
ضمیمه هفتݡگی روزنامه قدس / ویژه تبیین بیانیه ݡگام دوم انقالب /  شماره نهم / یکشنبه 19آبان 1398

اطالع نگاشت

نهضت انتظار

 ݡگفت وݡگو با حجت االسالم سعید آخوندی
مدیر مجتمع خیمة االنتظار

 باید فضا را برای
خریداران یوسف آماده ݡکنیم

کران فیلمی   به بهانه ا
از جنس گام دوم انقالب

 فیلمی در
منطقه پرواز ممنوع

4 و  5

گفت وگو با حجت االسالم والمسلمین مهدی طائب فرمانده قرارݡگاه فرهنݡݡگی عمارگفت وگو با حجت االسالم والمسلمین مهدی طائب فرمانده قرارݡگاه فرهنݡݡگی عمار

درباره نهضت تاریخی انتظار از آدم تا ݡگام دوم انقالبدرباره نهضت تاریخی انتظار از آدم تا ݡگام دوم انقالب

ݡگامی در مسیر ظهورݡگامی در مسیر ظهور



ضمیمه هفتݡگی روزنامه قدس / ویژه تبیین بیانیه ݡگام دوم انقالب /  شماره نهم / یکشنبه 19 آبان 1398 2

 ■ نهضــت انتظار و تحقق حکومت 
جهانی حق از چه زمانی آغاز شــده 

کجای آن قرار  اســت و انقالب اسالمی در 
دارد؟

که از زمان آدم  تحقق حکومت حق یک دستور الهی است 
ابوالبشر)ع( شروع شده است و داستان خلقت و خلیفگی 
که زمیــن باید در  انســان در روی زمیــن بــه این معناســت 
کمیــت الهــی و عــدل قــرار بگیــرد.  وقتــی آدم در زمیــن  حا
کثریت  قــرار می گیرد، این ماجرا شــروع می شــود . مــا یک ا
که خوب ها آدم  خــوب و یک اقلیت بــد در آن موقع داریم 
کمیت  و همســرش هســتند و بدها شــیطان. ولی ایــن حا
کمیت حق در  فقــط در یک نقطه از زمین اســت. پــس حا
آن نقطــه از زمین شــروع می شــود. اما شــیطان بــه دنبال 
گســترش آن بــر مــی آید.  نابــودی آن نقطــه و جلوگیــری از 
کــه بتواند همــان یک نقطه  شــیطان به دنبــال این اســت 
گســترش پیدا نکنــد و برای  گــر نتوانســت  کنــد و ا را نابــود 
این امر قسم خورده است. این یک خطی از مبارزه ایجاد 
گسترش نقطه حق است و  کرده است. آدم در پی حفظ و 

گسترش آن. شــیطان به دنبال حذف و جلوگیری از 

■ چرا در طول تاریخ بیشــتر انسان ها به 
گرایش داشتند؟ باطل 

جبهــه حــق بــر پایه ایمــان به غیب اســت و جبهــه باطل به 
دلیــل اینکــه بــه محسوســات نزدیــک اســت، بیشــتر مــورد 
طــول   در  نفــرات  تعــادل  بنابرایــن  انسان هاســت.  گرایــش 
تاریــخ بیشــتر بــه ســمت جبهــه باطل بــوده اســت و این به 
نوعــی موجــب بــروز ناامیــدی در جبهه حق می شــد. از این 
رو، به جریان حق وعده ای الهی داده شــده اســت، مبنی بر 
اینکــه عاقبــت متعلــق به اهل حق اســت و آن هــا در نهایت 
گیر خواهد شــد. لذا در ادیان  پیــروز خواهند شــد و عدل فرا
الهــی مفهومــی بــه نــام موعــود به وجــود آمــد. یعنــی ایــن 
که از آغاز توســط جبهه حق آغاز شــده اســت، نهایتا  خطــی 
بــا شکســت مواجــه نخواهد شــد. هــر چند ممکن اســت در 

ݡگامــی در مســیر ظهــور

ـــار ـــی عم ـــرارݡگاه فرهنݡݡگ ـــده ق ـــب فرمان ـــدی طائ ـــالم  مه ـــا حجت االس ـــو ب گفت وگ
تـــا ݡگام دوم انقـــالب دربـــاره نهضـــت تاریخـــی انتظـــار از آدم 

گام دومی های انقالب
زمینه سازان ظهور منجی

کمتر کسی است که تسلطی به تاریخ و روایات داشته 
باشــد و از مجمــوع روایــات عالئم آخرالزمــان و تاریخ 
حکومــت صالحــان و اولیای خدا، بــه این اطمینان 
کــه انقــالب اســالمی ایــران، زمینه ســاز ظهور  نرســد 
حضــرت بقیه اهلل االعظم روح العالمین  له الفداســت. 
انفجــار  و  مبــارک  نهضتــی  ایــران  اســالمی   انقــالب 
گمراهی هــا و  کــه در شبســتان دیجــور  نــوری اســت 
که بر تارک  خ داده است و رعدی بوده  سرگردانی ها ر
که از آن، تولد دوباره یک  طاغوتیان فرود آمده است 
گشــته اســت و آرزوی دیرینه همه انبیا  ملت پدیدار 
و اوصیــای الهــی به وســیله آن نهضت برآورده شــده 
گفته  که به بیان برخــی از علما]1[  و چقــدر زیباســت 
شود این انقالب آغاز ظهور صغری و زمینه ساز ظهور 
کبــرای حضــرت صاحب الزمان)عج( اســت و به بیان  
آن سالله پیامبر، رهبر و ناخدای این انقالب حضرت 
کــه فرمــود: »انقــالب مــا نقطــه شــروع  روح اهلل)ره( 
انقــالب بزرگ جهان اســالم، به پرچمــداری حضرت 
کــه خداونــد بــر همــه  حجــت )ارواحنــا فــداه( اســت 
مسلمانان و جهانیان منت نهد و ظهور فرجش را در 

عصر حاضر قرار دهد.«]2[
کتــاب شــریف بحــار االنوار روایتــی از امــام باقر)ع(  در 
کــه می فرماینــد: در یکــی از روزهــا عمــر  نقــل اســت 
و ابابکــر و زبیــر و ابن عــوام و عبدالرحمن بن عــوف و 
کرم)ص( جمع شــدند...  علــی)ع( در منــزل رســول ا
از مــا در طــرف راســت  گروهــی  حضــرت فرمودنــد: 
کــه  دارنــد  قــرار  نــور  از  منبرهایــی  بــر  خــدا  عــرش 
صورت های شــان نورانی و لباس هایشــان نیز نورانی 
را خیــره  بیننــدگان  نــور صورتشــان چشــم  اســت و 
کسانی هستند  می کند... پیامبر)ص( فرمودند: آنها 
که به واســطه روح اهلل دوســت هم می گردند و متحد 
که اغراض مادی یا خویشاوندی  می شوند بدون آن 
داشــته باشــند و آنان شــیعیان تو هســتند یــا علی و 
تــو امــام آنها می باشــی«.]3[ پــس از پیــروزی انقالب 
اســالمی  آیــت اهلل صدوقــی در مالقاتی خدمــت امام 
کــه در حدیث  کرده بودنــد: »آقا ایــن روح اهلل  عــرض 
)تحابوا بروح اهلل( شما هستید؟ زیرا امروز تمام اقشار 
مردم به واسطه رهبری دوستی شما متحد شدند.«  

امام با لبخندی گذشت.]4[
که در منطقه افتاده  گــر به مجموع روایات و اتفاقی  ا
از جملــه شامات)ســوریه(، عــراق، یمن و عربســتان 
گام  که این  کرد  و... نگاهــی بیندازیــم، می توان ادعا 
که رســالت  گام اول اســت چرا  دوم انقــالب مهمتر از 
گردن  کــه منتج به ظهور می شــود بــه  تمدن ســازی 
کــه باید خودســازی و جامعه ســازی  جوانانی اســت 
کوتاهــی در این  را محــور وظایــف خود قــرار دهنــد و 
وظیفــه خطیــر الهــی می تواند ظهــور منجــی عالم را 
گر–خــدای نکــرده  کــه ا قرن هــا بــه تاخیــر بینــدازد. 
چنین شــود، ما جوانان باید پاسخگوی 7 هزار سال 
گسترش عدالت منجی  که در انتظار  مردمی باشــیم 

آخر هستند.

]1[ - از جمله حضرت آیت اهلل حسن زاده آملی.
]2[ - خمینی، روح اهلل، صحیفه نور، ج۲۱، ص۱۰۸.

]3[ - مجلسی، محمدباقر، بحاراالنوار، ج۶۸، ص۱۳۹، چاپ اسالمی. 
]4[ - دشتی، محمد، آینده سازان، ص۷۰.

مســیر خودش فراز و نشــیب هایی 
که همه  داشته باشــد. این موعود 
گفته انــد، می شــود موعــود  ادیــان 
و  ادیــان  خاتــم  کــه  اســالم،  دیــن 
تکمیل کننده همه ادیان است و او 
همان بقیةاهلل االعظم)عج( است. 
ایــن خــط موعــود در همــه  پــس 
ادیــان بــوده اســت و همــه هم به 
موعود اســالم وعــده می داده اند. 
مثال نام امام زمان)عج( در تورات 
بــه همیــن جهــت  و  آمــده اســت 
یهــود و بــه تبــع آن هــا مســیحیت 
بیشــترین اطالعــات را از حضــرت 

بقیةاهلل)عج( دارند. 
همیشه سوالی در مورد این وعده 
وجود داشــته است و آن این بوده 
کی محقق می شود؟  که این وعده 
کــه  بودنــد  فرمــوده  پیامبــر)ص( 
اهل بیــت)ع(  مــا  از  مهدی)عــج( 
مســاله  یــک  بنابرایــن  اســت. 
که آن  بــرای همه جــا افتــاده بــود 
گیــر در زمــان حضرت  گســترش فرا

مهدی)عج( اتفاق می افتد. 

■ در این میان نقش 
سایر ائمه چه بوده 

است؟ 
کلــی،  ایــن عملیــات  یــک در  هــر 
و  نفــرات  و  ابــزار  از   بخشــی 
تــا  می کننــد  ایجــاد  را  مقبولیــت 
کــه میزان الزم  برســد به نقطه ای 
ابــزار  و  مقبولیــت  نفــرات،  و  نیــرو 
گیر  الزم بــرای تحقق حکومــت فرا

یادداشت
احسان کفشدار طوسی

دانشجوی دکترای فقه جزایی
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گــر فردای  کشــیدند و حتی ا
دوبــاره  امــام  روز  همــان 
کنید  می فرمود جنگ را آغاز 
بــا جــان ودل می پذیرفتند. 
کــه در آخــر صفین  در حالــی 
گفتند  به امیرالمومنیــن)ع( 
چــه  مــا  چیســت  نظــرت 
لمــن  الرای  فرمــود  کنیــم؟ 
کــه اطاعت  ال یطــاع. وقتــی 
نمی کنیــد مــن بــه شــما چه 
نظــری  چــه  و  کنــم  امــری 

بدهم؟! 
در  کــه  نیــرو  و  قــدرت  ایــن 
گرفت  آســتانه انقالب شکل 
یکبــاره دشــمن متوجه شــد 
ایــن نیــرو می توانــد زمینه را 
بــرای تحقق آن وعــده الهی 

کند. ایجاد 

■ پس انقالب 
اسالمی یک 

ترامپ ݡگفت: اݡگر اسرائیل از بین برود ما هم نابود می شویم

اسرائیل، ݡگرانیݡݡگاه ظهور است

ت 
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می کردند

کربال،  که اقدام شــهدای  شــکل بگیرد. بنا براین می بینید 
اقدامــی از روی یــأس نیســت و امیــد در آنها مــوج می زند.  

چون اصال روز عاشــورا را روز شکست نمی دیدند.

کلی  ■ یعنــی خود را قطعه ای از این پازل 
می دیدند؟

کامال موفق اســت.   که این جریان  بله. می دیدند 
پــس به همیــن شــکل نیروســازی و زمینه ســازی در طول 
حیــات پربرکــت  معصومیــن)ع( ادامــه پیــدا می کنــد. بــه 
گردان خــاص  کــه در زمــان امــام عســکری)ع( شــا شــکلی 
حضــرت جــزو بزرگ تریــن علمــا هســتند و هــر یــک بالــغ بر 
معــارف  و  نوشــته اند  بیــت)ع(  اهــل  معــارف  از  ۲۰۰کتــاب 
غیبــت  پایــان  تــا  نیــرو  تربیــت  ایــن  و  داده انــد  توســعه  را 
کــه زمینه برای  صغــرای امام عصر)عج( به حدی می رســد 
کبــرای امــام زمــان و عــدم حضــور ایشــان در بیــن  غیبــت 
کــه بتواننــد معــارف  مــردم فراهــم شــده اســت و علمایــی 
نیــرو  تربیــت  و  گســترش داده  را  اهل بیــت علیهم الســالم 
داشــته باشند، ساخته شده اند. آن قدر نیرو ساخته شده 
کــه بتواننــد بــرای برداشــتن ایــن بــار بــدون حضور  اســت 
مســتقیم امام)عج( و رســاندن حرکت جامعه تشیع آن به 
گام بردارنــد و از این به بعــد جریان غیبت  نقطــه مطلــوب 
که حضرت برای آنها  کبری آغاز می شود و فعالیت علمایی 
کرده انــد شــروع می شــود.  شــاخص های الزم را مشــخص 
کادرســازی و آماده سازی جامعه، توسط علما  این جریان 
کــه قــدرت تشــیع و آمادگی  ادامــه پیــدا می کنــد تــا زمانــی 
کــرد و در این مقطع  که بتوان قیام  مــردم به حدی برســد 
کــه حضرت امــام خمینــی)ره( قیام علیه دشــمن را  اســت 
که اســالم  علنــی می کننــد و می فرماینــد: امروز با وضعیتی 
کــه دشــمن به وجــود آورده اســت، دیگــر  دارد و وضعیتــی 

تقیه حرام است. 

پس انقالب اســالمی حاصل تالش جبهه 
حق و انبیا و معصومین و علمای تشــیع از 

آغاز است؟
بلــه. انقــالب اســالمی در این نقطــه از ســیر تاریخی جبهه 

حق قرار دارد.
کــه ایجــاد شــده بود، یــک قدرتــی پدیدار   بــا زمینه هایــی 
که دشــمن از این توان غافل بود. دشــمن در مرحله  شــد 
کرد. اما در این میان  اول امام را دســتگیر و ســپس تبعید 
که امام توانســت از تبعید  قدرتی برای اســالم حاصل شــد 
گــردد و انقــالب اســالمی بــه  کشــور بــاز  ج شــود  و بــه  خــار
گرفــت و برای  پیــروزی برســد و جمهــوری اســالمی شــکل 
اولین بار در طول تاریخ اســالم بعــد پیامبر، یک ولی الهی 
توانســت بــا پذیــرش و انتخــاب مــردم تشــکیل حکومــت 
گرفتن امیرالمومنین)ع( در راس قدرت،  بدهد. حتی قرار 

به واســطه پذیرش امر الهی نبود .

■ یعنی مردم به خاطر پذیرش دســتور 
پیامبــر)ص( در روز غدیر حضرت علی)ع(را 

بــه عنوان ولی خود قبول نکردند؟
که  بلــه همین طــور اســت. بــه همیــن جهــت هــم هســت 
وقتــی در جنــگ صفیــن، حضــرت می فرماینــد قرآن هــا را 
گفته بود،  گــر پیامبــر)ص(  بزنیــد زمیــن نمی پذیرنــد. امــا ا
کــه امیرالمومنین)ع( را  می پذیرفتنــد. دلیلــش این اســت 

مانند پیامبر)ص( نمی دانستند.

■ یعنــی می فرمایید از این جهت جمهوری 
 اسالمی از حکومت امیرالمومنین)ع(

پیشرو تر است؟
کــه  گفتــه ام  بارهــا  بنــده  اســت.  این گونــه  قطعــا 
امیرالمومنیــن)ع( شــاید حســرت ۲۰ تا از بســیجی های ما 
را می خوردنــد. چــون آن هــا فقــط چشمشــان بــه این بود 
کــه امام چه می گوید و همــان را انجام بدهند. امام فرمود 
جنــگ، جنگیدنــد امــام فرمــود آتش بس دســت از جنگ 

■ نسبت رژیم صهیونیستی با جریانات 
ظهور چیست؟

گــر قرار اســت  شــما یــک قاعــده عقالیــی را در نظــر بگیریــد. ا
کننــد، معادلــه نیرو و قــوا باید به هــم خورده  بقیــةاهلل ظهــور 
باشــد. یعنــی قــوای جبهــه حــق از باطل بیشــتر باشــد. چرا 
کنــد؟  دشــمن می توانــد امــام حســن عســکری)ع( را شــهید 
چــون معادله نیرو به ســمت دشــمن اســت. لــذا جبهه حق 
توان حفظ جان امام را ندارد. به همین دلیل هم تنها راهی 
کــه در غیبت  کــه امــام زمان به شــهادت نرســند، این اســت 
باشند. تا هنگامی که معادله قوا به نفع حضرت به  هم نخورد 
و جبهــه حــق بر باطل چیرگــی پیدا نکند، غیبــت ادامه پیدا 
گفته می شــود در دنیــا ابرقدرت  که  کســی  می کنــد. امروز آن 

است آمریکاست. قلب آمریکا در زمین کجاست؟ اسرائیل.

■ چرا قلب آمریکا در منطقه را اسرائیل 
می دانید؟

ج اســرائیل  گفتند چرا اینقدر خودتان را خر به آقای ترامپ 

گــر اســرائیل در منطقه از  گفــت به دلیــل اینکه ا می کنیــد؟ 
بیــن برود مــا هم در منطقه از بیــن رفته ایم. معادله قدرت 
موجود علیه حق آمریکاســت. آمریکا را در منطقه بخواهی 
بشــکنی باید اسرائیل را بشــکنی. این را آمریکایی ها خوب 
گویند  فهمیده انــد. لذا وقتی برجام را بــه هم می زنند، می 
قرار بوده اســت برجام رفتار منطقه ای ایران را تغییر بدهد 
کــه تغییــر پیدا نکرده اســت. هنوز ایــران می گوید اســرائیل 
حمایــت  را  حــزب اهلل  می گویــد  هنــوز  بــرود،  بیــن  از  بایــد 
می کند. هنوز در ســوریه با تکفیری ها می جنگد و هنوز برد 
موشــک هایش به اســرائیل می رســد. پس معلوم می شــود 

گرانیگاه، اسرائیل است. 
گام دوم بزنیم  گر بخواهیم یک تفســیر تفعلی به بیانیه  ما ا
گام اول تا جداره نابودی اســرائیل جلو  که ما در  این اســت 
گام دوم نکتــه اصلــی اش ایجــاد تمــدن  رفته ایــم و بیانیــه 
گرانیگاه، اســرائیل  نویــن اســالمی و تحقــق ظهــور اســت و 
گرانیــگاه را  گام دوم ان شــاءاهلل بتوانیــم ایــن  کــه در  اســت 

کنیم. نابود 

کرد و دشمن  غافلگیری  برای دشــمن ایجاد 
بــه این حجم از قدرت پی نبرده بود؟

گر دشــمن می دانســت چــه اتفاقی  بلــه. بــه دلیــل اینکــه ا
در حــال شــکل گیری اســت، قطعا امــام)ره( را در نجــف به 
شــهادت می رســاندند یــا هواپیمــای امــام از فرانســه را در 
که دشــمن االن  گر آن فهمی  هوا منفجر می کردند. یعنی ا
از انقــالب اســالمی دارد آن وقت می داشــت نمی گذاشــت 
پــای امــام)ره( به ایــران برســد. در اواخر جنگ دشــمن تا 
حــدودی به فهمی از نیروی انقالب رســیده بود. بنابراین 
بــه صدام تــا عمق جانش ســالح شــیمیایی دادنــد. یعنی 
آلمــان و فرانســه و آمریــکا برخالف تمام قوانیــن بین الملل 
کردنــد و هر چه خودشــان در شــورای امنیــت بافته  عمــل 
کردند. چون یک دفعه متوجه خطر شــدند.  بودند رشــته 
ولــی هنوز هم در آن زمان متوجــه عمق خطر به اندازه ای 

که االن دریافته اند نشده بودند. 
حاال می بینیم جریان تکفیری را راه انداختند. این جریان 
قرار نبود االن به خط بزند. ولی آمدند این جریان را شروع 
گرانیگاه ظهور است  که االن  کردند تا رژیم صهیونیســتی را 
کننــد. شــما االن وقتــی جریانــات عــراق یــا اتفاقات  حفــظ 
لبنــان را بررســی می کنیــد می بینیــد به رژیم صهیونیســتی 

برمی گردد. 
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زمینه سازان ظهور
میکننــد قیــام مشــرق از مــردم
وزمینــهرابــرایانقــابجهانــیمهدی)عــج(

فراهــممیســازند.
پیامبر)صلیاهللعلیهوآلهوسّلم(

ابن ماجه، محمد، سنن ابن ماجه،
ج۲، ص۱۳۶۸، حدیث ۴۰۸۸.

قیام مردم مشرق زمین
قیــام زمیــن ازمشــرق میبینــمگروهــی
اّمــا هســتند حــق طالــب و میکننــد
بــر مجــددًا نمیکننــد، اجابــت را آنــان
میکننــد پافشــاری خواستههایشــان
چنیــن وقتــی نمیپذیرنــد مخالفــان اّمــا
وضعــیرامشــاهدهمیکننــد،شمشــیرها
رابــهدوشکشــیدهودرمقابــلدشــمن
میایســتند.ایــنجاســتکــهپاســخمثبت
ــااینبــارهــمنمیپذیرنــدتــا میگیرنــداّم
ــاممیکننــدو ــاهــمقی ــنکــههمگــیب ای
آنچــهبــهدســتمیآورنــد)انقــاب(جــز
ــایصاحــبشــما)حضــرت ــهدســتتوان ب
بــه )عّجلاهللفرجهالشــریف(( مهــدی
کشــتههای نمیســپرند. دیگــری کــس
آنــانشــهیدمحســوبمیگــردد،اگــرمــن
را خویشــتن میکــردم درک را زمــان آن
بــرایصاحــبایــنامــرنگــهمیداشــتم.

امامباقر)علیهالّسام(
مجلسی، محمدباقر، بحاراالنوار، ج۵۲، 

ص۲۴۳، چ اسالمیه.

نقطه شروع انقالب بزرگ جهان
بــزرگ انقــاب شــروع نقطــه مــا انقــاب
حضــرت پرچمــداری بــه اســام، جهــان
حجــت)ارواحنافــداه(اســتکــهخداونــد
ــانمنــتنهــد برهمــهمســلمانانوجهانی
وظهــورفرجــشرادرعصرحاضــرقــراردهــد.

امامخمینی،صحیفهنور،ج۲۱،ص۱۰۸

این، آینده قطعی شماست
بــا پــروردگار، فضــل بــه ایــران ملــت
معنــوی کمکهــای بــا الهــی، هدایــت
غیبــیوبــاادعیــهزاکیــهوهدایتهــای
ارواحنافــداه ولیاهللاالعظــم معنــوی
بــار را اســامی تمــدن توانســت خواهــد
بــا کاخ و کنــد ســربلند عالــم در دیگــر
برافراشــته را اســامی تمــدن عظمــت
شماســت. قطعــی آینــده ایــن، نمایــد.
حرکــت ایــن بــرای را جوانــان،خودشــان
نیروهــایمؤمــنو کننــد. آمــاده عظیــم

دهنــد. قــرار هــدف را ایــن مخلــص،
رهبرانقابدردیدارجمعیازایثارگران

وخانوادههایشهدا



5یکشنبه 19 آبان 1398 /  شماره نهم / ویژه تبیین بیانیه ݡگام دوم انقالب / ضمیمه هفتݡگی روزنامه قدس



ضمیمه هفتݡگی روزنامه قدس / ویژه تبیین بیانیه ݡگام دوم انقالب /  شماره نهم / یکشنبه 19 آبان 1398 6

 باید فضا را برای
خریداران یوسف آماده ݡکنیم

ݡگفت وݡگو با حجت االسالم سعید آخوندی، مدیر مجتمع خیمة االنتظار

مصاحبه: علیرضا   آقاجانی

کجا   ■ ایده اولیه خیمةاالنتظار از 
گرفت؟ شکل 

که  گرفت  شکل  ما  در  دغدغه  این   ۱۳۷۶ سال 
باوجود اینکه یکی از وظایف شیعیان، شناخت حضرت 
صاحب الزمان)عج( است، ولی زمینه ها و فضاهای الزم 
محدود  و  کم  جامعه  در  حضرت  با  مردم  ارتباط  برای 
در  هم  شعبان  نیمه  در  حتی  سال ها  آن  در  است.  
این  به  و  نمی افتاد  توجهی  درخور  اتفاق  شهر  فضای 
در  گرفتیم  تصمیم  ما  می شد.  توجه  کمتر  موضوع 
 ، خیمه  این  که  کنیم  برپا  خیمه ای  شعبان  نیمه  ایام 
را  باشد. دهه ای  بلکه خیمه جشن  نباشد؛  عزا  خیمه 
هم برای برگزاری جشن والدت حضرت در نیمه شعبان 
دهه  این  جشن های    ۹۶ تا   ۷۶ سال  از  و  برنامه ریزی 
کار تبلیغی و شعائری می کردیم.  را برگزار  کردیم. بیشتر 
کارهای مهدوی  همین برنامه ها تابوی نرفتن به سمت 
در جامعه را شکست و برنامه های متنوعی شروع شد و 
به نوعی دهه مهدویت و فضای مهدوی در شهر رونق 

گرفت.
 ۹۶ سال  در  مردم،  گسترده  استقبال  و  اقبال  با 
چشم اندازی برای خیمةاالنتظار ترسیم شد و تصمیم 
از  کنیم.  پیدا  ورود  هم  دیگری  فضاهای  به  گرفتیم 
را  ثابتی  مکان  بتوانیم  که  بود  این  تصمیمات  اولین 
تربیتی  و  تبلیغی  نگاه  با  مهدوی  فعالیت های  برای 
موقت  مکانی  خیمه،  قبلی  مکان  چون  کنیم.   ایجاد 
گرفته بود و در  که به صورت امانی در اختیار ما قرار  بود 
باید تحویل می دادیم. همین موضوع باعث  سال ۹۷ 
کنیم و به یک مدل موفق برای پشتیبانی  که فکر  شد 

مالی مجموعه های مردمی فرهنگی برسیم. 

■ علت این پشتوانه قوی مردمی را در چه 
می دانید؟

هر وقت با فکر، تدبیر و برنامه ریزی و مدیریت درست، 
استقبال  مردم  کنیم،  طراحی  را  فرهنگی  برنامه  یک 

نیمه  برای  ما  مثال  می کنند. 
فکر  اتاق  قبل  ماه  دو  از  شعبان 
جزئیات  تمام  روی  و  می گذاشتیم 

کار فکر می کردیم.
کردیم  کم کاری  ما هرجا در انقالب 
انقالب  این  وگرنه  خوردیم.  ضربه 
کار  گر پای  که ا آن قدر قدسی است 
و  می شوند  جمع  مردم  بایستیم، 
مردم  برای  را  ناب  اسالم  می توان 
نکردیم  اقدام  جا  هر  کرد.  تبیین 
حجتیه  انجمن  خوردیم.  ضربه 
ما  که  می شود  پدیدار  وقتی 
را  ناب  اسالم  و  مهدویت  نمی آییم 

کنیم.  به مردم معرفی 

■ در مورد این الگویی 
که فرمودید توضیح 

می دهید؟
ایجاد  مهدوی  مشارکتی  موقوفه  عنوان  با  را  طرحی  ما 
خیمه  وارد  که  مخاطبانی  به  ح  طر این  در  کردیم. 
مبلغ  روزانه  تا  می کردیم  اهدا  صندوق هایی  می شدند، 
کنار بگذارند و این  کمی را به نیت سالمتی امام زمان)عج( 
که از آن ها می گیریم،  که با مبالغی  اختیار را به ما بدهند 
و  فقهی  امور  کنیم.  ایجاد  زمان)عج(  امام  برای  وقفی 
به  توجه  با  انجام دادیم. در سال ۹۷  را هم  قانونی الزم 
 ۳۳۰ زمین  قطعه  دو  شده،  ایجاد  مردمی  ساماندهی 
البته  کردیم.  خریداری  تومان  ۲میلیارد  مبلغ  به  متری 
بنا شد عمده مبلغ ملک را به صورت اقساط به فروشنده 

کنیم.  پرداخت 

■ چه مقدار پرداخت نقدی داشتید؟
ساماندهی  و  جمع آوری  که  مردمی  مبالغ  به  توجه  با 
کار  ابتدای  در  تومان  میلیون   ۳۰۰ حدود  بود،  شده 
حضرت  نظر  و  الهی  الطاف  نباید  البته  دادیم.  تحویل 
گر  ا می فرماید  خدا  کنیم.  فراموش  را  صاحب الزمان)عج( 
کاری الهی انجام دهید ما راه ها را برای شما باز  کنید  نیت 
می کنیم. با توجه به نیت دوستان و پشتوانه و ساماندهی 
ایجاد  هم  نگاهمان  کردیم.  خریداری  را  ملک  مردمی، 
از بیش  هم  االن  تا  بود.  تربیتی  و  فرهنگی  مجتمع   یک 

۱/5 میلیارد از اقساط ملک پرداخت شده است. 

■ موقوفه مشارکتی مهدوی تفاوتش با سایر 
کمک های مردمی چیست؟

ک  امال یا  خانه  صاحب  که  فردی  قدیم،  وقف های  در 
بود می آمد و یک وقفی می کرد. با توجه به شرایط امروز 
اما  باشد.  امکان پذیر  کمتر  شاید  وقف  نوع  این  جامعه 
کنار هم قرار می گیرد می توان با  وقتی پول های اندک در 
پول های  مردم  این جا  در  داد.  انجام  بزرگی  کارهای  آن 
کم خود را دادند و ما آن را برای خرید یک ملک استفاده 
که توسط پول های مردم  کردیم . لذا ملکی  و آن را وقف 
کار خیر و منشأ اثری در  خریداری می شود، تا هر زمان هر 

آن انجام شود واقفین در آن سهیم هستند. 
را  مبالغی  فرد  اینکه  یکی  داریم.  پرداخت  نوع  دو  ما 
کمک می کند و نوع دیگر اینکه ما هر  بدون تعیین مبلغ 
کرده ایم قسط بندی  که ۳ میلیون خریداری  متر مربع را 
کردیم. واقفان می توانند یک متر از زمین را خریداری و به 
نیت های مختلفی وقف و ماهانه 5۰هزار تومان پرداخت 
خرد  و  اندک  پول های  که  بود  این  در  کار  زیبایی  کنند. 
گرفت و این می تواند خودش الگویی برای  کنارهم قرار  در 
مجموعه های  پویاسازی  برای  مردمی  خرد  کمک های 

فرهنگی باشد.

■ چرا سراغ خیرین با سرمایه زیاد نرفتید و به 
کردید؟ سرمایه های خرد مردمی تکیه 

که ما نباید به سراغ پول های  همیشه به بچه ها می گویم 

گعده گروه فرهنگی تربیتی نوجوانان خیمةاالنتظار

نمایی از مراسم 
جشن نیمه شعبان در 

خیمةاالنتظار
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باید  باشیم.  خرد  پول های  دنبال  باید  ما  برویم.  کالن 
که می خواهند یوسف را بخرند فراهم  فضا را برای کسانی 
را جزو خریداران یوسف  بتوانند اسم خودشان  تا  کنیم 
را  یوسف  آمدند  پولدارها  خیلی  نرود  یادمان  بنویسند. 
که می خواست با  بخرند. اما اسم آن پیرزنی ماندگار شد 

کالف نخش یوسف را بخرد.
من  بیایید  که  زده  زنگ  فردی  می بینیم  اوقات  گاهی 
می روند  بچه ها  وقتی  بدهم.  را  مبلغی  یک  می خواهم 
که وضعیت زندگی اش طوری  در خانه آن فرد، می بینند 
کمک بشود، ولی با عشق  که باید یک مبلغی به او  است 
اسم  تا  گذاشته ام  کنار  پول  می گوید من چندماه است 

من هم جزو واقفان باشد. 

■ در مجتمع فرهنگی تربیتی خیمه چه 
کرده اید؟ برنامه هایی را سازماندهی 

که  مهدویت«  »کانون  داریم.  کانون  هشت  اینجا  در  ما 
ترویج فرهنگ و معارف مهدوی را دنبال می کند؛ »کانون 
مشارکتی،  موقوفه  بحث  آن  در  که  مقاومتی«  اقتصاد 
و  طالب  »کانون  می شود؛  دنبال  تولید  و  اشتغال زایی 
مبلغین« که برای پوشش دادن فضاهای تبلیغی در شهر 
که به دنبال  و حاشیه شهر است؛ »کانون قرآن و عترت« 
آموزش قرآن به نونهاالن و نوجوانان است؛ »کانون ایثار 
که سالگرد شهدای جهان اسالم را در خیمه  و مقاومت« 
اولویت  با  که  محرومیت زدایی«  »کانون  می کند؛  برگزار 
کارگاه های  و  می کند  کمک  فقرزدایی  به  اشتغال زایی 
و  کودک  »کانون  است؛  کرده  راه اندازی  را  کوچکی 
دبستان  و  پیش دبستانی  شعبه  دو  در  که  نوجوان« 
خادمیاران  »کانون  آخر  در  و  است  شده  راه اندازی 
که بیش از ۳5۰ خادم برادر و خواهر به فعالیت  مهدوی« 

مشغول هستند.

■ آیا تمام این فعالیت ها را در راستای 
انتظار و مهدویت می دانید؟

که  کاری  که هر  ما مهدویت را منحصر به این نمی دانیم 
به  بچسبانیم  مهدوی  پسوند  یک  بکنیم،  می خواهیم 
در  را  اسالمی  مباحث  چارچوب  بتوانیم  که  همین  آن. 
کرده ایم  که ایجاد  کرده و ببینیم مسیری  آن فضا ایجاد 
در  قطعا  است  زمان)عج(  امام  ظهور  زمینه سازی  مسیر 

دایره فرهنگ مهدویت قرار می گیرد. 

که ببرید و خسته شوید؟  ■ جایی بوده 
ادارات  در  که  کاری  فضاهای  از  که  است  بوده  گاهی 
گفته ام من  هست خسته شده ام. همان جا به دوستان 
می روم یکی دو ساعت دیگر می آیم. سوار ماشین شده ام 
حیات  و  جان  بچه ها  پیش  پیش دبستانی  آمده ام 
امام  ناب  فضاهای  از  وقت  هیچ  برگشته ام.  و  گرفته ام 
که مردم به وجود آورده اند آدم خسته نمی شود؛  زمانی 

بلکه دلگرم می شود.

 ماجرای خانه دار شدن خیمةاالنتظار
کردیم بــه وقف جمعی مهدوی و ســال بعدش به  مــا اقدام 
که امانی دست شما است را برگردانید.  گفتند آن زمینی  ما 
کــه قــرار بود ما بی جــا و مــکان شــویم می بینیم خود  وقتــی 
حضــرت می آیند و زمینه خرید این ملک را فراهم می کنند.  
وقتــی پــای معاملــه با مالــک زمیــن فعلی خیمه نشســتیم 
که پولی نداریم به شــما بدهیم. حضــرت دل آن  گفتیــم مــا 
فرد را نرم کرد و ملکی که خودش نقدا دو میلیارد خریده بود 
به صورت اقساط ماهیانه 70 میلیون تومان به ما فروخت. 
جالــب اینکــه یک ماه بعــد قیمت این ملــک 3 برابر افزایش 
کار و برنامه ریزی بشــری  کــرد. مگــر می شــود این هــا را  پیــدا 

دانست؟

 بلیتی نذر آقا
که جشــن نیمه شــعبان می گرفتیم صندوق  آن ســال هایی 
که  کمک های مردمی می گذاشــتیم. چند ســالی بود  بــرای 
سرویس برگشت می گذاشتیم. آن زمان هنوز بلیط اتوبوس 
که پول های جمع شــده را از صندوق بیرون  بود. یک شــب 
می آوردیــم یک بلیت البه الی پول هــا دیدم. توجهم جلب 
پشــت  دیــدم  و  شــد 
چیــزی  بلیــت 
شــده  نوشــته 

است . پشت بلیت نوشته بود یاابن الحسن من پول دیگری 
کنم، این هم بلیت برگشــت  کمک  نداشــتم به خیمه شــما 
من برای خانه بود. چون سرویس برگشت بود من این بلیت 

کمک می کنم برای خیمه شما.  را 

  بچه ام  را با امام زمان آشنا ݡکنید
یــک بــار خانمی با شــمایل خــاص آمده بــود فرزنــدش را در 
کنــد. داشــتم فضاهــای رفاهــی و  پیش دبســتانی ثبت نــام 
کار را برایشان تعریف می کردم که گفت: ببخشید من  جانبی 
شــنیده ام شــما در اینجا امام زمان)عج( را به بچه ها معرفی 
گر می خواســتم بچه ام  می کنیــد. از این برنامه ها برایم بگو. ا
کند جاهای دیگر زیاد بود. من آمده ام اینجا  تفریح و ورزش 

بچه ام با امام زمان)عج( و دین آشنا شود.

  ارزش سرمایه های مردمی و اجتماعی 
کــه خواســتیم بســازیم دیدیــم در  طبقــه ســوم مجتمــع را 
گچ کار داریــم، لوله کش  مجموعــه مخاطبینمــان بنا داریــم، 
گر توسط  که ا که این طبقه 500متری را  و... نتیجه این شد 
دیگــران می خواســت ســاخته شــود حداقــل 6مــاه زمــان و 
هزینه زیادی می برد، توســط همین افراد مرتبط در یک ماه 

کم تر به بهره برداری رسید. با هزینه ای به مراتب 

نامه ای به امام زمان)عج( پشت بلیـط

در بین الطلوعین تاریخ
قرار گرفته ایم

 راهپیمایی نمادین
13 آبان در پیش دبستانی 

خیمةاالنتظار

اسامی واقفان بنای خیمةاالنتظار

حاشیه
چند خاطره درس آموز

از زبان حجت االسالم سعید آخوندی

گرفته ایــم. پیروزی  مــا در بیــن الطلوعیــن تاریــخ قــرار 
انقالب، طلوع اول اســت و ما منتظر طلوع دوم،یعنی 
ظهور بقیةاهلل)عج( اســت هســتیم. در بین الطلوعین 
وظایف انسان سخت و عرصه ها تنگ می شود. چون 
وقتی شــما در بین الطلوعین از خواب بیدار می شــوید 
کمی بخوابم دیگــر وقت می گذرد و نمازت  گــر بگویید  ا
گــر انســان بین الطلوعیــن را بفهمــد  قضــا می شــود. ا
که زمان خواب نیســت. و به فرموده قرآن اذا  می داند 
کار دیگری  غ شــدی به  کاری فار گر از  فرغــت فانصــب ا
کار  کاری را انجــام می دهــی همــان  گــر  مشــغول شــو. ا
کار خودت را بســاز چون  را مرکــز دنیــا بدان و بــا همان 
وقت کم داری و زمان زمان خاصی است. ما معتقدیم 
کنیم بهترین  گر بتوانیم اسالم ناب را به مردم معرفی  ا

وظیفه را در بین الطلوعین انجام داده ایم. 
مــا در بحــث مهدویــت ازهمــان ابتــدا نگاهمــان ایــن 
کنند  که فقط مردم بــرای او دعا  که امــام زمانی را  بــود 
را بــه جامعــه معرفــی نکنیــم. ما انتظــار را یــک حرکت 
می دانیــم؛ نــه ســکون. در انتظــار بــاران نیســت آنکــه 
بذری نپاشیده است. لذا قائلیم که منتظر باید حرکت 
کنــد و نســبت به مســائل اجتماعی  را از خــودش آغــاز 
فرهنگــی و سیاســی جامعــه بی تفــاوت نباشــد. هــم 
خودش به حرکت برسد و هم اطرافیانش را به پویایی 

و حرکت برساند.
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 برخـی معتقدنـد علی رغـم تصـور عامـه، سـینما 
یعنـی  اسـت.  ایدئولوژیـک  شـدیدا  هالیـوود  در 
بی غرضانـه،  ژسـت های  و  بی طرفانـه  ظاهـر  برخـالف 
ترویـج  و  بیـان  دنبـال  بـه  تولیداتـش  در عمـده  هالیـوود 
کـم ایـاالت متحـده اسـت. ایـن مطلـب  تفکـرات نظـام حا
را بـا نگاهـی بـه تولیـدات بـزرگ هالیـوود و خصوصـا نحـوه 
کادمـی اسـکار بـه ایـن فیلم هـا می شـود  تقسـیم جوایـز آ
کشـورهای  کـه حتـی فیلم هـای  کـرد. تـا جایـی  مشـاهده 
راه  اسـکار  مراسـم  همچـون  جاهایـی  بـه  کـه  هـم  دیگـر 
می یابنـد، چنانچـه بـا نـگاه ایدئولوژیـک هالیـوود بـه آن 

بیاینـد،  در  جـور  کشـورها 
قـرار  اسـتقبال  مـورد 

می گیرند.
وجـود  ایـن  بـا  امـا 
بسـیاری  در  کـه  چیـزی 
بـه  کـه  سـینماهایی  از 
مراتـب از هالیـوود عقب تر 
کـرده  پیـدا  رواج  هسـتند 
گـر  ا کـه  اسـت  ایـن  اسـت 
مضامیـن  دارای  فیلمـی 
بـود،  ایدئولوژیـک 
شکسـت خورده  قطعـا 
و  اسـت  غیرهنـری  و 
را  آن  منتقدیـن  جامعـه 
مفهوم زدگـی  چـوب  بـا 
حالـی  در  ایـن  می راننـد. 
از  بسـیاری  کـه  اسـت 
تاریـخ  تولیـدات  بهتریـن 
کامـال ایدئولوژیک  سـینما 
فیلم هایـی  بوده انـد. 
کازابالنـکا،  ماننـد: 
پـل  شـیندلر،  فهرسـت 

حتـی  دیگـر.  فیلم هـای  بسـیاری  و  کـوای  رودخانـه 
کـه اصـل و اسـاس ژانـر وسـترن، خـود بـه  گفـت  می تـوان 
بـه خـود و دیگـر  آمریکایـی  آمریـکا و  نـگاه  تنهایـی مـروج 

اسـت. توسـعه  مفهـوم  و  کشـورها 
جهانـی  عرصـه  در  آن  بـا  کـه  تفکـری  و  اسـالمی  انقـالب 
می توانـد  کـه  داد  نشـان  خـود  از  قابلیتـی  کـرده  ظهـور 
تمـام عرصه هـا را بـا نـگاه خـودش تحـت تأثیـر قـرار دهـد. 
کـه در سـال هـای اولیـه انقـالب و در زمانـی  از جملـه هنـر 
کـه تـازه روح انقـالب در ایران دمیده شـده بـود، تولیدات 
اولیـه آن تـازه بـه دنبـال یافتـن زبـان خـود شـد و آرام آرام 
قلـم  بـا  کم کـم  بیـاورد.  زبـان  بـه  را  چیزهایـی  توانسـت 
شـهید آوینـی و نـگاه نقادانـه و فهـم روشـن او ایـن سـینما 
درک  بهتـر  انقـالب  بـا  را  خـودش  نسـبت  و  شـد  منقح تـر 
کارگردان های  کـرد. در طـول سـال ها و با آمدن و آزمـودن 
مختلـف، ایـن سـینما فـراز و فرودهایی داشـت و می توان 
گفـت پـس از چهـار دهـه از انقـالب، ایـن سـینما دارد بـه 

نزدیک تـر می شـود. و  نزدیـک  پختگـی خـودش 
کـودک  مسـئله  بـه  پرداختـن  فیلم هـا،  ایـن  بیـن  در 

آن  بـه  حـال  بـه  تـا  کـه  بـوده  دیگـری  عرصـه  نوجـوان  و 
کـه  دلیـل  ایـن  بـه  یـا  حـاال  بـود.  نشـده  جـدی  توجـه 
کارگردان هـای بـزرگ سـینمای انقـالب چنـدان میلـی بـه 
را  اینکـه اهمیـت اساسـی آن  یـا  ایـن سـینما نداشـتند و 
نادیـده می گرفتنـد. فیلـم »منطقـه پـرواز ممنـوع« تـالش 
سـاخت  بدهـد.  کاری  چنیـن  بـه  تـن  شـجاعت  بـا  دارد 
کـودک و نوجـوان، بـا نـگاه انقـالب اسـالمی  فیلمـی بـرای 
غ از داسـتان فیلـم و نقـاط مثبـت و منفـی، اهمیـت  و فـار
بـه چنیـن حیطـه ای، حرکتـی  ویـژه ای دارد. اصـل ورود 
که نمونه ای از این  شـجاعانه و حماسـی اسـت. خصوصا 
سـینما و بـا ایـن نـگاه تـا بـه 
کشـور نبـوده اسـت  حـال در 
رجـوع  امـکان  فیلمسـاز  و 
را  رفرنـس  و  نمونـه  یـک  بـه 
را  چیزهـا  برخـی  و  نداشـته 
امتحـان  شـخصا  بایسـتی 

اسـت. می کـرده 
از ایـن جهـت بیـش از آنکـه 
خـود فیلـم اهمیـت داشـته 
دارد  کـه  جایگاهـی  باشـد، 
حائـز  کـرد  خواهـد  پیـدا  و 
ممکـن  اسـت.  اهمیـت 
هـم  جاهایـی  در  اسـت 
باشـد  داشـته  اشـتباه هایی 
کـه بـا وجـود پیشـگام بـودن 
چشم پوشـی  قابـل  فیلـم 
اینکـه  بـر  عـالوه  اسـت. 
ممنـوع«  پـرواز  »منطقـه 
بهـره  بـا  اسـت  توانسـته 
اصولـی  و  قواعـد  از  بـردن 
کـودک  سـینمای  در  کـه 
و  اسـت  کـم  حا نوجـوان  و 
ایـران،  اقتضائـات سـینمای  و  بومـی  بـه شـرایط  نـگاه  بـا 
بتوانـد  کـه  کنـد  خلـق  جـذاب  و  فـرم  خـوش  فیلمـی 
مخاطـب نوجوانـش را صندلـی سـینما بـا خـودش همـراه 
کنـد و در عیـن حـال مفاهیـم اساسـی خـودش را در دل 

بنشـاند. مخاطـب 
در سـینمای  ایـن سـن  بـرای  بـه حـال  تـا  کـه  مفاهیمـی 
گفته شـده اسـت. مفاهیمی  کمتر  گفته نشـده و یا  ایران 
تـالش  و  کار  اسـتکبار،  بـا  مبـارزه  خودکفایـی،  همچـون 

جهـادی و ... .
کـه  کـرده  گرفتـن انتخـاب  ایـن فیلـم آسـمانی را بـرای اوج 
کسـی وارد آن شـده اسـت و وارد منطقـه ای شـده  کمتـر 
ایـن  بـه  گـر  ا اسـت.  بـوده  ممنـوع  پـرواز  منطقـه  قبـال  کـه 
خـودش  ایـرادات  فیلمسـاز،  و  شـود  کافـی  توجـه  فیلـم 
از آن درس بگیـرد، چـه بسـا در  بـه خوبـی بشناسـد و  را 
مـا عرصـه  نوجـوان  و  کـودک  آینـده سـینمای  سـال های 
غ هایی شـود و چـه بسـا بـه تولیداتـی  پـرواز چنیـن سـیمر
کـه قابلیـت عرضـه در عرصـه جهانی را هم داشـته  برسـیم 

باشـند.

سیاستی وجود دارد که نعمت 
ت ایران 

ّ
وجود جوانان را از مل
 سلب کند

کــه بارها  مــن همین جا تنّبــه بدهم ایــن مطلبی را 
کــرده ام؛ سیاســتی وجــود دارد که این  و بارهــا تکــرار 
کنــد؛ نعمــت وجــود  نعمــت را از مّلــت ایــران ســلب 
جوانان انبوه و فراوان را. نتیجه این مســئله تحدید 
نســل، 10 ســال دیگر، 15 ســال دیگر این خواهد بود 
کم از نسل جوان مشاهده  که شما دیگر کشور را مترا
کــرد؛ و اینکه بنده این همه تکرار می کنم،  نخواهید 
کید می کنم، هشدار می دهم، به خاطر این است.  تأ
اقدامــات  و  از خطــرات  بعضــی 
کــه اثر  ک هســت  خطرنــا
آن بعــد از 10 ســال، 20 
خواهــد  ظاهــر  ســال 
که دیگر  شد، آن وقتی 
 کاری هم نمی شود کرد. 
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حامد مکدی 

»آمریکا منفی بیست« به دنبال 
»ایران بیست« منتشر شد

فنـاوری  یـک  بین المللـی  رتبه بندی هـای 
نقـاط  سـمت  بـه  کشـورها  هدایـت  بـرای  حکمرانـی 
بـه  سـنجش  رژیم هـای  ایـن  کـه  اسـت  برجسـته ای 
پـای ملت هـا  مثابـه خط کـش و نشـانگر رشـد پیـش 
نرم افزارهـای  ایـن  طـراح  می گـذارد.  دولت هـا  و 
سـنجش  و  پایشـگر  پیشـرفت،  وضعیـت  سـنجش 
گـروه منتشـرکننده نتایـج ایـن اعـداد و آمـار در مـورد 
سـازمان های  یـا  آمریکایی هـا  خـود  آمریـکا،  کشـور 
هسـتند. کشـور  ایـن  بـه  وابسـته   بین المللـی 

کار،  بررسی آمارهای مهمی مربوط به حوزه سالمت، 
اقتصـاد، امنیـت و... بـه صـورت متعـدد یـک معنـا را 
نشان می دهد؛ آمریکا و عمده کشورهای غربی دارای 
بدتریـن جایـگاه و رتبـه بین المللی هسـتند و به تعبیر 
کشـور پاییـن جهـان قـرار دارند.  عـددی، جـزء بیسـت 
کتـاب »ایـران  کتـاب »آمریـکا منفـی بیسـت« به دنبـال 
آمارهـا  از  محـدودی  تعـداد  بررسـی  بـه  بیسـت« 
که بیانگر بی اطالعی ما ایرانیان و بسـیاری  می پردازد 

آمریکاسـت. قهقـرای  از  جهانیـان  از 

یادداشت


