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وح��دت و یکپارچگی مهمترین مس��اله و دغدغه 
ای اس��ت که امت اس��امی با آن مواجه است چرا 
که به صراحت می توان گفت که دش��منان جهان 
اس��ام همواره از ابزار نفاق و چند دس��ته س��ازی 
برای تحقق اهدافش��ان بهره گرفت��ه اند. نگاهی به 
وضعیت کشورهای اسامی نشان می دهد که آنها از 
ظرفیت های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی 
گسترده ای برای نقش آفرینی در نظام بین الملل 
برخوردارند چنانکه بسیاری از نظریه پردازان نظام 
سرمایه داری با فروپاشی نظام کمونیستی، اسام را 
بزرگترین تهدید برای نظام س��لطه و سرمایه داری 
عنوان کردند. اس��ام با داش��تن برنامه های فراگیر 
و جهان ش��مول توان حل بس��یاری از بحران های 
جهانی را دارد چنانکه همین اندیشه اسامی است 
که زمینه س��از ش��کل گیری جبهه های مقاومت 
مردم��ی و حرکت ملتها به س��مت آزادی و مقابله 
با نظام سلطه شده است. نگاهی بر تحوالت دنیای 
امروز حکای��ت از آن دارد که مجموعه ای مصائب 
و بایا جهان اس��ام را فرا گرفته است که تنها راه 

مقابله با آنها همکاری و تقریب اسامی است.
نخس��ت آنکه کشورهای اس��امی نیز مانند سایر 
کشورها با بحرانی به نام کرونا مواجه هستند. بهره 
گیری از دانش و ظرفیت های موجود در کشورهای 
اسامی می تواند مولفه ای باشد برای کاهش تلفات 
و مقابله گس��ترده تر با بح��ران کرونا به ویژه اینکه 
کشورهای غربی در رفتاری غیرانسانی و ضدبشری، 
سیاست تحریم را علیه بسیاری از کشورهای اسامی 
اعمال کرده اند که تاثیرات منفی بس��یاری بر روند 
مبارزه آنها با بحران کرونا داش��ته اس��ت. اتحاد در 
شکس��تن تحریم های ظالمانه غرب، راهبردی مهم 
در حل بحران کرونا و پیامدهای اقتصادی آن است 

که می تواند جایگاه جهان اسام را ارتقاء دهد.
دوم آنکه مجموع��ه ای از رنج های قدیمی بر پیکر 
جهان اسام باقی مانده که از آن به عنوان مصائب 
امت اس��امی می توان یاد کرد. مس��ئله فلسطین، 
تروریس��م در س��وریه و عراق، جنایات تحمیلی به 
یم��ن، تهدید جان ه��زاران مس��لمان در میانمار، 
تروریس��م تحمیلی غرب به کش��ورهای اسامی و 
جنگ ه��ای داخلی در این ممالک بخش��ی از این 
مصائب است. رویکرد واحد امت اسامی در حمایت 
از فلس��طین و محکومیت روند سازش، حمایت از 
سوریه در مبارزه با تروریسم و محکومیت تروریسم 
پروری غ��رب که ناجوانمردانه به ت��رور مبارزان با 
تروریس��م همچون سردار س��پهبد قاسم سلیمانی 
و ابومه��دی المهندس پرداختند. تاش برای پایان 
جنگ یمن و کم��ک به رفع درد و رنج ملت مبارز 
یمن، تاش برای آزادی ش��یخ زکزاکی در نیجریه 
به عنوان عامل پیوند امت اس��امی در این کشور، 
کمک به مس��لمانان شرق آسیا از جمله در میانمار 
و ... از مولفه ه��ای مه��م در مقابله با مصائب جهان 

اسام خواهد بود.
سوم آنکه طی روزهای اخیر جهان اسام با دردی 
بزرگ به نام تکرار اس��ام س��تیزی سیستماتیک 
سران غرب مواجه شده است امانوئل مکرون رئیس 
جمهور فرانس��ه با ادعای حمایت از آزادی بیان، به 
حمایت از انتشار کاریکاتورهای موهن علیه پیامبر 
اسام)ص( پرداخته است. البته این تنها اقدام وی 
نبوده بلکه او به دنبال تصویب قوانینی در پارلمان 
علیه فرهنگ اس��امی و مسلمانان است که توجیه 
گر اقدامات ضداس��امی فرانسه خواهد بود. اکنون 
امت و دولتهای اس��امی باید با وحدت و انس��جام 
برای مقابله با این اسام ستیزی اقدام نمایند که در 
کنار محکومیت این جنایت بزرگ، تحریم کاالهای 
فرانسوی و مطالبه برای مجازات سران اسام ستیز 
این کش��ور امری ضروری برای پایان دادن به این 
گونه رفتارهای ضد دینی و ضدبش��ری اس��ت. در 
پایان می توان که  اکنون در آس��تانه والدت رسول 
مهربانی ها، جا دارد تا جهان اس��ام یکپارچه فریاد 
وحدت و اتحاد س��ر دهد. برگزاری نشست تقریب 
مذاهب اس��امی که با ابت��کار و میزبانی جمهوری 
اس��امی ایران شکل گرفته است مولفه ای مهم در 
تقویت همکاری های اس��امی در مواجه با مصائب 
و بای��ا گامی در جهت تحقق این مهم اس��ت که 
می توان��د زمینه س��از تقریب و وح��دت ملت ها و 

دولت های جهان اسام گردد.

تقریب در مواجهه با 
مصائب و بالیا

یادداشت

 
وزیر بهداشت:

برگ برنده ای امیدبخش ارائه می کنیم
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میالد با سعادت  پبامبر اکرم )ص( و امام جعفر صادق  )ع( مبارک باد. 

برگ برنده ای امیدبخش ارائه می کنیم
 کرونا قوی تر شده است

وزیر بهداشت گفت: امیدواریم تا یک ماه آینده برگ برنده ای را برای امید بخشی به ملت 
ایران و دلخوشی مقام معظم رهبری ارائه کنیم.

س��عید نمکی وزیر بهداشت در مراسم طرح تکمیلی مدیریت کرونا در کشور که توسط 
سازمان بسیج مستضعفان )طرح شهید سلیمانی( در وزارت بهداشت برگزار شد، افزود: 
س��رزمینی با تنوع اقلی��م و آب و هوا و فرهنگ های مختلف داری��م که نیازمند حضور 

تیم های زیادی در کنار یکدیگر است، اما نباید به صورت جزیره ای کار کرد.
وی بیان کرد: فکر می کنم آمیزه ای از دو طرح وزارت بهداش��ت و س��ازمان بسیج را به 
عنوان یک مجری واحد و تقسیم میدان کار می توان اجرایی کرد. این میدان کار می تواند 
میدان جغرافیایی و میدان فعالیتی باشد. دفعه قبل ثابت کردیم در بازه زمانی دو ماهه با 
لطف خدا و هم افزایی انجام شده و حمایت مقام معظم رهبری، توانستیم تعداد مرگ ها 
را به ۳۰ نفر برسانیم و ۷۸ میلیون نفر را در بازه زمانی کوتاه غربالگری کنیم. این بضاعت 

و دانش را داریم و بیمارستان ها بسیار هوشمندتر هستند.
نمک��ی گفت: وقتی در گیان و قم گرفتار کرونا ش��دیم، بس��یاری از م��وارد درمان را 
نمی دانس��تیم. حتی نقش اکس��یژن را به اندازه امروز پر رنگ نمی دانستیم. اشراف پیدا 
کردیم که ضعف ما در زمینه درمان و پیشگیری کجاست. جاهل ترین دانشمند امروز ما 
کس��ی است که بگوید ویروس کرونا را خوب می شناسد. می تواند بگوید که این ویروس 
را از ۶ م��اه پیش بهتر می شناس��د، اما نمی توان گفت که آین��ده ویروس را پیش بینی 
می کن��د. وزیر بهداش��ت بیان کرد: بارها گفتم که خدا نکن��د پدیده جهش در ویروس 
کرونا اتفاق بیفتد، زیرا همه معادالت را به هم می زند. دیش��ب تغییرات ژنوم ویروس را 

بررسی می کردم که متاسفانه در ژنوم ویروس اتفاقاتی افتاده که هم در بیماری زایی و 
هم در قدرت سرایت مؤثر است. وی افزود: در اروپا مرگ ۵۵۰ نفری در فرانسه ناشی از 
تغییرات ژنتیکی ویروس است. برخی می گفتند این ویروس مانند بقیه کرونا ویروس ها 
به سمت خاموشی می رود، اما این اتفاق نیفتاد و قدرتمندتر شده است. این ویروس به 
سمت چموشی می رود. نمکی گفت: ویروس کرونا دو مسیر را طی می کند. اول رفتن به 
سمت خاموشی و آرامش و دوم به سمت چموشی و سرکشی که بسیار خطرناک است. 
پیش بینی من این بود که ویروس کرونا به سمت خاموشی و آرامش نمی رود. در نتیجه 
باید وفاق و همدلی برای مبارزه با کرونا را بیشتر کرده و هم باید تقسیم کار را به شکلی 
انجام بدهیم که زودتر به نتیجه برسیم. وی بیان کرد: امیدواریم تا یک ماه آینده برگ 
برنده ای را برای امید بخش��ی به ملت ایران و دلخوش��ی مقام معظم رهبری ارائه کنیم. 
وزیر بهداش��ت اظهار کرد: همدلی و وفاق با وزارت بهداشت را به عنوان یک سرمایه در 
نظام جمهوری اس��امی و گردهمایی زیر خیمه رهبری، یک توفیق برای نظام سامت 
می دانیم. در اولین روزهایی که ما با ویروس کرونا درگیر شدیم، یکی از سرمایه های ما، 
س��رمایه عظیم سازمان بس��یج اعم از بسیج جامعه پزشکی و بقیه دستگاه ها بود. وقتی 
اع��ام کردیم که حدود ۳۰۰ ه��زار اکیپ را برای بیماریابی در قالب س��امانه ۴۰۳۰ و 
حضور فیزیکی راه می اندازیم، عده ای که از این ظرفیت بی بدیل خبر نداش��تند، آن را 
یک الف تلقی کردند. وی افزود: وقتی اعام کردیم که قرار است از این بضاعت استفاده 
کنیم، عده ای گفتند که استفاده از این ظرفیت به عنوان یک بدنه غیرکارشناسی و بردن 
به س��مت یک ویروس پیچیده، کار خطای وزیر بهداش��ت اس��ت. وی بیان کرد: اعتقاد 
داریم که کش��ور را نمی ش��ود بدون بهره وری از تجربه دفاع مقدس و کار جهادی از بن 
بست های سخت بیرون برد. روش های کپی شده از شیوه های بیرونی هرگز نمی تواند ما 

را از فشارها در عرصه اقتصاد و نظام سامت بیرون ببرد.

رهبر معظم انقالب در روز والدت پیامبر اعظم)ص( 
سخنرانی خواهند داشت

رهبر معظم انقاب اسامی در روز میاد پیامبر اسام)ص( و امام صادق)ع( سخنرانی 
تلویزیونی خواهند داش��ت. حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقاب اسامی روز 
سه شنبه 1۳ آبان 1۳99 مصادف با هفدهم ربیع االول سالروز والدت حضرت رسول 
اک��رم)ص( و حضرت امام جعفر صادق)ع( س��اعت 1۰:۳۰ صبح به صورت تلویزیونی 
س��خنرانی خواهند کرد. این سخنرانی به صورت زنده از شبکه یک سیما، شبکه خبر 

و رادیو ایران پخش خواهد شد.

میالد با سعادت پیامبر مهربانی حضرت محمد)ص( 
بر جهانیان مبارک باد

لبیک یا رسول هللا 

یا رس��ول اهلل )ص( هر اندازه که بی صفت��ان و پلیدان عالم بخواهند وجود 
نازنین ش��ما را تخریب کنند، مکر این قوم ش��یطان صفت، به خودشان باز 

می گردد.
می��اد فرخنده تو نازنین را از هر س��ال و زمان دیگری باش��کوهتر برگزار 
می کنی��م و ی��اد و نام تو رحم��ت اللعالمین را در جهانی ک��ه درگیر خاء 
معنویت و انس��انیت گش��ته، فریاد می زنیم تا همه بدخواهان بدانند پیامبر 
اکرم، در روح و جان مس��لمانان است و اجازه نمی دهند خناسان و شیطان 
صفتان ش��خصیت الهی یگانه جهان را تخریب کنند و به ایش��ان اهانت روا 
دارند. آنهایی که ش��خصیت واالی انسانی و خدایی رسول اعظم را تخریب 
و به ایش��ان اهانت می کنند یا از مقام واالی ایش��ان آگاهی ندارند یا از سر، 
کینه و دش��منی دس��ت به رفتارهای زش��ت و پلید می زنند. راه نجات بشر 
امروزی که گرفتار در بی اخاقی ها و عاری از معنویت و انس��انیت اس��ت،  
حضرت رس��ول اکرم، آموزه های اس��ام ناب محمدی و تبعیت از هر آنچه 
که در دین اسام تبیین شده است. مردم جهان برای رهایی از گرفتاری ها 
دنیایی و آخرتی خود باید به س��وی اس��ام گرایش پیدا کنند. نگرانی تفکر 
نظام س��لطه از گس��ترش نفوذ اس��ام در جوامع غربی از همین است.  اگر 
در فرانس��ه به ساحت مقدس پیامبر اسام توهین می شود و رئیس جمهور 
آن نی��ز حمایت می کند،  هراس از آموزه های اس��ام اس��ت که مردم را به 

رستگاری خواهد رساند.
دش��منی با اس��ام، دش��منی با دین و آیینی اس��ت که همگان را به سوی 
معنویت، دیانت، انس��انیت و اخاق راهنمایی می کند و چنین دین و آیینی 
برای نظام س��لطه و لیبرال س��رمایه داری در فرهنگ غرب،  خطر محسوب 
می ش��ود.آنها چه بخواهند چه نخواهند اس��ام قلب مردم جهان را تسخیر 

خواهد کرد.
میاد پیامبر اکرم در فضایی که غرب در تخریب و اهانت به ساحت قدسی 
ایشان سپری می کند،  میادی پر برکت تر از سال های گذشته خواهد بود و 
هر آنچه مسلمانان جهان مقابل دشمنان اسام ایستادگی کنند ثمره آن را 
خواهند دید و سرانجام نیز فرزند رسول اهلل )ص( پرچم ال اله اال اهلل محمد 

رسول اهلل را بر بلندای جهان به اهتزاز در خواهد آورد.ان شاء اهلل
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شایعه پراکنی ها در فضای مجازی با موضوع کرونا

انتخابات 13 آبان آمریکا؛ درس ها و پیام ها
مسائل  تحلیلگر  هدایى؛  مصطفى  گزارش....  به 
تسخیر  سالروز  به  یادداشتى  در  رسانه  و  سیاسى 
النه جاسوسى آمریکا و همچنین انتخابات ریاست 
جمهورى آمریکا در این روز اشاره کرد و نوشت: 
عصر  در  جهانى  هاى  قدرت  هاى  رقابت  اوج  در 
اوج  در  جهانخوار  آمریکا  زمانیکه  و  دوقطبى 
از  بسیارى  زمانیکه  در  و  داشت  قرار  خود  اقتدار 
دولت هاى جهان تابع و مطیع غرب یا شرق بودند، 
و  براى حیات  را  راه سومى  ایران،  اسالمى  انقالب 
بازیگرى در جهان به ملت ها نشان داد. براى اولین 
بار در طول تاریخ کشورهاى اسالمى، ملت ایران با 
هدایت رهبرى فرزانه و حکیم و الگوگیرى از قیام 
کربال، کاخ هاى استبداد را فروریختند و از هیمنه 
ابرقدرت ها نهراسیدند و استکبار جهانى را به زانو 
اى روشن  آینده  به سمت  را  تا مسیرى  درآوردند 
هموار سازند. یکى از مهمترین  و بدیع ترین صحنه 
هاى انقالب اسالمى، تسخیر سفارت آمریکا در روز 
بود.  امام  خط  پیرو  دانشجویان  دست  به  آبان   13
دوم  انقالب  انقالب،  کبیر  رهبر  سوى  از  که  امرى 
نام گرفت و کمر واشنگتن را در منطقه خاورمیانه 
شکست. شکست سنگینى که باعث شد تا کارتر؛ 
قربانى  انتخابات  در  آمریکا  وقت  جمهور  رئیس 
شود. این روز براى مقامات آمریکایى در طول چهار 
هرگز  و  داشته  ویژه  معناى  همواره  گذشته  دهه 

نتوانستند طعم تلخ این تحقیر و حقارت ابرقدرتى 
شان را فراموش کنند. از این رو همواره در تالش 
اند تا انتقام آن را از نظام و ملت ایران بگیرند. در 
به  خصومت  و  دشمنى  این  ترامپ،  دونالد  دولت 
سرحد خود رسیده و براى نمونه در سال 97، دولت 
او در تاریخ 13 آبان ماه و پس از خروج از برجام، 
تحریم هاى نفتى و مالى را علیه ایران اجرایى کرد. 
دشمنان و اپوزیسیون مزدبگیر و مزدور در ماه آبان 
98 برنامه ریزى کردند تا کشور را به آشوب و بلوا 
بکشند. به طور کلى ماه آبان همچون نمکى است 
بر زخم هاى دولت آمریکا و از این رو عالقه دارند تا 
توطئه ها و خصومت ها را در این ماه تشدید کنند. 
امسال نیز 13 آبان ماه با انتخابات ریاست جمهورى 
و  از دولت ها  آمریکا مصادف شده است. بسیارى 
کشورها به رقابت میان جو بایدن و دونالد ترامپ 
یا  و  دولت  در  کسانى  هستند  و  اند  دوخته  چشم 
دو  از  یکى  دارند  عالقه  که  ایران  سیاسى  احزاب 
کفه  رسد  مى  نظر  به  شود.  انتخابات  برنده  طرف، 
ایرانى  طلبان  اصالح  و  دولتمردان  میان  در  ترازو 
این  و  کند  مى  سنگینى  بایدن  جو  پیروزى  براى 
این گمانند که پیروزى یک  بر  طیف هاى سیاسى 
معیشتى  و  اقتصادى  وضعیت  تواند  مى  دموکرات 
عنوان  به  روز  این  انتخاب  بخشد.  بهبود  را  کشور 
روزى که انتخابات آمریکا به پایان مى رسد، جاى 

بر روى  تامل دارد. 41 سال پیش همین روز  بسى 
انتخابات ریاست جمهورى تاثیر بسزایى گذاشت و 
کارتر را از کاخ سفید بیرون کرد و پس از 41 سال 
بار دیگر ایران به یکى از مهمترین مباحث چالش 
راهبرد  است.  شده  تبدیل  انتخابات  در  برانگیز 
و خلع سالح  تسلیم  براى  ترامپ  فشار حداکثرى 
باعث  ملت  جانانه  مقاومت  و  ایران شکست خورد 
مرکزى  نقطه  این  اثر شوند.  بى  ها  تحریم  تا  شده 
انتقادات دموکرات ها نسبت  بسیارى از حمالت و 
سیاست  در  ایران  با  برخورد  در  ترامپ  راهبرد  به 
خارجى دولتش است. از این رو بار دیگر ایران مى 
تواند نقش تعیین کننده در باقى ماندن ترامپ در 
کاخ سفید یا خروجش بازى کند و این رویداد در 
13 آبان ماه روى خواهد داد. از سوى دیگر سیاست 
نظام  و  ملت  با  برخورد  در  ترامپ  استکبارى  هاى 
جمهورى اسالمى، بسترى را فراهم ساخت تا دولت 
هاى بعدى آمریکا در برخورد با ایران تقریبا خلع 
توانست  مى  که  را  آنچه  هر  ترامپ  شوند.  سالح 
مذاکره  همان  که  اش  به خواسته  ولى  کرد  تحریم 
نرسید.  بود،  تحریم  و  تهدید  و  فشار  سایه  تحت 
در صورتیکه آمریکا در دوره بعد چه ترامپ باشد 
با ایران وارد مذاکره شود، مى  بایدن، بخواهد  چه 
بایست از موضع بسیار پایین تر اقدام کند. تحریم 
دیگر هیچ اثرى بر سیاست هاى تنظیمى خارجى 

تمام  حماقت،  با  ترامپ  و  ندارد  اسالمى  جمهورى 
برگ هایش را در دور نخست رو کرد. مذاکره برگ 
برنده اى مى توانست براى ترامپ در انتخابات پیش 
رو باشد ولى جمهورى اسالمى ثابت کرد که هرگز 
در شرایط فشار تن به گفتگو نخواهد داد. این در 
سیاستمداران  عبرت،  آینه  به  برجام  که  حالیست 
این  ایرانى تبدیل شده است. بدعهدى آمریکا در 
ماجرا کارکرد مذاکره براى نیل به منافع ملى را از 
به نظر مى رسد که برجام براى نبودن و  بین برد. 
نابودى منعقد شده بود و همگان بر غروب آن چند 
سال پس از امضا، واقف بودند ولى براى مردم ایران 
آزمونى بود تا ثابت شود نمى توانند براى پیشرفت 
و توسعه به خارج از مرزها دل بست و مى بایست 
به مانند انقالب اسالمى و هشت سال دفاع مقدس 
بر توانمندى هاى داخلى تکیه کرد. جالب است که 
انتخابات  با  همزمان  ایران  مردم  امسال  آبان   13
آمریکا«  بر  آمریکا، شعار «مرگ  ریاست جمهورى 
تا  داد  تر سرخواهند  قاطعانه  و  و رساتر  بلندتر  را 
مذاکره  به  بستگان  و دل  آمریکایى  دولتمردان  به 
ثابت کنند که براى ایرانى ها هیچ تفاوتى ندارد در 
ایرانیان  باشد.  کاخ سفید چه کسى حضور داشته 
و  آمریکا  از  سلیمانى  سردار  خون  انتقام  زمان  تا 
از  ایران  هاى  خواسته  برابر  در  کشور  این  تسلیم 

پاى نخواهند نشست. 

لبیک یا رسول  الله 

دفاع رئیس قوه قضائیه از خصوصی سازی

عنوان کرد که وجود فس��اد در چند واگذاری دلیلی برای توقف خصوصی سازی و اجرای اصل ۴۴ 
نیست و قوه قضاییه از خصوصی سازی و اجرای این اصل حمایت می کند.

حجت االس��ام س��یدمحمدرضا میرتاج الدینی نماینده مردم تبریز در مجلس ش��ورای اسامی در 
گفت وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس با اش��اره به نشس��ت اعضای فراکسیون روحانیت 
مجلس با رئیس قوه قضاییه گفت: در این جلس��ه آیت اهلل رئیس��ی عنوان کرد که دس��تگاه قضا از 
تولی��د حمای��ت جدی دارد و تمام تاش خ��ود را برای جلوگیری از تعطیل��ی کارخانجات به کار 
می گیرد.وی افزود: رئیس دس��تگاه قضا گفت که قوه قضاییه از اجرای اصل ۴۴ قانون اساس��ی و 

بحث خصوصی سازی حمایت کامل دارد.
وی اظهار داشت: آیت اهلل رئیسی تصریح کرد که وجود فساد در چند واگذاری باعث نمی شود که 
جلوی خصوصی س��ازی و اجرای اصل ۴۴ گرفته ش��ود و ما ضمن برخورد و مقابله این مفاس��د از 
اجرای اصل ۴۴ قانون اساس��ی و روند خصوصی سازی حمایت می کنیم. میرتاج الدینی خاطرنشان 
کرد: در آغاز جلسه حجت االسام سیدمحمد تقوی ضمن اعام حمایت فراکسیون روحانیت مجلس 

از قوه قضاییه گفت که اقدامات قوه قضاییه باعث ایجاد امید در مردم شده است. فارس
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