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عضو هیأت رئیس�ه کمیس�یون اصل نود
مجلس

مت��ن پی��ام دوم آذر
حض��رت ام��ام خمینی
(ره) در تش��کیل بسیج
دانش��جو و طلبه اگرچه
بسیار مختصر است اما گویا امام شرایط
ام��روز را میدیدن��د و چی��زی فراتر از
آنچ��ه در دهه  ۶۰مطرح ب��ود را در نظر
میگرفتند و نگاهی آیندهنگرانه داشتند.
نخستین نکته که از متن پیام امام راحل
میتوان برای امروز اس��تخراج کرد این
اس��ت که به س��اختار ایمانی و توحیدی
یک کار تش��کیالتی توجه کنیم .مسئله
عش��ق و خلوص در تش��کیالتی بسیج
دانش��جویی یک مسئله مهم است .امام
عظیمالش��أن م��ا تعابیری وی��ژهای در
خصوص بسیجیان به کار بردند که...
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باز هم فصل سرما ،باز هم هوای آلوده؛

در ح��ال حاضر بزرگترین خط��ر محیطی برای مرگ
زودرس ،هوای آلوده اس��ت ،بطوریکه بر اساس اعالم
وزارت بهداشت ،مرگهای منتسب به مواجهه طوالنی
مدت با ذرات معلق بیش از  ۸۷درصد در یکسال اخیر
افزایش یافته است.به گزارش «عصر ایرانیان»...

استقبال دانشمندان چینی از توسعه روابط برقی ایران و چین
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ادامه در همین صفحه


یادداشت

صفحه5

قطع ارتباط پارلمان اروپا با

ایران فضاسازی سیاسی است
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مدیرعامل اتحادیه سراسری
مرغداران مطرح کرد؛

تولید مازاد دردسر جدید
مرغداران

مدیرعامل اتحادیه سراس��ری مرغداران با بیان اینکه
م��رغ م��ازاد در بازار عامل افت ش��دید قیمت ش��ده
است،گفت :شرکت پش��تیبانی امور دام کشور هم در
این زمینه اقدام مناسب انجام نمیدهد...
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اقتصاد انگلیس بدترین عملکرد را در میان
کشورهایتوسعهیافتهخواهدداشت
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رئیسجمهور در جلسه هیئت دولت:

دولت برای شنیدن حرف معترض گوش شنوا دارد

رئیسجمهور گفت :دولت برای ش��نیدن ح��رف معترض و مخالف
گوش ش��نوا دارد ،اما اعتراض با آش��وب و اغتش��اش تفاوت دارد و
اغتش��اش مانع گفتگو و هر نوع توس��عه یافتگی اس��ت .به گزارش
«عصر ایرانیان» ،حجتاالسالم سید ابراهیم رئیسی در جلسه امروز
(چهارش��نبه) هیئت دولت با گرامیداش��ت هفته بسیج و یاد و خاطره
ش��هدای بسیجی ،روحیه بس��یجی را برخورداری از اخالص ،تدبیر،
عقالنی��ت ،انگیزه ،روحیه خدمت و مقاومت و اتکا به خداوند در برابر
ش��دائد ،مشکالت و موانع دانست و بر حفظ و ارتقای روحیه انقالبی
و بسیجی در همکاران دولت تاکید کرد .رئیسی گفت :بسیج حرکت
سازمانیافته ،منظم و با اندیشه و انگیزه انقالبی و عمل صالح برای

پیش��برد اهداف انقالب و گرهگش��ایی از زندگی مردم است و دولت
بای��د در تمام عرصههای خدمت بس��یجی عمل کند .رئیس جمهور
تصریح کرد :امروز که دش��من به صورت هدفمند به جنگ ترکیبی
با داش��تههای انقالب اس�لامی آمده و نشاط ،امید و اعتماد جامعه و
س��رمایه اجتماعی ما را هدف گرفته ،راه مقابله با شیطنتها ،فتنهها
و توطئههای او پرهیز از هر گونه تأخیر در انجام امور مربوط به رفاه
و آس��ایش مردم و کار و تالش مضاعف برای حل مشکالت است.
«لزوم حرکت مس��ئلهمحور دستگاههای اجرایی» و «تأمین نیازهای
مردم به ویژه توجه به معیش��ت آنها» از دیگر تأکیدات رئیسجمهور
به همکاران دولت بود .رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنانش

ناامنی را خط قرمز دولت دانس��ت و گفت :امنیت و آرامش زیربنای
رشد و پیش��رفت کش��ور و فعالیتهای علمی ،اقتصادی و کسب و
کارهای مردم اس��ت که دس��تگاههای مسئول باید به آن توجه ویژه
داش��ته باشند .رئیس��ی افزود :دولت برای ش��نیدن حرف معترض و
مخالف گوش ش��نوا دارد ،اما اعتراض با آش��وب و اغتشاش تفاوت
دارد .اغتش��اش هم مانع گفتگو و هم مانع هر نوع توس��عه یافتگی
اس��ت و مردم انتظار دارند با آن برخورد قاطع شود .رئیس جمهور با
اش��اره به دس��تهای پنهان برای اخالل در بازار ارز ،از دستگاههای
مرتبط خواس��ت تدابیر اتخاذ ش��ده در این زمینه را با سرعت و دقت
اجرایی کنند.

طومار خانوادهها خطاب به دولت آلبانی؛

اسرای سازمان مجاهدین خلق تحت شکنجههای جسمی و روحی قرار دارند

جمعی از خانواد ه اسرای س��ازمان مجاهدین خلق ،خطاب به دولت
آلبان��ی نامه بلندی را ن��گارش و امضا کردند .خانوادههای اس��رای
س��ازمان مجاهدی��ن خل��ق ،طوماری را خط��اب به دول��ت آلبانی
امض��ا کردند که طی ای��ن نامه ضمن برش��مردن برخی جنایات و
رفتارهای ضد حقوق بش��ری سازمان مجاهدین خلق ،از این کشور
خواستند برای رهایی عزیزانشان از بند منافقان کمک کند .وضعیت
نامش��خص اعضای س��ازمان مجاهدی��ن خلق و چش��م انتظاری
خانوادهه��ا برای دیدار مجدد عزیزانش��ان مهمترین هدف این افراد
از نگارش نامه بود .آنها در این نامه قید کردند که اسرای سازمان
مجاهدین خلق تحت شکنجههای جسمی و روحی قرار دارند؛ زیرا
س��ازمانی که مدعی آزادی و دموکراسی است ،ابتداییترین حقوق
بش��ر از جمله زندگی آزاد ،ازدواج ،آزادی بیان و ارتباط با عزیزان را
از اعضای خود سلب کرده و همچنین معترضان و داوطلبان رهایی
را ه��م تهدید میکن��د .آنها در این نامه از دولت آلبانی خواس��تند
که علیرغم رویه کنونی ،با وجدانی بیدار و عقلی س��لیم ،نس��بت به
مس��ئولیت و انجام وظایف منحصر به فرد خود در قبال پاسداری از
حقوق بشر گام بردارد .رهایی این اسرا از چنگال نیرنگ و ظلم فرقه
رج��وی موجب تقویت انگیزه در آنان برای ادامه زندگی و همچنین
دلخوشی خانوادههایی میشود که در انتظار دیدار دوباره فرزندانشان
اغلب پیر و فرتوت ش��دهاند .همچنین در ای��ن نامه به دولت آلبانی
درباره سابقه برخورد سازمان مجاهدین خلق با کشور عراق توضیح
و در خصوص خطرات احتمالی آنان برای آلبانی هش��دار داده ش��د.
متن کامل این نامه در ادامه میآید :نامهنگاری خانوادههای اعضای
دربند سازمان مجاهدین خلق خطاب به دولت آلبانی؛ ما خانوادههای
اعضای اسیر (جس��می) و روحی در فرقهی رجوی ،با درک شرایط
س��خت ،توان فرس��ای و بحرانی عزیزانم��ان در آلبانی و همچنین
همهی نفرات جداش��ده از س��ازمان مجاهدین خلق ،ضمن شرکت
در همای��ش سراس��ری انجمن نجات در تاری��خ  ۱۷نوامبر  ۲۰۲۲و
اعالم حمای��ت از همگی تالشهای این انجم��ن در جهت رهایی
فرزندان و عزیزانمان در آلبانی ،تمامی اقدامات نافی حقوق بش��ر و
آزادی از سوی سرکردگان سازمان را محکوم مینماییم و با امضای
طومار حاضر ،حقایقی پیرامون مش��ی سازمان ،وضعیت خانوادهها و
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روند تحوالت اخیر دو کشور (ایران و آلبانی) را برشمرده و از دولت
آلبانی و تمامی سازمانهای حقوق بشری ،انتظار پیگیری همه جانبه
و پاس��خگویی س��ریع به مطالباتمان را داریم .۱.علی رغم بمباران
مس��موم تبلیغاتی و سیل تهمتها و فحاش��ی رهبران فرقه رجوی
علیه خانوادهها و عزیزانشان ،که دربند القائات و شکنجههای قرون
وسطایی اسیر هستند ،اعالم میداریم که این پیوند انسانی گسستنی
نیس��ت؛ که همچنان ما مشتاق و پیگیر رهایی و دیدار با عزیزانمان
هس��تیم ،آنها نیز ب��ی صبرانه و از صمیم قلب در پی فرارس��یدن
روز رهای��ی و وصال خود هس��تند .۲.ما به عن��وان خانوادهی افراد
گرفتار در چنگال س��رکردگان فرقهی ضدبشری رجوی ،علی رغم
برخورداری از محدودیتهای مختلف اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی،
تنها به واسطهی روشن بودن مشعل امید برای فروپاشی دیوارهای
بلند زندان خودس��اختهی رجوی برای اعضای س��ازمان و آزادی و
دی��دار با آنها ،از هیچ تالش��ی فروگذار نمیکنیم و ب��ر این باوریم
که در این مس��یر ،همراهی و همصدایی هم��ه وجدانهای بیدار و
آزاده ،رسانههای مختلف فعال و تاثیرگذار ،گامی بلند و اثربخش در
پیمودن این مسیر پرفراز و نشیب خواهد بود .۳.در حال حاضر حدود
دویس��ت ۲۰۰/تن از اعضای دربند فرقهی رجوی با پذیرش تمامی
تهدیدات و خطرات جانی ،جدایی خود از س��ازمان را اعالم نموده و
در قرنطینهی اجباری محبوس شدهاند .ضمن محکومیت این اقدام
و اعالم نگرانی از وضعیت روحی و جس��می ایش��ان ،به مسئوالن
س��ازمان درخصوص انجام هرگونه شکنجهی این افراد هشدار داده
و خواهان آزادی هرچه سریعتر آنها هستیم .۴.سرکردگان سازمان
مجاهدین خلق ،هرگونه ارتباط اعضای خود با دنیای خارج ،خصوصا
با خانوادههایشان را ممنوع کرده و براین اساس ،دهها سال است که
از حق برقراری هرگونه ارتباط با عزیزان خود محروم هستیم که این
مه��م عالوه بر رنج بیخبری ،انبوهی از نگرانی و دغدغهی جانکاه
را بر ما تحمیل نموده است .۵.سازمان مجاهدین خلق میبایست در
صورت صحت ادعاهایش ،نسبت به فراهم آوردن زمینهی مالقات
خانوادهها با بس��تگان خود در فضایی آرام و آزاد (بیرون از محیط و
کنترل تش��کیالتی خود) ،اقدام نماید .۶.بنابر گواهی نفراتی که طی
س��الیان اخیر موفق به جدایی و فرار از اس��ارتگاه سازمان در آلبانی

ش��دهاند ،مناس��بات فرقهای کماکان در این اردوگاه محصور ادامه
داشته و بنیادیترین حقوق بشر در این سازمان از جمله؛ زندگی آزاد،
امکان ازدواج ،دسترس��ی آزاد به اطالع��ات ،برخورداری از امکانات
بهداش��تی و درمانی ،رفاهی و آموزش��ی ،آزادی بیان و عقیده نقض
میگردد؛ لذا الزم اس��ت .دولت آلبانی (به عنوان کش��ور پذیرندهی
این س��ازمان) ،بر خالف رویهی کنونی ،نسبت به مسئولیت و انجام
وظای��ف منحص��ر به فرد خود در قبال پاس��داری از حقوق بش��ر و
ارزشهای انس��انی گام بردارد .۷.همانطور که س��یر تحوالت اخیر
نشان میدهد ،سازمان مجاهدین خلق در ضعیفترین و منزویترین
وضعیت ممکن قرارگرفته است .برخی از مصادیق این ادعا عبارتند
از :شکس��ت و ناتوانی تمام عیار این س��ازمان در مواردی همچون
عدم برگزاری گردهمایی س��االنه در آلبانی ،کارزار بیسرانجام علیه
رئیسجمه��وری ایران در نیوی��ورک علیرغم ب��ه کارگیری تمامی
ظرفیتهای ممکن سازمان ،نادیده گرفته شدن سازمان مجاهدین
خلق از س��وی ارباب��ان و حامیان خود و همچنین س��ایر گروههای
اپوزوسیون ایران در کشورهای مختلف (همچون گردهمایی برلین)
در رابطه با وقایع اخیر کش��ور علیرغم توهم چهل س��الهی سازمان
مبنی برتنها آلترناتیو بودن! برای آینده جمهوری اس�لامی ایران و
دهه��ا موردی که در اینجا مجالی برای طرح و بحث پیرامون آنها
نیس��ت .۸.از دول��ت آلبانی میخواهیم که ب��ا وجدانی بیدار و عقلی
سلیم ،به س��واالت بیش��مار خانوادهها پیرامون سازمان مجاهدین
خلق پاسخ دهد .سوالهایی از این دست - :چرا سازمانی که ادعای
طرفداری از آزادی و دموکراس��ی دارد ،دیدار خانوادهی اعضای خود
که اغلب پیر و فرتوت شده و تنها به امید دیدار عزیزانشان زندهاند را
خط قرمز و ممنوعه س��ازمان تلقی میکند؟ و از این بدتر ،چرا آنها
را با تعابیری خندهدار و دغلکارانه ،تروریست! خطاب کرده و با تمام
توان خواهان برخورد با آنهاست؟  -چرا معدود افرادی که موفق به
جدایی از اردوگاه مجاهدین در آلبانی ش��دهاند را به چش��م تهدیدی
غیرقاب��ل تحمل یافته و هیچ گونه حضور و فعالیت مس��المت آمیز
آنها را بر نمیتابد؟ و حتی آنها را که تا چندی پیش از اعضای این
سازمان بودند را «تررویست» خطاب میکند؟ آیا این موارد برای هر
شنوندهی منصفی ،محل تحمل و تعجب نیست؟!

قطع رابطه پارلمان اروپا
با مجلس ایران به دنبال
اتفاقات اخیر در کش��ور
نش��ان از سیاسی کاری
اروپایی ها دارد ،مجلس شورای اسالمی
مدتهاست ارتباط خاصی با پارلمان اروپا
نداشته اس��ت .قطع ارتباط پارلمانی بین
اروپا و ایران صرفا اقدام تبلیغاتی اس��ت
و نم��ی تواند تاثیری بر رواب��ط ایران با
کش��ورهای اروپایی داش��ته باش��د ،آنها
بیش��تر به دنبال فضاس��ازی سیاس��ی
هس��تند .حتی اتحادیه اروپا هم ساختار
تعریف شده ای ندارد و اعضای آن ملزم
به پذیرش مصوبات پارلمان نیس��تند .در
عین ح��ال که نباید ای��ن موضع گیری
پارلم��ان اروپا و قطع رابط��ه با مجلس
ایران را جدی بگیریم اما باید از روابط با
کشورهای اروپایی مراقبت کنیم.

مهمترین کار بسیجی زنده نگهداشتن فرهنگ بسیج است
ادامه از همین صفحه


...در خصوص هیچ فرد یا گروهی استفاده نکردند و باید این را نیز عرض کنم که امام اهل چاپلوسی و تملق نبود و تحت تأثیر جوگیری
چاپلوس��ی مردم را نمیکرد .برای امام مس��ئله مردم و همراهی مردم با انقالب اهمیت داش��ت اما اینگونه نبود که برای خوشامد مردم
تصمیمی بگیرد .امام استاد و الگوی اخالص بود و برای خدا عمل میکرد؛ اما همین امام که مهمترین جنبه شخصیتی او اخالص بود
در جایی بیان میکند که از خدا او را با بسیجیها محشور کند .نگاه امام به بسیج اینگونه بود و در دعای خود همزیستی با بسیجیان را
میخواس��ت و این نش��ان میدهد که مسئله بسیج ،مسئله مهمی برای امام بود .امام معتقد بود تشکیالت بسیج از الطاف خداوند است،
بسیج لطف جلی بود یعنی از الطاف خفی نبود ،از الطاف آشکار هم نبود ،بلکه شاهکار خدا بود و باید اخالص را در این مجموعه حفظ
کرد .مگر ما میتوانس��تیم این عش��ق و اخالص را جز با تشکیل بسیج در انقالب اسالمی داشته باشیم؟ و آیا قبل از انقالب کسی باور
میکرد در جامعه ما اینچنین عشق به شهادت موج بزند؟ امام بسیج را یکی از معجزات الهی میدانست و بر مبنای همان هم تشکیالت
بسیج دانشجویی را لطف خدا میدید .شاید برخیها ویژگیهای بسیج را تنها در دوران دفاع مقدس دنبال کنند اما وقایع اخیر نشان داد
آنجایی که حرف از فداکاری و اخالص و گمنامی بود ما ش��اهد حضور اعضای بس��یجی و حتی برخی از شهدای ما از بسیج دانشجویی
بودند و اینها نشاندهنده آن است که این اخالص و عشق همچنان در این تشکل موج میزند .امام معتقد بود مگر ما میتوانیم چنین
کاری را انجام دهیم ،خدا این کار را انجام داده که از بچه کوچک تا پیرمرد برای فداکاری مسابقه میگذارند و این اص ً
ال عادی نیست و
در تاریخ ایران و جهان چنین نظیری نبوده است و با توجه به اینکه تشکیالت بسیج دانشجویی پس از دفاع مقدس تشکیل شد نشان
میدهد که این مختص جنگ نیس��ت و این طور نیس��ت که لطف ویژه و عنایت خاص خدا صرف ًا برای دفاع مقدس باش��د و باید کاری
کنیم که این عنایت برای ما ادامهدار باشد و به نسلهای بعدی منتقل شود و این از وظایف امروز بسیج است .نکته دیگر پیام امام عزیز
این بود که امام از تعبیر جنگ فقر و غنا استفاده میکند ،این تشکیالت میقات پا برهنگان و طبقات محروم است ،این تشکیالت آنجایی
مفهوم واقعی خود را پیدا میکند که کنار مردم است .البته این به معنای این نیست که از طبقه اغنیا در بسیج حضور ندارند ،بلکه به این
معناست که سادهزیستی و زیست با مستضعفان در این نهاد وجود دارد و هر کسی هم در آن حضور مییابد این زیست را انتخاب میکند.
تکیه امام نیز در این خصوص به نامه حضرت علی (ع) به مالک اشتر است که در آن میفرماید به فکر عموم مردم و تودهها باشد نه به
فکر خواص چرا که این صاحبان قدرت و ثروت و رسانه و طبقات باال و اشراف همیشه طلبکار هستند و کم کار میکنند و زیاد میخورند
و به زحمتش نمیارزد ،نمیشود به آنها تکیه کرد .اما طبقات محروم هم توقعشان کم است و هم در فداکاریها بیش از بسیاری از اقشار
دیگر در کشور و در همه جا اتفاقات بزرگ را رقم زدهاند .لذا پول پرستی در فرهنگ بسیج جایی ندارد ،یعنی هرکس که پولدارتر است،
ارجحتر نیست .و باید در مقابل فرهنگ اصالت سرمایه ایستاد .موضوع معراج اندیشه پاک اسالمی موضوع دیگری است که در پیام امام
به آن اشاره شده است به این معنی که به نظر میرسد مفهوم اصلی آن از این باب است که اندیشههای ناپاک نیز داریم و اندیشههای
اسالمی تقسیم میشود به اندیشه پاک و ناپاک ،مراقب باشید نباید اندیشههای ناپاک را به اسم اسالم در بسیج غالب کنند .در اندیشه
ناپاک بعض ًا آیه و حدیث هم میخوانند و اصطالحات فقهی نیز به کار میبرند ،مداح هم دارند و حتی برای امام حسین (ع) نیز عزاداری
میکنند ،اما در جهت مخالف نهج البالغه عمل میکنند .لذا خط شناخت بین اندیشه پاک و ناپاک اسالمی والیت است و در زمانه ما
اعتقاد به والیت فقیه میتواند خط تمایز روشن بین اندیشه پاک و ناپاک اسالمی باشد .نکته بعد این پیام تاریخی ،فاصلهگذاری بسیج
با افکار سادهاندیشان است .ساده اندیشی این است که کسانی فکر کنند که چه در زمان جنگ و چه در زمان صلح مستکبرین دست از
سر ما بر میدارند .بزرگترین مصداق سادهاندیشی در سالهای گذشته کسانی بودند که فکر میکردند میتوانند با جهانخواران به توافق
برسند و به مسالمت و دوستی برسند .اینها باور نمیکنند که استکبار به مقابله با استقالل یک ملت پرداخته و اینکه آنها با استقالل یک
ملت کار نداش��ته باش��ند ،بزرگترین سادهاندیشی بود که رقم خورد .امام معتقد بود در نهاد و سرشت آمریکا و شوروی سابق دشمنی با
اسالم ناب موج میزند و این کینه ضد اسالمی در سرشت اینها است و برخالف اینهایی که فکر میکردند میتوان این کینه را از درون
استکبار گرفت ،دیدید که این اتفاق رقم نمیخورد و این مسئلهای بود که امام آن را در دهه  ۶۰فهمید و مراقبت از آن را به بسیج سپرد.
ساده اندیشان بدانند که چنین چیزی فقط از طریق آن است که ما اسالم را کنار بگذاریم و حتی امروز ثابت شد که باید تمامیت ارضی
ایران را کنار بگذاریم .اما در شرایط یک ایران اسالمی قوی چنین مسئلهای امکان وقوع نخواهد داشت .به همین دلیل است که میبینیم
امام میگوید امواج و فتنه و طوفان تمام نخواهد شد و پس از من و پس از جنگ در خواب فرو نروید و فکر نکنید کار تمام شده است و
مبارزه پایان یافته و اگر به سالح پوالدین ایمان مسلح نشوید کار شما تمام میشود و تا وقتی که تسلیم شوید و تحقیر شوید باید هزینه
دهید ،لذا اجازه ندهید دس��تاوردها و خونهای کس��انی که برای انقالب و ایران قوی هزینه دادند پایمال شود .اگر دیدید میگویند دیگر
مرگ بر آمریکا و مرگ بر اس��رائیل نگویید یعنی انحراف در حال رقم خوردن اس��ت و باید در مقابل جریان سازش و خیانت ایستاد .اگر
یک روز دیدید دیگر دشمن به سراغ شما نمیآید ،بدانید از مکتب امام منحرف شدهایم و تسلیم شدیم و امام میگوید ملتی که میخواهد
پای اصول ایستادگی کند ،باید بسیجی ،انقالبی ،مخلص ،فداکار ،ضد استکبار ،علیه پول پرستی و مسلح به فن نبرد در دوره جنگ نرم
باشند .لذا انتظار از بسیج دانشجویی این است که پای پیام آینده نگرانه امام بماند .عدهای تصور میکنند انقالبی گری یعنی ترک اخالق
و عقل ،اما اینگونه نیس��ت .پیام امام مصداق عقالنیت و اخالق اس��ت .امروز شاهدیم فرهنگ بسیج در تمام منطقه و در محور مقاومت
توانسته مکر دشمنان را به خود آنها باز گرداند و کدام فرهنگ غیر از فرهنگ بسیج میتوانست داعش را شکست دهد و حزب اهلل لبنان
را پیروز کند؟ و یا ملت محروم یمن را حفظ کند و در کش��ورمان نیز اجازه ندهد دش��منان به هدف خود برس��ند؟ لذا امروز مهمترین کار
بسیجی زنده نگه داشتن فرهنگ بسیج است.

