
ماهواره بـر  بـا  خیـام  ماهـواره  پرتـاب 
بایکونـور در سـاعت  پایـگاه  از  سـایوز 
۱۰ و ۲۲ دقیقـه به وقـت تهـران انجـام 
شـد. مراحل اولیـه پرتاب با موفقیت 
کنـون در مـدار 500  سـپری شـد و هم ا
گرفتـه اسـت.  کیلومتـری زمیـن قـرار 
کم حاشـیه ای، روبرو  اما این اتفاق با 
نبوده اسـت. حـال چه مخالفان این 
صنعـت و یـا موافقـان ایـن صنعـت در 
کـه در  کردنـد  کشـور نظراتـی را مطـرح 
سـه بحـث قابل بررسـی اسـت. اولیـن 
بحـث مرتبـط بـا ایـن پرتـاب در نظـر 
کشـور  در  ماهـواره  پرتـاب  مخالفـان 
ماهـواره  ایـن  نظامـی  کاربـرد  بحـث 
کـرد که  می باشـد. در واقـع بایـد بیـان 
در خصـوص اسـتفاده از تصاویـر ایـن 
ماهـواره بـرای مقاصـد نظامـی سـایر 
کشـورها صحـت نـدارد و فعالیت هـا و 
اهـداف ایـن ماهـواره صرفـًا صلح آمیـز 
و غیرنظامـی اسـت. ایـن ادعـا هـم از 
که سـازمان  جهت متولی این پرتاب 
فضایی ایران در ذیل وزارت ارتباطات 
قابـل  می باشـد  اطالعـات  فنـاوری  و 
اثبـات می باشـد همچنیـن با بررسـی 
و  مهندسـی  و  فنـی  ویژگی هـای 
قابلیت های عملکـردی این ماهـواره 
رسـید  نتیجـه  ایـن  بـه  می تـوان 
کاربـردی نظامـی بـرای ایـن ماهـواره 
و  ویژگی هـا  اسـت.  نشـده  تعریـف 
قابلیت هـای شـاخص ماهـواره خیام 
کیلوگرمـی  عبـارت اسـت از: وزن 600 
آن و قرارگرفتن در مدار 500 کیلومتری 
زمین و مدت عمر پنج ساله آن همراه 
با سنجنده های دقیق در طیف های 
مختلـف، زیرسـاختی مناسـب بـرای 
گون  هوشمندسازی بخش های گونا
کشـور خواهـد بـود ارتقـا بهـره وری در 
حـوزه کشـاورزی، پایـش دقیق منابع 

مخاطـرات  مدیریـت  کشـور،  آبـی 
کاربـری،  تغییـرات  پایـش  طبیعـی، 
ساخت وسـازهای غیرمجـاز و مقابله 
بـا جنـگل خـواری، پایـش مخاطرات 
و  معـادن  پایـش  زیسـت محیطی، 
کتشـافات معدنـی، پایـش مرزهـای  ا
کاربردهای دیگر از  کشور و بسیاری از 
جمله کاربردهای داده های دریافت 
شـده از ماهـواره خیـام خواهـد بـود. 
بحث دیگـر موضوع سیاسـت گذاری 
از لحـاظ علمـی فنـاوری و چـه  چـه 
از لحـاظ سیاسـی می باشـد بـه ایـن 
کـه ایـران سـال ها در تحریـم  صـورت 
همـکاری  جسـارت  کشـورها  بـود 
نمی دادنـد  را  ایـران  بـا  مشـترک 
و  علمـی  اقدامـات  از  بسـیاری  و 
محدودیـت  دلیـل  بـه  دانش بنیـان 

نتیجـه  بـه  تحریـم  از  حاصـل 
نمی رسـید و یا گاهی به 

اهمیـت  دلیـل 

و  پژوهـش  زیـاد  سـال های  پروژه هـا 
تحقیقـات الزم بـود تـا پس از سـال ها 
بـه نتیجـه برسـند. بـا ایجاد پیمـان و 
قراردادهای مشـترک علمی می توان 
را  رشـد  جهـش  و  پیشـرفت  جریـان 
سـرعت بخشـید. ایـن اتفـاق جریـان 
تازه ای از پیمان های مشترک علمی 
در سـطح بین الملـل را رقـم خواهـد 
کـه  قراردادهایـی  و  پیمان هـا  زد. 
کشـور  بـرای توسـعه زیرسـاخت های 
گاهی الزم و ضروری می باشد. بحث 
کـه موافقـان پرتـاب ماهـواره  دیگـری 
بـا نگاهـی نقادانـه مطـرح نمودنـد، 
البتـه بـا ایـن فرض کـه در حال حاضر 
هیچ کدام از پرتابگرهای داخلی هنوز 
ایـن  در  ماهـواره ای  پرتـاب  ظرفیـت 
کیلوگـرم( را  رده وزنـی )بیـش از 500 
ندارند  می توانستیم به جای 
از  روس  بـر  ماهـواره 

کنیـم.  اسـتفاده  ایرانـی  بـر  ماهـواره 
البتـه نقـد وارد شـده درسـت اسـت و 
گرفـت و ازاین پـس  نمی تـوان نادیـده 
در باقـی پروژه هـای فضایـی بـه تـوان 
داخلـی تکیـه نکـرد و این فرهنـگ در 
صنایـع دیگـر رایـج شـود که می شـود 
در فعالیت هایـی کـه در داخل کشـور 
تقویـت  بـه  نیـاز  و  هسـتیم  ضعیـف 
کمـک  پیشـرو  کشـورهای  از  داریـم 
گفـت  می تـوان  به جرئـت  گرفـت. 
حـوزه  در  بومـی  پیشـرفت های  کـه 
حاصـل  کشـور  در  فنـاوری  و  علمـی 
از تحریم هـا و تکیـه بـه تـوان داخلـی 
کشـور می باشـد، لـذا  و تولیـد بومـی 
الزام وجود برنامه ای هدفمند، همه 
جانبی و بلندمدت همچنین همراه 
از سـوی  پیگیـری  و  پیاده سـازی  بـا 
در  حفاظـی  مربوطـه  سـازمان های 
مقابـل خطـرات احتمالی می باشـد.
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سید امیرحسین عراقچی



کـه راه رفع ظلـم را به مردم  بعثـت رسـول خـدا بـرای ایـن اسـت 
رگ مقابلـه  بفهمانـد، راه اینکـه مـردم بتواننـد بـا قدرهتـای بـز
کنـار بزنـد و به  کننـد بـه مـردم بفهماننـد … ظلمـت ظلـم را بـه 
جـای او عدالـت بگـذارد، نـور عدالـت را بـه جـای او بگذارد و 

راه او را بـه مـا فهمانـده اسـت…

و  کلیدی  نقشی  هیئت  امروزه 
حیاتی در زندگی فردی و اجتماعی 
مردم دارد. هیئت در عصر حاضر 
آثار مهمی در عرصه های سیاسی 
و اجتماعی و فرهنگی کشور دارد. 
هیئت های  گسترش   باتوجه به 
کدام هیئت با معیارها  مذهبی، 
اسالمی  انقالب  ارزش های  و 
هم تراز است؟ در نگاه رهبر معظم 

انقالب فضای هیئت باید تلفیقی 
عاطفه  عنصر  و  منطق  عنصر 
که  توأم با یکدیگر باشد. هیئتی 
فقط منطقی باشد و عاطفه در 
فضای آن نقشی نداشته باشد، 
برای مخاطب جذاب و شورانگیز 
نخواهد بود. هیئت بدون منطق 
رشد  و  عقالنیت  از  خالی  هم 
هیئت  کارکرد  مهم ترین  است. 

معرفت زایی و افزایش شناخت 
منبر  دلیل  همین  به  است. 
باشد.  درس  کالس  باید  هیئت 
منبر و هیئت تراز انقالب اسالمی 
اندیشه ساز  و  انسان ساز  باید 
باشد. برخی باور دارند که هیئت 
سیاسی نیست و نباید هیئت را 
سیاسی کرد؛ مردم به خاطر عالقه 
در  علیه السالم  حسین  امام  به 

صحیفه امام؛ ج 17، ص 36-33

مبارزه با ظلم؛ هدف بعثت پیامبر خدا

هیئت حاضر می شوند نه مسائل 
کنیم  یادآوری  باید  سیاسی. 
عالقه به سیدالشهدا علیه السالم 
عالقه به اسالم سیاسی و اسالم 
مجاهد است. اسالمی که در برابر 
ظلم ظالم سکوت نمی کند. به 
همین دلیل هیئت نباید سکوالر 
باشد. هیئت محل تبیین هویت 
در  یزیدی  هویت  و  حسینی 
حسین  امام  است.  حاضر  عصر 
کسی  می فرمایند:  علیه السالم 
مثل من با کسی مثل یزید بیعت 
امام  مثل  از  صحبت  نمی کند. 
حسین علیه السالم و مثل یزید 
حسینی  هیئت  است.  بودن 
و  حسین  مثل  تبیین  محل 
فعال  هیئت  است.  یزید  مثل 
کنش گر امر به هویت حسینی  و 
و نهی از هویت یزیدی می کند. 
هیئت حسینی منطق و عاطفه 
و شور و شعور را یکجا دارد. اسالم 
امام حسین علیه السالم اسالمی 
سیاسی، مجاهد و عقالنی است. 
حسینی بودن به داشتن صفات 
است. علیه السالم  حسین  امام 

از هیئت حسینی تا هویت حسینی
مهدی چراغی
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حاشیه، پناهگاه امنی است که افراد 
ناشناس  یا  شده  شناخته  نسبتًا 
جامعه برای معروف شدن و معروف 
ماندن به آن توسل می جویند. گاهی 
ممکن است این حاشیه آدمی را به 
همیشه  اما  برساند  محبوبیت  اوج 
این چنین نیست و در مواقع بسیاری 
موجب سقوط انسان به گودال نفرت 
قیمت  به  حاشیه  این  و  می شود 
ازدست رفتن محبوبیت می انجامد. 
که  مصداق بارز این امر مردی است 
در سیاست ایران دیگر جایی برای 
این  و  است  نگذاشته  باقی  خود 
سیاست و مردمش، وی را به بدترین 
میرحسین  زده اند!  پس  شکل 
موسوی!! مردی که محبوبیت خود 
گر  را به معروفیتش فروخت. شاید ا
وجود  به  را   88 انتخابات  قضایای 
دوره ی  در  می توانست  نمی آورد 
ریاست جمهوری  مسند  بر  بعدی 
که دارد  تکیه بزند اما حیف! حیف 

اشتباه می کند و از این اشتباه خود 
پشیمان هم نیست و مکرر در حال 
بار  این  میرحسین  است.  تکرارش 
دنبال  به  جدیدی  شگرد  با  هم 
حواشی رفته است؛ او دیگر به داخل 
و  نیست  راضی  ایران  کشور  ک  خا
خودش  قول  به  مفهومی  خواهان 
اغتشاش  آن  در  که  است  آزادی ای 
لطمه  و  امنیت  نبود  و  و هرج ومرج 
کشور مستقل  به قدرت داخلی یک 
در حال ساخت خودی نظیر سوریه 
آزادی  یک  آزادی  این  و  دارد  وجود 
که موسوی  پارادوکسیکال است زیرا 
که  است  گرفته  مدنظر  را  آزادی  آن 
خواست خود ملت نیست! خواست 
مقاومت  محور  کشورهای  ملت 
این  و  بود  تکفیری  جبهه  با  مقابله 
من جمله  کشورهایی  کمک  با  امر 
ایران و روسیه محقق شد و منجر به 
کشورها  پیروزی و مقاومت مردم آن 
شد. جناب موسوی! همان داعشی 

گذاشته شده است  عربی بر روی آن 
که برخی اعتراضات ایران را نیز در آن 
اثرگذار می دانسته اند. موسوی قصد 
تونس  و  مصر  ک  خا از  را  آن  داشت 
داخل  به  عربی  کشورهای  سایر  و 
و  بکشاند  داعش  بعد  سوریه  ک  خا
به  نیز  صحبت هایش  کش  کشا در 
مسئله ی مقاومت اسالمی و رهبری 
گرفت! جناب موسوی! تجربه  ایراد 
قبلی تان در آزادی خواهی که منجر به 
نقض آشکار قانون و هرج ومرج و در 
نهایت اهانت به اعتقادات میلیون ها 
ایرانی شد هنوز در یادها زنده است و 
کنون نیز به قانون رسمی کشور ایراد  ا
گفته هایش با  می گیرید. موسوی در 
کردن خود در پشت لفظ امام  قایم 
می خواهد به سخنانش مشروعیت 
که  بخشد اما این لفظ امام نیست 
مشروعیت می بخشد بلکه عمل به 
که این عمل را انجام  سیره ی اوست 
که در هیچ کدام از بیانات و  می دهد 
اقدامات وی این سخن پیدا نیست. 
مسئله ای که موسوی آن را به بهانه ی 
کرده  بهار عربی و جنبش سبز مطرح 
است را خودش از همه بهتر می داند 
که برای مردم چقدر مهم و بااهمیت 
است اما چه کند که هنوز هم خاطره ی 
ایران  پرافتخار!  سرداران  تالش های 
مقابل  مردم  ایستادگی  و  بصیرت  و 
فراموش  را  اراذل واوباشش  و  خود 
که  نکرده است. قطعًا این اعتقاداتی 
آورده  اظهاراتش  در  را  آن  موسوی 
اصالح طلبان  تمام  دل  حرف  است 
که این اظهارات بیشتر  نیست! زیرا 
یک اظهار ضدایرانی است تا بیانیه ی 
حداقل ها  وی  حتی  آزادی خواهی! 
کنون  را نیز رعایت نکرده است! اما ا
کرد و دید  باید عینک صبر بر چشم 
کنشی  وا چه  اصالح طلب  قشر  که 
بروز  از خود  اظهارات  این  به  نسبت 
می دهند و نسبت خود را با انقالب 
می کنند. تعریف  چگونه  شهدا  و 

پیر مرد پر حاشیه

که پیدایشش را منتسب به ایران  را 
می کنید را همین آزادِی شما محیط 
در  که  آورد  وجود  به  برایش  امنی 
مقاومت  و  ایران  کمک  به  نهایت 
کشور  در  بله!  رفت.  میان  از  مردم 
سوریه  در اوج اعتراضات و اغتشاشات 
وجود.  اعالم  و  کرد  علم  سر  داعش 
انتخابات  در  مردم  مشارکت  آمار  آیا 
که  نیست  روشن  شما  برای  سوریه 
که شما  مردم سوریه دیگر آن آزادی 
از آن سخن می گویید را نمی خواهند. 
کدام آزادی مدنظر شماست؟!  پس 
که منجر به عدم مقاومت  آن آزادی 
که موجب سقوط  است؟! آن آزادی 
رژیم ها می شود و می خواستید پایش 
را به ایران نیز بکشانید؟! بهار عربی 
مجموعه ای از اعتراضات علیه رژیم 
کشورهای عربی و تالش برای سقوط 
به  را  آن  عده ای  که  رژیم هاست  آن 
گرمایش جهانی و تغییرات آب وهوایی 
بهار  نام  ازاین رو  که  می دهند  ربط 

رضا محمدی امیر



آیا  قدیمی؛  شبهه ای  به  پاسخ 
دشمن  و  ناصبی  فلسطینی ها 
پیروزی  دنبال  به  هستند؟  اهل بیت 
مسیر  احیای  و  ایران  اسالمی  انقالب 
خطر  صهیونیستی،  رژیم  با  مبارزه 
بار دیگر و به شکلی  رژیم  این  نابودی 
مقدس  ارض  غاصبان  برای  آشکارتر 
جلوه گر شد و از همین زمان پروژه هایی 
باهدف منحرف نمودن افکار عمومی 
این  سوی  از  دغدغه مند  جوامع 
کنون  تا زمان  آن  از  گشت.  آغاز  رژیم 
شبهات زیادی در خصوص فلسطین و 
فلسطینیان توسط تریبون های وابسته 
به محور عبری - عربی - غربی انتشار 
که  شبهات  این  از  یکی  است.  یافته 
را  ایران  به طور خاص جریان مذهبی 
هدف قرار می دهد، مسئله یا )بهتر است 
که بگوییم( شبهه ای است تحت عنوان 
فلسطینی.  مردمان  بودن«  »ناصبی 
ناصبی کیست؟ ناِصبی کسی است که 
با امام علی )علیه السالم( یا دیگر حضرات 
اهل بیت )علیهم السالم( دشمنی ورزد و 
کند. انکار  این دشمنی با آنان را آشکار 
فضایل اهل بیت، لعن و سب ائمه و نیز 
دشمنی با شیعیان از مصادیق ناصبی 
گری دانسته شده است. از نظر فقهای 
شیعه نیز نواصب نجس و در حکم کفار 
که  حیوانی  خوردن  ازاین رو  هستند؛ 
توسط آنان ذبح شده، پرداخت صدقه 
به آن ها، خواندن نماز میت بر نواصب و 
ازدواج با آنان جایز نیست و از مسلمانان 
معاویة  خوارج،  نمی برند.  ارث 
ابی سفیان و پیروان اینان، از علمداران 
فلسطینیان  آیا  ناصبی اند.  جریان 
سخن،  کوتاه  ناصبی اند؟  به راستی 
خیر! چنانچه حتی آمارهای بین المللی 
جمعیت  از  درصد   85 می کنند  اعالم 
را )که در عرف بین الملل  فلسطینیان 
کرانه باختری،  کن در  شامل اعراب سا
می شوند(  غزه  نوار  و  شرقی  قدس 
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وه ها دبیر کارگر

مسلمانان تشکیل می دهند و از میان 
این جمعیت مسلمان، مذهب شافعی 
)که از قضا ارادت و محبت ایشان نسبت 
مذاهب  سایر  از  بیش   اهل بیت  به 
جمعیتی  لحاظ  از  است(  اهل سنت 
تفوق  اهل سنت  مذاهب  دیگر  بر 
دارد. در این میان ذکر این نکته حائز 
که محمد بن ادریس شافعی،  اهمیت 
به  دیده  غزه  در  خود  شافعی ها  امام 
گشوده و در ادامه حیات خود  جهان 
گردان ابن عباس )که خود  فقه را از شا
)علیه السالم(  امیرالمؤمنین  گرد  شا
گردان  شا از  دیگر  برخی  و  می باشد( 
گرفته  فرا )علیهم السالم(  اهل بیت 
کمی  است. عالوه بر شواهد آماری، با 
اینترنتی  صفحات  میان  در  جستجو 
ناصبی  انتساب  که  فهمید  می توان 
گری بر مردم مقاوم فلسطین، ادعائی 
به طوری که  مهلک.  و  ناروا  بس  است 
با سرچی ساده با مکان هایی منتسب 
به نام مقدس اهل بیت مانند خیابان 
در  )علیه السالم(  ابی طالب  ابن  علی 
بن  حسین  مسجد  بیت المقدس، 
علی )علیه السالم( در الخلیل، مسجد 
مؤسساتی  و  نابلس  در  الزهرا  فاطمة 
چون »واحة آل البیت« باهدف آشنایی 
اهل بیت  منزلت  و  قدر  با  مسلمانان 
مرام نامه  در  ]مکتوب  )علیهم السالم( 
این مؤسسه[ مواجه خواهید شد. در 
پایان خوب است در مورد شبهه ناصبی 
از  را  سخنانی  فلسطین،  مردم  بودن 
که در سال ۱۳۴۹  زبان شهید مطهری 
وقتی  یك  بخوانیم:  داشته اند  بیان 
میان  در  هم  هنوز  شاید  و  بود  شایع 
یك  باشد ،  می دیدم  شایع  بعضي ها 
کسی می گفت: این فلسطینی ها ناصبی 
گر ناصبی باشند کافرند  هستند. ]...[ و ا
می گیرند.  قرار  یهودي ها  درجه   در  و 
)افرادی که چنین حرفی می زنند( هیچ 
فکر نمی کنند که اینها را یهودي ها جعل 
کرده اند. در هرجایی، یك حرفی جعل 

گفت: فالن مسئله از  آن ها آمد به من 
بعد  چیست؟  حکمش  حج  مسائل 
گفت  من شیعه، و این رفقایم سنی اند. 
هم  شیعه  اینها  داخل  شد  معلوم 
می گفتند  خودشان  بعد  دارد.  وجود 
بین ما شیعه و سنی هست ]...[ ولی 
مزدوری  عده  یك  یهودی  دشمن 
می گوید:  و  می کند  مأمور  دارد،  که  را 
که اینها ناصبی اند. کنید  شما پخش 

می کنند، برای اینکه احساس همدردی  
نسبت به فلسطینیان را از بین ببرند. 
می دانند مردم ایران شیعه اند و شیعه  
کس  دوستدار علی و معتقد است هر 
دشمن علی باشد کافر است، برای اینکه  
احساس همدردی را از بین ببرند، این 
مطلب را جعل می کنند. درصورتی که ما 
که مکه رفته بودیم،  یکی از سال هایی 
از  یکی   زیاد می دیدیم،  را  فلسطینیان 
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