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در انتظار ایران

8

علی داوودی قهرمان فوق سنگین وزنهبرداری
توگو با «ایران»:
آسیا در گف 

المپیک بعدی
برای طال میجنگم

امــام علــی(ع) را بایــد
یادداشت «امامانسانیت»نامید.
هــم اولش
امامــی کــه ّ
انســــــان بــود .بــرای او
تنها انسان؛ بدوننژاد،
رنــگ و دیــن و ملیــت
سید ابوالحسن مطــــــــرح بــود .وقتــی
نواب مالــک اشــتر مأمــور
رئیس دانشگاه ادیان ا میر ا لمؤ منیــن ( ع )
و مذاهب
در مصـــــــــر شـــــــــد،
امیرالمؤمنیــن(ع) بــه وی فرمودنــد« :ای
مالــک ،مردمــی کــه در مصــر هســتند ،یــا
هم دین تو هســتند یــا همزاد تــو در خلقت
هستند ».یعنی حتی اگر مسلمان و همدین
تو نباشند ،انسان هستند؛ باید رعایت آنان را
کــرد .یا در جای دیگری فرمودند« :اگر از پای
یک زن یهودی خلخال به ظلم و جنایت در
بیاورند ،انســان خوب اســت تــا از این غصه
بمیــرد ».ایــن ســخنان نمــاد آن اســت کــه
حضرت علی(ع) «امام عدالت» هستند .به
همین دلیل بعد از  14قرن از شهادت ایشان
بهتریــن کتــاب درباره امــام اول شــیعیان را
مسیحیها مینویسند .جورج جرداق ،کتابی
به نام «االمام علی صوتالعداله االنسانیه»
مینویســد دربــاره اینکــه امیرالمؤمنیــن،
صــدای عدالــت انســانیت اســت .یعنــی
پــس از  14قــرن پاسداشــت آن نــگاه بلنــد و
انســانی امیرالمؤمنین(ع) را حفظ کردهاند
و امیرالمؤمنین امام بشــریت اســت .از ابتدا
تا انتهای نهجالبالغــه ،فریاد امام علی(ع)،
فریــاد عدالت و حقطلبی و دفــاع از حقوق
انسانهااست.

نیروی قدس بزرگترین عامل مؤثر جلوگیری از دیپلماسی انفعالی در غرب
آسیا است داوطلبان وعدههای فریبنده و بدون پشتوانه ندهند امریکا
سالهاست از نفوذ ایران در منطقه ناراحت است و شهید سلیمانی را برای همین
به شهادت رساند از بعضی مسئوالن حرفهایی شنیده شد که مایه تأسف
است گشودن گرههای معیشتی معلمان مهم است یکی از مهمترین ارکان
پشتیبانی از تولید ،پشتیبانی از کارگران است
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 4ساعت جدال
نفسگیر با آتش

امیرالمؤمنین
امام انسانیت

(ع)

رهبر معظم انقالب اسالمی در سخنرانی تلویزیونی نکات مهمی را بیان کردند:

موافقت با خروج نام اکثریت افراد ونهادها از
فهرستتحریمها

سالمندان گرفتار
در پیچ وخم
تزریق واکسن
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رهبر معظم انقالب اســامی عصر دیروز (یکشــنبه) در
ســخنان زنــده تلویزیونی خطــاب به ملت بــزرگ ایران
با تشــریح جایگاه مهم معلمان و کارگران در پیشــرفت
کشــور ،انتخابــات را بــه معنــای واقعــی کلمــه فرصتی
مهم برای ایران عزیز و عاملی بیبدیل برای اســتحکام
پایههای نظام خواندند و با انتقاد از برخی تالشها برای
دلســرد کردن مردم نســبت بــه انتخابات تأکیــد کردند:
داوطلبان وعدههای فریبنده و بدون پشتوانه ندهند و با
ارائه برنامههای واقعی با مردم سخن بگویند.
بــه گزارش پایــگاه اطالع رســانی دفتــر رهبر معظم
انقــاب ،ایشــان همچنیــن بــا ابــراز تأســف و تعجب از
ســخنان نادرست برخی مسئوالن در خصوص سیاست
خارجــی تأکید کردنــد :نیروی قــدس بزرگترین عامل
مؤثر جلوگیری از دیپلماسی انفعالی در غرب آسیا است
و نباید بهگونهای ســخن گفت که حرفهای بیگانگان را
به اذهان متبادر کند.
ایشــان در آغاز سخنانشــان ،لیالی مبارک قدر را قله
مــاه پــر عظمت رمضــان خواندنــد و با توصیه بــه آحاد
مردم برای استفاده از ظرفیت بینظیر ایام قدر افزودند:
دعا و تضرع واســتغفار و اشک ،از نمونههای ضیافت پر
برکت رمضان است که باید با توجه وتوسل هرچه بیشتر
بــه پــروردگار کریم ،خــود را مســتعد بهرهمنــدی از این
نعمتهای گرانقدر کرد.
رهبر انقالب در نگاهی کوتاه به شخصیت امام علی
بــن ابیطالــب (ع ) ،امامــت را مقامی بســیار واال و عالی

برشــمردند و افزودنــد :معنــای امامت ،ریاســت دین و
دنیا نیســت بلکه امامت مفهومی بســیار عالی است که
درک آن بــه جــز معصومیــن و نخبــگان معــدود ،برای
دیگــران ممکن نیســت.رهبر انقالب با اشــاره به ارادت
شــیعیان و پیروان ادیــان و مذاهب دیگر به امیرمؤمنان
افزودنــد :ایــن محبــت و ارادت بــه علــت خصوصیــات
عجیب موالی متقیان اســت که «عدالــت حیرتانگیز،
بیاغماض ،گســترده و بــدون هیچ مالحظــه» در رأس
ایــن خصوصیــات قــرار دارد.ایشــان زهد و بــی اعتنایی
کامــل به دنیــا ،شــجاعت ،مهربانــی و رأفــت در مقابل
ضعیفان ،عزم راســخ در مقابل زورگویان و مستکبران،
فداکاری در راه حق ،حکمت عمیق در گفتار و اســتواری
در رفتــار را از دیگــر ویژگیهایی دانســتند که در حضرت
علی(ع) در اوج کمال و درخشش است.
رهبــر انقالب ،پیــروی از امیرمؤمنان در خصوصیات
شخصی و آداب حکومت را وظیفه ای سنگین خواندند
و افزودنــد :مــا در ایــن زمینههــا خیلــی عقب هســتیم.
حضــرت آیــتاهلل خامنهای با اشــاره به شــوق بینظیر
مــوالی متقیــان به شــهادت گفتند :خــدا را شــاکریم که
در دوران مــا نیز مــردان فداکاری بودند و هســتند که در
اقتدا به موالیشــان ،عاشق شهادت بودند که حاج قاسم
سلیمانی از چهرههای بزرگ این عرصه است.
ëمسئولیتشناسی و تکلیفگرایی شهید مطهری
رهبــر انقالب ســپس در تبییــن جایگاه و شــأن مهم
معلم به برخی ویژگیهای شــهید مطهری پرداختند و
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افزودند :شــهید مطهری عالِم ،فیلســوف ،متفکر ،فقیه
ی مهم اســتاد
و مســلط به مســائل فکــری بود امــا ویژگ 
شــهید آن بود که در عرصه تولید و انتشــار فکر درســت،
متقــن و عمیق ،در یک جهــاد نرمافزاری مداوم بود و با
دغدغهمندی نسبت به مخاطبانش و جامعه ،با امواج
منحرف فکری شرق و غرب مقابله می کرد.
رهبر انقالب ،مسئولیتشناسی و تکلیفگرایی را دو
ویژگی دیگر شهید مطهری خواندند و گفتند :او با اولویت
دادن به نیازهای جامعه ،ظرفیتهای حوزه فکر و علم
را به این نیازها نزدیک میکرد که معلمان عزیز باید این
ویژگی ها و روش هــا را الگو قرار دهند.حضرت آیتاهلل
خامنــهای صیانت از فکر دانشآموزان و دانشــجویان را
از مســئولیتهای مهم معلمان برشــمردند و افزودند:
معلمان باید با امانت و توانایی و مهارت ،اندوختههای
علمــی بشــر را به نســل نوجــوان و جوان منتقــل کنند و
شــاگردان خــود را اهل فکر و اندیشــه بار بیاورند.ایشــان
معلمان را از افســران ســپاه پیشــرفت کشــور خواندند و
افزودنــد :معلمان باید ایــن جایگاه عظیم را باور کنند و
با احساس مسئولیت ،نقش تاریخی خودرا ایفا نمایند.
رهبر انقالب با اشــاره به هجــوم بیگانگان و منحرفان به
افکار جوانان تأکید کردند :معلمان باید ضمن استفاده
از ظرفیت عظیم آمــوزش و پرورش ،برای خنثی کردن
این تهاجم بزرگ نیز جهادگونه تالش کنند تا ریزشها
به صفر نزدیک شــود و رویشها در باالترین ســطح قرار
گیرد.رهبــر انقــاب اســامی با اشــاره به شــأن بســیار با

ارزش و تأثیرگــذار معلمــان افزودنــد :درک این جایگاه
واال و تعیینکننــده بایــد بــه فرهنــگ عمومــی تبدیــل
شــود کــه رســانهها ،دســتگاههای تبلیغاتــی و آمــوزش
و پــرورش در ایــن عرصــه مســئولیت ســنگینی دارنــد.
حضرت آیتاهللخامنهای ،گشــودن گرههای معیشــتی
معلمان را مهم خواندند و با اشاره به مسئولیت دولت
و مجلس در این زمینه ،از تالش بی دریغ معلمان برای
ادامــه آمــوزش در دوران کرونا و همراهــی خانوادهها به
خصوص مادران صمیمانه تشکر کردند.
ëکارگران جانانه در کنار نظام ایستادند
رهبر انقالب اســامی بخش دیگری از سخنانشــان
را بــه مناســبت روز کارگــر ،بــه موضــوع شــأن و جایــگاه
کارگر و لزوم حمایت همهجانبه از این قشــر زحمتکش
و تأثیرگــذار و همچنیــن نقــش کارگــران در پیشــرفت
اقتصادی و استقالل کشور اختصاص دادند.
حضــرت آیــتاهلل خامنهای بــه جایــگاه واالی کارگر
در اســام و بوســه پیامبر بر دستان کارگر اشــاره کردند و
گفتند :در یک اقتصاد مستقل و تولیدمحور ،کارگر ستون
اصلی اســت و این نقش تأثیرگذار کارگران باید با کمک
دســتگاههای تبلیغاتــی و رســانهها بــه فرهنگعمومی
تبدیل شــود .ایشــان افزودند :از ابتدای پیــروزی انقالب
اســامی بدخواهان و بیگانگان تــاش کردند تا جامعه
کارگری را در مقابل نظــام قرار دهند اما کارگران جانانه
در کنــار نظــام ایســتادند که نمونــه بــارز آن دوران دفاع
مقدس است.
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پاندمــی کرونــا کــه از
یادداشت بهمــن ســـــــال 1398
جهــان را متأثــر کــرد،
سبب تغییر در بسیاری
از مناســــبات شــد ،چرا
که عــاوه بر مرگ و میر
معصومه ابتکار گســترده در پیکهــای
معاون رئیسجمهوری مختلــف بخصـــــوص
در امور زنان و خانواده در کشــورهای توســعه
یافتهای مانند انگلیس ،امریکا ،فرانسه ،ایتالیا
و آلمان و خســارات انســانی عظیــم ،عوارض
اقتصادی گســترده نیز داشــته است .براساس
آمارهای رســمی بینالمللی ،رشــد اقتصادی
همه کشورها بجز چین با اخالل جدی مواجه
شده است .اکنون واکسنها ،بهبود مراقبتها
و روشهــای درمانی ســه عامــل مقابله با این
بیماری هستند .واکسن عامل اصلی امید برای
مهار بیماری و روشهای درمانی و پیشــگیری
مانند اســتفاده از ماســک به مهــار همهگیری
کمک میکند .اما تاکنون فشــار سنگین ناشی
از مــداوای مبتالیــان بــه کوویــد 19بــرای کادر
درمان و خدمات پزشــکی در همه دنیا و کشور
مــا ایران غیرقابل انــکار بوده و انتظــار میرود
با رعایت بیشــتر پروتکلها کــه اخیراً به حدود
60درصد رسیده قدمی در جهت کاهش آالم
این عزیزان برداشته شود .در این میان خانواده
و آثــار کرونا بــر خانــواده چه جایگاهــی دارد؟
اولین تأثیر ،ناشی از استرسهای دوره سخت
ایــن بیماری و ســپس مرگ و میــر در خانواده
اســت که عزیز و در برخی موارد نان آور خود را
از دست میدهند.
صفحه  5را بخوانید

