو
ميشود ،فرزند آیتاﷲ کاشاني همچنان همان
حرفهاي خود را ميزند .محمود کاشــاني که
در ســال کودتا ۱۱ساله بوده ،معتقد است اصال
رخدادي با عنوان کودتا رخ نداده اســت .او در
این مسیر ،با یاران مظفر بقایي همسو و هممسیر
اســت و حتي فرصت کند در مراســم سالگرد
درگذشت مظفر بقایي نیز حاضر ميشود .او به
بهانه نامگذاري خیاباني به نام مصدق از سوي
شوراي شــهر تهران و همزمان با انتشار اسناد
جدیدي درباره کودتا در بيبيسي و سایتهاي
دیگر ،یادداشتي در خبرگزاري اصولگراي تسنیم
منتشر کرده است.
کاشانی در این یادداشت نوشته» :کارگردانان
بیبیسی فارسی بیشتر و بهتر از همه میدانند
که در مرداد  ۱۳۳۲هیــچ کودتایی علیه دولت
مصدق انجام نشــده اســت .ایــن حقیقت نیز
بــرای آنان روشــن اســت کــه تســلیم قدرت
دولتی از ســوی مصدق به زاهدی ،حداقــل از خرداد
 ۱۳۳۲برنامهریزی شــده و منحلکردن مجلس شورای
ملــی دوره هفدهم از ســوی مصدق نیز در راســتای
فراهمکردن زمینه قانونی صدور فرمان نخســتوزیری
زاهدی از ســوی شاه انجام شــده است .این سند بسیار
مهم تاریخی نیز که تا سال  ۱۳۷۳خورشیدی کلیشه آن
در دسترس نبود ،در دسترس عموم است که بر پایه آن،
مصدق با دریافت فرمان شــاه مبنی بر برکناری خود در
ساعت  ۱۱شــب  ۲۴مرداد ،با دو ساعت تأخیر رسید آن
را به خط خود چنین نوشت» :ساعت یک بعد از نصف
شب  ۲۵مردادماه  ،۱۳۳۲دستخط مبارک به اینجانب
رسید .دکتر محمد مصدق«.
کاشــاني نوشــته اســت» :این برخــی روزنامهها و
نشــریات داخلی هســتند که در چهار دهه گذشــته به
کمک بیبیســی شــتافته و برای سرپوشگذاشــتن بر
مداخلــه انگلســتان در امور داخلی ایران و شکســت
نهضــت ملی ایــران ،دائما دروغ تاریخــی کودتا علیه
دولت ملــی! مصدق را تکــرار میکنند .باالتــر از آن،
صداوســیما اشــخاصی مانند آبراهامیانَ ،مل ُکم بِرن و
مارک گازیوُرســکی را که در راستای تبلیغات بیبیسی
به تحریف دالیل ناکامی نهضت ملی ایران میپردازند،
به هر مناســبتی روی پــرده تلویزیون ظاهــر میکند...
مصدق بــا برانگیختن نارضایتی عمومی ،در راســتای

سیاســتهای انگلســتان گام برداشت و ســرانجام با
اقدامات خالف قانون اساسی و با یک رفراندوم نمایشی
که با توســل به زور آن را برگزار کــرد و با منحلکردن
مجلس شورای ملی دوره هفدهم ،زمینه انتقال قدرت
دولتی و شکست نهضت ملی ایران را فراهم کرد.«...
بدون حمایت سیا کودتا شکست ميخورد
بخشهایی از تاریخ ســیا مربوط به کودتای ۱۹۵۳
ایران در اواخر سال  ۲۰۱۷منتشر شد .سال  ۲۰۰۰و ۲۰۰۱
نیز بخشهایي دیگر منتشــر شده بود .سال گذشته ،در
پاسخ به آخرین درخواست از سوی آرشیو امنیت ملی،
ســیا موظف شد نســخه دیگری را منتشــر کند .آرشیو
امنیت ملــي آمریکا مطلبي تحلیلي بر آخرین نســخه
منتشرشده سیا منتشــر کرد .در این مطلب که ویراسته
دنیل ســیگل و مالکوم برن است و سایت تاریخ ایراني
هفته پیش آن را ترجمه کرده ،آمده اســت ...» :از سال
 ،۱۹۵۳سیا سه نسخه متفاوت از گزارش داخلی مربوط
به کودتا تهیه کرده اســت .قدیمیترین نسخه از سوی
یکــی از طراحان نقشــه ،دونالد ویلبــر ،در ماه مارس
 - ۱۹۵۴یعنی فقط چند مــاه پس از اجرای عملیات -
تهیه شده است .این نســخه در واقع بیشترین جزئیات
دربــاره طراحــی و اجرای نقشــه را در بــر میگیرد و
بهوضوح برای آموزش مأموران مخفی در آینده نوشته
شده اســت .تاریخچه ویلبر با وجود شــکایت قضائی

سه برنده خوششانس سفر به روسیه از اعتبار برند الجی در خانوادههایشان میگویند
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تقریبا دو ماه از جشــنواره  ۹۰روز با الجی
شــرکت گلدیران میگذرد .جشــنوارهای که با
نزدیک شــدن عید به اوج خود رســیده است.
مشــتریان در این جشــنواره میتوانند با خرید
محصــوالت الجی ،عــالوه بــر تخفیفهای
فوقالعــاده روی محصــوالت ،از گلدیــران
هدیه نقدی دریافــت کنند .هدیهای که از ۱۰۰
هزار ریال شــروع شــده و به  ۱۰۰میلیون ریال
نیز میرســد .عالوه بر همه ایــن تخفیفها و
هدایــای فوقالعاده ،یک اتفــاق هیجانانگیز
دیگر نیز در انتظار شماســت .در این جشنواره
با خرید هر یک از محصوالت الجی میتوانید
شانس خود را برای برنده شدن سفر به روسیه
و دیدن بازیهای تیم ملی محک زده و یکی از
 ۹۰برنده این جشنواره فوقالعاده شوید.
در گفتگــوی مفصلــی کــه با ســه برنده
خوششــانس این جشنواره داشــتیم متوجه
اعتبــار برنــد الجــی و خدمات گلدیــران در
خانوادهها شــدیم .چرا که هر سه برنده سفر
به روســیه به توصیه دوستان و آشنایان اقدام
به خرید محصوالت الجی کرده بودند.
یکــی از این برندگان خوششــانس ،آقای

ســعید عزتآبادی پور از مشهد مقدس بود.
آقای عزتآبادی پور که با خرید ظرفشــویی
برنــده مســابقه شــده بــود ،دلیــل خریــد
ظرفشــویی الجی را ناکارآمدی ظرفشویی
قبلی خود عنوان کرد .نکته جالب اینجاســت
که آقای عزتآبــادی پور اصال از جشــنواره
خبــر نداشــته و بــا توجــه بــه تعریفهایی
کــه از الجــی و خدمــات پس از فروشــش
شنیده اســت به ســراغ این برند آمده است.
به گفته او این ظرفشــویی بســیار به موقع
و با توضیحــات کافی از طــرف تیم خدمات
گلدیــران نصب شــده و قابلیت شستشــوی
سریع آن بسیار کاربردی است.
یکــی دیگر از برندههای جشــنواره گلدیران
خانم زارع از یزد بود .خانم زارع در مورد خرید
خــود گفت :من به توصیه خانواده و آشــنایان
به ســراغ برند الجــی رفتم و ســه محصول
یخچال ،جاروبرقی و ماکروویو را برای جهیزیه
خودم خریدم .البته خودم هم قبال از ماکروویو
الجی اســتفاده کرده بودم و کاربری و کیفیت
محصول الجی را از نزدیک دیده بودم.
آقای شــاقطبی از یاســوج هــم یکی دیگر

از برندگان ســفر به روســیه بود کــه با خرید
تلویزیون شــانس خــود را در این جشــنواره
امتحــان کرده بود .ایشــان از شــرایط خرید و
تخفیفهــای ویژه محصــوالت الجی در این
جشــنواره و در مجموع شــرایط فروش بسیار
تعریــف کرد .وقتی در مورد ســفر روســیه از
آقای شــاقطبی پرسیدیم گفت که از این جایزه
خبر نداشــته و وقتــی خبر برنده شــدنش را
شنیده بسیار سورپرایز شده است .او هم مانند
دو برنــده قبلــی ،تعریفهای زیــادی از برند
الجی شــنیده بود و از توصیه برادر و خواهر
خــود برای خریــد محصوالت الجــی گفت.
همچنین آقای شــاقطبی از خدمات به موقع
و توضیحــات کافی تیم خدمــات گلدیران در
هنگام نصب محصول تعریف کردند.
شــما هم میتوانید با شــرکت در جشنواره
 ۹۰روز بــا الجــی یکــی از ایــن مســافران
خوششانس باشــید .کافی است در این یک
مــاه باقیمانده یکی از محصــوالت الجی را
خریــده و عالوه بر بهرهمنــدی از تخفیفهای
خــاص این دوره تیم ملی ایران را در روســیه
حمایت کنید.

آرشــیو امنیت ملی بر اســاس قانون آزادی مطبوعات
در ســال  ،۱۹۹۹تاکنون محرمانه باقی مانده است؛ اما
نیویورکتایمز توانســت به یک نســخه از آن دسترسی
پیدا کرده و بعضی از اســامی و جزئیات را حذف کرده
و باقی مجموعه را در ســال  ۲۰۰۰روی وبســایت خود
منتشــر کند .آخرین گزارش درونسازمانی سیا که از آن
اطالع داریم ،در سال  ۱۹۹۸منتشر شده و »زندهباد شاه!
آژانس اطالعات مرکزی و ســقوط نخســتوزیر ایران
محمد مصدق ،آگوست  «۱۹۵۳نام دارد.
بنا بر تحلیل ســیگل و برن ،در گزارشها کامال تأکید
شــده که بــدون راهنمایی و حمایت ســیا ،کودتا علیه
مصدق بدون تردید شکست میخورد.
در ادامه این مطلب آمده است» :کسانی که داستان
کودتا را دنبــال میکنند ،میتوانند انــواع نکات جدید
ولی نه لزوما افشاگرانه -را در این اسناد بیابند .برخیاز ایــن نکات با آنچه که در مــاه ژوئن در مجلد وزارت
امور خارجه منتشر شد ،مطابقت دارد؛ اما مجلد وزارت
امور خارجه به گونهای طراحی شــده که درباره چنین
مســائلی هیچگونه موضعی اتخاذ نکنــد؛ درحالیکه
»زندهباد شــاه!« بخشــی از تحلیل یک تاریخپژوه است
که نقطهنظرات خودش را درباره مســائل مختلف ابراز
کرده اســت .دیدگاه او درباره اهمیــت عوامل ایرانی و
مأموران ســیا در موفقیت کودتــا و بهخصوص نقش

روزولت در ماجرا ،میتواند با واکنشهای تند
برخی از خوانندگان مواجه شــود . ...نســخه
سال » ۲۰۱۷زندهباد شــاه!« ،جزئیات جدیدی
از طراحــی ،اجرا و پیامدهــای تیپی آژاکس
در اختیارمــان قرار داد؛ نخســت آنکه به این
موضوع اشاره میشود که مقامات سیا عقیده
داشتند دولت زاهدی به اندازه کافی قدرت آن
را دارد تــا برای مدت زمــان کوتاهی جایگزین
مصدق شود ،ولی برای طوالنیمدت با چالش
مواجه خواهد شد؛ زیرا »شاه هیچوقت بهطور
ثابت از هیچ نخســتوزیری حمایت نکرده و
ســیا هیچ دلیل موجهی نمیبینــد دراینباره
تغییــری صورت بگیرد ...ایــن اطالعات جدید
نشــان میدهد که سیا آگاهانه در تالش بود تا
مصدق را با کسی جایگزین کند که برای جلب
اعتمــاد و حمایت ملی به مدت زمان بســیار
زیادی نیاز داشــت و ممکن بود باعث شود تا
در عرصه سیاست ایران ،چنددستگی و افتراق
پدید بیاید« .در ادامه این تحلیل آمده اســت:
»در آخرین نســخه »زندهباد شاه!« ،به تغییری
اساســی که در فاصله  ۱۵تا  ۱۹آگوست اتفاق افتاد نیز
اشاره میشود .مؤلف مینویســد که تیپی آژاکس در
اصل بهعنوان نقشــه یک کودتای نظامی طراحی شــد
که »هدفش برسرکارنشــاندن زاهــدی بهعنوان رئیس
نیروهای نظامی و ســپس نخستوزیر بود ...این تالش
در روز  ۱۵آگوســت شکســت خورد ،ارتشــبد نصیری
درحالیکه فرمان شــاه مبنــی بر انتصــاب زاهدی به
نخســتوزیری را تحویل میداد ،دستگیر شد .به دلیل
دستگیری نصیری ،زاهدی پشتیبانی نظامیان را از دست
داد و بهاینترتیــب در تالشهــای بعدی برای برکناری
مصدق نمیشد بر نظامیان تکیه کرد«.
در این گزارش آمده اســت» :ایــن جزئیات بهتازگی
منتشرشده ،مؤید یافتههای سندی هستند که در آگوست
 ۲۰۱۷در آرشیو امنیت ملی منتشر شد و گزارش مالقاتی
بود که در ســال  ۱۹۵۲میان دیپلماتهــای بریتانیایی و
مقامات وزارت امور خارجه صورت گرفت .در این مالقات،
انگلیســیها به آمریکاییها پیشنهاد کردند که در انجام
کودتا برای سرنگونی مصدق همکاری کنند .این گزارش
به خوبی نشان میدهد که انگلیسیها اینبار استراتژی
جدیدی به کار بردند تا حمایت آمریکاییها را جلب کنند
و آن پررنگ نشاندادن خطر نفوذ کمونیستها در ایران
بود .استراتژی پیشــین آنها برای حفاظت از منابع نفتی
کمپانی ایران  -انگلیس شکستخورده بود«.

درﮔﺬﺷﺖ دوﻣﯿﻦ ﻧﻔﺮ
از »ﺧﺒﺮﮔﺎن ﻣﺮدم«
آیتاﷲ نصراﷲ شاهآبادی ،نفر یازدهم فهرست
منتخبان خبرگان رهبری از تهران ،روز گذشــته به
علت ایســت قلبی درگذشــت .او از فهرستی که
سال  ۹۴برای دوره پنجم انتخابات خبرگان رهبری
به ابتکار مرحــوم هاشمیرفســنجانی تهیه و به
»خبرگان مردم« موسوم شد ،نامزد شده بود.
با درگذشــت آیتاﷲ شاهآبادی ،بعد از مرحوم
هاشمیرفسنجانی ،این نفر دوم فهرست خبرگان
در تهران است که فوت میکند .بهاینترتیب تعداد
نمایندگان تهران در خبرگان رهبری از  ۱۶نفر به ۱۴
نفر رسیده است.
سال گذشــته که آیتاﷲ هاشــمی درگذشت،
به نظر میرســید کــه انتخابــات میــاندورهای
خبــرگان بــرای انتخــاب جایگزیــن هاشــمی،
همزمان با انتخابات شــوراهای شــهر و روستا و
ریاســتجمهوری برگزار شــود ،اما هیئترئیســه
خبــرگان تصمیــم گرفــت تــا ایــن انتخابــات
میاندورهای را همزمان بــا انتخابات دور یازدهم
مجلس شورای اسالمی برگزار کند.
پنجمیــن دوره انتخابــات خبــرگان رهبــری
همزمــان بــا انتخابــات دهمیــن دوره مجلس
شــورای اســالمی ،اولین انتخابــات در دوره اول
ریاستجمهوری حسن روحانی بود که در شرایط
ویژهای برگزار میشــد .صرفنظــر از ردصالحیت
نامزدهای منتســب بــه جریــان اصالحطلب در
انتخابــات مجلس شــورای اســالمی ،اما برخی
موضوعــات ،انتخابات مجلس خبرگان ،بهویژه در
اســتان تهران را هم در کانــون توجهات قرار داد.
مهمترین ایــن رویدادها ،ردصالحیت سیدحســن
خمینی و سپس ارائه فهرست انتخاباتی منسوب
به آیتاﷲ هاشــمی در تهران و شهرستانها بود.
درحالیکــه طبق روال دورههای گذشــته ،عموما
این »جامعتین«؛ یعنی جامعــه روحانیت مبارز و
جامعه مدرسین و محققین حوزه علمیه قم بودند
که برای این انتخابات ،فهرست ارائه میدادند.
فهرســت خبرگان مردم در تهران عبارت بود از:
اکبر هاشمیرفســنجانی ،حســن روحانی ،ابراهیم
امینــی ،محمــد امامیکاشــانی ،محمــود علوی،
محمدعلی موحدیکرمانی ،ابوالفضل میرمحمدی،
محمد محمدینیک )ریشــهری( ،محسنيقمی،
محمدعلی تســخیری ،محمدســجادیعطاآبادی،
قربانعلــی درینجفآبــادی ،هاشــم بطحایــی،
محمدحســن زالی )فاضــل گلپایگانــی( ،نصراﷲ
شــاهآبادی و محسن اســماعیلی .از این تعداد ،نام
هشت نفر؛ یعنی حســن روحانی ،موحدیکرمانی،
امامیکاشــانی ،ابراهیم امینــی ،درینجفآبادی،

روزﻧﻪ

روزي فراتر از مناسبتهاي تقویم
ﻣﻬﺪي ﺗﺎروردﯾﺰاده
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 میزان :رئیس قوه قضائیه روز گذشــته در جلسه
مسئوالن عالی قضائی ،با بیان اینکه دستگاه قضائی
منفعالنــه عمــل نمیکنــد و تابع فضاســازیهای
سیاسی نمیشــود ،گفت» :ما با تعجیل در رسیدگی
به پروندهها مخالفیم زیرا مسئله اصلی برای ما عمل
در چارچوب قوانین اســت .متأســفانه برخی دچار
وسوسه تعجیل میشــوند و اصرار به رسیدگیهای
سریع و فوری دارند ،درحالیکه اقتضای رسیدگی به
برخی پروندهها ،صرف زمان بیشتر و انجام اقدامات
کارشناسی الزم اســت .بر همین مبنا قوه قضائیه در
طول ســالهای گذشــته همه تالش خود را صرف
بازگرداندن اموال عمومی کرده و برخی پروندهها در
این زمینه نیز همچنان مفتوح است«.
تظاهر به بیحجابی مصداق اشاعه فحشاست
آیــتاﷲ آملیالریجانی تظاهر بــه بیحجابی را
همانند تظاهر به هر عمل حرام دیگر ،نوعی اشــاعه
فحشا دانســت و با اشــاره به تصریح قانون به لزوم
رعایت حجاب ،گفت» :موضوعی که ریشــه شرعی و
قانونی دارد ،نباید مورد تشکیک قرار گیرد .حال ممکن
است برخی جوانها اشــتباه کنند اما چرا افرادی که
بهنوعــی در زمره خواص قرار دارند ،بر طبل دشــمن
میکوبند؟« .رئیس قوه قضائیه ادامه داد» :این افراد
گاهی استداللهای بســیار سخیفی دارند و میگویند
دربــاره این موضــوع رفراندوم برگزار کنیــد .در واقع
سخن این افراد این است که حکومت اسالمی که خود
براســاس رفراندوم روی کار آمــده و قوانینی را وضع
کرده که در چارچوب شرع هستند ،برای تجویز ارتکاب
یــا عدم ارتکاب یک فعل حرام رفراندوم برگزار کند!«.
او با بیان اینکه ســایر افعال حرام نیز به همین شکل
هستند و با یکدیگر تفاوتی ندارند ،گفت» :فردا ممکن
اســت درباره مشروبفروشیها ،مجالس لهوولعب،
مراکز فساد و فحشــا و ...نیز همین استدالل را مطرح
کنند که این بسیار نادرست است«.
رسانهها در مسلمات شرعی تشکیک نکنند
رئیــس قــوه قضائیه بــا بیــان اینکــه جامعه
اســالمی اقتضائات خاص خــود را دارد ،افزود» :از
همه بدتر این اســت که این افــراد رأی خود را رأی
مردم میدانند .از طرفی برخی رســانهها نیز درباره
موضوعاتی که از منظر فقهی ،شرعی ،قرآنی و روایی
مستندات روشــنی دارد ،تشکیک میکنند که این امر
بسیار جای تأسف دارد«.
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ریشــهری ،میرمحمدی و محسنی قمی ،در هردو
فهرســت بهطور مشــترک دیده میشد .چهرههای
شــاخص فهرست جامعه مدرســین را آیات احمد
جنتــی ،محمــد یــزدی و مصباحیــزدی تشــکیل
میدادند .بعــدا درباره چینش فهرســت خبرگان
مردم ،تحلیلهای متفاوتی ارائه شــد که مهمترین
آن ،اتهام انگلیسیبودن فهرست برای حذف مثلث
جنتــی ،یزدی و مصباح بــود .در این میان برخی از
اعضای فهرســت خبرگان مردم هم از فشــار برای
اعالم برائت از فهرســت مزبور خبــر میدادند .در
این راســتا خبری مبنیبر افشــاگری فرزند آیتاﷲ
بطحایی از فشــار ســتاد اصولگرایــان برای خروج
پدرش از لیســت هاشمی منتشر شــد .او گفت که
تماسگیرنــدگان میگفتند شــما از لیســت آقای
هاشــمی انصراف بدهید .ما شــما را وارد لیســت
اصولگرایــان میکنیــم و همــه تبلیغات شــما را
انجام میدهیم .مدام اصرار بر این داشتند که شما
انصراف بدهید ،گفتم :ببینید ما از بابت بیبیسی و
لنــدن ،اعالم برائت کردیم ،ما کاری به حمایت آنها
نداریم .ما خودمان هســتیم و لیست آقای هاشمی
و بچههــای انقالب ،ولی اینکه ما از لیســت بیرون
بیاییــم ،این خبرها نیســت ،ما بههیچوجــه از این
لیست انصراف نمیدهیم.
فهرســت خبــرگان مردم بــا همه حواشــیای
که داشــت ،در تهران توانســت  ۱۵نفــر از  ۱۶نامزد
معرفیشــده را راهی مجلس خبرگان رهبری کند.
هاشمیرفســنجانی منتخب نخســت تهران شد و
احمد جنتی نفر شــانزدهم شــد .جامانده فهرست
خبرگان مــردم ،آیتاﷲ ســجادیعطاآبادی بود که
نفر هجدهم تهران شــده بود .او با ارســال نامهای
بــه شــورای نگهبــان خواســتار بازشــماری آرای
صندوقهای تجمیعشــده در تهران شــد .بااینحال
شــورای نگهبان نتایــج را به همــان ترتیبی که روز
نخســت ارائه کرده بود ،تأیید کــرد و احمد جنتی از
فهرست جامعه مدرسین راهی خبرگان پنجم شد و
چندی نگذشــت که ریاست این مجلس را در رقابت
بــا هاشمیرفســنجانی از آن خود کــرد .هنوز یک
سال نگذشــته بود که اولین نفر از فهرست خبرگان
رهبری درگذشــت و حاال در آســتانه دومین سال از
عمر هشتســاله خبرگان پنجم ،دومیــن نفر از این
فهرســت هم فوت کرد؛ فردی که پدرش از استادان
امام خمینی بوده اســت .مراسم تشییع پیکر مرحوم
شــاهآبادی ،روز چهارشــنبه هفته جاری از مســجد
آیتاﷲ شــاهآبادی ،واقــع در پامنار تهــران و عصر
همان روز در قم ،از مســجد امام حسن عسکری)ع(
برگزار خواهد شد.

  ۲۲اســفند ،روز شــهید را بایــد فراتــر از همــه
مناســبتهاي تقویمي دیــد .ایــن روز ارزش و اعتبار
خــود را از آرمــان واالي پاکترین جوانــان این مرز و
بوم ميگیرد .روز بزرگداشــت شهدا ،صرفا روزي براي
مهرورزي یا تجدید دیدار بــا خانواده معظم ایثارگران
نیســت ،بلکه فرصتي براي تجدید پیمان یک ملت و
نظام با اندیشه انسانهاي آزاده است .انسانهایي که
با بینش و باور عمیق نســبت بــه حفظ میهن و نظام
اسالمي به مصاف یکي از ارتشهاي غدار جهان رفتند
و نتیجهاش این شــد که براي اولین بار ایران در جنگ
منظم با دشمن خارجي از پاي درنیامد و در طول تاریخ
معاصر توانســت تجاوز یک دشمن خارجي را به یک
فتح بزرگ تبدیل کند.نباید از نظر دور داشت که در نگاه
اســتراتژیک بنیانگذار انقالب اسالمي ،مقوله جهاد و
شــهادت از ابتدا به عنوان مؤثرترین روش براي حفظ
نظام و میهن اسالمي مطرح شد .با همین جهانبیني،
حضرت امام خمیني)ره( پیروزي معجزهآساي انقالب
بهمــن  ۵۷را مدیون فرهنگ و روحیه شــهادتطلبي
جوانان مؤمن این دیار خواندنــد .حضرت امام)ره( از
روز تأســیس نظام جمهوري اسالمي تا زمان رحلتش
در هر فرصتي این راهبرد را به کارگزاران کشور یادآوري
و تأکید کردند که اســاس و پایه قدرت این حکومت بر
نیروي ایثار و ازجانگذشــتگي آن جوانان استوار است
و تا زماني که ایران اســالمي بر این عنصر »قدرت ملي
و معنوي« تکیه کرده اســت ،هیچ تهدید و دشمنياي
نميتوانــد تزلزلي در تمامیــت و موجودیت آن ایجاد
کند .کافي اســت مجموعه بیانــات و دیدارهاي امام
راحــل را در صحیفه نور تورق کنیــد .ترجیعبند همه
ســخنان ایشــان یادآوري نقش تعیینکننــده مقوله
شــهادت و جهاد در ســه مرحله پیدایــش ،تکامل و
ماندگاري انقالب و نظام اســالمي اســت .تردید نباید
داشت که قشــر جوان جامعه که اغلب برهه انقالب
و جنگ را تجربه نکردهاند ،زماني به آن تفکر و راهبرد
روي خواهنــد آورد کــه آگاهي و شــناخت ملموس
و دقیقي نسبت به ســیره و حیات نسل ازجانگذشته
دوران هشت سال دفاع مقدس پیدا کنند .خوشبختانه
حســب آنچه در گزارش منابع معتبر آمده اســت ،در
فضاي رسانهاي امروز اتفاقات درخور توجهي در مسیر
این شناخت و امر مهم آگاهسازي نسل امروز نسبت به
میراث گرانمایه شهدا رخ داده است .بر اساس یکي از
نظرسنجيهاي انجامشده شناخت مردم از روز شهید
از یک درصد در ســال  ۹۱به  ۱۷درصد در ســال  ۹۲و
 ۳۵درصد در ســال  ۹۳ارتقا یافته است .در این میان
تحوالت و ابزارهاي دنیاي فناوري نیز به یاري نهادهاي
مســئول در این عرصه آمده اســت .انتظار ميرود در
روزها و ماههاي آینده اتفاقات امیدبخشــي در عرصه
شــناخت و معرفي نمادهاي ایثارگري در این سرزمین
به وقوع بپیوندد .آنگونه که از خبرها پیداســت ،باب
همکاري چشمگیر میان بنیاد شهید براي نهادینهکردن
فرهنگ ایثار با تمام دستگاهها و سازمانهاي فرهنگي
گشوده شده است .در حوزه رسانهاي از فضاي مجازي
تا مطبوعات حرکتهاي تازهاي از سوي صاحبان قلم
و هنر شکل گرفته است؛ از جمله این خبرها ،گنجاندن
درسهایي بــا مفاهیم ایثار و شــهادت در کتابهاي
درسي دانشآموزان است تا نسلي که آیندهساز کشور
نامیده ميشوند ،با کساني که امنیت ،استقالل ،آزادي و
آرامش کنوني جامعه مدیون فداکاري آنهاست ،آشنا
شوند .شــکي نیســت که اگر تولیدات و آثار رسانهاي
و هنــري در ایــن عرصــه از کیفیت و محتــواي غني
برخوردار باشــند ،الجرم مخاطبانش را از میان نســل
جوان و کنجکاو امروز خواهد یافت .این نکتهاي است
که خوشــبختانه بارها شخص رئیسجمهور و معاون
او )حجتاالسالموالمســلمین شــهیدي( بر آن تأکید
کردهاند .به هر روي سلسله حوادث و تحوالتي که در
پیرامون مرزهاي ایران اســالمي در سالهاي اخیر رخ
نموده ،نخبگان جامعه را به این باور رســانده اســت
کــه مقوله »قدرت معنوي« تکیــهگاه اصلي امنیت و
آرامش این ســرزمین اســت .در ماجراي تلخ و ناگوار
داعش و فتنههاي ویرانگري که کشــورهاي اســالمي
را فراگرفت اثبات شــد کــه ســرزمینها و ملتهاي
مسلمان تنها در ســایه وجود نیروي جوان باانگیزه و
پرورشیافته در کوران تفکر جهاد و شــهادت اســت
که ميتواننــد آینده خویش را تضمین کنند .در تجربه
کشــورهاي پیرامون ما اثبات شد که قدرت نظامي به
تنهایي ضامن و پاســخگوي حفظ امنیت کشور نیست
بلکــه عنصر نیروي معنوي و ایدئولوژي نســل جوان
حرف اول را ميزند .بهراســتي اگر جانفشاني جوانان
مؤمــن و کارآزموده در لبنان ،عراق و ســوریه نبود ،آیا
جهان اسالم ميتوانست از دام جهنمي داعش گریبان
خود را آزاد کند.

ﺧﺒﺮ

 ۱۴نفر از زنان بازداشتشده تجمع
مقابل وزارت کار آزاد شدند
 همه  ۱۴زني که از پنجشــنبه گذشــته در تجمع
روز زن مقابل وزارت کار بازداشــت شده و آزاد نشده
بودند ،روز گذشته از زندان قرچك ورامین آزاد شدند.
اسامي آنها عبارت است از :ســودابه رخش ،مولود
حاجيزاده ،آینا قطبي ،بنفشه جمالي ،مرضیه امیري،
شهال انتصاري ،زهره اسدپور ،عاطفه خسروي ،آزاده
بهکیش ،مهشــید اســدپور ،بهار اصالني ،معصومه
اکبري ،زهرا احمدي و زهرا آیتي.

