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محمد       عسلی

دفاع نکردن بهتر از
بد دفاع کردن است

به بهانه سـالروز تأسـیس سـازمان تبلیغات اسلامی
فرصتـی پیـش آمـد تـا نقـدی داشـته باشـیم از
عملکردهـای ایـن سـازمان
یکـم تیرمـاه  1360مصـادف اسـت بـا تأسـیس
سـازمان تبلیغـات اسلامی.
بعضـی از عمـده وظایـف ایـن سـازمان را میتـوان
مختصـرا ً بـه شـرح زیـر یادآور شـد:
الـف :سیاسـتگذاری ،برنامهریـزی ،هدایـت،
سـازماندهی ،پشـتیبانی و نظـارت بر تبلیغـات دینی-
مردمـی.
ب :زمینهسـازی بـرای یافتـن نیروهـای مؤمـن و
پیدایـش تشـکلهای انجمنهـای اسلامی و جمعیت
مشـابه و نظـارت بـر فعالیـت آنها.
ج :تلاش در جهـت احیـا و اشـاعه معـارف ،فرهنگ
و تاریـخ تشـیع از همـه راههـای ممکـن بـا تأکید بر
وحـدت تمـام مذاهـب اسلامی و حراسـت از آن ،بـا
همـکاری مراجـع و نهادهـای ذیربـط ...
و امـا اگـر از  17مـورد وظایـف دیگر که جمعـاً به 20
موضوع تقسـیم شـدهاند بـه اختصار بگذریـم و همین
 3مـورد را مـورد نقـد و تحلیـل قـرار دهیم ،شـاید تا
حـدودی توانسـته باشـیم میـزان موفقیـت یـا عـدم
موفقیـت سـازمان تبلیغـات اسلامی را در حـد ایـن
نوشـتار قلمـی کنیم.
و اما بعد:
تبلیغـات دینـی بـه شـیوه و روش قـرآن بـا الهـام از
سـنت پیامبـر اکـرم(ص) و ائمه هدی و نیـز دیدگاهها
و فتـاوای مراجـع تقلیـد آن هم بـا توجه بـه تحوالت
و تغییراتـی کـه در سـطح زندگـی مـادی و معنـوی
مـردم اتفـاق افتـاده نـه چندان کار مشـکلی اسـت و
نـه چندان سـاده .بلکـه قبـل از آنکه محتوا مـورد نظر
باشـد میبایـد بـه روش و نحـوه تبلیـغ و تعلیم توجه
کـرد که متأسـفانه عملکرد سـازمان تبلیغات اسلامی
نشـانگر آن اسـت که روزآمد نیسـت و توجـه چندانی
بـه آمـوزش ،رشـد و خالقیت جوانـان در حـوزه دینی
نـدارد زیـرا بـه صرف توجـه بـه مناسـبتها از طریق
شـعارهای پارچـهای و یـا پخـش بروشـور ،تراکت و
یـا تابلونویسـی کـه بیشـتر ظاهـر کار را بـه نمایـش
میگـذارد نمیتـوان بـه آن نتایجـی رسـید کـه نظـر
قانونگـذار بـوده و یـا در حـد یـک نظـام اسلامی-
انقالبی اسـت.
مدیـران سـازمان نتوانسـتهاند از امکانـات رسـانهای
اعـم از صـدا و سـیما ،خبرگزاریهـا و مطبوعـات و
رسـانههای مجـازی در جهت پیشـبرد اهـداف انقالب
اسلامی بـه ویـژه بـرای هدایـت و جـذب جوانـان
اقدامـات درخـوری انجـام دهنـد.
نمونههـای ایـن عدم موفقیـت را میتـوان در گرایش
بسـیاری از جوانـان بـه فضاهـای مجـازی که بیشـتر
بیدینـی و مکتبهـای الئیـک را ترویـج و تبلیـغ
میکننـد مثـال زد .وضعیت کنونی مسـاجد و اسـتقبال
کـم جوانـان از نمـاز جماعـت و نماز سـر وقـت ،عدم
درک صحیـح و درسـتی از قـرآن و آیات و نشـانههای
آن بـرای یـک زندگـی مطلـوب ،عدم توجه بـه اخالق
اسلامی در تعاملات اجتماعـی ،گرایـش قابـل توجه
بسـیاری از جوانان بـه فرهنگ برهنگـی و بیحجابی،
وضعیـت نابسـامان بـازار در گرانفروشـی و احتـکار
و کمرنـگ شـدن آموزشهـای دینـی و مذهبـی در
مـدارس و بسـیاری معضلات و مشـکالت دیگـر
حکایـت از آن دارد کـه این سـازمان از بدو تأسـیس
تاکنـون دچـار کنـدی ،کـمکاری و غفلـت اسـت و
میبایـد خـون تـازهای در رگهـای آن جریـان یابـد.
و اما بعدتر:
در زمینـه تبلیغـات اسلامی میبایـد از شـعارزدگی و
موضعگیریهـای سیاسـی بـدون اطلاع بـا اعمـال
نظرهـای شـخصی و محفلی اجتناب کـرد و قرآن را به
گونـهای بـه صحنه آورد که هجمه وسـیع و شـبیخون
فرهنگـی غرب بـه ویـژه آمریکا کـه کارشناسـان آن
پیوسـته بـه دنبـال مچگیـری و بهانهجویـی هسـتند
فرصـت و بهانـهای بـرای تخریب جمهوری اسلامی
پیدا نکنند .آنچه مسـلم اسـت یکی از عمـده نیروهای
تبلیغـات اسلامی وعاظ ،خطبـا و روحانیـون و طالبی
هسـتند کـه بعضـاً در بیـان ،بـدون سـند حرفهایـی
میزننـد کـه روح ائمـه و پیامبر اکرم(ص) از سـخنان
آنـان هیچ اطالعـی ندارنـد .همین حرفها هسـت که
در رسـانههای خارجـی بزرگنمایـی «آگراندیسـمان»
میشـوند و بـه خـورد خلـقاهلل میدهنـد و میگوینـد
راهنمایـان دینـی شـما اینگونهاند.
پـس آن نظـارت کـه جـزو اصـل بالتفکیـک وظایـف
اسـت کجـا رفته؟
بازارزدگـی نشـانهای از سـنتگرایی بیجـان و
غیرپویاسـت .وقتـی از امـام راحـل(ره) سـؤال شـد:
فقـه پویا یا سـنتی نظر شـما به کدام اسـت؟ ایشـان
فرمودنـد« :فقـه سـنتی ما پویاسـت »...فقه سـنتی
وقتـی پویـا باشـد جوانگرا میشـود و رافع مشـکالت
اسـت و ایجـاد جاذبـه میکنـد .مـا در سـؤاالت
گزینشـی برای اسـتخدام داوطلبان ،سـؤاالتی مطرح
کردهایـم کـه تأثیـری در فهـم میـزان بـاور و ایمـان
آنهـا به اسلام نداشـته اسـت.
ً
مثلا سـؤال نکردهایـم در قـرآن خداوند حقـوق زنان
را چگونـه و چطـور اعالم کرده اسـت؟ از آنان سـؤال
نکردهایـم وقتـی در دیـن اجباری نیسـت ،کسـی که
دین اسلام را پذیرفته چـه وظایف و مسـئولیتهایی
دارد؟ بلکـه از آنهـا سـؤال کردهایـم کفـن میـت چند
اد امه د  ر ستون روبرو
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رئیس سازمان هواپیمایی کشور:

سخنگوی وزارت خارجه خبر داد

اعتراض ایران ازطریق مکانیزم سازمان ملل به اقدام
تجاوزکارانه آمریکا
ســخنگوی وزارت امــور خارجــه کشــورمان
اعــام کــرد :ایــران ازطریــق مجــاری
دیپلماتیــک ،حقوقــی و سیاســی بــه ویــژه
مکانیــزم ســازمان ملــل ،اعتــراض و شــکایت
خــود را نســبت بــه اقــدام تحریــک آمیــز و
تجاوزکارانــه آمریــکا اعــام کــرده اســت.
بــه گــزارش ایســنا ،ســیدعباس موســوی
افــزود :جمهــوری اســامی ایــران بــه شــدت
اقــدام تجاوزکارانــه و تحریــک آمیــز
نیروهــای متجــاوز را بــه حریــم مقــدس
جمهــوری اســامی محکــوم میکنــد و
اعتــراض شــدید خــود را بــه ایــن اقــدام
اعــام کــرده اســت.
وی ادامــه داد :مــا عــاوه بــر ایــن اقــدام،
از طریــق مجــاری دیپلماتیــک ،حقوقــی
و سیاســی بــه ویــژه از طریــق مکانیــزم

ســازمان ملــل متحــد ،اعتــراض و شــکایت
خــود را نســبت بــه ایــن اقــدام تحریــک
آمیــز و تجاوزکارانــه امریــکا اعــام کردیــم
و امیدواریــم کــه دشــمنان مــا دوبــاره چنیــن

اشــتباهاتی را تکــرار نکننــد.
ســخنگوی وزارت امــور خارجــه در جریــان
ســفر بــه اصفهــان در گفــت وگــو بــا
خبرگــزاری صــداو ســیما تصریــح کــرد:

دشــمنان مــا بایــد بداننــد کــه جمهــوری
اســامی ایــران و ملــت ایــران در عیــن ایــن
کــه خواســتار افزایــش تنــش نیســتند ،امــا بــا
قاطعیــت از حریــم ســه گانــه زمینــی ،هوایــی
و دریایــی و قلمــرو مقــدس جمهــوری
اســامی ایــران دفــاع خواهنــد کــرد.
موســوی تاکیــد کــرد  :مــا ضمــن اعتــراض
شــدید بــه اینگونــه اقدامــات تجاوزکارانــه
و تحریــک آمیــز اعــام میکنیــم نســبت
بــه ورود غیــر قانونــی و تجــاوز کارانــه هــر
نــوع شــیئی و پرنــده متجــاوز خارجــی
بــه آســمان کشــور و هرگونــه تجــاوز بــه
قلمــرو جمهــوری اســامی ایــران و نقــض
حریمهــای آن قاطعانــه هشــدار میدهیــم
و تمامــی مســئولیت عواقــب آن را متوجــه
تجــاوزکاران میدانیــم.

پوتین:

مناقشه مسلحانه بین آمریکا و ایران برای منطقه فاجعه خواهد بود
رئیــس جمهــوری روســیه در گفــت وگــو بــا
مــردم ایــن کشــور هشــدار داد کــه مناقشــه
مســلحانه بیــن آمریــکا و ایــران منجــر بــه
فاجعــه بــرای منطقــه خواهــد شــد.
والدیمیــر پوتیــن روز پنجشــنبه در گفــت
وگــوی مســتقیم بــا مــردم روســیه کــه از
چهــار شــبکه تلویزیونــی ازجملــه شــبکه
روســیه  ۲۴و دو ایســتگاه رادیویــی روســیه
بطــور مســتقیم پخــش میشــد ،خاطرنشــان
کــرد :جنــگ بــا ایــران بــرای ایــاالت متحده
آمریــکا نیــز پیامدهایــی خواهــد داشــت.
پوتیــن در ایــن گفــت وگــوی تلویزیونــی
کــه بیــش از چهــار ســاعت بطــول انجامیــد،
بــا بیــان اینکــه نمیدانیــم و البتــه
نمیخواهیــم کــه مناقشــه رخ دهــد ،افــزود:
امــا آمریــکا اعــام کــرده اســت کــه گزینــه

بــکار گیــری نیــروی نظامــی را رد نمیکنــد.
وی بــا اشــاره بــه پیامدهــای فاجعــه بــار
جنــگ بیــن ایــران و آمریــکا بــرای منطقــه

اظهــار کــرد :ایــن مســاله دســت کــم منجــر
بــه تشــدید خشــونتها و افزایــش شــمار
پناهنــدگان از منطقــه خواهــد شــد.

رئیــس جمهــوری روســیه هشــدار داد بــرای
کســانی کــه چنیــن تالشــی را بکننــد ،ایــن
اقــدام پیامدهــای ناگــوار بــه همــراه خواهــد
داشــت زیراکــه پیــش بینــی رویدادهایــی کــه
در بکارگیــری نیــروی نظامــی ممکــن اســت
رخ دهــد بســیار دشــوار اســت.
بخاطــر اینکــه ایــران کشــور شــیعه اســت و
حتــی در جهــان اســام معتقدنــد کــه ایــن
افــراد (شــیعیان) قــادر بــه انجــام اقدامــات
شــدید در صــورت نیــاز و بــرای دفــاع از
خــود و دفــاع از کشــور خــود هســتند.
پوتیــن گفــت :و ایــن اقدامــات شــدید
منجــر بــه چــه چیــزی خواهــد شــد
هیچکــس نمیدانــد و و پیــش بینــی اینکــه
چــه کســانی را در برمــی گیــرد دشــوار
است.

جزئیات سرنگونی پهپاد جاسوسی متجاوز آمریکایی
روابــط عمومــی کل ســپاه پاســداران انقــاب
اســامی در اطالعی ـهای جزئیاتــی از هــدف
قــرار گرفتــن پهپــاد متجــاوز آمریکایــی در
حریــم جمهــوری اســامی ایــران توســط
پدافنــد نیــروی هوافضــای ســپاه را اعــام
کــرد .بــه گــزارش ایســنا ،در پــی ســرنگونی
یــک فرونــد پهپــاد جاسوســیآمریکایی پــس
از تجــاوز بــه فضــای ســرزمینی ایــران
اســامی در ســاعات اولیــه بامــداد روز
پنجشــنبه مقابــل منطقــه کــوه مبــارک
اســتان هرمــزگان ،روابــط عمومــی کل ســپاه
پاســداران انقــاب اســامی در اطالعی ـهای
بــه تشــریح جزئیاتــی از ایــن اقــدام پرداخت.
در ایــن اطالعیــه آمــده اســت :پهپــاد
جاسوســی گلوبــال هــاوک در ســاعت
 ۱۴دقیقــه بامــداد پنجشــنبه از یکــی از
پایگاههــای نیروهــای آمریکایــی در جنــوب
خلیــج فــارس بــا مختصــات معلــوم بــه هــوا
برخاســته و بــر خــاف قوانیــن هوانــوردی
کلیــه تجهیــزات مربــوط بــه معرفــی خــود
را خامــوش نمــوده و در نهایــت پنهــانکاری،
از تنگــه هرمــز بــه ســمت چابهــار ادامــه
مســیر میدهــد.
ایــن اطالعیــه افــزوده اســت :ایــن هواپیمای
بــدون سرنشــین در زمــان بازگشــت بــه
ســمت غــرب منطقــه در محــدوده تنگــه
هرمــز بــا تجــاوز بــه فضــای ســرزمینی
جمهــوری اســامی ایــران ،مشــغول
جمــع آوری اطالعــات و جاسوســی میشــود.

در ادامــه اطالعیــه روابــط عمومــی کل
ســپاه تصریــح شــده اســت :در ســاعت  ۴و
پنــج دقیقــه بامــداد در حالــی کــه هواپیمــای
متجــاوز وارد فضــای ســرزمینی کشــورمان
شــده بــود ،توســط پدافنــد نیــروی
هــوا فضــای ســپاه مــورد هــدف قــرار
گرفــت و ســرنگون گردیــد.
هواپیمــای گلوبــال هــاوک یــا  rq4cیکــی
از پیشــرفتهترین هواپیماهــای جاسوســی
جهــان محســوب میشــود کــه بــر اســاس
اطالعــات بــه دســت آمــده بیــش از
 ۲۰۰میلیون دالر قیمت دارد.
فرمانــده هــوا فضــای ســپاه پاســداران
گفــت :بــه هواپیمــای جاسوســی متجــاوز
آمریکایــی چهــار بــار هشــدار داده شــد و
ســپس بــه ایــن پهپــاد شــلیک شــد.

بــه گــزارش ایســنا ،ســردار ابوالفضــل
حاجــی زاده در مراســم نمایــش قطعاتــی
از پهپــاد ســرنگون شــده آمریکایــی اظهــار
کــرد :در اولیــن ســاعات بامــداد روز
پنجشــنبه یــک فرونــد هواپیمــای جاسوســی
رژیــم تروریســتی آمریــکا بــا نقــض فضــای
ســرزمین ایــران و بــدون توجــه بــه اخطــار
قــرارگاه پدافنــد هوایــی ارتــش و بــا
زیــر پــا گذاشــتن مقــررات بینالمللــی بــه
فضــای ایــران تجــاوز کــرد و توســط پدافنــد
هوافضــای ســپاه مــورد اصابــت قــرار گرفــت
و مــا موفــق شــدیم بخشهایــی از قطعــات
ایــن هواپیمــا را از نزدیکــی ســواحل ایــران
جمـعآوری کنیــم.
وی همچنیــن خاطرنشــان کــرد :هواپیمــای
جاسوســی آمریــکا ( )۴C-MQاز پایــگاه

ظفــره امــارات و از نزدیکــی ابوظبــی
بــه پــرواز درآمــد و بــا خامــوش کــردن
ســامانههای فعــال و تجهیزاتــی کــه معــرف
هــر هواپیمایــی اســت حرکــت خــود را ادامــه
داد .ایــن هواپیمــا بــا پنهــان کاری کامــل از
تنگــه هرمــز بــه ســمت شــرق حرکــت کــرد
و ســپس بعــد از چنــد ســاعت مجــدد بــه
ســمت غــرب برگشــت و قــرارگاه پدافنــد
هوایــی ارتــش مجــدداً و  ۱۰دقیقــه قبــل از
شــلیک ،بــه ایــن هواپیمــا اخطــار داد.
فرمانــده هــوا فضــای ســپاه پاســداران در
ادامــه بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن هواپیمــا
اخطارهــا را بــه ایســتگاه خــود منتقــل
میکنــد بیــان کــرد :کســانی کــه هدایــت
هواپیمــا را در اختیــار دارنــد اخطارهــا را
شــنیدند ولــی بــه آن توجــه نکردنــد .بــا
توجــه بــه اینکــه ایــن هواپیمــا وارد حریــم
ســرزمینی ایــران شــده بــود ،هوافضــای
ســپاه آن را ســرنگون کــرد.
ســردار حاجــی زاده ادامــه داد :آمریــکا یکــی
از گرانتریــن و پیشــرفتهترین هواپیمــای
جاسوســی خــود را از دســت داد .قطعــات این
هواپیمــا ســند تجــاوز هوایــی آمریــکا بــه
ســرزمین کشــورمان اســت کــه البتــه بــرای
اولیــن بــار رخ نمیدهــد و مــا بزرگتریــن
کلکســیون از پهپادهــای آمریکایــی را
در اختیــار داریــم .اینهــا نشــانههای
بــی توجهــی آمریــکا بــه مقــررات
اســت.
بینالمللــی

مجلس نمایندگان آمریکا به کاهش اختیارات جنگی رئیسجمهور رای داد
دموکراتهــای مجلــس نماینــدگان آمریــکا
بــه لغــو "اختیــار اســتفاده از نیــروی نظامــی
بــه رئیسجمهــور در" ســال  ۲۰۰۱کــه
چنــد روز پــس از حمــات  ۱۱ســپتامبر تاییــد
شــد و بــه جــورج بــوش اجــازه ورود بــه جنــگ
بــا القاعــده و دیگــر ســازمانهای مرتبــط
داد ،رای مثبــت دادند.بــه گــزارش ایســنا،
بــه نقــل از پایــگاه ووکــس ،در  ۱۸ســال

گذشــته دو رئیسجمهــوری جمهوریخــواه
و دموکــرات آمریــکا از همــان مجــوز جنگــی
ســال  ۲۰۰۱کنگــره بــرای توجیــه جنگهــا
در سراســر خاورمیانــه ســوء اســتفاده کردهانــد.
همزمــان بــا تشــدید تنشهــا در منطقــه،
دموکراتهــای مجلــس نماینــدگان ایــن پیــام
را بــه ترامــپ ارســال میکننــد کــه اگــر قصــد
هرگونــه اقــدام نظامــی دارد ،بایــد اول از کنگره

مجــوز بگیــرد .ایــن هفتــه ایــاالت متحــده
طرحهایــی بــرای اعــزام  ۱۰۰۰نیــروی دیگــر
بــه خاورمیانــه را تاییــد کــرد .ایــن تصمیــم
پــس از حوادثــی اتخــاذ شــد کــه بــرای
نفتکشهــای متعلــق بــه عربســتان ،امــارات،
ژاپــن و نــروژ رخ داد.ایــن اولیــن بــار اســت
کــه مجلــس نماینــدگان آمریــکا توانســت بــا
موفقیــت لغــو قانون جنجالــی ســال  ۲۰۰۱را از

زمــان تاییــد آن ،تصویــب کنــد .بعیــد بــه نظــر
میرســد کــه ایــن الیحــه بــه ســنا برســد؛
جایــی کــه جمهوریخواهــان بــه رهبــری
میــچ مککانــل ،رهبــر اکثریــت قــدرت را در
دســت دارنــد .مایــک پامپئــو ،وزیــر امــور
خارجــه آمریــکا یکشــنبه بــه ســیبیاس
گفــت :مــا همــواره اجــازه داریــم از منافــع
آمریکایــی دفــاع کنیــم.
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شرکت های هواپیمایی اطالعیه ای
مبنی بر ممانعت پرواز در آسمان
ایران نداده اند

رئیــس ســازمان هواپیمایــی کشــور اعــام کــرد :هیــچ
شــرکت هواپیمایــی خارجــی تــا ایــن لحظــه در خصــوص
تغییــر مســیرهای خــود و ممانعــت از پــرواز در آســمان ایران
اطالعیــهای بــه ســازمان هواپیمایــی جمهــوری اســامی
ایــران نــداده اســت.
«علــی عابــدزاده» روز جمعــه در گفــت و گــو بــا خبرنــگار
ایرنــا بــا تاکیــد بــر اینکــه تمامــی پروازهــای عبــوری از
آســمان ایــران در حــال انجــام اســت افــزود :مجــوز عبــور
ایرالینهــا و شــرکتهای خارجــی از حریــم هوایــی
ایــران را ســازمان هواپیمایــی بعــد از درخواســت ایرالینهــا
بررســی و صــادر میکنــد.
وی افــزود :فضــای ایــران بــرای کلیــه پروازهــای عبــوری
امــن بــوده و پروازهــا بــه طــور عــادی درحــال انجام اســت.
رییــس ســازمان هواپیمایــی کشــوری اعــام کــرد :حریــم
هوایــی ایــران هــم در حــوزه خلیــج فــارس و هــم در داخــل
کشــور امــن اســت و همــه شــرکتهای خارجــی بــه
پروازهــای خــود در حــوزه هوایــی ایــران ادامــه میدهنــد.
رئیــس ســازمان هواپیمایــی کشــور اظهــار داشــت:
پروازهــای عبــوری از حریــم ایــران کاهــش نیافتــه اســت و
بــه طــور عــادی در جریــان اســت.
بــه گفتــه وی ،در دو ســال گذشــته و در پــی افزایــش
ناامنیهــا در منطقــه و ایمــن بــودن حریــم هوایــی ایــران،
پروازهــای عبــوری از آســمان ایــران بــه بیــش از یــک
هــزار پــرواز در روز رســید و عبــور از آســمان ایــران بــه
دلیــل کوتــاه شــدن مســیرهای پــروازی و امنیــت بــاال
بــرای شــرکتهای هواپیمایــی خارجــی جذابیــت دارد.
امــروز اخبــاری منتشــر شــد مبنــی بــر اینکــه تعــدادی از
شــرکت هــای هواپیمایــی بــه دلیــل حــوادث اخیــر منطقه و
ســرنگونی پهبــاد جاسوســی آمریــکا ،بــرای پروازهــای خــود
از آســمان خلیــج فــارس و دریــای عمــان محدودیــت هایــی
را اعمــال کــرده انــد.

تعلیق ایران از فهرست سیاه
 FATFبار دیگر تمدید شد

گــروه ویــژه اقــدام مالــی ( )FATFبــار دیگــر تعلیــق
ایــران از فهرســت ســیاه را تمدیــد کــرد.
گــروه ویــژه اقــدام مالــی ( )FATFدر بیانیــه عصــر جمعــه
خــود اعــام کــرد کــه تعلیــق اقدامــات تقابلــی خــود
در بــاره ایــران را تــا اکتبــر ســال ( ۲۰۱۹آبــان  )۹۸تعلیــق
کــرده اســت.
ایــن گــروه در بیانیــه خــود بــا تقدیــر از تعهــدات سیاســی
ســطح بــاال و اقدامــات ایــران بــرای اصالحــات قانونــی در
راســتای مبــارزه بــا پولشــویی و مقابلــه بــا تأمیــن مالــی
تروریســم ،بــه عــدم تکمیــل فرایندهــای قانونــی در تصویب
کنوانســیونهای پالرمــو و تأمیــن مالــی تروریســم اشــاره
کــرد و افــزود :اف .ای .تــی .اف تنهــا قوانینــی را میتوانــد
در نظــر بگیــرد کــه بــه طــور کامــل تصویــب شــده اســت.
بــر اســاس ایــن بیانیــه ،زمانــی کــه مصوبههــای باقــی
مانــده بــه صــورت کامــل اجرایــی شــود ،اف .ای .تــی .اف
ایــن مــوارد را در کنــار دیگــر قوانیــن تصویــب شــده بــرای
بررســی ایــن موضــوع کــه آیــا اقدامــات پوشــش داده شــده
در برنامــه اقــدام ایــران بــا معیارهــای ایــن گــروه مطابقــت
دارد ،بازبینــی میکنــد.
اد  امه از ستون روبرو

تکـه اسـت؟ و پرسـیدهایم وضـوی جبیـره چگونـه
اسـت؟ یعنـی بیشـتر بـه فـرم و حاشـیه و فرعیـات
پرداختهایـم تـا بـه محتـوا .اخالق ابتـدا در گـرو فهم
محتـوای دینی اسـت.
وقتـی در جامعـه اسلامی مـا دروغ و ریـاکاری تـا به
ایـن حـد زیاد شـده بعضـی از نمایندگان و مسـئوالن
خیلـی راحـت وعدههـای دروغ بـه خـورد مـردم
میدهنـد و بـاور و ایمـان به اسلام تضعیف میشـود.
کار سـازمان تبلیغـات اسلامی دفـاع بحـق،
کارشناسـانه ،مطالعـه شـده از اسلام و جمهوری
اسلامی اسـت نـه عکسالعملهـای انفعالـی و
تدافعـی.
سـازمان تبلیغـات اسلامی هنـوز نتوانسـته بـرای
برگـزاری مراسـم یـوماهلل  22بهمـن یـک دبیرخانـه
دائمـی داشـته باشـد تـا در طـول یـک سـال بتوانـد
ضمـن تمـاس بـا صاحبنظـران بـه درسـتی از انقالب
اسلامی بـدون شـعارزدگی دفـاع کنـد.
معمـوالً یکـی دو هفتـه قبـل از  22بهمـن جلسـات
صـوری و بـدون پشـتوانه عملـی گرفتـه میشـود که
نهایتـاً سـخن از راهپیمایـی  22بهمـن اسـت و یـک
سـال بعـد در بـه همیـن پاشـنه میچرخـد .در طـول
سـال دیگر خبـری از دسـتاوردها و موانع و مشـکالت
و ایثـار و فداکاریهـا نیسـت مگـر بـه مناسـبت کـه
اگـر قدرشناسـی و قدردانـی و زنـده کـردن یا شـهدا
نمیبـود ،همـه چیـز بـه فراموشـی میرفـت.
در خصوص زمینهسـازی بـرای یافتـن نیروهای مؤمن
و پیدایـش تشـکلهای انجمنهـای اسلامی و  ...نیز
حـرف و حدیث بسـیار اسـت کـه به علـت بیاطالعی
از آن میگـذرم ،چـون در ایـن خصـوص خبـری و یـا
گزارشـی رسانهای نشـده است.
در هـر صـورت یـک ضربالمثـل قدیمـی میگویـد:
دفـاع نکـردن بهتـر از بـد دفـاع کردن اسـت.
از اسلام ،انقالب و جمهوری اسلامی و دسـتاوردهای
آن اگـر نمیتوانیـم خـوب دفـاع کنیـم بهتـر اسـت
مطالعـه کنیـم بعـدا ً دفـاع کنیم.
والسالم

