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سخن رسدبیر
کم تر از یک سال از انتشار آخرین ش�ره نرشیه 

تیرت می گذرد. نرشیه ای که در آستانه ورود به 

ششمین سال فعالیت خود تاکنون ده ها هزار 

نسخه فیزیکی از آن منترش شده است.

امروز اما رشایط کرونایی حاکم بر جهان ، بر فضای 

نرشیات دانشجویی نیز سایه افکنده و باعث 

انتشار مجازی نرشیات شده است.

ما هم از این قاعده مستئناء نبوده و هرچند از 

سال ۱۳۹۷ نرشیه مستقل دانشجویی تیرت به 

عنوان تنها نرشیه استان خراسان رضوی هم انتشار 

کاغذی و هم مجازی داشت ، لکن امروز رو به 

انتشار رصفا مجازی آورده ایم.

امید است بتوانیم این مسیر را با کمک و یاری ش� 

دوستان و مخاطبان همراه و همیشگی مان ادامه 

دهیم و گامی کوچک در راستای تعالی گفت�ن 

انقالب اسالمی ایران برداریم.

و من یتوکل علی الله فهو حسبه

محمدحسین کشیری-فروردین ۱۴۰۰
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ماه مبارك رمضان... فرصت انابه است، فرصت رجوع به 
خداى متعال است، فرصت نورانى کردن دل و طراوت 
دادن به دلها است و فرصت تضّرع است... از این ایّام باید 
استفاده کرد. فرصت خوبى است ماه مبارك رمضان؛ 
هم [به واسطه ى] دعاها در این ماه -چه آنچه  مربوط به 
سحرها است، چه آنچه  مربوط به روزها یا شبها است- 
که دعاهایى است که مضامین آنها دل ما را نرم میکند، 
و هم خود نْفس روزه دارى و توّجه به وظیفه؛ ما به این 

احتیاج داریم.
جامعه ى اسالمى و انقالبى ما اگرچنانچه از ذکر الهى و 
یاد الهى و خشوع در مقابل پروردگار و تضّرع در مقابل 
پروردگار غافل بشود، مطمئّناً ضربه خواهد خورد، سیلى 
خواهد خورد؛ مطمئّناً ناکام خواهد شد. ما به آن اهداف 
واال، به آن خواسته هاى مطلوب، در صورتى میرسیم که 
بتوانیم یک تالش مؤمنانه و صادقانه اى را دنبال بکنیم؛ 
و آن جز با توّجه به خداى متعال و افزایش نورانّیت دل و 
ارتباط دل با خداى متعال ممکن نیست؛ این آن ... اغتنام 
فرصت ماه رمضان ... است. اساس حرف ما این است؛ باید 

مراقب باشیم.
مقام معظم رهبرى حضرت آیت اهللا امام خامنه اى (ارواحنا فداه)
1396/03/22

فرصت انابه
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وقوع انقالب اسالمى در سال 1357 یکى از پررنگ ترین 
نقاط عطف در تاریخ ایران است. اتفاقى که باعث دگرگونى 
و تحولى بزرگ در فرهنگ و نوع نگاه ملت ایران به زندگى و 

مسائل پیرامونى آن  به خصوص فرهنگ گردید.
در این میان «شهادت»، اما از جایگاه ویژه ترى برخوردار 
شــد؛ جایگاهى که همگان را به کرنش و احترام در برابر 
شهدا واداشته است. پیرو تسرى فرهنگ انقالب اسالمى در 
میان نسل جوان و مردم آن دوره، صفات و رفتارهایى، چون 
تقوا، اخالص، مردم دارى، خدمت به مردم، ساده زیستى و 

عدالت طلبى به مولفه هایى ستوده بدل شده و 
افراد متصف به ایــن صفات از جایگاه 

ویژه اى در میام مردم برخوردار 
شدند.

شــهید «علــى صیاد 
شــیرازى» از جمله 

افرادى بــود که در 
میــان مــردم و 
نســل جوان آن 
روز به داشــتن 
صفات مذکور 
شده  شناخته 
بــود. صفاتى 
کــه از او فردى 
محبوب در میان 

نظامیان ساخت 
تا الگویى باشد از 

یک فــرد انقالبى و 
کارآزموده، که رفتار و 

عملش همسو با اعتقادات 
و ادعاهایش قرار دارند. آنچه 

که از ســلوك رفتارى شهید صیاد 
شیرازى براى ما به ارث مانده، این است که 

هر کسى مى تواند در بهترین مدارج مسئولیتى باشد و 
طبق قواعد و اصول انقالبى عمل کند.

یکى از بزرگترین ُحســن هاى انقالب اسالمى ، معرفى 
شخصیت هایى، چون شــهید «صیاد شیرازى» به ملت 
ایران است که در اوج تخصص، تعهدى خالصانه و دلسوزانه 
به کشور و فرهنگ این سامان داشته اند. کسانى که امروز 
هم با مرور خاطرات و سلوك رفتارى شان شور و شعفى 
زایدالوصف بر مخاطب مستولى مى شود که مگر ممکن 

است افرادى در جایگاه هاى رفیع و با مقام و منصب هایى 
مهم، اینچنین دل در گرو معنویات داشته و بى پیرایه در 

جهت تعالى و رشد مادى و معنوى کشور بکوشند.
از قضاى روزگار که برخى مســئولین به انواع و اقســام 
دنیازدگى، اشــرافیت و حتى بعضا ارعــاب از دنیا دچار 
شــده اند، بازخوانى زیندگى افرادى، چون شهید صیاد 
شیرازى مى تواند سهم مهمى در نهیب زدن به آنان داشته 
و بار دیگر راه را از چاه براى دولت و ملت روشن سازد. علم 
و تسلط شهید صیاد شــیرازى بر آنچه که مسئولیتش 
را بر عهده داشــت در کنار شجاعت و تعهدش 
براى صیانت از منافع ملى، از او آدمى 
ساخت تا براى دفاع از حقیقت 
و صــالح ملــت، در برابر 
هیچ کس کوتاه نیامده و 
حتى تنزل درجه اش 
توســط بنى صدر 
باعث نشــود تا 
چشم بر بیراهه 
رفتن مسئولین 
ببندد که نهایتا 
دود انحــراف 
مســئولین در 
چشــم ملــت 

خواهد رفت.
امتیاز برخوردارى 
ملــت از میــراث 
معنوى بــزرگان و 
شهدایى همچون «على 
صیاد شیرازى» براى مردم 
و مسئولین ما این است که این 
عزیزان در دسترس بوده و هستند. از 
آنجا که در میان ما زیسته و شمیم نفس هاى 
قدسى شان هنوز شامه اهل دل را مى نوازد، الگو گرفتن 
از آن ها کارى آســان تر و راهى هموارتر است؛ از این رو بر 
ما (ملت و مسئولین) است تا خود را وادار کنیم در میان 
مشــغله هاى دنیایى که هر روز بیش از قبــل میان ما و 
آرمان هاى بلندمان فاصله مى انــدازد، یاد و خاطره این 
دست بزرگان و شــهدا را پررنگ کنیم و به دامان آن ها 

چنگ بزنیم تا بتوانیم در مسیر درست بمانیم.
داوود خیابانى

شهید صیاد شیرازى ، متخصصى متعهد
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 خدا را سپاسگزاریم که توفیق طاعت و فرمانبردارى به ما 
داده، و از معصیت و نافرمانى باز داشته، و از او درخواست 
مى  نماییم که نعمتش را تمام گرداند، و دســت ما را به 

ریسمانش (قرآن کریم) متصل سازد، 

بندگان خدا شــما را به تقوى و ترس از خدا سفارش 
مى  نمایم، و از مردم دورو برحــذر مى  دارم زیرا آن ها 
گمراه و گمراه کننده مى  باشند و (از دین خدا) لغزیده 
و لغزاننده  اند (خطاکار بوده دیگران را به اشــتباه مى 

 اندازند).

خود را به رنگ هاى گوناگون و حاالت مختلفه درآورند 
و شما را به هر وسیله  اى در نظر گرفته و در هر کمین 
گاهى به کمین نشســته  اند. دل هاشــان بیمار است 
(چنان که در قرآن کریم س 2 ى 10 مى  فرماید: فی 
قلوبهم مرض فزادهم اهللا مرضــا، و لهم عذاب ألیم بما 
کانوا یکذبون؛  یعنى در دل هاى منافقین بیمارى است، 
و خداوند هم به آن بیمارى مــى  افزاید، و براى آنها بر 
اثر آنچه که تکذیب مى  نمایند عذابى است دردناك) 
و ظاهرشــان آراســته و پاك ؛ در پنهانى راه مى  روند 
(اندیشــه  هاى خویش را به قســمى که کسى به آنها 

پى نبرد به کار انداخته و فتنه و فســاد مى کنند) و 
در بین درخت هاى انبوه جنگل مى 

 جنبند (مانند شــکارچى که 
براى به دست آوردن شکار 

آهســته مــى  جنبد) 
وصفشان به درمان 

ماند و گفتارشان 
آرد،  بهبــودى 
ولى کردارشان 
اســت  دردى 
درمــان ناپذیر 
ســخنان  (بــا 
پســندیده مردم 

را بــه دور خویش 
گــرد آورده منظور 

نادرستشان را انجام مى 
 دهند. به خوشــى (مردم) 

رشــک مى  برند (به دوســتى 

آسایششان را از دستشــان مى  گیرند) و به افتادن در 
سختى و گرفتارى (آنها) کوشش دارند و امید (شان) 

را نومید مى کنند.

در هر راهى براى ایشان به خاك افتاده  اى است و نزد 
هر دلى وسیله  اى دارند (مى  توانند با هر کسى به میل 
و خواست او سخن گویند) و در هر غم و اندوهى اشک 
ها ریزند. ستودن یکدیگر را به هم وام داده و پاداش آن 
را انتظار مى  برند چون سؤال و درخواستى دارند در آن 
اصرار کنند و هنگام مالمت پرده درى کنند (عیوب را 
آشکار کرده رســوایش نمایند) و اگر آنان را حکم قرار 

دهند اسراف مى کنند (برخالف حق حکم دهند).

برابر هر حقى باطلى و برابر هر راســتى کج و برابر هر 
زنده  اى کشنده و براى هر درى کلید و براى هر شبى 
چراغى آماده ساخته  اند (انواع مکر و حیله به کار برند 

تا به مقصود برسند).

نومیدى و بى  نیازى (به مــال مردم) را براى طمع و آز 
خود وسیله قرار مى  دهند تا بازارشان را نگاه داشته و 
کاالهاى کاسدشان را که نفیس و پاکیزه مى  پندارند 
رواج دهند (از راه تزویر خــود را بى  عالقه به دنیا 
نشان داده اظهار بى  نیازى مى  نمایند 
تا به منظورشان برسند، سخن 
نادرســت). مــى  گویند، 
و (آن را بــه حــق) 
مشــتبه و ماننــد 
جلوه مــى  دهند، 
و (مقاصدشان را) 
بیان مــى کنند و 
آن را آرایــش مى 
 نمایند (به صورت 
حق در مى  آورند) 
راه باطل را آســان 
نشــان دهنــد (تا 
همــه در آن قــدم 
نهنــد) و راه تنــگ 
(ضاللت و گمراهى) را کج 

مى کنند .

امیرالمومنین (ع) در خطبه 185 نهچ البالغه:

شما را از مردم دو رو برحذر مى دارم!
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آمریکایى هــا و صهیونیســت ها یک سیاســت دو 
ستونه را پیش مى برند که بخشى از آن خرابکارى و 
ترورهاى سنگین در میدان و بخش دیگر تالش براى 
فریب ایران در مذاکرات به منظور دست کشــیدن از 
مولفه هاى قدرت به امید دســتیابى به برخى آبنبات 

هاى موقتى است.
اما آنچه این راهبرد آنــان را مى تواند در میدان عمل 
تبدیل به امتیاز واقعى برایشــان بکند نحوه مواجهه 
و مواضع طرف ایرانى است. علیرغم درخواست هاى 
مکرر صاحب نظران بــراى اقدام متقابــل و محکم 
در برابر چنین سیاســت روشــنى از جانب آمریکا و 
صهیونیســت ها، اما برخى مقامــات دولتى از جمله 
آقایان ظریف و صالحى و حسام الدین آشنا و... مواضع 
بســیار عجیب و غریبى اتخاذ کرده اند به نحوى که 
عمًال  تکمیل همان پازل صهیونیست ها و آمریکایى ها 

محسوب مى شود.
این آقایان تاکید مى کنند که این خرابکارى ها مانع 
ادامه ى مذاکرات نخواهد شــد و از قضا این مسیر را 
محکم تر پیگیرى مى کنند! در حالى که حداقلى ترین 

اقدام عاقالنه و عزتمندانه آن اســت که دســت کم 
میز مذاکرات تا زدن یک افســار ســفت و سخت به 
صهیونیستها و آمریکایى ها ترك شود. واال چه چیزى 

از حیثیت و قدرت باقى خواهد ماند؟
این یک محاسبه بسیار ســاده و عقالنى است که اگر 
به این اقدامات آمریکایى ها و صهیونیســت ها پاسخ 
قدرتمندانه و از موضع عزت داده نشود، این سناریو 
دو ستونه تا انتها ادامه خواهد یافت ومتوقف نخواهد 
شد. کما اینکه بعد از ماجراى انفجار پارسال در نطنز و 
ترور شهید فخرى زاده، برخى دولتى ها همین مواضع 

را داشتند و نتیحه اش را امروز مى بینیم!
تجربه و عقالنیت، انتخاب مشــخصى را پیش روى 
دولتمردان قرار مى دهد. اما مسئله این است که اگر 
دولت محترم تدبیر و عقالنیتى در این زمینه ندارد، 
حداقل به لحاظ غریزى مى تواند براى نشــان دادن 
غیرت و حمّیت کارى کند و دست کم آمریکایى ها را 
در مذاکرات سنگ  روى  یخ کند. واّال این مسیر تا ثریا 

پیش خواهد رفت!
مصطفى جالئیان

 از تدبیر خبرى نیست؛ غیرت چه؟ 
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 رســانه نقش مهمى در تصمیم 
گیــرى هــاى عمومــى دارد و 
نمیتوان رسانه را تنها محدود به 
یک شبکه اجتماعى یا اپلیکیشن 
دانســت. تنها راه موجــود برایه 
مقابله باهجمــه و انحراف ایجاد 
کردن برخى رســانه ها، بصیرت 
افزایى عمومى و ارتقاى ســطح 

سواد رسانه اى است.

در دنیاى امروز تکنولوژى رشــد 
فوق العــاده دارد و شــبکه هاى 
اجتماعى جدیدى همه روز پا به 

عرصه فضاى مجازى مى گذارند.
کالب هــاوس عنــوان یکــى از 
جدیدترین شبکه هاى اجتماعى 
است که به تازگى سرى در سرها 

در آورده است.
ایــن اپلیکیشــن که به شــبکه 
اجتماعى ویس شــهرت دارد، در 
مدت زمان کوتاهى توانست توجه 
میلیون ها نفر را به خود جلب کند

در ابتداى شکل گیرى این شبکه 
اجتماعى تنها براى کاربران آیفون 

امکان استفاده داشت. اما با انتشار 
نسخه هاى کپى شده 

آن اندك اندك 
به فراگیرى 

در میــان 
معــه  جا
درحــال 
نزدیــک 
ن  شــد

است.
زندگان  ســا

شــبکه  ایــن 
اجتماعى قطعــا با در 

نظر گرفتن مزایــا و معایب دیگر 
شــبکه هاى اجتماعــى اقدام به 
ساخت برنامه اى متناسب براى 

فضاى گفتگو پرداخته اند.
بر همین اساس شــاهدیم که در 
کالب هاوس نه تنها از مفاســد 
تصویــرى موجــود در دیگــر 
شــبکه هاى اجتماعى من جمله 
اینستاگرام خبرى نیست ، بلکه از 
بى روحى متن ها هم مانند آنچه 
در تلگرام و واتساپ و ... شاهدش 

بودیم دورى شده است.

به دلیل همین 
گــى  یژ و
که  هاست 
ب  و کال
س  و هــا
نسته  ا تو

خیلــى 
زود خــود 
بــراى  را 
انتخابات 1400 
در جمهورى اســالمى 
ایــران آماده کنــد! و مــا امروز 
شاهدیم که همه روزه گفتگوهاى 
فراوانى در این زمینه ها در کالب 

هاوس در حال انجام است.

فارغ از بررســى خوب یا بد بودن 
این رخداد براى فضاى رسانه اى 
کشــور ، جاى خالى رسانه هاى 
داخلى و از جمله صدا و ســیماى 
ملى را مى توان از مهم ترین دالیل 
فراگیرى اپلیکیشنى مثل کالب 

هاوس دانست.

همچنیــن الزم بــه 
ذکر اســت که کالب 
هاوس فرصتى براى 
نیروهــاى جریــان 
انقالب باشــد که اگر 
به موقــع و صحیح از 
آن اســتفاده نشــود 
مى تواند به تهدیدى 

جدى تبدیل شود.

حبیب منیرى

هــاوس  کالب 
فرصتى براى نیروهاى 

جریان انقالب اســت که 
اگر به موقــع و صحیح از آن 
استفاده نشود مى تواند به 

تبدیل  تهدیدى جدى 
شود.

کالب هاوس پدیده انتخابات 1400 ؟!
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همه با هم! شعار کسى که خود را یادگار امام خمینى 
(ره) معرفى کرده و در تالش براى کسب وجاهت و 

محبوبیت در میان مردم است.

یکى از برادران سیدحسن خمینى در مصاحبه با 
رســانه ها اعالم کرد که در هفته هاى اخیر، اقبال 
زیادى به حاج حسن شده و بزرگان زیادى ایشان 
را تنها کسى دانستند که مى تواند با کاندیدا شدن، 
کشور را با شعار «همه با هم» امام خمینى متحد کند!

این شــروعى بود براى پایان زودهنگام داستان 
ریاست جمهورى سیدحسن خمینى!

پایانى که  دوشنبه شــب (23 فروردین) با انتشار 
مصاحبه اى از سیدیاسر خمینى رقم خورد. سید 

یاسر در مصاحبه خود با جماران گفت: 

«حاج حسن آقا براى حضور در انتخابات با تردید در 
حال مشورت و بررسى جوانب امر بود تا اینکه امروز 
طى مالقات با رهبر انقالب ، ایشان کاندیداتورى 
سیدحسن در انتخابات را به صالح وى ندانستند. 
طبیعى اســت که اخوى دیگــر تصمیمى براى 

کاندیداتورى ندارد.»

برادر سیدحســن خمینى در بخــش دیگرى از 
مصاحبه خود تاکید  کرد:

«حاج حسن آقا، امروز مطابق دیدارهاى نوبه اى خود 
با رهبرى به دیدن ایشان رفتند که طى این مالقات، 
رهبر انقالب کاندیداتورى ایشان در انتخابات را به 
صالح ندانستند و با بیان اینکه حاج حسن آقا را 
مانند فرزند خود مى دانند، از ایشان خواستند در 
شرایط فعلى به این عرصه ورود نکنند. با توجه به 
این توصیه، طبیعى است که اخوى یقینا تصمیمى 

براى کاندیداتورى ندارند.»

از صبح فرداى مصاحبه اما رســانه هاى معاند و 
باالخص  بى بى سى دارد دست و پا مى زند که بگوید 
رهبرى تک گزینه قطعى اصالح طلبان را از صحنه 

خارج و دستشان را خالى کرده است. همان شب 
مغزهاى کوچک زنگ زده در صداوسیماى جمهورى 
اسالمى ایران هم همان حرف را با ظاهرى متفاوت 

تحویل بیننده مى دهند.

تهدید اصلى علیه افکار عمومى، بى بى ســى و 
اینترنشنال نیست، بلکه هر یک روز بیشتر ماندن 
آدم ها و افراد تاریخ مصرف گذشته اى در صداوسیما 
است که کار را بجایى رسانده اند که حرف نزدن و کار 
نکردن شان کم هزینه تر و مفیدتر از کارکردنشان 

است.

این اتفاق درحالى رقم مى خــورد که  مبتدیان 
عرصه سیاست هم مى دانند سیدحسن خمینى 
گزینه پوچ اصالحات بود و آنها فقط ردصالحیتش 

را مى خواستند.

گفتنى اســت که مطابق با آخرین مصوبه قانون 
انتخابات در مجلس شوراى اسالمى ،  سیدحسن 
خمینى اصًال  امکان ثبت نــام و کاندیداتورى در  

پایان زودهنگام داستان ریاست جمهورى سیدحسن خمینى؛

همه با هم خداحافظ!
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انتخابات ریاست جمهورى را نداشته و ندارد.

نمایندگان مجلس شوراى اسالمى در جلسه علنى 
سه شنبه 24 فروردین مجلس شوراى اسالمى و در 
جریان رسیدگى به گزارش کمیسیون امور داخلى 
کشور و شوراها در مورد طرح اصالح موادى از قانون 
انتخابات ریاست جمهورى اسالمى ایران، با اصالح 
چند ماده این طرح جهت تأمین نظر شوراى نگهبان 

موافقت کردند. (به نقل از فارس)

براســاس این گزارش، مقام 
سیاســى موضوع بندهاى 
«الــف» ،«ب» و «ج» ماده 
(71) قانــون مدیریــت 
خدمات کشورى مصوب 
معاونیــن   ،1386 /7 /8

رؤســاى قواى ســه گانه، 
اعضاى شوراى عالى امنیت 

ملى و اعضاى مجمع تشخیص 
مصلحت نظام، رئیس کل بانک مرکزى، 

رئیس دیوان محاسبات کشور، استاندار، شهردار 
شــهرهاى باالى دو میلیون نفر جمعیت، رئیس 
سازمان ها و نهادهاى دولتى و مؤسسات و نهادهاى 
عمومى غیر دولتى در سطح ملى، فرماندهان عالى 
نیروهاى مسلح با جایگاه سرلشکرى و باالتر، رئیس 
دانشگاه آزاد اسالمى در سطح کشور و مدیر مرکز 
مدیریت حوزه هاى علمیه کشــور رجل سیاسى 

محسوب مى شوند.

فلذا بسیارى از کاندیداهایى که 
سابقه اجرایى مؤثرى ندارند، 
نمى توانند در این دوره از 
انتخابات ثبت نام کنند و 
سیدحسن خمینى هم به 
همین دلیل امکان ثبت 
نام به عنــوان کاندیدا را 

نداشت.

نکته دیگر، مطالبــه و انتظار 
حضرت امام خمینــى (ره)، از فرند 
و نوادگان خویش است. ایشــان در تاریخ 24 
اردیبهشت 1360، نامه اى خطاب به سد حسین 
خمینى، فرزند شهید حاج آقا مصطفى (ره) نوشتند 

که در آن مشفقانه تصریح شده بود:

«من میل دارم کسانى که به من مربوط هستند در 
این کوران هاى سیاسى وارد نشوند. من امید دارم 
که شما مجاهدت در تحصیل علوم اسالمى، با تعهد 
به اخالق اسالمى و مهار کردن نفس اماره بالسوء، 
براى آتیه مورد استفاده واقع شوى. من عالوه بر 
نصیحت پدرى پیر به شما امر شرعى مى کنم که در 
این بازى هاى سیاسى وارد نشوى و واجب شرعى 

است که از این برخوردها احتراز کنى»

باید این نکته را تصریح کرد که پاسخ رهبر انقالب 
به سیدحسن خمینى نیز نه در مقام امر و نهى که در 
جایگاه مشورت به ایشان بوده است و این جزوى از 
سیره مقام معظم رهبرى است که هر گاه نامزد هاى 
انتخاباتى براى کسب تکلیف خدمت ایشان رسیده 
اند، حضرت آقا فرموده اند «نه مى گویم بیایید، نه 
مى گویم نیایید.»  و  نفیا یا اثباتا سخنى نگفته اند و  

باید این نکته را تصریح 
کرد که پاسخ رهبر انقالب به 

سیدحسن خمینى نیز نه در مقام 
امر و نهى که در جایگاه مشورت به 
ایشان بوده است و این جزوى از 

سیره مقام معظم رهبرى است.
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شخص آقاى خمینى هم مختار به 
عمل کردن یا نکردن به توصیه 
رهبر انقالب مى باشد. کما اینکه 
سابقاً هم به افرادى مانند محمود 
احمدى نژاد چنین توصیه هایى 

صورت گرفت.

فرق اســت میان «مشورت» با 
«امر و نهى» دومى الزامى و حتى 
ابتدا به ساکن است و اولى، مطابق 
اراده طرف مشورت گیرنده؛ و 
او مختار است به مشورت عمل 
کند یا نکند. (هر چند که از نگاه 
مومنانه، عقــل حکم مى کند 
انسان به مشورت و خیر خواهى 
موالى خود اهتمام داشته باشد).

رفتار رهبر انقالب با سید حسن، 
چنان که سید یاسر هم اشاره 
کــرده، رفتار پــدر و فرزندى 
است. رهبر انقالب همچنان که 
دلسوزانه و مصلحت اندیشانه، 
فرزندان خود را از گرفتن منصب 
و ورود در رقابت ها و کش و قوس 
هاى رایج سیاسى بر حذر داشته 
اند، به نوه امام نیز همان مشورت 

و نصیحت را روا داشتند.

در پایان یادآورمى شویم وصیت 
مهم حاج سید احمد آقا (ره) به 

سید حسن خمینى را :

« به حسن و برادرانش این توصیه 
را مى نمایم که همیشه سعى کنند 
در خط رهبرى حرکت کنند و از 
آن منحرف نشوند که خیر دنیا 
و آخرت در آنست و بدانند که 
ایشان موفقیت اسالم و نظام و 

کشور را مى خواهند.

هرگز گرفتار تحلیل هاى گوناگون 
نشوند که دشمن در کمین است! 

امروز باید در کنار نظاممان پشت 
سر رهبرى قرار بگیریم. رهبر 
ما شاگرد امام است. رهبر ما از 
چهره هاى شناخته شده انقالب 
که سالیان سال در زندان هاى 
رژیم سفاك پهلوى به سر برده.

هیچکس حق شکستن حریم 
رهبرى را ندارد. حرمت رهبرى 
نظام اسالمى، از اصول خدشه 
ناپذیر انقالب اسالمى ماست. 
همه باید به دستورات رهبرى 

عمل کنند.

ما امروز موظف هستیم پشت 
سر مقام رهبرى حضرت آیت 
اهللا خامنه اى حرکت کنیم. هر 
چه ایشــان گفت، گوش کنیم، 
اگر روزى حرکت ما با حرکت ولى 
نخواند، بدانید که نقص از ماست!

قاطع تر پشت سر رهبرى باشیم 
و نگذاریم رهبرمان احســاس 
تنهایــى کننــد. همانطور که 
نگذاشتید امام احساس تنهایى 
کند. اطاعت از خامنه اى، اطاعت 

از امام است. هر کس منکر این 
معنا شود، مطمئن باشید در خط 
امام نیست و هر کس بگوید که 
اطاعت از امام غیر از اطاعت از 
حضرت آیت اهللا خامنه اى است 

در خط آمریکاست!

من بعد از رحلــت امام، با خدا و 
امام عهد کرده ام که کوچکترین 
قدمى را علیه رهبرى و برخالف 
رهبرى و حتــى برخالف میل 
رهبرى برندارم و اگر شما مردم 
هم چنین پیمانــى را تجدید 
کنید، مطمئن باشــید که ما در 
تمام زمینه ها بر آمریکا پیروز 

مى شویم.»

فارغ از این قصه ، باید دانست 
که آگاهى سیاسى مردم ایران 
آنقدرى باالست که تفاوتى بیت 
حسن خمینى و حسن روحانى 
قائل نیستند و در انتخابات آتى 
با اهالى این گفتمان همه باهم 

خداحافظى  خواهند کرد.
محمدحسین کشمیرى
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«حیدر» اثرى اســت در سبک داســتانى به قلم «آزاده 
اسکندرى» که یک شیوه ى روایى جدید را براى به تصویر 
کشــیدن زندگى امیرالمومنین على علیه السالم به کار 

گرفته است. 

زندگانى این شخصیت بزرگ جهان اسالم و اسطوره ى 
معرفت و عدالت، به شکل پراکنده اى و تنها در عرصه هاى 
مشخصى توصیف شده است. به عبارتى مى توان گفت 
آنچه به شکل عام از حیات امام على (ع) در باور مومنین 
حضور دارد، حکایت هایى غیر پیوسته است که مشخص 
نیست دقیقا در کدام نقطه از زندگى حضرت، تاثیر خود را 

بروز داده است.

اما آنچه در کتاب سیصد و 
هشتاد صفحه اى «حیدر» 
به قلم «آزاده اســکندرى» 
با آن رو به رو هستیم، قصه 
اى اســت با روایت خطى و 
مشخص، که از تطبیق میان 
صدها منبع روایى شیعه و 
اهل ســنت، به دست آمده 
و به جز این منابع مشخص 
که با نشانى دقیق به خواننده 
معرفى شده اند، باقى مطالب 
داســتان حاصل فضاسازى 
و قصــه پردازى شــخصى 

نویسنده مى باشد.

«حیــدر» به طــور ویژه به 
بــازه ى زمانى 9 ســاله از 
زندگى عارفانه و عاشــقانه 
ى امیرالمومنیــن على (ع) 
و حضرت فاطمه (س) مى 

پردازد. 

داســتان از زبــان خــود 
امیرالمومنیــن یا «حیدر» 
(ع) روایت مى شود و به این 
ترتیب خواننده از دریچه ى 

نگاه موالى متقیان با حوادث ســال هاى دوم تا یازدهم 
هجرت آشنا مى شود. 

روزهاى پرفراز و نشیبى که از کمى قبل از ازدواج این زوج 
آسمانى شروع شده و تا بعد از به شهادت رسیدن صدیقه 
طاهره (س) ادامه مى یابد. به این ترتیب مى توان گفت 
«حیدر» ، یک اثر داستانى با خط روایى مشخص و شفاف 
بوده، که رویدادهاى قابل توجهى را زندگى حضرت على 

(ع) بیان مى کند.

این کتاب در 380 صفحه و با قیمت 60 هزار تومان روانه 
بازار نشر شده است.

معرفى کتاب ؛ حیدر
روایت زندگى و زمانه امیرالمومنین (ع)
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تیرت یی  نشجو ا د مســتقل  یه  نرش یه  یر تحر ت  هیا
. یرد پذ می  یز  عضو  ن عز یا نشــجو ا د ز بنی شما   ا

با ما در شبکه هاى اجتماعى همراه باشید:  

i@TITR_IAUM  


