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خون شهدای ۱۵ خرداد
 نهال انقالب ۵۷ را آبیاری کرد

مدیرعامل شــرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه آبادان به مناســبت سالگرد 
رحلــت امام خمینی(ره) و قیام ۱۵ خرداد گفت: خونی که پانزدهم خردادماه ســال 
۱۳۴۲ بــر زمین ریخت، احیاگر نهال نورس عزت ایرانی مســلمانی بود که خواری را 
بر خود نپســندید؛ عزتی که در روح و جان مردم رشــد کــرد و در انقالب ۵۷ به اوج 

بالندگی خود رسید.
قیام پانزده خرداد، خون تپنده انقالب اسالمی ایران، سالیانی است با سوگ رهبر و 

پیشوای خود پهلو به پهلو نشسته است. 
مهندس محمد بنی ســعید افزود: این روزهای بزرگ، یادآور دالوری شــهدای ۱۵ 
خرداد در پیــروی از هدایت حضرت امام خمینی(ره) در راه عزتمندی و ســرافرازی 
ایران اسالمی اســت و یادآور داغی که در سوگ امام هرساله و هرباره، بر دل های ما 

می نشیند.
وی تأکید کرد: مجموعه شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه آبادان فرارسیدن 
ســالگرد بزرگداشــت رحلت جانگداز حضرت امام خمینی(ره) بنیان گذار جمهوری 
اسالمی ایران و شهادت یاران ایشان در فاجعه قیام خونین ۱۵ خرداد را به عموم مردم 
به ویژه کارکنان شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران تسلیت و تعزیت عرض 
نموده و امیدوار اســت با پاسداری از آرمان های واالی بنیان گذار جمهوری اسالمی و 
ادامه دادن راه شــهدای انقالب، تحت لوای فرامین مقام معظم رهبری(حفظه اهللا)، 

برای اعتالی این نظام مقدس و سرافرازی ایران اسالمی تالش کنیم.

پایــگاه اطالع رســانی دفتر مقام معظــم رهبری:  حضــرت آیت اهللا 
خامنه ای صبح روز شــنبه در اجتماع پرشــور مــردم در مرقد مطهر 
رهبر کبیر انقالب به مناســبت سی وسومین ســالگرد عروج آن عزیز 
ســفر کرده، امام خمینی را روح جمهوری اسالمی، شخصیتی حقیقتا 
اســتثنائی و امام «دیروز و امروز و فردای ملت ایران» خواندند و تأکید 
کردند: نسل جوان و هوشمند کنونی برای اداره آینده کشور و رساندن 
ملت به قله های پر شــکوه به نرم افزاری مطمئن، جامع، شتاب دهنده 
و تحول آفریــن یعنی درس ها و گفتــار و رفتار امام نیاز دارد. ایشــان 
همچنین با بیان توصیه هایی مهم، مردم و فعاالن انقالبی، فرهنگی، 
سیاسی و اقتصادی را به جلوگیری از هویت زدایی از انقالب و تحریف 
امام، افشــای دروغ و جنگ روانی دشمن، جلوگیری از نفوذ رگه های 
ارتجاع و سبک زندگی غربی و قدرشناسی از مسئوالن انقالبی سفارش 
کردنــد. رهبــر انقالب در این مراســم که بعد از دو ســال به صورت 
حضوری برگزار شد، با اشــاره به ابعاد همچنان ناشناخته شخصیت 
امام خمینی گفتند: با وجود حرف ها و نوشــته های فراوان درباره آن 
حکیم هدایتگر، ناگفته ها درباره عظمت و قدرت شخصیتی و رهبری او 
بسیار است و نسل جوان که امام را به درستی نمی شناسد، برای ایفای 
مســئولیت ملی و انقالبی و برداشــتن گام دوم انقالب و اداره بهینه 
کشور، باید درس های پیش برنده و تعیین کننده مکتب امام را بیاموزد 
تا با اطمینان به  سوی آینده درخشان کشور گام بردارد. ایشان، انقالب 
اسالمی را بزرگ ترین انقالب تاریخ انقالب ها خواندند و با مقایسه روند 
دو انقالب مشهور معاصر یعنی انقالب کبیر فرانسه و انقالب شوروی 
با انقالب اسالمی گفتند: در این انقالب ها معنویت مغفول بود و هر دو 
انقالب بعد از مدتی کوتاه منحرف شــدند و مردم را که باعث پیروزی 
آنها بودند، به کنار زدند و عمال به دوران گذشــته برگشتند؛ اما انقالب 
اسالمی بعد از پیروزی هم با انتخابات پی در پی، تکیه مستمر بر مردم 
و توجه هم زمان به جنبه های مادی و معنوی انسان، جلو رفته است 
که این واقعیات از  جمله دالیل برجسته برتری انقالب اسالمی بر همه 
انقالب های تاریخ و نشــان دهنده عظمت رهبری امام اســت. ایشان 
حضور ملت را عامل قطعی پیروزی انقالب برشمردند، اما گفتند: آن 
دســت قدرتمند، شخصیت فوالدین، دل مطمئن و زبان ذوالفقارگونه 
که توانســت اقیانــوس عظیم ملت را به میدان بکشــاند و به تالطم 
بیــاورد و بدون یــأس و نا امیدی در میدان نگــه دارد و جهت حرکت 
را بــه آنها تعلیم دهد، امــام بزرگوار و خمینــی عظیم بود. حضرت 
آیت اهللا خامنه ای در تشــریح جلوه هایی از رهبری پر مغز و پر معنای 
امــام خمینی و قدرت نافذ ایشــان در تعیین و تعلیــم میدان مبارزه، 
به حوادث خطیر دوران نهضت و جمهوری اســالمی اشاره کردند و 
افزودند: امام در بیانیه های ســال آخر حیات شان و وصیت نامه خود، 
میــدان مبارزه را حتی برای دوران بعد از خود نیز تعیین و مشــخص 

کرده اســت. رهبر انقالب اســالمی با تأکید بر اینکه امام  (ره) از نظر 
خصوصیات شخصی به معنی واقعی کلمه ممتاز بود، به بیان برخی 
ویژگی های ایشان پرداختند و گفتند: «پاکی و پرهیزگاری»، «معنویت و 
حاالت عرفانی»، «شجاعت»، «حکمت و عقالنیت»، «محاسبه گری»، 
«امید به آینده»، «صداقت»، «وقت شناسی و نظم»، «توکل و اطمینان 
به وعده الهــی» و «اهل مبارزه بودن» از  جمله خصوصیات بارز امام 
راحل بود. حضرت آیت اهللا خامنه ای بعــد از بیان برخی ویژگی های 
ممتاز امام، به تبیین مبانــی و اصول مکتب امام پرداختند و افزودند: 
زیربنــای مکتب امام، چــه در دوران مبارزه و چــه در دوران انقالب، 
«قیام  هللا» بود و این زیربنا مبنای قرآنی داشت. ایشان هدف قیام برای 
خدا در همه مراحل را «اقامه حق»، «اقامه عدل و قســط» و «ترویج 
معنویت» برشمردند و خاطرنشان کردند: امام یک مبارز واقعی بود و 
در میدان قیام  هللا حضور دائمی داشــت. رهبر انقالب اسالمی گفتند: 
حرکت امام در دوران مبارزه چند نقطه برجسته داشت که عبارت اند 
از نترسیدن، صراحت با مردم، اعتماد به مردم، قدردان مجاهدت مردم 
بــودن و دمیدن امید به دل ها. حضرت آیت اهللا خامنه ای ســپس به 
بیان نکات برجســته حرکت امام در دوران ایجاد جمهوری اســالمی 
پرداختند و خاطرنشــان کردند: مهم ترین دغدغه و نقشــه راه امام در 
این دوران، فاصله گذاری میان طرح «جمهوری اسالمی» با «فرهنگ و 
قاموس غربی» بود. بر همین اساس، امام اصرار داشت که جمهوری 
اسالمی وام گرفته از «جمهوری» و «مردم ساالری» غربی نیست، بلکه 
برگرفته از اصل اسالم است. رهبر انقالب اسالمی یکی از ویژگی های 
بارز الگوی جدید امام را هماهنگ سازی دوگانه های به ظاهر متناقض 
دانســتند و گفتند: در الگو و نظام سیاســی جدیدی که امام ارائه کرد، 
«هم معنویت اســت، هم رأی مردم»، «هم اجرای احکام الهی است، 
هم رعایت اقتضائات و مصلحت های عمومی»، «هم اصرار بر عدالت 
اقتصادی و رعایت حال ضعفا است، هم اصرار بر تولید ثروت»، «هم 
نفی ظلم اســت، هم نفی ظلم پذیری»، «هــم تقویت علم و اقتصاد 
اســت، هم تقویت بنیه دفاعی کشــور»، «هم انسجام و وحدت ملی 
است، هم پذیرفتن تنوع آرا و گرایش های مختلف سیاسی»، «هم تأکید 
بر تقوا و طهارت مسئوالن اســت، هم تأکید بر کارشناسی و کاربلدی 
مســئوالن». حضرت آیت اهللا خامنه ای سپس سؤال مهمی را مطرح 
کردند و گفتند: این مکتب و الگویی که امام طراحی و پایه گذاری کردند 
تا چه میزان در زمان امام و بعد از ایشان تحقق پیدا کرده است؟ ایشان 
افزودند: پاســخ من با اطالع از حقایق کشــور این است که جمهوری 
اسالمی در همه ســرفصل ها همچون مردم ســاالری، پیشرفت های 
علمی، امور دیپلماســی، اقتصادی و خدمات عمومی، موفقیت های 
بزرگی به  دســت آورده که انکار آنها بی انصافی است؛ البته ناکامی ها 
نیز کم نبوده است؛ یعنی هم پیشرفت داشتیم و هم ضعف و ناکامی.

رهبر انقالب اسالمی در بیان علت ضعف ها و ناکامی ها افزودند: 
برای یافتن علت، امام ما را راهنمایی کرده و می گویند «کارنامه شــما 
در گرو تالش و مجاهدت است»؛ یعنی هرجا ملت و مسئوالن با اراده 
قوی وارد میدان شوند، آنجا عرصه پیشرفت هاست و هر جا سستی در 
اراده ها به  وجود آید، موجب عقب ماندگی می شود. حضرت آیت اهللا 
خامنه ای خاطرنشــان کردند: البته نقش جبهه گســترده دشمنان از 
ابتدای پیروزی انقالب تا به امروز نیز نباید نادیده گرفته شــود. ایشان 
افزودند: این دشــمنی را جمهوری اســالمی به  وجــود نیاورد، بلکه 
چون ذات جمهوری اســالمی مخالف ظلم و اســتکبار و منکرات و 
موافق معنویت اســت، طبیعتــا ظالمان و مســتکبران و عامالن به 
منکــر و مخالفان معنویت با آن دشــمنی می کنند. رهبر انقالب یکی 
دیگر از عوامل دشــمنی با جمهوری اســالمی را فاصله گذاری جدی 
امام با غربی ها دانســتند و گفتند: حمایت از فلسطین و دادن سفارت 
رژیــم غاصب به ملت فلســطین، انتقاد از ریاکاری هــا و جنایت های 
کشــورهای اروپایی و آمریکا نمونه های مهمی از فاصله گذاری امام 
میان تمدن، تفکر و نظام اســالمی با تمدن و تفکر غربی اســت. رهبر 
انقالب همچنین امتیاز بزرگ امام را آشنا کردن مردم با مفهوم مقاومت 
و تزریق روح ایستادگی در ملت خواندند و گفتند: به برکت امام، امروز 
ملت ایران ملتی کامال مقاوم و مســتحکم است و مقاومت به یکی از 
واژه های برجسته در ادبیات سیاســی دنیا تبدیل شده است. حضرت 
آیــت اهللا خامنه ای در ادامه از دو توطئه و خواب آشــفته دشــمنان 
برای ملت ایران پرده برداشتند و گفتند: جزء اول این نقشه، امید بستن 
دشــمنان به اعتراضات مردمی برای ضربه زدن به کشــور است که از 
طریــق کار روانی و فعالیت در فضای مجازی و با پول، مزدورپروری و 
انواع حیله ها به دنبال قراردادن مردم در مقابل نظام اسالمی هستند. 
ایشــان جــزء دوم از این توطئه را القای محاســبات غلط درباره رو به 
سقوط بودن جمهوری اسالمی دانستند و افزودند: بدخواهان، ابتدای 
انقالب می گفتند شــش ماه دیگر انقالب سقوط خواهد کرد و بعد که 
محاسبه آنها غلط از آب درمی آمد، وعده شش ماه دیگر را می دادند؛ 
در حالی که امروز بیش از ۸۰ شــش ماه از انقالب گذشــته و آن نهال 
باریک به درختی تناور و مقتدر تبدیل شــده و محاســبات امروز آنها 
نیز همچون گذشــته کامال غلط اســت. رهبر انقالب تأکید کردند: در 
جمهوری اســالمی، عامل مردم، عامل بسیار مهمی است و دشمنان 
نخواهند توانســت ملت را در مقابل نظام اسالمی قرار دهند. ایشان 
در تحلیــل علت محاســبات پی در پی غلط دشــمنان ایران، به نقش 
تعدادی از مشاوران ایرانی خائن در شکل دادن به این محاسبات اشاره 
کردند و گفتند: این مشاوران خیانتکار نه تنها به کشور خود، بلکه حتی 
به آمریکایی ها هم خیانت می کنند؛ چرا که با این مشــورت های غلط 
موجب شکست خوردن آنها می شوند. «رویگردان شدن مردم ایران از 

دین و روحانیت و نظام اســالمی» نمونه ای از مشورت ها و محاسبات 
غلطی بود که حضرت آیت اهللا خامنه ای به آن اشــاره و خاطرنشــان 
کردنــد: عالوه بر بیان این حرف ها از جانب آمریکایی ها که تحت تأثیر 
مشاوران ناآگاه و خائن اســت، معدود افراد ساده لوحی نیز در داخل 
کشور این ســخنان غلط را در رسانه ها بیان می کنند.  ایشان با تأکید بر 
اینکه امروز گرایش مردم به دین و انقالب یقینا بیش از ابتدای انقالب 
اســت، به نمونه هایی برجســته از حضور شکوهمند مردم در تجلیل 
از مقاومــت و روحانیت اشــاره کردند و گفتند: تشــییع میلیونی بدن 
قطعه قطعه شــهید سلیمانی و بزرگداشــت آن مرد انقالبی، مبارز و 
مجاهد و تشــییع جنازه و ابراز احساسات مردم به درگذشت مراجع و 
فقهای عالی قدری همچون آیت اهللا صافی گلپایگانی و آیت اهللا بهجت 
با گرامیداشــت هیچ شخصیت سیاســی و هنری دیگر در کشور قابل 
مقایســه نیست و نشان دهنده اعتقاد مردم به روحانیت، دین، جهاد و 
مقاومت است. رهبر انقالب اسالمی حضور مشتاقانه جوانان در مراکز 
اعتکاف و اجتماعات عظیم معنوی و همچنین راهپیمایی های باشکوه 
۲۲ بهمن و روز قدس را نشــانه های دیگــری از وفاداری ملت به راه 
امام بزرگوار دانســتند و افزودند: نمونه دیگــری از ارادت دینی مردم، 
اظهار شوق و ارادت آحاد مردم از پیر و جوان و کودک در سراسر کشور 
به ســاحت حضرت ولی عصر(عج) در قالب ســرودی اســت که این 
روزها پخش شده اســت. حضرت آیت اهللا خامنه ای در بخش پایانی 
سخنانشان هفت توصیه مهم خطاب به فعاالن عرصه های انقالبی، 
اجتماعی، سیاسی و اقتصادی بیان کردند. رهبر انقالب در توصیه اول 
به جوانان هوشمند و فرزانه تأکید کردند: نگذارید دشمن و ضدانقالب 

از انقالب شما هویت زدایی و حقیقیت آن را وارونه نمایی کند.
ایشان با توصیه به اینکه «نگذارید یاد امام که روح انقالب است در 
جامعه کم رنگ شــود و امام را تحریف کنند»، توصیه سوم خود را به 
«جلوگیری از نفوذ ارتجاع » اختصاص دادند و گفتند: ارتجاع به معنی 
بازگشت به سیاست و سبک زندگی غربی است و نباید گذاشت با نفوذ 
سبک زندگی غربی که در دوران فاســد پهلوی موجود بود، کشور به 
سمت ارتجاع برود. ایشان در توصیه چهارم بر «افشای دروغ و فریب 

و جنگ روانی دشــمن» تأکید و با اشــاره به نمونه ای تازه از این جنگ 
روانی خاطرنشان کردند: چندی قبل دولت یونان با دستور آمریکایی ها 
نفت کشــورمان را دزدید، اما وقتی دالوران از جان گذشــته جمهوری 
اسالمی کشتی نفتی دشــمن را ضبط کردند، در تبلیغات فراگیر خود 
ایــران را به دزدی متهم کردند؛ در حالی که آنهــا بودند که نفت ما را 
دزدیدنــد و پس گرفتن مــال دزدی، دزدی نیســت. حضرت آیت اهللا 
خامنه ای با توصیه به «اســتفاده از ســرمایه ایمان مردم برای تولید 
عمل صالح»، توصیه ششم خود را به «جلوگیری از القای بن بست در 
کشــور» اختصاص دادند و گفتند: در فضای مجازی عده ای یا از روی 
غفلت یا به خاطر پول، کارشان القای به بن بست رسیدن کشور است؛ 
البته در زمان امام هم عده ای در روزنامه ها نوشتند کشور به بن بست 
رسیده است که امام فرمودند این شما هستید که به بن بست رسیده اید 
نه جمهوری اســالمی. ایشــان در توصیه آخر، «وظیفه قدرشناسی از 
مســئوالن انقالبی» را یادآور شدند و خاطرنشــان کردند: امام بزرگوار 
همچنان  که به مجریان نهیب می زدند، در مواردی نیز صریحا از آنها 
قدردانی می کردند؛ بنابراین امروز که دشمن در صدد تخریب مسئوالن 
انقالبی است، وظیفه سنگین قدرشناســی باید ادا شود. رهبر انقالب 
با اشــاره به جلوه هایی از فعالیت های ارزشمند مسئوالن در روزهای 
اخیر گفتند: چند شبانه روز حضور مستقیم یک وزیر در آبادان و مالقات 
رئیس جمهور و معاون او با آســیب دیدگان حادثه و آرامش دادن به 
آنها، نمونه هایی با ارزش و درخور قدرشناسی است؛ البته باید عامالن 

خرابکاری ها در قضیه آبادان و در قضایای دیگر نیز مجازات شوند.
حضرت آیت اهللا خامنه ای در پایان با اشــاره به برخی حواشی در 
زمان سخنرانی حجت االسالم سیدحسن خمینی تأکید کردند: شنیدم 
در زمــان ســخنرانی جناب آقای حاج سیدحســن خمینی، کســانی 
سروصدا کردند. همه بدانند که من با این کارها و سروصداها مخالف 
هســتم. در ابتدای این مراسم، حجت االســالم سیدحسن خمینی در 
ســخنانی، امام بزرگوار را منادی استقالل و عزت ملت ایران خواند و 
گفــت: امام یک حقیقت ناب و روح مطهر و نماد و مظهر آرمان های 

درخشان اسالمی و مردمی بود.

سفارش رهبر انقالب در مراسم ارتحال امام(ره)  به جوانان و بخش های مختلف اجتماعی برای هوشمندی در مقابله با ترفندهای دشمن  

نگذارید از انقالب هویت زدایی کنند
در زمان سخنرانی جناب آقای حاج سیدحسن خمینی، کسانی سر و صدا کردند. همه بدانند که من با این کارها و سر و صداها مخالف هستم

ادامه از صفحه اول

  روزنامــه اطالعــات پیش از ما، یعنــی در ســال های ۵۷ و ۵۸ دچار تحوالت 
و دگرگونی های گســترده  ای شــده بود و دوران پرتنشی را پشــت سر گذاشته بود، 
درســت مثل کل جامعه ایران. کســانی رفته بودند و کسانی مانده بودند. روزنامه 

اطالعــات در ماه هــای قبل از انقالب و ســال های اول انقالب بــه خودی خود از 
روزنامه ای حکومتی و بسیار محافظه کار به روزنامه ای همراه با انقالب تبدیل شده 
بود که میراث تاریخی درشــت ترین تیترهای روزنامه ای، «شاه رفت» و «امام آمد»، 

از آن دوره به جا مانده است. آقای دعایی در کنار اتکا به بچه های انقالبی که دور 
او را گرفته بودند، رابطه ای صمیمانه و ســازنده با نیروهای حرفه ای روزنامه نگار 
کــه پیش از ورود ایشــان در روزنامه حضور داشــتند برقرار کرد کــه از آن جمله 
مرحوم احمدرضا دریایی، روزنامه نگار و شــاعر برجســته آن زمان بود. هماهنگی 
مجموعه ای از نیروهــای انقالبی با گرایش های نه چندان همگرا و نیروهای قبلی 
روزنامه که در بین آنها نیز طیف گســترده ای از گرایش های فکری وجود داشــت، 

کار سترگی بود.
مرحوم دعایی را نمی توانم یک مدیر حرفه ای و کارکشــته بنامم که با طمأنینه 
و سیاســت ورزی حرفه ای و بازی های پیچیده این مجموعه ناهماهنگ را هدایت 
کــرد ؛ آنچه به واقع مرحوم حاج آقا دعایی را در این امر ســترگ یاری رســان بود، 
صفا و اخــالق او بود و صمیمیت و رفاقتی که با تک تــک نیروهای مجموعه زیر 
نظر خویش برقرار می کرد. گاه آن چنان با افراد به اصطالح قاتی می شــد و با آنها 
به شــوخی و مزاح می پرداخت که به آن هیبت و ابهت روحانی او نمی خورد؛ اما 
به تدریج و طی ســالیان متمادی پرســنل روزنامه اطالعات نانوشته به این توافق 
رسیدند که هویت و شخصیت روزنامه اطالعات با سیدمحمود دعایی گره خورده 

است.
نیاز به واگویی بحران های عظیمی نیســت که در دوران اول انقالب، سال های 
جنگ، ســال های اصالحــات و دوران های پــس از اصالحــات گریبان گیر جامعه 
مطبوعاتــی شــد. دوران هایی که هیچ رســانه و روزنامه ای به فــردای خود امید 
نداشت. هدایت مؤسســه ای فرهنگی به بزرگی مؤسسه اطالعات در میانه چنین 

گرداب هایی مدیون تالش های مجدانه ســیدمحمود دعایی در کنار ارتباط مؤثر و 
ســازنده او با نهادهای قدرتمند جامعه بود. روزنامه اطالعات هیچ گناهی هم که 
نداشــت، به دلیل بزرگــی و قدمت فرهنگی خود لقمــه ای بلعیدنی بود که حتما 
کسان زیادی خود را مهیا و محق در تصاحب آن می دیدند. امری که هم اکنون هم 
دور از ذهن نیســت. در چنین شرایطی این هنر منحصربه فرد دعایی بود که تالش 
کرد مشــی مستقل و به دور از تندروی های راســت و چپ روزنامه را حفظ کند و 

بهانه ای به دست بلعندگان ندهد.
 دعایی در شــش دوره متوالی نماینده مجلس شورای اسالمی بود، بدون آنکه 
بــرای رأی گرفتن این در و آن در بزند و عکس و پوســتر خویــش را آویزه درختان 
کنــد. در مجلس البتــه چهره چندان پرتالشــی به نظر نمی رســید؛ نه نطق ها و 
سخنرانی های چندانی داشت و نه یک البی گر حرفه ای پارلمانی بود. عمده تالش 
مرحــوم دعایی در دوران حضورش در مجلس معطوف بــه برقراری ارتباط های 

مؤثر در مسیر فرهنگی و مشی اعتدال گرایانه سیاسی او بود.
دعایی خواســته یا ناخواســته چهــره روحانی حامی و مدافع روشــنفکران و 
هنرمندان کشــور بود. نمازگزاری او بر پیکر بسیاری از نویسندگان و هنرمندان فقید 
ایــران، خاطره ای ماندگار اســت. کم نبودند چهره هایی که بــا پیگیری و همت او 
از کنج عزلت خارج شــدند و جامعه پیش از فقدان آنها توانســت تا حدی قدر و 

منزلت آنها را بازیابد.
خداوند روح لطیف و مهربان مرحوم سیدمحمود دعایی را قرین رحمت کند و 

میراث گران قدر او، مؤسسه اطالعات را از گزند حوادث مصون دارد. آمین.
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