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خط معلم ،حرکت در
مسیر انقالب و تربیت
نسلهای انقالبی است

سعادت دنیوی و اخروی
مهمترین مطالبات جوانان از
انقالب است

صفحه 2

یأس در ادامه مسیر
انقالب جایگاهی ندارد

سمفونیبداخالقیهای
انتخاباتی از چه اجزائی
تشکیل شده است؟
مسئول اطالع رسانی و پژوهش سازمان اسناد استان همدان:

مبنا و شروع مبارزات انقالبی مردم همدان با
فعالیتهای شهید مدنی بود

ابوالفتح مومنی ،مسئول اطالع رسانی و پژوهش سازمان اسناد استان همدان اظهار
کرد :مبنا و ابتدای مبارزه مردم همدان با فعالیتهای شهید مدنی آغاز شد و این
فعالیتها با مستقر شدن ایشان در روستای دره مراد بیگ آغاز شد.
وی با بیان اینکه شهید مدنی اولین حرکت را با مساجد و فضای فرهنگی شروع کردند
افزود :اولین سخنرانی ایشان در رابطه با انجمنهای ایالتی و والیتی در همدان بوده
است و به محض ورود شهید مدنی به همدان ،شکلگیری محافل انقالبی در همدان
به وجود ایشان شکل گرفت.
مسئول اطالع رسانی و پژوهش سازمان اسناد استان همدان ادامه داد :ایشان
همچنین در کنار مبازرات سیاسی خود برعلیه طاغوت به امور دیگری چون تاسیسات
بهداشتی ،درمانی و فرهنگی در همدان و همچنین احداث صندوق قرض الحسنه و
کمک به مستمندان میپرداختند و حتی با مدیریت قوی ایشان در اداره شهر ،در آن
زمان هوای همدان بسیار سرد بود ایشان بحث سوخترسانی را به جاهای مختلف
همدان را سازماندهی کردند.

مومنی ابراز داشت :با توجه به اسناد و مدارک موجود در زمان حضور این شهید
بزرگوار در همدان ارتباط با روحانیان شهرستانها و جاهای مختلف در همدان پر
رنگتر شد و همچنین شهید مدنی کانال ارتباطی بین مردم و امام خمینی(ره) در
زمانی که امام در عراق به سر میبردند بودند.
وی تصریح کرد :از دیگر فعالیتهای ایشان در استان همدان جذب نیروهای نخبه و
جوان بود که باعث شده بود فضای بسیار پر جنبو جوشی را در همدان ایجاد کنند.
مسئول اطالع رسانی و پژوهش سازمان اسناد استان همدان خاطر نشان کرد :به دلیل
اینکه استان همدان در دی ماه سال  57دارای روحانی معتمد و کاردانی نبود که
بتواند سازماندهی امور را در دست بگیرد به همین دلیل شهید مدنی به دعوت مردم
مجدد به همدان آمدند و وقتی که ایشان وارد همدان شدند روند انقالب تسریع شد
و آحاد مردم و روحانیون و بازاریان با ایشان متحد شدند و توانستند خدمات خوبی را
در آشفته بازار آن زمان به مردم ارائه کنند.
مومنی اضافه کرد :همچنین شهید مدنی با جو مسالمت آمیزی که بین مردم و
نظامیان ایجاد کرده بودند ،مانع از خشونت شده و نظامیان از اقتدار و استقامت ایشان
بسیار هراس داشتند.
وی افزود :مردم همدان در روز  22بهمن  57با رهبری و سخنرانی شهید مدنی مانع
از پیشروری تانکهای رژیم از کرمانشاه به تهران شدند و این خاطره در مردم همدان
باقی ماند.
وی در پایان سخنانش گفت :اولین ستاد انقالب در هتل بوعلی توسط شهید مدنی راه
اندازی شد که مسئول اداره شهر به کمک عده ای جوان نخبه و انقالبی شده بودند.

دهه مبارک فجر
پیروزی انقالب اسالمی رهآورد اراده
ملتی بزرگ با پایداری بر مبانی بلند
اسالم و راهبری شخصیت فرزانه
امام بزرگوار بود که شهد شیرین
آن نه تنها در حوزه جغرافیایی
ایران عزیز ،بلکه در عمق وجود
مستضعفین جهان به خوبی قابل رویت گردید.
بی مناسبت نیست در روزهای دهه مبارک فجر که سرآغاز
سی و هشتمین سال حیات پربار این موهبت الهی به ملتی
رشید میباشد ،به نکاتی به اختصار پرداخته شود:

نقش رهبری در انقالب اسالمی بیانگر واقعیتی است که
در طول تاریخ شیعه در هر مقطع زمانی ،جامعه اینگونه
وفاداری نسبت به نعمت الهی از خود نشان داد ه است،
همین آثار ،در وفاق اجتماعی و تسهیل در دستیابی به
اهداف بزرگ و تفکیک راه صواب از ناصواب به خوبی تجلی
یافته و تسکین خاطری برای رهپویان در مسیر پرتالطم آن
گردیده است.
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سيدمحمدكاظمحجازي

انقالب اسالمی متفاوت از همه نهضتها و انقالبهای
جهان ،حتی نهضتهای قبلی رخ داده در ایران ،از مبانی و
ارزشهایی برخوردار است که با همه مقابله ها توسط
استکبار جهانی چه به صورت فیزیکی و چه به صورت جنگ
نرم همچنان به عنوان یک افق روشن برای همه آزادی
خواهان مورد توجه می باشد.
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هيچ قدرتي توانایی
مقابله با انقالب
فرهنگي ايران را ندارد

سخن مديرمسئول

دوران جوانی ،مهمترین ایام زندگی است و سعادت یا شقاوت
انسان درآن رقم خواهد خورد و در همه جوامع جوانان به
عنوان سرمایه و عامل اصلی توسعه کشور شناخته میشوند
و از آنجا که کشور ما جزو یکی از کشورهای جوان است باید
شناخت شخصیت ،ویژگیها ،نیازها و راهکارهای تربیتی
و هدایتی جوانان از امور بسیار مهم و ضروری جامعه تلقی
گردد ،زیرا وقتی ارزشهاییکه برای جوانان ایدهآل است
شناخته شود میتوان دورنمای آیند ه جوان را ارزیابی و
ترسیم کرد پس باید مسئوالن امر برنامهریزیهای گستردهای
برای این نسل جوان انجام دهند تا رویاهای جوانان را رنگ
زندگی ببخشند و بتواند به قله پیشرفت و تعالی که یکی از
اهداف انقالب ایران بوده ،برسد.
امروز بعد از گذشت سالها از پیروزی انقالب اسالمی و

آرمانهای تعریف شده برای این انقالب ،نسل جوان از
مسئوالن نظام انتظاراتی دارند که نه تنها پاسخگوي مطالبات
فعلي آنها در زمينههاي اشتغالزايي ،رفع گراني ،زمینه
ازدواج ،تهیه مسکن ،سرمايه گذاري و توسعه کسب و کار و..
باشد بلکه بسترهاي مسير تعالي و توسعه را در کشور فراهم
کند .البته فراهم کردن همه این موارد زمانبر و نیازمند یک
مدیریت و برنامهریزی دقیق است اما هرگز سختی و طوالنی
بودن راه نباید مسئوالن را از پاسخگویی به مطالبات جوان
بازدارد و همین برنامهریزی جامع موجب میشود که جوان
نسبت به آینده امیدوار باشد .همچنین مسئوالن باید با
حرکت جهادی و با به رهگیری از خود جوانان در رفع مشکالت
آنان اقدام نمایند.
ادامه در صفحه 2

بیراهه نگفتهایم که زکاوت اجتماعی مردم ایران در طول
نیم قرن اخیر نسبت به مقطع زمانی قبل آن از نعمتهای
بزرگی است که خداوند متعال در پیش روی انقالب اسالمی
قرار داده است .پای انقالب ایستادن با همه مرارتها و
فشارها ،از این ملت الگویی ایجاد کرد که هر نسل جدیدی
که پا به عرصه حیات میگذارد از جمله افتخارات آنها
عملکرد گذشتگانی است که اسباب این مسیر سیاسی را در
اداره نظام مهیا نمودهاند.
همه این موارد گویای مطلبی است که هر حرکت و تدبیری
در اداره نظام ،آنجا میتواند مهر تاییدی بر آن زده شود
که خواستگاه طراحی آن در قالب همین موازین باشد.امروز
کارگزاران نظام در قوای سه گانه با فهم و پایبندی بر این
اصول میتوانند برنامه راهی را تدوین و درپی تحقق آن
باشند که ثمرات آن در استحکام بخشی راه مقتدرانه طی
شده بروز و نمود پیدا کند و یقینا هر اقدامی که با ماهیت
این راه منطبق نباشد به سرانجام نخواهد رسید.

مروری بر مهمترین دستاوردهای۳7ساله انقالب اسالمی

ایجاد تمدن نوین اسالمی در آینده نزدیک
انقالب اسالمی را باید سرآغاز
تحوالت بزرگ و بنیادین در
ایران ،منطقه ،جهان اسالم و
جهان غیراسالم دانست .حضرت
امام خمینی(ره) از انقالب اسالمی
با عناوینی چون «معجزه قرن»
و «انفجار نور» یاد کرده و همین
کلمات برای توصیف عظمت و
بزرگی انقالب اسالمی کفایت
میکند .دهه فجر و فرا رسیدن
سالروز پیروزی انقالب اسالمی،
فرصت مغتنمی برای بازخوانی
انقالب اسالمی و دستاوردهای آن
در حوزههای گوناگون میباشد.
هرچه از زمان پیروزی انقالب
اسالمی فاصله گرفته شود،
اهمیت پرداختن به موضوع
دستاوردهای انقالب اسالمی
و اهمیت تبیین دستاوردها و
پیشرفتهای جمهوری اسالمی
بیشتر میشود .یکی از اهداف
راهبردی دشمنان در جنگ نرم
علیه انقالب و جمهوری اسالمی،
ایجاد یأس و ناامیدی در جامعه
و بهویژه در نسل جوان نسبت
به آینده از طریق سیاهنمایی،
بزرگ کردن مشکالت ،زیر سؤال
بردن و یا کمارزش جلوه دادن
دستاوردهای انقالب و ناکارآمد
نشان دادن نظام دینی است.
دشمنان تالش میکنند تا از
طریق قدرت رسانهای خود ،جلوی
درک واقعیات انقالب اسالمی و
دستاوردهای ارزشمند جمهوری
اسالمی از سوی جوانان ایرانی
را گرفته و با نوع واقعیتپنداری
برای آنان ،در پشتوانههای مردمی
انقالب و نظام جمهوری اسالمی
خلل وارد سازند.
در چنین شرایطی ،اهمیت تبیین
دستاوردهای انقالب و جمهوری
اسالمی بسیار حائز اهمیت است و
در این نوشتار سعی شده است به
مهمترین دستاوردهای انقالب اسالمی
و پیشرفتهای جمهوری اسالمی به
صورت مختصر پرداخته شود
نتایج و دستاوردهای انقالب
اسالمی در سالهای پس از انقالب
دستاوردهای انقالب اسالمی تاکنون

را میتوان حداقل در چهار زمینه
سیاسی ،اقتصادی ،علمی فناوری و
نظامی بیان کرد:
حوزه سیاسی
داخلی :قطع کردن پای مستشاران
بیگانه از کشور ،ساقط کردن نظام
پوسیده شاهنشاهی و تشکیل نظام
جمهوری اسالمی بر محور اصل
والیت فقیه و اصول آزادی ،عدالت،
استقالل و پیشرفت و...
خارجی :شکستن ابهت پوشالی
ابرقدرتها ،صف آرایی در برابر نمایش
قدرت آمریکا ،انتقال وحشت از دل
مظلومان به دل مستکبران ،الگوسازی
برای ملتهای مستضعف ،همگرایی و
بیداری امت اسالم ،باوراندن امکان

ایستادگی مقابل مستکبران به
مستضعفان ،پیشنهاد تشکیل حزب
مستضعفین و صدور انقالب و دفاع
از مستضعفان ،انتفاضه فلسطین و
جهانی سازی دفاع از آرمان فلسطین
و...
حوزه اقتصادی
ایجاد زیر ساختهای اقتصادی از
جمله سدسازی و مهار آب (ایران
رتبه سوم سدسازی در جهان را
داراست) ،تولید فوالد (از طریق ایجاد
کارخانههای متعدد فوالدسازی در
نقاط مختلف کشور) ،تولید سیمان،
تولید برق و برقرسانی (به گونهای
که ایران اکنون به همه کشورهای
همسایه برق صادر میکند)،
گازرسانی(تقریبا به تمامی شهرها و
بیشتر روستاهای کشور) ،راهآهن و
بزرگراهها (به گونهای که ایجاد راه
آهن در هر سال طبق برنامه باید به

اندازه  57سال رژیم پهلوی باشد)،
شهرسازی و شهرکسازی و توسعه
زیربناها و امکانات شهری(مانند مترو،
اتوبان ،فضای سبز و غیره) ،خودکفا
شدن کشور در بسیاری از زمینهها
چون کشاورزی و ...تمامی این موارد
زمانی اتفاق افتاده است که در
تحریمها بوده است.
حوزه علمی فناوری
قرار گرفتن ایران از نظر دانش علمی و
فناوری در ردیف  8-7کشور پیشرفته
جهان ،رسیدن رقم باسوادی در
کشور به عدد  100درصد ،افزایش
تعداد دانشجویان و دانشگاه یا
مرکز آموزش عالی ،توجه به انرژی
صلحآمیز هستهای (تولید انرژی

هستهای،که روندی بسیار سخت
داشته و از استخراج سنگ اورانیوم تا
تولید گاز  uf6و ساخت سانتریفیوژ
در نسلهای مختلف و تولید آب
سنگین و ...را شامل میشود)،
توجه به دانش پزشکی از جمله
سلولهای بنیادی(دانش پزشکی در
ایران خصوصاً در حوزههایی چون
سلولهای بنیادین ،ترمیم ضایعات
نخاعی ،تولید داروهای راهبردی،
شبیهسازی حیوانات و ...پیشرفتهای
چشمگیری داشته و ایران ،در حال
تبدیل شدن به قطب پزشکی در غرب
آسیا است ،).توجه به نانوفناوری،
لیزر ،آی تی( ITایران اکنون رتبه
 12جهانی را در حوزه نانو دارد،).
توجه به تکنولوژی فضایی و پرتاب
ماهواره بومی ،ساخت صنایع مصرفی
و ملزومات زندگی ،خودروسازی و
قطعه سازی خودرو ،توسعه صنعت

کشتیسازی ،رشد و توسعه صنعت
هواپیماسازی ،و پیشرفتهای علمی و
فنی کشور در ساخت اسکلهها ،حفر
چاههای نفت و گاز ،ساخت پاالیشگاه،
ساخت سیلو و انواع سازههای فلزی و
بتنی ،از جمله دیگر آثار رشد علمی و
فناوری در کشور میباشد.
حوزه نظامی
ساخت موشکهای بالستیک با برد
حدود  2500کیلومتر (شهاب) و
موشکهای میانبرد و کوتاهبرد،
ساخت انواع سالحها و موشکهای ضد
هوایی(مانند  )s200و دریایی ،ساخت
زیردریایی ،ناوها و ناوشکنهای
ساخت داخل مانند ناو جماران،
ساخت انواع نفربر و تانکزرهی و
انواع سالحهای ضد تانک ،ساخت
هواپیماهای جنگی صاعقه و انواع
هواپیماهای بدون سرنشین و بدست
آوردن توان فرونشانی و ساقط کردن
هواپیماهای پیشرفته بدون خلبان،
پیشرفت در فناوری نبرد سایبر و
جنگهای الکترونیک ،ساخت انواع
سالحهای سبک و نیمهسنگین مورد
نیاز در نیروهای مسلح ،انواع توپهای
میانبرد و بلندبرد زمین به زمین و
زمین به هوا و...
همچنین رهبر فرزانه انقالب اسالمی،
توسعه قدرت جمهوری اسالمی،
بیداری اسالمی ،افت قدرت نظام
سلطه را از واقعیتهایی میدانند
که در پی انقالب اسالمی به وقوع
پیوسته و بر این اعتقاد هستند که
جهان بر سر یک پیچ تاریخی قرار
دارد و هندسه سیاسی جهان در حال
تغییر میباشد .معظمله ایجاد تمدن
نوین اسالمی در آینده نزدیک را نوید
میدهند.
و كالم آخر اينكه تداوم اين
همه نيز ،همچون گذشته تنها و
تنها در گرو همدلي ،مشاركت
عمومي و حضور فعال آحاد مردم
در تمامي عرصههاي سازندگي
و توسعه كشور و خنثي سازي
توطئه دشمنان ميسر خواهد
بود ،دشمناني كه تمام تالش خود
را معطوف مقابله با اين حركت
تأثيرگذار نمودهاند.

برگی از خاطرات

مردم قهاوند پا به پای
انقالب آمدند

سید ابراهیم طباطبایی با یادآوری خاطرات دوران انقالب
و با بیان اینکه پدرم حجت االسالم طباطبایی از روحانیون
اصیل شهر قهاوند و فردی انقالبی بود گفت :در آن سالها یک
روحانی از قم به منزل ما میآمد و اعالمیههای امام را برای
توزیع در سطح شهر به دست ما میرساند.
این فرد انقالبی با بیان اینکه هنوز هم چند نسخهای از همان
اعالمیهها را به یاد آن روزها نگه داشتهام ،خاطرنشان کرد :با
پخش اعالمیهها سعی میکردیم پیامهای امام (ره) به مردم
منتقل کنیم.
وی با بیان اینکه در آن دوران حدودا  20ساله بودم و یک
جوان پر از شور و احساس ،افزود :روزی قرار شد برای تظاهرات
به همدان برویم و مردم برخی از روستاهای قهاوند با وجود
نبود امکانات کافی و بدون اسلحه و با بیل و چماق و...خود را
به سختی به خیابان شهدای همدان رسانده بودند.
طباطبایی با بیان اینکه در منطقه نظر بیگ(خیابان خاکی)
تظاهرات شدت گرفت و درگیریها با نظامیان آغاز شد ،افزود:
در آن شلوغی به طرف پمپ بنزین (جاده مالیر) حرکت کردیم
که ماشین من مورد اصابت گلوله نظامیان قرار گرفت.
این مبارز انقالبی با بیان اینکه درگیریها ادامه داشت و مردم
از باالی پشت بامها نیز به طرف نظامیان سنگ و کلوخ پرتاب
میکردند ،تصریح کرد :در آن زمان مردم تصمیم گرفتند به
پاسگاه حمله کنند که فرمانده آنجا با صحبت هایی که با پدرم
داشت از او خواست مردم چنین کاری را انجام ندهند و از آنجا
که فرمانده پاسگاه فردی مومن و اهل نماز و روزه بود گفت
ما نیز فردا در تظاهرات شرکت خواهیم کرد که فردای آن
روز راهپیمایی باشکوهی صورت گرفت و چنین مبارزاتی باب
فتحی برای دیگر راهپیماییها تا پیروزی انقالب بود.
وی افزود :مردم قهاوند نیز مانند مردم شهرهای دیگر حتی با
کرایه وسایل نقلیه و به سختی برای حضور در راهپیماییها و
تظاهرات خود را به شهر قم میرساندند.
طباطبایی با بیان اینکه بعد از پیروزی انقالب دشمنان دست از
مبارزه با ایران برنداشتند و جنگ میان ایران و عراق درگرفت،
خاطرنشان کرد :پدرم مرا برای جنگ با دشمن تشویق میکرد
و سال  59به مدت هشت ماه در جبهه حضور پیدا کردم.
وی با بیان اینکه در دوران جنگ تحمیلی نیز مردم قهاوند
حتی در دورترین روستاها برای پیروزی و سربلندی نظام
تالش میکردند ،گفت:روزی از طرف جهاد سازندگی به
روستای محرومی رسیدیم که در آنجا زن فقری برای کمک
به رزمندهها مقداری بادام به دست ما داد که این کار بسیار
ما را متأثر کرد.
این مبارز انقالبی تصریح کرد :اکنون پاسداری از خون شهدا
و وحدت باعث سربلندی و پیروزی ایران اسالمی شده است.
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سعادت دنیوی و اخروی مهمترین مطالبات جوانان از انقالب است

ادامه از صفحه یک
در همین راستا با چند تن از افرادی که خود جوانند یا با جوانان ارتباط
نزدیک دارند در خصوص مطالبات جوانان از انقالب در جامعه امروز
گفتگو کردیم و نظر آنها را جویا شدیم.

توجه به آموزش جوانان در راستای تولید و اشتغال پایدار
یوحرفهای شهرستان
محمدحسن حسینی پارسا ،رئیس سابق مرکز آموزش فن 
همدان با بیان اینکه در حوزه اقتصادی ،جوانان انتظار دارند تا سیاستهای درستی
در راه رسیدن به اشتغال پایدار ایجاد شود گفت :اهمیت به آموزش در راستای
رسیدن به تولید و بازار فروش محصول مهم بوده و متاسفانه در استان این طرح
مورد توجه قرار نمیگیرد و همین امر باعث لطمه زدن به انگیزه جوانان تحصیلکرده
در دانشگاهها و مراکز فنی میشود.
وی خاطرنشان کرد :امروزه به دلیل همین موضوع برخی از کارگاهای تولیدی به
حالت اجارهای درآمدهاند و اطالع دقیقی در خصوص اشتغالزایی این مراکز وجود
ندارد.
حسینی پارسا با بیان اینکه در بحث آموزش دچار روزمرگی شدهایم و باید اشغال
زود بازده مورد توجه قرار گیرد ،تصریح کرد :امروز باید حلقه ارتباطی بین صنعت و
یوحرفهای حفظ شود و تنها راه اشتغال پایدار توجه به صنعت و کشاورزی است.
فن 
وی با بیان اینکه خوشبختانه امروز صنایع از طریق بانکها مورد حمایت قرار
میگیرند ،افزود :در کنار این حمایتها باید آموزشهای الزم در صنعت به افراد
داده شود تا کارفرمایان متناسب با نیاز خود در حوزههای مختلف جذب نیرو کنند.
حسینیپارسا گفت :در حوزه کار و اشتغال ابتدا باید در نحوه آموزش به جوانان تحول
ایجاد کرد تا شاهد بهرهوری باال در چرخه تولید باشیم.

در حوزه کار و اشتغال باید با تحول در
نحوه آموزش به جوانان شاهد بهرهوری
باال در چرخه تولید باشیم
توجه به سعادت دنیوی و اخروی از مطالبات جوانان است
سیدمحمد معصومی ،استاد دانشگاه با اشاره به مطالبات جوانان از حکومت اسالمی
اظهار کرد :بر مبنای قانون اساسی که جمهوری اسالمی شکل گرفته و مردم به آن
رای دا دهاند میتوان مطالبات جوانان را پیگیری کرد.
وی با بیان اینکه قانون اساسی سند میثاق میان مردم و نظام است ،خاطرنشان کرد:
قانون اساسی کمک میکند تا خواست جوانان بر مبنای آن شناخته شود.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه برخالف دیگر قوانین اساسی ،حکومت اسالمی مدعی
به سعادت رساندن مردم از دو منظر مادی و معنوی است ،گفت :مطالبات جوانان نیز
حول این دو محور خالصه میشود.
معصومی با بیان اینکه مطالبات مادی فراهم کردن حداقل شرایط زندگی و
تحصیل را در برمیگیرد ،افزود :رسیدن به سلوک الیا ...در ایام جوانی نیز از دیگر
خواستههاست و جمهوری اسالمی باید تدابیری بیاندیشد که جوانی که در این
جامعه زندگی میکند به سعادت اخروی برسد.

برگی از خاطرات:

شور انقالب در همدان
با حضور شهید آیتا...
مدنی

علی اصغر حاجیبابایی با بیان خاطراتی از
فعالیتهای خود قبل از انقالب در شهر مریانج
اظهار کرد :قبل از رحلت آیتا ...آخوند جلساتی
علیه رژیم منحوس شاه در «حسینه کربالیی
عبدالکریم» برگزار میشد که ساواک این مکان
را شناسایی کرد و محل برگزاری جلسات را به
«مسجد موسیابنجعفر» منتقل کردیم.
وی به آوردن سخنرانان به مریانج اشاره کرد و

قانونهای استخدامی ارجحیت دارد.
وی افزود :اگر نخواهیم هیچ مسئول یا تفکری را به کمکاری یا بی توجهی همهجانبه
در اشتغال جوان متهم کنیم و اگر بخواهیم براساس واقعیتهای موجود اظهار نظر
کنیم ،باید بپذیریم که مدارک دانشگاهی هرگز با نیاز بازار کار همخوانی نداشته که
بهترین دلیل برای این ادعا وجود بیشترین بیکاری در بین تحصیلکردگان دانشگاهی
رشته علوم انسانی است.
شهابی با بیان اینکه کشور باید توجه خاص به فارغالتحصیالن رشتههای انسانی
داشته باشد ،خاطرنشان کرد :وجود نیروی جوان تحصیلکرده ،ارزشمندترین سرمایه
هر جامعهای است که این سرمایه در کشور ما در حال هدر رفتن است و بکارگیری
استعدادهای جوانان در جهت توسعه کشور خصوصا در رشتههای انسانی تاکنون
آنطور که باید و شاید مدیریت نشده است.

حس خودباوری در جوانان احیا شود
نرگس نورا ...زاده ،رئیس مرکز مطالعات و پژوهشهای شورای اسالمی شهر همدان
با بیان اینکه طیف جوانان متفاوت و هر کدام از آنها انتظارات خاصی از مسئوالن
دارند ،اظهار کرد :فراهم کردن بستر زندگی و رفع معضل اشتغال ،انتظار همه جوانان
است و آنها انتظار دارند دولت و مسئوالن شرایط الزم را برای پیشرفت جوانان
فراهم کنند.
وی با بیان اینکه مهمترین مطالبه جوانان رسیدن به حس خود باوری ،شعور دینی،
اعتقادی و ملی است ،تاکید کرد :شاید گاهی احساس میکنیم این خواسته در
برخی از جوانان کمرنگ شده که آن میتواند به عنوان مطالبه عمومی از دولتمردان
خواسته شود.
نورا...زاده با بیان اینکه در قرون وسطی ایران بسیار پیشرفتهتر از کشورهای غربی
بود و آن با به دلیل خودباوری مردم بود ،گفت :متاسفانه اکنون این روحیه بسیار
ضعیف شده و باید احیا شود.
مسئوالن بستر اقتصاد مقاومتی را برای تحقق اهداف جوانان فراهم کنند
سعید نظری ،رئیس مجمع بسیج شهرستان همدان با بیان اینکه نباید انتظار جوانان
از حکومت اسالمی نامعقول باشد ،گفت :جوانان برای رسیدن به اهداف خود از نظام
انتظاراتی دارند و باید زمینهای فراهم شود تا قابلیتها و استعدادهای جوانان مورد
استفاده قرار گبیرد.
وی افزود :فراهم کردن بسترهای دولتی از سوی نظام برای همه جوانان در شرایط
کنونی مقدور نیست اما نظام باید یاری دهنده باشد و این یاری میتواند مشاوره و یا
فراهم کردن بسترهای الزم برای پیشرفت باشد.
نظری تصریح کرد :با توجه شرایط بد اقتصادی و وجود تحریمها ،جوان باید با روحیه
جهادی وارد عمل شود و از رکود خارج شود و جوانان نیز باید با همافزایی و همدلی
توان خود را ارتقا داده و بتوانند به انتظارات خود برسند.
وی با بیان اینکه امروز هنر آن است که در نبود سرمایه و کار بتوان از مشکالت

گفت :از سخنرانان قبل از انقالب «حسینه کربالیی
عبدالکریم» در مریانج علی آقامحمدی بود و بعد
در «مسجد موسیابنجعفر» حجتاالسالم حبیبی
که اکنون نماینده ولی فقیه در لشگر  16قزوین از
سخنرانان در مریانج بودند.
این فعال انقالبی افزود :بعد از رحلت آیتا ...آخوند
و آمدن آیتا ...مدنی مردم شور دیگری گرفتند
و سخنرانان توانمندی در مسجد جامع مریانج
علیه شاه سخنرانی و افشاگری میکردند که از آن
جمله غفاری و حجتاالسالم سیدرضوی از قم در
مسجد جامع مریانج بودند و حتي حجتاالسالم
سیدرضوی در سخنراني خود به صراحت ميگفت:
ای شاه خائن برو بیرون برو بیرون كه اين نوع گفتار
براي اولین بار در کشور مشاهده ميشد.
وي با بيان اينكه دعوت از سخنرانان به عهده سه

نفر از فعاالن انقالبي شهر مريانج بود ادامه داد:
شهید اکبر یارمحمدی و شهيد سعید الله کار و
مرحوم حاجاحمد صالحی از آن جمله فعاالن در
دعوت از سخنرانان بودند.
وی به آغاز راهپیماییها در همدان در تاسوعا و
عاشوراي حسيني اشاره كرد و گفت :سخنرانيها
و راهپيماييها به اوج رسید و در دی ماه سال 57
شاه فرار کرد و حکومت دست نشانده بختیار شروع
به كار کرد تا  21بهمن ماه که حکومت نظامی در
تهران برقرار شد و تانکها و نیروهای گارد شانشاهی
در خيابانهاي تهران مستقر شدند.
وي با اشاره به دستور حركت تانکهای لشگر 81
زرهی کرمانشاه از بیستون به سمت تهران بيان
كرد :زماني که تانكها به دو راهی بهار رسیدند
عدهای از مبارزین شهر مریانج تحت امر آیتا...

روزمرگی عبور کرد افزود :در جنگ تحمیلی با کمترین امکانات پیروزی و سربلندی
نصیب ملت ایران شد و برگرفته از این راهکار باید به جوانان خطی داد که لطف
الهی شامل حال آنها شود.
نظری خاطرنشان کرد :مسئوالن باید استعدادها و تواناییهای جوان را مدنظر داشته
و با استفاده بهینه از امکانات و سرمایههای کشور و داشتن برنامه مناسب بسترهای
اقتصاد مقاومتی را برای جوانان فراهم کنند.
جوان مورد توجه و حمایت قرار بگیرد
ناهید رحمتی ،فارغالتحصیل رشته پرستاری و به عنوان یک جوان اظهار کرد:
بسیاری از پرستاران به صورت شرکتی مشغول کار هستند و ما باید با حقوق و
مزایای کم قانع باشیم که مبادا این کار را هم از دست بدهیم.
وی با بیان دولت اجازه استخدام را به دانشگاهها نمیدهد افزود :من در حوزه شغلی
خودم میبینم که طرح کارانه پرستاران به درستی اجرا نمیشود و ناعدالتیهای
بسیاری در حق پرستاران و فارغالتحصیالن این رشته میشود.
رحمتی اذعان داشت :مهمترین مطالبه جوانان خصوصا قشر تحصیلکرده ،توجه
مسئوالن نظام به اشتغال آنان است تا بتوانند استعدادهای خود را به خوبی بروز
دهند.
وی بیان کرد :اگر جوانی در داخل کشور خود مورد توجه و حمایت باشد دیگر
انگیزهای برای رفتن به خارج از کشور و خدمت کردن به مردم دیگر را ندارد.
مسئوالن توجه خاص به فارغالتحصیالن رشته انسانی داشته باشند
فاطمه شهابی ،فارغالتحصیل کارشناسی ارشد علوم سیاسی با بیان اینکه امروزه
بسیاری از فارغ التحصیالن رشتههای علوم انسانی از تحصیالت خود نصیبی نبردهاند
و به کار دیگری مشغولند که هیچگونه ارتباطی با مدرک تحصیلی شان ندارد گفت:
هر روز در مطبوعات از بحران بیکاری جوانان با تحصیالت باال را میخوانیم ولی
چند شغلهها همچنان در دستگاههای دولتی مشغول به کارند و رابطهها بر ضابطه و

مدنی برای مبارزه با تانکها و جلوگيري از پيشروي
آنها به سمت تهران آماده شدند.
این فعال انقالبي افزود :خوشبختانه فرمانده
تانکها «سرگرد رضا قادری» از بچههای مریانج
بود که پنهانی به منزل آیتا ...مدنی آمد و گفت:
من نمیخواهم خون مردم بیگناه ریخته شود و
بدون اطالع مافوق خود وعده داد كه فرداي آن
روز تانکها را به سمت همدان حرکت دهد ما نيز
حرکت کنیم و آنها بدون شليك یک گلوله تسلیم
مردم شوند.
وي با تأكيد بر اينكه تنها آیتا ...مدنی و گروهشان
و سرگرد از موضوع حركت تانكها به سمت همدان
مطلع بودند بيان كرد :اين حركت با موفقيت انجام
شد و انقالب پیروز شد و تانکها از بیمارستان
ارتش که در گذشته جنگل بود ،تریلیها به تصرف

مشکل بیکاری حل شود
امید عزیزی،یک جوان دستفروش در پاسخ به سوال مبتنی به مطالبه او از انقالب
و نظام چیست ،گفت :چند سالی است که به کار دست فروشی مشغول هستم و
از این راه کسب درآمد کرده و حقوق ناچیزی دارم.
وی با بیان اینکه بسیاری از جوانان انتظارات نامعقولی ندارند ،افزود :بسیاری
از افراد تحصیل کرده را میشناسم که به علت نبود کار به دست فروشی روی
آوردهاند.
این جوان دست فروش با بیان اینکه وضعیت اشتغال در جامعه یک معظل بزرگی
شده بیان کرد :در شغل من ،مأموران شهرداری جلوی کسب و کار ما را میگیرند
و اجازه به راه انداختن بساط دست فروشی را نمیدهند و این بزرگترین مشکل
ما است.
وی با بیان اینکه درست است که ما نباید در خیابانها سد معبر کنیم ،خاطرنشان
کرد :اما ما از این طریق امرار معاش میکنیم و دولت باید ما را یاری کند و به
جای پاک کردن صورت مسئله مکان مناسب و جلوی دید مشتری را برای فروش
اجناس دست فروشان درنظر بگیرند تا از مشکالت جلوگیری شود.

جوانان باید با همافزایی و همدلی توان
خود را ارتقا داده و با روحیه جهادی
وارد عمل شوند تا بتوانند به انتظارات
خود برسند
در پایان میتوان گفت ،مطالبات قشر جوان سالهاست محل مناقشه
بین جریانهای سیاسی کشور است و به اشکال مختلفی سرکوب و
با وعدههای توخالی پاسخ داده شد اما جوانان باید باور داشته باشند
که ورود جوانان انقالبی و معتقد به آرمانهای انقالب و رهبری به عرصه
انتخابات و حمایت همه جانبه از آنان میتواند اولین دریچه برای بازگشت
اعتماد نسل امروز و تقویت اعتماد به نفس جوانان که در واقع وارثان
اصلی انقالباند باشد و تحقق اهداف و آرمانهای گرانقدر امام خمینی(ره)
و شهدای عظیم شأن بی شک بدون حضور جوانان میسر نخواهد بود.

مردم درآمدند و مردم با گل از نیروهای ارتش
استقبال کردند و در ساعت  2بعدازظهر تثبیت
نظام جمهوری اسالمی اعالم شد.
حاجيبابايي خاطرنشان كرد :جوانان ديروز با توجه
به مسائل و مشکالت کشور ،حكومت عوامل بیگانه
و حدود  70هزار مستشارآمریکایی كه منابع نفتی
و معادن كشور را به یغما میبردند انقالب اسالمی
را به رهبری حضرت امام خميني به راه انداختند و
دست خالی شاه و عوامل آمریکایی و ژنرال هایزری
که برای کودتا آمده بودند را فراری دادند.
وي تأكيد كرد :جوانان امروز با الگوگیری از جوانان
انقالبی دیروز و تحت امر ولی فقیه باید قدر این
مملکت اسالمی که ثمره خون  250هزار شهید
و صدها هزار جانباز است را بدانند و براي حفظ و
نگهداری آن تالش و توطئه دشمن را خنثی کنند.

خط معلم ،حرکت در مسیر انقالب و تربیت نسلهای انقالبی است

حضور فرهنگی غرب از جمله آمریکا و انگلیس
در ایران یک توالی چند صد ساله دارد ،اما این
حضور در دهههای قبل از پیروزی انقالب رنگ و
جلوه ویژهای به خود گرفته بود .تسلط فرهنگی
و حقوقی و در حاشیه ماندن فرهنگ دینی که
با باور مردم گره خورده بود سبب شد تا عاملین
فرهنگی کشور یعنی فرهنگیان و معلمان در خط
مقدم مبارزه به جنب و جوش بیفتند .هزاران معلم
با تاسی به پیام آور انقالب با شرکت در مجالس
و محافل بحث ،بسط ایدئولوژی انقالب ،تنویر
تفکر انقالبی ،مبارزه با فقر فرهنگی ،سوق دادن
اذهان به تمدن دینی ایرانی ،مقابله با توطئههای
فرهنگی ،پرهیز دادن جوانان و نوجوانان از
جذابیتهای فرهنگی غرب از جمله سینما و
مجالس لهو و لعب ،تبیین خودباوری در جوانان
و نوجوانان ،تحلیل اندیشههای نویسندگان غرب
ستیز و دهها مولفه دیگرخود را برای انقالبی بزرگ
آماده میکردند و چه بسیار معلمانی که در این راه
از جان خویش نیز گذشتند و بهتر است بگوییم
معلمان همان پدران معنوی انقالب ،در پیشبرد
اهداف و آرمانهای انقالب و امام نقش پررنگ
و مهمی دارند و از آنجا که انقالب اسالمی یک
انقالب فرهنگی است؛ یعنی آنچه باعث شد مردم
پای صحنه انقالب بیایند ،مباحث فرهنگی بود و
معلمین عاملین فرهنگی این انقالب .خط معلم،
خط ایثار و شهادت و حرکت در مسیر انقالب و
تربیت نسلهای انقالبی است و این ماموریت باید
به عنوان یک اصل فرهنگی در جامعه ترویج و
بازخوانی شود.

زهره عباسی

معلمان ،در جریان شکلگیری انقالب نقش پدران
معنوی را داشتند
علیرضا علی صوفی ،سرپرست مدیریت دانشگاه
فرهنگیان استان همدان در خصوص نقش و تاثیر
معلمان به عنوان پدران معنوی بر روی فرزندان در زمان
انقالب گفت :عمده ترین زیرساخت و شاخصه انقالب
ایران وجه فرهنگی آن است به طوری که این مقوله از
سوی محافل غربی مورد تایید و تاکید قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه یکی از اندیشمندان غربی انقالب
ایران را ناشی از رشد معنویتگرایی و سیاسی قلمداد
میکند افزود :رهبری فکری و معنوی انقالب توسط
امام خمینی(ره) و شخصیتهای برجسته دیگری چون
شهید مطهری و دکتر شریعتی باعث ارتقا سیاسی
معلمان و نوجوانان و جوانان در مدرسه و دانشگاه شد.
صوفی خاطرنشان کرد :معلمان انقالبی جایگاه و پایگاه
خاصی در زمینه فکری و سیاسی میان قشر جوان
عهدهدار بودند و این تاثیر تعالیم معلمان به عنوان پدران
معنوی،در جریان شکلگیری انقالب اسالمی و حوادث
پس از آن و روند تکوین و تکمیل آن را نه تنها نمیتوان
نادیده گرفت بلکه مهمترین هویت اسالمی ایران را که از
سایر انقالبها متمایز میسازد همین رویکرد فرهنگی آن
است که با توجه به نقش معلمان و اساتید در این زمینه
موجبات شرکت گسترده دانشآموزان و دانشجویان را
در تمامی مراحل انقالب فراهم کرد.

شاگردان معلمان انقالبی،بهترین مبارزان بودند
همچنین اقدس طالبیان ،مدرس قرآن کانون اسالمی
خواهران همدان اظهار کرد :با توجه به اینکه اینجانب از
سال  50وارد مبارزات اسالمی شده و با انقالبیون مرتبط
بودم این تاثیر معلمان را صد درصد میدانم.
وی افزود :باید گفت که بهترین مبارزان ،شاگردان
معلمان انقالبی بودند و حتی نخستین مسوالن رده
مهمترین هویت اسالمی ایران
رویکرد فرهنگی آن است که با توجه باالی کشور و همه معلمان هدف تهران مانند شهیدان
رجایی ،باهنر و ...از معلمان مبارز انتخاب شدند.
به نقش معلمان و اساتید در تبیین
طالبیان خاطرنشان کرد :بسیاری از شهدای جنگ
گسترده
این هویت ،موجبات شرکت
تحمیلی نیز از همین دانش اموزان و دانشجویانی بودند
در
را
دانشآموزان و دانشجویان
که الفبای مبارزه را از معلمان خود یاد گرفته بودند و این
تمامی مراحل انقالب فراهم کرد.
موضوع نقش و اهمیت معلم را تغییر سرنوشت انسان
نشان میدهد.

برگی از خاطرات
معلمان باید انسانهایی تربیت
کنند که ضامن سالمت جامعه
بوده و جامعه را به سمت و
سوی رشد و تعالی پیش ببرد
و باعث بصیرتافزایی آنان

معلم باید خاطرات انقالب را برای نسل جوان بازگو
کند
در ادامه مهدی نگینی ،مدیر دبستان پسرانه علمی
تصریح کرد :به طور قطع معلمان و مربیان با توجه به
خاطرات خود از انقالب و قبل از آن ارزشها و ضدارزشها
را بهتر و روشنتر میتوانند به دانشآموزان انتقال دهند.
وی افزود :نقش معلمان در این زمینه به عنوان پدران
معنوی به مانند منتقلکنندگان افکار انقالبی به نسل
آینده و فرزندان این مرز و بوم حایز اهمیت است و باعث
میشود که نسل آینده با آمادگی بیشتر و با بصیرت
کافی وارد جامعه شود.
انقالب ثمره خون هزاران معلم و دانشآموز شهید
است
منصور گل محمدی ،مدیر بازنشسته دبیرستان گفت:
من خود از طریق اساتید و معلمان انقالبیم وارد عرصه
سیاست و مبارزات ضد طاغوت شدم.
وی به نقش معلمان در تربیت فرهنگی و دینی نوجوانان
اشاره و بیان کرد :معلمان مبارز در دوران انقالب عالوه
بر آموزش به موضوع تربیت دینی بسیار اهمیت میدادند
چیزی که به نظر من امروزه کمرنگ شده و زور آموزش
بر پرورش بیشتر است.
گلمحمدی دادن خوراک فرهنگی و اعتقادی از سوی

معلمان به دانشآموزان را از وظایف معلمین انقالبی
برشمرد و گفت :این انقالب ثمره خون هزاران معلم و
دانشآموز شهید است و باید توسط همین معلمین و
دانشآموزان نیز حفظ و پاسداری شود.
معلمان عاملین فرهنگی در خط مقدم انقالب
بودند
کبری اسکندری ،مدیر بازنشسته مدرسه راهنمایی به
نقش بیبدیل معلمان در زمان انقالب اشاره کرد و گفت:
در آن زمان بگیر و ببند توسط رژیم ،دختران دانشآموز
به همراه معلمان انقالبی خود در راهپیماییها شرکت
میکردند و یا حتی از آنان جلوتر حرکت میکردند.
وی با بیان اینکه معلمان به عنوان عاملین فرهنگی
در خط مقدم انقالب بودند خاطرنشان کرد :در دوران
انقالب معلمان بودند که روحیه حماسی ،انقالبی،
اعتقادی و دینی را در در کالبد نوجوانان دمیدند و آنها
را هدایت میکردند.
اسکندری به واقعه  30مهر  57اشاره کرد و گفت :این
واقعه بزرگ توسط دانشآموزان و معلمان در همدان
کلید خورد و در خاطرات مردم ماند.
وظیفه معلمان تربیت انسانهای با بصیرت باال است
محمد مهدی مطهری ،دبیر بازنشسته ریاضی با بیان

اینکه معلمان نقش مهمی در افزایش بصیرت و آگاهی
در جامعه دارند اذعان داشت :در دروان انقالب معلمان
انقالبی و والیی دانشآموزان خود را برای حماسه
سیاسی آماده میکردند و بذر امید و پایان یافتن روزهای
تیره طاغوت را قلب و روح آنها بذرافشانی میکردند.
وی افزود :همین امر باعث شد که در پیروزی انقالب
شاهد حضور گسترده نوجوانان و جوانان و خلق چنین
حماسه هایی باشیم و بارها امام در سخنرانی هایی خود
به نقش دانشآموزان اشاره کردهاند.
مطهری با بیان اینکه نباید فراموش کنیم که جرقههای
انقالب در میان جوانان توسط دو معلم ارزشی شهید
مطهری و دکتر شریعتی زده شد ،افزود :امروز نیز
معلمان باید انسانهایی تربیت کنند که ضامن سالمت
جامعه بوده و جامعه را به سمت و سوی رشد و تعالی
پیش ببرد و باعث بصیرتافزایی آنان شوند.
وی خاطرنشان کرد :آنقدر نقش معلمان در پیروزی
انقالب پررنگ بود که بعد از پیروزی انقالب بسیاری
از مسئوالن کشوری چون شهید رجایی و باهنر و حتی
نمایندگان مجلس از معلمین بودند.

پیش از انقالب همه اسیر بودیم

مرتضی نقوی فعال انقالبی با بیان اینکه زمانی که انقالب
شروع شد ما در فامنین جزو اولین بچه هایی بودیم که
راهپیمایی را در فامنین با شعار «مرگ بر شاه» و «درود
بر خمینی» شروع کردیم ،افزود :راهپیمایی را از مدرسه
شروع کردیم و به سمت کاروانسرا و بازار حرکت کردیم.
وی ادامه داد :اولین نفری که متعهد و سن باال بود و
به ما پیوست ،مرحوم حاج نصرت ا ...عبدی پدر شهید
عبدی بود که به ما ملحق شد و ما نیز به خود بالیدیم که
کارمان بد نبوده است.
این انقالبی یادآور شد :مرحوم حاج نصرت ا ...عبدی از آن
انقالبیهایی بود که به مراسمهای شهدای قم میرفت و
نوار سخنرانان آن زمان را توزیع میکرد و اعالمیهها را در
بین مردم پخش میکرد.
وی با بیان اینکه راهپیماییها هر روز تا پیروزی انقالب
ادامه داشت ،گفت :یادم میآید روزی در باغ نظری قدیم
و میدان رسالت کنونی راهپیمایی داشتیم و مرحوم
حجتاالسالم رهبر پیشتاز راهپیمایی بود که ماموران
حمله کردند .نقوی ادامه داد :مرحوم رهبر امام جمعه بهار
بود و در راهپیماییها سینه خود را سپر کرد و در مقابل
ماموران ایستادند و مردم نیز پشت سر وی حمله کردند و
آنها را فراری دادند اما چند مأمور را دستگیر کرده و شبانه
در مخفیگاهی نگه داشتیم.
وی یادآور شد :اکثر مردم فامنین در روز  12بهمن در
استقبال از امام خمینی حضور داشتند و تا  22بهمن نیز
راهپیماییها ادامه یافت.
این فعال دوران انقالب با بیان اینکه امروز ایران اسالمی به
عزت و سرافرازی در جهان دست یافته است ،افزود :قبل
از انقالب ،ایران اسالمی به واسطه حکومت شاهنشاهی
در برابر آمریکا و صهیونیست خوار و ذلیل بود ،اما امروز
نیروهای ما با اقتدار در خلیج فارس ناوچهها را زمینگیر
کرده و ذلیل میکنند.
وی بیان کرد :انقالب اسالمی نشان داد که ما آن دوران
اسیر بودیم و اکنون انقالب اسالمی باعث شد که آنها
ذلیل و زمینگیر جمهوری اسالمی ایران باشند.
نقوی وحدت را عامل پیروزیهای مستمر دانست و گفت:
باید همه وحدت داشته باشیم و اگر مردم و مسئوالن
همدل باشند و در انتخابات آگاهانه تصمیمگیری کنند،
پوزه آمریکا باز هم به خاک کشیده خواهد شد.
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دشمن به دنبال تضعیف ایمان
و امید در جوانان است

سه رخنه میتوانند فرایند اعتماد به نفس ملی و
منتهی شدن آن به پیروزیهای پیدرپی و رسیدن به
آرمانها را مخدوش کنند.یکی پراکندن یأس ،یکی
منحرف کردن استعدادها ،یکی هم برخورد سخت و
خشن؛ یعنی تحمیل تهاجم نظامی و از قبیل اینها .ایجاد
یأس یعنی تیره کردن افق ،به رخ کشیدن فاصلههای
علمی .فاصله نباید ما را مأیوس کند .ما میتوانیم شتاب
علمیمان را زیاد کنیم؛ این فاصله را روزبهروز کمتر
کنیم؛ همت کنیم پیش برویم 1386/10/13( .بیانات در
دیدار دانشجویان دانشگاههای استان یزد)
اگر دشمن بتواند مردم ما را ،جوانان ما را ،قشرهای ما
را ،نسبت به آینده این حرکتشان ناامید کند ،ضربه خود
را زده است .این خطر عمده است .لذا شما میبینید با
انواع و اقسام روشها ،بیانها ،زبانها و شیوهها سعی
میکنند دلها را نسبت به تداوم این حرکت پُرافتخار
اسالمی مر ّدد و مأیوس کنند و امید را از آنها بگیرند .این
مهمترین خطر است 79/03/14( .در صحن مطهر امام
خمینی(ره))
یکی از وظایفی که بر عهده یکایک ما است ،امید به
پیروزی در همه شرایط است؛ به شرط آن که جهاد فی
سبیل َّ
الل باشد .کسی که مشغول مجاهدت است ،حق
ندارد نا امید شود79/9/12( .بیانات در دیدار کارگزاران
نظام)
بلندگوی مجلس نباید وسیلهایی برای پراکندن
سخنان زهرآگین و خاموش کردن فروغ امید در دلهای
مردم و بدبین کردن آنان به دولت یا مجلس یا دیگر
مسؤالن بخشهای گوناگون کشور باشد .جناحهای
گوناگون سیاسی باید ...سعی خود را بر پیشرفت کشور
در زیر پرچم پرعزت احکام اسالمی متمرکز کنند.
مجلس همیشه برای همه ،برای مردم و برای مسؤوالن،
نقطه اساسی امید است .کار مهم ّ شما این است که
نگذارید این امید ضعیف شود 75/3/11( .به مناسبت
آغاز به کار پنجمین دوره مجلس شورای اسالمی)
عده ای مطبوعات به دنبال ایجاد تشویش افکار
عمومی ،نا امیدکردنها ،یأس پراکنیها ،چهرهسازی عناصر
وابسته و مرید دشمن ،از نظر انداختن عناصر مفید و
مؤمن و مخلص و دلسوز! البته این کارها به جایی هم
نخواهد رسید؛ خدای متعال رسوا میکند 91/2/1( .دیدار
با جوانان در ّ
مصلی بزرگ تهران)
ظن خودمان را به خدا ،به این
ما امید و تو ّکل و حسن ّ
دین ،به این معارف و به این احکام را از دست ندهیم.
اصل این است .آنچه که مایه پیشرفت است ،رسوخ ایمان
و امید و اطمینان است .دشمن میخواهد این را متزلزل
کند .مراقب باشید؛ بخصوص شما خواص ،شما مسؤوالن،
شما روشنفکران ،شما گویندگان ،شما علمای محترم و
دانشگاهیان محترم 78/4/10( .بیانات در دیدار
کارگزاران نظام)
اساتید محترم ،فضای کالس را ،فضای محیط درس و
دانشگاه را فضای امید کنید؛ امید به آینده .بدترین بالئی
که ممکن است بر سر یک نسل در یک کشور بیاید،
ناامیدی است ،یأس است 88/6/8( .بیانات در دیدار
اساتید دانشگاهها)

جوانان باور کنند که جنگ ادامه دارد

جواد مجتهدی ،مسئول واحد جلسات قرآنی مکتب امام
زمان(عج) با بیان اینکه شعار استقالل ،آزادی ،جمهوری
اسالمی شعاری نبود آن
را دو یا سه نفر طراحی
کرده باشند و به زبان
مردم بیاندازند ،اظهار کرد:
نخستین خواسته جوانان
در زمان انقالب استقالل
بود اما با پیشرفت روند
انقالب ،این سه کلمه
آرمان جوانان کشور شد.
وی با بیان اینکه در بحث
آزادی نیز زندانهای رژیم شاه همه پر بودند و هر فرد با
کوچکترین حرف نامالیمی به زندان میرفت ،بیان کرد:
تعلیمات امام راحل و شهید مطهری فضایی ایجاد کرده
بودند که بیان میکرد تنها راه نجات اسالم است در نتیجه
جمهوری را مطرح کرده و سلطنت را نفی کردند.
مسئول واحد جلسات قرآنی مکتب امام زمان(عج) ادامه
داد :زحمت جوانان برای پیروزی انقالب ناگفتنی است
چراکه برای حکومتی که تا بن دندان مسلح بود و از سوی
استکبار پشتیبانی میشد فرو ریختن این تشکیالت تالش
میخواست و مهمترین تالش ،تالش فکری و بصیرتی بود.
وی با بیان اینکه تا زمانی که تفکر مردم درست نمیشد
نباید از مردم انتظار داشت که در خیابانها خون بدهند،
افزود:گاهی اوقات پیش میآمد که جوانان  24ساعت
نمیخوابیدند و تالش میکردند صدای خود را به گوش
دنیا برسانند.

امروز جوانان باید با شب
نخوابی و تالش فکری برای
مقابله با هر کدام از ترفندهای
دشمن بیاندیشند و نه تنها
دفاع بلکه تهاجم کنند

مشاور حقوقی وزیر دفاع:

یأس در ادامه مسیر
انقالب جایگاهی ندارد

سردار حمید عسگری ،مشاور حقوقی
وزیر دفاع اظهار کرد :امید ،توکل و عزم
اراده امام (ره) به گونهای بود که اگر تنها
میماندند نیز همین مسیر را در مبارزه با
طاغوت طی میکردند و امید و توکل به

پروفسورمحمدعلیزلفیگل:

روحیه جهادی
مسئوالن ،نقطه یاس
جامعه را کور میکند
پروفسور محمدعلی زلفیگل ،عضو هیئت
علمی دانشگاه بوعلی سینا با بیان اینکه سخن
از یاس در مسیر انقالب اسالمی جایی ندارد،
افزود :این مسئله زمانی محقق میشود که با
رونق اقتصادی زمینه اشتغال و ازدواج جوانان

جانشینمجمعپیشکسوتانجهاد
و شهادت همدان:

جوان انقالبی امید آینده
کشور ،نظام و قدرت
پرشور جامعه است

سردار محمدجعفر مظاهري با بیان اینکه
جمهوری اسالمی ایران از دو مولفه جمهوریت
و اسالمیت تشکیل شده است اظهار کرد:
اسالمیت حکومت ،از جانب خدا است که بعد
از پیامبران و ائمه و در غیاب ائمه ،والیت از آن
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خدا در پیروزیها موثر است.
عسگری با بیان اینکه آنچه امام خمینی (ره)
فرمودند همه از آموزههای دینی ماست،
بیان کرد :امروز دشمن به دنبال ایجاد یاس
و ناامیدی از انقالبی در جامعه خصوصا در
میان قشر جوان است اما دشمنان و عوامل
داخلی آنان بدانند یأس در مسیر راه انقالب
جایگاهی ندارد زیرا الگوهای ما نشانگر این
مسئله هستند.
وی افزود :همه میدانیم که تنها چیزی که
باعث شد این انقالب پیروز شود و کشور از
تمامی فتنهها به سالمت عبور کند و اکنون
با قرار گرفتن پشت دیوارهای اسرائیل
پیروزیهایی را در جبهه مقاومت اسالمی
حتی بیرون مرزهای ایران حاصل کند
همگی زاییده روحیه امید امام خمینی(ره)
و نایب ایشان است.
مشاور وزیر دفاع در خصوص چرایی آموزش
تاریخ انقالب به نسل آینده اظهار کرد :یکی
از منشورهای ما وصایای امام است که بیان

داشتند ،گنجینههای انقالب محدود شدنی
نیست و  1400سال پیش اطالع رسانی
شده است.
وی با تأکید بر اینکه ارزشهای معنوی
سینه به سینه به ما منتقل شده است ،افزود:
آرمانها باید از طریق پیشکسوتان به نسل
آینده انتقال یابد تا انقالب اسالمی همچنان
با چشمانداز روشن خود طی طریق کند و
این احساس مسئولیت مسئوالن فرهنگی
کشور را میطلبد.
عسگری در ادامه با بیان اینکه قبل از
انقالب مردم به امور خود ناآشنا بودند اما
اکنون با آگاهی کامل به دنبال مطالبات
خود هستند ،افزود :مدیریت و مشارکت
قبل از انقالب صفر بود اما پس از انقالب اگر
صد درصد هم نباشد اما رشد چشمگیری
کرده است.
بزرگترین چالش هزینه نکردن مردم
در مسائل اجتماعی است
وی بیان کرد :بزرگترین چالشی که مردم

را تهدید میکند ،هزینه نکردن مردم
در مسائل اجتماعی است ،به این معنی
که مردم باید در مسائل اجتماعی حضور
آگاهانه ،فعاالنه و معنادار داشته باشند و
در اینصورت است که انقالب پیش خواهد
رفت.
مشاور وزیر دفاع اضافه کرد :اعتقاد به
والیت فقیه باعث ایجاد اتحاد در مردم و به
دنبال آن پیروزی انقالبی شد و عامل دینی
از ریشه فرهنگی پررنگتر بود.
عسگری در خصوص پیشبرد انقالب و ایجاد
امید در مسیر راه یادآور شد :مسئوالن باید
برای ایجاد امید و اعتماد در جامعه تالش
و زمینههای الزم را فراهم کنند زیرا همین
امید و اعتماد باعث حضور حداکثری مردم
در انتخابات میشود.
وی خاطرنشان کرد :حضور پر شور مردم
خاری در چشم دشمن است و همین حضور
حداکثری باعث اقتدار و عظمت نظام
خواهد شد.

مهیا شود.
وی تصریح کرد :اگر مانند امروز جامعه دچار
رکود اقتصادی شده ،بیکاری غوغا کند و سن
ازدواج جوانان باال باشد و تا زمانی که در
هر خانهای جوان بیکار وجود داشته باشد نا
امیدی بر آنها غلبه میکند و باید در این برهه
به این مسئله توجه بیشتری صورت گیرد.
عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا بیان
کرد :زمانی میتوان بارقههای امید را در جامعه
و میان مردم دید که مردم ما احساس کنند
مسئوالن با روحیه جهادی و انقالبی شب و
روز خود برای آنها وقت گذاشتهاند ،و اگر هم
مشکالتی هست به خاطر دشمنی دشمنان و

شرایط خاص کشور است.
وی در ادامه در خصوص اینکه چرا باید تاریخ
انقالب را به نسل آینده بیاموزیم ،گفت :باید
پیام انقالب با عمل و رفتار صادقانه به نسل
آینده منتقل شود و تنها زبان و گفتار در این
زمینه کافی نیست.
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد :اگر تاریخ
انقالب به نسل آینده آموخته نشود ،خدای
ناکرده در مواقع بحرانی که کشور به نیروی
جوانی جوانان نیاز دارد ،شاید نتوانند از کیان و
ناموس خود دفاع کنند.
وی اضافه کرد :بر این اساس باید همیشه
احساس کنیم در حال انقالبیم تا بتوانیم در

هر برههای برای میهن خود مفید و مثرثمر
واقع شویم.

فقهاست که فقیه مشروعیت خود را از جانب
خدا و مقبولیت را از ناحیه مردم دارد.
وی به تفکر امام (ره) که برای حرکت انقالبی
باید خواست و نگرش مردم مدنظر باشد ،اشاره
کرد و گفت :زمانی که همه میگفتند دیگر
نیازی به نظرخواهی از مردم نیست ولی امام
(ره) تاکید به برگزاری رفراندوم داشتند که
مردم باید با آرا خود جمهوری اسالمی را رسما
بپذیرند.
مظاهری افزود :امام (ره) پس از رفراندوم و
تثبیت نظام جمهوری اسالمی در هر حرکتی
اعم از انتخابات ریاست جمهوری ،مجلس
خبرگان و مجلس ،نقش و حضور مردم را
مهم شمرده و تاکید داشتند تشکلهای نظام
و سازمانها و نهادهای ایجاد شده با نظر مردم
باشد.
وی با اشاره به انتخابات پیشرو بیان کرد :چه
در انتخابات خبرگان که از ارکان نظام است
و چه در انتخابات مجلس شورای اسالمی باز
هم نقش مردم حائز اهمیت است و مردم باید
با حضور خودشان اجازه ندهند که انقالب به
دست نااهالن و نامحرمان به انقالب بیافتد.
مظاهری ادامه داد :هرچه نقش مردم در
انتخابات پررنگ باشد دشمنان که منتظر
اختالف بین مردم و نظام هستند با این حضور

ناامید شده و نیز قدرت و صالبت مردم به
جهان ثابت میشود و به همین دلیل حضور
مردم در صحنه انتخابات بسیار مهم است.
وي با تأكيد بر اينكه امید امام خميني همواره
به جوانان بود تصريح كرد :امام(ره) در يكي از
سخنرانيهاي سال  42یاران خود را نوزادان
در گهواره برشمردند که نشان از آیندهگری
امام داشت.
مظاهری افزود 16 :سال بعد همان نوزادان
به عنوان نوجوانان ،جوانان و سربازان و جان
فدایان امام وارد عرصه انقالب شدند و رژیم
شاه را تحت رهبری امام خميني سرنگون و
انقالب اسالمي را بنا نهادند.
وي خاطرنشان كرد :جوان انقالبی عنصر فعال
و امید آینده کشور ،نظام و قدرت پرشور جامعه
است که میتواند کارهاي بزرگی انجام دهد و
تکیه مسئوالن نيز بايد همواره به جوانان باشد
و حضور آنها در همه عرصهها مهم است.
مظاهري با بيان اينكه هرچه از عمر انقالب
میگذرد و هر چه جلوتر میرویم ضمن
مستحکمتر شدن نظام ،عمق دشمنیها علیه
نظام بیشتر میشود گفت :شاید در اوايل
انقالب تشخیص دوست از دشمن مشکل نبود
اما امروز تشخیص این صفوف مشکلتر است.
وي به نقشههای دشمن براي نفوذ توسط

عوامل خود و سرمایه گذاری برای آنها اشاره و
تأكيد كرد :در اين زمان شناسایی دشمنان نیاز
به مهارت خاص و باال دارد و جوانان امروز بايد
با بصيرت باال و مسئولیت عمیقتر و علمیتر
بتوانند در فضای غبارآلود با تمسک به راه
امام و فرمایشات رهبر معظم انقالب سره را
از ناسره تشخیص دهند یعنی همان کاری که
در فتنه  88کردند.
امروز در شرایط دشوارتر از سال 88
هستیم
جانشین مجمع پیشکسوتان جهاد و شهادت
همدان يادآور شد :امروز در شرایطي دشوارتر
از سال  88هستیم و براي تشخيص توطئه و
حركتهاي دشمن نياز به عمق بصیرت باالتر
جوانان است.
مظاهري با بيان اينكه رهبر كبير انقالب و مقام
معظم رهبري نيز مواردي از افراد مصلح را در
فرمايشات خود دارند گفت :به مردم توصيه
شده شخص متخصص و کاری ،انقالبی و
ارزشی ،با تدبیر ،استکبارستیز و مقاوم را
انتخاب كنند.
وي خاطرنشان كرد :درد مردم را فهمیدن و
تالش براي رفع مشكالت آنها ،پایبندي به
قوانین و مقررات و تدین و تعهد از ديگر موارد
الزم براي انتخاب فرد مصلح است.

جوانان دیروز انقالب و انتظارات از جوانان امروز انقالب

مجتهدی با بیان اینکه متاسفانه در تالشهای گذشته گیر
کردهایم ،بیان کرد :اگر میخواهیم تکریم شهید کنیم ،روی
شهید مکث میکنیم در حالی که فکر نمیکنیم که اگر
شهید امروز بود چکار میکرد.
وی بیان کرد :اکنون در همه حوزهها نباید در گذشته مکث
کرد اما باید گذشته را به عنوان یک سند نگهداشت و به
وظیفه امروز رسید.
مسئول واحد جلسات قرآنی مکتب امام زمان(عج) با اشاره
به اینکه به لحاظ فرهنگی جنگ تمام عیاری علیه کشور
وجود دارد ،افزود :جوانان باید باور کنند که جنگ ادامه
دارد و شاید لباس رزم نمیپوشند اما شب نخوابی و تالش
فکری برای مقابله با این جنگ الزم است تا فرمولهایی
برای هر کدام از ترفندهای دشمن اندیشیده شود و نه تنها
دفاع بلکه تهاجم کنند.

جوانان برای مدیریت جهانی فکر کنند

حجتا ...کریمپور ،مدرس دانشگاه علمی کاربردی همدان
با بیان اینکه یکی از ابعاد انقالب اسالمی ایران و رهبری
امام خمینی (ره) ،انقالب در افکار و معتقدات مردم به ویژه
نسل جوان بود ،اظهار کرد :در سالهای پیروزی انقالب و
پس از آن به ویژه در دوران دفاع مقدس آنچه که در جامعه

بروز و ظهور داشت تغییر خواستهها و ایدههای جوانان بود.
وی تحول در جوانان انقالبی را از مهمترین نکات برشمرد
و گفت :جوانانی که تا قبل از انقالب دنبالهرو فرهنگ
منحط غربی بودند
یکباره متحول گشته و
به جوانان عاشق امام و
اسالم مبدل شدند.
مدرس دانشگاه علمی
کاربردی همدان افزود:
فرهنگ ایثار ،فدارکاری
و عشق به امام و
آرمانهای ایشان در
همه جا متبلور بود و
به عبارت دیگر جوانان
بدون آن که دروس حوزوی و عرفانی را طی کرده باشند به
عرفای واقعی ،شیران روز و زاهدان شب تبدیل شده بودند.
وی با تأکید بر اینکه اکنون با توجه به گذشت دهها سال
از دوران دفاع مقدس طبق فرموده مقام معظم رهبری
جوانهای ما شبیه همان جوانهای زمان جنگ هستند،
افزود :اگر ظاهرا مسائلی دیده میشود برخی به اشتباه
گمان میکنند جوانان از انقالب دلسرد شدهاند.

کریمپور خاطرنشان کرد :یکی از دالیل شکلگیری تفکر
اشتباه در دلسردی جوانان سوءمدیریت و بیتوجهی به
حوزه جوانان و مشارکت آنان در صحنههای مدیریتی
جامعه است.
وی یادآور شد :چنانچه در مدیریتهای فرهنگی موازی
و بعضا ناهمسو ،همافزایی به وجود آید آثار فرهنگی این
تصمیم میتواند به خالقیت و شکوفایی جوانان و احساس
حضور موثر در اجتماع تأثیرگذار باشد.
مدرس دانشگاه علمی کاربردی همدان تصریح کرد :با توجه
به تفکر مهدوی و جهانی بودن در فرهنگ و اعتقاداتمان
انتظار داریم که جوانان ایران جهانی فکر کنند و خود
را برای حوادث بزرگ و مدیریت جهان در ابعاد مختلف
فرهنگی ،اعتقادی ،صنعتی ،اجتماعی و غیره آماده کنند.

جوانان با تالش مضاعف راه نفوذ را بر
دشمن ببندند

محمد سعید بیات ،خادم مسجد جامع همدان اظهار
داشت :خونهای جوانان بسیاری در انقالب برای رسیدن به
استقالل ،آزادی و جمهوری ریخته شد و در نتیجه در 22
بهمن به ثمر رسید.
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امام کانون امید مردم بود

خودباوری ،گونهای از امیدواری
امام با تأکید بر لطف الهی به جوانان میفرمودند :هر کشوری
که اعتقادش این باشد که نمیتواند خودش صنعتی را
ایجاد کند ،این ملت محکوم به این است که تا آخر نتواند
و این اساس نقشههایی بوده است که برای ملل ضعیف دنیا
قدرتهای بزرگ کشییدهاند (.صحیفه امام ،ج  ،13ص ).536
امام کانون امید
من به شما جوانان امید دارم که با علم و عمل ،با علم و
تهذیب نفس ،با علم و عمل صالح ،بر مشکالت خودتان غلبه
ت کلمه قشرهاى
کنید .تاکنون که این راه را آمدیم؛ و با وحد 
مختلف این مملکت و با اتکال به ایمان و اعتماد به اسالم و
قرآن کریم دست خائنین را قطع کردیم؛ و اگر تتمهاى باشد
قطع مىکنیم ان شاءا ،...لکن از حاال به بعد اشکاالت بیشتر
است ،بیدارى بیشتر مىخواهد 57/12/17(.دیرستان حکیم
نظامی قم)
اتکال به خداوند و نهراسیدن از توطئهها
به شما مىگویم که از هیچ کس نترسید ّال خدا و به هیچ
کس امید نبندید ّال خداى تبارک و تعالى و اگر امید خودتان
را به خداى تبارک و تعالى تمام کنید ،به این معنا که تام
بشود این امید شما ،اطمینان براى شما بیاورد این امید شما،
من به شما اطمینان مىدهم که آسیبى این مملکت نبیند(.
صحیفه امام ،ج ،13ص)148 :
امید به نسل جوان
نقطۀ روشنى که در این آخر عمر براى من امیدبخش است،
همین آگاهى و بیدارى نسل جوان و نهضت روشنفکران است
که با سرعت در حال رشد است؛ و با خواست خداوند تعالى
به نتیجۀ قطعى که قطع ایادى اجانب و بسط عدالت اسالمى
است خواهد رسید ،54/7/2(.پیام به اتحادیه انجمنهاى
اسالمى دانشجویان امریکا و کانادا ،ج ،3ص113ـ)114

امیدوارى به مجاهدات جوانان
بر شما جوانان ارزندۀ اسالم که مایۀ امید مسلمین
هستیدالزم مىباشد که ملتها را آگاه سازید و نقشههاى
شوم و خانمانسوز استعمارگران را برمال نمایید ،در شناسایى
اسالم بیشتر جدیت کنید ،تعالیم مقدسۀ قرآن را بیاموزید
و به کار بندید ،با کمال اخالص در نشر و تبلیغ و معرفى
اسالم به ملل دیگر و پیشبرد آرمانهاى بزرگ اسالم بکوشید.
( ،51/5/17پیام به دانشجویان مسلمان مقیم خارج ،همان،
ج ،2ص437ـ)439

وی با بیان اینکه رژیم فاسد شاه به اندازهای فساد کرده
بود که مردم نیز دیگر تحمل نداشتند ،بیان کرد :طبق
فرمایش امام راحل در سال  42فرموده بودند« :یاران من در
گهواره هستند» وقتی
انقالب شد جوانان در
مدارس ،دبیرستانها
و دانشگاهها همه در
حمایت از انقالب
هماهنگ در همه
مراسمها و با هیجان
و اشتیاق و با تبعیت
از امام وارد کارهای
انقالبی شدند.
وی با تاکید بر اینکه
انقالب و جنگ روی دوش جوانان چرخید ،و به نقل از
رهبری« در هر کشوری اگر جوانان نباشد آن کشور خمود
است و تحرک و پویش ندارد» افزود :جوانان در انقالب سهم
بسیار عظیمی داشتند و همان جوانان بر جنگ نیز مدیریت
کردند و بزرگترین فرماندهان جنگ تحمیلی نیز بودند.
وی با اشاره به اینکه با توجه به امکانات فراهم شده برای
جوانان ،امروز باید راهبرد خود را مشخص کنند که در
آینده چه کاری میخواهند انجام دهند ،ادامه داد :جوانان
در مقابل دشمنی قرار گرفتهاند که قدار و حیلهگر است و
هر روز به طریقی میخواهد آنها را منحرف کند.
مجتهدی افزود :جوانان باید افق دید خود را گسترده کنند
و راهبرد آنها اینگونه باشد که با توجه به امکانات و بستری
که فراهم شده تالش مضاعف داشته باشند تا کشور به
دست اجنبی نیفتد و راه نفوذ دشمن بسته شود.

جوانان ایران باید با توجه به
تفکر مهدوی و جهانی بودن در
فرهنگ دینی ما خود را برای
حوادث بزرگ و مدیریت جهان
در ابعاد مختلف آماده کنند
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هيچ قدرتي توانایی مقابله با انقالب فرهنگي ايران را ندارد

حجتاالسالم محمد رضويراد پايه و صبغه انقالب اسالمي ايران
را برگرفته از اسالم و آموزههاي ديني دانست و اظهار كرد :بنمايه
انقالب اسالمي بر مبناي «فرهنگ» بنا نهاده شده است و با وجود
انواع حربهها و تهديدهاي دشمن ،انقالب اسالمي در جريان بوده
و به عنوان يك انقالب جريانساز در جهان شناخته شده است.
وی با تأكيد بر اينكه هيچ قدرتي نميتواند جلوي تأثيرات انقالب
فرهنگي ايران اسالمي را بگيرد ،افزود :بيداري اسالمي در منطقه
و خيزش كشورهاي آزاديخواه جهان و بازيافت هويت اسالمي
ملتهاي مسلمان و مقابله با سياستهاي استعماري دنياي
استكبار در كشورهاي آزاديخواه از دستاوردهاي انقالب اسالمي
است.
يراد تأثير عميق انديشه ديني  -فرهنگي انقالب اسالمي در
رضو 
باور مردم مسلمان را زمينهساز ايجاد وحدت حول اسالم خواند

و گفت :دشمن هيچ گاه نخواهد توانست جلوي فكر و انديشه را
بگيرد و نقشههاي آنان براي از بين بردن انقالب اسالمي ،فايدهاي
جز اشاعه و ترويج بيشتر تفكر انقالب اسالمي در گستره جهاني
ندارد.
وی باروري گفتمان انقالب اسالمي را باعث جلب و جذب ملتها
به سوي آن دانست و اظهار داشت :منشا وجود عالمان بزرگي
چون شيخ زكزاكي در نيجريه و تربيت ميليونها مسلمان یمن
را ،انقالب اسالمي به رهبري امام خميني(ره) است.
رضويراد ادامه داد :حمايت از گفتمان «استقالل»« ،آزادي»
و «جمهوري اسالمي» در ديگر كشورهاي اسالمي ماند عراق،
فلسطين ،يمن و ...به منظور پيادهسازي آن را نبايد موضوعي
عادي پنداشت زيرا قدرت اين تفكر خواب راحت را از چشم
دشمن گرفته است.
وي با اشاره به نقش برجسته ملت ايران در احياي ارزشهاي
انساني و بسترسازي براي هدايت دنيا به سوي معنويت
خاطرنشان كرد :استمرار اين نقش منحصر به فرد نيازمند
واليتمداري ،بصيرت و واليتمداري است و بايد شگردهاي دشمن
را بشناسيم.
وي با اشاره به تالش دشمن براي ايجاد جنگ فرهنگي در كشور،
گفت :استكبار جهاني در مقطع كنوني راه «نفوذ» را در پيش

برگزاري انتخابات سالم در ايران محصول انقالب
مردمياست

رضا سليماني ،عضو هيئت علمي دانشگاه پيام نور با تأكيد بر لزوم حضور حداكثري در
انتخابات ،اين مهم را تأييدي بر مردمي بودن جمهوري اسالمي و تحقق مردمساالري ديني
در كشور دانست و اظهار كرد :به طور حتم حضور پرشور در انتخابات زمينهاي براي تثبيت
پايههاي نظام مقدس جمهوري اسالمي است.
وي برگزاري انتخابات سالم در ايران را محصول
انقالب مردمي و شكلگيري جمهوري اسالمي
دانست و گفت :چهار پايه زمينهساز ايجاد
شكلگيري انتخاباتي سالم خواهد بود كه شامل
«مردم»« ،نهادهاي نظارتي و اجرايي»« ،قانون
انتخابات» و «كانديداها» است.
عضو هيئت علمي دانشگاه پيام نور با اشاره به ركن
«مردم» و اهميت غير قابل انكار آن افزود :مردم
بصير و آگاه ،عالوه بر حضور پرشور در انتخابات،
از چنان فهم سياسي برخوردار هستند كه قدرت
تحليل امور را داشته و احتمال خطا در بين آنها
نيز كمتر است.
وي با بيان اينكه به بركت نظام جمهوري اسالمي ما نيز شاهد وجود مردمي آگاه و بصير
در كشور هستيم ،تصريح كرد :مردم بابصيرت ،انتخاب خود را بر مبناي عقالنيت و گزينش
اصلح قرار ميدهند كه تجربه عملي و تاريخي در ايران اسالمي نشان داده كه مردم ما نيز
انتخاب به نسبت درستي داشتهاند.
سليماني در ادامه با اشاره به ركن «نهادهاي نظارتي و اجرايي» گفت :كار ويژه اين نهادها،
بررسي صالحيت افراد است تا از اين طريق درصد ريسك انتخاب پايين آمده و افراد داراي
صالحيت كه از نظر اخالقي ،تعهدي و تخصص از فيلتر گذشتهاند ،به مردم معرفي شوند.
عضو هيئت علمي دانشگاه پيام نور با اشاره به ركن «قانون انتخابات» تصريح كرد :قانون
انتخابات كشور داراي ضعفهايي هست كه بايد نسبت به رفع آنها اقدام شود زيرا در قانون
بايد شرايط ثبت نام براي كساني مهيا شود كه حداقلهاي الزم را داشته باشند نه اينكه هر
كس احساس تكليف كرد وارد گردونه انتخابات شود.
وي عدم اصالح اين وضعيت را باعث سخت شدن كار براي هيئتهاي اجرايي و هيئتهاي
نظارت دانست و خاطرنشان كرد :در مجموع به بركت جمهوري اسالمي ايران ،انتخابات
سالمي در كشور برگزار شده به طوري كه همواره دشمنان نظام را مات و مبهوت كرد است.
سليماني با بيان اينكه قبل از پيروزي انقالب اسالمي شايد برخي از مردم رغبتي در مشاركت
در امور خود نداشتند ،خاطرنشان كرد :البته بسياري از آنها به دنبال مشاركت در تعيين
سرنوشت خود بودند اما شرايط كشور به گونهاي بود كه اين موضوع به معناي واقعي شدني
نبود.
عضو هيئت علمي دانشگاه پيام نور با اشاره به اينكه انقالب اسالمي سطح شور و شعور
سياسي مردم را باال برده است ،تصريح كرد :همين امر باعث شده مردم هر جا نياز به حمايت
از انقالب و يا حضور براي تعيين سرنوشت خود داشتند ،به موقع وارد عرصه شوند.

گرفته تا با حركتي خزنده در مناصب اصلي نظام ورود كرده و
اهداف خود را براي درازمدت عملياتي كند.
رضويراد تأكيد كرد :البته در گذشته نيز «نفوذ» به انحاي
مختلف در دستور كار دشمن بوده است اما نفوذ در مقطع كنوني
با هدف ورود به صورت جرياني به مراكز تصميمسازي و قدرت
كشور است.
وي خاطرنشان كرد :اين برنامهها و صرف ميلياردها دالر براي
از بين بردن انقالب اسالمي نشان از آن دارد كه انقالب ديني -
مردمي ما مانع از تحقق اهداف دشمنان شده است.
مسئوالن بايد خدمتگزار مردم باشند نه در پي
جمعآوري ثروت
مسئول نمايندگي ولي فقيه در سپاه همدان با تأكيد بر اينكه
در انتخابات پيش رو بايد به اصلح رأي داد ،گفت :ايران اسالمي
امالقراي جهان اسالم است و بايد با اتحاد و همبستگي ،در عين
برخورداري از ساليق سياسي مختلف نسبت به پاسداشت اصل
نظام تالش كنيم.
رضويراد با تأكيد بر اينكه مسئوالن بايد خدمتگزار مردم باشند
نه در پي جمعآوري ثروت؛ خاطرنشان كرد :انتخاب اصلح براي
نمايندگي مجلس ،باعث ميشود قانونهاي خوبي در اين زمينه
تصويب شود تا جلوي اشرافيگري مسئوالن را بگيريم.

انتخاباتبهتریننوعمشورتباعامه
مردم جامعه است

عباسعلی رسولی ،استاد جامعهشناس دانشگاه با بیان اینکه در
جهان امروز کشورها به دنبال اداره جامعه بر اساس رأی مردم
هستند اظهار کرد 200 :کشور که هر کدام ادعای دموکراسی
به عنوان یک ارزش مهم جهانی را دارند به دنبال به صحنه
آوردن حداکثر مردم خود هستند.
وی اداره جامعه بر اساس رأی مردم را از ارزشهای کشورهای
مدعی دموکراسی برشمرد و گفت :در نظر چنین جوامعی
جامعه ارزش پیدا کرده و به آن جامعه احترام میگذارند و
حتی کشورهای دیکتارتور هم سعی میکنند خود را متمدن
و دموکرات نشان دهند و سعی دارند خود را به آن سطح
برسانند و البته این مهم از اعتقادات ما نیز هست.
این مدرس دانشگا ه ادامه داد :اساس فرهنگ اسالم مشورت
است و بهترین نوع مشورت نیز مشورت با عامه جامعه است
که این مهم در انتخابات محقق میشود.
وی با اشاره به اینکه در برخی کشورهای کوچک برای
تصمیمگیری در بسیاری از مسائل رأیگیری میشود افزود:
کشور ما نیز با این وسعت برای هر  300هزار نفر یک نماینده
باید باشد که البته این نماینده باید شایستگی این نقش را
داشته باشد چرا که وی نماینده کل ملت در تصمیمگیری
و اظهار نظر است.
رسولی با تأکید بر اینکه اشتباه در مسائل اجتماعی و به ویژه
در انتخابات جبرانناپذیر است بیان کرد :اشتباه در ازدواج و
شغل راهکار دارد اما در اشتباه در مسائل اجتماعی ،زندگی
شخصی و اجتماعی افراد را به خطر میاندازد و احتمال مختل
شدن روابط با سایر کشورها نیز وجود دارد.
این استاد دانشگاه برخی رفتارها را زمینهساز ایجاد مشکل
و یأس در جامعه دانست و گفت :در صورتی که رفتار و
عملکرد افرادی که قدرت را به دست دارند هماهنگ با اهداف
عالیه نباشد باعث ایجاد یأس ،ناامیدی و نارضایتی در جامعه
میشود.
وی با اشاره به رأی  98درصدی مردم به جمهوری اسالمی
تصریح کرد :برخی نارضایتیها و عدم همراهیها مربوط به
عملکرد برخی مسئوالن است و همه میدانیم که مردم از
ابتدا با نظام و انقالب همراه بوده و هستند.
رسولی خاطرنشان کرد :باید مسئوالن در خصوص عملکرهای
خود تفکر کنند و نارضایتیها با حضور متخصصان و
نظرسنجی از مردم مورد بررسی دقیق قرار گیرد.

وي با تأکید بر این که مردم به كسي كه در تبليغ خود بريز و
بپاش ميكند ،رأي ندهند ،گفت :ايجاد حس مطالبهگري در بين
مردم با اين عنوان كه «از كجا آوردي» و «به چه طريقي»؛ بايد
مد نظر باشد.
مسئول نمايندگي ولي فقيه در سپاه همدان حفظ دستاوردهاي
انقالب اسالمي و گسترش رهاوردهاي آن را نياز به وجود مديراني
متعهد ،متخصص و كارآمد دانست و اظهار كرد :رهبر معظم
انقالب اسالمي با اقتدار از دستاوردها و آرمانهاي انقالب اسالمي
صيانت ميكنند اما اين به تنهايي كافي نبوده و بايد مسئوالن نيز
تابع رهبري بوده و در اين مسير ورود جدي داشته باشند.
وي دستاوردهاي علمي ايران اسالمي ،تقويت بنيه دفاعي ،تأمين
امنيت در كشور ،ايجاد حس خودباوري و اعتماد به نفس در
بين مردم ،برخورداري از استقالل ،عزت و اقتدار و آزادي را
نمونههايي از دستاوردهاي انقالب اسالمي دانست و گفت :به طور
حتم كشور براي پيشرفت نيازمند رفع مشكالت است كه بايد
نسبت به آن نيز حساس بود.
رضويراد با اشاره به اينكه انقالب اسالمي ما الگوي ديگر
كشورهاست ،افزود :ما در مسيري تاريخي قرار گرفتهايم كه بايد
با اتحاد و همدلي زمينه دستيابي به اهداف واالي اسالمي را
مهيا كنيم.

انقالب به مردم «آزادي سياسي در انتخاب
شدن و انتخاب كردن» هديه كرد

حسن رحيمي روشن ،استاد علوم سیاسی دانشگاه بوعلی سینا با اشاره
به اينكه انتخابات نماد حكومت مردمساالر است ،اظهار كرد :از درون اين
انتخابات ،چگونگي حضور مردم مشخص
ميشود به اين معنا كه دليل مشاركت
آنها چه بوده و به چه ميزان ،آگاهانه پاي
صندوقهاي رأي حاضر شدهاند.
وي با بيان اينكه كشور براي اداره امور
خود نيازمند انتخابات است ،گفت:
محصول اين انتخابات نيز گزينش
كارگزاران مردم است؛ نه روساي آنها؛
به همين دليل اين افراد بايد خدمت به
مردم را سرلوحه كارهاي خود قرار دهند.
این استاد دانشگاه با بيان اينكه بعد از
دوران مشروطه حدود  24مجلس در كشور تشكيل شده بود ،خاطرنشان
كرد :اين در حالي است كه مردم مشاركت درستي در انتخابات قبل از
انقالب نداشتند و يا اينكه مشاركت حداقلي آنها نيز آگاهانه نبود.
وي با اشاره به اينكه با پيروزي انقالب اسالمي ،انتخابات به معني واقعي
خود نزديك شد ،ادامه داد :انتخابات در نظام جمهوري اسالمي به عنوان
يك نمونه عالي مردمساالري ديني و اولين نمونه در جهان مطرح شده
است.
رحيمي روشن اظهار كرد :بنا به اعتراف دشمنان ،انقالب اسالمي به مردم
«آزادي سياسي در انتخاب شدن و انتخاب كردن» را هديه كرد به طوري
كه عالوه بر ايجاد حس خودباوري و استقالل در بين مردم ،پايههاي نظام
را نيز مستحكم ميكند.
وي با اشاره به مالكهاي انتخاب اصلح خاطرنشان كرد :به طور حتم توجه
به فرامين مقام معظم رهبري در انتخاب اصلح از موضوعاتي است كه
ميتواند ما را در گزينش نمايندگان متعهد و كارآمد ياري كند.
این استاد دانشگاه با تأكيد بر اينكه نمايندگان بايد افرادي سالم ،صالح،
نترس و قانونمدار باشند ،تصريح كرد :نمايندگان نبايد به دوره مسئوليتي
خود به عنوان يك سفره و يا طعمه نگاه كنند بلكه بايد به ديده «وظيفه»
به آن نگريسته و در اين زمينه فعال باشند.
وي اظهار كرد :اگر به ديده «وظيفه» به مسئوليت نمايندگي نگاه شود در
آن صورت فرد منتخب از آسايش و رفاه خود به خاطر خدمت به مردم
چشمپوشي خواهد كرد.
رحيمي روشن با تأكيد بر لزوم حضور پرشور در انتخابات و گزينش فرد
اصلح خاطرنشان كرد :انتخابات ،صحنه مردمساالري ديني است و حضور
گسترده در آن پيامهاي بزرگي را براي دوستان و دشمنان انقالب دارد.
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چراییفرهنگیبودنانقالب
اسالمیازدیدگاهبنیانگذار
جمهوریاسالمیایران
اغلب در نوشتهها به این موضوع پرداخته شده که انقالب
اسالمی در ایران ،انقالبی فرهنگی است .یکی از روشهای
فهم فرهنگی بودن این انقالب ،نگاهی به دیدگاههای بنیانگذار
جمهوری اسالمی ایران درباره آن است .در فرآيند انقالب
اسالمي ايران يكي از جنبههايي است كه ابعاد فرهنگي انقالب
اسالمي ايران را نمایان میکند ،رهبری آن به دست مرجعیت
شیعه و روحانیت است.
تأکيد بر موضوع مذکور و همچنین و بازيابي هويت خودي ،از
جمله مسائل مهم در شكلگيري انقالب اسالمي است که در
آرای امام(ره) درخصوص انقالب اسالمي نیز مطرح شده و از
اين منظر انقالب اسالمي پاسخ تقابل فرهنگی با سیاستهای
ضد فرهنگی دولت پهلوی بود .از این جهت است که ایشان
از انقالب اسالمي با عنوان انقالبي فرهنگي ياد کرده و حتی
به بحث از صدور آن به نقاط مختلف جهان به عنوان انقالبی
فرهنگی میپردازند و میفرمایند« :ما ميخواهيم که اين
انقالبمان را ،انقالب فرهنگيمان را ،انقالب اسالميمان را به
همه ممالک اسالمي صادر کنيم(».امامخمینی ،ج )91 :13
امام خميني(ره) همواره بر اسالمي بودن انقالب تأكيد دارند
و در اين زمينه ميفرمايند« :اين انقالب براي اسالم بوده
است ،نه براي کشور ،نه براي ملت ،نه براي به دستاوردن يک
حکومت؛ براي اينکه اسالم را از شر ابرقدرتها و جنايتکارهاي
خارجي و از شر سليقههاي کج داخلي ...نجات بدهد( ».امام
خمینی ،ج )12 :9
نگاه امام(ره) به عنصر «فرهنگ» نگاهي مبنايي و زيربنايي
است؛ عنصر مهمي که شکوفايياش ميتواند موفقيتهاي
مستمری را براي بشری خسته از قطببنديهاي مبتني بر
زر و زور به ارمغان آورد .فرهنگ در انديشه امام خميني(ره)
عنصري است که هجوم به آن در رأس تمامي اهداف
استعمارگران است .بنابراين يکي از موضوعاتي که امام(ره)
درهمينباره از آن به عنوان دستاورد انقالب اسالمي ياد
ميکند ،استقالل فرهنگي است .امام خمینی(ره) در بيانات
خود بر ضرورت اتکا به فرهنگ خودی و نفي غرب تأکيد دارد
و اين نکته را متذکر ميشود که حرکت انقالبي مردم ايران در
راستاي نفي فرهنگ غربي بود .ایشان در اين زمينه ميفرمايد:
«از جمله نقشهها که معاألسف تأثير بزرگي در کشورها و
کشور عزيز ما گذاشت ،بيگانه نمودن کشورهاي استعمارزده
از خويش و غربزده و شرق زده نمودن آنان است؛ بهطوريکه
خود را و فرهنگ و قدرت خود را به هيچ گرفتند و غرب و
شرق[ ،این] دو قطب قدرتمند را نژاد برتر و فرهنگ آنان را
واالتر دانستند و وابستگي به يکي از دو قطب را از فرايض
غيرقابل اجتناب معرفي نمودند( ».وصيتنامه سياسي ـ الهي،
ص )26
از آنچه در آرای امام خميني(ره) درباره فرهنگی بودن انقالب
اسالمي مطرح گرديده ،میتوان به خوبی تأکید ایشان را بر
بنیانهای فرهنگی انقالب نتیجه گرفت .لذا انقالبی که بر
مبنای فرهنگ شکل گرفته ،تداوم آن نیز بر مبنای فرهنگ
است .از این رو است که مباحث فرهنگی و آسیب شناسی آن
در تداوم انقالب اسالمی نقش موثری نسبت به دیگر عوامل
دارد .بنابراین به نظر میرسد تأکید رهبر انقالب اسالمی بر
مقوله فرهنگ نیز از این جهت است.

سمفونی بداخالقیهای انتخاباتی از چه اجزائی تشکیل شده است؟

انتخابات و کاندیدا شدن برای مسئولیتهای خطیر از جمله
میدان هایی است که با امتحانات عجیب و غریبش عیار
افراد را مشخص میکند و بسیاری نیز در این کوره گداخته
میشوند تا ناخالصی هایشان معلوم گردد .در این بین اگر
افراد بصیرت نداشته باشند یا بر اثر غوغاساالریها و غبار
آلود شدن فضا معیارها و میزانها را گم کرده یا حق و باطل
برایشان غلط گردد ،آن موقع است که بداخالقیها با ظاهری
زیبا در بین مردم ظاهر میشود .لذا به منظور روشن تر شدن
فضا و شناخت این بداخالقیها با حسین صادقیان ،سخنگوی
جبهه اصولگرایان استان همدان و یکی از پیشکسوتان میدان
سیاست در قبل و بعد از انقالب پیرامون بداخالقیهای
توگو نشستیم .وی درباره تعریف بداخالقی
سیاسی به گف 
گفت :آنچه در نظام مقدس جمهوری اسالمی بد اخالقی
محسوب میشود ،گفتار و کرداری است که با آموزههای دینی
مطابقت نداشته باشد یا هر کدام با توجه به تعاریف حقیقی و
الزامات رفتاری انجام نشود.
مصادیق بداخالقی چیست؟
وی به برخی مصادیق بداخالقی اشاره کرد و گفت :عدهای
برای اینکه در انتخابات موفق گردند و از دیگر رقبای خود
جلو بیفتند ،ارزشهای نظام اسالمی را زیر سئوال برده و سعی
میکنند که کارهای انجام شده را ضایع کنند .در حالیکه این

برخی کاندیداها برای بزرگ کردن
خود در چشم مردم مدعی هستند که
نظام یا مجلس نتوانسته قوانینی وضع
کند که موجب پیشرفت کشور گردد،
در حالیکه در سالهای پس از انقالب،
پیشرفتهای بسیاری داشتهایم

کار ضایعکننده خون شهداست.
سخنگوی جبهه اصولگرایان استان ،خفیف کردن موفقیتهای
انقالب اسالمی را از مصادیق بداخالقی برشمرده و ادامه داد:
برخی کاندیداها برای بزرگ کردن خود در چشم مردم از این
شیوه استفاده میکنند؛ برای اینکه خود را مطرح کنند مدعی
هستند که نظام یا مجلس نتوانسته قوانینی وضع کند که
موجب پیشرفت کشور یا جامعه گردد ،در حالیکه در سالهای
پس از پیروزی انقالب ،پیشرفتهای بسیاری داشتهایم.
صادقیان افزود :عدهای از نامزدها ،عملکرد نمایندگان سابق
در حوزه انتخابیه خود را زیر سئوال برده و مدعی هستند
هیچ کدام صالحیت و توانائی نداشتهاند ،یا خالق نبوده و
به درستی کارها را پیگیری نکردهاند .همچنین برخی نیز
رقیبهای فعلی خود را زیر سئوال میبرند ،به جای اینکه
نقاط مفید و قوت خودشان را بطور واقعی مطرح کرده و به
آنها بپردازند ،رقبای خود را تضعیف و تخریب کرده و معایب
آنها را بزرگ نمائی میکنند تا رقبایشان تضعیف شوند که این
از دیگر بداخالقیهای سیاسی است.

وظیفه نماینده
وی قولهای غیر منطقی برخی نمایندگان را از دیگر اقدامات
زشت در رقابتهای انتخاباتی دانسته و تصریح کرد :وظیفه
اصلی یک نماینده در مجلس قانونگذاری و نظارت بر حسن
اجرای قوانین است در حالیکه برخی از آنها درباره مباحثی
نظر میدهند که در حیطه اختیارشان نیست .برخی نیز در
رابطه با مشکالت حوزههای انتخابیه خود در حوزه هایی ورود
کرده و قول هایی میدهند که وظیفه دیگران میباشد .اگرچه
نمایندگان وظیفه داشته و میتوانند بطور کلی درباره این
قبیل مباحث اظهار نظر کنند ،اما وظیفه اصلی یک نماینده
وضع قوانین خوب و کارآمد و نظارت بر حسن اجرای آن
میباشد.
این فعال سیاسی با ابراز نگرانی از عملکرد برخی کاندیداهای

عنوان یک نخبه ،نگاه کشوری به مسائل داشته باشد.
وی ادامه داد :کاندیداها در سخنرانی ها ،خود را از آنچه که
هستند بیشتر نشان میدهند .در این بین نیز افرادی که در
اطراف شخص جمع میشوند ،به دلیل اینکه از هواداران فرد
میباشند کاندیدای خود را نقد نکرده و از وی نمیخواهند که
به جای شعار و سخنرانیهای پر شور ،طرحهای خالقانه خود
را برای آینده ارائه دهد.
این فعال رسانهای ،نگاه برخی کاندیداها مبنی بر اینکه «هدف،
وسیله را توجیه میکند» را از دیگر مصادیق بد اخالقی
سیاسی برشمرده و تصریح کرد :افراد متقاضی برای نمایندگی
بعضا برای به دست آوردن رأی مردم به هرکسی با هر توقعی
جواب مثبت میدهند و میگویند اگر نماینده شوم این کار را
میکنم و ...انسان متعهد نباید هر قولی را بدهد و باید توجه
داشته باشد که هدف وسیله را توجیه نمیکند.

مجلس و انجام کارهای کمثمر توسط آنها ابراز کرد :برخی
نمایندگان اکثر وقت خود را صرف کاری غیر از حوزه کاری
خود کرده ،در حالیکه میتوانند با بررسی مشکالت حوزههای
انتخابیه و کشوری ،راهکارهای مناسبی برای آن طراحی
کرده و در قالب یک طرح به مجلس ارائه دهند .یا اینکه
برخی از آنها وقت خود را صرف نقدکردن و تذکردادن
میکنند ،اما نمیگویند برای رفع این مشکلی چه کارهائی
میتوان انجام داد.

رفتار برخی نامزدها ،آبروریزی است
سخنگوی جبهه اصولگرایی استان همدان ،ادامه میدهد :از
بداخالقیهای انجام شده توسط برخی کاندیداها میتوان به
استفاده نا به جا از امکانات و عدم توجه به حالل یا حرام بودن
کارها اشاره کرد .برخی نمایندگان اقدام به دادن هدیه به افراد
یا گرفتن آن میکنند یا سعی دارند با اطعام و پهنکردن
سفرههای رنگین ،رأی مردم را برای خود جمع کنند .اینگونه
رفتارها برای انقالب ،نوعی آبروریزی به شمار میآید و خالف
موازین اسالمی است.

نامزدهای انتخاباتی نگاههای فرامنطقه ای داشته
باشند
صاقیان نگاههای متعصبانه ،قومیتی و منطقهای را از دیگر
آسیبهای کاندیداها بر شمرده و گفت :برخی کاندایداها
تفکرات منطقه ای داشته و متعصبانه به مباحث نگاه میکنند،
در حالی که یک نماینده متعلق به کل کشور است و باید به

برخی به دنبال همتراز نشان دادن خود با افراد اصلح
هستند
وی ،تالش برخی افراد برای همتراز نشان دادن خود
با افراد اصلح را از دیگر اشتباهات برخی کاندیداها بر
شمرده و ابراز میکند :افرادی با علم به اینکه افراد
صالحتر و کارآمدتر از خودشان در حوزه انتخابیه وجود

رقیه محمدی وحدتیان

دارد ،برای کاندیدا شدن احساس وظیفه کرده یا افراد
بسیاری با توجه به ضعف خود و برخالف توانائیهایشان
مسئولیتهای سنگینی را پذیرفتهاند و مسیر را برای به
روی کار آمدن و شناخته شدن افراد اصلح و توانمند(که
در جامعه ناشناخته بوده و یا عالقهای برای پذیرفتن
این قبیل مسئولیتها ندارند) میبندند .امیرالمومنین
علی(ع) میفرمایند :مردم برای سپردن مسئولیتها
دنبال کسانی بروند که خودشان جلو نمیآیند اما
صالحیت دارند .لذا بد اخالقی است که ببینیم یک عده
اصلح هستند اما خودمان برویم ثبت نام کنیم یا بدتر
آنکه خودمان را همطراز افراد اصلح نشان دهیم.
مردم ونامزدهای انتخاباتی به خداوند و آخرت توجه
کنند
وی خاطرنشان کرد :کاندیداها به عظمت انقالب اسالمی
توجه کرده و خدا را مالک کار قرا ردهند و مردم نیز توجه
داشته باشند که آخرت خود را برای دنیای شخص دیگری
تباه نسازند ،لذا بصیرت خود را افزایش داده و نگاه عمیقتری
به فرمایشات امام (ره) و مقام معظم رهبری داشته باشند و
رفتار افراد کاندیدا را از قبل مطالعه کرده و به دور از فضاهای
تبلیغاتی و هواداریهای زودگذر ،شخصی را انتخاب کنند که
تعهد و تخصص الزم را برای امر نمایندگی داشته باشد.

برخی کاندایداها تفکرات
منطقهای دارند در حالی که یک
نماینده متعلق به کل کشور است
و باید به عنوان یک نخبه ،نگاه
کشوری به مسائل داشته باشد

