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نگاه

توهمصدامگونه

اظهارات  و  نظامــی  تحــرکات 
ســران  از  برخــی  نســنجیده 
کشورهای همسایه شمال غربی کشورمان از 
یک  ســو  و کشــاندن پــای رژیــم جعلی 
صهیونیستی به منطقه قفقاز جنوبی از دیگر 
سو، از تصور باطل امکان تغییر ژئوپلیتیک 
منطقه خبر می دهد. بــدون تردید طراحان 
اصلی نقشه هایی که منافع و امنیت ملی ایران 
را نشانه  می روند؛ آمریکا،  رژیم صهیونیستی 
و دولت های خبیثی چون انگلیس هستند؛ 
اما بیچاره آن کسانی که وارد این بازی های 
ضد ایرانی می شــوند. مخاطب اصلی این 
نوشتار، کسانی هستند که امروز دچار همان 
توهم خودبرتر پنداری و شکســت ناپذیری 
رژیم بعث عراق و شــخص صدام معدوم 
شده اند. بهتر آن است که این افراد، بیش از 
پیش تأمل کرده و با مروری بر توطئه های 42 
سال گذشــته علیه انقالب اسالمی و ملت 
ایــران،  عاقبــت کار خــود را از هم اکنون 
پیش بینی کنند. بیش از چهار دهه است که 
قدرت های اســتکباری و زورگــوی عالم، 
 باتصــور تجزیه ایــران و حاکم شــدن بر 
مقدرات ملت بزرگ ما دست به توطئه های 
کوناگون می زنند، اما اکنون ملت بزرگ ایران 
در چــه موقعیتی قــرار دارد و آنــان در چه 
وضعیتی به سر می برند؟ این فتنه انگیزی ها نه 
تنها نتوانست آسیبی به ملت بزرگ ایران وارد 
کند بلکه مقاومت مردم مسلمان و انقالبی 
باعث پدیدایی جبهه قدرتمند مقاومت در 
منطقه راهبردی غرب آسیا شد که ایران را به 
یک قدرت راهبــردی و تعیین کننده تبدیل 
کرد. کسانی که در باکو و آنکارا در زدوبند با 
نمایشنامه نویســی  بــا  و  صهیونیســت ها 
آمریکایی ها، تصور تحقق رؤیاهای شان را 
دارند، لحظــه ای درنگ کرده و ســری به 
خیال پردازی ها و توهمات صدام حســین 
عفلقی در ماه های پیش از آغاز جنگ در 31 
شــهریور 1359، یعنی 41 سال قبل بزنند. 
صدام با یک ارزیابی غلط از شرایط انقالب 
اســالمی، خود را  فاتح تهران می دانست و 
خواب رهبری  جهان عــرب را می دید! اما 
امروز صدام و رژیم بعث عراق کجاست و 
جمهوری اســالمی ایــران در چه موقعیتی 
است؟ تعجب آن اســت که امروز،  افرادی 
پیدا می شــوند که بــا وجــود قدرت یابی 
جمهــوری اســالمی و جبهــه مقاومت از 
یک سو،  و افول قدرت آمریکا و متحدانش از 
دیگرسو،  در قبال جمهوری اسالمی همانند 
صدام دچــار توهــم شــده و رجزخوانی 
می کننــد! این افراد متوهم بــه طور قطع در 
صورت خطای محاسباتی،  سرنوشتی بهتر از 
صدام که به گورستان تاریخ رفت، نخواهند 
داشت. رهبر حکیم انقالب چند روز پیش 
 چند نکته راهبردی را خطاب به ســران این 
کشورها گوشزد کرده و برای بازداشتن آنان از 
رفتن به خطا فرمودند: 1ـ تأمین امنیت با تکیه 
بر دیگران یک توهم اســت.2ـ کسانی که 
برای امنیت به دیگران تکیه می کنند، سیلی 
می خورند.3ـ حضور ارتش های بیگانه در 
منطقه مایه ویرانی است.4ـ راه حل حوادث 
شمال غرب جلوگیری از دخالت ارتش های 
بیگانه در این کشورهاســت.5ـ اگر کسی 
برای برادران خود چاه بکند، اول خودش در 

چاه می افتد. 
رمز و راز این ســخن قاطع و پیش بینی 
قطعی،  ســخن برخاســته از عمق جان و 
ایمان سیدالشــهدای جبهه مقاومت است 
که گفت: »ما ملت شــهادتیم؛ ما ملت امام 
حسینیم! بپرس؛ ما حوادث سختی را پشت 
ســر گذاشــته ایم. بیا! ما منتظریم. مرد این 
میدان ما هســتیم برای شما. شما می دانید. 
این جنگ یعنی نابودی شما. شما این جنگ 
را شــروع می کنید، اما پایانش را ما ترسیم 

می کنیم....«

   سرمقاله    

دکتر یدالله جوانی
مدیر مسئول

حسین امیرعبداللهیان، با اشاره به مباحث پیش آمده در شمال 
غرب کشــور گفت: »ما اجازه نخواهیم داد صهیونیست ها در 
همسایگی ما عامل ناامنی منطقه ما شوند. در آینده نزدیک نتیجه 
اقدامات ما را برای صلــح و امنیت در منطقه خواهید دید. ما 
در تعامل با منطقه و همسایگان در حوزه قفقاز اجازه هیچگونه 

تحرک اطالعاتی به صهیونیست ها نخواهیم داد.«
وزیر امور خارجه گفت: »صهیونیست ها کمتر از این هستند 
که بخواهند تهدیدی علیه ایران به شــمار بروند؛ ولی ما حتی 
حضور امنیتی آنها را در خاک آذربایجان به نفع مردم و حکومت 

آذربایجان نمی دانیم.«

مشترک صلح 
ســردار حسین اشــتری، فرمانده نیروی انتظامی با بیان اینکه 
شاهد امنیت پایدار در کشور هســتیم، درباره تحوالت اخیر 
در مرزهای شــمال غربی کشور اظهار داشــت: »هیچ گونه 
مشکل امنیتی نداریم و پاســداران مرزی ما در حال مرزبانی 
از مرزهای کشور بوده و تجهیزات و نیروهای جدید به مرزها 

اعزام کرده ایم.«
 فرمانده ناجا با تأکید بر حســن همجــواری میان ایران و 
کشورهای همسایه تصریح کرد: »هیچ بن بستی نداریم و همه 
موانع برداشته شده و امیدوارم کشورها مسائل داخل خود را در 

داخل کشور خود حل و فصل کنند.«

 امنیت کامل
محمود عباس زاده مشــکینی، عضو هیئت رئیســه کمیسیون 
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: »آمریکایی ها و 
صهیونیست ها که در سوریه و لبنان شکست مفتضحانه ای را از 
ایران متحمل شدند، حال در قفقاز در توهم جبران شکست های 
قبلی خود هستند. آنها به خیال خود می خواهند نقشه منطقه را 
تغییر بدهند؛ اما باید بدانند که این کار شدنی نیست و در صورتی 
که بخواهند در این مسیر حرکت کنند، هزینه های سنگینی را 
خواهند پرداخت.« وی اظهار داشــت: »اینکه کشــوری مثل 
آذربایجان می خواهد امنیت خود را با تکیه بر بیگانگان تأمین 

کند باید بداند که سیلی سختی خواهد خورد.«

صهیونیست ها توهم 

محمد صرفی
روزنامه نگار

دولت تدبیر و امید در زمینه دیپلماسی معتقد بود باید 
مشکالت و تنش ها را ابتدا با کدخدا حل و فصل کرد 
که اگر چنین شود، سایر مسائل منطقه ای نیز در ذیل آن 
حل خواهد شد. این شیوه و راهبرد در عمل به شکست 
انجامید و البته کشــور هزینه هنگفتی بابت ابطال آن 
پرداخت. نه تنها تنش و مشکالت میان ایران و آمریکا 
کمتر نشد؛ بلکه فزونی هم یافت و برای نمونه تحریم ها 
دو برابر شد. روابط منطقه ای کشور نیز سیر نزولی یافت 
و تنش با برخی کشــورها به ویژه برخی از کشورهای 

عربی حاشیه خلیج فارس بیشتر شد.
با روی کارآمــدن دولت جدید، رویکرد پیشــین 
دستخوش تغییر و تحول شد. حجت االسالم رئیسی 
در دوران رقابت های انتخاباتی گفته بود گسترش روابط 
منطقه ای به ویژه با همسایگان اولویت دیپلماتیک دولت 
وی خواهد بــود. او پس از پیروزی در انتخابات نیز بر 
این رویکرد تأکید کرد. انتخاب حسین امیرعبداللهیان 
برای ســمت وزارت امور خارجه نشــانه ای عملی از 
این تغییر رویکــرد بود. دیپلماتی باســابقه که منطقه 
را به خوبی می شناســد و در تعامــل با آن و مواجهه با 
پیچیدگی هایــش مهارت دارد. طی حــدود دو ماهی 
که از عمر دولت جدید می گــذرد، وزیر امور خارجه 
سفرهای متعددی به کشورهای مختلف داشته و عالوه 
بر ســفر و مذاکرات رودررو از ســایر طرق نیز پیگیر 
مســائل دیپلماتیک بوده است. سفر به عراق، سوریه، 
تاجیکســتان، لبنان، روسیه و نشست مجمع عمومی 
سازمان ملل متحد در نیویورک، از جمله این تحرکات 
اســت. امیرعبداللهیان فقط در نیویورک با ده ها مقام 

خارجی دیدار و گفت وگو کرد.
امیر عبداللهیان در ســفر به نیویورک نشــان داد، 
دیپلماتی ماهر و قابل اتکاســت و دیــدار و رایزنی با 
حــدود 50 مقام خارجی در ســطوح مختلف، مؤید 
این ادعاست. این در حالی است که جریانی در کشور 
می کوشــد دیپلمات های انقالبــی را تخریب کرده و 
تصویری نامطلوب از آنان ارائه دهد و در مقابل جریان 
غربگرا را آشنا به زبان دنیا و متبحر در مذاکره جا بزند. 
سفر نیویورک امیرعبداللهیان و رایزنی های وی ثابت 
کرد، این فضاسازی ها از واقعیت به دور بوده و در این 
چهار دهه دیپلمات های انقالبی و کارکشته ای تربیت 
شــده اند که می توانند حامل پیام انقالب اســالمی و 

مدافع منافع ملی حتی در قلب نیویورک باشند.
تحرکات دیپلماتیــک وزیر امــور خارجه به این 
موارد محدود نشده و شرکت در نشست های مجازی 
که به دلیل کرونا امری رایج در دیپلماسی شده است، 
بعد دیگری از این تالش هاســت. شرکت در اجالس 
وزرای خارجه شش کشور همسایه افغانستان یکی از 
این موارد است. در کنار این باید به رایزنی های تلفنی 
نیز اشــاره کرد که تا کنون با طیف وسیعی از مقامات 
و شخصیت های دیپلماتیک انجام شده و معاون وزیر 
امور خارجه نیز سفرهایی به برخی کشورهای منطقه 

داشته است.
درباره ابعــاد راهبرد دیپلماتیک دولت ســیزدهم 
و الزامــات آن برای موفقیت بیشــتر، ذکر چند نکته 

ضروری به نظر می رسد؛
آمریکایی هــا عالقــه فراوانــی بــه انزوای 

دیپلماتیک ایران داشته و در این مسیر تالش ۱
زیادی می کنند. سفر و دیدارهای امیرعبداللهیان تاکنون 
نشــان داده اســت دشــمن در این هدف ناکام بوده و 
جمهوری اسالمی ایران را به عنوان یک کشور مهم و 
اثرگــذار منطقــه ای، نمی تــوان منزوی کــرد. حتی 
کشــورهای متخاصم و غیردوســت ایران نیز خود را 
بی نیاز از ایران و رایزنی با مقامات کشورمان نمی دانند. 
این موضوع خاری در چشم کاخ سفید و راهبرد تحمیل 

انزوای دیپلماتیک آن است.
 نکته دیگر آنکه عده ای می کوشند جهان را در 

چند کشور غربی خالصه کنند. این جریان 2
همه چیــز را در رابطه با غرب می بیند و می ســنجد. 
کثرت دیدارهای امیرعبداللهیان در نیویورک ثابت کرد 
این دیدگاه غلط و مطرود اســت. جهان حدود 200 
کشور دارد و زمینه برای ارتباط و همکاری با اغلب آنها 
وجود دارد. این هنر دیپلماسی ماست که چقدر بتوانیم 
از این ظرفیت استفاده کنیم. دولت رئیسی به دنبال تغییر 
ریل سیاســت خارجی کشور اســت. همکاری های 
منطقه ای و گسترش ارتباط با همسایگان از ابعاد اصلی 

این رویکرد جدید است. 
در حال حاضر آن است که ایران هر چه زودتر 3 اصلی ترین هدف و خواسته مقامات غربی 
به مذاکرات برجام برگردد. طرف های مذاکرات وین 
طــی هفته هــای اخیر فشــار بســیاری به دســتگاه 
سیاست خارجی ایران برای ادامه مذاکرات و بازگشت 
به برجام آورده اند که آخرین نمونه آن درخواست برای 
برگزاری جلسه در سطح وزرای 1+4 در جریان حضور 
امیرعبداللهیان در نیویورک برای شــرکت در مجمع 
عمومی سازمان ملل بود. این پیشنهاد در داخل مطرح و 
در نهایت تصمیم بر این شــد که هیــچ دیداری نه در 
سطح وزرا، نه معاونان و نه مدیران کل که از آن برداشت 
آغاز مذاکرات شود، صورت نگیرد؛ اما وزیر خارجه با 
سایر مســئوالن کشــورهای 1+4 به صورت جداگانه 
دیدار کند. این سیاست در سفر نیویورک عملیاتی شد و 
به طرف غربی فهماند که دوره کوتاه آمدن و دیپلماسی 

التماسی به سرآمده است.
 دیپلماسی قوی از درون خانه آغاز می شود. 

کشوری می تواند پشت میز رایزنی و مذاکره ـ ۴
با هر کشور و بازیگری در سطح بین المللی ـ قوی و از 
موضع قدرت برخورد کند که از وضعیت مناســبی در 
داخل برخــوردار باشــد. قدرت نظامی، اســتقالل 
سیاســی، ثبات امنیتی، اقتصاد باثبات و قابل قبول و 
اعتماد مردم به دولت از جمله معیارهای این پشــتوانه 
هســتند. نگاهی به وضعیت و روند عملکرد داخلی و 
خارجی دولت روحانی مؤید این مسئله است. هرقدر 
دولت پیشین در داخل ضعیف عمل کرد و اعتبار خود 
نزد مردم را از دست داد، در صحنه دیپلماسی هم دچار 
 مشکل راهبردی 

ً
افول و اشتباهات بیشتری شد. اساسا

دولت پیشین در آن بود که به جای آنکه دیپلماسی را در 

خدمت خانه و ساکنانش بداند و بخواهد، خانه را در 
خدمت دیپلماسی می    دانست. 

برای درک این موضوع کافی است به دو نمونه زیر 
به عنوان شــاهد قضیه دقت کنیــد. پایگاه خبر آنالین 
)وابســته و حامی دولت پیشین(، 19 بهمن1392، در 
یادداشــتی با عنوان »جایزه بهتریــن کارگردانی برای 
روحانی؛ در حاشیه چگونگی توزیع کاالهای اساسی« 

نوشت:
»توزیع سبد کاال باشــیوه  ای که انجام شد، نه یک 
اتفاق بود و نــه عملی که تبعات آن بــرای روحانی و 
 همین  ـ 

ً
مردانش غیرقابــل پیش بینی باشــد. او دقیقا

ازدحام، دعوا و مرافعه و احیانا له شدن زیر دست وپاـ 
 آن را برای پیشبرد استراتژی 

ً
را پیش بینی می کرد و اصال

خارجی خود الزم داشــت... روحانی به یک نمایش 
برای ارائه در جشنواره  های خارجی نیازمند بود؛ اینکه 
مردم حاضرند برای چند کیلو مرغ و برنج باهم درگیر 
شوند. درست اســت که روش توزیع چندان مناسب 
نبــود، اما اگر بتوان جایزه فســتیوال جهانی را به خود 
گرفت، به تحقیر چند روزه  ای که بازیگران آن شــدند، 

می ارزید.«
بعدهــا البته محمدجواد روح، ســردبیر نشــریه 
اصالح طلب صــدا )ارگان حزب اتحــاد ملت(، در 
تاریخ 1۶ آذر 1398 درباره شوک بنزینی سال 1397، 

به پایگاه انصاف نیوز گفت:
»چرا روحانی چهار روز قبل از گرانی بنزین آنگونه 
سخنرانی می   کند؟ کدام رئیس جمهور اعالم کرده بود 
که فالن  قدر کسری بودجه داریم؟... همه اینها، یعنی 
روحانی می  خواهد به هر قیمتی شده، دوباره با آمریکا 
مذاکره کند. اینجــا بود که قمار کرد. وقتی دید چیزی 
دســتش ندارد، بنزین را گران کرد تا جامعه به شرایط 
اقتصــادی واکنش نشــان دهد؛ فشــار از پایین اتفاق 
بیفتد تا در باال چانه زنی کنند که مذاکره انجام شــود. 
می  گویند وزیر اطالعات در جلسه دولت هشدار داده 
اگر بنزین را گران کنید،  جامعه به هم می ریزد و روحانی 
خندیده است. اینکه می  گویند گران کردن بنزین تصمیم 
 
ً
غیرکارشناسی و اطالع رسانی آن هم غلط بوده؛ اتفاقا
از نظر روحانی، تصمیم هم کارشناسی بوده و هم نحوه 
اطالع  رســانی ـ در واقع اطالع   نرسانی ـ درست بوده تا 

جامعه بیشتر عصبانی شود«!
دولت رئیسی به درستی دریافته است تا وقتی اوضاع 
داخل خانه سامان نیابد، در بیرون از خانه نیز نمی توان 
کاری مؤثر  و پایدار رقم زد. این تغییر رویکرد پشتوانه ای 

قوی برای دیپلمات های دولت جدید خواهد بود.
 دولت ســیزدهم برای توفیق در سیاســت 

خارجی خــود از تغییر و تحــول عمیق در ۵
نیروی انســانی خود گریزی ندارد. ســفارتخانه های 
کشورمان نیازمند خانه تکانی جدی هستند. البته این کار 
آســان نیســت و موانع و مقاومت های خاص و قابل 
توجهی در این زمینه وجود خواهد داشــت؛ اما بدون 
تحمل سختی این تحول، نمی توان به موفقیت گسترده و 
پایدار امید چندانی داشت. متأسفانه، پست سفارت در 
موارد متعددی به نوعی رانت سیاسی تبدیل شده و به 
افرادی اعطا می شود که تجربه و تبحر دیپلماتیک الزم 
را ندارند. برای آنکه لــزوم این خانه تکانی بهتر درک 

شــود، کافی است به دو ســرنخ توجه کنید. نخست 
اظهارات علی ماجد، سفیر پیشین کشورمان در آلمان 
که پس از دستگیری اسدالله اسدی بیان شد. مورد دوم 
افشار سلیمانی، سفیر اسبق کشورمان در باکو و مواضع 
وی درباره شیطنت های اخیر جمهوری آذربایجان علیه 
کشورمان است. اینها فقط دو نمونه از طیفی هستند که 
قرار است دیپلماسی کشور را پیش ببرند. بدون تعیین 
تکلیف چنین افرادی که مشخص نیست با چه قاعده و 
ضابطه ای سکاندار سفارت جمهوری اسالمی ایران در 
کشوری دیگر بوده اند و بی شک امثال آنان هم هستند، 
هرگونه سیاست و تالش دیپلماتیک محکوم به شکست 

است.
 و باالخره نکته نهایی و البته بســیار مهم در 

زمینه سیاســت خارجی دولت ســیزدهم، ۶
نسبت و رابطه میدان و دیپلماسی است. متأسفانه دولت 
تدبیر و امید میان این دو نسبت تقابلی تعریف کرده و بر 
این اســاس عمل کرد. ماجرا در اواخر عمر دولت با 
ـ  دیپلماسی، به سطح رسانه ها و  دوقطبی مخرب میدان 
افکار عمومی هم کشــیده شد. انتشــار فایل صوتی 
مصاحبه ظریف که در آن مدعی می شــود دیپلماسی 
همیشه فدای میدان شده است، اوج این ماجرا بود که 
جنجال بسیاری برپاکرد. این وضعیت چنان خسارت بار 
بود کــه رهبر معظم انقالب نیز ناگزیر به موضع گیری 
شدند و در اردیبهشت ماه امسال طی سخنانی فرمودند: 
»از بعضی از مسئولین کشور هم این روزها حرف هایی 
شنیده شد که برای انســان مایه  تعّجب و مایه  تأّسف 
اســت، و شــنیدیم که رسانه های دشــمن و مخالف 
جمهوری اســالمی هم این حرف ها را پخش کردند. 
 متأّسف می شــود وقتی که این مطالب را 

ً
انسان واقعا

می شــنود. بعضی از این حرف ها تکــرار حرف های 
خصمانه  دشمنان ما اســت، تکرار حرف های آمریکا 
 فرض کنید آمریکایی ها سال ها است 

ً
است. حاال مثال

ت 
ّ

از نفوذ جمهوری اســالمی ایران در منطقه  به شــد
ناراحت و ناراضی اند؛ از نیروی قدس ناراحت بودند به 
خاطر این، از شهید سلیمانی ناراحت بودند به خاطر 
این، شهید ســلیمانی را به شهادت رساندند به خاطر 
این؛ هر چیزی که عامل نفوذ معنوی جمهوری اسالمی 
در منطقه باشد، برای آنها بد است. ما نباید حرفی بزنیم 
کــه این معنا را تداعی کند که مــا داریم حرف آنها را 

تکرار می کنیم... .«
هماهنگی میان میدان و دیپلماسی ضامن موفقیت 
است. دیپلماتی که پشتش به قدرت کشور گرم نباشد، 
در هیچ مذاکره و مراوده ای حرفی برای گفتن نخواهد 
داشت. جورج شولتز، دیپلمات مشهور آمریکایی در 
این زمینه عبارت قابل تأملی دارد: »اگر سایه قدرت بر 
سراسر میز رایزنی سایه نینداخته باشد، مذاکره پوششی 

برای پنهان کردن افتضاح تسلیم است.« 
امیرعبداللهیان به عنوان سکاندار دستگاه دیپلماسی 
کشــور هماهنگی خوب و کاملی را با میــدان دارد؛ 
اما این بــه تنهایی کفایت نمی کنــد و این هماهنگی 
و همکاری باید به ســطوح پایین تر نیز تســری یابد. 
هماهنگی و همکاری میدان و دیپلماسی خنثی کننده 
توطئه های ریز و درشتی است که محور غربی، عبری، 

عربی برای ایران تدارک دیده  است.

دیپلماسی در خدمت خانه
صبح صادق رویکرد منطقه ای دستگاه دیپلماسی دولت سیزدهم و افق آینده آن را تبیین می کند
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در وضعیتی که طی سالیان اخیر زندگی بیشتر مردم 
کشــورمان به دلیل اتخاذ سیاســت ها و تصمیمات 
غلط و  نابجای مســئوالن با فشــارها و مشــکالت 
فراوانــی مواجه بود و قدرت خرید اقشــار گوناگون 
کاهش چشمگیری داشت، دولت سیزدهم با شعار 
»دولت مردمی« و  ارائه برنامه هایی، نظیر ســاخت 
یک میلیون واحد مسکونی در هر سال، سامان بخشی 
به بازارهــای ارز و بورس، تقویت تولید و صنعت و 
همچنین استفاده بهینه از ظرفیت های داخل کشور، 
توانست اعتماد بیش از 18 میلیون نفر را در انتخابات 
خردادماه جلب کند. حاال که ۶۶ روز  از آغاز به کار 
دولت سیزدهم گذشــته و طی این دو ماه به مرور با 
معرفی وزرا، معاونان، مشاوران، استانداران و  رؤسای 
بخش های مختلف، ترکیب دولت مردان مشخص 
و برنامه های آنها به مردم معرفی شــده است، شاهد 
اجرای گام های عملیاتی دولت سیزدهم برای تحقق 
وعده ها و  برنامه ها هســتیم.   به گفته رئیس جمهور، 
گام هــای اجرایی و عملیاتی دولت ســیزدهم برای 
کاهش مشــکالت اقتصــادی و معیشــتی مردم در 
محورهای اصلی »تأمین مســکن«، »ســامان دادن 
به بــازار ارز«، »توجه ویژه به کشــاورزی و اقتصاد 
روســتایی«، »توســعه صــادرات«، »برنامه ریزی 
هدفمنــد بــرای واردات کاالهای اساســی« و در 
مراحل بعدی »کنترل قیمت ها« و »پایدار کردن بازار 

سرمایه« خالصه می شوند.

 Bآغاز ساخت 
 یک میلیون مسکن 

نخستین جلسه شورای عالی مسکن در هفته گذشته 
به ریاست رئیس جمهور و با حضور مسئوالن مربوطه 
برگزار شــد و طی آن شــش تفاهم نامه همکاری بین 
دســتگاه ها و بخــش خصوصی برای آغاز ســاخت 
مسکن به امضا رسید. آقای رئیسی در این نشست از 
عزم دولت برای فعال ســازی همه ظرفیت های کشور 
در حوزه مسکن ســخن گفت و با تأکید بر ضرورت 
تشــکیل بانک زمین و نیازســنجی های کارشناسی 
در ساخت مســکن، خواســتار توجه بیشتر به نقش 
تعاونی ها در بخش اقتصاد کشور شد. رئیس جمهور در 
این جلســه بار دیگر با تکرار این نکته که ساخت یک 
میلیون مسکن در سال با توجه به ظرفیت های کشور 

»شدنی« است، ابراز امیدواری کرد که دولت تا چهار 
سال دیگر بتواند چهار میلیون مسکن برای مردم تأمین 
کنــد. در همین زمینه »محمدرضــا رضایی کوچی« 
رئیس کمیســیون عمران مجلس شورای اسالمی در 
گفت وگو با صبح صادق ضمن اســتقبال از گام های 
عملیاتــی دولت برای ســاخت یک میلیــون واحد 
مسکونی در هر سال گفت: »منابع مالی ساخت یک 
میلیون واحد مسکن در کشور آماده است .« وی با بیان 
اینکه در حال حاضر وزارت راه و شهرســازی ۶ هزار 
هکتار زمین پیش بینی کرده و آماده برای شروع تولید 
مسکن در کشور است، گفت: »در زمینه تأمین مصالح 
ساختمانی با وزارت صمت هماهنگی هایی صورت 
گرفته تا با معرفی وزارت راه و شهرسازی، پیمانکاران 
و انبوه سازان بتوانند در بورس کاال، مصالح ساختمانی 
را با قیمت پایــه تهیه کنند.« رضایی همچنین گفت: 
»کمیسیون عمران مجلس طبق هماهنگی هایی که با 
وزارت راه و شهرسازی داشته است، هر دو هفته یک 
بار فعالیت ها را رصد می کند و نماینده ای از کمیسیون 
عمران در شــورای عالی مسکن حضور پیدا خواهد 
کرد تا به نمایندگی از مجلس بتواند در آن جلســات 

موضوعات را دنبال کند.«

 Bاحیای مأموریت های 
 جهاد سازندگی

همچنین در جلســه ویژه رئیس جمهور با گروه های 
جهادی در هفته گذشــته، بر رفع ریشه ای مشکالت 
روســتاها و مناطق محروم با احیای مأموریت های 
جهاد سازندگی تأکید شد. رئیس جمهور که در دوره 
مسئولیت پیشین خود در دســتگاه قضا نیز چندین 
بار انتقاد خود را نســبت به انحالل جهاد سازندگی 
اعالم کرده بود، در این جلســه ضمن اعالم حمایت 
ویــژه دولــت از نیروهای جهــادی به معــاون اول 
خــود مأموریت داد در قالــب کارگروهی با حضور 
پیشکسوتان جهاد ســازندگی و محرومیت زدایی در 
کشور و بسیج سازندگی، ســازوکار و ساختارهای 
احیای مأموریت های جهاد ســازندگی با محوریت 

مردم در مدت 20 روز بررسی و تدوین کند. 
در همیــن زمینه »محمدصالــح جوکار« رئیس 
کمیسیون شــوراهای مجلس شــورای اسالمی در 
گفت وگو با صبح صادق عنوان کــرد: »در صورتی 
که طــرح دولت برای احیــای مأموریت های جهاد 
سازندگی موفق شود و بار دیگر شاهد خدمات دهی 
منسجم و هماهنگ از نوع خدمات جهاد سازندگی 
در ســالیان نه چندان دور باشیم، بال شک بسیاری از 
مشکالت کشور به صورت ریشــه ای و پایه ای حل 

خواهد شد.« وی با بیان اینکه ضرورت دارد جریانی 
با روحیه جهادی برای سازندگی و آبادانی در روستاها 
بــا هدف فعال کردن اقتصاد روســتا ایجاد شــود تا 
بــا دغدغه مندی به حل و فصل بنیادین مشــکالت 
محرومان و روستاییان اقدام کند، افزود: »گروه های 
جهادی و بسیج سازندگی با بهره گیری از تجربیات 
گسترده ای که طی سالیان گذشته از خدمت در مناطق 
محروم و کم برخوردار به دســت آورده اند، می توانند 
بهتریــن گزینه بــرای اجــرای مأموریت های جهاد 

سازندگی در کشور باشند.«
جوکار بــا بیان اینکه امــروز باید با اســتفاده از 
تجربیات گذشــته و در بســتر گام دوم انقالب، در 
مسیر احیای مأموریت های جهاد سازندگی برای رفع 
ریشه ای مشکالت روستاها و مناطق محروم و احیای 
اقتصاد روســتا حرکت کنیم، تأکیــد کرد: »ضعف 
اقتصاد روســتا از عوامل مهم مهاجرت روستاییان و 
ایجاد حاشیه نشینی در اطراف شهرهاست و امروز آباد 
کردن روستاها به معنای فعال کردن اقتصاد روستا و نیز 
توجه جدی به اقتصاد مناطق محروم است.« رئیس 
کمیسیون شوراهای مجلس با بیان اینکه فعالیت های 
جهادی باید مردم محور و بر پایه فعالیت های مردمی 
باشــد، افزود: »وظیفه دولــت در عرصه حمایت از 
 باید تسهیل گری، نظارت و 

ً
گروه های جهادی صرفا

پیگیری برای تحقق امور باشد.«

 B سامان دادن 
به بازار ارز

طی روزهای گذشــته با انتصــاب رئیس کل بانک 
مرکزی، امیدها برای سامان بخشیدن به بازار ارز احیا 
شد. »حفظ ارزش پول ملی و مهار تورم«، »هدایت 
اعتبار به سمت فعالیت های مولد« و »نظارت مؤثر 
بر شــبکه بانکی«، ســه مأموریت ویژه محول شده 
از ســوی »سیداحســان خاندوزی« وزیر اقتصاد به 
»علی صالح آبادی« رئیــس کل بانک مرکزی بود. 
صالح آبــادی نیز در اولین حضــور تلویزیونی خود 
پس از ایــن انتصاب بر تقویت تعامــالت بانکی و 
تعامل با بخــش خصوصی تأکید کرد و با بیان اینکه 
یکی از موضوعات مؤثر در جهت تقویت پول ملی، 
نظارت مؤثر بانک مرکزی بر شــبکه بانکی اســت، 
گفت: »بانک هــا باید از بخــش تولید، بخش های 
مولد اقتصادی و مســکن حمایت کنند و تسهیالت 
هم به این سمت حرکت کند و از فعالیت سرمایه ها 
در بخش های غیر مولد اقتصادی اجتناب شــود.« 
رئیس کل بانــک مرکزی بر نظارت مؤثر بر مصرف 
تســهیالت بانکی تأکید کرد و گفت: »این نظارت 

 در تورم اثرگذار اســت؛ چرا که اگر سرمایه ها 
ً
قطعا

بــه بخش های غیر مولد بــرود و نظارت بر مصرف 
تسهیالت وجود نداشته باشد موجب تورم می شود، 
در حالی که حمایت از تولید و کمک به بخش تولید 
در جامعه می تواند به رشــد اقتصــادی کمک کرده 
و از تــورم جلوگیری  کند.« کارشناســان امیدوارند 
انتصاب علی صالح آبادی به ریاست بانک مرکزی که 
سکان داری سازمان بورس در سال های نه چندان دور 
را در  کارنامه خود داشته است، باعث ایجاد تعادل بین 

بازار پول و سرمایه شود.

 Bسفرهای استانی 
 با اولویت مناطق محروم

در  کنار تمام فعالیت هــا و گام های عملیاتی دولت 
ســیزدهم برای به حرکت درآوردن چرخ اقتصاد در 
کشور و کاهش مشکالت معیشتی مردم، سفرهای 
اســتانی رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت نیز با 
ســرعت و البته دقت قابل مالحظه ای در حال انجام 
است. رئیس جمهور از نیمه مرداد تا نیمه مهر به شش 
اســتان محروم  کشــور از حیث امکانات سفر کرده  
است. خوزستان، سیســتان و بلوچستان، خراسان 
جنوبی، ایالم، کهگیلویه و بویراحمد و بوشهر شش 
استانی هســتند که تا امروز رئیس دولت سیزدهم به 
همــراه تعدادی از وزرا و معاونان خود به آنها ســفر 
کرده و  ضمن مشــاهده مسائل و مشکالت مختلف 
مــردم این مناطــق، مصوبــات، ضرب االجل ها و 
دســتوراتی را برای حل فوری این مشکالت به ویژه 
در حوزه های اقتصادی و معیشتی صادر کرده است. 
به عبارت دیگر رئیس جمهــور، وزرا و معاونانش از 
روزی که مســئولیت جدید خود را بر عهده گرفتند، 
به طور متوســط هر 10 روز یک سفر استانی انجام 
داده اند؛ سفرهایی که »هدف محور« بوده و با حضور 
اعضای دولت و رویکرد رفع مشکالت مردم برگزار 

می شوند.
E E E

کالم پایانی آنکه این روزها اقدامات میدانی و گام های 
عملیاتی دولتمردان برای حل مشکالت اقتصادی و 
معیشتی مردم، موجی از امیدواری را در میان اقشار 
مختلف ایجاد کرده و همه منتظرند به زودی تأثیر این 
اقدامات را در زندگی و سفره خانواده خود احساس 
کنند و دولتمردان بویژه بخش های اقتصادی دولت 
باید به این امر تسریع ببخشند و ضمن مدیریت بازار 
و قیمت ها، آثار تورم افسار گسیخته به جای مانده از 
دولت دوازدهم در سبد معیشت خانوارهای ایرانی را 

کاهش داده و از بین ببرند.

 مردم منتظر آثار اقدامات دولت
 در سفره خود هستند

سربازی
وگسترشتفکربسیجی

امروزه از موضــوع »تولید ملی و حمایت 
از کار و ســرمایه داخلی« به عنوان معیار و 
شاخصی برای اندازه  گیری میزان سرعت و 
شتاب پیشرفت کشورها یاد می  شود. مفهوم 
تولید بــه حدی با اهمیت اســت که رهبر 
پیام  های  در  انقالب)مد    ظله   العالی(  معظم 
نوروزی چند ســال اخیر خودشــان توجه 

ویژه  ای به آن داشته  اند.
بدون شک خدمت ســربازی فرصت 
مغتنمی اســت تا افــراد پیــش از ورود به 
فضای کسب وکار خود را برای حضور در 
این عرصه آماده کنند تــا بتوانند در فرآیند 
تولید ملی کشور نقش مؤثری را ایفا کنند؛ 
در دوران ســربازی عــالوه بــر اینکه افراد 
مهارت های فنی و دانشــی الزم برای ورود 
به فضای کسب وکار را از طریق قرارگاه  های 
مهارت آموزی فــرا می  گیرند، با حضور در 
محیط ســربازی، تفکر جهادی و فرهنگ 
بســیجی در وجــود آنها نهادینــه خواهد 
شــد. مؤلفه  هایی نظیر روحیــه ایثارگری، 
مســئولیت  پذیری، تعهد و صبر و پایداری 
مواردی هستند که جوانان با ورود به فضای 
مقــدس خدمت ســربازی با آنها بیشــتر 
آشنا خواهند شــد؛ از طرف دیگر با اینکه 
مدت زیادی از عمر قرارگاه مهارت  آموزی 
کارکنان وظیفه نیروهای مسلح نمی  گذرد، 
این نهاد توانسته اقدامات مثبتی را در زمینه 
مهارت  آموزی ســربازان انجام دهد؛ یکی 
از ویژگی  های مثبت این قرارگاه این اســت 
که سربازان آموزش دیده پس از پایان دوره 
آموزش رها نمی  شــوند و سامانه ماهرسان 
به مدت دو ســال در کنار ســرباز بوده و او 
را حمایــت و هدایت می  کنــد، همچنین 
ســربازان آموزش دیده پــس از اتمام دوره 
ایجاد  منظور  بــه  مهارت آموزی می  توانند 
اشتغال از بانک  ها و وزارت کار تسهیالت 

دریافت کنند. 
باید ســربازی را فرصتــی تلقی کنیم 
کــه طی آن عــالوه بر اینکه جوان ســرباز 
مهارت هــای نظامی و امنیتــی الزم، نظم 
و انضباط و نحوه زندگــی اجتماعی را یاد 
می گیرد، آماده ورود بــه زندگی اجتماعی 
می شــود. در همین راســتا، به این نتیجه 
می رســیم که برای ایجاد فرصت اشتغال و 
رفع موانع تولید باید مهارت آموزی متناسب 
با نیازهای جامعه و بازار کار و کمک کننده 
به دولت را در کشور مورد توجه قرار دهیم.

یکــی از راه های کمک کننــده به رونق 
تولید و کار از جانب سربازان، انعطاف در 
آموزش ها و برنامه های دوره سربازی بنا به 
اقتضائات اســت که با توجه به مشکالت 
اقتصادی حال حاضر در کشــور مســئله 
افزایش تولید و اشتغال در کشور از اولویت 

اساسی برخوردار است. 
همچنین با ساماندهی اردوهای جهادی 
برای ســربازان، جریــان فرهنگی خدمت 
جهادی  کــه در دهه اخیر در کشــور به راه 
افتاده اســت نه تنها یادآور عقیده رهبر کبیر 
انقالب اســالمی در خدمت به محرومان 
است؛ بلکه بستر مناسبی برای پرورش نفس 
و انسان سازی اســت. سربازان متخصص 
و ماهر می توانند خدمتگزاران و مشــاوران 
خوبی بــرای مناطق محروم باشــند و در 
نتیجه دو مؤلفه مهم گسترش تفکر بسیجی 
و رفع موانع تولید به دســت ســربازان در 
محیط سربازی عالوه بر اینکه باعث تقویت 
خودســازی در میان قشــر جــوان جامعه 
اســالمی می شــود، می تواند زمینه سازی 
برای رشــد و تعالی جامعه اسالمی شود و 
رسیدن به تمدن اسالمی را که بستری برای 

حکومت مهدوی است، به ثمر رساند.

   روزنه    

حسین چخماقی
خبرنگار

دیدگاه

   عکس و مکث   

مذاکره کننــده نگفت، ایــن گریه ها رو هم ندیدین؟/ ظریــف، وزیر امور 
خارجه پیشــین با اعتراف اینکه متن برجــام را نخوانده بوده و از عبارت 
تعلیق خبر نداشــته، گفته اســت مذاکره کننده بــه او جزئیات برجام را 
نگفته بوده است! آقای ظریف، گوش هایت صداهای اعتراض را نشنید، 
چشــم هایت هم این گریه ها را ندید موقع تصویب برجام؟ روح مرحوم 

دکتر زارعی شاد که فهمیده بود چه خبر است!

مگه جمعه نیســت؟/ چیزی که ما به یاد داریم، جمعه ها وقت استراحته 
و نهایــت جمعــه صبح بعضی خبرارو بشــنوی! نــه اینکه هــر جمعه بری 
حضــوری بازدید میدانــی تا مشــکالت را از نزدیک ببینی. برای رســانه 
هــا هــم روزهای جمعه روز بی خبــری بود اما دولت جدیــد جمعه ها هم 
خبرســازه! تصویری از حاشــیه ســفر رئیس جمهور به اســتان بوشــهر و 

حضور در جمع کشاورزان تنگستان

بعــد از چهار دهه/ پیکر شــهید بهروز محمدی لندی از شــهدای عملیات خیبر 
پس از ۳۸ ســال جاویداالثر بودن شناسایی شد و پس از استقبال باشکوه 
مردم ایذه؛ در یک مراســم ویژه تشییع و در خانه ابدی خود در آرام گرفت. 
از بهــروز لندی تا علی لندی، چهار دهه زمان می گذرد؛ اما این خاک هنوز هم 
شــاهد رشــادت ها و جوان مردی های افرادی است که سر بزنگاه ها به منافع 

خودشون فکر نمی کنند و برای کشورشان و هم میهنان شان جان می دهند.

بهاره خانم، جغرافیا بلدی؟/ امیرحســین زارع، کشتی گیر ایرانی قهرمان 
رقابت های جهانی شده است و بنگاه خبری انگلستان، عکس کشتی گیر 
ترک را برای خبر قهرمانی او انتخاب می کند! گویا بهاره از ادمین های این 
بنگاه  خبری، هنوز ســرکارش است! کشــتی گیر ایرانی رو نمی شناسید، 
پرچم ایران از ترکیه رو که باید از هم تشــخیص بدین! بعد اینها با این 

سطح از آگاهی، برای ما ایرانی ها خبررسانی می کنند!

به مجسمه هم رحم نمی کنند!/ نژادپرستان آمریکایی تنها دو روز پس از 
نصب مجسمه فلوید که به دست پلیس آمریکا کشته شده بود، مجسمه 
او را هم خراب کردند! احتمااًل اگر مجســمه نفس می کشــید، باز هم این 
نژادپرســتان او را خفه می کردند! فلوید ۴۶ ساله، سال گذشته در حالی 
کــه زانوهای پلیس سفیدپوســت آمریــکا روی گلوی او بــود و با صدایی 

گرفته می گفت »نمی توانم نفس بکشم«، جانش را از دست داد.

نقطــه پهلوانــی/ شــاید خیلی هــا حســن یزدانــی را بــا شکســت حریف 
آمریکایــی اش و قهرمانــی در رقابت های جهانی کشــتی، پهلوان بنامند؛ 
امــا او زمانی پهلوان شــد که به یــاری مردمش رفــت و در زلزله مناطق 
غرب کشــور در ســال 1۳9۶، لحظه  ای از کمک دریغ نکرد. حسن یزدانی، 
نابغه کشــتی ایران که به قول خــودش، در هیچ میدانی برای نام ایران 

کم نمی گذارد.

 گزارش صبح صادق از گام های عملیاتی دولت سیزدهم برای بهبود وضعیت معیشت مردم

 ستوان سوم وظیفه
میثم قضاوی

جمعی نیروی زمینی سپاه
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سیاست
۴

   یادداشت    

مذاکراتتهرانوریاض!

مذاکــرات ایــران و عربســتان در حالی 
چهارمین دور خود را به پایان رســاند که 
تاکنون در ادوار گذشته نتایج و پالس های 
مثبتی از هر دو طرف مذاکره کننده داده شده 
اســت. این مذاکرات که با میانجی گری 
برخی کشورهای منطقه ای از جمله عراق 
انجام شده بود، ابتدا به صورت غیررسمی 
میــان هیئت های دیپلماتیک و سیاســی 
انجام شــد، اما اکنون به صورت علنی و 
رسمی در حال برگزاری است. در رابطه 
با دستورالعمل های مذاکرات، تأثیر و آینده 

آن ذکر چند نکته ضروری است:
1ـ مهم ترین دستورالعمل ها و موضوعات 
مذاکره ای که میان هیئت ایرانی و عربستانی 
در جریــان اســت، برخــی موضوعات 
منطقه ای و موارد اختالفی فی مابین است. 
در میان موضوعات منطقه ای بحث یمن 
در دســتور کار قرار دارد و در بحث موارد 
اختالفی ایجاد روابط سیاسی از مهم ترین 
موارد مذاکراتی است. ایران همواره بر این 
موضوع تأکید داشــته که حمله عربستان 
به یمــن موجــب بی ثباتی منطقــه ای و 
حضور بازیگران خارجی در منطقه شده 
و خواستار حل ســریع این بحران و لغو 
تحریم های ظالمانه علیه مردم مظلوم یمن 
است. از سوی دیگر حل مسائل اختالفی 
ایران و عربســتان در سایه برقراری روابط 
دیپلماتیک میسر می شود و به همین منظور 
دو کشور تصمیم گرفته اند که با ایجاد دفاتر 
یا کنسول گری های سیاسی به بهبود روابط 

با یکدیگر کمک کنند.
2ـ عربســتان سعودی به خوبی به این امر 
واقف است که حل چالش های منطقه ای 
در درون منطقــه و از طریق کشــورهای 
منطقه ای خواهد بود؛ به همین دلیل این 
گزاره برای عربســتان تثبیت شــده که در 
مسائل منطقه ای نمی تواند نقش ایران را 
نادیده بگیرد. تارنمــای مرکز مطالعات 
سیاسی و راهبردی »الموسوعة« الجزایر 
در بخشــی از گــزارش خــود دربــاره 
گفت وگوی عربستان با ایران و دالیل این 
موضوع می نویسد: »نهاد سیاسی سعودی 
به خوبــی این موضوع را درک می کند که 
تکیه بــر موضوع »ایران هراســی« دیگر 
اهمیت خود را در میان کشورهای عربی 
از دست داده است. این موضوع را پیش از 
هر چیزی در تغییر گفتمان اتحادیه عرب 
درباره ایران می توان مشاهده کرد که بسیار 

انعطاف پذیرتر شده است.«
3ـ ایجاد روابط ایران و عربستان و بهبود آن 
 در کاهش تنش های منطقه ای بسیار 

ً
قطعا

تأثیرگذار خواهد بود. »مســعود الفک« 
پژوهشگر مســائل ایران در بخش عربی 
شــبکه»الحره« آمریکا می گوید: »بهبود 
روابط ایران با کشــورهای عربی از جمله 
عربســتان به بهبودی روابــط آن با جهان 
عــرب منتهی خواهد شــد و در صورت 
بهبودی روابط ایران با عربستان، تهران از 
مبادالت تجاری، فرهنگی و تسهیل روند 

حج و عمره و... استفاده خواهد کرد.«
4ـ بهبــود روابــط دو کشــور منجــر به 
بازیگران  ســایر  نکــردن  سوءاســتفاده 
از وضعیت فعلــی و عــدم برنامه ریزی 
بــرای اقدامات بعدی می شــود. یکی از 
برنامه هایی کــه آمریکا برای عربســتان 
در نظر گرفته، طرح عادی ســازی روابط 
این کشور با رژیم صهیونیستی است، بهبود 
روابط ایران و عربســتان و برقراری روابط 
دیپلماتیک میان آنها منجر به از بین رفتن 
این طرح ها خواهد شــد و همین مسئله 
بر روند تحوالت منطقه ای نیز تأثیرگذار 

خواهد بود.

منطقه

فرزان شهیدی
کارشناس ارشد بین الملل

 هنوز یک سال از امضای توافق صلح بین بحرین 
و رژیم صهیونیستی نگذشته که وزیر خارجه این 
رژیم در جریان سفر به این کشور، سفارت رژیم 
صهیونیستی را در منامه افتتاح کرد.این در حالی 
است که به اذعان رسانه های رژیم صهیونیستی، 
در طول ســال های متمادی پیش از عادی سازی 
رســمی روابط، با اشــغالگران قدس در منامه 
»سفارتخانه مخفی« داشــته و اکنون به حالت 
آشکار و رسمی درآمده است. اما بحرین در این 
زمینه پیش دســتی کرده و حــدود یک ماه پیش، 
ســفارتخانه اش در تل آویو فعالیت خود را آغاز 
کرده و »خالد الجالهمه« به عنوان نخستین سفیر 

پادشاهی بحرین در اسرائیل معرفی شده بود.
اهــداف و انگیزه های رژیــم غاصب از این 
 روشن است. صهیونیست ها به عنوان 

ً
اقدام کامال

یک رژیم نامشــروع که فاقد عمق راهبردی در 
منطقه است و همواره خود را در معرض آسیب 
و تهدید می بیند، بــا طراحی و حمایت آمریکا 
تالش دارد از طریق ایجاد مناســبات رسمی با 

دولت های منطقه، خود را از انزوا خارج کند. 
این رویکرد در اظهارات »یائیر الپید« وزیر 
 هویدا بود. 

ً
خارجه رژیم صهیونیســتی کامــال

وی در ســفر اخیر تأکید کــرد، فرصت های ما 
مشــترک و تهدیدات مان هم مشــترک است؛ 
جنگ جهانی میان فرهنــگ زندگی و فرهنگ 
مــرگ و ویرانی وجود دارد و با دوســتان مان در 
حوزه خلیج)فارس(، رهبری ائتالف میانه روها 

را برعهده داریم. 
ســایر مقامــات رژیم صهیونیســتی هم با 
جســارت تمام گفته اند که همکاری این رژیم 
با بحرین، علیه نفوذ شرورانه منطقه ای و برنامه 

جاه طلبانه هسته ای ایران خواهد بود.
بحرین نیز با آنکــه در روابط پنهانی با رژیم 
غاصب سابقه طوالنی دارد، اما با اعالم رسمی 
برقراری مناسبات دیپلماتیک با این رژیم، سعی 
دارد از یک طرف پایبندی خود را به سیاست های 
غرب به ویژه آمریکا نشان دهد و از طرف دیگر، 
بــه زعم خود، از منافع ناشــی از روابط با رژیم 
صهیونیستی در ابعاد مختلف سیاسی، امنیتی و 

اقتصادی بهره مند شود. 
مقامات بحرینــی از جمله پادشــاه و وزیر 
خارجه این کشــور به این واقعیت اعتراف کرده 
و در حالی که در دام »ایران هراســی« افتاده اند، 
اعــالم کرده اند ما صلح و مذاکــره را به عنوان 
گزینه راهبردی قبول داریــم و به همین دلیل به 
دنبال تقویت همکاری با اسرائیل در تمام زمینه ها 

هستیم.
این در حالی اســت که نــگاه دولت بحرین 
 منطبق با خواست مردم این کشور نیست. 

ً
لزوما

پادشــاهی بحرین پرونده قطوری از ســرکوب 
و نقــض حقوق بشــر در کارنامه خــود دارد و 
تظاهــرات مردمــی در اعتراض به ســفر وزیر 
خارجه رژسم صهیونیستی به منامه، نشان دهنده 
مخالفت بحرینی ها با پیمان صلح بین دو طرف 

است. 
احزاب معــارض، ماننــد جنبش»الوفاق« 
هم تأکید کرده اند مردم بحرین با هتک حرمت 
کشورشــان مخالف هســتند و هرگونه حضور 
صهیونیست ها در بحرین به معنای تجاوز به حق 
ملت در تصمیم گیری درباره مســائل اصولی و 

سرنوشت سازشان است.
مهم ترین اشکال در روند عادی سازی، نادیده 
گرفتن حقوق و آرمان ملت فلســطین اســت. 
به عبارتی به رســمیت شــناختن رژیم غاصب 
به معنای تأیید سیاســت های توســعه طلبانه و 
نژادپرســتانه این رژیم اســت که طی 70 سال 
گذشــته همچنــان در اراضی اشــغالی علیه 

فلسطینی ها ادامه دارد.
نکتــه جالــب آنکه وزیــر خارجــه رژیم 
صهیونیستی در سفر به بحرین با صراحت اعالم 
کرد، هــر چند طرح »دو دولت« در فلســطین 
قابل قبول اســت، اما اجرای آن محال اســت؛ 
یعنی دولت افراطی رژیم صهیونیستی حتی در 
طرح های سازمان ملل برای حل منازعه فلسطین 
 قائل به ایده ســیطره 

ً
تشــکیک کرده و عمــال

صهیونیست ها بر کل فلسطین است.
از این منظر، پادشــاهی بحرین دچار اشتباه 
محاسباتی راهبردی شده و بر خالف آنکه گمان 
می کند توسعه روابط با رژیم صهیونیستی موجب 
تقویت حاکمیت این کشور می شود، چنین کاری 
به افزایش تزلزل و بحران مشــروعیت در داخل 
و ترسیم چهره ای سازشکار و وابسته در خارج، 

منجر خواهد شد.

وا  فرار از انز
   پنجره    

ماه های اخیــر منطقه قفقاز شــاهد تحوالت 
گســترده و ســریعی بوده اســت که مهم ترین 
آن تالش های جمهــوری آذربایجان و برخی 
هم پیمانان آن نسبت به تســلط بر بخش های 
وســیعی از خاک جمهوری ارمنســتان است. 
مهم تریــن منطقــه مــورد ادعــای جمهوری 
آذربایجان که با حمایت و تحریک ترکیه و رژیم 
صهیونیستی پیگیری می شــود، داالن موسوم 
به ســیونیک در جنوب ارمنســتان است که به 
دالیل مختلف دارای اهمیت استراتژیک برای 
 ایران و ارمنســتان است. اما اهمیت این منطقه 

چیست؟
منطقه سیونیک مرز مشــترک میان ایران و 
ارمنستان اســت. اصلی ترین راه زمینی ایران 
بــه اروپا و منطقه قفقاز از این ناحیه می گذرد و 
کوتاه ترین و امن ترین مســیر بوده است، که در 
طول تاریخ نسبت به دیگر مسیرها، مشکالت 

و موانع کمتری داشته است.
این منطقــه راه ارتباطی میــان جمهوری 
آذربایجان و ترکیه است که در صورت تصرف 
آن، جمهوری آذربایجان ضمن اتصال مستقیم 
به ترکیه، مرز زمینی ایران با ارمنســتان را قطع 
خواهد کرد. در نتیجه ایــران یکی از مرزها و 
همسایگان تاریخی خود را از دست خواهد داد.
با تصــرف این منطقه؛ ایران بــرای ارتباط 
زمینی با قفقاز شمالی و اروپا و روسیه منحصرا 
به کشور آذربایجان و ترکیه وابسته می شود که 
با توجه به هم پیمانی آنها با رژیم صهیونیستی و 
آمریکا از یک سو و رقابت های منطقه ای ترکیه 
از سوی دیگر به شدت غیر قابل اطمینان خواهد 

بود.
با واســطه جمهوری  رژیم صهیونیســتی 
آذربایجان درصدد تصرف منطقه ســیوونیک 
و تغییر وضعیت ژئوپلیتیک منطقه اســت تا به 
نیابت از آمریکا رونــد محاصره ایران را کامل 
کند. این اتفاق باعث توسعه نفوذ گسترده شبکه 

جاسوسی صهیونیستی علیه ایران خواهد شد.
یکی از کشــورها و مســیرهایی کــه ایران 
در ســخت ترین شــرایط تحریم، از آنها برای 
خنثی سازی و دور زدن تحریم ها استفاده کرده 
اســت؛ مسیر ارمنستان ـ گرجســتان به دریای 

سیاه است که در چند سال اخیر دشمنان ایران 
توانستند با نفوذ گسترده؛ گرجستان را از ایران 
جدا و حتی رودروی آن قرار دهند. با این وجود 
نتوانستند ارمنستان را که برای تبادالت خود با 
دنیا به ایران نیــاز دارد، برای عدم همکاری با 

ایران قانع کنند.
روســیه، با در اختیار داشــتن منابع عظیم 
هیدروکربنی به عنوان یکی از مهم ترین رقبای 
ایران در صادرات منابع انرژی به اروپا اســت. 
تاکنــون نیز تالش هــای زیادی انجــام داده تا 
مانع از پیوند انرژیک ایران با اروپا شــود. ایران 
همواره تالش کرده تا با ایجاد این پیوند؛ نوعی 
وابســتگی متقابل با این اتحادیه ایجاد کند تا 
آسیب پذیری خود در مقابل اقدامات خصمانه 
آمریکا را کاهش دهد. اروپا نیز برای رهایی از 
وابستگی به گاز روسیه و آمریکا؛ به واردات گاز 

از ایران متمایل است. 
بازیگــری ترکیه در قفقــاز، ورود به حیاط 
خلوت روسیه اســت. روسیه به دلیل تبادالت 
تجاری و سیاســی گسترده ای که با ترکیه دارد؛ 
در حال حاضر نمی خواهــد هزینه رویارویی 
بــا این کشــور را متقبل شــده و قصــد دارد 
بخشــی از این هزینه را بر دوش ایران بیندازد. 
لذا شاهد ســکوت ســران کرملین در مقابل 
زیاده خواهی های مقامات آنکارا در این حوزه 

هستیم.
ترکیه به عنوان دیگر رقیب منطقه ای ایران؛ 
در ســالیان اخیر کوشیده اســت تا خود را به 
عنوان هــاب انرژی منطقه معرفی نماید. بدین 
منظور تالش می کند تا خود را در مسیر انتقال 
انرژی کشورهای صادرکننده به اروپا قرار دهد. 
تالش ایران برای بازیگری مستقل و صادرات 
مســتقیم نفت و گاز از مسیر کشورهای متحد 
خود )ســوریه و عراق و لبنان( یا ارمنســتان ـ 
 گرجســتان با واکنش و کارشــکنی این کشور 

مواجه است.  
نتیجه اینکه ایران بــرای رهایی از خطرات 
وابســتگی به مســیرهای معدود مواصالتی؛ 
قصد نــدارد اجازه دهد این اتفــاق رخ دهد و 
رزمایش اخیر نیروهای مسلح به منظور هشدار 
و جلوگیری از این واقعه بوده است. همچنین با 
هدف جلوگیری از محاصره خود توسط غرب و 
عوامل منطقه ای آن و کاهش موقعیت ژئوپلتیک 

خود، تالش خواهد کرد.

 مرز تجاری
   فراسو    

نگاهی به اهمیت منطقه سیونیک برای ایراننگاهی به سفر وزیر خارجه رژیم صهیونیستی به بحرین

عبدالرحمان عبدانی
کارشناس مسائل قفقاز

   رصد    

بن سلمان در باتالق یمن!
تغییر قواعد

الخلیج آنالین: پاکستان تمایل زیادی به کاهش 
تنش هــا بین عربســتان و ایــران دارد و به دنبال 
ایفای نقش میانجی اســت. این در حالی است 
که اختالفات میان آنها شدت گرفته و البته هدف 
پاکســتان تحقق منافع سیاسی و اقتصادی است. 
پاکستان روابط مهمی با عربســتان و ایران دارد، 
چرا که عربستان به دلیل جای دادن اماکن مقدس 
مســلمانان در خود جایگاه مهمی در جهان دارد 
و ایران از نفوذ در دولت های همســایه برخوردار 
است. به این ترتیب، روابط مشترک دوستانه بین 
این سه دولت می تواند تغییری در قواعد بازی در 

منطقه ایجاد کند.

تالش ناکام

المیادین: تــل آویو در حال تــالش برای ایجاد 
ایســتگاه های جاسوسی اســرائیل در گرجستان 
است که هدف از آن، کنترل تحرکات نظامی ایران 
و شــنود تماس های ایران است، همان مأموریتی 

که پایگاه کوراجیک آمریکا در جنوب شرق ترکیه 
دارد و وظیفه اصلی آن، اطالع رسانی به تل آویو در 
مورد شلیک موشک های ایرانی به سمت اسرائیل 
است، تا پیش از برخورد آن با هدف، گنبد آهنین 

اسرائیل فعال شود.

شکست آمریکا

فارین پالیسی: اطمینان جدید ایران نسبت به خود 
با این احساس تقویت می شود که سایر کشورهایی 
که زمانی به ائتالف تحت رهبری آمریکا پیوسته 
بودند، در حال جدا شدن از آن هستند. این امر به 
ویژه در مورد چین صادق است، زیرا با از سرگیری 
خرید نفت از ایران، آمادگی خود را برای تجارت 
مجدد با تهران اعالم کرده است. تهران همچنین 
ارسال ســوخت برای متحدان حزب الله خود در 
لبنان را از طریق ســوریه جنگ زده از ســر گرفته 
است و تنها در چند روز گذشته، درخواست تهران 
برای پیوســتن به ســازمان همکاری شانگهای، 
اتحادیه اوراســیایی تحت ســلطه چین و روسیه 

که شامل هند، پاکســتان، قزاقستان، قرقیزستان، 
تاجیکستان و ازبکستان می شود، پذیرفته شد.

سرنوشت یکسان

ریسپانسیبل استیت کرافت: عربستان سعودی 
و متحدان آن در شکست دادن ارتش و کمیته های 
مردمی یمن شکست خوردند و به راه انداختن این 
جنگ از ســوی ریاض باعث شد نیروهای صنعا 
به نیروهای جنگی زبده تر و قوی تر تبدیل شوند. 
وضعیت عربستان در یمن تا حدی زیادی شبیه به 
وضعیت سابق آمریکا در حمایت از دولت سابق 
در افغانستان است. سرازیر شدن مال و سالح از 
عربستان به سمت وکالیش در یمن باعث افزایش 

فساد، ناکارآمدی و تبعیت شده است.

ضعف روزافزون

یدیعوت آحارونــوت: حمالت لفظی بنت به 
ایران در سخنرانی اش در مجمع عمومی، پریشانی 
استراتژیک اسرائیل در قبال جمهوری اسالمی را 

نشان داد که همزمان در حال سرعت بخشیدن به 
برنامه هســته ای خود است. نومیدی و یأس بنت 
از این حقیقت نشــئت می گیرد که اسرائیل هیچ 
گزینه نظامــی مؤثر، قابل اتــکا و متعارفی برای 
متوقف کردن بلندپروازی های هسته ای ایران قبل 

از رسیدن به هدف ندارد.

یاسر سعیدنژاد
کارشناس بین الملل
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سیاست
۵

توجیهبحراندرانگلستان

هم زمــان بــا ورود ارتــش بــرای کنترل 
بحران ســوخت در انگلســتان، برخی از 
سیاست مداران انگلیسی ادعا کرده اند کمبود 
سوخت در این کشور نشــان می دهد که تا 
چه حد انگلستان به اتومبیل های الکتریکی 
نیاز دارد. وزیر محیط  زیست این کشور در 
گفت وگویــی اعالم کرده بحران ســوخت 
در انگلســتان درســی خوب برای بحران 
آب وهوایی در دنیا داشــت و این نشان داد 
که تا چه میزان نیاز داریم از ســوخت های 
فسیلی فاصله گرفته و به سمت اتومبیل های 
الکتریکی برویم. این در شــرایطی اســت 
که بیشــتر مردم انگلســتان اجرایی شدن 
برگزیت و همچنین عدم مدیریت صحیح 
این مســئله در دولت بوریس جانســون را 
عامل اصلی کمبود ســوخت در کشورشان 
می دانند. با اجرایی شدن برگزیت بسیاری 
از رانندگان کامیون و کانتینر که مواد سوختی 
را در سراسر انگلستان حمل ونقل می کردند، 
ترجیــح دادنــد در اتحادیه اروپــا فعالیت 
داشته باشــند و به همین دلیل کمبود راننده 
در انگلســتان منجر به عدم توزیع بنزین در 
پمپ  بنزین های این کشــور شــد.  بوریس 
جانســون اعالم کرده اســت اجرایی شدن 
برگزیت با وجود تمام مشــکالت همچنان 
ادامه خواهد یافت. دولت انگلستان اعالم 
کرده اســت مردم فعال باید با شــرایط کنار 

بیایند، تا فکری به حال این بحران شود.

آموزشتاریخنژادپرستی

روزنامه یو اس ای تودی با اســتناد به یک 
تحقیق که نشان می دهد رفتارهای نژادی 
از دوران کودکی در افراد شکل می گیرد، 
خواســتار آموزش مســائل مرتبط با نژاد 
و نژادپرســتی در مهدکودک های آمریکا 
شــد. این در حالی اســت که هم اکنون 
آموزش تئوری های مرتبط با نژادپرســتی 
در تاریخ آمریکا در بســیاری از کالج ها 
و دانشــگاه های ایالت هــای مختلــف 
و  کالج ها  توســط هیئت امنــای  آمریکا 
یا فرمانداران ممنوع اعالم شــده اســت. 
نــژادی« باعث  انتقادی   تدریس »نظریه 
ایجاد فضاسازی های رسانه ای شدید در 
آمریکا شده است. مخالفان این نظریه بر 
این باورنــد تدریس این نظریه در کالج ها 
و دانشــگاه های آمریکا به معنای پذیرفتن 
نژادپرستی ساختاری در این کشور است. 
موافقان این نظریه امــا معتقدند تدریس 
نظریه انتقادی نژادی در کالج ها و مدارس 
آمریکا، می تواند باعث شــود این کشور 
دیگر بــا معضلی به نام نژادپرســتی و یا 
سفیدبرترپنداری یا هر نوع ایجاد اختالف 
و درگیری نژادی و قومی در آینده، مقابله 
در  تاریخ  کند. درعین حال کارشناســان 
آمریکا بر این عقیده اند که نباید از حقایق 
تاریخی در این کشور روی برگرداند و باید 
صادقانه با اتفاقاتی که در تاریخ این کشور 

افتاده، روبه رو شد. 

جهان

پیشخوان

جهان

رئیس جمهور آمریکا هشدار داد اگر کشورش سرمایه گذاری های 
کالن از جمله در بخش زیرساخت ها انجام ندهد، برتری اقتصادی 
خود را در جهان از دست می دهد. »جو بایدن« در ایالت میشیگان 
ضمن هشدار درباره از دست رفتن برتری اقتصادی آمریکا، طرح 
پیشنهادی خود برای توسعه زیرساخت های کشور را عنوان کرد. 
وی در ادامه سخنان خود بر اهمیت دو طرح »توسعه زیرساخت ها« 
و »بازســازی« مورد بحث کنگره در چارچوب تقویت »رقابت و 
مدیریت« ایاالت متحده و بهبود زندگی میلیون ها آمریکایی تأکید 
کرد. وی گفت سرمایه گذاری در حوزه خودروهای برقی می تواند 

صدها هزار فرصت شغلی را برای آمریکایی ها فراهم  کند.

بایدن! هشدار 
نظرســنجی های جدید در ایالت آیوا آمریکا نشــان می دهد 53 
درصد از شــهروندان این ایالت دیدگاه مثبتی بــه ترامپ دارند. 
برهمین اســاس او  قرار اســت  به این ایالت سفرکرده و زمینه را 
برای حضــور خود در انتخابات ســال 2024 را فراهم ســازد. 
براساس نظرسنجی صورت گرفته کســانی که خود را مسیحیان 
انجیلی معرفی کرده اند، تا 73 درصد دیدگاه مثبتی نسبت به ترامپ 
داشته اند. همچنین کسانی که از رأی دهندگان حومه شهر هستند 
تا ۶8 درصد اعالم کرده اند دیدگاه مثبتی نســبت به ترامپ دارند. 
این نظرسنجی در حالی ترامپ را گزینه مورد عالقه شهروندان آیوا 

نشان می دهد که تنها 37 درصد نسبت به بایدن نگاه مثبتی دارد.

  بازگشت ترامپ
دبیــرکل ناتو که برای گفتگــو با کاخ ســفید و پنتاگون راهی 
واشنگتن شده بود، اشاره ای به حمایت پاریس از تشکیل گروه 
دفاعی مســتقل از ناتو کرده و گفته بــود این کار درصورتی که 
اجرایی شــود می تواند باعث تضعیف اتحــاد اروپا و آمریکا 
شود. جنس استولتنبرگ گفته است: »من می فهمم که فرانسه 
ناامید شده اســت؛ اما چیزی که به آن اعتقاد دارم این است که 
هر تالشی برای انجام دادن هر فعالیتی خارج از چارچوب ناتو 
و یا رقابت با ناتو و تالش برای ایجاد نهادی مانند ناتو می تواند 
محملی بــرای تهدید امنیت اروپــا و همچنین تهدید امنیت 

آمریکای شمالی باشد.« 

غرب  امنیت  تضعیف 

ایاالت متحــده در حــال ســاخت ابزارهــای 
گران قیمتی بــرای مقابله با دشــمنان در فضای 
سایبری اســت. آمریکا تالش دارد به دلیل تغییر 
یافتن زمین مبارزه به سمت فضای سایبری و حتی 
شــبکه های اجتماعی مانند توئیتــر، از ابزارهای 
جدید برای مقابله با دشــمنان خود استفاده کند. 
در واقع زمین مبارزه آمریکا با دشمنانش این بار نه 
در کوه ها و بیابان ها، بلکه در پلتفرم های شبکه های 
اجتماعی مانند توئیتر و... است. برهمین اساس 
اداره تحقیقات توســعه ســالح در وزارت دفاع 
 گفته  اســت آمریکا در حال جنگ 

ً
آمریکا، اخیرا

بــا روایت های بانفوذ در شــبکه های اجتماعی و 
همین طور تســلیحات نامتقارن و مداوم جنگی 
در شبکه های اجتماعی است. آژانس پروژه های 
تحقیقاتی پیشرفته دفاعی آمریکا اعالم کرده است 
که قصد دارد در 4 سال آینده 59/5 میلیون دالر، 
برای ایجاد الگوریتم و جمــع آوری محتواهایی 
ازجملــه توییت ها، میم ها، تبلیغات سیاســی و 
پســت های وبالگ برای برنامه دولت در جهت 
آگاهی ســازی در فضای اینترنــت، هزینه کند. 
مدیر این برنامه در وزارت دفاع آمریکا گفته است 
هدف اصلــی از این تالش ها ارائه ابزارهای الزم 

به دولت آمریکا برای »هشدارهای زودهنگام« در 
خصوص تأثیرات خارجی بر فضای گفتمانی در 
اینترنت، در خصوص آمریکا اســت. این ابزارها 
همچنین قرار است به آمریکا کمک کند که روایت 
خود از موضوعات را در ســطح جهان گسترش 
داده و از گســترش روایت هایــی کــه در مقابل 
روایت دولت آمریکا وجود دارد، جلوگیری کند. 
نگرانی های دولت آمریــکا در این خصوص این 
است که چینی ها و یا روس ها تالش کنند از فضای 
اینترنتی جهت ایجاد جنبش هــای اجتماعی در 
داخل خاک آمریکا استفاده کنند. در همین راستا 
یک شرکت تحقیقاتی در حوزه امنیت سایبری در 
آمریکا گفته است که از 1 ماه گذشته کمپینی نفوذی 
در فضای دیجیتال آمریکا کشف کرده که به دنبال 
آسیایی تبار،  آمریکایی های  ســاختن  خشمگین 
در خصــوص بی عدالتی نــژادی در آمریکا بوده 
و ســعی دارند روایت هایی را منتشــر کنند. آنها 
معتقدند این کمپین رسانه ای در حدود 30 پلتفرم 
شــبکه اجتماعی را به کار گرفته و همچنین ده ها 
وب ســایت به زبان های چینی انگلیسی، آلمانی، 
ژاپنی، کره ای، روســی و اسپانیایی تأسیس کرده 

 است.

   تحلیل    

امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه تالش دارد 
به همکاران اروپایی خود بگوید قرارداد امنیتی 
بین انگلستان، آمریکا و استرالیا می تواند فرصتی 
برای این باشد که اتحادیه اروپا نقشی استراتژیک 
در منطقه ایندوپاســیفیک داشــته و رویکردی 
جدای از آمریکا اتخاذ کند. تصمیم استرالیا برای 
لغو قرارداد ساخت زیردریایی های اتمی فرانسه 
و جایگزین کردن آن با زیردریایی های ساخت 
آمریکا، فرانسه را وادار کرده است که دیدگاهی 
مســتقل از آمریکا در مسائل سیاست خارجی 
اتخاذ کند. این مســئله همچنین باعث ایجاد 
تنش در بین متحدان قدیمی شده است. یکی از 
 به خبرنگاران گفته  است 

ً
مشاوران ماکرون اخیرا

ما نمی توانیم چشــم خود را ببندیم و به نوعی 
عمل کنیم که گویی هیچ اتفاقی نیفتاده است. این 
برای هیچکدام از کشــورهای اروپایی مناسب 
نیست، زیرا می دانیم که فرصت های زیادی در 
منطقه هنوز پابرجا است. رئیس جمهور فرانسه 
معتقد اســت اتحادیــه اروپا می تواند نقشــی 
استراتژیک در منطقه ایندوپاسیفیک داشته باشد؛ 
این نقش می تواند هم در مسائل تجاری و هم در 
مسائل امنیتی، دفاعی و دفاع از آزادی های مدنی 

در کشورهای حوزه شرق آسیا باشد. ماکرون با 
این حال گفته  است: »ما قصد نداریم کشورهای 
اروپایــی و به خصوص اتحادیه اروپــا را وادار 
سازیم تا بین ما و آمریکا انتخابی داشته باشند. 
مسئله این است که شــرایط را به نحوی فراهم 
کنیم که شراکت های انجام شده در آینده در این 
منطقه به نفع اروپائیان بوده و درعین حال بتوانیم 
اتحاد خود با ایاالت متحده را نیز حفظ کنیم.« 
ماکرون تالش دارد تمام اعضای اتحادیه اروپا را 
قانع سازد تا با پروژه  »خودمختاری استراتژیک 
اروپا« در مســائل دفاعی موافقت کند، البته در 
این خصوص بسیاری از کشورهای حوزه شرق 
اروپا بر این باورند که این مسئله می تواند باعث 
ضعیف شدن اتحاد امنیتی ترنس آتالنتیک در بین 
کشــورهای حوزه غرب و اروپا و آمریکا باشد. 
فرانسه مناطق حاکمیتی ای را در اقیانوس هند و 
حوزه شرق آسیا داشته و در حدود 7 هزار نیروی 
نظامی در این منطقه مستقر کرده است؛ به همین 
دلیل پاریس خود را یک قدرت در منطقه شرق 
آسیا می بیند و به دنبال بستن قراردادهای امنیتی 
با هند و اســترالیا بوده ؛ قراردادهایی که توسط 

ایاالت متحده زیر سؤال رفته است.

  

 سیاست واحد اروپا 
   گزارش    

ثمانه اکوان
دبیر گروه بین  الملل

با انتشــار یافتن اسناد جدید فســاد مالی برخی 
از رهبــران دنیا و همچنین امــوال و دارایی های 
غیرقانونی آنها در کشورهای مختلف، آشکار شده  
اســت که لندن به عنوان هاب اصلی پول شویی و 
همچنین به علت فعالیت های غیرقانونی و گریز 
از مالیات به بهشت سرمایه داران و رهبران فاسد 
دنیا تبدیل  شده است. حامیان شفافیت در مسائل 
مالی از انگلستان خواسته اند برهمین مبنا اقدامات 
دفاعی خود در برابر پول شــویی و همچنین فرار 
مالیاتی را گسترش دهد، تا دیگر به هدف اصلی 
رهبران سیاســی و همچنین غول هــای تجاری 
دنیا برای کارهای خالف قانون تبدیل نشــود. در 
اســناد پاندورا که هفته گذشته منتشر شد، نشان 
داده شــده  است بســیاری از رهبران سیاسی دنیا 
که قصد ســرمایه گذاری در کشورهای خارجی 
را داشته اند، توانســته اند بدون اطالع شهروندان 
خود در کشورهای مختلف و ازجمله انگلستان 
ســرمایه گذاری های بزرگ انجام دهند. کسانی 
که ایــن ســرمایه گذاری های غیرقانونــی را در 
انگلســتان و به خصوص در لندن انجام داده اند، 
شامل ملک عبدالله پادشــاه اردن، الهام علی اف 

رئیس جمهور آذربایجــان و نزدیکان عمران خان 
نخست وزیر پاکســتان بودند. ملک عبدالله کار 
خود را غیرمناســب ندانسته و گفته است تنها به 
دلیل مســائل امنیتی اعالم نکرده  چه اموالی در 
انگلســتان دارد. عمران خــان در این خصوص 
اعالم کرده است که دولتش را تحت بررسی های 
مختلف قرار می دهد تا ببیند آیا اتفاق غیرقانونی 
در بین اعضای کابینه اش صورت گرفته اســت یا 
نه؟ الهام علی اف که این روزها درگیر قدرت نمایی 
در منطقه تحت تصرف خود در ارمنستان است، 

نظری در این باره منتشر نکرده  است.
لندن به ایــن دلیل مورد توجــه ثروتمندان و 
همچنیــن رهبران سیاســی دنیا قــرار گرفته که 
شامل اکوسیســتمی هوشمند از تجار، بازرگانان 
و همچنین شرکت های مدیریت ثروت و حقوق 
حقوق دانــان و همچنیــن شــرکت های بزرگ 
حســابداری و حسابرسی اســت. گزارشی که 
در سال 2019، توســط گروه گلوبال بیزینس در 
خصوص میزان شــفافیت مالیاتی و اقتصادی در 
انگلستان منتشر شده، نشان می دهد که در حدود 
87 هزار مایملک در انگلســتان و ولز در اختیار 
شرکت های ناشناس قرار دارد، که در بهشت های 
مالیاتی دنیا ثبت  شــده اند و مالیاتی نمی پردازند. 
در این گزارش تصریح شده اســت که 40 درصد 
از این مایملک که به صورت ناشــناس خریداری 
 توســط شرکت های 

ً
و مدیریت می شــوند اکثرا

ناشــناس در لندن مدیریت می شود و ارزش تمام 
دارایی های خریداری شده در انگلستان در حدود 
100 میلیــارد پوند )135 میلیارد دالر( اســت. 
مناطق محبوب برای ســرمایه گذاری بر اســاس 
این گزارش شــامل وست مینستر یعنی منطقه ای 
که پارلمان انگلســتان در آن قرار دارد، کامدون و 
چلسی و کنزینگتن است. در دهه های مختلف، 
مقامات مسئول در انگلســتان تالشی در جهت 
شفاف ســازی در خصوص خریــداران زمین و 
خانه در انگلســتان انجام نداده اند، زیرا می دانند 
در صورتی کــه این کار انجام شــود، انگلســتان 
دیگر منبع قابل توجهی برای سرمایه گذاری های 

خارجی نخواهد بود.
اسناد پاندورا در حالی به لندن به عنوان مرکز 
اصلی پول شــویی و فرار مالیاتی اشــاره می کند 
که مســئوالن اقتصادی در انگلســتان معتقدند 
هیچ کار اشتباهی از ســوی لندن سر نزده است. 
ریشی سوناک رئیس خزانه داری انگلستان اعالم 
کرده است که به نظر نمی آید اسناد پاندورا باعث 
شرم انگلستان باشــد زیرا ما مسائل اقتصادی را 
به خوبی رصــد و ثبت می کنیم و همچنین اضافه 
کرده است که »همان طور که در اسناد نیز مشاهده 
می کنید، این یک مسئله و مشکل جهانی است و 
ابعاد جهانی دارد و ما به تمام کشورهای درگیر در 

این مسئله نیاز داریم تا بتوانیم با آن مقابله کنیم.« 
این صحبت ها در حالی بیان شده است که در 
انگلستان اسناد پاندورا نشان می دهد که تونی بلر 
نخست وزیر پیشــین این کشــور، صاحب یک 
عمارت 8/8 میلیــون دالری در جزایر ویرجین 
است و این امالک را توسط یک شرکت حقوقی 
که متعلــق به همســرش می باشــد، خریداری 
کرده است. آنها این شرکت حقوقی را از خانواده 

وزیر گردشــگری بحرین، زاید بن رشید الزیانی 
خریداری کرده اند. خرید این شرکت باعث شده 
که بلر بتواند 400 هــزار دالر از اموال و امالک 
خود را بــدون دادن هیچ گونــه مالیاتی مدیریت 
کنــد. تحقیقــات در این خصوص نشــان داده 
 است که ملک عبدالله پادشاه اردن نیز از چندین 
شرکت های ناشناس در فاصله سال های 1995 تا 
2017 استفاده کرده و 14 خانه به ارزشی بیش از 
10۶ میلیون دالر را در ایاالت متحده و انگلستان 
خریده اســت. یکی از این امــالک عمارتی 23 
میلیون دالری با دیدی از اقیانوس در کالیفرنیاست 
که توسط 1 شــرکت ناشناس انگلیسی در جزایر 
ویرجین خریداری شده اســت؛ جزایر ویرجین 
جزو بهشت های مالیاتی در دریای کارائیب است.

رویکرد ماکرون در مقابل مسائل شرق آسیا

  

 سرمایه گذاری میلیون دالری
سیاست آمریکا برای گسترش نفوذ در اینترنت

 لندن پایتخت پولشویی 
اسناد پاندورا از فساد رهبران سیاسی دنیا چه می گوید؟
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سیاست
۶

تغییراستراتژی

 ســه نوع طــرز تفکــر در مورد 
ً
اصــوال

صنعتی شــدن و توســعه  یافتن کشورها 
طــی صد ســال اخیــر در دنیــا مطرح 
بوده اســت. اول، اســتراتژی جایگزینی 
 واردات )Import substitution( اســت.
صــادرات توســعه   دوم،   اســتراتژی 
اســت   Export expansion strategy(
کــه ما هــر دوی این اســتراتژی ها را در 
مقاطعــی طی نیم قــرن اخیــر تعقیب 
کرده ایم، اما موفق نبوده ایم. شکســت ما 
در هر دو اســتراتژی معلــول درآمد های 
نفتی و عــدم توجه به منابع کشــور بوده 
است. امروز باید برای اداره اقتصاد بدون 
 نفت، اســتراتژی سوم یعنی اتکا به منابع 
based strategy( را دنبــال  )resourceـ 
کنیم. تا کنون به اشتباه، نفت و درآمدهای 

نفتی را به عنوان درآمد تلقی کردیم.

 BBBB آن از  کار  نیــروی  دســتمزد  مســئله    
موضوعاتی اســت که به رغم افزایش هر 
ســاله اما همچنان فاصله قابل توجهی با 
خط فقر و تأمین نیازهای خانوار دارد. به 
نظرتان این موضوع ریشه در چه چیز یا چه 

مقطعی دارد؟
نمی توان مشــکالت کارگران را به یــک دوره خاص 
محــدود کرد و بــه عبارتی یک دولت یــا یک مقطع 
خاص را مقصر دانست. اما اگر بخواهیم زمان تشدید 
این موضوع را بررســی کنیم باید گفت در زمان آغاز 
اجرای قانون هدفمندی یارانه ها فرصت مناسبی برای 
اقتصاد ایران ایجاد شد که هم اقتصاد ما این فرصت را 
از دســت داد و هم کارگران در این میان نادیده گرفته 
شــدند. از نظر من در مقطع هدفمندی یارانه ها، چون 
در آســتانه آزادســازی قیمت ها بودیم؛ بهترین زمان 
بود تا اجازه دهیم دســتمزد نیز، مانند سایر مؤلفه ها و 
شاخص ها رشــد خودش را داشته باشد، اما در همان 
زمان رئیس جمهور وقت افزایش دستمزد را وتو کرد و 
گفت چون یارانه ها هدفمند شــده و پرداخت می شود 
افزایش دستمزد باید تک رقمی باشد. آن سال با افزایش 
9 درصدی دستمزد تمام شــد که به اعتقاد من شروع 
وضعیت اسفبار معیشــتی کارگران از آن مقطع اتفاق 
افتاد. البته قبل از آن هم وضعیت کارگران آرمانی نبود 
ولی معیشــت کارگران روی ریل مشخصی حرکت 
می کرد که متناســب با بقیه اقشــار جامعــه بود. در 
سال های ابتدایی اجرای هدفمندی یارانه ها به این دلیل 
که رقم یارانه ها عدد قابل توجهی بود و می توانســت 
درصــدی از هزینه هــای خانوار را پوشــش دهد این 
اتفاق چندان خودش را نشــان نداد. اما در ســال های 
بعد با کاهش ارزش یارانه ها و عدم افزایش حقوق ها 
متناسب با نرخ تورم، این فشارها بیشتر و شدیدتر شد. 
در ســال 1391 نیز نرخ ارز با افزایش شدیدی مواجه 
شــد و از حدود 1200 تومان یکباره به نزدیک 4000 
تومان رسید. در همان سال و به رغم تورم 35 درصدی 
در کشور، افزایش دستمزد کارگران 25 درصد آن هم 
بدون افزایش در سایر مؤلفه هایی که در رابطه با دستمزد 
وجود دارد، تعیین شد. در شروع کار دولت یازدهم در 
سال 1392 نیز، همان اتفاق سال 1391 تکرار شد. در 
این سال هم به رغم تورم حدود 35 درصدی، افزایش 
25 درصدی دستمزد، بدون افزایش در سایر مؤلفه ها 
اتفاق افتاد. یعنی به نظرم روند از بین رفتن معیشــت 

کارگران از همان سال ها آغاز شد.

 BBBB البتــه ایــن موضوع بــرای همین چند   
سال بود و در سال های بعد حداقل روی 
کاغذ، میزان افزایش دستمزد از نرخ تورم 
باالتر بود؛ اما باز هم مشکالت معیشتی 

کارگران حل نشد؟
بله، از ســال 1393 به بعد به غیر از ســال 1398 نرخ 
دستمزد تعیین شده از تورم رسمی اعالم شده، پیشی 
گرفت. به نحــوی که در انتهای ســال 1391 ضریب 
پوشش دســتمزد نسبت به هزینه های خانوار به حدود 
29 درصد سقوط کرده بود، یعنی بر اساس مطالعات 
ما، مزدها در آن ســال 29 درصد از هزینه های زندگی 
را پوشــش می داد. تا آخر ســال 139۶ روند افزایش 
حقوق ها ادامه پیدا کرد، تا اینکه به ضریب پوششــی 
52 درصد رسیدیم. یعنی افزایش هایی که در سال های 
1393 تا 139۶ رخ داد، توانست تا حدودی معیشت 
کارگــران را ترمیم کند. اما از ســال 1397 با افزایش 
نرخ ارز و رها شــدگی و بی بند و بــاری که در حوزه 
اقتصادی کشــور پیــش آمد، مجددا شــاهد کاهش 
قدرت خریــد کارگران بودیم، به نحوی که در ســال 
1398 جنجال هایی به پا شــد و موضوع مصوبه امضا 
نشده دســتمزد، مطرح شــد که نمایندگان کارگری 
برای اولین بار حاضر به امضای این مصوبه نشــدند. 
به نظرم ســقوط معیشــت کارگران در سال 1398 به 
صورت خیلی جدی اتفاق افتــاد. افزایش هزینه های 
خانوار با نرخ رســمی اعالمــی ۶4 درصد و افزایش 
200 تا 300 درصدی نرخ مســکن و... باعث شــد 
ارزش دســتمزد کارگران دوباره به محدوده 31 درصد 
برسد. در سال 1399 نیز با مجموع دریافتی ها، پوشش 
حدود 52 درصدی را تجربه کردیم، اما سرعت تورم 
در این سال ها آنقدر زیاد بوده که این رقم همین امروز 
در محدوده حدود 30 تا 35 درصد است و پیش بینی 
می کنیم که اگر با همین روند پیش برویم رکوردی بدتر 

از رکورد 29 درصدی سال 1391 ایجاد خواهد شد.

 BBBB موضوع سبد معیشت و هزینه این سبد   
چقدر در افزایش دســتمزدها مطرح بوده 
اســت؟ عده ای معتقدنــد حتی افزایش 
حقوق ها متناسب با نرخ تورم نیز کفایت 
نکرده و افزایش حقوق ها باید متناسب با 

سبد معیشت خانوار باشد.
سبد معیشتی که از آن صحبت می کنیم، حاصل چندین 
ســال تالش گروه های کارگری بوده است. در شرایط 
ســخت موجود اســت که تالش های صورت گرفته 

ارزش پیدا می کند. اگر در شــرایط ایده آل به شخصی 
که در این جامعه زندگی نمی کند بگوییم چقدر طول 
 به 

ً
کشید تا تعریف سبد معیشت را جا بیندازیم، حتما

ما می خندد که مگر شــما با خودتان دشمنی دارید که 
آمارها را از خودتان پنهان می کنید؟ اصال آمارها برای 
این تولید می شوند که از دل این آمارها با برنامه ریزی و 
سیاست گذاری مناسب راه کار و راه حل بیرون بیاید، 
 برای کنترل 

ً
در غیر این صورت اگر می خواهیم صرفا

وضعیت جامعه عدد و رقمی داشته باشیم، این اتفاق 
قشنگی نیست.

 در حدود ســال 1385 بــود که تــازه کارم را در 
حوزه دســتمزد در استان تهران شروع کرده بودم که از 
طرف کارگروه ویژه مأمور شــدم تا آمارهای مربوط به 
معیشت کارگران را استخراج کنم. بنابراین به وزارت 
رفاه سابق مراجعه کردم و ســاعت ها کار کردم اما در 
نهایت با وجود داشــتن نامه رسمی، عدد خط فقر را 
به من ندادند و گفتند این عدد محرمانه اســت. حتی 
بــه کمیته فقرزدایی وقت هم مراجعه کردم اما آنها هم 
گفتند ما چنیــن آماری نداریم. به هــر حال و به رغم 
وجود این موانع و چالش ها، به خاطر اینکه بر اســاس 
پیمان های دسته جمعی که بین کارگران، کارفرمایان و 
دولت شکل گرفته است، سبد معیشت در حال حاضر 
رســمیت قانونی دارد. ما با هم توافق کردیم که ســبد 

معیشت را چگونه محاسبه کنیم. 

 BBBB پیشنهادتان به دولت سیزدهم در راستای  
کمک به وضعیت کارگران و بهبود شرایط 

این قشر از جامعه چیست؟
اولین توصیه، گالیه و دغدغه تمام فعالین کارگری این 
است که ما باید نگاه مان برای فعالیت کارگری به بدنه 
کارگران باشد. باید با تکیه بر همان وزن و انرژی که از 
بدنه کارگری می گیریم شخصیت و جایگاه مطالبه گری 
داشته باشیم با این حال من چند پیشنهاد مشخص دارم 
که اگر بخواهیم به ســمت حل مشکالت برویم، باید 
آنها را عملیاتی کرد. اولین، مهم ترین و اساســی ترین 
نکته که من از وزیر کار جدید و بقیه دولت انتظار دارم، 
عمل کردن و پایبندی به قوانین موجود اســت، قوانین 
 قوانین رسمی کشور جمهوری 

ً
نوشته شده ای که فعال

اسالمی ایران هســتند و ما موظفیم خودمان را با این 
قوانین هماهنگ کنیم. تفسیر این قوانین به نفع خودمان 
یا اضافه کردن مواردی به قانون تحت عنوان مصلحت 
و... درست نیست. ما ماده 41 قانون کار را داریم که در 
این ماده، تعیین دستمزد به دو مولفه نرخ تورم و تعیین 

سبد معیشت بستگی دارد. ضمن اینکه در هر صورت 
مزد تعیین شــده باید به مقداری باشد که حداقل های 
یک زندگی متوسط خانوار را که مراجع رسمی تعیین 
می کنند، تأمین  کند؛ اما متأسفانه سال هاست حداقل از 
زمانی که من در شــورای عالی کار هستم و حتی قبل 
از آن یــک مؤلفه دیگر تحت عنــوان »نمی توانیم« به 
بحث دستمزد اضافه شده است. می گویند نمی توانیم 
حقــوق بدهیم، ایــن نمی توانیم هیچ عــدد و رقمی 
هم ندارد، فقط می گوینــد نمی توانیم پرداخت کنیم. 
معنای این نمی توانیم چیســت؟ بگذریم از اینکه من 
 نمایندگان کارفرمایی شورای عالی کار را به جز 

ً
اصال

تعدادی اندکــی، نماینده کارفرما نمی دانم. کارفرمای 
تولیدی آن قدر گرفتار اســت که یا فرصت نشستن در 
جلســات تعیین دســتمزد را ندارد یا اگر هم فرصت 
داشته باشد ســاختار اجازه نمی دهد کارفرمای واقعی 
بیاید و مشکالت را پیگیری کند. لذا ساختار باید حتما 
اصالح شود. ماده 41 و 9۶ قانون کارگری باید درست 
اجرا شــود. به اعتقاد من اجرای درست قانون موجود 

می تواند معیشت کارگران را تأمین کند.
نکته دوم نیز اصالح و اجرای آیین نامه 149 قانون 
کار در مورد مسکن کارگران است که باید در اولویت 
قرار گیرد. نهادهای مختلف از جمله ســازمان تأمین 
اجتماعی، وزارت راه و شهرســازی و شــهرداری ها 
در مورد مســکن کارگران تکلیف دارند. چطور بقیه 
گروه های جامعه می تواننــد زمین های ارزان قیمت یا 
رایــگان از وزارت راه و شهرســازی بگیرند، اما فقط 
کارگران نمی توانند. به خاطر اینکــه در کار کارگری 
قانونــی وجــود دارد که مصادره شــده اســت. چرا 
نمی توانیم کاری کنیم که تعاونی های کارگری متعدد 
در کل کشــور تأسیس شوند و انحصار را از بعضی ها 

بگیریم.
  نکته سوم این است که وظیفه اصلی دولت کنترل 
تورم اســت. هر چقدر هم که دســتمزدها را افزایش 
دهیم یا کارهای دیگری کنیم، اگر ساختار کلی اقتصاد 
درســت نشود و تورم به همین شــکل پیش برود تمام 
زحمات ما هدر می رود. موضوع چهارم نیز این است 
که دولت باید سهم سازمان تأمین اجتماعی را به موقع 
پرداخت کند و بعد از آن قانون الزام درمان را به واسطه 
درآمد سازمان و بدون کمک گرفتن از جای دیگر اجرا 
کند. این نکته با حــذف هزینه هایی که کارگران بابت 
 به معیشت شــان کمک خواهد 

ً
درمان می دهند، حتما

کرد.

بازار

منهای نفت 

 وظیفه اصلی دولت 
کنترل تورم است

 علی خدایی نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت وگو با صبح صادق

موضوع تعیین حداقل دستمزد نیروی کار در گذشته از جمله موضوعاتی بود که هر ساله در هفته های پایانی سال پای ثابت محافل و مجامع کارگری و کارفرمایی و حتی رسانه ها 
می شد. اما چند سالی است که با توجه به افزایش نرخ تورم و عقب ماندگی دستمزدها نسبت به افزایش هزینه ها این موضوع و صحبت از آن، صرفا محدود به هفته های پایانی 
سال نمی شود. نمایندگان جامعه کارگری معتقدند قدرت خرید کارگران در یک دهه اخیر به شدت کاهش یافته است، کاهشی که باید فکری به حال آن کرد. صبح صادق در 

گفت وگویی با علی خدایی نماینده کارگران در شورای عالی کار به بررسی این موضوع و اقدامات دولت سیزدهم برای تقویت قدرت خرید نیروی کار پرداخته است. 

کتاب »تاریخ بانکداری اسالمی در ایران« منتشر 
شــد. در این کتاب سعی شده روایتی از تالش ها و 
اقدامات صورت گرفته در کنار مقاومت های موجود 

در برابر اسالمی سازی بانکداری ایران بیان شود. 
این کتاب در ۶ فصل تدوین شــده و نویســنده 
تالش داشــته تا عــالوه بر بررســی تاریخی نظام 
بانکداری در ایــران اتفاقات و اقدامــات رخ داده 
طی بیش از 40 ســال گذشته را در ۶ مقطع زمانی 
بررســی کند. در فصل اول این کتاب به اتفاقات و 
تصمیمات گرفته شده از پیروزی انقالب اسالمی 
تا ســال 13۶2 پرداخته شده اســت. در ادامه این 
فصل برای اولین بار، ناگفته هایی از نحوه تدوین و 
تصویب قانون عملیات بانکداری بدون ربا، در سال 
13۶2 از سوی برخی از افراد تأثیرگذار در تدوین و 
تصویب این قانون روایت شده است. فصل دوم این 
کتاب به بررسی انحرافات رخ داده در اجرای قانون 
عملیات بانکداری بدون ربا و به صورت مصداقی 

به موضوعاتی چون فلسفه استقراض بین بانکی و 
گنجاندن این موضوع در قانون ســال 13۶2، ساز 
و کار فروش اقساطی در اقتصاد اسالمی، انحراف 
عقد سرمایه گذاری مســتقیم در بانکداری ایران، 

تضاد آیین نامه های نوشته شده از سوی 
بانک مرکزی با روح این قانون 

و... پرداخته شده است. 
در فصل ســوم، تحوالت 
نظــام بانکی طی ســال های 
پس از اجرای قانون عملیات 
بانکــداری بدون ربا تا ســال 
است.  بررسی شــده   1385
سال هایی که می توان از آن به 
عنوان سال های فاصله گرفتن 
بانکداری  نظام  بیشتر  هر چه 
چارچوب هــای  از  ایــران 
بانکداری اســالمی یاد کرد. 

شرح ماجرا و اتفاقات رخ داده که منتج به تصویب 
قوانینی چون سود علی الحساب و اجازه تأسیس و 
راه اندازی بانک های خصوصی می شود، از جمله 

موضوعات مهم این فصل است.
فصل چهارم این کتاب به بررسی 
چگونگی تشکیل کارگروه بانک 
مرکــزی و برگزاری جلســات 
پیش نویس  تدوین  برای  متعدد 
محوریت  بــا  بانکداری  قانون 
بانــک مرکــزی و فرجــام این 
پیش نویــس پرداختــه اســت. 
فصلی کــه در آن ناگفته هایی از 
محتوای جلسات تشکیل شده و 
اتفاقات رخ داده در حین تدوین 
این قانون از سوی مسئول تدوین 
این پیش نویس بــرای اولین بار 
منتشر شده است. در فصل پنجم 

نیز به اقدامات کارگروه طــرح تحول نظام بانکی 
که از سوی شورای هماهنگی بانک ها و با حضور 
نماینده ای از تمام بانک های دولتی و خصوصی از 
سال 1387 شکل گرفته و تا اواسط دولت یازدهم 
نیز ادامه می یابد، پرداخته شده است. فصل پایانی 
این کتاب نیز روایتی از سال های اخیر و فعالیت های 
صورت گرفته در راســتای اصالح نظام بانکداری 

ایران با محوریت مجلس شورای اسالمی است. 
شــایان ذکر اســت کتاب مذکور به قلم میثم 
مهرپور دبیر اقتصادی صبح صادق در 17۶ صفحه 
و دو نسخه الکترونیکی و کاغذی از سوی انتشارات 
صاد منتشر شــده اســت. عالقه مندان به مطالعه 
موضوعات اقتصادی به خصوص اقتصاد سیاسی و 
تاریخ شفاهی اقتصاد برای سفارش نسخه کاغذی 
این کتاب می توانند به ســایت نشر صاد به آدرس 
www.saadpub.ir و برای تهیه نسخه الکترونیکی 

آن به کتاب خوان طاقچه مراجعه کنند.

   قلم    

یخ بانکداری اسالمی ایران  تار
روایت تالش ها و مقاومت ها در برابر اسالمی سازی نظام بانکی 

شاخص 

افزوده 

علی مرزبان
خبرنگار

بحرانسوخت

 به گــزارش گاردین، با باال گرفتن بحران 
کمبود ســوخت در انگلیــس، به دولت 
این کشــور اعالم شده که وضعیت صف 
کشیدن مردم جلوی پمپ بنزین ها بسیار 
بدتر شــده و حتی ورود کــردن ارتش به 
ماجرا هم نمی تواند به بهبود اوضاع کمک 
کند. در حالی کــه دولت انگیس در حل 
بحران کمبود ســوخت ناتوان بــوده، از 
روزهای گذشته راننده های ارتش انگلیس 
پشــت کامیون های ســوخت نشسته و 
بنزین را به پمپ بنزین هایی که صف های 
طوالنی دارند، می رســانند. کار به جایی 
رسیده که وزیر بهداشت هم دست به کار 
گفتار درمانی شده و اخیرا گفته که شرایط 
توزیع ســوخت در این کشور رو به بهبود 

است. 

پولهوشمندچیست؟

پول هوشمند یک پول باقدرت است. این 
پــول در اختیار ســرمایه گذاران عمده ای 
قرار دارد که می تواننــد پیش از دیگران، 
حرکت سرمایه ها را شناسایی، پیش بینی 
یا حتی ایجاد  کننــد. این پول می تواند در 
بازارهای مالی و سرمایه جریان سازی کند 
و تحوالت شــگرف قیمتی در سهم های 
تشــخیص  بنابراین  بیافریند.  مختلــف 
 به صورت 

ً
جریان پول هوشمند، معموال

منســجم وارد بازار شده و حجم و ارزش 
معامالت در یک بــازار را با بازدهی باال 
مواجه می کند. برای شناخت جریان پول 
هوشــمند و انتخاب زمان مناسب برای 
خرید و فروش سهم، باید نشانه های ورود 
پول هوشــمند و تحرکات آن را شناسایی 

کرد.
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تذکرات اخالقی و نکات تربیتی آیات قرآن 
که در قالب های مختلف آمده اســت، در 
تمامی اعصار و قرون می تواند انسان ها را در 
مسیر هدایت و رشد قرار داده و از ضاللت 
و گمراهی نجات دهد؛ به همین دلیل این 
آیــات را نباید در مخاطبش خالصه کرد؛ 
بلکه باید مفهوم آن و معنای گسترده اش را 
در نظر گرفت. برای نمونه، وقتی در آیات 
نام افراد یا اقوام خاصی می آید، مخاطبش 
همه انسان ها هســتند. هنگامی که در آیه 
30 ســوره یــس می خوانیم: »َیا َحْســَرًة 
اُنوا 

َ
 ک

َّ
ِتیِهْم ِمْن َرُســوٍل ِإال

ْ
ِعَباِد َما َیأ

ْ
ی ال

َ
َعل

ِبِه َیْســَتْهِزُئوَن«؛ افسوس بر این بندگان که 
هیچ پیامبری برای هدایت آنان نیامد مگر 
اینکه او را استهزاء می کردند! منظور فقط 
کسانی نیستند که پیامبرشان را به استهزاء 
می گرفتند، بلکه هر کســی است که پیام 
ابالغی پیامبران را مسخره می کند و سبک 
می شمارد. با دقت در معنای وسیع استهزاء 
بهتر می توانیم به مفهوم این آیات پی ببریم. 
»استهزاء و تحقیر« به معنای سبک داشتن 
کســی، خوار گردانیدن و مســخره کردن 
است، پس توهین کردن یا استهزاء کردن به 
معنای »سبک کردن شخص با فکر« است 
و هدف از اســتهزاء و تحقیر، از میان بردن 
جایگاه، شخصیت و اعتبار است. راغب 
می گوید: »هزء یعنی مزاح و شوخی آرام و 
پنهانی، ریشخند و تمسخر و استهزاء یعنی 
طلب ریشخند و تمسخر«؛ شیخ طوسی 
می گوید: »هزء ضد جدیت است.« یعنی 
هدف استهزاء کننده این است که یک پیام 
جدی را شوخی تلقی کند. در اینجا می توان 
گفت هر کسی که دســتورات خداوند را 
جدی نمی گیرد، در حال استهزاء خداوند 
اســت. »اهانت« نیز در همین قالب قرار 
می گیرد و به قصد سبک کردن و بی  ارزش 
کردن چیزی انجام می پذیرد. در اصطالح 
قرآنــی، »وهن« به پدیدار شــدن ضعف 
در اثــر بروز علتی در بدن یا عمل یا فکر و 
مقام گفته می شود.)مریم/4، عنکبوت/41( 
بنابراین، اهانت به معنای سســت کردن و 
هرگونه رفتار اعــم از قول، فعل، کتابت و 
اشــاره اســت که به گونه ای موجب وهن 
حیثیت مخاطب در نظــر افراد متعارف و 
معمولی جامعه می شود. آیت الله جوادی 
آملــی در خصــوص اهانت و اســتهزاء 
می گویــد: »تحقیر و اهانت بــه دیگران، 
خواه با گفتار باشد یا عمل، استهزاء است 
و چون اســتهزاءکننده با انجام دادن کاری 
که داللت بر خفت و سبک ســری دیگری 
می کند، در پی تحقیر اوست و حقیرشدن 
او را می خواهــد، این معنــا در قالب باب 
استفعال بیان می شــود.« به عبارتی توهین 
کننده فقط قصدش کوچک کردن یک فرد 
یا دســتور یا فکر نیست، بلکه اصلی ترین 
قصــدش همراه کــردن دیگــران با خود 
اســت؛ زیرا کســانی که در این وادی وارد 
می شوند، نمی خواهند خود را تنها ببینند 
تا در موضع ضعف قرار نگیرند. به همین 
دلیل تمام توان خود را برای جمعیت سازی 
به کار می گیرند. امروزه برخی دشمنان دین 
با وســایل مختلف می خواهند در مقابل 
توسعه فکری و عملی اســالم ایستادگی 
کنند و در این راه از هر ابزاری برای توهین 
و تحقیر دین اســتفاده می  کنند. کسانی که 
اهل استهزاء هستند اهل استدالل نیستند و 
اگر برای آنها استدالل شود، می خواهند با 
مسخره کردن ناتوانی خود را جبران  کنند. 
بنابراین از مهم ترین نشانه هایی که دشمنان 
عقل و اســتدالل دارند، خصلت مسخره 
کردن و حقیر کردن افراد و افکار حق است.

آیت الله میرزا جوادآقا ملکی تبریزی: سعی کنید با افراد متدین 
معاشرت کنید و با افرادی که فکر و حرکت آنها شما را به گناه 
می کشاند هم صحبت نشــوید و افکار شیطانی را از فکر خود 
محو کنید. به معنویات روی آورید و در مجالس وعظ و خطابه 

شرکت کنید.
 اذکار خود را بیشتر کنید و در هر کاری از خدا کمک بخواهید. 
شیطان همواره در کمین اســت، اما انسان باید آنقدر تهذیب 
نفس داشــته باشد که اجازه ندهد شیطان در او رسوخ کند و او 
 را فریب دهد؛ لذا قبل از اینکه پشیمان شوید، شیطان را از خود

 برانید.

دین

آیه

انســان ها به واســطه مدنی الطبع بودن همیشه به 
ارتبــاط با یکدیگر، انتقال مفاهیــم، اطالعات و 
ردوبدل کــردن اندوخته های خود نیاز داشــته و 
دارند. در قرن های گذشته، رسم شکل و بعد از آن 
سخن گفتن تنها راه ارتباطی انسان ها بود که پس از 
سال ها هنر نقالی، هنر نمایش و... هم به آن اضافه 
شد. هنرهایی که با تصاویر متحرک و غیر متحرک 
توانست کیفیت و سرعت انتقال مفاهیم را باال ببرد 
و مخاطب بیشــتری جذب کند. تصویرسازان با 
نقاشی، نمایش، عروسک و ابزارهای مخصوص 
پیام خود را منتقل می کنند. پیامی که فراگیر باشد، 
جامع باشــد، مفید و مختصر باشــد، عمومیت 
داشــته باشــد، زیبا و جذاب باشــد و...، در این 
بین تصویرســازی ذهنی یا تصورســازی هم از 
اهمیت باالیی برخوردار است. یعنی تصویرساز 
از تصــورات ذهنی افراد هم کمــک می گیرد تا 
با اســتفاده از آن پیام خود را کامل کند. به عبارتی 
تصورات ذهنی خالقانه و تخیالتی که به گذشته 
برمی گردد یا آینده ای را ترســیم می کند، می تواند 
به تصویرساز، نقال، بازیگر یا سخنران کمک کند. 
جمیع این ابزارها و فعالیت ها در صورت صحت و 

سالمت در مسیر خود، می تواند در مخاطب ایجاد 
انگیزه کند، احساسات او را برانگیخته و مخاطب 
را با پیام یا صاحب پیام همراه کند. در واقع هدف 
از تالش برای تصویرســازی ذهنی همراه کردن 
مخاطب و ســوق دادن او برای انجام یک ســری 
رفتارهای خاص است که اگر این فعالیت ها نبود، 
عزم مخاطب جزم نمی شد. این تصویرسازی ها 
کاربردهای متفاوتــی دارد و در جهات مختلفی 
مانند تهییج انسان ها، ایجاد انگیزه و همراه کردن 
آنها در یک مسیر، فروش یک کاال، بهره مندی از 
حمایت آنها، دور کردن شــان از یک فکر یا رفتار 
و بالعکس، ایجــاد محبت یا نفرت و کاربردهای 
بسیار زیاد دیگر استفاده می شود. در کل انسان ها 
 در ایــن عصر بــا حجم وســیعی از 

ً
خصوصــا

تصورسازی و درخواست برای همراه شدن مواجه 
هستند که گاهی آنها را به چالش می کشد و مسیر 
زندگی شان را تغییر می دهد و به قهقرا می برد. در 
این میان خداوند که خود خالق این توانایی انسان 
اســت، می خواهد پیامبرانش و مبلغان دینش با 
استفاده از این ظرفیت و ابزار برای هدایت انسان ها 
تالش کنند؛ زیرا شیطان با جنودش می خواهند پیام 
مطلوب خود را به دیگران برســانند تا جذب شان 
کنند. دین اسالم جمیع رفتارهایی را که برای تبلیغ 
دین و ارزش های دینی صورت می گیرد، در قالب 

»شعائر دین« آورده است.
دســتور اقامه شــعائر دینی در آیه 32 ســوره 
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]فرایض خدا[ و هرکس شــعائر خــدا را بزرگ 
دارد در حقیقت، آن ]حاکی [ از پاکی دل هاست.

)حــج/32( شــعائر در لغت جمع »شــعیره« 
به معنای عالمت حســی و روشــن برای چیزی 
است و شعائرالله به معنای عالمت های ظاهری 
اســت که یاد خدا را در جان هــا تثبیت می کند. 
مکتــب ما مناســکی دارد که در آن خــدا، دین 
خدا و اهل بیت)ع( یاد می شــوند تا به واسطه این 
یادآوری مقاصدی که برای هدایت انســان ها در 
نظر است امکان پذیر شود؛ از جمله انگیزه برای 
انجــام یا ترک یک فعل و فکر که به عنوان حالل، 
حرام، مستحب و مکروه در دین آمده است. دین 
از طریق شعائری که به صورت حسی و ملموس 
ایجاد انگیزه یا درخواســت ترک فعــل دارند، 
خود را عرضه می کند. خداوند نشانه هایی برای 
انســان های جویای هدایت قرار داده که یادآوری 
آنها تقوای قلب ها دانســته شــده است. مناسک 
دینی یا مناسبت های مذهبی و برخی رفتارهایی 
 باید 

ً
که برای تعظیم شعائر دین به وجود آمده، اوال

عالمتی حســی و ملموس برای یادآوری باشد؛ 
 یاد خدا و اهل  بیت)ع( را در ذهن ایجاد کند؛ 

ً
ثانیا

 ایجاد 
ً
 برخاسته از تقوای مؤمنان باشد و رابعا

ً
ثالثا

انگیزه کند برای انجام یا ترک افعال. تعظیم شعائر 
با تصویر و تصور ایجاد کردن آن  هم به طور مستمر 

می خواهد قلب ها و ذهن هــا را غرق خدا کند. 
تصویرها و تصورهایی که به مرور ایجاد می شوند 
و در ذهن می مانند و تکامل شان به تکامل مؤمنان 

می انجامد. 
اما ســؤال این اســت که آیا هرکسی می تواند 
برای خود یک مناسبت طرح و ایجاد کند یا فقط 
بایــد از ناحیه خداوند و اهل  بیت)ع( باشــد؟ با 
دقت در بســیاری از مناســبت ها در طول تاریخ 
اســالم می بینیم که برخی از آنها از طریق قرآن و 
اهل  بیت)ع( ابالغ شــده و برخی از آنها از سوی 
علما و دوســت داران دین و اهــل  بیت)ع( ایجاد 
شــده اســت؛ یعنی برخی از اولیای خدا و علما 
مناسبت یا رفتاری را طرح کردند؛ مانند پیاده روی 
اربعین، دسته های سینه زنی و عزاداری، طریقه ها و 
روش های عزاداری، جشن های مذهبی، زیارت و 
زیارتگاه وجمله این مراسم ها که مورد قبول عامه 
مردم قرار گرفته است را می توان جزء شعائر دینی 
به حســاب آورد و اگر یک عمل معطوف به دین و 
اخالق از طریق فردی ایجاد شود که متضاد با دین 
و ماهیت دین نباشد و مورد قبول مردم قرار بگیرد، 
منع شــرعی و عرفی ندارد. چه  آنکه بســیاری از 
مراسم هایی که اکنون شعائر دینی به شمار می آید، 
روزی نبوده و بعد از طریق اولیا خدا  ایجاد یا قرار 
داده شــده است. بنابراین خلق شعائر در انحصار 
دین نیســت و می تواند از ســوی علمای دین هم 

ایجاد شود. 

 شعائر دین خاستگاه و مبدأ
   مکتب    

سیدحسین
خاتمی خوانساری
دبیر گروه معارف

دو اقدام امام حسن عسکری)ع(  برای تقویت جامعه 
شیعی این بود:

 1ـ جامعه شیعه باید جامعه بماند، حفظ شود و دارای 
انسجام باشد، لذا به سمت مناسک رفتند. اگر بپرسم 
شــما چند روایت از امام هادی)ع( یا امام حســن 
عسکری)ع( حفظ هستید؟ شاید کسی پنج روایت 
هم در ذهن خود نداشته باشد؛ ولی اگر بپرسم شما 
چند جمله از زیارت جامعه کبیره را حفظ هستید؟ 
شــاید اکثریت حداقل پنج یا شــش جمله ابتدایی 
این زیارت نورانی را حفظ هســتید. این یعنی اهل 
بیت)ع( کف سطح فهم شــیعیان را با مناسک باال 
می برند. وقتی آن معارفی که دست خواص و علما 
وجود دارد، در زیارت نامه بیاید؛ مردم با حال و اشک 
می خوانند، در قلب شــان ثبت می شود، در دل شان 
نقش می بندد و معارفی می شــود که سطح شیعه را 
باال می برد، لذا این هیبت امام حسن عسکری)ع( 
برای ارتقای سطح شیعیان و مسلمین از امام است. 
شما هرچه امام)ع( را بیشتر بشناسید، هیبت امام در 

دل شما بیشتر می شود، چون اشراف دارید... 
2ـ ایجــاد محبــت بیــن شــیعیان. امام حســن 
عسکری)ع( بین شیعیان محبت ایجاد کردند. در این 
مسئله هنوز هم خیلی کمبود است. برای هم نگرانی 
پیدا کردن، برای هم دلســوزی کردن و... امروز این 
اصل درد ماســت. امروز یک شــیعه در خانه خود 
یک عالمه ســرمایه پنهان کرده است، درحالی که 
یک شیعه دیگری خجالت زده همسر و فرزند خود 
است. ائمه اطهار)ع( خیلی تالش کردند تا این مسیر 
را اصالح کنند. برخالف ما که مچ گیری و افشاگری 
می کنیم... مســیری که امام حســن عسکری)ع( 
می خواستند برای ما ترسیم کنند، این بود که ابتدا بین 
شــیعیان و بعد بین شیعیان و سایرین محبت برقرار 
کنند. ســایرین بیچاره تر، مستضعف تر و ندانسته تر 
از ما هســتند. باالخره مادری دســت ما را گرفته، 
بدین مجالس آورده، با قطره اشــک به ما شیر داده 
اســت و... یک چیزهایی به دست ما رسیده است؛ 
سایرین اینها را هم نمی دانند. امام برای آنها هم امام 

است. امام حسن عسکری)ع( فرمودند: من دوست 
دارم وقتی شما)شیعیان( بین غیر شیعیان هستید، به 
آنها مهربانی و کمک کنید، به شما امید پیدا کنند و 
بگویند: »او شیعه اســت.« من این طور خوشحال 
می شــوم. آنها هم شــما را پناهگاه خود بدانند... 
 
ً
یکی از کارهای اصلی امام حسن عسکری)ع( اوال
 بین شیعیان و 

ً
برقرار کردن محبت بین شیعیان و ثانیا

سایرین است؛ آقا! تا دیگران شما را دوست نداشته 
باشند؛ حرف شما را قبول نمی کنند. این طور نیست 
ز خواندن، تیکه انداختن 

ُ
که گمان کنید با مناظره، لغ
و طعنه زدن کســی حرف 
شــما را بــاور می کند. 

اگر کســی مقابل شما به 
حضرت امیرالمؤمنین)ع( 

جسارت کند، فقط لج شما را 
زیــاد می کند. اگــر قصد هدایت 
است؛ ابتدا باید محبت کرد و بعد 

اگر فرصت فراهم شد، حرف زد.

 تقویت جامعه شیعه
   منبر    

 مراقبت برای مصاحبت
سلوک

 حراست از مناسک
راهنما

حجت  االســالم مهراب صادق نیا: ما برای کسانی عزاداری و 
شادی می کنیم که الگوهای اخالقی ما هستند و اعمال ما باید با 
اعمال آنها سنخیت داشته باشد و اگر در جایی حس کردیم که 
حضور در مناســک تبعیت رفتاری را کاهش می دهد، باید در 
آن تردید کنیم. یکی از امتیازات شیعه، داشتن مناسک است و 
بدین ترتیب شیعه توانسته که انسجام خود را به عنوان یک گروه 
اقلیت حفظ کند. این مناسک ظرفیت دارند که بتوانیم الگوهای 
اخالقی خود را معرفی کنیم. عزاداری یک برگ درخشــان در 
دست جوامع شیعی است و باید مراقب باشیم که گرفتار آسیب 

نشود...

پرسش: اگر در معامله ای خرید و فروش با مبلغ معینی صورت 
گیرد و دو طرف توافق کنند که در صورت پرداخت ثمن معامله 
به صورت چک مدت دار، خریــدار مبلغی را عالوه بر قیمت 
تعیین شده به فروشنده بپردازد، آیا این کار برای آنان جایز است؟

پاسخ: در صورتی که معامله با قیمت معین و مشخص انجام 
شود و مبلغ بیشتر به خاطر تأخیر در پرداخت مبلغ اصلی باشد، 
 حرام می باشد و به مجرد توافق 

ً
این همان ربایی است که شرعا

آنان بر پرداخت مقدار اضافی، آن پول حالل نمی شود. 

منبع: اجوبه االستفتائات آیت الله العظمی خامنه ای، س ۱۶2۵

 

  مصداق ربا
حکمت

گفتاری از حجت االسالم حامد کاشانی

ابوالفضل نبی ئی فرکی
کارشناس علوم قرآنی
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پرونده

 جهاد
تبیین

نگاهی به جایگاه و اهمیت
 بصیرت افزایی در جامعه

 شناخت تاکتیک دشمن
اتخاد استراتژی هدفمند

 

 یکی از مهم ترین روش های خنثی سازی 
ضربه دشمن، شناخت و آگاهی از برنامه 
و عملیات دشمن است. در سال های اخیر 
بیشترین برنامه و عملیات علیه جمهوری 
اسالمی تالش برای تأثیرگذاری بر ادارات 
مردم و نخبــگان با هــدف بدبینی و در 
نتیجه جداســازی مردم از نظام اسالمی 
اســت. راهبردی که بســتر آن از طریق 
فضای مجازی و شــبکه های ماهواره ای 
به صورت شــبانه روزی در حــال انجام 
اســت. القای مطالــب دروغین و تالش 
بــرای ناتوانــی نظام در حل مشــکالت 
برای مدیریت  کشــور، همچنین تالش 
افکار عمومی در مواجهه با مشــکالت، 
تنها بخشی از کارکرد دشمن در گذشته و 
حال است. به عنوان مثال در بحث تحریم 
عده ای در داخــل و در خارج رفع تحریم 
را در جهــت مذاکره برای تهی ســازی 
قدرت بازدارندگــی ایران تعریف کردند 
و در این زمینه ماه ها مطالب و برنامه های 
متعــددی را پخــش کردند و متأســفانه 
بخش بزرگــی از جامعه را نیــز با خود 
همراه ســاختند. در حالی که کارشناسان 
استراتژی خنثی سازی تحریم های ایاالت 
متحــده را در قدرتمندســازی داخــل، 
تعریف و پیشنهاد دادند. در واقع به جای 
اینکه جامعه به ســمت مطالبه گری رفع 
مشــکالت از طریق نگاه به داخل، مایل 
شود، با تبلیغات فراوان، رفع مشکالت را 
در دست آمریکا نشان دادند. رهبر معظم 
انقالب با درک کامل از برنامه دشــمن به 
دنبال خنثی ســازی اهداف محور غربی ـ 
عبری ـ صهیونیســتی برآمدند و مســئله 
تبیین را مطرح کردنــد. امام خامنه ای در 
پایان مراســم عــزاداری اربعین، جوانان 
را به جهاد تبیین دعوت کرده و فرمودند: 
»به مســئله  تبیین اهمیت بدهید. خیلی 
از حقایق هســت که باید تبیین بشود. در 
قبال این حرکت گمراه کننده ای که از صد 
طرف به سمت ملت ایران سرازیر است 
و تأثیرگذاری بر افکار عمومی، که یکی از 
هدف های بزرگ دشــمنان ایران و اسالم 
و انقالب اســالمی اســت و دچار ابهام 
نگه داشتن افکار و رها کردن اذهان مردم 
و به خصوص جوان هــا، حرکت تبیین، 
خنثی کننده  این توطئه  دشمن و این حرکت 
دشمن اســت. امروز خوشبختانه میدان 
باز است برای انتشــار افکار. این فضای 
عمومی در کنار مشکالتی که ممکن است 
به وجود بیاورد، برکات بزرگی هم دارد؛ 
می توانید افکار درست را، افکار صحیح را 
منتشر کنید، پاسخ به اشکاالت را، پاسخ 
به ابهام آفرینی ها را در این فضا با استفاده  
از این امکان منتشر کنید و می توانید در این 

زمینه به معنای واقعی کلمه جهاد کنید.«

پیش درآمد 

ملیحهزرینپور
خبرنگار

 مقام معظــم رهبری در دیدار اخیر آنالین خود با دانشــجویان در 
اربعین حســینی، از جهاد تبیین در فضای مجازی در مقابل جریان 
تحریف ســخن گفتند. برای واکاوی این امر با »مهدی ســاقی«، 
کارشــناس حقوق فضای مجازی گفت وگویی داشتیم که در ادامه 

می خوانید.

 BBBB راه مقابله با این جریان تحریف چیست؟ چرا امام خامنه ای  
از جهاد تبیین سخن می گویند؟

راه مقابله با جریان تحریف، نیز »جهاد تبیین« است اما این جهاد تبیین 
هم می بایســت جریان باشد؛ یعنی سازماندهی شــده، دارای هدف و 
مســتمر باشــد، همچنین جریان تبیین در کنار این سه ویژگی باید چند 
ویژگی دیگر هم داشته باشــد که رهبر معظم انقالب در سخنرانی های 
اخیر خود به آن اشــاره کردند که می توان به مواردی همچون تواصی به 
حق و صبر، امیدآفرینی و راندن ترس و نومیدی و پیشــگام در شکستن 
محاصره تبلیغاتی دشــمن، اشــاره کرد. اما مهم ترین آنها رعایت اصل 
اخالقی است، چراکه جریان تحریف و جریان واژگونه کردن واقعیات، 
یک جریان دروغ پرداز و اغواگر اســت، در حالی که زیرساخت، مبنا و 
اصل قطعی در جریان تبیین، حتی در مواجه با دشمن، حقیقت و صداقت 
اســت. تحریف یک ماهیت ســخت افزاری ندارد، بلکه یک ماهیت 
نرم افزاری دارد. یعنی اینطور نیست که در عالم خارج مسیرهای اصلی 
و فرعی جا به جا شوند بلکه ذهنیت ها تغییر می کند. بدین معنا که مسیر 
اصلی و فرعی یکی است، اما ذهنیت نسبت به آنها تغییر می کند. یعنی 
اصلی به جای فرعی و فرعی به جای اصلی تعریف می شود. به عبارتی 
دیگر از ابزارهایی همچون تعبیر غلط، آدرس های نادرست و تمثیالت 

ناروا به  جهت انحراف ذهنیت از مسیر و هدف اصلی استفاده می کنند.

 BBBB جریان تحریف چه میزان در جامعه ما تأثیرگذار است؟ آیا  
مربوط به همه اقشار جامعه می شود؟ جامعه هدف جریان 

تحریف را چطور ارزیابی می کنند؟
در نگاه ادبیات قرآنی آیاتی که از ســوره برائت مثال زده شد، تحریف را 
در اطراف پیامبر اکرم)ص( بیان می کند و در آیه 48 این سوره آمده است 
که کارها را برای تو واژگونه جلــوه می دادند. بنابراین می توان گفت که 
مخاطب جریان تحریف در درجه اول رهبران فکری و نخبگان فرهنگی 
و اجتماعی جامعه هستند، اما پروژه تحریف، عموم مردم را هدف گرفته 
است؛ چراکه زمانی که دســتگاه ارزیابی رهبران فکری جامعه، تحت 
تأثیر این القائات قــرار می گیرد، پیام تحریف برای عموم مردم بازتولید 
خواهد شــد تا بی اثر کردن تصمیم و امر رهبر جامعه نیز رقم بخورد. در 
ِلَم 
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ْ
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ُ
ف آیه 46 سوره مبارکه نساء نیز خداوند متعال می فرماید: »ُیَحِرّ

َعْن َمَواِضِعِه«؛ یهود از روش تحریف علیه پیامبر اســالم)ص( استفاده 
می کردند و مخاطب خــود را در مرحله اول رهبران فکری و در مرحله 
دوم عموم مردم جامعه را هدف و نشانه می گرفتند. نکته ای دیگر این که 
وقتی از ادبیات قرآنی برای تشریح تحریف استفاده می کنیم، یعنی جریان 
تحریف، ادبیاتی نیست که مربوط به زمان فعلی باشد، بلکه دارای سابقه 
تاریخی طوالنی بوده و از آن به عنوان یک روش اســتفاده می کردند. در 
انقالب اسالمی هم وقتی که دشــمن در میدان اصلی شکست خورد، 
شــروع به تحریف کرد. همان طور که یهود هم از این همین روش علیه 

پیامبر اسالم)ص( استفاده کرده بود.

 BBBB عنوان می شود، تصمیم گیران جامعه بیش از همه در خطر  
جریان تحریف هستند، تحلیل شما چیست؟

همان طور که بیان کــردم جریان تحریف در درجه اول نخبگان، رهبران 
فکری و مسئوالن را هدف قرار می دهد و در مرحله دوم برای عموم مردم 
بازتولید می شود، بنابراین جریان تحریف صرفا با یک طبقه خاص مواجه 
نیست بلکه نسبت به هر موضوع و متناســب با زمان و مکان، تحریف 
عموم جامعه را بعد از نخبگان آن موضوع، نشــانه گرفته اســت. نکته 
قابل ذکر دیگر آن که تحریف دو کار اصلی دارد؛ نخســت امیدزدایی و 
ضربه به روحیه مردم و دوم، آدرس غلط دادن درباره منشــاء مشکالت 
و راه حل آنها، به عنوان نمونه در دولت قبل پیرامون واردات واکســن با 
یک جریــان تحریف رو به رو بودیم که ما باید مذاکره کنیم تا واکســن 
وارد شود، یا این که ما واکســن خریداری کردیم اما اجازه ورود آن را به 
کشــورمان را نمی دهند و از این قبیل موضوعات در جامعه منتشر شده 
بود که در مرحله اول نخبگان را تحت تأثیر و در مرحله دوم عموم مردم 
را نشانه گرفته بود. اما زمانی در همین موضوع، جریان تحریف شکست 
خورد. طبق بیان رهبر معظم انقالب اسالمی تحریم هم شکست خورد 
تا در کمترین زمان ممکن واردات واکسن بیشتر از حدی که عموم مردم 
انتظار داشتند، صورت پذیرد.  نمونه دیگر عضویت کشور ما در سازمان 

همکاری شــانگهای بود. گفته می شد ما درخواست عضویت در پیمان 
شــانگهای را انجام داده اما به دلیل FATF نمی توانیم به عضویت پیمان 
شانگهای دربیاییم، چرا که ابتدا باید مشکل FATF حل شود، اما دیدیم 
که که بدون این موانع به عضویت رسمی شانگهای درآمدیم و تحریف 
منشاء اصلی مشکالت شکست خورد. دو مثال فوق، جزء مصداق های 
روز بودند که مردم هم به خوبی در این مدت از آنها مطلع شدند، اما کمی 
که به گذشته نگاه کنیم، درمی یابیم که عید قربان سال گذشته، مقام معظم 
رهبری در خصوص جریان تحریف سخنرانی کردند و حدود چهار ماه 
بعد از آن نیز طی یک سخنرانی فرمودند اگر بتوانیم تحریم ها را لغو کنیم 
یک ساعت هم نباید تأخیر کنیم اما این سخن دارای ادامه ای هم بود که 
چهار سال تأخیر شده و قرار بوده از سال 1395 تحریم ها را بردارند، اما 
هنوز برنداشتند؛ بلکه زیادتر هم شده است و ما نباید صرفا به رفع تحریم 
فکر کنیم بلکه ما باید به خنثی کردن تحریم ها فکر کنیم. اما تمام قسمت 
دوم بیانات فوق، آن طور که باید منتشر نشد و صرفا قسمت اول آن پیرامون 
رفع تحریم منتشر شــد و این همان جریان تحریف است که می خواهد 
حقایق را وارونه نشــان دهد و بگوید که همه مشکالت ما ناشی از عدم 
رفع تحریم  هاست، در صورتی که اکثر مشکالت ما ناشی از عدم خنثی 
کردن تحریم  هاســت، چرا که حدود 20 الی 30 درصد تحریم های ما 
خارجی اســت اما 60 الی 70 درصد مشکالت ما ناشی از تحریم های 
داخلی اســت و می بایست ابتدا مشکالت داخلی و تحریم های داخلی 

را حل کنیم.

 BBBB جریان تحریــف در مقابل جریان تبیین را چگونه به فضای 
مجازی تعمیم دهیم؟

در پاســخ به این سؤال می توان به سخنرانی اخیر مقام معظم رهبری در 
مراســم اربعین حسینی اشــاره کرد، چرا که به فرموده ایشان، کار مهم 
حضرت زینب)س(، تبیین بوده اســت، جوانــان بیانیه گام دوم انقالب 
اسالمی که مأمور به شکســتن محاصره تبلیغاتی دشمن می باشند، نیز 
می بایست با انتشــار افکار صحیح در فضای مجازی، به معنای واقعی 
کلمه تبیین و جهاد کرد، به فرموده رهبرمعظم انقالب، دشمن یک جور 
از فضای مجازی استفاده می کند، اما ما می بایست از این فضای مجازی 
برای برای امیدآفرینی، بــرای توصیه  به صبر، برای توصیه  به حق، برای 
بصیرت آفرینی، برای توصیه  به خسته نشدن، تنبلی نکردن، بیکاره نماندن 
و جهاد تبیین اســتفاده کنیم، البته وقتی می گوییم انتشــار افکار صحیح 
در فضای مجازی، به منظور انتشــار هر مطلبی نیست، بلکه افکاری را 
می توان صحیح دانست که همراه با مطالعه کافی، تفکر، تعقل، اندیشه 
و تحلیل باشــد.و وقتی از کلمه جهاد برای تبیین استفاده می کنیم به این 
معناست که می بایســت با نظم و برنامه ریزی و همراه با تسلط بر سواد 
رسانه ای به عنوان راهبر فضای مجازی در این میدان مهم قدم بگذاریم 
تا اسیر روزمرگی و تفریح در فضای مجازی نشویم و البته این وظیفه بر 
عهده همه ماست تا هر فرد مانند یک چراغ، پیرامون خودمان را روشن 

کنیم.

جوانان مأمور شکست محاصره تبلیغاتی دشمن

اکبرمعصومی
دبیر گروه پرونده

امام خامنــه ای در اربعین 1400 از جهاد تبیین در 
فضای مجازی گفتند و عمــق دغدغه خویش را 
از فضایی که می تواند پیام رسان انقالب و فرهنگ 
اســالمی باشــد، در تک تک کلماتشــان به رخ 
کشیدند. اما اینکه تبیین در فضای مجازی چطور و 
چگونه رقم می خورد، موضوعی است که ما را پای 
صحبت های دکتر»محســن رضایی صدرآبادی«   

کارشناس اقتصاد اسالمی نشانده است.

 BBBB منظور از تبیین در فضای مجازی چیست؟  
این مهم را چطور تحلیل می کنید؟

وقتی می گوییم تبیین در فضای مجازی اولین سؤال این 
اســت که چه چیزی را تبیین  کنیم؟ و چه موضوعاتی 
برای تبیین اولویت دارد؟ برای پاســخ باید به منظومه 
فکری انقالب و نگاه امــام خمینی)ره( و مقام معظم 
رهبری آگاه باشیم و اولویت ها را از دل این نگاه بیرون 
بیاوریم. طبق مطالعاتی که در منظومه فکری انقالب 
داشــتیم، هدف اصلی نظام اســالمی طبــق بیانات 
حضرت آقا این است که ما می خواهیم آن تمدن نوین 
اســالمی را که زمینه ســاز ظهور حضرت قائم)عج( 
اســت، ایجاد کنیم. در تمدن نوین اسالمی مردم چه 
مســلمان و چه غیر مسلمان خود را موظف به رعایت 
آداب سبک زندگی اســالمی ایرانی یا سبک زندگی 
اســالمی می دانند. یعنی تمام راه سعادت خود را در 
ســبک زندگی اســالمی پیدا می کنند و این برخالف 
غرب اســت که سعی دارد ســبک زندگی را به سبک 
سرمایه داری لیبرالیسم سوق دهد. بنابراین نخستین واژه 
در تبیین، سبک زندگی می شود. اینکه بخواهیم برای 
تبیین ســبک زندگی اولویت بندی کنیم، طبق شرایط 

زمان و مکان شاید بتوانیم بگوییم که نخست خانواده 
و دوم جمعیت دو مهره اصلی این حوزه اســت، چرا 
که غرب می خواهد بنیان خانواده را در سبک زندگی 
خود کمرنگ کند. محور یا اولویت دوم در خصوص 
جمعیت است. وقتی که ما می خواهیم به تمدن نوین 
اسالمی برسیم قطعا باید تالش کنیم باید کوشش کنیم 

تا نظام اسالمی و مسلمانان جهان قدرتمند شوند.

 BBBB تبیین چطور رخ می دهد؟  
قطعا زمانی حرکت رخ می دهد که امید وجود داشــته 
باشــد. اگر امید وجود نداشــته باشــد، حرکتی رخ 
نمی دهد و امیــد و امیدآفرینی دومیــن محور اصلی 
می شــود. رســانه های غربی به امید جوانــان ضربه 
می زنند که ســرخورده شــوند به نحوی کــه جوانان 
کشــور خودمان فکر  کننــد آمال و آرزوهای شــان در 
کشورهای اروپایی است و دشــمن می داند اگر امید 

در کشــوری نباشــد، حرکت از بین می رود.  
یک مســئله مهم دیدارهای مختلف 

حضــرت آقا با نخبــگان، مبحث 
امید اســت و دومین مســئله در 
بحــث حرکت کــه حداقل در 
تأکید  دهه گذشته خیلی مورد 
حضــرت آقا اســت، این بود 

که برای رشــد، دو تــا رویکرد 
کلی می توانیم داشــته باشیم. یک 
رویکرد، رویکرد لیبرالیستی است 

و به عبارتی رویکرد رشد و 
توسعه اقتصاد 

سرمایه داری است و یک رویکرد هم رویکرد مقاومتی 
اســت و به عبارتی اقتصاد مقاومتی در مقابل اقتصاد 
ســرمایه داری اســت. حضرت آقا فرمودند اگر شما 
می خواهید رشــد پیدا کنید که به تمدن نوین اسالمی 
برســید و به سبک زندگی اســالمی ایرانی برسید به 
آینده امید داشته باشید و کار و تالش کنید، راهکارش 
مقاومت است نه اقتصاد لیبرالیستی. ما دشمنانی داریم 
که با آرمان های  ما می جنگنــد، لذا رویکرد مقاومت 

مطرح می شود.

 BBBB اولویت های اصلــی تبیین را چطور باید  
مشخص کرد؟

اگر ما بخواهیم اولویت های اصلی خود را برای تبیین 
مشخص کنیم همان است که دقیقا دشمن هم بر روی 
آنها دست گذاشته و تمام جریان سازی ها به خاطر این 
است که سبک زندگی ها را عوض کند و دوم امیدها را 
نابود کند و ســوم مقاومت را به روحیه سازش تبدیل 
کند. در زیرمجموعه ســبک زندگی، خانواده 
و جمعیت قــرار دارد و در امیدآفرینی هم 
باید غرور ملی و اعتماد به تالش حفظ و 
تقویت شود و همین جمله »ما می توانیم« 
یک مسئله امیدآفرینی است. در مقاومت، 
ما قدرت داریم و بایــد از این قدرتمندتر 
شویم تا امید بیشتری به جامعه تزریق شود. 
مسئله اول این اســت که چه چیزی را تبیین 
کینم و دومین مســئله اینکه در فضای مجازی 
چگونــه این تبیین را انجام دهیم و با چه ابزاری 
انجام دهیــم؟ که خود چند نکته 
این  نکته  اولیــن  دارد. 
است که بهترین ابزار 
در حــال حاضــر 
فضــای  همیــن 
اســت  مجازی 

و ایــن ابزار اکنون چه بخواهیم و نخواهیم در دســت 
دشمن است.

 BBBB راهــکار این مهم برای رســیدن به آنچه  
رهبری دغدغه آن را دارند، چیست؟

مســئله این اســت بــرای اینکــه از انفعــال خارج 
شــویم نیازمند اتاق های اندیشــه ورزی و هیئت های 
اندیشه ورزی هستیم؛ که در نگاه حضرت آقا مترادف 
اتاق فکر اســت. ما نمی توانیم با سیاست های یک بام 
و دو هــوا تبیین را انجام دهیم. به عبارتی یا حق داریم 
یا باطل. بنابراین مابین حق و باطل حرکت کردن اسم 
آن اعتدال نیســت و اســمش عدل نیست بلکه تبیین 
باید حق تبیین شــود حتی اگر به ضرر ما باشد. اکنون 
ریاست صدا و سیما عوض شده و نیروی جوان تر و با 
نگاه جوان تر آمده اســت. ما زمانی می توانیم رسالت 
رسانه ایی و تبیین رسانه ایی خود را انجام دهیم که حرف 
حق مردم را بزنیم حتی اگر برای نظام یا برای مسئوالن 
ناخوش باشد یا ناخوشایند باشد، بیان حق نباید ما را 
بترساند. چرا اعتماد مردم به مرور زمان از رسانه های 
داخلی کمرنگ تر می شود؟ چون رسانه حرف مردم را 
نمی زنــد و تبیین حق نمی کند. در واقع خود مجموعه 
رســانه ای نیروهای انقالب باید زمین بازی در فضای 
مجازی را تعیین کنند.ما باید بین حق و باطل یکی را 
انتخاب کنیم، عملکرد امام حسین)ع( در کربال همین 
را می گوید؛ یا با حق هستید یا با باطل و این وسط ندارد. 
اگر صدای هل من ناصر ینصرنی را شنیدی و به میدان 
نیامدی باید توبه کنید و قیام عاشورا هم همین است و 
در تبیین باید به این نکته دقت کنیم. رسالت رسانه این 
است که این مباحث را به مردم بگوید و از زبان مردم از 
مسئوالن مطالبه کند. نباید در تبیین از دولت یا مسئوالن 
یا مردم بترسیم. مثال بگوییم بودجه ما را قطع می کنند 
یا غیره، در مبحث تبیین معنی ندارد. این سبب می شود 

چوب این ترس را بخورید و متوجه هم نباشید.

زمین بازی را ما باید تعیین کنیم
محسن رضایی صدرآبادی  کارشناس اقتصاد اسالمی در گفت وگو با صبح صادق

احمدرجایی
خبرنگار

سه دهه دعوت به جهاد تبیینسه دهه دعوت به جهاد تبیین
مروری گذرا بر سرفصل های بصیرت افزایی در منظومه فکری حکیم انقالب اسالمی در عرصه جنگ نرم

با پیروزی انقالب اسالمی که معادالت نظام دوقطبی بین المللی 
را بــر هم ریخته بــود، صف آرایی اســتعمارگران عالم در برابر 
جمهوری اسالمی آغاز شد. این تقابل به صورت توامان در دو 
عرصه جنگ سخت و نرم دنبال می شد. مهم ترین راهبرد عرصه 
جنگ نرم، تالش برای ایجاد تردید نسبت به انقالب اسالمی از 
طریق تحریف بود، که با شگردهای مختلفی چون دروغ پردازی، 
شایعه افکنی، ســیاه نمایی و... دنبال می شــد. با ناکام ماندن 
راهبردهای مختلف، تجــاوز نظامی به مهم ترین ابزار تهاجم به 
انقالب اسالمی در دستورکار دشمن قرار گرفت، هرچند باز هم 
به صورت همزمان راهبردهای رســانه ای ـ تبلیغی برای تخریب 
افکار عمومی در پشــت جبهه نیز با همه توان دنبال می شد. اما 
با ناکامی در جنگ تحمیلی بود که راهبرد جنگ نرم به سناریوی 
اول دشــمن برای تقابل با جمهوری اسالمی از سال 1368 و 
همزمان با زعامت حکیم فرزانه انقالب اســالمی آغاز شد. در 
این میان اولین کسی که آغاز جنگ جدید را شناسایی و اعالم 

خط کرد.

خواص اهل حق در مصاف  با خواص اهل باطل

سخنان رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار با فرماندهان لشکر 
۲۷ محمد رســول الله)ص( را می توان یکــی از راهبردی ترین 
بیانات ایشان دانست که در خردادماه سال 13۷5 ایراد گردید. 
ایشــان با تقســیم جامعه به عوام و خواص از نقش خواص در 
تحوالت تاریخ ســخن گفت و محور تقابل و رویارویی جبهه 
حــق و باطل را در جدال خواص اهل حق و باطل تعریف کرد. 
در ادامــه به توصیفات تقابل دو اردوگاه نظام اســالمی در برابر 
استکبار جهانی پرداخت و اعالم داشتند: »در ایران اسالمی، هر 
کس به نحوی در مقابل دشمن ـ که از اطراف، تیرهای زهرآگین را 
به پیکر انقالب و کشور اسالمی، نشانه رفته است ـ تالشی بکند، 

جهاد فی سبیل الله کرده است. 
بحمدالله، شــعله جهاد بوده است و هست و خواهد بود. 
البته یکی از جهادها هم جهاد فکری است. چون دشمن ممکن 
اســت ما را غافل کند، فکر ما را منحرف سازد و دچار خطا و 
اشتباه مان گرداند؛ هر کس که در راه روشنگری فکر مردم، تالشی 
بکند، از انحرافی جلوگیری نماید و مانع ســوءفهمی شود، از 
آنجا که در مقابله با دشمن است، تالشش جهاد نامیده می شود. 
آن هم جهادی که شــاید امروز، مهم محســوب می شــود.« 

)13۷5/3/۲0(

افسران جوان جنگ نرم

سال 1388 را می توان اوج برافروخته شدن آتش جنگ نرم دانست 
که در قالب فتنه تقلب در انتخابات ریاست جمهوری کلید خورد! 
سناریویی از پیش طراحی شده که متأسفانه توسط بخشی از نیروهای 
دیروز انقالب و دشمنان امروز ملت به وجود آمد. سران فتنه در برابر 
اراده ملت که پای صندوق های رأی رفته بودند، ایســتادند و دروغ 
بزرگ تقلب را که رمز آشوب بود، تکرار می کردند. در این زمان بود 
که راهبر انقالب اسالمی بیش از هر زمان دیگر از جنگ نرم دشمن 
و ضرورت کلید خوردن جهاد تبیین و روشــنگری ســخن گفت. 
معظم له در بیانات تاریخی شــان در دیدار دانشــجویان و نخبگان 
علمی اعالم داشتند: »امروز جمهوری اسالمی و نظام اسالمی با 
یک جنگ عظیمی مواجه است، لیکن جنگ نرم!... خوب، حاال 
در جنگ نرم، چه کســانی باید به میدان بیایند؟ قدر مسلم نخبگان 
فکری اند. یعنی شما افســران جوان جبهه             مقابله             با جنگ نرمید.« 

)1388/6/4(
چند روز بعد در دیدار با اســاتید دانشگاه ها بود که رهبری بار دیگر 
از ضرورت جهاد روشنگری سخن گفت و نقش اساتید دانشگاه را 
در این جنگ نرم آغاز شده، اینچنین تعیین کرد: »اگر در زمینه         های 
مســائل اجتماعی، مسائل سیاسی، مسائل کشور، آن چیزهائی که 
به چشــم باز، به بصیرت کافی احتیاج دارد، جوان دانشجوی ما، 
افسر جوان است، شما که استاد او هستید، رتبه          باالتر افسر جوانید؛ 
شــما فرمانده         ای هستید که باید مســائل کالن را ببینید؛ دشمن را 
 
ً
درست شناسائی بکنید؛ هدف های دشمن را کشف بکنید؛ احیانا

به قرارگاه         های دشــمن، آنچنانی که خود او نداند، سر بکشید و بر 
اساس او، طراحی کالن بکنید و در این طراحی کالن، حرکت کنید. 
در رتبه         های مختلف، فرماندهان باال این نقش ها را ایفا می کنند.« 
)1388/6/8(  پیش از این رهبر معظم انقالب اســالمی در فتنه 
کوی دانشــگاه در ســال 13۷8، نیز فرموده بود: »فتنه ها را باید با 
روشنگری خاموش کرد. هر جا روشنگری باشد، فتنه انگیز دستش 

کوتاه می شود.« )13۷8/5/8( 

جریان تحریف و تالش  برای ایجاد خطای محاسباتی

حکیم انقالب اســالمی تــالش کرد تــا در بیانات خــود، ابعاد 
مختلف جنگ نرم دشمن را آشکار سازد و ابزارهای اثرگذاری آن 
را نیز معرفی کند. ایشــان در تبیین اهداف پنهان جنگ نرم دشمن 
می فرماید: »امروز کار عمده  دشــمن در جنگ نرم، غبارپراکنی در 
فضای سیاسی کشور است«)1389/8/4( ایشان تأکید داشتند که 
»در جنگ نرم و جنگ روانی هدف دشمن این است که محاسبات 

طرف مقابل را عوض کند.«)1391/5/16(
بخش عمده ای از آنچه تحت عنوان غبارپراکنی و خطای محاسباتی 
یاد شــد، از طریق »خط تحریف« دنبال می شــود. در نظر حکیم 
انقالب اسالمی، مقابله با جریان تحریف آنقدر اهمیت دارد که در 

صحنه نبرد، آن را روی دیگر جریان تحریم معرفی کرده و تأکید دارند 
که: »اگر جریان تحریف شکست بخورد، جریان تحریم هم شکست 
خواهــد خــورد.«)1399/5/10( البته راه مبــارزه را نیز اعالم 
می دارد و می فرمایند: »روش اسالمی تبیین است و همین تبیین ها 
موجب شد که انقالب اسالمی بر بســیاری از این پیش زمینه های 
تاریخی و تربیت های غلط فائق بیاید و فائق آمد.«)138۷/۲/14( 
و ادامه  این حرکت نورانی و غلبه بر توطئه های دشــمن نیز از مسیر 
تبیین و روشنگری و جهاد علیه »تحریف« حقایق می گذرد و اینگونه 

است که »تبیین اساس کار ما است.«)1395/4/1۲(

بصیرت عمارگونه  استقامت مالک گونه

بدون شک در میان اصحاب خاص امیرالمؤمنین)ع( در روزگاری 
کــه فتنه ها یکی پس از دیگری توســط بنی امیه و همدستان شــان 
طرح ریزی و اجرا می شد، نقش ممتاز و بی نظیری است. نقش این دو 
مجاهد راه حق را بیش از هر جای دیگر باید در جنگ بزرگ صفین 
مشــاهده کرد، که آنان هم با شمشیرشان به جهاد با دشمن رفتند و 
هم با بصیرت و روشنگری شــان جنگ روانی ـ تبلیغاتی دشمن را 
خنثی می کردند! در این معرکه یکی پیشگام مجاهدت مسلحانه بود 
و دیگری سردار بصیرت افزایی و روشنگری! و قابل تأمل آنکه وقتی 
شمشیر مالک، برندگی خود را از دست داد که عمار از میان سپاهیان 
اســالم به ملکوت اعلی پرکشیده بود. بدون شک بودن نصرت در 
جهاد تبیین، نمی توان انتظار داشــت که در جهاد نظامی، نصرت و 
پیروزی حاصل آید. همین حقیقت اســت که رهبر حکیم انقالب 
اســالمی بارها از عمار به مثابه صدای بصیرت و ندای روشنگری 
یاد کردند. معظم له در پیام شفاهی به تشکل های دانشجویی انقالبی 
فرمودند: »شــما افســران جوان جنگ نرم هستید و عرصه  جنگ 
نرم، بصیرتی عمارگونه و استقامتی مالک اشتروار می طلبد؛ با تمام 

وجود، خود را برای این عرصه آماده کنید.« )139۲/11/۲3(

تشکل های خودجوش انقالبی به میدان آیند

بــا روی کارآمدن دولت یازدهم بود که اولویت های کشــور تغییر 
یافت و دولت جدید، سیاست مذاکره را به عنوان راهبرد خود برای 
حل مشکالت معیشتی و هسته ای برگزید. در این مسیر با اولویت 
یافتن دیپلماسی و سیاست خارجی، به نوعی کم توجهی به عرصه 
فرهنگ از یک سو و شدت یافتن فضای شبهه افکنی برای تضعیف 

منطق مقاومت بودیم.
در این شرایط بود که رهبر معظم انقالب اسالمی در سخنرانی مهم 
خود در صحن جامع رضوی خطاب به جوان های که در سرتاســر 
کشــور فعالیت های فرهنگــی را به صورت خودجوش شــروع 
کرده اند، از ضرورت عزم ملی و مدیریت جهادی در عرصه فرهنگ 
سخن گفتند و فرمودند: »من می خواهم بگویم آن جوان هایی که 
در تهران، در شــهرهای گوناگون، در استان های مختلف، در خود 

مشــهد، در بسیاری از شهرهای دیگر کار فرهنگی می کنند، با اراده  
خودشان، با انگیزه  خودشان ـ کارهای بسیار خوبی هم از آنها ناشی 
شده است که از بعضی از آنها ما بحمدالله اطالع پیدا کردیم ـ کار 
را هرچه می توانند به طور جدی دنبال کنند و ادامه بدهند. بدانند که 
همین گسترش کار فرهنگی در بین جوان های مؤمن و انقالبی، نقش 
بسیار زیادی را در پیشرفت این کشــور و در ایستادگی ما در مقابل 

دشمنان این ملت، ایفا کرده است.« )1393/1/1(

فرمان آتش به اختیار

تداوم دولت اعتدال با تداوم سیاست بی توجهی به عرصه فرهنگ 
همراه بود، به نحوی که مشــکالت فرهنگی کشــور نه تنها رو به 
کاهش نبود، که متأسفانه سیاست های غربگرایانه دولت نیز بسترساز 
اثرپذیری اجتماعی بیشتر جامعه شده بود. رأی آوردن مجدد آقای 
روحانی و ماندن وی در رأس جایگاه اجرایی کشــور، برای چهار 
سال دیگر نیز از تداوم این مسیر سراشیبی در عرصه فرهنگ حکایت 

داشت. 
همین وضعیت بود که رهبری زبان به گالیه گشودند و فرمودند: 
»گاهی اوقات انســان احساس می کند دستگاه های مرکزی فکر و 
فرهنگ و سیاست و مانند اینها دچار اختاللند، دچار تعطیلند!« در 
این مســیر بود که حکیم فرزانه انقالب اسالمی باز هم دانشجویان 
انقالبی و همه تشکل های خودجوش انقالبی را خطاب قرار دادند 

و فرمان آتش به اختیار را صادر کردند. 
 معظم له که در دیدار جمعی از دانشجویان دانشگاه های کشور 
سخن می گفت، فرمودند: »من به همه  آن هسته های فکری و عملی 
 می گویم: هرکدام 

ً
جهادی، فکری، فرهنگی در سرتاسر کشور مرتبا

کار کنید؛ مســتقل و به قول میدان جنگ، آتش به اختیار.« البته در 
جنگ، قرارگاه مرکزی وجود دارد که دستور می دهد، اما اگر چنانچه 
رابطه  قرارگاه  قطع شد یا قرارگاه عیبی پیدا کرد، اینجا فرمانده دستور 
آتش به اختیار می دهد. خب شــما افسرهای جنگ نرمید . قرار شد 
شما افســران جوان جنگ نرم باشید. آنجایی که احساس می کنید 
دستگاه مرکزی اختاللی دارد و نمی تواند درست مدیریت کند، آنجا 
آتش به اختیارید؛ یعنی باید خودتان تصمیم بگیرید، فکر کنید، پیدا 

کنید، حرکت کنید، اقدام کنید.« )1396/3/1۷(

حی علی الجهاد

در تداوم سه دهه دعوت به تبیین است که امروز بار دیگر فریاد »حی 
علی الجهاد« حکیم انقالب اسالمی باال رفته است و این دعوت 
به جهاد، نیازمند لبیک جوانانی است که برای ورود به عرصه های 
جهاد و مبارزه روزشــماری می کردند! امروز مشخص شده است 
که از نگاه پرچم دار جبهه حق، مصاف و جدال اصلی با دشــمنان 
عدالت و حقیقت، در عرصه تبیین شکل گرفته است و پیروزی در 
این میدان، پیروزی در میدان های دیگر را نیز به همراه خواهد داشت.

مهدی ساقی، کارشناس فضای مجازی در گفت وگو با صبح صادق مطرح کرد

مهدیسعیدی
جریان شناس  سیاسی
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سیاست
۱0

خاندان پهلوی هر چند به ظاهر خود را 
مسلمان معرفی می کرد، اما حقیقت آن 
اســت که نه تنها هیچ تعلق و تقیدی به اســالم و 
 در مسیر نابودی 

ً
مکتب تشیع نداشت، بلکه عمال

اســالم و دین زدایی از جامعه اســالمی اقدامات 
جدی انجام داد که پیش از آن هیچ یک از شاهان 
ایرانی چنین اقداماتی را انجام نداده بودند! فریدون 
هویدا، ســفیر شــاه در ســازمان ملــل در کتاب 
خاطــرات خــود تحت عنوان »ســقوط شــاه« 
می نویسد: »در میان اطرافیان خانواده سلطنت کم 
و بیش افراد تریاکی وجود داشتند، ولی چون تریاک 
کشــیدن این عده در دربار، بعضی اوقات ســبب 
ناراحتی شاه می شد، آنها ناچار برنامه خود را برای 
مدتی به جــای دیگر منتقل می کردند، تا آنگاه که 
خشم شاه فرونشیند و بتوانند دوباره بساط دود و دم 
خود را در دربار راه بیندازند. اکثر اعضای خانواده 
سلطنت و مقامات سطح باالی کشور به گونه ای 
زندگی می کردند که حداقل می توان گفت روش 

آنها نه تناســبی با دستورات مذهب رسمی کشور 
داشت و نه قابل تطبیق با اصول اخالقی بود. شاه به 
تحریــک امیراســدالله علــم )وزیر دربــار( و 
مفت خورهایی که علم را در محاصره داشــتند، 
دستور داد چند کازینوی قمار و تفریحگاه در ایران 
احداث شــود. علت آن هم چنین توجیه شد که: 
وجود اینگونه مراکز برای جلب شــیوخ ثروتمند 
خلیج ]فارس[ الزم است و برای احداث آنها هم 
انگیزه های سیاسی و اقتصادی بیشتر مد نظر قرار 
دارد. به دنبال این دستور، انواع و اقسام قمارخانه در 
شهرهای مختلف کشور ظاهر شد، که در اکثر آنها 
نیز اعضای خانواده شاه به نحوی مشارکت داشتند. 
پس از چنــدی، جزیره کیش هم بــا خرج مبالغ 
هنگفت و اختالس از خزانــه مملکت تبدیل به 
تفریح گاهی شد که میلیاردرها بتوانند از آن برای 
گذراندن دوره تعطیالت خود استفاده کنند و چنین 
شــایع بود که شــرکت هواپیمایــی ایرفرانس در 
پروازهایی که بــا هواپیمای کنکورد به این جزیره 
دارد، همیشــه تعدادی زنان برچین شده از سوی 
»مادام کلود« معروفه را از پاریس به کیش می آورد. 
با توجه به اینکه اسالم، صرف الکل و قماربازی را 
تحریم کــرده، طبیعی اســت که دســت زدن به 
اقداماتی نظیر تأسیس قمارخانه و تفریح گاه هایی 
مثل کیش می توانست صدمات فراوانی به وجهه 
شاه و خانواده سلطنتی در بین مردم ایران وارد آورد 
و در این مورد شــایعه ای نیز بر سر زبان ها بود که 
واالحضرت  اشــرف مبالغ هنگفتی را در یکی از 
کازینوهای خارجی باخته اســت. بعضی ها هم 
می گفتنــد کــه واالحضرت شــمس از اســالم 

روگردانده و به مذهب کاتولیک گرویده است.«

شاهنشاهی! قمارخانه های 
   دهلیز    

در شــماره های پیشــین به نقــش جریان های 
اصالح طلب در انتخابات ریاست جمهوری دهم 
و چگونگی مواجهه آنان با رقیب سیاسی خود 
اشــاره کرده و طیف بندی درونی آنان را بررسی 
کردیم؛ اما در کنار اصالح طلبان، اصولگرایان 
نیز خــود را بــرای ورود به صحنــه انتخابات 
آماده می کردند. هر چند کار آنان به دشــواری 
اصالح طلبان نبود؛ چرا که محمود احمدی نژاد، 
نامزد مورد حمایت آنان در انتخابات چهار سال 
پیش بود که هرچند در آســتانه انتخابات سال 
۱388، واگرایی هایی میان او و اصولگرایان به 
وجود آمده بود، اما مسئله عبور از احمدی نژاد 
موضوعی نبود که به ســادگی برای این اردوگاه 
ممکن باشد. در عین حال در درون اصولگرایان 

نیز طیف های مختلفی وجود داشت.

1ـ مجموعه گروه های »پیروان خط امام و رهبری« 
که اغلب اعضای آن را تشکل های سنتی و با سابقه 
طیف موسوم به راست تشکیل می داد، پرحجم ترین 
طیف این جریان بود. این طیف که به دلیل ســابقه 
زیاد سازمان یافته ترین عناصر و تشکل های سیاسی 
در ســطح کشــور را دارا بود، مهم ترین فراکسیون 
مجلس هشتم را تشکیل می داد و منتسبان به آن در 
بخش هایی از کابینه و قوه قضائیه فعالیت داشتند. این 
طیف اگر چه در انتخابات نهم از ابتدا گزینه ای به جز 
دکتر احمدی نــژاد را مدنظر قرار داد؛ اما در مرحله 

دوم و انتخابات دهم، از احمدی نژاد حمایت کرد.

2ـ طیف دوم جریان اصول گرایی، جمعیت ایثارگران 
و گروه های نزدیک به آن بود که در تحوالت سیاسی 
بعد از دوم خرداد شــکل گرفت و در شــکل گیری 
جریان »آبادگران« در انتخابات شــوراها و مجلس 
هفتم نقش کلیدی و محوری داشتند. پایگاه اصلی 
این گروه در مجلس شــورای اسالمی بود و در قوه 
قضائیه و دولت، افــراد نزدیک به این جریان کمتر 
حضور داشتند. این جریان که جایگاه ممتاز خود در 
مجلس هفتم را تا حدی در مجلس هشتم از دست 
داده بود، همانند طیف های دیگر، نقدهایی به دولت 

نهم داشت؛ اما در انتخابات دهم احمدی نژاد را تنها 
نامزد خود معرفی و از وی حمایت  کرد.

3ـ »رایحــه خوش خدمــت« که طیــف نزدیکان 
دکتر احمدی نژاد را در بر می گرفتند، در انتخابات 
ریاست جمهوری نهم به عنوان حامیان اصلی وی، 
فعالیت سیاســی خود را آغاز کردنــد. این طیف 
بخش عمده ای از مدیریت های مختلف قوه مجریه 
و بخشی از کرسی های مجلس را در اختیار داشتند و 
در انتخابات دهم نیز همچنان وفادار به احمدی نژاد 

بوده و از وی حمایت کردند.

4ـ طیف چهارم، برخی شخصیت ها و گروه هایی را 
شامل می شد که خود را خارج از سه طیف مذکور و 
از منتقدان جدی دولت نهم معرفی می کردند. برخی 
از آنها در جریان انتخابات دهم ابتدا طرح »عبور از 
احمدی نژاد« را دنبال کردند؛ ولی با مخالفت های 
جدی در افکار عمومی مواجه شدند. برخی از افراد 
این طیف حتی به صف حامیان میرحسین موسوی 
درآمدند و از ســتاد وی ســر درآوردند؛ اما با برمال 
شــدن چهره جریان پشت صحنه موســوی، از آن 

فاصله گرفتند و به همراه برخی دیگر به سوی »طرح 
دولت ائتالفی« محسن رضایی گرایش یافتند. 

منتقدان دولت نهــم که احمدی نــژاد را برای 
ســکان داری دولت دهم نمی پســندیدند؛ اما خط 
قرمز خود را روی کار آمدن مجدد ساختارشــکنان 
دوم خردادی می دانستند، جذب شعارهای »دولت 
ائتالفی« محسن رضایی شــدند. ورود این جریان 
و نامــزد و دولت مورد نظر آنان بــه صحنه رقابت 
انتخاباتی با اســتقبال عمومی روبه رو نشــد. شاید 
فقدان پایگاه اجتماعی، قرار گرفتن در میان دو جریان 
کالن و با سابقه، محبوبیت فزاینده احمدی نژاد در 
ســطح کشــور، از عمده ترین دالیل عدم موفقیت 
جریان سوم بود؛ اما نباید فراموش کرد که نامزد این 
جریان اگرچه در انتخابات نهم خود را در فهرست 
اصولگرایان جای داده بود و همچنان خود را از این 
جریان معرفی می کرد؛ لکن افکار عمومی به او اقبال 
نداشتند. از سوی دیگر اصالح طلبان نیز در تخریب 
وی باالخص با ایجاد نگرانی در جامعه نســبت به 
شکل گیری دولت پادگانی با حضور نظامیان در طول 
سال های پیشــین مؤثر بودند! بنابراین تحلیل گران 
سیاسی و افکار عمومی، حضور رضایی در رقابت 

 »خراش بــه رأی اصولگرایان« 
ً
انتخاباتی را صرفا

و کمک به برتری موســوی نامزد اصلی دوم خرداد 
در رقابت دهم می دانســتند. برخی احزاب کم وزن 
 چند نفره در جبهــه اصولگرایان، همچون 

ً
و بعضا

حزب سبز، حزب نیک اندیشان، بنیاد مردم، حزب 
خدمت گزاران، حزب آبادگــران جهادی و حزب 
توســعه  و عدالت نیز از ایده دولت ائتالفی حمایت 
می کردند و برخی شــخصیت های منفرد سیاسی 
همچون دکتر علی مطهری، نماینده مجلس هشتم، 

نیز با این نظر همراه شدند.
در میان طیف های برشــمرده دیــدگاه اکثریت 
بــاالی رهبران و بدنه اصولگرایان بر آن قرار گرفت 
که در این انتخابــات با توجه به حضور چهره هایی 
چون موســوی و کروبی، از محمــود احمدی نژاد 
حمایت کننــد و از ورود گزینــه ای دیگر به میدان 
رقابت انتخاباتی ممانعت شود، هرچند ممکن است 
که این حمایت همراه با انتقاداتی نسبت به عملکرد 
احمدی نژاد باشد! اما در حالی که اردوگاه رقیب با 
همه توان برای عبــور از احمدی نژاد به میدان آمده 
اســت، آنان نیز با همه توان وحــدت حداکثری را 
دنبال کنند! هر چند در این میان نتوانستند از حضور 

محسن رضایی در صحنه رقابت جلوگیری کنند!
در واقع این جریان که با یک نامزد رقابت را آغاز 
کرده بود، راهبرد خود را تداوم ریاست بر قوه مجریه 
برای پیشــبرد گفتمان اصولگرایی و برداشــتن گام 
محکم تر در دهه چهارم به ســوی گفتمان »عدالت 
و پیشــرفت« و جلب رضایتمندی و همراهی رهبر 
معظم انقالب اســالمی و حمایت هــای مردمی 
قرار داده بــود. رویکرد و عملکــرد دولت نهم در 
عرصه داخلی و خارجــی و به ویژه حضور پررنگ 
دولت در اســتان ها و شهرســتان ها و پیوند دولت ـ 
ملت این راهبرد را نزد افکار عمومی قابل درک تر، 

اعتمادآفرین تر و دست یافتنی تر جلوه می داد.
این تلقی مشترک نیز هم از سوی رأی دهندگان 
و هم منتخب جریان اصول گرایی و حامیانش وجود 
داشت که تکمیل بسیاری از برنامه ها و سیاست های 
اتخاذ شده از سوی دولت نهم، نیازمند تمدید دولت 
نهم برای چهار سال دیگر خواهد بود، لذا باید چهار 
سال دیگر به رئیس جمهور منتخب مردم فرصت داد، 
هرچند این فرصت باید با رفع ضعف ها و آسیب ها 

همراه باشد و بر کارآمدی دولت افزوده شود. 

مهدی سعیدی
دبیر گروه  تاریخ

تقویم انقالب

مهرماهپرآشوب

مهرماه سال 1358، روزگاری بود 
میدان دار  غربگرا  جریان های  که 
فضای سیاسی کشور بودند و هر روز غائله ای 
جدید خلق می کردند که موجب تضعیف 
خط امام در جامعه بود. حوادثی چون غائله 
کردستان در کنار فضای رسانه ای پرابهامی 
که نهادهای انقالبی را تخریب می کرد و در 
آن ایام به طور خاص اصل والیت فقیه را که 
در مجلس خبرگان قانون اساســی در حال 
تصویب بود، هدف قرار داده بود. در این ایام 
دکتر ابراهیــم یزدی وزیــر خارجه دولت 
موقت، به منظور شرکت در اجالس مجمع 
عمومی ســازمان ملل متحد، عازم آمریکا 
شده بود، ولی به مدت 17 روز بعد به ایران 
بازگشت. دیدارها و رایزنی ها و سخنرانی ها 
و اقامــت طوالنــی وی از جمله مســائل 
پرابهامی بود که انتقادات فراوانی به همراه 
داشت. وی در حاشیه اجالس سازمان ملل 
بــا وزیــر امــور خارجــه وقــت آمریکا 
سایروس ونس دیدار و گفت وگو کرده بود و 
خبر مالقاتش از ســوی رســانه های غربی 
به عنوان نخستین دیدار رسمی مقامات ارشد 
دو کشــور پس از پیروزی انقالب، با آب و 
تاب منتشر شــده بود! این در حالی بود که 
احساسات ضدآمریکایی در ایران به شکل 
بی سابقه ای افزایش یافته بود و افکارعمومی 
آمریکا را مســئول مســتقیم و غیرمستقیم 
فجایعی می دیدند که همه روزه در کشــور 
واقع می شــد. بنابراین مردم نســبت به این 
دیدار خشــمگین و ناراحــت بودند.  البته 
شــرایط به گونــه ای فراهم  شــد که هنگام 
بازگشت یزدی با تشــییع جنازه پیکرهای 
سوخته 22 پاسدار جوان که در سردشت به 
دست ضدانقالب به شهادت رسیده بودند، 
مقارن گردیــد و یــزدی از مخمصه ای که 
ممکن بود گریبانگیرش شود، رهایی داد! او 
در مصاحبه ای مطبوعاتی موضوع مالقاتش 
با ونس را فسخ قراردادهای نظامی، استرداد 
مجرمیــن سیاســی، اعــالم جــرم علیه 
شــرکت های آمریکایــی و دخالت هــای 
اسرائیل در کردستان و... اعالم کرد. جالب 
توجه است که در همین روز صادق طباطبائی 
سخنگوی دولت موقت که از سفر چند روزه 
خود به کشــورهای منطقه برگشته بود، طی 
مصاحبه ای مطبوعاتی گفت: »ســه تن از 
 در 

ً
ســفرای ایاالت متحده آمریکا که سابقا

ایران بوده اند سرپرستی کمیسیونی در سیا را 
بر عهده گرفته اند که مســائل ایران را دنبال 
می کنند و در جهت انجام همین توطئه است 
که یکی از ســه تــن، در حــال حاضر در 
کردستان ایران به سر می برند!«در آن روزها 
حدودا 200 تا 300 نشریه و روزنامه چاپ 
می شد که اکثر آنها دیدگاه های چپ و راست 
غربــی را ترویــج می کردنــد و در اقدامی 
هماهنگ علیه اصل والیت فقیه و مجلس 
خبرگان قانون اساسی قلم فرسایی می کردند! 
روزنامه کیهان و اطالعات که از نشــریات 
رسمی کشور محسوب می شد و از امکانات 
دولتی و بیت المال اســتفاده می کردند نیز، 
توســط مدیران و کادری اداره می شــد که 
اکثریت آن را غربگرایان و مخالفان خط امام 
تشــکیل می دادند.  آنان تالش داشــتند تا 
چهره ای ارتجاعی از نظام والیت فقیه ارائه 
دهند، که اگر جامعــه به تحقق آن رضایت 
دهد، باید به حکومت های سنتی ـ استبدادی 
گذشته باز گشــته، که در آن طبقه روحانیت 
حکمرانی خواهد کرد و دیگر خبری از رأی 
و حضور و نقش آفرینی ملت نخواهد بود! در 
حالی که در همین چندماه گذشته از پیروزی 
انقالب، مردم شــاهد آن بودند که چگونه 
حضرت امام در همه امور، ملت را شریک 
دانســته و در کمتر از یک ســال بارها پای 

صندوق رأی آمده بودند!

سیدمهدی حسینی
مورخ و پژوهشگر

مروری بر مفاسد دربار  رژیم پهلوی
ماجرای قتل عام ارامنه در کشــور عثمانی که 
در سال 1915 میالدی در خالل جنگ جهانی 
اول اتفاق افتاد، یکی از مهم ترین مناقشات یک 
قرن اخیر ترکیه بوده است. از 24 آوریل آن سال 
بود که سربازان عثمانی به شهرها و روستاهای 
ارمنی نشــین رفتند و آنها را به این بهانه که در 
منطقه جنگی قرار دارند و باید به مکان های امن 
منتقل شوند از خانه های شان بیرون کشیدند و 
به اجبار به تبعید بردند. ارمنیان که بیشتر شامل 
زنان،  کودکان و سالخوردگان بودند، به صورت 
کاروان هایی به طرف تبعیدگاه  هایی در صحرای 
مرکزی ســوریه واقع در منطقــه دیرالزور در 
نزدیکی حلب برده می شدند! بنابر برخی اقوال 
تاریخی در فاصله ســال های 1915 تا 1923 
میالدی بیش از 1/5 میلیون ارمنی در این ماجرا 
کشته شده اند؛ هر چند سردمداران امروز ترکیه 

این آمار را قبول ندارند!
و  نویسنده  جمال زاده«  »ســیدمحمدعلی 
پدر داستان نویسی نوین فارسی، در همین ایام 
سفری به عثمانی داشته است. وی مشاهدات 
خود را با عنوان »مشــاهدات شخصی من در 
جنگ جهانی اول« به رشته تحریر در آورده که 

در قسمتی از آن می خوانیم: 
»بــا گاری و ارابه از بغداد و حلب به جانب 
اســتانبول بــه راه افتادیم. از همــان منزل اول 
بــا گروه های زیاد از ارمنیان مواجه شــدیم که 
به صــورت عجیبی کــه باورکردنی نیســت، 
ژاندارم های مسلح و سواره ترک آنها را پیاده به 
جانب مرگ و هالکت می راندند. ابتدا موجب 
نهایت تعجــب ما گردید ولــی کم کم عادت 

کردیم که حتی دیگر گاهی نگاه هم نمی کردیم 
و الحق که نگاه کردن هم نداشت. صدها زنان 
و مردان ارمنی را با کودکان شــان به حال زاری 
به ضرب شــالق و اسلحه پیاده و ناتوان به جلو 

می راندند.
در میان مردها جوان دیده نمی شــد؛ چون 
تمــام جوانان را یا به میدان جنگ فرســتاده یا 
محض احتیاط )ملحق شدن به قشون روس( به 
قتل رسانده بودند. دختران ارمنی موهای خود را 
 کچل بودند و علت 

ً
از ته تراشیده بودند و کامال

آن بــود که مبادا مردان ترک و عرب به جان آنها 
بیفتند.

دو سه تن ژاندارم بر اسب سوار این گروه ها 
را درســت مانند گله گوسفند به ضرب شالق 
به جلو می راند. اگر کسی از آن اسیران از فرط 
خســتگی و ناتوانی و یا برای قضای حاجت به 
عقب می ماند، برای ابد به عقب مانده بود و ناله 
و زاری کسانش بی ثمر بود و از این رو فاصله به 
فاصله کسانی از زن و مرد ارمنی را می دیدیم که 
در کنار جاده افتاده اند و مرده اند و یا در حال جان 

دادن و نزع بودند.«

   حافظه    

 پیاده به جانب مرگ!
مشاهدات جمال زاده از کشتار ارامنه به دست ترکان عثمانی

اصولگرایانتاریخ حداکثری  ائتالف   
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بهره برداری یک نظریه پرداز از یک مکتب فکری 
و اندیشه سیاســی، نمی تواند بی توجه به نتایج 
و تضمنات آن مکتب و اندیشــه باشــد، حال 
آن که این اتفاق به اقدامی رایج میان بســیاری از 
نظریه پردازان و متفکران سیاسی ایران تبدیل شده 
است. ُپر رنگ بودن این رویکرد نزد نظریه پردازان 
اصالح طلــب، وقتــی بــا تالش های آنــان از 
اواسط دهه 70 به این سو، برای انتشار گسترده 
اندیشــه های خود از رهگــذر روزنامه و مجله، 
پیوند یافت، چارچوب های محدود ژورنالیسم، 
مجال پی بردن به ریشه های این تفکرات و نتایج 
را از جامعــه نخبگانی ُربود و فضایی از برخورد 
سطحی با اندیشه سیاســی را فراهم کرد. در آن 
یازیدن نظریه پردازان اصالح طلب  مقطع دست 
به اندیشــه های مختلف، بیشتر فضایی از شکل 
دادن به نقد را فراهم کرد و هرچند نقد، فضیلتی 
گرانبهاســت، اما رویکرد انتقــادی که از چنین 
فضــای اندیشــه های متکثر و مختلــف بیرون 
می آمــد، در رفتارهای هیجانی و گاه شورشــی 
تبلــور می یافت و پا گرفتــن تدریجی و منطقی 

اندیشه سیاسی را مجال نمی داد.

 Bجدال مدرن و پست مدرن
ایــن وضعیتی بود که فردی همچون دکتر حســین 
بشیریه، اســتاد سابق دانشــگاه تهران نباید تحمل 
می کرد و بنیان هــای تفکر او که تنها مترجم لویاتان 
هابز اســت، به صورت منطقی نمی بایســت ســر 
سازگاری با آشفتگی و سرگشتگی اندیشه ها را نشان 
دهد، چون هرچند بشــیریه به شــناخت و تدریس 
شکاف های سیاســی ایران می پرداخت، اما او خود 
را بیشــتر در موقعیــت ماکیاولی و یــا به ویژه هابز 
می دانســت که از آشوب و آشفتگی به سوی صلح و 
نظم در حرکت بودند. البته موضوع وقتی مسئله دارتر 
می شود که بشیریه اذعان می کند در کالس های درس 
خود از مواضع پست مدرنیسم دفاع می کند، اما در 

سیاست عملی پیرو مدرنیسم است.
بشــیریه این موضــوع را در »میزگرد توســعه 

سیاســی در ایران« در بهمن 1378 می گوید، لکن 
کارنامه علمی وی و نگرش تعلیمی و تدریجی او به 
اصالح طلبی ـ که این میزگرد نشــانه ای از آن است ـ 
به این نتیجه می رســد که در تحلیل نهایی اندیشــه 
سیاسی بشیریه بیشتر به مدرنیسم و عقالنیت مدرن 
نزدیک اســت تا پست مدرنیســم؛ اما آنچه به این 
نوشــتار مربوط می شود، عدم تعهد بشیریه به مبانی 
اندیشــه  خود و عبور از اختالف نظرهای عمیقش با 
محمدرضا تاجیک و نیل داشتن به پراگماتیسم است. 
اتخاذ این معیار توسط بشیریه، راه را برای تاجیک باز 
می کند و اندیشیدن به نظم و انتظام جامعه و نگرش 
آموزشی و تعلیمی بشیریه به اصالح طلبی، در سایه 
رویکرد گفتمانی و پست مدرن تاجیک، در نهایت به 
»اصالح طلبی شورشی« ختم می شود و تاجیک آن 
را این روزها آشکارا بیان می دارد. این اختالف نظر 
در واقع دو ریشــه مهم اندیشه اصالح طلبان ایرانی 
از آن مقطع تاکنون را نشــان می دهــد و آن تکیه بر 
عقالنیت مدرن و عصر روشنگری یا بهره برداری از 
پســت مدرنیسم است که اولی را بشیریه و دومی را 

تاجیک نمایندگی می کنند.
بر این اســاس رفتن بشیریه از ایران را شاید بهتر 
باشــد نتیجه همان باز گذاشتن بحث و سکوت در 
مقابل رویکرد گفتمانی تحلیل کرد. طی این سال ها 
هرچند حجاریان سعی کرده است به نوعی راه بشیریه 
را ادامه دهد، اما برای او هم اصالح طلبی در ســایه 
عمل گرایی تعریف می شود و به این ترتیب همچنان 
رویکرد گفتمانی و پست مدرن تاجیک است که بر 
سر اندیشه ها و آراء متکثر اصالح طلبی طاق می زند؛ 

آن هم طاقی بر ستون های شناور. 

 Bستون های پست مدرن طاق تاجیک
از آنچه گذشت تحلیل اندیشه تاجیک، به مثابه آرائی 
مؤثر و گاه پارادایم غالب بر اندیشــه اصالح طلبی، 
اهمیــت می یابد. تاجیــک دارای دکترای »تحلیل 
گفتمان در سیاســت«، بیش از هــر کس در ترویج 
نظریه گفتمــان در ایران کار کرده و کتاب منتشــر 
کرده اســت. برای تاجیک، نظریــه گفتمان، از حد 
معنای عام آن که همانــا »مجموعه ای از گفتارها و 
نوشــتارهایی که حول معنایــی واحد مفصل بندی 
شــده اند«، فراتر می رود و در مقــام یک ایدئولوژی 
که مسیر حرکت فرد و جامعه را مشخص می کند، 
قرار می گیرد. تاجیک گفتمان را مساوی با ایدئولوژی 
نمی داند و با آن مخالفــت می کند، اما نتیجه تفکر 
او بی ارتباط با این ادعا نیســت و بسیاری از عناصر 
مبنایی گفتمان نزد او پذیرفته شده و به عنوان نسخه ای 
برای جریان اصالح طلبی تجویز می شوند. عناصری 
همچون تضاد، انتقاد، ساخت شکنی، جوهرستیزی، 
مخالفت با کالن روایت ها و یونیورسالیســم، نقش 
هویت ساز غیر و دیگری، بر ساخته بودن حقیقت، 
برســاخته بودن و ارتباطی بودن هویت، سیال بودن 
فهم از واقعیــت )عدم رابطه جوهــری میان دال و 
مدلول(، سیاست به مثابه عرصه تضاد گفتمان ها و... 
از جمله مبانی نظریه گفتمان هســتند که در اندیشه 
تاجیــک، کم وبیش پذیرفته شــده اند و از درون آنها 
شیوه و برنامه اصالح طلبی در ایران تجویز می شود. 
چنان که روشن است گفتمان در بستر پست مدرنیسم 
شکل گرفته است و به این ترتیب بسیاری از عناصر 

آن برگرفته از پست مدرنیسم است. 
نظریه گفتمان در بســتر نگرش پست مدرن به 

جهان، تالش می کند تا چارچوب و مســیری برای 
سیاســت ورزی فراهم کند که ماده اصلی آن تضاد، 
نقد قدرت و تبعی بودن هویت و اندیشه است. وقتی 
تاجیک از چنین موضعی ســخن آغاز می کند و در 
آخرین اظهارات خود به »اصالح طلبی شورشــی« 
می رســد، در واقع اصالح طلبی را از مقام آموزشی 
و تعلیمی خود و مبتنی بــر عقالنیت مدرن خارج 
کرده، شــک گرایی غلیظی بر آن حاکم ســاخته که 
امکان هرگونه توافق را از بین برده است و آن گاه برای 
تعریف، با اتکاء به نظریه گفتمان و با رویکردی پست 
مدرن، سیاست به مثابه منازعه را مبنای اصالح طلبی 
قرار داده اســت و به این ترتیــب به »اصالح طلبی 
شورشی« می رسد. تاجیک »اصالح طلبی شورشی« 
را »گفتمان آلترناتیو و هژمونیک برای تاریخ اکنون و 
 در راه جامعه ایرانی« تعریف می کند که طی 

ِ
تاریخ

آن، اصالح طلبی مســاوی با »نوعی عمل یا حالتی 
از عاملیت اجتماعی ـ سیاسی« تعریف می شود »که 
عالمت مشخصه آن یورش نقادانه مستمر به »خود« 
و اشــکال گوناگون ســلطه و توتالیتاریسم)نه لزوما 
قدرت( اســت.« طبق این تعریف اصالح طلبی را 
باید »در قامت مبارزه ای بی امان و مستمر میان قدرت 
حاکِم معطوف به ایستایی و ثبات و تمامیت خواهی و 
حیاِت زنده و در حال جوش و خروش دموس فرض 
کنیم، و یا آن را فراشدی بدانیم که دائم در حال ابداع 
خود اســت و مبتنی بر نوعی »بی نظمی برادروار«، 
پیوند غیرســلطه آمیز، بدون محدودیت و به لحاظ 
سیاسی برابری طلبانه است که در پی نهادینه سازی 
نوعی اجتماع سیاسی است که سد راه سلطه شود.«

فهم نقش تســهیل کننده  این اندیشــه، در ایجاد 
تحرک اعتراضی و شورش در جامعه ایران، دشوار 
نیســت، اما تاجیک »تکانه پیش برنــده این جریان 
شورشــی« را »اراده ای معطوف به زندگی، تقالی 
برســاختن فلســفه ای نو برای زندگی، و فراخوانی 
برای غلبه بر محدودیت های امر ممکن در زندگی 
فردی و جمعی« می داند. به این ترتیب در پیشــانی 
طاق تاجیک بر ستون های شــناور گفتمان و پست 
مدرنیســم، چهره ی نیچه ایــی اندیشــه او نمایان 
می شــود؛ چهره ای که پیش تر تاجیــک با تأکید بر 
»بومی گرایی« آن را پنهان می کرد، اما اکنون »اراده 
معطوف به زندگی« که از »اراده معطوف به قدرت 
و نیهیلیســم نیچه ایی« تغذیه می کند، آن را آشکار 
می سازد و در »اصالح طلبی شورشی« تبلور می یابد.

حمزه عالمی
دکتری اندیشه سیاسی

چهره های به ظاهر انقالبی و مشهور 
در نــزد افراد و عوامــی که صاحب 
تحلیل و آگاه از تحوالت تاریخی نیســتند، از 
ظرفیــت زیــادی در وارونه نمایــی و تحریف 
واقعیات مربــوط به انقالب و نظام اســالمی 
برخوردارند. از این منظر، محســن سازگارا به 
واسطه سابقه  انقالبی از چهره های تأثیرگذار بر 
فضای روانی ایران پــس از حوادث انتخابات 
دهمین دوره ریاست جمهوری است. هوشنگ 
20 ســاله اهل دزفول از متهمین اغتشاشــات 
انتخابات سال 1388 درباره نحوه فریب خوردن 
خود می گوید: »عضو خبرنامه اشخاصی چون 
سازگارا بودم، زیرا فکر می کردم این شخص که 
خــودش قبال در نظام بوده و اکنون از نظام جدا 
شده است، بهتر از پشت پرده خبر دارد و قطعا 
نظام مشکل دارد و با توجه به موقعیت ایشان در 
نظام و اینکه از نظام خارج شده، من حرف هایش 

رو باور کردم«. 
متهم دیگری در جواب قاضی صلواتی که 
از او پرســید با چه انگیزه و هدفی در فتنه روز 
عاشورا شرکت کرده و در آن چه نقشی داشتید؟ 
پاســخ داد: »انگیــزه و هدف مــن همانطور 
که فرمودنــد براندازی نظام بــود. حرف های 

برخی خواص گذشــته مانند محسن سازگارا 
که خودشــان جزیی از نظــام و عناصر اصلی 
انقالب بودند و اکنون از این انقالب جدا شده 
و به خارج از نظام رفته اند این تصور و بدبینی را 
 ریگی به کفش نظام 

ً
در ما تقویت کرد که حتما

است که این اتفاق افتاده در نتیجه از هیچ اقدامی 
از جمله شرکت در تجمعات و تبلیغ علیه نظام 
فروگذاری نکردیم«.   سازگارا در برنامه پولتیک 
شــبکه صدای آمریکا این چنین پرده از نگاه و 
بینش  سکوالرش برداشت: »من تقریبا از سال 
13ـ۶4، آن گاه کــه فهمیدم راه من با جمهوری 
اســالمی جدا اســت و دارای تفکــر و بینش 
متفاوت با حکومت هستم، با نظام مشکل دار 
شــدم. به نظر من قدرت هوسی خدایی است 
و از اینکه سرنوشت مردم به دست من بیفتد و 
بتوانم در زندگی آنها تأثیر بگذارم لذت می برم. 
مــن اکنون حتی بــه قمار سیاســت و هیجان 
سیاســت نیز معتاد شــده ام. سیاستمدارهای 
ســناتور  جان مک کین  مانند  اســتخوان داری 
جمهوری خواه آمریکا به اصولی پایبند هستند 
و به هر قیمتی کاری نمی کنند و من هم ســعی 

می کنم مثل ایشان باشم«. 
با وجــود این قبیــل خوش رقصی ها برای 
آمریکا و مقامات این کشــور، محسن سازگارا 
در ســال 1391 و در پــی تسویه حســاب های 
گسترده در صدای آمریکا، از حضور در برنامه 
تفســیر خبر این شــبکه آمریکایی منع شد تا 
شــاهد و عبرت دیگری باشــد بر این واقعیت 
که؛ قدرت های سلطه گر برای هر وطن فروشی، 

تاریخ مصرف قائل هستند!

 فراز و فرود محسن سازگارا ـ بخش پایانی  

وش! پایان یک وطن فر

   ریزش ها    

نفوذ در بیت »آیت الله شــریعتمداری« 
پیچیدگی های خاص خودش را داشت 
و عوامل متعددی در عملیات نفوذ نقش داشتند. در 
این میان نقش آمریکایی ها و ســازمان سیا را باید 
الیه پنهان تمام نفوذی ها در بیت وی دانست. اسناد 
النه جاسوســی به خوبی نشان دهنده این واقعیت 
اســت که آمریــکا در مقابل رهبــری قاطعانه و 
سازش ناپذیر امام خمینی)ره( چگونه روی آیت الله 
شریعتمداری حساب باز کرده بود. سولیوان، سفیر 
وقت آمریکا در گزارشی آیت الله شریعتمداری را 
به عنوان کسی معرفی می کند که ظرفیت هایی دارد 
و می شــود برای مقابله با امام)ره( از او اســتفاده 
کرد)حقانــی،1389: 44(. ویژگی هایــی مانند 
ضعف تقوا و عدالت و حب ریاســت مورد اشاره 
آیت الله مشکینی )ر.ک.س ازم ان  ت ب ل ی غ ات  اس الم ی، 
13۶1: 33( و خوش بینی زیاد شــریعتمداری به 
اطرافیان کــه آیت الله دین پرور دربــاره وی گفته 
رابطه  پــرور،139۶/10/5(،  دین  اســت)ر.ک. 
مستقیمی با نفوذ در بیت وی داشته است. با توجه 
به ویژگی های فوق، چنــد جریان نفوذی در بیت 
شریعتمداری سبب سقوط وی و تقابل او با انقالب 
و امــام شــد. یــک: نفوذی هــای مرتبــط بــا 
ســلطنت طلبان، دو: نفوذی های مرتبط با حزب 
خلق مســلمان و ســه: نفوذی های سرویس های 
اطالعاتی آمریکا. شــیخ غالمرضا زنجانی که در 

کســوت پیشــکار او و به عنوان چشــم راســت 
شریعتمداری تلقی می شــد، قبل از انقالب رابط 
ساواک و آیت الله شریعتمداری بود)ثابتی،1390: 
590(. وی تقابل ســازی با امام خمینی)ره( را در 
دستور کار داشــت )رک. محتشمی پور، 137۶: 
413ـ417(.  حسن شریعتمداری فرزند وی نقش 
نفوذی از ناحیه حزب خلق مســلمان و سرویس 
اطالعاتی آمریکا را ایفاء می کرد. صدور بیانیه مبنی 
بر عدم شرکت حزب خلق مسلمان در انتخابات 
مجلس خبرگان یکی از اقدامات تأثیرگذار فرزند 
 .)47 خسروشــاهی،1389:  بــود)ر.ک.  وی 
براســاس خاطرات حجت االســالم فلســفی، 
امــام)ره( به خوبی فهمیده بود که پشــت صحنه 
حزب خلق مســلمان آمریکایی ها هســتند و از 
شریعتمداری سوء استفاده می شود )ر.ک. فلسفی، 
1382: 399(  آخرین نفوذی بیت شریعتمداری 
اقدامات  قطب زاده بــرای راه اندازی کودتای نوژه 
است. در این ماجرا، نقش حسن شریعتمداری و 
احمد عباسی؛ فرزند و داماد آیت الله شریعتمداری 
به عنوان افراد مؤثر در بیت تأثیرگذار بوده است. در 
مورد نقش احمد عباســی گفته می شود که بیت 
توســط او به نحوی هدایت و رهبری می  شد که از 
شریعتمداری چهره یک فقیه مخالف ارائه شود. با 
این وصف، سران کودتا، برای اینکه به افراد خود 
اطمینان دهنــد این کودتا علیه اســالم و انقالب 
نیســت آنها را به قم می فرســتادند تا با آیت الله 
شــریعتمداری دیــدار کننــد و پــس از تأییــد 
شــریعتمداری، بــا اطمینان خاطــر در عملیات 
شرکت کنند.)مؤسســه مطالعات و پژوهش های 

سیاسی، 1384: 1۶9(

چهره پنهان سیاست  ـ ۱۶

یعتمداری!   نفوذ در بیت شر

   آفاق    

خرد

سیاست نامه

سیدمحمدکاظم یزدی-۷

حقمندیهمراهبامسئولیت

 مرحوم ســیدمحمدکاظم یزدی از شمار 
دانشــورانی اســت که اندیشــه و تفکری 
روشــمند داشــته و در حوزه فقاهت جزء 
نوادر دوران خود و حتی مؤثرین عالم کنونی 
از طریق کتاب فقهی عروه الوثقی اســت. 
قواعد فقهی و مبانی اصولی که اندیشه های 
سیاسی و اجتماعی وی را سامان بخشیده، 
همان قواعد و اصول مشــهور دینی است 
که در شــماره گذشته با مبانی دینی و عمل 
سیاســی وی آشنا شــدیم. در این مطلب، 
به بررســی دیدگاه وی درباره »حق مندی« 
توام با »تکلیف مداری و مسئولیت پذیری« 
کــه یکی دیگــر از اصــول و قواعد فقهی 
تعیین کننده  عمل سیاسی در مکتب شیعی 

است، می پردازیم.
بدون تردیــد، انسان شناســی، به مثابه 
مبنــاء، نقش پررنگی در ســاَحِت معرفت 
دینی و اســتنباط احکام و به ویژه در مسائل 
سیاســی دارد؛ چرا که اگر حاکمان بر این 
مبنا، انســان ها را موجوداتی مطیع، پیرو و 
مکلف بداننــد، در این صورت، به گونه ای 
بر آنــان حکومت می کنند کــه رابطه آنها 
صرفا تک ســویه و از بــاال به پایین خواهد 
بود و اگر مردم را انسان هایی حق مند تصور 
کنند، باز هم رابطه یک سویه می شود، اما از 
پایین به باال. ایــن دو نوع رابطه، در عرصه 
مدیریت و سامان دهی اجتماعی، مشکالت 
و زمینه هایــی از ناروایی هــا را بر دو طرف 
تحمیل می کند. اما اگر حاکمیت سیاسی، بر 
بنیاد انسان شناسی ای که آدمیان را موجوداتی 
حق مند و مکلف  می داند، شکل بگیرد، این 
جــا رابطه و تعامل دو ســویه میان دولت و 
مردم برقرار می شــود. سید یزدی، به چنین 
مبنایی، یعنی حق مندی همراه با مسئولیت و 
تکلیف باور داشته و آن را در مسائل گوناگون 
حکومتی و عمل سیاســی خود به ویژه در 

مشروطه آشکار کرده است. 
برای نمونه وی می نویســد: »هرگاه به 
دســت آوردن و تأمین حق روشــن و ثابت 
شــده ای، نیازمند دادخواهــی و ترافع نزد 
قاضی یا حاکم غیرعادل باشــد و این مهم، 
یا بدین علت است که طرف مقابل دعوی 
رضایت به طرح دعوی و رسیدگی به آن را 
جز پیش قاضی جور یا غیر عادل نمی دهد، 
یا حاکم شــرع عادل وجود نــدارد و یا اگر 
حاکم عادل وجــود دارد، امکان اثبات حق 
و به دســت آوردن حقوق به واسطه ایشان 
نیســت. در این صورت، این اقدام و روش 
تأمیــن حق جایز بوده و حقوقــی که از این 
طریــق اثبات و به دســت می آیــد، برای 

صاحب آن حالل می باشد«1
در رأی او، ایــن مورد مصــداق تعاون 
بر گناه نیســت و بر فرضی که باشد، اصل 
الضرر بر آن حکومت دارد. همچنین سید 
معتقد اســت که در زمان غیبــت، حاکم 
اســالمی برای پاســداری از حقوق الله و 
حقوق مردم، می تواند بر اساس علم قطعی 
خویش، حکــم صادر کند. نیز اگر دولت و 
عی حق باشــد و بینه ای 

ّ
یا خــود حاکم مد

در بین نیســت و علم قطعی بــه حق دارد، 
می تواند بر اســاس آن، حکــم صادر کند. 
اما اگر بینه وجود داشت، باید حاکم طرح 
دعوی نزد فقیه دیگر ببرد، تا برابر ضوابط، 
حق را ثابت و حکم صادر کند. او این نظر را 
بر بنیاد امر به معروف ونهی از منکر، قاعده 
عدالت و حق مندی استوار کرده است، نه به 
خاطر مقام حکومت و شأن صدور حکم.2 
در شــماره های آتی با مبانی و برون دادهای 
اندیشه ای سیدیزدی بیشتر آشنا خواهیم شد.  

 منابع:
1ـ عروة الوثقی، سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، 

ج2، ص10.
2ـ اندیشه سیاسی آیت الله سیدمحمدکاظم یزدی، 

روح الله شریعتی، بخش ضمایم، ص105.

فتح الله پریشان
دبیر گروه اندیشه

سیامک باقری
دکترای علوم سیاسی

 طاِق تاجیک
آن سوی ایده اصالح طلبی شورشی

محمد رضا تاجیکفوکویاما
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مجازستانزندگی

   خبر خوب       نرم افزار       پژواک    

بازی ســازان خالق در کشور با 
تولید محصوالت ایران ساخت 
برای توســعه صنعت بازی در 
کشــور اقدام کرده اند، تا سهم 
ایران را از بازار این حوزه افزایش 
دهند. در ایران نیز بازی ســازان 
حرفه ای  و خوبی وجود دارند، 
که استفاده از این ظرفیت منجر 
به رشد صنعت بازی در کشور 
می شــود و ایران جز 5 کشــور 

اول منطقه از نظر حجم بازار این صنعت شده است. »جدول 
مدرن«، »صد در صد« و »خوش رکاب برخی« از این بازی ها 
هســتند که با توســعه آنها، کاربر ایرانی ترغیب به استفاده از 

بازی های ایرانی شده است و این تالش همچنان ادامه دارد.

 فرهنگ ایرانی
بازی های رایانه ای سفیران ایران

انگلیــس می گویــد 5 میلیارد 
تأسیس مرکز جنگ  برای  پوند 
دیجیتال تأسیس می کند تا بتواند 
بــا تهدیدات فزاینده ســایبری 
مقابله کنــد. »بن واالس« وزیر 
دفاع انگلیــس می گوید دولت 
این کشور قصد دارد یک مرکز 
جنگ دیجیتال تأسیس کند که 
قادر به اجرای حمالت سایبری 
قدرت های  علیــه  بر  تهاجمی 

متخاصم مانند روسیه باشد. قرار است ساختمان مرکزی این 
مرکز در ساملســبری واقع در لنکاوی ساخته شود. این هزینه 
در حالی اســت که دولت جانسون در تأمین راننده برای انتقال 

سوخت به جایگاه ها، ناتوان است!

5 میلیارد پوند  
مرکز جنگ دیجیتال در انگلیس

پرداخت ســهام  آغاز  دنبــال  به 
نیــاز هموطنــان به  عدالــت و 
آگاهــی از تاریخ و مبلــغ واریز 
شــده بــه حســاب های بانکی 
عدالت  ســهام  اپلیکیشن  خود، 
برای مشــاهده خالصه وضعیت 
مشمولین سهام عدالت، در اختیار 
هم وطنان قرار گرفته تا به راحتی 
مبلغ واریز شــده و تاریخ دقیق آن 
را مشاهده کنند و دیگر نیازی به 

مراجعه به بانک و پرینت تراکنش بانکی نداشته باشند. اطالعات 
درخواست شده در این سامانه باید با دقت و توسط شخص مشمول 
وارد شود. در اپلیکیشن ســهام عدالت اطالعات به روز و واقعی 

سهام   نمایش داده می شود.

 سهام عدالت
استعالم قیمت به روز 

حســام الدین کاظمی، کاربر فضــای مجازی: 

 سوریه رو به خاک و خون کشیدن با این بهونه 
که بشار اسد دیکتاتوره، چون بعد از باباش 
یــه دوره طوالنی ریاســت جمهوری داره! 
الهام علی اف که بعد از پدرش، هجده ساله 
رئیس جمهــوره چی؟ فقــط اردوغان که از 
2003 توی این مقامه و الگوی دموکراسی 

منطقه است.

مصطفی عاشوری، کاربر فضای مجازی: یکی 

از چالش های اوایل کرونا در کشــور تأمین 
پارچه مطلوب برای تولید ماســک بود، اما 
با اجرای یک طرح، 80 درصد نیاز داخلی 
 به ماسک تأمین شــد و ساالنه مانع خروج 
۶ میلیــون دالر ارز می شــود. این یکی از 
هزاران مصداقی است که می توان با حمایت 

از تولید، اقتصاد کشور را شکوفا کرد.

محمــد میرزایــی، فعــال رســانه ای: ظریف 

ساعت ها وقت گذاشــت تا در مصاحبه ای 
تئوریزه کند که چطور دیپلماسی فدای میدان 
شده و برجام آسیب دیده؛ امروز اما خودش 
اعتراف کرده چطور مذاکره کننده کشورمان 
درج واژه »تعلیق« در برجام را به وی نگفته 
و وزیــر خارجه وقت، یعنــی ظریف اصال 
متوجه نشــده اســت! حال پیدا کنید عامل 

شکست دیپلماسی را!

زهره الهیــان، نماینده مجلــس:  اینکه  ظریف 

اعتراف کرده اطالعی نداشــته که تحریم ها 
در برجام تعلیق شــده و تصور کرده که لغو 
تحریم ها در برجام وجود دارد، شبیه اظهارات 
روحانــی بعد از گرانی بنزین اســت. او هم 
گفته بــود من مطلع نبودم و صبح روز جمعه 
فهمیدم.  اینکه ظریف متن برجام را نخوانده، 
اصال برای من تعجب برانگیز نبود. دســتور 
کار آنان این بود که به هر قیمتی مذاکره کنند 
و به هر قیمتی رابطه برقرار کنند، تا راحت تر 
کشور را در »پیرامون« آمریکا تعریف کنند. 

شاید دستور کار، و یا شاید مأموریت...

رســتم قاســمی، وزیــر راه و شهرســازی: با 

مأموریت ویژه ای کــه به معاونان وزارتخانه 
داده شد، مشکل مسیر نوردوز به ارمنستان 
و کریــدور قفقاز رفع و به زودی نیز نقشــٔه 
ترانزیتی آن منطقه کامال تغییر خواهد کرد. 
کسانی که در این خصوص شیطنت کردند، 
بدانند هیچ راهی برای ما بســته نمی ماند؛ 
اما پل های شکستٔه پشت سر آنها به سادگی 

ترمیم نخواهد شد!

ســیدحمید علیــزاده، فعــال رســانه:  پژمان 

درســتکار تیِم شکســت خورده غالمرضا 
محمــدی رو تحویل گرفت و تــو کمتر از 
۶0 روز این نتایج درخشان رو کسب کرد. 
اونوقت ما یه رئیس جمهور داشــتیم هشت 
سال قرار بود مشکالت کشور رو 100 روزه 

حل کنه. آخرشم گفتن وقت کم بوده.

قیس قریشــی، تحلیلگر سیاســی مقیم لندن:  

بلینکن می گه کاری کــه ایرانی ها می کنن 
مغایر با تعهدات شون در برجامه! بی حیاتر 
و بی شرف تر از سیاسیون آمریکایی ها آفریده 
نشده. دولت تروریستی که از برجام خارج 
شــده و زده زیر قطعنامه شــورای امنیت و 
دولت هــای ملتزم را هم تهدیــد کرده که 
شــماهم بی قانونی کنید درباره ایران چنین 

سخن می گه!

مهدی کشــت دار، مدیرعامــل خبرگزاری قوه 

قضائیــه:  محســن مرادی اوجقــاز، قاضی 

ارومیــه ای، به جای مجــازات زندان برای 
برخی از متهمان، آنها را به مناسب ســازی 
بسترخدمات اجتماعی آموزشی در جهت 
حمایت و تأمین وســایل کمک آموزشی و 
لوازم تحریر،  بسته های تحصیلی همچون 
بســته های اینترنتــی و تلفن همــراه برای 
مناطق حاشیه نشــین  نیازمند  دانش آموزان 

محکوم کرد.

   نکته گرام   

رقابت های جهانی کشتی در نروژ، میدانی دیگر برای 
ورزشکاران ایران بود تا به جهانیان نشان دهند همت 
ایرانی از هر چیزی باالتر است و با تالش و کوشش 
می توان به اهداف بزرگ رســید. کشتی گیران ایران 
هرچند برای رسیدن به مقام اول تیمی، تنها یک برد 
نیاز داشتند، اما در مسابقات انفرادی با پیروزی های 
پی در پی، مدال های رنگارنگی را به ارمغان آوردند. 
گل سرســبد این بازی ها برای مــا ایرانیان، پهلوان 
»حسین یزدانی« بود که با شکست رقیب آمریکایی 
خود، انتقام باخت در المپیــک را از او گرفت و به 
مدال طالی این رقابت ها در وزن خود رسید. تیلور 
که قبل از مسابقه نهایی با یزدانی با سرگرمی دانستن 
این مسابقه، برای کشتی گیر کشورمان کری خوانده 
بود، در چند دقیقه زمان بازی، مبهوت تکنیک پهلوان 
ایرانی شد و فهمید که ورزشکاران ایران که سربازان 
این پرچم هستند، برای سرگرمی به میادین حرفه ای 

ورزشی نمی روند.

حسن یزدانی، یکی از سربازان این خاک است 
که با کســب مدال طــال و قهرمانی هایش، پهلوان 
نشده، بلکه او ثابت کرده که وظایف خود را به عنوان 
یک الگو به خوبی می داند و با رفتارهای حرفه ای و 
اجتماعی درست، مانند حضور فیزیکی و کمک به 
مردم زلزله زده و ســیل زده و... نشان داده است که 
قهرمانان و اسوه ها، یک روزه متولد نمی شوند. این 
سرباز وطن، همانطور که در مصاحبه بعد از پیروزی 
خــود گفت، بــرای پرچم کشــور در هیچ میدانی 
کم نگذاشــته اســت و باید گفت که وطن فروشی 
و کم فروشــی در مرام این ســربازان نیست، که اگر 
این چنین بود هرگز جایگاهی را که در حال حاضر 

دارد، نمی داشت.
مردم این سرزمین، فراموش نمی کنند به اصطالح 
ورزشکارانی را که پشــت به کشور خود کرده اند و 
اولیــن درس ورزش را که همان روحیه جوانمردی 
و مهین پرستی اســت، به درستی یاد نگرفته اند و با 
اندکی موفقیت، ایران را برای خود کوچک می بینند 
و زیــر پرچم دیگری به غیر از پرچم کشــورش، به 
دنبال موفقیت می گردند. وطن فروشی عبارتی است 
که باید از ورزشکارانی که زیربار چنین ذلتی رفته اند 
پرسید تا توصیف کنند آیا به دست آوردن پول ارزش 

آن را دارد تا حمایت مردم کشــور خود را از دست 
دهند؟ رهبر انقــالب در دیدار با قهرمانان المپیک 
توکیو فرمودند: »عالوه بر نا داوری ها، رشوه و زد و 
بندهای سیاسی و استفاده از مواد نیروزا، کسب مدال 
به واسطه وطن فروشی و خود فروشی نیز از نمونه های 

قهرمانِی ناسالم است.«
بــا قهرمانی مجــدد ورزشــکاران ایــران در 
رقابت  های کشتی، کاربران فضای مجازی با طعنه 
زدن به عوامل رسانه ای معاندان انقالب که در تالش 
بودند به خیال خود ورزش ایــران را از رقابت های 
جهانی محروم کنند، در حســاب های شــخصی 
خود در شــبکه های مجازی نوشــتند: »آنهایی که 
به دنبال محرومیت ورزش ایــران بودند، ببینند که 
چگونه نام و پرچم ایران، باالتر از دیگر پرچم ها و به 
خصوص پرچم انگلستان و عربستان که جیره خوار 
آن هستند، در کشتی که رشته ای پهلوانی است باال 
می رود.« نام بردن از انگلستان و عربستان اشاره به 
بی بی سی فارســی و ایران اینترنشنال دارد که مدتی 
است با سرکردگی جیره خواران در تالش هستند تا 
ورزشکاران ایرانی را از رقابت های جهانی محروم 
کنند. خبرنگار یکی از همین شــبکه ها بعد از پایان 
کشتی حســن یزدانی، درخواســت مصاحبه از او 

می کند که با شــنیدن جــواب رد یزدانی، خبرنگار 
شــروع به جوســازی و شــانتاژ علیه پهلوان ایران 
می کند. در حالی که به یاد ندارد چندی قبل در همان 
شبکه مطبوع او، میزگرد تحریم ورزش ایران برگزار 

می کردند!
این رفتارهای چندگانه رسانه های معاند، سوژه 
کاربران در فضای مجازی در هفته پیش شده بود و 
یکی از این کاربران می نویســد: »شما بهتره برید به 
همون البی های خودتون واسه تحریم ورزش ایران 
برســید و پولتون رو بریزید تو حلقوم افراد دیگه تا 
این که خبرنگار بفرستید برای بازتاب قهرمانی های 

ورزش ایران! خودتون رو مسخره کردید؟«
ایران تاریخی کهن دارد و پهلوانی در این کشور 
مانند تاریخش، سابقه ای طوالنی دارد. ورزشکاران 
این ســرزمین تا زمانی که با عشــق و عالقه از جان 
برای باال بردن پرچم این کشور مایه می گذارند، در 
ذهن و یاد مردمش خواهند بود و اگر اسیر وعده های 
خارجی شوند و زیر بار خفت بروند، نه تنها جایی 
در دل مردم کشــور ندارند، بلکه عزیز رسانه هایی 
خواهند شد که از هیچ حربه ای برای ضربه زدن به نام 
ایران دوری نمی کنند، چه تحریم در میدان سیاست 

باشد و چه تحریم در میدان ورزش!

محمد صالح نادری
دبیر گروه رسانه

 دیار  
پهلوانان
 نگاهی به تالش ورزشکاران ایرانی

 برای درخشش در عرصه های جهانی

وسیله  به  گذشته  هفته  فیس بوک  ایمنی  سرپرست 
شرکت  این  تولیدات  تأثیرات  درباره  قانون گذاران 
قرار  بازجویی  مورد  نوجوان،  بر  اینستاگرام  مانند 
مورد  در  شرکت  این  آیا  شود  مشخص  تا  گرفت 
مشکالت ناشی از آسیب رساندن اینستاگرام و دیگر 
برنامه های فیسبوک، به سالمت روانی کاربران جوان 
یک  وسیله  به  که  اسنادی  می دهد؟  اهمیت  خود 
اینستاگرام  افشاگر فاش شده است، نشان می دهد 
آسیب های سالمت روانی در نوجوان را 3 برابر کرده 
است. اسناد این افشاگر مطبوعاتی نشان می دهد که 
فسبوک، کامال از تأثیر سوبرنامه های خود بر نوجوان 
آگاهی داشته است و به قصد نتایج هرگونه تحقیقی 
که چنین آماری را برمال کنند، سرکوب و کمرنگ 
می کرده است و این امر اکنون دامن گیر این شرکت 
کمیته  اعضای  از  بلومنتال«  »ریچارد  است.  شده 

تحقیق از فیسبوک معتقد است فیسبوک بار دیگر 
به ما نشان داد که نمی تواند خود را مسئول امنیت 
داریم  عمیقی  بینش  اکنون  دهد.  نشان  ما  فرزندان 
می کنید.  سواستفاده  جوان  کاربران  از  می دانیم  و 
ما اکنون می دانیم که فیسبوک به طور معمول سود 
خود را بر امنیت آنالین کودکان ترجیح می دهد. ما 
می دانیم که فیسبوک و اینستاگرام رشد محصوالت 
خود را بر امنیت فرزندان ما ترجیح می دهد و اکنون 
می دانیم که در محافظت از آنها تخلف کرده است. 
قانونگذاران ایاالت متحده روز پنجشنبه خواستار به 
روزرسانی قانون حفاظت از حریم خصوصی آنالین 

کودکان در سال 1998 شدند.

محصوالت  از  یکی  اینستاگرام  صادق:  صبح 
شرکت فیسبوک آمریکا است که میلیون ها کاربر 
کارشناسان  از  بسیاری  دارد.  جهان  سراسر  در 
بر  مخربی  تأثیر  برنامه  این  معتقدند  اجتماعی 
ما  فرزندان  دارد.  نوجوانان  و  کودکان  سالمت 
اینستاگرام  برق  و  زرق  پر  دنیای  با  که  هنگامی 
موجه می شوند، دچار افسردگی و خودباختگی 
خواهند شد و اگر درمان نشوند ممکن است آینده 
به دلیل  تباه شود. ساالنه هزاران خودکشی  آنها 
افسردگی در نوجوانان رخ می دهد و که اینستاگرام 
در چند سال گذشته از عمده ترین دالیل این اتفاق 

بوده است.

فعاالن حقوق کودکان در دنیا در تالش هستند 
را محدود  اینستاگرام  به  را  کودکان  دسترسی  تا 
کنند، اما تا زمانی که والدین به استفاده فرزندان 
خود از این برنامه توجه نکنند، این تالش ها تأثیری 
نخواهد داشت. متأسفانه والدین تصور می کنند 
تلفن همراه  و  رایانه  از  آنها  فرزندان  استفاده  که 
با  و  شود  منجر  آنها  شکوفایی  به  می تواند  و... 
رها گذاشتن آنها در چنین بسترهایی، ناخواسته 
آنها  برای  فراوانی  مشکالت  ایجاد  زمینه ساز 
می شوند. ایجاد محدودیت برای فرزندان کودک 
برای  بهترین راهکارها  از  و نوجوان خود، یکی 
کنترل تأثیر مخربی است که اینستاگرام و دیگر 
برنامه  ها مانند تیک تاک بر روی کودکان خواهند 
نمی دهیم  اجازه  اگر  که  بدانیم  باید  گذاشت. 
به  خود  دوستان  با  سفر  به  تنهایی  فرزندان مان 
هستیم،  او  امنیت  نگران  و  برود  دیگر  شهری 
از  خطرناک تر  مراتب  به  جایی  مجازی  فضای 
شهری در چند کیلومتری ماست که تنها چند متر 

با فرزندان مان فاصله دارد.

کاترین توربک
خبرنگار ای بی سی نیوز

 اینستاگرام  بالی جان نوجوانان
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 BBBB در خبرها اعالم شــده که نمایشــگاه  
محصوالت حجاب و عفاف قرار است 
از این به بعــد، به صورت دائمی برگزار 
شود؛ در ابتدا کمی درباره این نمایشگاه 

توضیح بدهید.
 پایگاه هایی که خانم های محجبه و خانواده های 

ً
عمال

متدین برای تهیه محصوالت حجاب شان مراجعه 
می کردند، نمایشگاه قرآن بود. چون ما سکوی فروش 
متمرکز و واحدی را در شهر تهران نداریم و از طرفی 
حدود دو ســال است درگیر ویروس منحوس کرونا 
هســتیم، بنابراین درصدد ایجاد یک مرکز خریدی 
بودیم که همه تولیدکنندگان در آنجا باشــند. خیلی 
وقت بود که با متولیــان ذیربط مثل وزارت صمت، 
استانداری تهران و اصناف داشتیم رایزنی می کردیم 
که بتوانیم یک فروشگاه دائمی را در مصلی حضرت 
امام)ره( برگزار کنیم. ابتدا تصمصم بر این بود این 
کار را انجمن به تنهایی و به صورت مستقل عملیاتی 
کند و از بهمن ماه 99 قرار بود این نمایشگاه برگزار 
شــود، ولی در نهایت اصناف دارد این کار را انجام 
مــی دهد. در این نمایشــگاه 52 غرفــه به عفاف و 
حجاب اختصاص داده اند که انجمن تولیدکنندگان 
محصوالت حجاب آنجا مســتقر می شود و تا پایان 
سال تولیدات و محصوالت خودش را به متقاضیان 

ارائه می کند.

 BBBB مدت این نمایشــگاه از چه زمان تا چه  
زمانی است؟

گفتنــد از 17 مهر ولی از دوم آبان رســما شــروع 
می شود. ما جلسات متعددی با استانداری، وزارت 
صمت و خود مصلی داشــتیم. ابتدا قرار بود برای 
کمک به ترویج عفاف و حجاب این نمایشگاه را به 
صورت رایگان در اختیار تولیدکنندگان محصوالت 
 نهایی شد. 

ً
حجاب قرار دهند، قراردادمان هم تقریبا

استانداری مصوباتی داشــت مثل این که در ارتباط 
بــا مواد اولیه به انجمن کمــک کنند. بحث گمرک 
پارچه مشــکی را حل کنند، وام هایــی را در اختیار 
تولیدکنندگان محصوالت حجاب قرار دهند. همه 
اینها مصوبه اش موجود است)چیزی نیست که من 
تهمت بزنم(، اما متأســفانه هیچ کدام از این موارد 

عملیاتی نشد. 

 BBBB آقای ســلیمانی؛ در ســال های اخیر  
قیمت محصــوالت و کاالهای حوزه 
حجاب و عفــاف، مخصوصا »چادر 
مشکی« به شــدت باال رفته و به نوعی 
سر به فلک گذاشــته است! به گونه ای 
که خیلــی از خانم هــا مجبورند همان 
چادرهای قدیمی را دائم سرشان کنند. 
در حال حاضر وضعیت تولید و قیمت 
این محصوالت به ویژه چادر مشــکی 
چطور اســت و اساسا چه مطالبه ای از 
دولت جدید دارید و چــه راهکاری را 
بهتر می دانید که واقعــًا یک مقدار این 

مشکالت را حل کند؟
شما می دانید متولی پوشاک که محصوالت حجاب 
و عفاف هم قسمتی از پوشاک است، وزارت صمت 
و اتحادیه های پوشاک هستند، کارگروه ساماندهی مد 
و لباس است؛ حاال اگر یک انجمنی تشکیل شده به 
دلیل این بوده است که اینها کارکرد مناسبی نداشته اند، 
به مطالبات مردم نتوانستند جواب بدهند. به همین 

دلیل، در این هفت ســالی که انجمن تولیدکنندگان 
محصوالت عفاف و حجاب، به صورت خودجوش 
و دغدغه  مند وارد میدان شده، تمام این مشکالتی را 
که شما اشاره کردید، احصا کردیم.  االن به صورت 
جزیره ای ده ها نهاد هستند که برای عفاف و حجاب 
دارند کار می کنند، ولی خروجی اینها کم اســت؛ به 
دلیل اینکه جزیره ای دارند کار می کنند و کارهای شان 
تأثیرگذار نیست. من همیشه گفته ام اگر یک کالس 
درس را در نظر بگیریم و زنان باحجاب و بدحجاب را 
دانش آموزان این کالس فرض بگیریم، دانش آموزانی 
که درس می خوانند، یعنی کســانی که قانون و شرع 
را رعایت می کنند؛ یعنی همان خانم های محجبه و 
دانش آموزانی که درس نمی خوانند، یعنی کسانی که 
حجــاب عرفی را هم رعایت نمی کنند و هزینه روی 
دست کشور می گذارند؛ اعم از هزینه های اجتماعی 
و گشت ارشاد، مشکالت خانوادگی و اخالقی و...؛ 
حاال بــا این قیمت محصوالت عفاف و حجاب، به 
جای اینکه خانواده های معتقــد و خانم های باوقار 
و محجبه را کــه این هزینه ها را برای جامعه ندارند، 
تشــویق کنند، عمال آنها را جریمــه می کنند!  خب 
جریمه های آنها چیســت؟ جریمه هــای آنها همین 
مصائب مواد اولیه پارچه چادر مشکی است که االن 
قیمتش نسبت به سه ســال قبل حدود 12 برابر شده 
اســت. جریمه های آنها، نبود مراکز خرید مناسب 
اســت که مثل مراکز خرید موبایــل و طال این  افراد 
بروند خریدهایشان را با قیمت مناسب انجام بدهند. 
جریمه  و تنبیه این زنان و دختران، نبود تولیدکنندگان 
و جریان حمایت از تولیدکنندگانی اســت که برای 
خانم هایی که جوان هستند و می خواهند حجاب را 
انتخاب کنند، بتوانند با مواد اولیه مناسب و حمایت 
از تولید، ذائقه سازی کنند و کارهای شکیل و ارزانی 
را تولید کننــد. ما راهکاری که امــروز برای بحث 
چادر مشــکی داریم و باید ایــن اتفاق بیفتد، بحث 

»کاالی فرهنگی« محسوب شدن چادر است. شما 
می دانید بزرگان مــا مخصوصا چــادر را به عنوان 
کاالی فرهنگی محسوب می کنند و حضرت آقا هم 
از آن به عنوان نماد بانوی ایرانی یاد می کنند. شورای 
عالی انقالب فرهنگی هم از چادر به عنوان »کاالی 
فرهنگی« یاد کرده، ولی این قانون نشــده است؛ این 
باید قانون شود. اگر این مسئله تبدیل به قانون شود و 
محصوالت حجاب به عنوان کاالی فرهنگی شناخته 
شود، در این بخش ما ایجاد مزیت خواهیم داشت؛ 
یعنی موانعی مثل واردات، مالیات و بیمه باید از روی 
این کار برداشته شود، با توجه به تهاجم پوشاکی که 
از سراســر دنیا، از تایلند، ترکیه، چیــن و امثال آنها 
داریــم، باید در مقابل اینها، بــرای بخش حجاب و 
تولیدات محصوالت حجاب ایجاد مزیت کنیم که 
از لحاظ اقتصادی برایشان بصرفد و بیایند تولید کنند 
و این گسترش پیدا کند و محصوالت حجاب تکثیر 
پیدا کند.  ولی متأســفانه در حال حاضر نه تنها این 
حمایت ها را و قانون بحث کاالی فرهنگی را نداریم، 
می رویم بی کیفیت ترین پارچه های چینی را می آوریم 
که هم از نظر وزن ســنگین است، هم از جهت بویی 
که دارد نامناسب است، هم از جهت الکتریسیته ای 
که ایجاد می کند مشــکل دارد، امــا به خاطر اینکه 
پارچه های با کیفیت که متعلق به ژاپن است، قیمتش 
در بازار به1 تا 2 میلیون تومان رسیده، خانم ها مجبور 
هســتند پارچه های بی کیفیت و غیرقابل استفاده را 

مصرف کنند.

 BBBB عالوه بر اینکه چــادر به عنوان کاالی  
فرهنگی مشــمول حمایت هــای ویژه 
شــود، چه راهکار دیگری برای اصالح 
این وضعیــت و قیمت هایــش وجود 

دارد؟
راه دیگر این اســت که به خاطر اینکه جزیره ای کار 

نشود و هرکسی یک گوشه ای همدیگر را خنثی نکند 
ـ من هفت سال پیش هم این پیشنهاد را دادم، االن هم 
این پیشــنهاد را می دهم  ـ ما همینطور که ستاد امر به 
معروف و نهی از منکر داریم، در ذیل ریاست جمهوری 
باید یک ستادی برای عفاف و حجاب تشکیل شود 
که یک تیمی باشــد که از متخصصین پارچه بافی، 
از کســانی که پارچه  وارد می کننــد، تولیدکنندگان 
محصوالت حجاب، شهرداری ها و خود دولت باید 
در آن کارگروه یا قرارگاه عضو شوند و بتوانند بحث 
حجاب و تولیدات حجاب را برای همیشه ساماندهی 
کنند.  این که نمی شود؛ تهیه محصوالت حجاب این 
قدرگران باشد، مرکز خرید نداشته باشیم، پارچه های 
بی کیفیــت در اختیار مردم قــرار بدهیم؛ اینها همه 
مانع تراشــی برای ترویج و حفظ حجاب در جامعه 
است. پس ما نیاز به این قرارگاه داریم که بحث کاالی 
فرهنگی و ایجاد یک اتحادیه متمرکز را پیگیری کند. 
االن در کشــورمان ده ها اتحادیه پوشاک وجود دارد، 
ولی شاید برای شما جالب باشد که بعد از 40 سال 
یک اتحادیه محصوالت حجاب نداریم.بحث دیگر، 
ســاخت یک مرکز فروش مشخص است. ساخت 
 
ً
یک مرکزی مانند بخش طــال، موبایل و... که واقعا

خانواده های متدین بتواننــد صفر تا صد خریدهای 
محصوالت حجاب شان را در آنجا داشته باشند.

 BBBB کارخانه هــای احــداث  ماجــرای    
چادربافی ایرانی مثل کارخانه چادربافی 

شهرکرد به کجا رسید؟
ببینیــد، بحث چــادر برمی گردد بــه همان بحث 
هزینه هایی که سربار تولید چادر مشکی در کشور؛ 
یعنــی همــان بحــث »کاالی فرهنگــی« درمان 
ماجراســت. حدود 25 ســال پیش 4 تا کارخانه از 
دولت امکانــات گرفتند که چادر مشــکی ببافند. 
چون این چهار کارخانه بــه دالیلی از چرخه تولید 
جهانی چادر مشــکی عقب بودنــد، باید کره ای ها 
می آمدند اینجا کارخانه ایجــاد می کردند. کره هم 
وقتــی می خواهد اینجا کارخانه چــادر ایجاد کند، 
یعنی برای خودش دارد رقیب درست می کند؛ پس 
 به ما فوت کوزه گری یاد نمی دهد و آن کیفیتی 

ً
قطعا

که ما می خواهیم را عرضه نمی کند. باالخره آمدند 
4 کارخانه ایجاد کردند، سه کارخانه که همان ابتدای 
کار که دلیلش را باید از خودشــان بپرسید، آش را با 
جاش خوردند و رفتند! یک کارخانه در حال حاضر 
 نه از جهت توان 

ً
سرپاســت. این کارخانه هم واقعا

تأمین مایحتاج عمومی و نه از جهت شرایط هزینه ای 
به خاطر هزینه های سرباری که دارد، آن انتظاری که 
جامعه محجبه و متدین دارند، از نظر کیفیت و تنوع 
برآورده نمی کند. پس فقط یک کارخانه اســت که 
دارد کار می کند.  شاید برای شما جالب باشد؛ یک 
کارخانه 25 سال پیش همین ارز و امکانات دولتی 
را گرفت؛ شما به عنوان یک خبرنگار همین االن از 
مسئوالن آن مصاحبه بگیرید، بپرسید که شما بعد از 
25 سال ورشکسته شدید، سال گذشته با کمک یک 
دســتگاهی آمدید امکانات گرفتید – یا نگرفتید، من 
حاال نمی دانم ـ در صدا و سیما هم آمدند و گفتند ما 
کارخانه چادر مشکی فالن را راه انداختیم. گفتند ما 
می خواهیم ماهیانه 400 الی 500 هزار متر پارچه 
ببافیم؛ االن بعد از یک ســال، هــزار متر هم پارچه 
نبافته اند! پس آن بحثی که من دارم عرض می کنم، 
همین بحث ستاد یا کارگروه عفاف و حجاب است 

که بتواند این مسائل را پیگیری کنند.

فرهنگ

بیموامیدها
برایبهبودبازارکاغذ

 
گرانی ارز از یک ســو و تخصیص ندادن 
ارز در ماه های گذشته باعث شده تا کمبود 
کاغذ به بحرانی جدی برای صنعت چاپ 
و نشر کشور بدل شــود؛ صنعتی که 90 
درصد نیازهای آن در حوزه کاغذ، جوهر، 
زینک و ماشــین آالت چــاپ، وارداتی 
اســت و رگ حیاتی آن، به تخصیص ارز 
وابسته است. حاال وزیر جدید فرهنگ و 
ارشاد اســالمی قول داده است تا در یک 
برنامه بلندمدت، هم در حوزه خودکفایی 
صنعت چاپ و نشــر اتفاقات مهمی رخ 
دهد و هم در کوتاه مــدت، با تخصیص 

ارز، مشکل فعلی برطرف شود.
آمارها نشــان می دهد سرانه مصرف 
کاغذ در کشور حدود 22 تا 25 کیلوگرم 
است که در بخشی از حوزه ها مثل مقوای 
بســته بندی، کارخانجــات داخلی توان 
تولیدی خوبی ندارنــد و در بخش هایی 
مثل کاغذ روزنامه و کاغذ چاپ و تحریر، 
کشور همچنان نیازمند واردات است. این 
وابستگی به واردات در کنار نوسان مداوم 
قیمت ارز باعث شده تا شیب گرانی کاغذ 
از حدود پنج سال پیش تاکنون به روندی 
مداوم بدل شــود. در این مدت، بسیاری 
از روزنامه ها تعطیل شــدند و بسیاری از 
چاپخانه ها نیز فعالیت خــود را متوقف 
کردند. اگرچه با ضــرب و زور تا حدود 
یک ســال و نیم پیش هم کاغــذ دولتی 
با قیمت هــای متعادل تر از بــازار آزاد به 
روزنامه ها و چاپخانه ها داده می شــد؛ اما 
با عدم تخصیص ارز ترجیحی به کاغذ، 
همین حمایت نیم بند دولتی هم متوقف 
شد. این شرایط باعث شد تا قیمت هر بند 
کاغذ تحریر در ابتدای امســال به حدود 
700 هزار تومان برســد؛ البته درماه  های 
اخیر این قیمت ثبات نســبی در بازار پیدا 

کرده است. 
وزیر فرهنگ و ارشــاد دو جلســه با 
معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و 
یک جلســه هم با وزارت صمت برگزار 
کرده تا با کمک  بخش های دیگر دولت، 
موضوع خودکفایــی در صنعت کاغذ را 
عملیاتی کند؛ امــا خودکفایی در کاغذ، 
یک برنامــه بلندمدت اســت و در کنار 
تالش در این مســیر، دولــت باید برنامه 
جدی برای تأمین کاغذ داشته باشد. بعد از 
سخنان وزیر فرهنگ و ارشاد که از جلسه 
با مسئوالن بانک مرکزی برای تخصیص 
ارز به کاغــذ خبر داده بود، حاال یاســر 
احمدوند که چندی روزی است به عنوان 
معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشــاد 
اسالمی منصوب شده، از تخصیص ارز و 
ترخیص کاغذ از گمرکات کشور خبر داده 
تا امیدها برای گره گشــایی از وضع کاغذ 

بیش از گذشته شود.
بخش های خاصی از کشــور مصرف 
کاغــذ باالیــی دارنــد، وزارت آموزش 
و پــرورش، ناشــران کمک آموزشــی، 
روزنامه هــا و پــس از آن ناشــران کتب 
عمومی، بــه ترتیب بخش هــای مهمی 
هستند که به کاغذ تحریر نیاز دارند. اگر 
کاغذ وارداتی به درســتی توزیع نشــود، 
همانطور که پیش از این نیز سابقه داشته، 
باز هم ســود حاصل از واردات کاغذ به 
جیب عــده ای خاص می رود که دســت 
مصرف کنندگان اصلــی از کاغذ دولتی 
کوتــاه می ماند. به نظر می رســد در کنار 
پیگیری واردات، نظارت بر توزیع کاغذها 
و البته تالش برای تولید داخلی، می تواند 
به این آشــفته بازار در حوزه چاپ و نشر 

کشور خاتمه دهد.

تاریکخانه

یمه می شوند ! زنان باحجاب جر
 گفت وگوی صبح صادق با اسدالله سلیمانی رئیس انجمن تولیدکنندگان محصوالت عفاف و حجاب

یک پژوهشــگر حوزه فرهنگ 
بــا بیان اینکــه بر آن شــدیم تا 
ایــن  تجلــی  از  گوشــه هایی 
در  را  ازخودگذشــتگی  و  ایثار 
قالب اشعار شــاعران متعهد و 
دغدغه مند کشورمان به نمایش 
بگذاریم، گفت: به زودی کتابی 
با نام »با تمام پروانگی« از سوی 
انتشارات صریر وابسته به بنیاد 
حفظ آثــار و نشــر ارزش های 

دفاع مقدس چاپ می شود. محمدمهدی عبدالله افزود: اشعار 
این مجموعه که در برگیرنده ســروده شــاعران است، گزینش 
 شده تا در قالب کتاب چاپ شــده و تقدیم خانواده این شهید 

عزیز شود.

وانگی پر تمام  با 
مجموعه شعر برای علی لندی 

    کتاب    

کتاب »سرباز شــهر ممنوعه« 
افسر  روایی خاطرات  مســتند 
نجات علــی  جاویــدان  گارد 
اســکندری توســط انتشارات 
روایت فتح منتشر شد و به چاپ 
رسید. این کتاب روایت مبارزه  
یکی از مبارزان عرصه پرتالطم 
نیم قرن اخیر است که میدان ها 
و صحنه هــای گوناگون زندگی 
و مبارزاتــی متفاوتی را از ســر 

گذرانده؛ مردی که از نزدیک شاهد فروپاشی و ضعف دستگاه 
اشرافیت و سلطنت بوده و پس از طلیعه  انقالب اسالمی چون 
ســربازی وفادار و متعهد به پاســداری از کیان و امنیت ایران 

اسالمی پرداخته است.

ممنوعه  شهر 
انتشار خاطرات افسر گارد جاویدان

حمید نیلی مدیر عامل انجمن 
تئاتــر انجمن تئاتــر انقالب و 
دفــاع مقدس گفــت: »پس از 
برگزاری موفق دو دوره جشنواره 
تئاتــر ســردار آســمانی، ویژه 
پاسداشت ســپهبد شهید حاج 
قاسم سلیمانی و سرداران جبهه 
به  با هماهنگی های  مقاومت و 
عمل آمده بــا اداره کل فرهنگ 
و ارشاد اسالمی استان کرمان، 

قصد داریم به یاری خدا سومین دوره این جشنواره را با حضور 
گسترده فعاالن تئاتر مقاومت به مرحله اجرا در آوریم. جشنواره 
سراسری تئاتر سردار آسمانی از سال 1398 با مشارکت اداره 

کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمان برگزار می شود.

   نمایش  

آسمانی سردار 
جشنواره تئاتر حاج قاسم برگزار می شود

   ادبیات   

شاهرخ صالحی 
روزنامه نگار

حجاب و عفاف دغدغه ای است که اهمیتش نه تنها کم 
نشده بلکه با توجه به گسترش فضای مجازی و بسیاری 
بی بند و باری ها در آن اهمیت و صیانت از این موضوع 
بیش از گذشته شده است. حاال در این روزهای هجمه 
فرهنگی به حجــاب و حیا و عفاف، بانوان بســیاری 
هستند که در هر شرایطی کامل ترین حجاب را برای خود انتخاب کرده اند. بنابراین حق آنهاست که به بهترین 
روش ها مورد تشویق قرار بگیرند اما قیمت های باالی چادر نه تنها تشویقی برای آنان محسوب نمی شود بلکه 
با سیاســت های نظام نیز در یک راستا نیســت. برای بررسی مشکالت این حوزه و به بهانه برگزاری نمایشگاه 
دائمی حجاب و عفاف  در مصلی به سراغ اسدالله سلیمانی رئیس انجمن تولیدکنندگان محصوالت عفاف 

و حجاب رفته ایم. 

نسیم اسدپور
دبیر گروه فرهنگ
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جبهه

   یادداشت    

 غیرت ایرانی
  در جزیره فارسی
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گمان مبر کســانی که در راه خدا کشــته 
شــده اند، مردگانند! بلکه آنــان زنده اند و 
 نزد پروردگارشــان روزی داده می شوند.

)آل عمران/ ۱۶۹(
در غروب روز ۱۶ مهرماه سال ۱3۶۶ 
یکی از برگ هــای زرین و افتخارآمیزـ پر 
افتخارـ تاریخ مظلومیت انقالب اسالمی 
با حمله ددمنشــانه آمریکای جنایتکار به 
شناورهای گشــتی نیروی دریایی سپاه در 
آب های ســرزمینی جمهوری اسالمی در 
خلیج فارس رقم خورد، تا برای همیشــه 
مظلومیت این شــهدای گرانقدر ثابت و 
چهره منفــور و ظلمانی شــیطان بزرگ، 
آمریکای متجاوز در تاریخ معاصر بشریت 

آشکار و ماندگار شود.
شــهید مهدوی و همرزمان غیورش، 
نماد شجاعت، شــهامت و غیرت تمام و 
کمال فرزندان ملت دلیر ایران اســالمی 
هستند، که برای دفاع و حفاظت از آب های 
سرزمینی جمهوری اسالمی ایران پیرامون 
بالگردهای  فارســی مورد هجوم  جزیره 
آمریکای متجاوز قرار گرفته و جوانمردانه 
ایســتادند تا امروز پرچم عزتمندانه ایران 

اسالمی همانند ماه روشن در عالم بتابد.
امــروز روحیــه غیرت، شــهامت و 
شــجاعت شــهید مهدوی و همرزمانش 
در نیروی دریایی ســپاه پاسداران انقالب 
اســالمی جــاری و ســاری اســت و ما 
پاســداران والیتمدار با تأســی از مکتب 
عاشورا و شــعار »هیهات من الذله«، به 
عنوان ادامه دهندگان راه آن شــهدای واال 
مقام با صالبــت و تا آخرین نفس و قطره 
خون این مسیر روشــن و متعالی را ادامه 
می دهیم و حماســه ۱۶ مهرمــاه ۱3۶۶ 
را فراموش نخواهیم کــرد و لحظه ای از 

خباثت دشمن غدار غافل نمی شویم.
گرامــی می داریــم ســالروز ۱۶ مهر 
۱3۶۶، روز نیروی دریایی ســپاه را بابت 
رشادت های شهید مهدوی و همرزمانش: 
شهید غالمحسین توســلی، شهید بیژن 
گرد، شهید نصرالله شفیعی، شهید خداد 
آبســاالن، شــهید مهــدی محمدی ها و 
شهید مجید مبارکی که در نبرد مستقیم با 
دشمن تروریست آمریکای متجاوز، جلوه 
مسلمی از روحیه عزت مندی ملت ایران و 
مجاهدت بی پایان فرزندان دریادل نیروی 

دریایی سپاه را به نمایش گذاشتند.
جمهوری اسالمی ایران مفتخر است 
دو نیروی دریایی مقتدر، پر توان و هم افزا 
با ظرفیت راهبردی در ســپاه پاســداران 
انقالب اسالمی و ارتش قهرمان جمهوری 
اسالمی ایران دوشــادوش هم، با تبعیت 
محض از فرمانده معظم کل قوا، حضرت 
آیت الله العظمی امام خامنه ای)حفظه الله( 
و سلســله مراتب فرماندهی برای ایجاد 
امنیت پایــدار در آب های ســرزمینی و 
فراسرزمینی در خلیج فارس، دریای عمان 
و دریای خزر در راستای تحقق تمدن نوین 
اسالمی در گام دوم انقالب ، ایفای نقش 
می کنند و اعالم می داریم برای انجام هر 
مأموریت ســختی برای سربلندی ملت 
عزیز ایران اسالمی و حفظ عزت و کرامت 
آنان با آمادگی کامل، آماده جانفشــانی و 

ایثارگری هستیم.

جوان تر که بودم در ۱8 ســالگی 
نقشه برداری خواندم و به صورت 
اتفاقی در حــوزه هنری عکاس 
شــدم. بعد در خبرگزاری ایرنا 
مشــغول به کار شــدم و پس از 
رخداد جنگ به خاطر عالقه ام به 
این حوزه درخواست کردم که به 

جبهه بروم و کار عکاسی را در آن جا ادامه دهم. چون جوان بودم 
روحیه انجام کارهای خارق العاده را داشــتم، به خاطر همین در 
مناطقی که هنوز از مین پاکسازی نشده بودند، می رفتم تا عکس 
بگیرم. زمــان ما دوران دوربین آنالوگ بود که حساســیت های 
آن کمتــر و محدودتر بود؛ برای مثال شــب ها نمی توانســتیم 
عکاســی کنیم و من فقط در توپخانه ها از آتش توپ ها عکاسی 
می کردم. فیلم هایی که می گرفتیم را باید به سرعت به خبرگزاری 
می رساندیم. روز فتح خرمشــهر رادیو عراق پخش می کرد که 
چنین اتفاقی نیفتاده اســت و صدام قصد داشت این حقیقت را 
کتمان کند. به محض اینکه عکس های ما مخابره شد و مردم ما را 
در خرمشهر و اسرایی که ما گرفته بودیم را نشان می داد صدام سه 
شرط را پذیرفت و این نمونه ای عینی از تأثیر عکس و رسانه در 
تاریخ کشور اسن؛ چون عکس ها سند تاریخی هر کشور هستند.
راوی: امیرعلی جوادیان،  عکاس دفاع مقدس

 تأثیر عکس
   خاطره    

بچه سه ساله، پیراهن قرمز؛ دعای همراه سنجاق سینه؛ شهادت: 
 نامعلوم؛ دفن: ۱35۹/7/۱2... همه اطالعات یک کودک گمنام 
که در بمباران یکی از شــهرهای جنگزده در روزهای ابتدایی 
جنگ تحمیلی به شهادت رسید و معلوم نیست که تا حاال کسی 
توانسته او را شناسایی کند یا نه... چه فرقی می کند؟ خون این 

شهید تا آخر تاریخ، جوشان است...

 پیراهن قرمز
   قاب    

کتــاب »روزهای زخمی«، شــبه گزارش جنگ در عراق و شــام 
نوشــته »محمد صدری« اســت. این کتاب در قالب سفرنامه در 
2۶8 صفحه با شــمارگان ۱25۰ نسخه و قیمت 5۰ هزار تومان 
از سوی انتشــارات »سوره مهر« منتشر شــده است. »سفر اول؛ 
سلیمان بیک«، »سفر دوم؛ وادی یابس«، »سفر سوم؛ بادیه الشام« 
و »سفر چهارم؛ سرزمین های شمالی« از بخش های مختلف کتاب 
»روزهای زخمی« هستند. در پشت جلد این سفرنامه می خوانیم: 
»بارها در ایران خودمان و میان دوستانم با این پرسش مواجه بوده ام 
که چرا مستند جنگی می سازی؛ سؤالی که هیچ کس از مستندسازان 
راز بقا، که مثال به زندگی خرس های قطبی می پردازند، نمی پرسد 
و من نمی دانم جواب این دوســتان را چه بدهم. اگر این پرســش 
شما هم باشد، شاید بتوانید پاسخش را البه الی یادداشت های آن 

روزهای زخمی پیدا کنید.«

 چرا مستند جنگی؟
   تازه ها    

در دو شماره گذشته، برخی از پشت پرده های جنگ 
تحمیلی را از زبــان »حامد علوان الجبوری« مرور 
کردیم. او که در ســال های ابتدایی جنگ تحمیلی، 
رئیس دفتر صدام و سرپرســت وزارت امور خارجه 
عراق بــود، ناگفته های اعجــاب آوری را بیان کرده  
اســت. آنچه در ادامه می خوانید، بخش دیگری از 
سخنان اوست و ادامه ماجرای انهدام هواپیمای وزیر 
خارجه الجزایر که برای میانجی گری به عراق آمده 

بود... .
من از خودش شــنیدم که وزیر ترابری الجزایر 
گفت: »برای مــا، یعنی برای رهبران الجزایر ثابت 
شــده این عراق بــوده که این کار را کرده اســت و 
هواپیمای عراقی بوده که این موشــک را شــلیک 
کرده است.« یعنی موشک هوا به هوا بوده و از یک 

هواپیمای جنگی عراقی شلیک شده بود. 
بعد ادامه داد: »ولی رئیس جمهور شاذلی بن جدید 
دستورات خیلی شدید و مؤکدی داده که نتایج این 
تحقیق در حلقه بسیار محدودی باقی بماند؛ یعنی در 
کمیته عالی جبهه آزادی بخش ملی الجزایر و هیئت 
وزرا )و شــاید حتی نه کل هیئت وزرا و فقط وزرای 
مرتبط( و اینکه حرف به هیچ عنوان به میان مردم و 

رسانه ها، کشیده نشود.«
به گفته او، این دســتورات خیلی مؤکد و شدید 
شــخص رئیس جمهــور الجزایر بــود. صدام هم 
گزارش همــان پرونده را تحویل گرفــت و در کل 
جلسه حتی یک کلمه هم حرف نزد. البته جلسه هم 

خیلی طول نکشید، یعنی خیلی کوتاه بود.
 در چهره صدام هم هیچ چیز پیدا نبود. وقتی 

ً
ابدا

وزیر خواســت برود، صدام با او دست داد و گفت: 
»در امــان خدا« و تمام و رفــت. البته من پرونده را 
نخواندم، چون خود رئیس جمهور پرونده را گرفت. 
البته نمی دانم صدام اطالع داشت وزیر الجزایری با 

دستور کشته شده بود یا نه.
بعد از سال ۱۹82 )۱3۶۱ شمسی( صدام فهمید 
که جنــگ را خواهد باخت. ســال ۱۹82، هدف 
اصلی رئیس جمهور چنانکه مشخص شد، این نبود 
که با کار نظامی، نظام را در تهران سرنگون کند، بلکه 
هدف اصلی تسلط بر منابع نفت عربستان بود. )در 
زمان شاه اسماعیل صفوی، حکمرانی خوزستان را 
به فردی به نام سیدفالح می دهند و او این منطقه را 
به غلط »عربســتان« نامید. همین نام گذاری بعدها 
کم کــم موجب دسیســه هایی در منطقه شــد. بر 
اســاس همین غفلت جاهالنه بود که بعدها صدام 
هــم اروندرود را »شــط العرب« و خوزســتان، را 

»عربستان« نامید.(
من عضو هیئت وزیران بودم، اما هئیت وزیران که 
در جریان همه مسائل نبود. حتی مسائلی بود که وزیر 
دفاع هم از آنها خبر نداشت. در هر حال، این مسائل 

بعدها روشن شد. 

از سال ۱۹82 هدف فقط به سیطره بر منابع نفتی 
 از همان اول 

ً
عربستان )خوزستان( تبدیل شد و اساسا

هم همه عملیات ها در عربســتان )خوزستان( انجام 
می شــد، نه در جای دیگر، به جــز مختصری زد و 
خورد. هرچند ایرانی ها وارد حلبچه و نمی دانم کجا و 
کجا و بخش کردنشین در شمال عراق می شدند، ولی 
نبردهای اصلی در عربستان )خوزستان( و در آبادان و 
محمره رخ می داد. )محمره نام قدیمی خرمشهر )تا 
پیش از ۱3۱۶ شمســی( است. گفته می شود اطالق 
این نام، به دلیل سرخ رنگ بودن خاک منطقه است. 
بنا بر روایتی، اصــل این واژه »ماء حمره« بوده که به 

سرخی آب رودخانه کارون اشاره دارد.(
میانجیگری های مهــم و دارای وزن دیگری هم 
بود که از طرف رهبرانی رخ می داد و صدام آنها رد 
می کرد. مثال رئیس جمهور پاکستان »ضیاء الحق« 

هم بود که از میانجیگری کنار کشید.
وقتی »احمد ســکوتوره« رئیس جمهور گینه از 

طرف سازمان کنفرانس اسالمی مأمور میانجیگری 
شد، من به عنوان نماینده عراق به گینه می رفتم و او 
به بغداد نزد ما می آمد. من می رفتم و با خود برخی 

پرونده ها را می آوردم.
رئیس جمهــور ســکوتوره بــه عنــوان مأمور 
میانجیگری بین عراق و ایران به بغداد آمد. سفری 
کوتــاه به بغــداد نمــود و در فرودگاه قدیــم بغداد 
جلسه ای با رئیس جمهور صدام داشت. من هم در 

این جلسه بودم.
در جلسه رئیس جمهور سکوتوره مهم ترین مسئله 
این بود که سکوتوره در انجام تالش هایش جدی بود 
و معروف بود که او شخصیتی سرسخت است و بر 
مواضعش پافشــاری می کند؛ یعنی آفریقایی ها این 
شخصیت را می شناختند و همه با او آشنا بودند. در 
عمل هم در این مأموریتش پافشاری عجیبی از خود 
 او با نوعی افت محبوبیت در گینه 

ً
نشــان داد. ضمنا

مواجــه بود و این ماجرا نظرهای بین المللی را به او 

جلب می کرد. بنابراین اگر موفق می شد، با یک تیر 
دو نشان می زد، ولی موفقیتی به دست نیاورد؛ البته 
 تالش هایش صادقانه و با رعایت امانت داری 

ً
واقعا

بود. مثل یک مسلمان واقعی، کما اینکه او مسلمان و 
از یک خانواده معروف از علمای گینه بود.

)حضرت آیت الله خامنه ای هــم در تاریخ 22 
مهر ۱382 در دیدار با جمعی از دانشجویان زنجان 
دربــاره جنگ تحمیلی و ســکوتوره فرمودند: »در 
همان ســال های اول ریاست جمهوری بنده، احمد 
ســکوتوره رئیس جمهور گینه، به ایران آمد و گفت: 
مــا بعد از انقالب، از حمله بغداد به شــما تعجب 
نکردیم؛ چــون طبق تجربه، یکــی از کارهایی که 
علیه اغلب کشورهای مستقل، از طرف استکبار به 
کار رفته، این است که از طرف مرزها به اینها فشار 
نظامی بیاورند تا با مشغول کردن و گرفتن منابع مالی 
و انسانی آنها، مانع رسیدن آن کشورها به هدف ها و 

آرمان هایی شوند که برای خود تعریف کرده اند.«(
صدام بحث جزایر سه گانه را پیش کشید؛ تنب 
بزرگ، تنب کوچک و ابوموســی. سکوتوره گفت: 
»جناب رئیس جمهور! شــما داری شــروط محال 
مطرح می کنی، چون این ماجرا ربطی به ســیادت 
عــراق ندارد. این مربوط بــه دولت امارات متحده 
عربی اســت و امارات باید آن را بخواهد.« صدام 
هم گفت که نه، خاستگاه ما قومیتی )عربی( است 
و خاستگاه مان فالن اســت و از این جور حرف ها. 
رئیس ســکوتوره هم با عبارتی صریح گفت: »پس 
برداشت من این اســت که مأموریت من به عنوان 
میانجی پایان یافته؛ چــرا که جناب رئیس جمهور! 

شما نمی خواهی جنگ تمام شود.«
من مدتی بعد به عنوان ســفیر عراق در سوئیس 
تعیین شدم و در سال ۱۹8۶ به این کشور رفتم. سه 
سال به عنوان سفیر در برن )پایتخت سوئیس( بودم. 
در آن جا شــاید ده درصد کارها روابط دیپلماتیک 
بود و نود درصد، روابط تجاری. مهم ترین تجارتی 
که بین ســوئیس و عراق در آن وقت جریان داشت، 
معامله های بزرگ چنــد صد میلیون دالری بود که 
وزارت دفاع و وزارت صنایع نظامی با شرکت های 

سوئیسی منعقد می کردند.
یعنی اینجا نقشی که سوئیس در حمایت نظامی 
از هر دو طرف، ایران و عراق در جریان جنگ ارائه 
کرده روشن می شود. سوئیس به هر دو طرف، سالح 

می فروخت. 
البته ظاهرا تنها طرفی که به هر دو کشور سالح 
می فروختــه هم نبــوده؛ دولت های زیــادی بودند 
که ســود بردنــد و به هر دو طــرف و با قیمت های 
نجومی ســالح می فروختند. البته یوگسالوی هم 
نقش اساسی داشت. در ظاهر یوگسالوی سالح را 
می خرید، ولی در اصــل برای عراق بود. این عراق 
بود که پول را می داد؛ ولی در اسناد رسمی، خریدار 
یوگسالوی ثبت می شد. طبیعتا یوگسالوها صدها 
و میلیاردها دالر از طریق حق واسطه گری هایی که 

می گرفتند به دست آوردند.

رئیس جمهور  جناب    
جنگ تمام شود! شما نمی خواهی 

ناگفته های حامد علوان الجبوری رئیس دفتر صدام و سرپرست وزارت امور خارجه عراق 

زینبگلمحمدی
پژوهشگر دفاع مقدس

دریادارعلیرضاتنگسیری
فرمانده نیروی دریایی سپاه
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09۱800097۵۱/ با توجه به اســتقرار  و آغاز به 

کار دولت  جدید، قانون مناطق جنگی رو پیگیری 
کنید.

09۱7000۱7۱3/ به مســئوالن برســانید با این 

قیمت های باالی اجناس، شارژ ماهانه حکمت 
کارت)اتکا( بســیار انــدک اســت؛ دردی دوا 

نمی کند.
090۱000930۴/ با سالم، چرا نیروهای مسلح 

با حجــم و برنامه های کاری زیاد، حقوق شــان 
نســبت بــه ادارات دیگر کم اســت و قانون 20 
درصد اضافه حقوق نیروهای مسلح اجرا نشده؟ 
خواهشمند است از ســتاد کل نیروهای مسلح 

پیگیری شود.
09380007۶90/ چرا ســاخت مســکن برای 

کارکنان در استان گلستان انجام نمی شود؟
09۱20007۴۶3/ چرا ســپاه مدرک تحصیلی 

خارج از سازمان را اعمال نمی کند؟
اولویت هــای  از  یکــی   /09۱2000983۶

فرماندهان سپاه در رابطه با طرح تولید یک میلیون 
مسکن در سال توســط دولت باید تأمین مسکن 

پاســداران حداقل ورودی های تا سال 1398 به 
شرط تأهل باشد.

09۱9000۱۵22/ پروژه شــهید خرازی تهران 

متأسفانه بسیار مشکالت ایجاد کرده است. هزینه 
زیادی کرده ایم، اما هنوز صاحب خانه نشدیم.

09330002007/ با توجه به جبهه ســازی رژیم 

صهیونیستی در مرزهای شــمال و شمال  غربی 
کشــور پیشــنهاد می شــود که پیگیری حقوقی 

بازپس گیــری ســرزمین های از دســت رفته در 
قرارداد ترکمانچای و گلستان را با شرط برگزاری 
همه پرسی از ساکنان مناطق، توسط وزارت امور 

خارجه انجام شود.
099۱000003۱/ هفته دفاع مقدس ملت بزرگ 

ایران  را با شرایط همه گیری بیماری  کرونا پشت 
سر گذاشتیم  و به نظرم در این  دو سال نتوانستیم  
آن طور که باید و شــاید ارزش ها و واقعیت های 
دفاع مقدس مان را به نسل جدیدی از نوجوانان که 
وارد عرصه اجتماع  و فعالیت شدند، ارائه دهیم؛ 
ایــن کار نیاز به یک جهاد عظیم تبیینی در فضای 

مجازی دارد.

 ساخت مســکن کارکنان در گلستان را پیگیری کنید
   روی خط    

۳ ۰ ۰ ۰ ۹ ۹ ۰ ۰ ۳ ۳
پیامتــان را از طریق ســامانه پیامکی هفته نامــه صبح صادق با مــا در میان بگذارید

تبریکبهرئیسجدید
رسانهملی

به گزارش صبح صادق؛ حجت االسالم 
پیامی  والمســلمین حاجی صادقــی در 
انتصــاب رئیس جدید ســازمان صدا و 
سیمای جمهوری اسالمی ایران را تبریک 
گفت. وی در بخشــی از ایــن پیام با بیان 
اینکه این انتصاب، برگ زّرین دیگری بر 
افتخارات دوران خدمت در ســنگر دفاع 
از ارزش های انقالب اسالمی و صیانت 
از نظام مقدس جمهوری اســالمی ایران 
 این انتصاب شایسته، 

ً
اســت، افزود: یقینا

حاکــی از اعتماد مقــام معظم رهبری به 
جنابعالی و بیانگر ســوابق درخشــان و 
تجارب گرانقدرتان در دوران دفاع مقدس، 
معاونت هــای مختلف ســازمان صدا و 
ســیما، معاونت رســانه ای دبیر شورای 
امنیت ملی، ســفیر جمهوری اســالمی 
در کشــور تونس، عضــو هیئت علمی 
دانشــگاه صدا و ســیما و مسئولیت های 
تخصصی است که در کارنامه خود به ثبت 
رســانده اید. نماینده ولی فقیه در سپاه در 
بخش دیگری از این پیام خاطرنشان کرد: 
امید است در سنگر جدیدی که مسئولیت 
خدمتگــزاری در آن را برعهده گرفته اید 
نیز کماکان منشــأ اثرات و برکات بسیار 
بوده و در پاسداری از مقام شامخ والیت، 
دستاوردهای انقالب شکوهمند اسالمی و 
اجرای وظایف محوله موفق و مؤید باشید.

کمکنیروهایمسلح
بهاقتصاد

به گــزارش صبــح صادق؛ نشســت 
تخصصی »اقتصاد ایــران؛ فرصت ها و 
چالش ها« با حضور »محســن رضایی« 
معاون اقتصادی رئیس جمهور و دبیر ستاد 
اقتصادی دولت، سردار سرلشکر پاسدار 
»ســیدیحیی صفوی« دســتیار و مشاور 
عالی فرماندهی معظــم کل قوا و رئیس 
پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس و 
جمعی از مسئوالن و کارشناسان اقتصادی 
نیرو های مســلح، در محل پژوهشــگاه 
علوم و معارف دفاع مقدس شــهید قاسم 

سلیمانی برگزار شد.
در این نشســت که با هدف شناخت 
چالش ها و مشــکالت فــراروی اقتصاد 
کشــور و بررسی راهکار ها و نحوه کمک 
نیرو های مسلح به دولت سیزدهم، برای 
حل مشکالت اقتصادی ایران در شرایط 
خطیــر و حســاس کنونی برگزار شــد؛ 
حاضرین در نشست از جمله نمایندگان 
ستاد کل نیرو های مسلح، ارتش جمهوری 
اسالمی، سپاه پاسداران انقالب اسالمی و 
نیروی انتظامی دیدگاه ها و نظرات خود را 
پیرامون فرصت ها و چالش های فراروی 
اقتصاد کشــور و چگونگی مشــارکت و 
نقش آفرینی نیرو های مسلح، در کمک به 
حل معضالت و و برداشتن موانع موجود 
در ایــن راه ارائه و مورد تبــادل نظر قرار 

دادند.

خبر

مراســم افتتاحیــه آغــاز دوره تحصیلــی ســال 
1401ـ1400دانشگاه امام خامنه ای)مدظله العالی( 
با حضور دریادار پاسدار علیرضا تنگسیری فرمانده 
نیــروی دریایــی ســپاه و جمعــی از فرماندهان و 
مسئوالن محلی استان گیالن، در مسجد حضرت 

سیدالشهداء)علیه السالم( این دانشگاه برگزار شد.
دریادار »علیرضا تنگسیری« به عنوان سخنران 
اصلی این مراسم گفت: پاسداران جوان، نهال های 
با طراوت و پرثمر برای انقالب اسالمی در گام دوم 
انقالب هستند. وی با بیان اینکه پاسداران جوان باید 
ذهن خود را قوی کرده و با اتکال به خداوند متعال، 
حافظ بیرق مبارزه با مستکبران باشند که نسل های 
پیشین در سپاه پاســداران برافراشته کردند، اظهار 
داشــت: جمهوری اسالمی قله های تعالی بسیاری 

در پیــش رو دارد، که باید با قوی شــدن و تبعیت از 
فرامین و رهنمودهای امام جامعه اسالمی که نائب 
امام زمان)عج( اســت، آن قله های دســت نیافتنی 
را فتــح کرد. دریادار تنگســیری با بیــان اینکه اگر 
می خواهیــم راه را گم نکنیم، باید بصیرت داشــته 
باشیم؛ تصریح کرد: در میدان پاسداری از انقالب 
و تحقق مأموریت های محوله باید شــجاع و نترس 
بوده و بدانیم در این مسیر خداوند به ما کمک می کند 
و حتما پیروز می شــویم. »ان تنصرو الله ینصرکم 
و یثبت اقدامکم«. وی با اشــاره بــه موفقیت های 
جمهوری اسالمی برابر دشمنان و مستکبران جهانی 
ابراز داشت: مهم ترین دستاورد دفاع مقدس مقاومت 
و ایستادگی ملت ایران آموختن راه شکست دشمنان 
و دســت یابی به اعتماد به نفس کافی برای این کار 

بزرگ اســت. فرمانده نیروی دریایی ســپاه با تأکید 
اینکه دشمنان ملت ایران، حتی با قدرت حداکثری 
ظاهری خود نیز در برابر ما کم توان هستند، افزود: در 
عین حال ما هیچگاه دشمن را دست کم نمی گیریم، 
زیرا همواره باید در مســیر ایســتادگی و مقاومت 
پیشرفت کنیم و قوی تر شویم. دریادار تنگسیری در 
ادامه »ایمان« و »توکل« را دو عامل مهم برای غلبه 
بر دشمنان دانست و تصریح کرد: امروز همه تالش 
ما این است که دشمن را از جبهه اسالم دور کنیم و به 
زور گویی ها و تجاوزها جبهه استکبار علیه مسلمانان 
مظلوم خاتمه دهیم. وی دریا را میدانی تعیین کننده 
در نبرد با مســتکبران برشــمرد و خاطرنشان کرد: 
پاسداران جوان نیروی دریایی سپاه باید همواره آماده 
باشند تا بتوانند از منافع ملت ایران در دریا ها حفاظت 

کنند. در بخش دیگری از این مراسم، سردار دریادار 
دوم پاسدار دبستانی، فرمانده دانشگاه علوم و فنون 
دریایی امام خامنه ای)مدظله العالی( نیروی دریایی 
ســپاه، ضمن ارائه گزارشــی از فعالیت های علمی 
آموزشی دانشگاه، تربیت و آموزش جوانان متعهد و 
جهادی انقالبی، در گام دوم انقالب برای رسیدن به 
تمدن نوین اسالمی، برای به کارگیری در بخش های 
مختلف شــناوری، موشــکی، تکاوری، هوا دریا و 
پهپاد را از مهم ترین فعالیت های دانشگاه علوم و فنون 

دریایی امام خامنه ای)مدظله العالی( اعالم کرد.
در پایان این مراســم از خانواده معظم شهیدان 
واالمقام »جعفرپــور« و نفرات برتر دانشــگاه در 
چهلمین دوره مســابقات قرآن کریم ندسا تجلیل و 

تقدیر به عمل آمد.

   گزارش خبری    

 پاسداران گام دوم انقالب
مراسم آغاز دوره تحصیلی سال ۱4۰۱ـ۱4۰۰دانشگاه امام خامنه ای برگزار شد

فرماندهی بهداری رزمی نیروی زمینی ســپاه یکی 
از گسترده ترین شبکه بهداشت و درمان سپاه را در 
سطح کشور دارا است و به همین سبب جدای از 
درمانگاه های این بهداری در ماجرای کرونا توانایی 
همزمان خدمات دهی بیمارستان های ثابت و سیار 
این بهــداری در 22 نقطه از کشــور وجود دارد. 
همچنین تعداد زیادی مراکز تجمیعی و مشــترک 
واکسیناســیون با کیفیت باال هم بــرای کمک به 
وزارت بهداشــت در مهار کرونا دایر کرده است. 
اما این بهــداری در مأموریت اصلی رزم هم یکی 
از قوی ترین یگان های بهداری در ســطح جهان با 
تجربیات و تمرینات فراوان اســت. لذا به همین 
بهانه گفت وگویی را با سردار سرتیپ دوم پاسدار 
»احمد اخوان مهدوی« فرمانــده بهداری رزمی 
نیروی زمینی ســپاه انجام دادیم تا کم و کیف این 
خدمات را بررســی کنیــم. در ادامه ماحصل این 

گفت وگو را می خوانید.

 BBBB فعالیت نیروی زمینی ســپاه برای مقابله با 
گسترش شــیوع کرونا از چه زمانی آغاز 

شد؟
از ابتدای شــیوع بیماری کرونا در نیروی زمینی ســپاه 
قرارگاه شفا را به فرماندهی این نیرو راه اندازی کردیم 
تا راهکارهــای ارائه خدمات مطلوب به مردم را تبیین 
کنیم، البته راهکارهایی که توسط سردار پاکپور به عنوان 
فرمانده نیروی زمینی سپاه در این قرارگاه ارائه می دادند، 
راهگشا بود؛ به هر تقدیر یکی از دستورات صادر شده 
توسط قرارگاه مورد اشــاره این بود که همه ظرفیت ها 
و امکانــات و قابلیت های این نیرو برای مقابله با کرونا 
بســیج شــود. به همین جهــت توانمندی هایی که در 
فرماندهی بهداری نیروی زمینی سپاه، مانند برخورداری 
از سامانه های درمانی سیار، وجود داشت را به کارگیری 
کردیم؛ این سامانه ها در نوع خود از نظر استانداردها و 
شاخصه هایی که چنین سامانه هایی باید داشته باشند، به 
لحاظ نیروی انسانی مجرب، ماهر و باتجربه، در کشور 
و حتــی در منطقه اگر بهترین نباشــد، جزو بهترین ها 
است. از ســوی دیگر کارکنان این سامانه های درمانی 

ســیار، به جهت اینکه از قبل تمرین داشتند با آمادگی 
کامل در اختیار وزارت بهداشت قرار گرفتند.

 BBBB چند تخت بیمارســتانی را برای بیماران 
کرونایی اختصاص دادید؟

بدین ترتیب در ابتدای شــیوع بیماری کرونا تعداد 10 
بیمارستان ســیار مجهز را به اســتعداد 1500 تخت 
بستری، داشتیم که براساس تقاضای وزارت بهداشت 
و تأیید فرمانده نیروی زمینی ســپاه به مناطق مورد نیاز 
اعزام می شــدند تا در خدمت عموم بیماران کرونایی 
باشــند، به نحوی که اکنون تعداد 22 بیمارستان ثابت 
و ســیار این نیرو در 22 نقطه کشور فعال هستند. این 
تالش هــا و اقدامات در رفع و کاهش خســتگی کادر 
درمانی بیمارســتان های مناطق مورد نظر مؤثر بوده و 
عالوه بر این در کاهش اضطراب مردم مناطق پرخطر به 
لحاظ میزان شیوع کرونا نیز تأثیرات قابل توجهی را به 
همراه داشت و این هم موضوعی است که ارزیابی های 
وزارت بهداشــت صحت آن را تأیید می کند. از سوی 
دیگر عالوه بر خورداری از زیرساخت های خوبی را که 
از 10 سال پیش در بهداری نیروی زمینی سپاه به واسطه 
ارائه آموزش های تخصصی به کارکنان ســامانه های 
سیار ایجاد شده بود، تعداد 300 تیم پنج نفره بهداشت 
و درمان را هم سازماندهی کرده بودیم که از این تعداد 
200 تیم بواسطه شیوع کرونا به استان های سیستان و 
بلوچستان، هرمزگان، گلستان، اصفهان، خوزستان، 

اردبیل، خراسان رضوی و کردستان، اعزام شدند.

 BBBB یکــی از اقدامات بهــداری نیروی زمینی  
سپاه ساخت و به کارگیری بیمارستان های 
سیار ویژه بیماران حاد تنقسی بود؛ درباره 
بیمارســتان ها توضیح  نوع  این  فعالیت 

بفرمایید.

از فروردین 1399 که باید ســامانه های بیمارســتانی 
ســیار ویژه پذیرش بیماران حاد تنقسی را به کارگیری 
می کردیم در قرارگاه شفا نیروی زمینی سپاه ساخت این 
بیمارستان ها تصویب شد؛ از این رو اولین بیمارستان 
ســیار ویژه پذیرش بیماران حاد تنقسی با 128 تخت 
بستری تولید شد؛ این بیمارستان برای پذیرش بیماران 
نیاز به دستگاه هایی مانند سی تی اسکن و اکسیژن ساز 
ســیار نیاز دارد که با فراهم شدن این امکانات، اکنون 
در حال پذیرش بیماران حاد تنفسی در کرمانشاه است. 
بیمارستان های ســیاری که داریم از نظر سازماندهی 
نیروی انسانی و تجهیزاتی و نیز کارایی و کارآمدی کادر 
پزشکی با بیمارستان های ثابت هیچ تفاوتی ندارند و 
فقط تقاوت این بیمارستان ها سیار بودن است البته این 
نوع بیمارســتان ها با بیمارستان های صحرایی تفاوت 
دارند زیرا خدماتی که در بیمارســتان های صحرایی 
ارائه می شود به نســبت بیمارستان های سیار، پایین تر 
است. بیمارستان های ســیار ویژگی که عالوه بر سیار 
بودن دارند، این اســت که در صورت اســتقرار در هر 
نقطه ای می توانند تا یک ماه بدون وابستگی به خدمات 
شهری، فعالیت کنند؛ به عبارت دیگر بیمارستان های 
ســیار به گونه ای طراحی شــدند تا از نظر تأمین برق، 
تغذیــه، تجهیزات مصرفی پزشــکی و غیره خودکفا 
باشند. االن نیروی زمینی ســپاه در این زمینه به چنان 
توانمندی و قابلیتی دســت یافته که مدعی اســت در 
افق 1404 جزو پنج کشــور برتر دنیــا خواهد بود؛ به 
نحوی که در به کارگیری و اســتفاده از این ســامانه ها 
می توانیم با دیگران رقابت کنیم. الزم به ذکر است در 
حوادث مختلفی که روی می دهد سرعت عمل در به 
کارگیری چنین سامانه هایی بسیار مهم است، به همین 
علت ســامانه ای که در حال استفاده است در کمتر از 

شش ساعت با فعال شدن تمام بخش های آن می تواند 
بیماران را پذیرش کند. در کنار این نوع بیمارســتان، 
بیمارستان های ۶0 تحتخوابی را کمتر از یک ساعت 
و واحدهای جراحی تاکتیکی کمتر از 20 دقیقه فعال 
می شوند و این ها رکوردهایی است که در دنیا بی نظیر 
است.این زمان هایی که برای استقرار بیمارستان های 
مورد اشــاره اعالم شد، شدنی هستند و سایر کشورها 
می توانند فعال شدن آن را از نزدیک ببینند؛ موضوعی 

که در حال پیگیری انجام آن هستیم. 

 BBBB ،امروز چنانچه رزمنده ای مجروح شــود  
شــبکه امداد و انتقال بهداری رزمی این 

نیرو چگونه عمل می کند؟
در آموزش به گونه ای عمل کردیم که برخی واحدهای 
رزمی این نیرو، بیش از 50 درصد آنها پزشــک یار یا 
بهیار هستند و این موجب شده تا چنانچه حادثه ای در 
واحدهای رزمی روی دهد و طی آن رزمنده ما در لحظه 
به شهادت نرسد و با هر سطح و درجه ای دچار جراحت 
شود، شبکه امداد و انتقال می تواند تمام اقدامات اولیه 
و حیاتی را برای فرد مجروح به واسطه وجود نیروهای 
آموزش دیده انجام دهد و آن را به مراکز درمانی مجهز 
منتقل کند و بدین وسیله فرد مجروح زنده بماند؛ این 
هم کاری است که در یکی از واحدهای نیروی زمینی 
سپاه به واسطه کثرت مأموریت هایی که دارد طی هشت 
سال از 1392 تا 1400 با موفقیت تمرین شده است. 
اکنون در مرکز مطالعات بهداری نیروی زمینی ســپاه 
در حال مطالعه برای ساماندهی نیروها برای مواجهه 
با بحران های مختلف هســتیم تا قبل از وقوع بحران 
نیروها از قبل سازماندهی شــده و تمرین های الزم را 
انجام دهند، چون در غیر ایــن صورت هر مقدار هم 
که تجهیزات داشته باشند نمی توانند در صحنه عمل، 

به موقع اقدام کنند.

 BBBB به عنوان ســؤال آخر هم بفرمایید تاکنون  
چه تعداد بیمار کرونایی را پذیرش کردید 
و تعداد مراکز تزریق واکســن کرونا به چه 

عددی خواهد رسید؟  
در بیمارســتان های ثابت که در 10نقطه کشور مستقر 
هســتند، تا کنون بیش از 20 هزار بیمــار کرونایی را 
پذیرش کردند، که ایــن خدمات همچنان ادامه دارد؛ 
این در حالی اســت که در خصــوص کمک به تزریق 
واکســن هم در نظر داریم تعداد مراکز واکسیناسیون 
نیروی زمینی ســپاه را به 30 مرکز در ســطح کشور 

افزایش دهیم.

رکوردهای جهانی را یک به یک زده ایم
سردار اخوان مهدوی فرمانده بهداری رزمی نیروی زمینی سپاه در گفت وگو با صبح صادق

رحیم محمدی
خبرنگار دفاعی و امنیتی
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وصالدرکوچههایسامرا

برای ادامه تحصیل به نجف رفته 
بود. آنجا هم در نیروهای مردمی 
عراق »حشدالشعبی« فعالیت می کرد، هم به 
جهاد می رفت و هم درسش را ادامه می داد. 
یک روز محمــد هادی همــراه فرزند یک 
خانواده عراقی که با هم دوست بودند، برای 
زیارت مزار پدرش به وادی السالم می رود و 
با دیدن مقبره خانوادگی به دوستش می گوید 
که خــوش به ســعادت تان، چقــدر مقبره 
امیرالمؤمنین)ع(  حــرم  بــه  خانوادگی تان 
نزدیک اســت. اگر من شهید شــوم، اجازه 
می دهید من را اینجا دفن کنند؟ و باالخره با 
اصرار بســیار، خانواده دوســتش را راضی 
می کند، که هادی پس از شهادت آنجا دفن 
شــود. ســال 1393 با خمپاره حــرم امام 
هــادی)ع( و امام حســن عســگری)ع( را 
می زدند. در عملیاتی که محمد هادی هم در 
آن حضــور داشــت، داعــش مجبــور به 
عقب نشینی می شــود، پس از عقب نشینی، 
هادی و هم رزم هایش به شکرانه این پیروزی 
جمع می شوند و زیارت عاشورا می خوانند. 
فرمانــده آنهــا از دور دیده که یــک بولدزر 
انتحاری به آنها نزدیک می شــود و هرچقدر 
فرمانــده آنها را صدا می زند، نمی شــنوند. 
بولدزر که نزدیک می شــود، هــادی بیرون 
می آید و تیراندازی می کند؛ اما بولدزر منفجر 
شده و شهید می شوند. او را از عکس »مقام 
معظم رهبری« که روی لباسش نصب کرده و 

همچنین از روی انگشترش می شناسند.
به نقل از رجبعلی ذوالفقاری پدر شهید

محمدهــادی ذوالفقاری 13 بهمن ســال 
13۶7 در تهران به دنیا آمد. عشــق و عالقه 
او به شــهید هادی و شهید همت، او را برای 
جانفشانی و شهادت آماده کرده بود. پس از 
ورود به حــوزه علمیه نجف برای تحصیل، 
برای دفاع از حرم اهل  بیت)ع( پیشقدم شد. 
محمدهادی در 2۶ بهمن سال 93 در دفاع 
از حرمین عسگریین در ســامرا به شهادت 
رسید و طبق وصیتش پیکر او را در کاظمین 
و سامرا و نجف طواف داده و در وادی السالم 

دفن کردند.

حقیقتدعاشمایید

خلوت است. دســت کشیده ام به ضریح 
و یک یک درخواســت های قبل آمدنم را 
مرور می کنم . دعاهایی کــه هر آرزومند 
و عاشقی دوست داشــت پای ضریح تو 
زمزمــه اش کنم. اینجایی که ایســتاده ام، 
کربالست ! زیر گنبد اجابت دعا! حرم امن 

امام حسین)ع(! .
دلم پر اســت از نگفتن هــا. می آیم و در 
صحن و سرا می نشینم. ناگهان توی دلم 
چشمه امیدی می جوشــد. می فهمم که 
اگر صالح باشد کلید استجابت دعا هم 
چند کلمه معجزه آساســت. اعجازی که 
فروغش از کالم خودشــان در دلم جاری 
َعاَء ِبَتْعِجیِل 
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زیاد دعا کنید که تعجیل فرج، گشایش کار 
خود شما است.

حسن ختام

   قبیله عشق    

حسن نوروزی
نویسنده

امام حسن عسکری)علیه الســالم( فرمود: »بد آدمی اســت آن که دارای دو چهره و دو زبان می باشد. 
دوست و برادرش را در حضور، تعریف و تمجید می کند؛ ولی در غیاب و پشت سر، بدگوئی و مذمت 
می نماید که همانند خوردن گوشت های بدن او محسوب می شود. چنین شخص دو چهره اگر دوستش 

در آسایش و رفاه باشد حسادت می ورزد و اگر در ناراحتی و سختی باشد زخم زبان می زند.«
بحاراألنوار، ج 7۵، ص 373

 آدمی با دو چهره!
   صادقانه    

چراغی کوچک، خانه ای را روشن می کند، جایی که نور خورشید به آن نمی رسد. گاهی نمی شود تنها به 
خورشید با عظمت و گرمابخش تکیه کرد و امید داشت. کوره راه ها، اتا ق ها و داالن ها با نور آفتاب روشن 
نمی شــوند، آنها به خورشید نیاز ندارند و تنها با شمعی، یا چراغی روشن می شوند و از ظلمت رهایی 
می یابند. اگر خورشید نیستی، چراغی کوچک باش تا مسیری را روشن کنی، شمعی سوزان، تا پستویی 

را روشنی بخشی! کار با ارزش به بزرگی نیست، گاهی کاری کوچک ارزش روشنایی خورشید را دارد.

یم وز بیفر چراغی   
   صبحانه    

معدنسخا
 به مناسبت

 شهادت امام حسن عسکری)ع(
کی می شود به سامره در »سر من رای«

گویم به هادی و تو سالٌم علیکما
تا روز مرگ جان بدهم در والیتان

حب شما طلب بکنم روزی از خدا
در فضل، »بومحمد« ی ای چشمه کرم

»ابن الرضا«ست شهرتت ای معدن سخا!
صاحب لوای عسگر دین است باب تو

ای مادر عفیفه تو »سوسِن« حیا
ای همچو بومسیلمه کذاب، خصم تو

تو از کجا و مدعی جاهل از کجا؟
ای آفتاب یازدهم، سر احمدی

ای نوری از سالله خورشید انما
ای وارث ودیعه زهرا، امام نور
ای امتداد چشمه تطهیر تا شما

مسموم زهر خصم والیت چنان حسن
مظلوم روزگار تویی مثل مرتضی

امروز چشم شیعه به صحن و سرای توست
فرزند نور، ای پسرت حجت خدا!
در پشت ابر، ماه تمام تو تا به کی؟

با پای خسته گرم طلب شیعه تا کجا؟
أین االمام؟ یا حسن عسگری، دخیل

در انتظار سامرۀ توست، کربال

محمدسعید میرزایی

بهشتآرزومندش
به مناسبت سالروز ازدواج 

حضرت محمد بن مصطفی)ص( 
و حضرت خدیجه)س(

خدا پیداست در آیینه  چشمان دلبندش
زنی که نیست جز احمد، کسی در حد پیوندش

به آن باالنشینی، باید ام المؤمنین گویی
که جز زهرا نباشد در دو عالم مثل و مانندش
چنان با بندگی هایش دل از ذات خدا برده
که قبل از وحی می آید سالمش از خداوندش

مقامش نیست در حد تصور آن بزرگی که
گرفته آبرو معصومیت از بند روبندش

برای شرح اوج او چه گویم بهتر از اینکه
پیمبر همسر او باشد و زهراست فرزندش
کسی که سر گذارد پیش پای مادری چون او

روا باشد اگر گویم بهشت است آرزومندش
ندیده بعد او یک روز خوش احمد در این دنیا

تمام سال می بارد بهار از دود اسفندش

محمد بختیاری

   کتیبه سبز    

دوباره صدای بسته شدن در آسانسور آمد. 
دقیقا نزدیک به ساعت 10شب! بعد از دو 
هفته مسافرت نیاز به استراحت داشتم، اما هر شب 
همین بود. همسایه روبه رویی با دختر سه  ساله اش 
برای خوش گذرانی و گردش بیرون می رفتند. انگار 
روز را گرفته بودند که هر شب یادشان می افتاد بروند 
و چرخــی بزننــد. صــدای پچ پــچ و ناز نوازش 
مادرانه اش به کنار، صدای آسانسور کالفه ام می کرد. 
خیلی به این صدا حساس بودم. دقیقا صدای بسته 
شدنش توی اتاق خوابم که به کابین آسانسور نزدیک 
بود، می پیچید و خوابم را به هم می ریخت. تازه فقط 
این نبود، یک ساعت بعد برمی گشتند و باز با صدای 
موسیقی گوش خراش آسانسور و صدای باز و بسته 
شــدن در، بدخواب می شدم. همسایه بی مالحظه 
طاقتم را تمام کرده بود و باید یک جوری حالی اش 
می کردم که فرهنگ آپارتمان نشینی را یاد بگیرد. از 
وقتــی دوره کرونا را گذرانده بودم نیاز به آرام بخش 
داشتم و با هزار دلهره و اضطراب می خوابیدم، این 

سر و صداها حالم را بدتر می کرد.
خســته و بی حوصله روی کاناپه توی پذیرایی 
نشستم. آماده باش بودم که به محض شنیدن صدای 
در آسانســور، یقه اش را بگیرم و به این بی مالحظه 
بودنش، اعتراض کنم. همین که صدای موســیقی 
آسانسور بلند شد، در را باز کردم تا با آن حال آشفته 
و چهره به هم ریخته، به استقبال شــان بروم. در باز 
شــد و دو نفربا احتیاط بیرون آمدنــد. با دیدن من 
خشکشــان زد. دختر بچه با موهای بلند خرمایی 
توی آغوش مادرش به خواب رفته بود. گفتم: »من 
با شــما یه کاری داشتم، این رفت وآمدهاتون دیگه 

داره...«
نگذاشت حرفم تمام شــود. کودکش را آرام به 
خانم همراهش سپرد، در آپارتمان شان را باز کرد و 

خودش برگشت به سمتم.
ـ ســالم شــبتون بخیر! بفرمایید! در خدمتم... 
ببخشید حرفتونو قطع کردم، دخترم بیدار بشه دیگه 

بدخواب می شه...
با عصبانیت گفتم: »منم بدخواب می شم...! هر 
شب نزدیک ساعت 10شب و یک ساعت بعدش 
من رو بدخواب می کنید؛ تا صبح سردرد می گیرم. 

صبح برید گردش، چرا مالحظه نمی کنید!«
سرش را باال آورد. اشک توی چشم ها یش بود. 

با لحن آرامی جواب داد: »می دونم ببخشید، حالل 
کنید. ریحانه حول و حوش ســاعت 10 که می شه 
بهونه گیری می کنه، اصــال نمی تونم آرومش کنم، 
همش منتظر پدرشــه و بی تابی می کنه، دکتر گفته 
تو اون ســاعت ببرمش بیرون کــه کم کم فراموش 

کنه...!«
با قیافــه حق به جانــب گفتم: »خــوب بگید 
باباش زودتر بیاد؛ نه اون بچه بی خواب بشــه نه من 

بدبخت...!«
هاج وواج نگاهم کرد. لبخندی به لب داشت که 

معنایش را نمی فهمیدم. توی چشم هایم خیره شد.
ـ همســرم، دو هفته پیش به خاطر کرونا فوت 

شدن... دکتر همین بیمارستان سر خیابون بودن...
یک لحظه خشــکم زد. باورم نمی شــد. تمام 
مراحل درمان و پرستارها و دکترهایی که برای بهبود 
شرایط تنفسم زحمت کشیدند، از جلوی چشمم 
عبور کردند. در را بستم و روی زمین نشستم. در این 

دو هفته که نبودم چه اتفاق هایی افتاده بود.
یک بســته شــکالت و کمی تنقالت خریدم، 
صدای آسانســور که می آمــد، در را باز می کردم و 
ریحانــه را با لبخند برای گردش شــبانه اش بدرقه 
می کردم. این بهترین آرام بخشی بود که برای خودم 

پیدا کرده بودم.

   داستان    

حوالی ساعت ۱۰شب

نفیسه محمدی
دبیر گروه جوان

ناباروری حدود 10 درصد از جمعیت جهان را درگیر خود کرده است. در 
حالی که زوج ها نمی توانند همه علل ناباروری را کنترل کنند؛ اما می توانند 
عادت های غذایی خود را کنترل کنند و با تغذیه مناسب و حفظ وزن سالم، 

تأثیر قابل توجهی بر توانایی باروری خود داشته باشند.
بــرای بارداری و افزایش باروری، وزن مناســب خــود را حفظ کنید 
و مواد غذایی ســالم را انتخاب کنید تا یک خانه امن برای 9ماه مهمانی 
کودک شما آماده شــود. نکته قابل توجه این است که پدران هم چند ماه 
قبل بارداری، باید به وزن مناسب خود برسند، چرا که چاقی ممکن است 
باعث کاهش تستوسترون و سایر هورمون ها شود. عالوه بر این باید توجه 
داشت زمانی که یک رژیم غذایی سالم داشته باشید، به طوری که میزان 
میوه و ســبزیجات که حاوی ویتامین ها، مواد معدنی و آنتی اکســیدان ها 
هســتند، زیاد باشــد، به بارداری موفق، کمک کند. با به دست آوردن و 
حفظ وزن ایده آل، شانس بارداری را افزایش دهید. بر اساس تحقیقات، 
30 درصد از موارد ناباروری به علت وزن زیاد اســت که می تواند سطح 
هورمون را تغییر دهد. برای زنان دارای اضافه وزن، فقط 5 درصد کاهش 

وزن، می تواند باروری را بهبود بخشد.

    سالمت    

 نسل سالم
زهرا وحیدی نیا

کارشناس علوم تغذیه

پرســش: خانم متأهلی هســتم که گاهی از کارهای همســرم به شدت 

خشــمگین می شــوم. برای نمونه وقتی کاری را که توافق کردیم، انجام 

نمی دهد یا بی توجهی می کند، دچار خشم می شوم و این به رابطه ام صدمه می زند. 

چطور می توانم این خشم را حل کنم و در روابطم نیاورم؟

پاسخ: پرسشگر عزیز!  در خصوص پرسش شما ابتدا الزم است به ریشه های 
احساس خشــم تان توجه کنید. نیاز به وابستگی ایمن از طریق توجه دیگری 
یکی از نیازهای هیجانی ماســت؛ با این حال وقتی که شــما روی مسئله ای 
 موجب تشدید و تداوم خشم شما شده و سبب بروز 

ً
متمرکز می شوید، حتما

رفتارهای ناکارآمد می شود.اگر این مسئله حل نشود، در موقعیت های مختلف 
به شکل ناکارآمد بروز پیدا می کند و نتیجه اش رفتارهای ناکارآمد می شود که 
 ما همیشه نمی توانیم دیگران را کنترل 

ً
رابطه ها را به مخاطره می اندازد. مطمئنا

کنیم تا توجه خود را به ما نشــان دهند؛ زیرا این فشار در طوالنی مدت ما را 
دچار فرســودگی و خشم فروخورده و ناکامی می کند. اگر مشغولیت مفید و 
 در اولین فرصت زمان هــای خود را با 

ً
مناســب روحیات تان نداریــد، حتما

برنامه های مورد پسندتان پر کنید. با گفت وگوی شفاف نیازهای تان را با همسر 
بیان کنید. 

   راه نرفته    

خشم کنترل 
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   تلخند    

صدیقه سادات شجاعی
مشاور خانواده


