
از چندین ماه پیش که گمانه زنی ها 
بـه  بایـدن  جـو  سـفر  خصـوص  در 
اراضی اشغالی آغاز شد. تحلیلگران، 
کارشناسان و رسانه های اقصی نقاط 
جهـان علـل و اهـداف زیـادی را برای 
ایـن  در  برشـمرده اند.  سـفر  ایـن 
یادداشـت دو پیامـد مهـم ایـن سـفر 
طـور  بـه  صهیونیسـتی  رژیـم  بـرای 
خالصـه مـورد بررسـی قـرار می گیـرد: 
تـالش بـرای تشـکیل ناتـوی عربـی - 
عبـری در خاورمیانـه؛ کنتـرل جریان 
کرانه  مسـلح مقاومـت فلسـطین در 
امکانـات  از  اسـتفاده  بـا  باختـری 
فلسـطین. خودگـردان  تشـکیالت 
ابتـدای تشـکیل  از  ایـاالت متحـده 
رژیـم صهیونیسـتی حامـی و هـوادار 
همـکاری   ایـن  و  اسـت  بـوده  آن 
کـه  یافتـه  ادامـه  نه تنهـا  کنـون  ا تـا  
امـروزه  اسـت.  گردیـده  نیـز  تقویـت 
رژیـم صهیونیسـتی و ایاالت متحده 
و  خـود  اصلـی  متحدیـن  به عنـوان 
محـوری هماهنـگ، در زمینه هـای 
همـکاری   یکدیگـر  بـا  متعـددی 
هیـچ  اّمـا  میـان  ایـن  در  می کننـد. 
مهم تـر  رژیـم،  ایـن  بـرای  مسـئله 
کنـش  و  پوشـالی  امنیـت  ایجـاد  از 
جمهـوری  بـا  تقابـل  در  خصمانـه 
مقاومـت  جبهـه  و  ایـران  اسـالمی 
بسـیاری  اذعـان  بـــــــــه  نیسـت. 
و  آمریکایـی  ســیاستمداران  از 
صهیونیست، تشـکیل ناتوی عربی 
- عبری در ادامه فرایند عادی سازی 
کشـورهای حاشـیه  برخـی از  روابـط 
اهـداف  اصلی  تریـن  خلیج فـارس از 
سفر بایدن به خاورمیانه بوده است؛ 
شایان ذکر است هرچند شکل گیری 
ممکـن  کوتاه مـدت  در  اتحـاد  ایـن 
که در  نیسـت، اما نباید تالش هایـی 

حال حاضر برای  تحقق این ائتالف 
صورت می گیـرد را نادیده گرفت؛چرا 
کـه هرچنـد پـروژه اتحـاد ایـن محـور 
بلندمـدت  برنامـه ای  به عنـوان 
تعریـف شـده اسـت، دارای تأثیـرات 
کوتاه مـدت نیز اسـت.  و پیامدهـای 
تشـکیل قریب الوقـوع اتحـاد هوایـی 
بازگشـایی  ایـران،  علیـه  خاورمیانـه 
روی  بـر  عربسـتان  هوایـی  حریـم 
خطـوط هوایـی اسـرائیلی و اعمـال 
بـر  اقتصـادی  و  سیاسـی  فشـار 
دوسـتداران مقاومـت در منطقـه از 
اسـت.  ائتـالف  پیامدهـای  جملـه 
کنار آورده منطقه ای سفر بایدن   در 
بـه  بایـد  رژیـم صهیونیسـتی،  بـرای 
معـادالت درون مـرزی ایـن رژیـم نیـز 
توجـه داشـت. باتوجه بـه مـوج اخیـر 

فلسـطینیان  خیزش هـای 
اشـغالی  فلسـطین  در 

و  کـت  هال و 

شهرک نشـین  ده  چنـد  جراحـت 
صهیونیسـت، تالش هایـی از داخل 
و خـارج جامعـه صهیونیسـتی برای 
مقاومـت  جریـان  نمـودن  مهـار 
اسـت.  پذیرفتـه  فلسـطین صـورت 
رسـانه های  درحالی کـه  روزهـا  ایـن 
بـه نطـق محمـود  عربـی همچنـان 
رئیس جمهـور  بـا  دیـدار  در  عبـاس 
رسـانه های  می پردازنـد،  آمریـکا 
از  صهیونیسـتی  رژیـم  زبـان  عبـری 
وقـوع یـک توافـق سـازش کارانه دیگر 
میـان تشـکیالت خودگـردان و ایـن 
رژیـم خبر می دهند. بر اسـاس گفته 
این رسـانه ها تشـکیالت خودگـردان 
در ازای دریافـت امتیـازات بیش تـر از 
رژیـم صهیونیسـتی و دولـت ایـاالت 
متحـده بـه اقداماتـی چـون سـکوت 
گروه هـای  سـرکوب  و  سیاسـی 
مقاومـت فلسـطینی رضایـت 
ایـن  داد.  خواهـد 
قـدرت  توافقنامـه 

نهادهای امنیتی رژیم صهیونیستی 
ظرفیـت  از  اسـتفاده  علـت  بـه  را 
تشـکیالت  امنیتـی  دسـتگاه های 
خودگـردان، باالتـر خواهـد بـرد و بـه 
فرصـت  ایـن  الپیـد  موقـت  کابینـه 
برگـزاری  زمـان  تـا  داد،  خواهـد  را 
جـاری،  سـال  پاییـز  در  انتخابـات 
فضـای امینتی فلسـطین اشـغالی را 
تاحدامـکان در قبضـه خـود بگیرند.

امنیتـی  مسـائل  بـر  بایـدن  کیـد  تأ
رژیـم صهیونیسـتی در سـفر خـود بـه 
خاورمیانـه، نشـان می دهد مسـئله 
صهیونیسـت ها  امنیـت  حفـظ 
چـه  اینکـه  از  جـدای  آمریـکا  بـرای 
شـخصی یـا چـه حزبـی قـدرت را در 
آمریکا در دسـت داشـته باشـد، مهم 
و در رأس سیاسـت خارجـی  اسـت 
ایـن  در  البتـه  دارد.  قـرار  واشـنگتن 
امـا  اسـت  متفـاوت  ابزارهـا  مسـئله 
حفـظ  آن  و  اسـت  یکـی  اهـداف 
رژیـم اشـغالگر در خاورمیانـه اسـت.
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ســوغات بایــدن برای صهیونیســت ها

یه گفتمان انقالب اسالمی نشر
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ارمغان سفر جو بایدن به خاورمیانه 
برای رژیم صهیونیستی



پیامبر  عمیق  و  شریف  حدیث 
آله(  و  )صلوات اهلل علیه  کرم  ا
از  یکی  شروع  ابتدای  در 
محبوب ترین  و  پربیننده ترین 
چند  تلویزیونی  برنامه های 
آمد  در  نمایش  به  اخیر  سال 
باشیم  منصف  بخواهیم  گر  ا و 
بزرگ،  و  مشهور  برنامه  این 
این  عملی  و  اجتماعی  صورت 
بهترین  به  را  گران بها  سخن 
نحو از نظر ایجاد جذابیت میان 
عمومی  جو  یک  ایجاد  و  مردم 
و  کشف  و  شناسایی  برای 
گون  گونا استعدادهای  ترویج 
اما  کرد.  ایجاد  کشور  سراسر  در 
می ماند.  باقی  سؤال  یک  جای 
ظهور  و  بروز  برای  برنامه  این  آیا 
به  غریب  استعداد  نمایش  و 
جمعیت  نفر  میلیون  هشتاد 
است؟  کافی  ما  پهناور  ایران 
برنامه های  اساسًا  خیر.  قطعًا 
این چنینی از نظر کّمی و تعدادی 
نمایش  و  بروز  در  کوچکی  سهم 
استعدادهای افراد ایفا می کنند. 
گردن  بر  اساسی  و  عمده  نقش 
یعنی  کشور  مهم  بسیار  نهاد  دو 
وزارت  و  آموزش وپرورش  وزارت 
علوم، تحقیقات و فناوری است. 
روش های  ایجاد  سرمایه گذاری، 
کشف  نوین  و  متنوع  و  مختلف 
استعدادها  تشویق  و  ترویج  و 
و  افراد  خاص  توانایی های  و 
و  زمینه سازی  و  گرایش  ایجاد 
پرورش  برای  امکانات  تأمین 
شرایطی  ایجاد  و  استعداد  آن 
از  آن،  رساندن  به غایت  برای 
بسیار  مسئولیت های  مهم ترین 
زندگی  به  امید  ایجاد  در  مؤثر 
توجه  اخیر،  سال های  در  است. 
کشور  فرهنگی  فعاالن  عمده 
نوجوانان  و  کودکان  به سوی 
نگاهی  با  است.  شده  معطوف 
به  گرایش  فزاینده  سیر  به 
و  کودکان  از  بهره گیری  و  حضور 
در  اخیر  سال های  در  نوجوانان 
مراسم ملی و مذهبی، ویدئوها، 

روی  اجرای  حتی  و  موسیقی ها 
جدید،  عصر  همچون  صحنه 
که  است  مشخص  خوشبختانه 
سردمداران  و  فرهنگی  کنشگران 
با  اسالمی  و  انقالبی  هویت 
و  درست  بینش  این  پدیدآمدن 
احیای  برای  تالش  در  همگانی، 
مانده  مغفول  بخش های 
زورآزمایی  و  اسالمی  فرهنگ 
و  نمادها  با  علنی  و  صریح 
نفوذی  فرهنگ  هنجارهای 
حرکت  این  هستند.  غربی 
باقوت  باید  آینده ساز  و  متعالی 
کند و به درستی  بسیار ادامه پیدا 
جهت دهی شود و صدالبته الزم 
گسترده تر و در  است تا به صورت 
مثل  فرهنگی  عمیق  الیه های 
اعتقادات  و  ارزش ها  و  باورها 
نسل دهه نودی و دهه هشتادی 
شاید  امروز  بگیرد.  جای  امروز 
مهم ترین مسئولیت های  از  یکی 
کارکردن  دولت،  و  حکومت 
کنونی  خردسال  نسل  روی 
خطر  که  اینجاست  و  است 
سند  همچون  اسنادی  وجود 
خواسته  تأیید  و  نفوذ  و   2030
برخی  توسط  آن  ناخواسته  یا 
می گردد.  مشخص  مسئولین 
تمرکز  با  باید  ما  آموزش وپرورش 
آموزشی  نظام  اصالح  روی  بر 
استعدادها  پرورش  به  توجه  و 
خلف  و  دینی  الگوسازی  و 
به  کشش  ایجاد  برای  جذابیت 
کودکان  سمت امور مذهبی برای 
خطیر  وظیفه  امروز،  نوجوانان  و 

و اساسی دولت انقالبی است. 
تمامی  بتوانیم  گر  ا به راستی 
کرم و  احادیث و سخنان پیامبر ا
گنجینه های ناب  اهل بیت، این 
و عظیم را بدین صورت شایسته 
و  کنیم  ترویج  مردم  بین  در 
عملی  موفق  و  جذاب  الگوهای 
شگرفی  تأثیر  چه  بسازیم  آنها  از 
اسالمی  جامعه  به  رسیدن  بر 
و  رهبری  معظم  مقام  مدنظر 

امام زمانمان خواهد داشت.

اجتماعی  نهاد  یک  هیئت، 
که با جمع کردن  اسالمی است 
مودت  محور  حول  مؤمنین 
به سوی  را  آنها  )ع(،  اهل بیت 
می کند.  هدایت  الهی  اهداف 
الهی  اهداف  به سوی  هدایت 
بالطبع مقابله با دشمنان این 
دارد.  درذات خود  نیز  را  مسیر 
که رهبر  به همین دلیل است 
معظم انقالب اسالمی، هیئت را 
کانون جهاد می دانند. جهادی 
که هم در زمان اهل بیت )ع( و 
اسالمی  انقالب  دوران  در  هم 
آن  در  هیئت  و  داشته  جریان 
می کند. و  کرده  نقش  ایفای 
درگیر  اسالمی  جمهوری  امروز 
یک پیکار مستمر و بی امان با 
دشمنان اسالم در عرصه جنگ 
نرم است و هیئت کانون این نوع 
جهاد محسوب می شود. برای 
جهاد،  این  در  درست  جایابی 
و  برنامه  تیزبینی  با  باید  ابتدا 
راهبردهای دشمن را تشخیص 
را  راهبردها  آن  سپس  داد؛ 
قرارداد.  هدف  مورد  به دقت 
و  مهم  کارهای  از  یکی  امروز 
دشمن،  اساسی  راهبردهای 
ایجاد ناامیدی در اذهان مردم 
هم  در  راهبرد،  این  از  هدف  و 
بی نظیر  مقاومت  شکستن 
ارزش ها  از  آنها  انحراف  و  مردم 
انقالب  اصیل  آرمان های  و 
است. امپراتوری رسانه ای غرب 
تا  می کند  تالش  توان  تمام  با 
سیاه نمایی  تحریف،  دروغ،  با 
مردم  غلط،  تصویرسازی  و 
کند. مأیوس  را  مسئولین  و 
که جهاد  در این شرایط است 
تبیین، واجبی فوری می شود. 
جهاد تبیین خنثی کننده نقشه 

ی محمد امیراکبر

دشمن برای القای یأس است؛ 
لذا هدف و روح جهاد تبیین، 
ایجاد و تقویت امید در جامعه 
مردم  استقامت  مبادا  تا  است 
شود. متزلزل  حق،  مسیر  در 
باتوجه به  و  اساس  همین  بر 
معظم  رهبر  اوامر  و  بیانات 
اساتید  با  مشورت   انقالب، 
و  سخنرانان  دانشگاه، 
صاحبان  و  منبر  فرهیختگان 
همچنین  و  هیئت  تجربه 
طریق  از  عمومی  نظرسنجی 
هیئت  مجازی  درگاه های 
امید  و  امید  شهدا،  با  میثاق 
موضوعی  مهم ترین  آفرینی 
باید  که  شد  داده  تشخیص 
اول  دهه  فعالیت های  محور 
شهدا  با  میثاق  هیئت  محرم 
بسیج دانشجویی دانشگاه امام 
گیرد. صادق )علیه السالم( قرار 
از طرفی هیئت میثاق با شهدا 
و  است  خانوادگی  هیئت  یک 
غالب مخاطبین آن خانواده ها 
آن  بر  تصمیم  لذا  هستند؛ 
امیدآفرینانه  تقریری  که  شد 
ارائه  دینی  زندگی  سبک  از 
شود؛ بنابراین »امید، راز زندگی 
موضوع  به عنوان  حسینی« 
محرم  اول  دهه  فعالیت های 
هیئت میثاق با شهدا انتخاب 
شد و بعد از ارائة این موضوعات 
آئینی  کلیدواژه ها به شعرای  و 
برجستة کشور و دریافت ابیات و 
مصراع های پیشنهادی ایشان، 
تک مصراع »هرکس مرید راه  تو 
به عنوان  نیست«  ناامید  شد 
شد. انتخاب  محوری  شعار 
الهی،  هدایت  با  ان شاءاهلل 
دعای  و  )ع(  اهل بیت  عنایات 
هیئت  بزرگوار  مخاطبین 
بتوانیم حق این موضوع را ادا 
جهاد  سربازان  زمره  در  و  کنیم 
بگیریم. قرار  روزگار  این  عظیم 
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