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جلسه  ای   پس از     11  سال
 شورای عالی فضایی بعد از ۱۱ سال تشکیل شد، شورایی 
که بر اســاس ماموریت هایش  باید برنامه های بلندمدت و 
میان مدت در بخش فضایی کشــور تصویب کرده و درباره 
اســتفاده صلح آمیز از فضای مــاورای جو، تعیین مواضع 
دولت جمهوری اســامی ایران در مجامــع بین المللی، 
سیاست گذاری ساخت ، پرتاب و استفاده از ماهواره های 
ملی و تحقیقاتی، ایجاد هماهنگی میان دستگاه های ذی ربط ، 
هدایت و حمایت از فعالیت های بخش خصوصی در امر 
استفاده بهینه از فضا و نیز خط مشی همکاری های منطقه ای 
و بین المللی در مسائل فضایی تصمیم گیری و سیاستگذاری 
کند. پیش از جلسه آقای رئیسی از نمایشگاه دستاوردهای 
فضایی کشور بازدید کرد،معاون وزیر ارتباطات با اشاره به 
حضور ۶ ساعته رئیس جمهور در نمایشگاه فناوری فضایی 
و بازدید از دســتاوردهای صنعت فضــا گفت: »حضور 
صبورانــه رئیس جمهور در این نمایشــگاه و آشــنایی با 
فعالیت ها و چالش بخش فضایی کشور، باعث دلگرمی و 
ایجاد انگیزه برای تمامی فعاالن بخش فضایی بود؛ حوصله 
و زمان زیادی که ایشــان برای گوش سپردن به فعالیت ها و 
چالش هــای بازیگران این بخــش اختصاص دادند حس 
روحیه بخشــی برای همه ارکان فضایی کشــور را به دنبال 
داشت.« گفتنی است جلســه آینده شورای عالی فضایی 

قرار است اسفندماه ۱۴۰۰ برگزار  شود.
پاسخ به نیاز کشور

سردار تنگسیری در جمع بسیجیان جزیره بوموسی
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نگاه

دولت شنوا

و  بــه دولت  اعتمــاد عمومــی 
حاکمیــت یکی از ســرمایه های 
راهبردی هر جامعه ای اســت. در بستر این 
اعتماد اســت که یک کشور می تواند مسیر 

توسعه و پیشرفت همه جانبه را طی کند. 
وقتی ســخن از اعتماد عمومی به میان 
می آید، یــک معنایش این اســت که مردم 
بتواننــد با دولتمــردان و حاکمــان ارتباط 
و تعامــل داشــته باشــند و خواســته ها و 
مطالبات شان را به آنها بگویند و روی دیگر 
این اعتماد البته همت و اراده ای است که باید 
در مسئوالن و کارگزاران برای رفع نیازهای 
به جا و منطقی مردم وجود داشــته باشد. از 
عناصر تقویت اعتماد، صداقت و راستگویی 
و تقید به اصول اخالقی اســت که اگر این 
مهم در سیره و ســلوک دولتمردان ساری و 
جاری باشد، حتی اگر در مواردی مشکالت 
و موانع به راحتی برداشــته نشود و نیازمند 
زمان یا اقدامات راهبردی تر باشــد، مردم با 
درک واقعیت موجود، بیشترین همراهی را 
با خدمتگزاران شــان در دولت و حاکمیت 

خواهند داشت.
حجت االسالم والمسلمین رئیسی که با 
شعار »دولت مردم« توانست اعتماد اکثریت 
را جلب کند و دولت ســیزدهم را تشکیل 
دهدـ با تجربه گران ســنگی که در دستگاه 
قضا به دست آورده بود و مردم روحیه مردمی 
وی را در صحنه های مختلف دیده بودند ـ بر 
این باور بود که ترمیم و تقویت اعتماد عمومی 
به دولــت که بر اثر برخــی بی تدبیری ها و 
سوء مدیریت ها در سال های گذشته آسیب 
دیده اســت، بدون ارتباط مستقیم و چهره 
به چهــره دولتمردان در ســطوح مختلف 
با مردم و بررســی مشــکالت و معضالت 
گوناگونی که اقشــار گوناگون جامعه از آنها 

رنج می برند، میسر نخواهد شد.
همین نگاه مردم محور، موجب شــد تا 
رئیس جمهور بدون فوت وقت، ســفرهای 
خود را به اســتان های مختلــف با اولویت 
مناطق محــروم آغاز کند و بدون واســطه 
مسائل و مشکالت مردم از کارگر تا کارفرما، 
از کشــاورز تا تولیدکننده و... را ببیند و پای 
حرف ها و درد دل های آنها بنشــیند و پیرو 
همین مســلک و مرام رئیس دولت، معاون 
اول رئیس جمهور به دفعات در بازدیدهایی 
که از واحدهای تولیدی تا بــازار و میادین 
میــوه و تره بار و... داشــت، بی واســطه در 
جریان مشــکالت آنها قرار گرفت؛ نتیجه 
ایــن بازدیدهــا و حضورهــای میدانی در 
موارد متعددی منجر بــه رفع برخی موانع 
در جریان روزمره مدیریت، قیمت گذاری و 
توزیع کاالهای اساسی مردم شد. اقداماتی 
که برخی وزرای دولت سیزدهم هم مشابه 
آنها را در حوزه مأموریتی خود دنبال کرده و 

می کنند. 
خالصه اینکه در مدت چند ماهه ای که 
از روی کار آمدن دولت سیزدهم می گذرد، 
هرگاه مسئله ای در گوشــه و کنار کشور به 
وجود آمــده، رئیس جمهــور و دولتمردان 
اولین کسانی بودند که در صحنه حضور پیدا 
کردند و متعاقب آن راه های حل مشکالت 
را جدی تــر پیگیــری کردنــد. از حوادث 
غیرمترقبه تا حمله سایبری به سامانه سوخت 
و تجمع اعتراضی کشاورزان اصفهانی برای 
حل مشکل آب زاینده رود که رئیس جمهور 
دستورهای الزم را صادر کرد و معاون اول، 
چند نفر از وزرا و استاندار اصفهان به میان 
مردم رفتند و پیگیر مطالبات آنها شدند. این 
اقدامات از مصادیق گوش شنوای دولت در 
مواجهه با مشکالت و دردهای مردم است 
که مسیر رفع مشکل را هم بحول و قوه الهی 
و با همت و اراده جدی مسئوالن و همدلی و 

همراهی مردم نزدیک تر خواهد کرد.

   سرمقاله    

 یکی از مهم ترین رخدادهای اخیر پیش 
آمده در کشور، مسئله مربوط به مطالبات 
کشاورزان شرق استان اصفهان برای تأمین آب مورد 
نیاز کشــت دوم ســال اســت. در پی آن تجمعات 
مختلف از ناحیه کشاورزان در بستر زاینده رود برگزار 
شد که طی آن کشــاورزان خواسته های خود را بیان 
کردند. در نهایت از پنج شــنبه هفته ای که گذشت، 
کشاورزان پس از 16 روز برپایی تجمع، با استانداری 
اصفهان به توافق رســیدند و با صدور و انتشار یک 
بیانیه به تجمعات خود خاتمه دادند. اما در روز جمعه 
5 آذر ماه عده ای دیگر که از کشــاورزان نبودند، در 
مقابل پل خواجو جمع شــده و با طرح شــعارهای 
سیاســی فضا را به سمت تشنج و تنش آفرینی پیش 
بردند. از ابتدا نیز پیش بینی می شد رسانه های مغرض 
و افرادی ماجراجو به ایــن تجمعات رنگ و لعاب 
سیاسی ببخشند و قضیه ابعاد امنیتی به خود بگیرد. با 
 همان 

ً
در نظر گرفتن تجربیات گذشــته، اینجا دقیقا

نقطه ای است که همه مردم، خاصه کشاورزان و نیز 
بخش امنیتی کشور الزم است مراقبت کنند تا زمینه 
سوء استفاده دشــمنان در این مقطع حساس فراهم 

نشود.

امــا موضوع اصلی این متــن توجه به نکته مهم 
دیگــری اســت. برگــزاری تجمعات بخشــی از 
ماجراســت که در پی آن مطالبات کشاورزان شنیده 
شــد و هم اکنون طبیعی و منطقی آن اســت که از 
ایــن مقطع عبور کرد. بخش مهم تــر اما پیدا کردن 
راهکارهایی برای عبور از شــرایط و مسائل ناشی 
از کم آبی اســت که نه تنها ایران، بلکه کشــورهای 
گوناگون دنیا را درگیر خودش کرده اســت. در این 
زمینه تالش برای درک همگان از مسئله ای که ممکن 
است تبعات ناخوشایندی در آینده داشته باشد، یک 
وظیفه مهم و اساســی به حســاب می آید. آنچه در 
اینجا می تواند مشکل ایجاد کند، آن است که متأثر 
از فضاسازی های رســانه ای و وارد شدن برخی از 
موضوعات حاشیه ای، نقطه کانونی مسائل که همانا 
در پیش گرفتن سازوکارهایی برای حل مسئله است، 
مورد غفلت واقع شود. در این باره توجه به الزامات 
تحقق این نقطه کانونــی و مراعات برخی بایدها و 

نبایدها از اهمیت بنیادین برخوردار است.
برای یافتن راه حل هایی که کشــور را از شرایط 
کــم آبی برهاند، باید رویکردهای علمی را در پیش 
گرفت و تجربیات موفق بشری را مورد توجه عملی 
قرار داد. باید این باور عمومی شکل بگیرد که کشور 
به دالیل گوناگــون در وضعیت کم آبی قرار دارد. بر 
این مبنا مردم بخشــی از راه حل و از قضا مهم ترین 
بخش راه حل به شــمار می روند. ایــن نکته را باید 
در نظر داشــت که هر پروژه ای مربوط به پیشرفت 

کشور و از جمله مسئله گذر از شرایط کم آبی بدون 
همراهی مردم به ثمر نمی نشــیند. در اینجا وظیفه 
همه رسانه ها و نخبگان کشور و خاصه استان هایی 
که بیشــتر درگیر مسئله کم آبی هستند، آن است که 
وضعیت و شرایط موجود را برای مردم تبیین کنند. 
در ایــن خصوص گفت وگوی صادقانــه و واقعی با 
مردم یک اقدام ضروری و فوری به شــمار می آید. 
در ایــن زمینه یکی از مزیت ها و رویکردهای مهم و 
صحیح دولت کنونی از ابتدای شکل گیری تاکنون، 
ارتباط مؤثر و ســازنده با مردم بوده است. لذا انتظار 
می رود دولت آقای رئیسی از این مزیت استفاده کند. 
توضیح بیشتر آنکه در پی اصالح برخی رویکردها 
و اقدامات صورت گرفته از ســوی دولت جدید که 
در نتیجــه آن اعتماد آســیب دیده بین دولت و ملت 
در مسیر بازسازی قرار گرفته است، باید به خوبی و 
به هنگام برای حل مسائل از جمله مسئله کم آبی بهره 
برد. هر چند قسمت دیگری از راهکارهای موضوع 
کم آبی بر عهده متولیان و مسئوالن کشور است. برای 
نمونه، طبق گزارش های مستند 92 درصد آب کشور 
در بخش کشاورزی مصرف می شود و بخش زیادی 
از این عدد نیز به هدر مــی رود. در این باره اصالح 
الگوهای کشــت یک اقدام علمی اجتناب ناپذیر به 

حساب می آید.
درباره حل مشــکالت ناشــی از کم آبی آنچه 
می تواند مســیر رفتن به ســمت حل مســئله را با 
موانــع رو به رو کند، حاکم شــدن بحث های قومی 

و منطقه ای اســت. مســئله کم آبی که علت اصلی 
آن خشکســالی های پی در پی است، اثر خود را بر 
بیشتر مناطق کشور گذاشته و فقط مسئله اصفهان، 
یــزد، چهارمحال و بختیاری نیســت. مردم منطقه 
جنوب شرق کشور سال هاست با اوضاع نامناسب 
آبی دســت و پنجــه نرم می کنند. جنــوب غرب و 
خاصه خوزســتان نیز از این قاعده خارج نیســت. 
بنابرایــن در این باره طراحی برنامــه اقدام جامع و 
ملــی و پرهیز از القائات محلی و بخشــی نگری و 
برانگیختن احساســات مردم مناطق کشــور علیه 
یکدیگــر و تحریک قومیت ها، نتیجه مســتقیم آن 
انباشت مشکالت و تأخیر در اجرای اقدامات الزم 
برای عبور از وضعیت دشوار کنونی است. بنابراین 
بســیار اهمیت دارد که این موضوع به عقیده و باور 
عمومی تبدیل شــود که حل مســئله کم آبی جز با 
طراحی های علمی، تفاهم، آرامش و همراهی مردم 
همه مناطق کشور امکان تحقق نمی یابد. در پایان این 
نکته را نیز باید در نظر داشت که برنامه ریزی ها برای 
حل مسئله آب کشــور باید در سطوح کوتاه مدت، 
میان مدت و طوالنی مدت طراحی و اجرایی شود. 
بســیار طبیعی اســت که ضرورت دارد معضالت 
کنونی کشاورزان که تنها راه گذران معیشت آنها در 
رونق بخش کشاورزی نهفته است، در پرتو تدبیر و 
توزیع و مصرف صحیح و عادالنه آب های موجود 
برطرف شود و متولیان امر با اقدامات کوتاه مدت از 

نگرانی های کشاورزان بکاهند. 

مسئله کم آبی بایدها و نبایدها
   نیم نگاه    

علی حیدری
سردبیر

عزیز غضنفری
کارشناسسیاسی

هر اندازه به تاریخ هشــتم آذرماه، یعنی زمان برگزاری 
مذاکرات وین 7 نزدیک تر شــدیم، مواضع واشنگتن، 
آژانــس بین المللی انرژی اتمــی و تروئیکای اروپایی 
در قبــال مذاکرات جدید مبهم تر و در ظاهر پیچیده تر 
می شود! این ابهام زایی و پیچیده سازی هدفمند، معلول 
همان رویکرد ثابت و مسبوق به سابقه غرب در تقابل 
با حقوق حقه هسته ای جمهوری اسالمی ایران است. 
درا ین زمینه نکاتی وجود دارد که نمی توان به سادگی از 

کنار آنها گذشت:
1ـ طــی روزهــای منتهی بــه آغاز مذاکرات شــاهد 
دوگانه سازی های سیاسی همیشگی در فضای سیاست 
داخلی آمریکا بر سر مقوله »مذاکرات وین« و »پروسه 
احیای برجام« هستیم. این دوگانه سازی،تحت عنوان 
یا »کاخ  منازعات »دموکرات ها ـ جمهوری خواهان« 
سفید ـ کنگره« بر ســر توافق هسته ای و نحوه مواجهه 
با آن تفسیر می شود. تیم تبلیغاتی کاخ سفید عالقه مند 
اســت در نزد افــکار عمومی جهان و به ویــژه ایران، 
افــرادی مانند بایدن، جیک ســالیوان، آنتونی بلینکن 
و رابرت مالی تحت عنوان »طرفــداران برجام« و در 
مقابل، افرادی مانند تد کروز، تام کاتن، لیندسی گراهام 
و مایک پمپئــو در زمره »مخالفان برجام« قرار گیرند. 
این در حالی است که اختالف دو حزب سنتی آمریکا 
 معطوف به شــکل بازی و نه ماهیت راهبرد ضد 

ً
صرفا

ایرانی آمریکاست. هر دو حزب آمریکا معتقدند ایران 

در هر حال )حتی در صــورت احیای برجام( نباید از 
امتیازات اعالمی در این خصوص بهره مند شود. فراتر 
از آن، راهبرد فشار حداکثری جمهوری خواهان و فشار 
هدفمند دموکرات ها علیه ایران، در بسیاری از ابعاد و 
زیرساخت ها با یکدیگر همپوشانی دارد. باید مراقب 
بود تا دوگانه سازی کاخ سفید در خصوص مذاکرات 
برجام، منتج به خطای محاسباتی و راهبردی ما در قبال 

رفتار واشنگتن در زمینه توافق هسته ای نشود. 
2ـ آژانس بین المللی انرژی اتمی بار دیگر در آســتانه 
مذاکرات هسته ای، در صدد تکمیل منظومه استراتژیک 
و تاکتیکی ضد ایرانی غرب برآمده است. شانتاژ رافائل 
گروســی، مدیر کل آژانس در قبال مجموعه »تسا« در 
کرج و اصرار وی مبنی بر پذیرش نظارت های پادمانی 
و حتی فراپادمانی از سوی کشورمان، منبعث از همان 
بازی همیشگی آژانس در زمین واشنگتن و تروئیکای 
اروپایی اســت. نباید فراموش کرد که مصوبه مجلس 
شورای اسالمی تکلیف ما، خواسته ها و نظارت های 
فراپادمانی آژانس را مشــخص کرده و این نظارت ها، 
تا زمان احیای توافق هســته ای معلق خواهد ماند. در 
زمینه نظارت هــای پادمانی آژانس )به ویــژه در قبال 
 
ً
مؤسسه تسا( نیز استدالل حقوقی ـ امنیتی ایران کامال
مشخص است: اینکه با توجه به عملیات خرابکارانه 
 یکی از متهمان 

ً
صورت گرفته در این مجموعه که اتفاقا

اصلی آن بازرسان آژانس هســتند، تا زمان مشخص 
نشــدن نتیجه تحقیقات و احراز مؤلفه هایی که در این 
خرابکاری دخیل بوده اند، امکان استقرار دوربین های 

نظارتی وجود ندارد. 
3ـ اختالفــات پنج گانــه به وجود آمده در شــش دور 
مذاکرات قبلــی کماکان در مذاکرات وین بر روی میز 

قرار خواهد گرفت. خواســته های منطقی جمهوری 
اســالمی ایران مبنی بر لزوم رفــع تمامی تحریم های 
مستقیم و غیرمستقیمی که مانع از عادی سازی روابط 
تجاری کشــورها با ایران می شــوند یا ارائه تضمین 
محکم از ســوی آمریــکا در قبال توافق احیا شــده به 
قوت خود باقی اســت. فراتر از آن، تــن دادن آمریکا 
به راســتی آزمایی در قبال بازگشت به توافقی که کاخ 
ســفید از آن خارج شده و همچنین گره نزدن برجام به 
مذاکرات موشــکی و منطقه ای و مواجهه با آن به مثابه 
یک توافق حقوقی مستقل، از جمله مواردی است که 
واشــنگتن و تروئیکای اروپایی تا کنون در مذاکرات به 
آنهــا تن نداده و ازآنها عدول کرده اند. بدون شــک در 
مذاکرات وین 7 قرار نیست در حوزه مطالبات حقوقی، 
فنی و اقتصادی جمهوری اسالمی ایران عقب نشینی یا 
تغییری صورت گیرد. خطوط قرمز جمهوری اسالمی 
 مشــخص است. از 

ً
ایران در مذاکرات برجام، کامال

سوی دیگر، مسیر بازگشت رسمی، حقوقی و منطقی 
واشنگتن به توافق هسته ای نیز طی شش دور مذاکرات 
اخیر در وین ترسیم شده و در مذاکرات پیش رو )وین 
7( آمریکا و اروپا باید نقشه راه بازگشت خود به توافق 

هسته ای را مشخص کنند. 
4ـ نکته چهارم به احتماالت ناشــی از عدم توافق در 
خصوص احیای برجام باز می گردد. در این صورت، 
گزینه هایی مانند »احیای ناقص برجــام« یا »احیای 
صوری توافق هســته ای« بر روی میــز مذاکرات وین 
عرض اندام نخواهند کرد! در این معادله، گزینه دیگری 
به نام »توافق موقت« یا »ایجاد یک چارچوب عملیاتی 
حل اختالفــات« متصور خواهد بود که رســانه های 
غربی نیز در خصوص آن سخن گفته اند. واقعیت امر 

این است که بررسی هر گونه پیشنهادی )غیر از احیای 
کامل و بدون نقص برجام( از سوی دستگاه دیپلماسی و 
سیاست خارجی و شورای عالی امنیت ملی کشورمان، 
مستلزم بررسی کامل این پیشنهاد و مطابقت آن با منافع 
ملی کشورمان است. به عبارت بهتر، ارائه پیشنهادهای 
جایگزیــن »احیای واقعی برجام« از ســوی آمریکا و 
 به معنای 

ً
تروئیکای اروپایی در مذاکرات پیش رو، لزوما

پذیرش آن از سوی ایران نخواهد بود.
5ـ بــا توجه به نــگاه ابزاری، نامتــوازن و غیرحقوقی 
آمریکا، سه کشور اروپایی )آلمان، انگلیس و فرانسه( و 
آژانس بین المللی انرژی اتمی نسبت به توافق هسته ای، 
حتی در صورت احیای ایــن توافق نیز نمی توان از آن 
به مثابــه یک نقطه ثقل اســتراتژیک در حوزه اقتصاد 
و سیاست خارجی کشــورمان یاد کرد. محصول این 
خطای راهبردی و بزرگ طی هشــت ســال گذشته 
را امروز در معیشــت عمومی شــهروندان و وضعیت 
اقتصادی کشور مشاهده می کنیم. دولت سیزدهم این 
گزاره را خطاب به طرف غربی تشــریح کرده است که 
نظام و دولت مصمم به عبور از »اقتصاد برجام محور« 
هستند و گره خوردن وضعیت معیشتی و تجاری کشور 
به اخم و لبخند مقامات آمریکایی ـ اروپایی را هرگز در 
 این گزاره باید بار 

ً
زمــان حال و آینده بر نمی تابد. قطعا

دیگر در مذاکرات وین 7 به گونه ای محکم و قاطعانه 
خطاب به طرف غربی تشــریح شود. کشورمان عالوه 
بر آنکه بر گذار از »سیاســت خارجی برجام محور« 
تأکید دارد، در پروسه احیای برجام نیز قصد ندارد گارد 
خود را در برابر خواسته های نامعقول و هزینه ساز طرف 
مقابل باز کند. این موضوع، بدترین خبر برای آمریکای 

طغیانگر و اروپای بدعهد به شمار می آید... .

 مختصات میز مذاکرات وین

نماینده ولی فقیه در ســپاه گفت: »دولت کنونی دارای روحیه 
فرهنگ بسیجی است و نیازمند نیروهایی است که بسیجی وار 
عمــل کنند و اهل خدمت، اخــالص، والیت مداری و مقدم 

کردن آسایش دیگران بر آسایش خود باشند.«
حجت االســالم والمســلمین عبدالله حاجی صادقی در 
سخنرانی مراسم سالگرد شــهید فخری زاده و گرامی داشت 
هفته بسیج که در حرم مطهر بانوی کرامت برگزار شد، فرهنگ 
بســیج را برگرفته از فرهنگ اهل بیت)ع( دانســت و گفت: 
»بسیجی یعنی کسی که جان خود را فدای دین می کند و معتقد 
است تا وقتی جان در بدن دارد، به دشمن اجازه ظلم و تجاوز 

نمی دهد.«

نیاز دولت به بسیج
ســردار تنگســیری تأکید کرد: »افول و پژمردگی در چهره و 
شکست گفتمان جبهه اســتکبار در عرصه میدان آشکار شده 

است.«
سردار دریادار پاســدار علیرضا تنگسیری، فرمانده نیروی 
دریایی ســپاه در بازدید از جزیره بوموسی در جمع فرماندهان 
و بســیجیان دریادل مســتقر در این جزیره  اظهــار کرد: »کار 
بســیج، پاســخ به نیازهای کشــور و مردم و امدادرســانی و 
نجات بخشی است و ما امروز الحمدلله از یک نیروی مخلص، 
قدرتمند،جهادی و مؤمن برخوردار هستیم که در هر نقطه کشور 
مشکلی ایجاد شود، از این ظرفیت عظیم، برای حل مشکالت، 

از آن استفاده می کنیم.«

پاسخ به نیاز کشور
جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه گفت: »خانواده معظم شهدا 
ســرمایه های انقالب و ملت هســتند و مردم به وجود چنین 

خانواده هایی افتخار می کنند.«
حجت االسالم والمسلمین حســین طیبی فر با حضور در 
منزل تعدادی از خانواده های شــهدای اراک گفت: »شهدای 
انقالب اســالمی با تأســی به مکتب حســینی)ع( مسیر را 
به درســتی شــناختند و با عزم و اراده الهی در این مســیر گام 
برداشــتند.«گفتنی اســت، در این دیدارها حجت االســالم 
طیبی فر، از خانواده معظم شهید واالمقام محمدتقی حیدری و 
خانواده معظم شهیدان محسن جودکی و ابوالفضل جودکی با 

اهدای لوحی تجلیل کرد.

سرمایه و افتخار انقالب
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دیدگاه

   عکس و مکث   

گوش شنوا/ در سلســله برنامه های مالقات مردمی رئیس قوه قضائیه 
کــه بــه مدت دو ســاعت بــا تعــدادی از خانواده های محکومــان امنیتی 
حوادث آبان ۹۸ و جرایم عمومی برگزار شــد، محســنی اژه ای، عالی ترین 
مقــام قضایی کشــور این گونه به حرف مــردم و مراجعه کنندگان گوش 
می کنــد. گوش شــنوایی که همه مســئوالن و خدمتگــزاران مردم باید 

داشته باشند و مستقیم حرف های مردم را بشنوند.

60 عمل جراحی رایگان/ به مناســبت ســالروز تشــکیل بسیج و با همکاری 
کمیتــه امــداد امــام خمینــی)ره( و بســیج جامعــه پزشــکی بیمارســتان 
علــوی تبریــز 60 بیمار محــروم مبتال بــه آب مروارید چشــمی را به صورت 
رایگان عمل جراحی کردند. امام جمعه تبریز، حجت االســالم والمســلمین 
سیدمحمدعلی آل هاشم با حضور در بیمارستان علوی تبریز از تیم پزشکی 

این عمل ها و جامعه پزشکی بیمارستان علوی تبریز تقدیر و تشکر کرد.

برکت در مســیر واکسیناسیون همگانی/  واکســن کووایران برکت با دریافت 
مجوز از سازمان غذا و دارو، فازهای یک و دو مطالعاتی بر روی ۱۲ تا ۱۸ ساله ها 
را آغــاز کرد. همزمان با آغاز فعالیت مدارس، ســینماها و... و فروکش کردن 
شیوع بیماری کرونا، به لطف واکسیناسیون همگانی، شرایط کشور در وضعیت 
با ثباتی قرار گرفته است که البته با مشاهده گونه های جدید کرونا و افزایش 

بیماران در اروپا، باید فکر پایان محدودیت ها را فعاًل به تعویق بیندازیم.

ســلبریتی متدیــن الگو/ محمد انصــاری، ملی پوش و بازیکن ســابق تیم فوتبال 
پرســپولیس، طلــب ۲/5 میلیاردی خــود را به خیریه اهدا کــرد و برای کاری خیر 
از پول خود گذشــت؛ اما این تنها کار زیبای او در هفته های گذشــته نبود، این 
الگوی ورزشــی با حضور در میان نیروهای جهادی کــه برای کمک به زلزله زدگان 
اندیــکا رفتــه بودنــد، دو روزی را در میان آنها مشــغول خدمت بــه مردم بوده 

است. سلبریتی متدینی که می تواند الگوی نوجوانان باشد.

النه جاسوســی/ لبنانی ها با هشــتگ وکر عوکر صار قلعه )النه جاسوسی آمریکا قلعه 
شــد( نسبت به ساخت پایگاه بزرگ آمریکا که در آن یک سفارتی هم جاسازی شده، 
اعتــراض کردند و پرســیدند »چــرا بزرگ ترین پایگاه آمریکا پس از بغداد، در کشــور 
کوچکی مثل لبنان با مبلغ هنگفت یک میلیارد و ۲00 میلیون دالر ساخته می شود؟« 
بایــد دید با توجه به ســوابق ســیاهی که آمریکایی هــا در کارکرد سفارت های شــان 

دارند، چگونه اجازه ساخت چنین بنایی از سوی دولت لبنان داده شده است!

مرگ تدریجی یک رؤیا/ اردوغان که روزگاری خود را بهترین حاکم منطقه می دانست 
و ادعا می کرد بدون اجازه او، در هیچ جایی سنگی تکان نمی خورد، توان کنترل مایع 
ظرفشــویی را هم از دســت داده است و در سایه نوســانات اقتصادی در هفته های 
گذشــته در ترکیــه، دلســتر، مایع ظرفشــویی و... ســهمیه بندی شــده به فروش 
می رســند! بهتر اســت کشــورت را ســفت بچســبی تا همین مرزهای فعلی را هم از 

دست ندهی، به جای آنکه دنبال خواب و خیال باشی!

 اگر از جمله کاربران فعال در فضای مجازی 
باشید، بدون شــک طی چند سال اخیر در 
 
ً
گوشه و کنار شــبکه های اجتماعی، با کاربران عمدتا

جوانی روبه رو شده اید که به زبان های فارسی و عربی در 
رابطه با زندگی شــخصی و اجتماعی خود در اراضی 
اشــغالی فلســطین تولید محتوا می کنند و از عشق و 
عالقه شــان به ایران و دیگر کشورهای اسالمی سخن 

می گویند! 
این کاربــران در واقع آواتار Avatar( ( هســتند؛ 
یعنی برای رســیدن به یک هدف مشــخص، ماسک 
مخاطب پســندی را به چهره زده انــد تا هویت واقعی 
آنها قابل تشخیص نباشد. این آواتارهای صهیونیست 
در شبکه های اجتماعی پرمخاطب، مانند اینستاگرام، 
توئیتــر، فیس بوک، تیک تاک و حتی اپلیکیشــن های 
 مدعی 

ً
آمــوزش زبان حضــور فعالی دارنــد و عمدتا

اصالتی غیر صهیونیســت هستند! مانند کاربری به نام 
سنات« که در حساب توئیتری اش مدعی شده است، 

ُ
»ا

پدر و مادربزرگش متولد ایران هستند و به همین دلیل 
عاشق ایران اســت! او همچنین مدعی شده است، به 

اصالت ایرانی اش افتخار می کند!
ســنات و هــزاران آواتار 

ُ
بد نیســت بدانید کــه ا

صهیونیســت فعال در فضای مجازی در واقع اعضای 
یگان فضــای مجازی و دیپلماســی دیجیتــال رژیم 
صهیونیستی هستند و کار ویژه اصلی محول شده به آنها 
نفوذ و تأثیرگذاری بر افکار عمومی کشورهای اسالمی، 
به ویژه »جوانان« اســت؛ چرا که بر اســاس آمارهای 
رســمی، امروزه جوانان بیش از 60 درصد جمعیت 
کشورهای اسالمی را به خود اختصاص داده اند و دیر 
یا زود در پست ها و مسئولیت های سیاسی و اجتماعی 
کشورشــان جایگزین نســل قبل خود شــده و کنترل 
جوامع شان را بر عهده خواهند گرفت؛ از این رو رژیم 
صهیونیســتی از هم اکنون در تالش است با برقراری 
ارتباط مستقیم و جنگ روانی و شناختی پیش دستانه، 
حساســیت رهبران آینده جهان و خاصه کشــورهای 
اسالمی را نسبت به ماهیت جنایتکار و نامشروع خود 
برطرف کند.بر اســاس اطالعات افشا شده در رابطه 
با یگان فضــای مجازی و دیپلماســی دیجیتال رژیم 

صهیونیستی، این تشکیالت تحت هدایت و فرماندهی 
»اداره دیپلماســی دیجیتال وزارت امور خارجه رژیم 
صهیونیستی« و همچنین »سازمان ضد اطالعات ارتش 
اسرائیل« موسوم به »آمان« فعالیت می کند. البته اداره 
دیپلماسی دیجیتال وزارت خارجه رژیم صهیونیستی 
خود تابع یک ســازمان اطالعاتی ویژه با عنوان »مرکز 
تحقیقات سیاسی« اســت که مسئولیت آن پشتیبانی 
اطالعاتــی از مأموریت هــای وزارت امــور خارجه 
است؛ لذا با توجه به ماهیت اطالعاتی سلسله مراتب 
سنات شهروند 

ُ
فرماندهی این یگان، آواتارهایی، مانند ا

عادی، خبرنگار، دوستدار محیط زیست و فعال حقوق 
بشر نیستند؛ بلکه در واقع جاسوس و افسر اطالعاتی 
رژیم صهیونیستی به شمار می آیند و وظیفه اصلی شان 

نفوذ در افکار عمومی دیگر کشورهاست. 
افــرادی که بــه عضویت یگان فضــای مجازی و 
دیپلماســی دیجیتال در می آیند، پس از سپری کردن 
دوره های تخصصی رســته اطالعات، در حوزه زبان 
و فرهنگ جامعه هدف خود نیــز تحت آموزش قرار 
می گیرند و در نهایت موظف می شــوند که صفحات 
مجازی گوناگونی را به زبان های رایج در جهان اسالم 
به ویژه فارســی و عربی راه اندازی کنند تا از طریق این 
صفحات امکان برقراری ارتباط با مخاطبان کشورهای 
هدف را داشته باشند؛ چرا که ارتباط با افکار عمومی 
دیگر کشــورها امکان پیشبرد سیاســت های روانی و 
رســانه ای مطلوب رژیم، از جمله حساســیت زدایی 
نسبت به مســئله فلســطین و قبول ماهیت نامشروع 
رژیم صهیونیستی را ممکن می کند. در اینجا بد نیست 
به این نکته اشاره شود که به دلیل اجباری بودن خدمت 
ســربازی در اراضی اشغالی فلسطین، عمده سربازان 
رژیم صهیونیســتی 18 تا 21 ســاله بوده و به خوبی با 
شــبکه های اجتماعی و نحوه فعالیت مؤثر در آن آشنا 

هستند.
ایــن راهبــرد نفــوذ چنــان اهمیتی بــرای رژیم 
صهیونیســتی دارد که به تازگی سران ارتش این رژیم 
از یک سرباز زن مبتذل به دلیل حضور فعال در فضای 
مجازی و جذب بیش از یک و نیم میلیون دنبال کننده 
در حســاب اینترنتی اش تقدیر کردند و موفقیت او در 
جــذب مخاطب و ایجاد کنــش در فضای مجازی را 
یک موفقیت بزرگ برای رژیم صهیونیستی برشمردند! 
جالب اســت بدانید کــه ارتش رژیم صهیونیســتی 

در ســال های اخیر به شــکل قابل توجهــی از زنان و 
جاذبه های جنســی آنها برای پیشــبرد سیاست های 
تبلیغی خود اســتفاده کرده اســت و امروزه هم یکی 
از اولویت هــای ارتش این رژیم شناســایی و جذب 
دختران فعال در عرصه مدلینگ است، این راهبرد غیر 
اخالقی که از آن با عنوان thirst traps«« یا »تله تشنگی 
جنسی« یاد می شود، انتقاد چهره های مذهبی یهودیان 

و حتی برخی رسانه های غربی را نیز برانگیخته است.
بــرای نمونــه، مدتــی قبــل نشــریه آمریکایی 
»نیویورک پست« در مقاله ای این راهبرد غیر اخالقی 
را بررسی کرده و این نکته را مطرح کرده است که رژیم 
صهیونیســتی از طریق بازنمایی جذابیت های جنسی 
زنان و دختران نظامی فعال در ارتش، در تالش است 
تا احساســات منفی ضد صهیونیستی را در بین نسل 
جوان دیگر کشــورها خنثی کرده و تصویر متفاوتی از 
خود در ذهن آنها تثبیت کند؛ در واقع اســتفاده ابزاری 
از زنان صهیونیست و برجسته سازی جاذبه های جنسی 
آنها در تبلیغات رسمی وزارت جنگ رژیم صهیونیستی 
هر چند خالف آموزه های اخالقی دین یهود اســت؛ 
اما در عمل بخش ویژه ای از سیاســت تبلیغاتی رژیم 
صهیونیستی یا آنچه را که »هاسبارا« خوانده می شود، 

به خود اختصاص داده است.
برخی سیاستگذاران صهیونیســت  با دفاع از این 
راهبرد تبلیغاتی مدعی شــده اند، مردم جهان به ویژه 
کشورهای اسالمی اگر چه از عملکرد ضد بشری این 
رژیم علیه مردم مظلوم فلســطین خشمگین هستند؛ 
ولی در عین حال در مورد این رژیم کنجکاو هســتند، 
به همین دلیل از منظر آنها دیپلماسی دیجیتالی با تأکید 
بر جاذبه های جنسی بهترین راهکار برای سوءاستفاده 
از ایــن کنجــکاوی و جلب نظر آنها نســبت به رژیم 
صهیونیستی است تا در نهایت امکان تزریق روایت های 
جعلــی در رابطه با هویت پلید این رژیم به ادراک آنها 
مهیا شــود.ربکا استاین، استاد دانشــگاه در آمریکا و 
مؤلف کتاِب »اسکرین شات ها: خشونت دولتی مقابل 
دوربین در اســرائیل و فلســطین«، که به تازگی آن را 
دانشگاه استنفورد به چاپ رسانده، اظهار داشته است 
که از زمان جنگ 22 روزه غزه در سال 2008 میالدی، 
شــبکه های اجتماعی به شــکل جدی مورد توجه و 
اســتفاده رژیم صهیونیستی قرار گرفته اند؛ برای نمونه 
این رژیم در جریان وقوع اعتراضات مردمی، با هدف 

مشروع نمایی جنایت هایش بالفاصله تصاویر گزینش 
شده ای را از درگیری  نیروهای امنیتی خود با غیرنظامیان 
فلسطینی منتشر می کند . استاین که در جریان تحقیقات 
حتی، بــا اعضای واحِد رســانه های اجتماعی ارتش 
رژیم صهیونیســتی مصاحبه کرده اســت و به نکات 
جالب توجهی از جمله چرایی سرمایه گذاری سنگین 
رژیم صهیونیســتی در حوزه تولید محتوای جنسی در 

شبکه های اجتماعی دست یافته است.
بــر اســاس تحقیقــات ایــن پژوهشــگر، رژیم 
صهیونیســتی به دلیل ظهور جنبش های مردمی ضد 
صهیونیســت در فضای مجــازی از جمله »جنبش 
بایکوت اســرائیل« یا BDS Movement« « در منظر 
افکار عمومی جهان وضعیت مطلوبی ندارد؛ از این رو 
این رژیم بهره گیری از جاذبه های جنسی زنان اسرائیلی 
را دســتاویزی برای به انحراف کشاندن افکار عمومی 
جهان قرار داده تا در حد امکان مانع از تشدید فشارهای 

بین المللی علیه خود شود.
با توجه بــه اهمیت موضوع، ضروری اســت که 
سیاســت گذاران فضای مجازی جهان اسالم به ویژه 
کشورمان بیش از پیش نسبت به این توطئه و پیامدهای 
جبران ناپذیر آن هوشــیار باشــند و هر چه سریع تر در 
راستای مهار این تهدید نوین، از طریق بصیرت افزایی 
و ســایر اقدامات هوشــمندانه اقدام کنند؛ چرا که در 
کشــور ما نیز نســل جوان و نوجوان بخش بزرگی از 
هرم جمعیتی کشور را تشکیل می دهند و جاسوسانی، 
سنات مشتاقانه در پی فرصت هستند تا با فریب 

ُ
مانند ا

و استحاله آنها مأموریت خویش را به سرانجام برسانند.
در پایان ذکر این نکته ضروری اســت که متأسفانه 
ماه گذشــته یکی از رســانه های داخلــی در اقدامی 
تأمل برانگیز  گفت وگوی خبرنــگاران خود با یکی از 
اتباع رژیم صهیونیستی را منتشر کرد که در این مصاحبه 
ادعا شده بود طرف مصاحبه یک »روزنامه نگار، مترجم 
و فعال حقوق بشر ایرانی تبار ساکن فلسطین اشغالی« 
اســت؛ در حالی که ایــن فرد یکی از کارشناســان و 
افسران اطالعاتی رژیم صهیونیستی بود و از طریق این 
مصاحبه تالش داشت سطح حساسیت افکار عمومی 
کشورمان نســبت به پروژه عادی سازی را محک بزند 
که خوشبختانه با هوشیاری خانواده شهدا و اصحاب 
 توطئه های جدید 

ً
رسانه این توطئه خنثی شد؛ اما یقینا

در راه هستند.

امید پیریایی
کارشناسفضایمجازی

نگاهی به راهبرد جدید رژیم صهیونیستی در فضای مجازی

آواتارهای 
هم زبان 

یادداشتی بر کتاب مکتب والیی-1

 مهم ترین امتیاز حاج قاســم ســلیمانی در 
بررســی های تاریخی و اندیشــه ای او این 
است که از ابتدا مبانی معرفت شناسی خود 
را روشن کرد و در همان مسیر هم تا آخرین 
لحظه زندگــی پربارش گام برداشــت. به 
گونه ای که در آن نه تنها ایستایی و سکون به 
چشم نمی خورد؛ بلکه در جای جای حیات 
این شــهید بزرگوار چه در ســخنرانی ها و 
دست نوشته ها و چه در تزریق این تحوالت 
فکری و عقیدتی در بدنه جامعه، به پویایی 
و احیای مســائل فکری و عقیدتی دســت 
پیدا می کنیم. واضح اســت کــه همه اینها 
برآمده از فطرت و ضمیر خداجوی این مرد 
بزرگ و تجربه ســخت و چندین ساله این 
واال مقام، در ایســتادگی در مقابل بلبشوها 
و بحبوحه  های مختلف داخلی و خارجی و 

حماسه های بی پایان اوست.
سیامک باقری چوکامی و حسن حاجی 
شاه ولدی، نویسندگان کتاب »مکتب والیی، 
جســتاری بر نظام معرفتی و عملی شهید 
سلیمانی«، که انتشــارات »زمزم هدایت« 
آن را منتشــر کرده، به اصل حیاتی و مهمی 
که سراســر زندگی شهید ســلیمانی به آن 
گره خورده اســت، اشاره می کنند و کتابت 
و قرائت درســتی از زندگی شهید را برای 
تمامی احزاب و گروه ها مخابره می کنند و آن 
پذیرش قلبی و آگاهانه مقوله والیت فقیه از 
سوی آحاد جامعه است. موضوعی که شهید 
سلیمانی بارها و بارها در بیانات و مکتوبات 
خود بر آن تأکیــد و اهتمام داشــته و آن را 
ماهیت و هویت واقعــی جامعه اجتماعی 
ایران می دانستند؛ به گونه ای که معتقد بودند 
رســتگاری و پیروزی حقیقی مسلمانان در 
هر دســته و حزبی که باشند، زمانی برآورده 
خواهد شــد که به یک اتفاق نظر و وحدت 
کلمه در پذیرش والیت فقیه برسند. در واقع 
توجه به این اندیشــه که از دل و جان شهید 
می جوشید، خواننده را به این مسیر رهنمون 
می کند که جریان هــای مکتبی و تأثیرگذار 
اگر راهی برای نمایش حقیقت اسالم داشته 
باشــند، تنها همین مســیر و اندیشه است. 
راهی که ســردار دل هــا آن را»رنگ خدا« 
نام گذاری کرد و قدم گذاشــتن در این مسیر 
و رسیدن به قله های رفیع معنویت و دست 
یافتن به تمــدن نوین جهانی اســالم را در 

تبعیت مردم از والیت فقیه می دانست.
 از همین رو در برشــی از کتاب از متن 
وصیت نامه شــهید می خوانیــم: »برادران 
و خواهرانم! جهان اســالم پیوسته نیازمند 
رهبری اســت؛ رهبری متصل و منصوب 
شــرعی و فقهی معصوم. خــوب می دانید 
منّزه ترین عاِلم دین که جهــان را تکان داد 
اســالم را احیا کرد، یعنــی خمینی بزرگ 
و پــاک مــا، والیت فقیــه را تنها نســخه 
نجات بخش این امت قرار داد؛ لذا چه شما 
که به عنوان شــیعه به آن اعتقاد دینی دارید و 
چه شما که به عنوان سّنی اعتقاد عقلی دارید، 
بدانید ]باید[ به دور از هرگونه اختالف، برای 
نجات اســالم خیمه والیت را رها نکنید. 

خیمه، خیمه رسول الله)ص( است.«
در واقع این کتاب ســعی دارد تصویری 
روشــن، دقیق و یکپارچــه  از یک زندگی 
هدفمند، والیی و انقالبی ترسیم کند که همه 
ابعاد و شئون سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و 
دینی را در بر بگیرد، تصویری که خلوص و 
یک دستگی خاصی در آن حاکم است و به 
مبارزه تمام قد با خاستگاه جنبش های دینی ـ 
سیاسی متعددی برمی خیزد که بانیان آن با 
انگیزه های گوناگون می کوشند با وجیه نشان 
دادن جلوه جدایی دین از سیاســت، نمدی 
برای کاله قدرت سیاســی خود به دســت 

آورند.

 والیتمداری
 در مکتب حاج قاسم

حسن نوروزی
پژوهشگر

 مکتب سلیمانی  
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سیاست
۴

   یادداشت    

 ترکیه در کما

 
کاهــش ارزش پول ملی ترکیه و گذر آن از 
مرز 12 دالر ارزش لیر ترکیه را در چند روز 
به شدت کاهش داد و وضعیت نامطلوبی 
برای مردم به لحاظ معیشتی و برای حزب 
حاکم عدالت  و توســعه از نظر سیاســی 
بــه وجود آورده و اقتصــاد ترکیه را به کما 
برده است. از این رو اعتراضات مردمی به 
وضعیت نامطلوب اقتصادی در شهرهای 
مختلــف ترکیه در حال افزایش اســت و 
پیوند نارضایتی مــردم با احزاب مخالف 
سیاست های اردوغان زنگ خطر را برای 

دولت ترکیه به صدا درآورده است.
اقتصاد ترکیه که براساس دو مقوله مهم 
توریسم و ســرمایه گذاری خارجی شکل 
می یابــد، در حال حاضر با توجه به برخی 
اشــتباهات سیاســی اردوغان، به مرحله 
سرنوشت ســاز انقضای فعالیت سیاسی 
از ِقَبل اشــتباهات راهبردی رسیده است. 
بخش توریســم ترکیه با توجه به شــیوع 
کرونا در دو ســال گذشته، ضربه سنگینی 
متحمل شد و در برهه ای در راستای ایجاد 
قرنطینه، به طور کامل تعطیل شد و زیربنای 
اقتصادی ترکیه را در معرض پس لرزه های 
فراوان قــرار داد. در کنــار وضعیت قرمز 
کرونا و توریســم در ترکیه، ورود اردوغان 
بــه حوزه های مختلف منطقــه ای و اقدام 
به ماجراجویی در منطقه حساســی چون 
جنوب غرب آسیا، اقتصاد و سیاست ترکیه 
را در میدان نامتــوازن قرار داد.اردوغان در 
عالم سیاست، فریب جغرافیا و ژئوپلیتیک 
کشــورش را خورد؛ اما ســخن مرکل را 
فرامــوش کرد کــه با عضویــت ترکیه در 
اتحادیه اروپا، اروپا با خاورمیانه همســایه 
خواهد شد و این امر نشدنی است. رویای 
احیای امپراتوری عثمانــی از طریق بازی 
دوگانه اردوغان با آمریکا و روسیه در منطقه 
و نشــانه های سیاسی آن را باید در سخنان 
انتخاباتی جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا 
مبنــی بر تغییر در سیاســت ترکیه الزامی 

است، جست وجو کرد. 
عالوه بر مســئله توریســم و اقدامات 
منطقه ای اردوغان، کاهش نرخ سود بانکی 
نیز مزید بر علت شــده و اقتصاد ترکیه را 
بر لبه پرتــگاه برده اســت. توقف فروش 
شرکت اپل در ترکیه به تبع نوسانات ارزی 
این کشور نیز قابل تأمل است. بنابر اعالم 
شــرکت اپل، فروش آیفون، آی پد و سایر 
لوازم جانبی تا اطالع ثانوی متوقف شــده 
اســت که به لحاظ روانی، جامعه ترکیه را 

آشفته تر می کند.
ایدئولوژیکی  اختالفــات  همچنیــن 
اردوغــان با کشــورهایی چــون مصر و 
عربســتان، پایه دوم اقتصــاد ترکیه، یعنی 
سرمایه گذاری های خارجی را متزلزل کرده 
اســت. از این رو، تالش هــای اخیر ترکیه 
برای نزدیکی به مصر و عربســتان به دنبال 
تغییر وضع موجود و احیای اقتصاد در حال 
احتضار ترکیه از طریق سرمایه گذاری های 

دو کشور مذکور در ترکیه است. 
در مجموع، وضعیــت کنونی ترکیه را 
باید متأثر از چند عامل اساسی دانست که 
طی سالیان گذشــته دولتمردان این کشور 
بدون توجه به تمام مالحظات و اقتضائات 
داخلــی و خارجی این وضعیــت را رقم 

زده اند. بخشی از این عوامل عبارتند از:
1ـ افزایش تنش با همسایگان برخالف 

سیاست اعالمی ترکیه؛
و  گروه هــا  برخــی  از  حمایــت  2ـ 
جریان های تروریستی در منطقه به ویژه در 

بحران سوریه؛
3ـ باز کردن جبهه های متعدد منطقه ای 
بدون دستیابی به دستاورد از جمله در عراق، 

سوریه، لیبی و به تازگی در آذربایجان.

منطقه

شهریار طباطبایی
کارشناسبینالملل

   رصد    

محدودیت ها موجب پیشرفت ایران شده است
اعتراف دیرهنگام 

»گلعــاد« رئیس بخــش سیاســی و امنیتی در 
وزارت »امنیت اســرائیل« در گفت وگو با رادیو 
اسرائیل اذعان کرد: »خطای اسرائیل در تحریک 
علیــه توافق هســته ای و مجبــور کــردن »دونالد 
ترامپ« رئیس جمهور ســابق آمریــکا به خروج از 
این توافق نشان دهنده وضعیت هیستریک است که 
اسرائیل به خاطر ایران دچار آن شده و همچنین در 
سیاست هایش سردرگم شــده است و فکر می کند 
می تواند با بازی کــردن نقش »بچه لوس« با غرب 
و به ویژه آمریکا، خواســته های خود را عملی کند. 
ما با آزمودن نتایج در سیاســت موفق نشدیم، زیرا 
توانایی های مقابله با ایران را بر اساس این فرض که 

توافق رعایت می شود، توسعه ندادیم.«
 اعتراف به قدرت سپاه 

پایگاه خبری ـ تحلیلی نشــنال اینترست: یکی از 
مهم ترین بخش های سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
ایران، سپاه قدِس آن است که از 15 تا 30 هزار نفر از 
نیروهای زبده و نخبه سپاه پاسداران تشکیل می شود. 

 ایران را با توانمندی های 
ً
نیروهای سپاه قدس عمال

قابل توجهی در پیشــبرد دســتور کارهایش همراه 
می ســازند. ایران بدون تردید یکی از قدرتمندترین 
و مؤثرترین کشورهای منطقه خاورمیانه است. سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی ایران و به ویژه شاخه قدس 
آن نیز، از توانمندی های قابل توجهی در بحث نیروی 
زمینی برخوردار است. این نیروی انقالبی، ایران را 
از قدرت زیادی جهت پیشبرد دستور کارهایش در 
مقابله با دشــمنان خود رو به رو می کند. سپاه قدس 
هماهنگی خوبی نیز با برخی نیروهای نیابتی ایران، 
نظیر حزب الله لبنــان دارد و بــرای آن کمک های 
تسلیحاتی، آموزش و حمایت نظامی، فراهم می کند. 
در این رابطه، یک ژنرال ارشــد آمریکایی می گوید: 
»آنها عمال خســارات زیادی را بــه منافع آمریکا و 

نظامیان آمریکایی وارد کرده اند.«
 برنامه آمریکا برای ایران

رأی الیوم: تشــدید تنش آشــکار و مســتمر علیه 
حزب اللــه لبنــان، انصارالله در یمــن و گروه های 
انقالب فلســطین وجود دارد، تا جایی که موضوع 

 روشن نیســت، اما تا حد زیادی علیه سوریه 
ً
کامال

اســت، در حالی که در دیگر سو به وضوح ما شاهد 
توطئه کاخ سفید و بایدن در عراق از طریق تقلب در 
انتخابات هســتیم. مقابله با ایران در عراق، بخش 
جدایی ناپذیر از نبرد بایدن برای تحت فشــار قرار 
دادن ایران به منظور تغییر سیاست آن به عنوان یکی 
از شروط بازگشت ایاالت متحده به توافق هسته ای 
اســت که مذاکرات در مورد آن مــورخ 29 نوامبر 

جاری در وین آغاز می شود.
 جایگاه اردوغان 

پایگاه خبری ـ تحلیلی نشــنال اینترست: بیش از 
30 میلیــون نفر از جمعیت ترکیه، دوران تحصیلی 
خــود را در دوره حضــور اردوغــان در قدرت طی 
کرده اند. کنترل اردوغان بر رسانه ها نیز تا حد زیادی 
جایگاه و مواضع او را تقویت می کند. حتی اگر همین 
فردا اردوغان از قدرت خارج شود، سال ها زمان الزم 
است تا ساختار و چارچوب هایی که وی در جامعه 
ترکیه ایجاد کرده، تغییر کنند و در مسیری قرار گیرند 

که ردپای »اردوغانیسم« در آنها دیده نشود.

هشدار به تل آویو

نیویورک تایمــز: مقامــات آمریکایــی بــه رژیم 
صهیونیستی هشدار داده اند که حمالت به تأسیسات 
هسته ای ایران »غیرســازنده« بوده و سبب تسریع 
برنامه هسته ای ایران شــده است. حمالت مکرر 
به تأسیســات هســته ای ایران ممکن است از نظر 
تاکتیکی رضایت بخش باشــد، امــا این حمالت 
در نهایــت، نتیجه خالف انتظــار دارند. مقامات 
اسرائیلی، اما گفته اند قصد کاستن از این اقدامات 

را ندارند.
پیروزی در دو جبهه

مؤسسه واشــنگتن: دو سال پس از لشکرکشی 
نظامی حوثی ها به مأرب، آنها در آستانه موفقیت 
در هر دو عرصه هستند. این منطقه نفت خیز یکی 
از آخرین مناطق کلیدی در شــمال یمن است که 
دولت هادی نســبت به آن ادعــا دارد و دروازه ای 
به شبوا، یک اســتان دیگر در اختیار دولت هادی 
با منابع انرژی و زیرساخت های مهم، به حساب 

می آید. 

 

»بن بســت سیاســی« شــاید دقیق ترین اصطالحی 
باشــد که درباره وضعیت کنونی عراق در دوره پس از 
انتخابات پارلمانی 2021 این کشور صدق کند. تردید 
در صحت نتایج اعالم شده از سوی کمیساریای عالی 
انتخابات این کشور و اعتراض جریان های سیاسی و از 
سویی زمزمه های تغییرات احتمالی در نتایج همزمان 
با بازشماری دستی آرا و تطابق نداشتن آمار ثبت شده 
با رأی ریخته شــده به صندوق ها در برخی حوزه ها بر 

پیچیدگی تحوالت سیاسی افزوده است.
ابهام در دورنمای سیاســی عراق زمانی تشــدید 
می شود که مقتدی صدر، رهبر جریان صدر به عنوان 
حائز اکثریت کرســی ها بر اساس نتایج اولیه، نسبت 
به هرگونه تغییرات در نتایج هشــدار داده و با صدور 
 
ً
بیانیه ای ضمــن اعالم چند بند خطرنــاک که عمدتا
برخالف منافع مردم عراق است با جریان های رقیب 

به مخالفت علنی برخاسته است.
 ادعای تقلب در انتخابات هرچند از نظر سازمان 
ملل، آمریــکا و اتحادیه اروپا و جریــان صدر منتفی 
است؛ اما شواهد ارائه شده از سوی جریان های شیعی 
موسوم به چهارچوب هماهنگی به خانم پالسخارت، 
نماینده سازمان ملل در امور عراق و ابراز شگفتی وی 

از این اسناد و قول پیگیری موضوع، نشان دهنده جدی 
بودن این امر و صحت شکایات ارسالی به کمیساریای 
عالی انتخابات عراق اســت؛ اما رفتار متناقض وی بر 
پیچیده تر شــدن اوضاع افزود. او ضمن درخواست به 
رسمیت شــناختن نتایج انتخابات پارلمانی عراق از 
مقامات و احزاب این کشــور، نسبت به نتایج وخیم 

اتهام زنی باطل و تهدید به خشونت هشدار داد.
پالســخارت بدون توجه به اعتراضات نســبت به 

تقلب، گفته اســت که انتخابات اکتبــر عراق به طور 
کلی سالم ارزیابی شد. وی با تهدید معترضان افزود، 
اتهامات باطــل و تهدید به خشــونت منجر به نتایج 
وخیمی خواهد شــد و تأکید کرد که عراق به سران و 
حکمرانی خوب و پایبندی به روند سیاسی نیاز دارد. 
وی برخــالف اظهارات خود در جمــع رهبران اطار 
تنسیقی گفته است که هیچ مدرکی دال بر دستکاری یا 

تقلب سیستماتیک در انتخابات وجود ندارد.

تشکیل فراکسیون اکثریت و فرآیند دولت سازی و 
انتخاب رئیس جمهور، نخست وزیر و رئیس پارلمان 
منوط به اعالم نتایج نهایی و قطعی انتخابات است که 
اعتراضات صورت گرفته و عدم انتشــار نتایج نهایی، 
فرآیند هم پیمانی جریان ها را برای تشکیل فراکسیون 
اکثریت بــا تأخیر مواجه کرده اســت. بــا عنایت به 
هم وزنی تقریبی جریان ها در کسب کرسی ها، به نظر 
می رسد فرآیند انتخاب مهم ترین پست اجرایی عراق، 
یعنی نخست وزیر پروسه طوالنی و پیچیده باشد؛ زیرا 
هر یک از دو طیف مهم شــیعه، یعنی صــدر و اطار 
تنســیقی با محوریت نوری مالکی اعالم کرده اند که 

درصدد تشکیل فراکسیون اکثریت هستند.
اما کردها و اهل ســنت هم در برقراری هم پیمانی 
با صدر دچار تردید هستند و تاکنون با درخواست های 
جریــان صدر بــرای برقراری ائتالف پســاانتخاباتی 

موافقت نکرده اند. 
تالقی بحران سیاسی و امنیتی در عراق هرچند امر 
جدیدی نیست؛ اما با توجه به شرایط پس از انتخابات 
به نظر می رسد کالف ســردرگم سیاست و امنیت در 
این کشــور بیش از پیش به هم گره خورده است. این 
وضعیت می توانــد فرآیند خــروج آمریکایی ها را در 
مرحله اول با تأخیر مواجه کنــد،  موضوعی که مورد 
خوشایند اشغالگران آمریکایی است و در مرحله دوم 

آینده کشور و عراق را با ابهام روبه رو سازد.

پیچیده و  طوالنی  فرآیند 
کالف سر درگم سیاست و امنیت در عراق

علی ساجد
کارشناسبینالملل

   فراسو    

ناامیدی رژیم صهیونیستی از همراهی نکردن آمریکا 
با آنها در موضوعات گوناگون، از جمله برجام سبب 
شده است این رژیم نتیجه مذاکرات اخیر با رابرت 
مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران را دشوار و به 

شدت ناامیدکننده توصیف کند .
بر اساس گزارش ناهوم بارنیا، تحلیلگر سیاسی 
روزنامــه »یدیعوت آحارونــوت«، از دید مقامات 
رژیم صهیونیســتی رابرت مالی کســی است که 
دولت ایاالت متحده را به تســلیم شرم آور در برابر 
دشمن سوق داده است. به نوشته شبکه عرب 48، 
مقامات رژیم صهیونیستی نارضایتی خود از سپردن 
مذاکرات با ایران به دست مالی از سوی دولت بایدن 
را اعالم کردند و معتقدند مالی به هر قیمتی به دنبال 
بازگشت به توافق هسته ای خواهد بود و ایرانی ها از 

ضعف او سوء استفاده خواهند کرد. 
نماینــده ویژه آمریــکا در امور ایران، در ســفر 
اخیرش به فلســطین اشــغالی با بنی گانتس، وزیر 
جنگ رژیم صهیونیستی و یائیر الپید، وزیر خارجه 
این رژیم دیدار و گفت وگــو کرد؛ اما نفتالی بنت، 
نخســت وزیر رژیم صهیونیســتی از دیــدار با وی 
خودداری کرد و مدعی شد، نمی خواهد این دیدار 
به عنوان تأییدی برای بازگشــت ایــاالت متحده 
به برجام به نظر برســد. تحلیلگر سیاسی روزنامه 
یدیعوت آحارونوت می نویسد، بنت تصمیم گرفته 
است در آستانه از سرگیری مذاکرات هسته ای، در 
اولین رویارویی آمریکا و رژیم صهیونیستی در دوره 

نخست وزیری خود، در روابط با کاخ سفید بحران 
ایجاد کند. ناهوم بارنیا با اشاره به اظهارات مقامات 
آمریکایــی در روزنامه »نیویــورک تایمز« که رژیم 
صهیونیستی را به سرعت بخشیدن به برنامه هسته ای 
ایران متهم کردند، نوشت، در این روزنامه اعالم شد 
که مالی و تیمش به اسرائیلی ها شفاف سازی کردند 
که عملیات نظامی این رژیم علیه تأسیسات هسته ای 
ایران ممکن است در سطح تاکتیکی، رضایت بخش 
باشد، اما در سطح اســتراتژیک آسیب زننده است 
و به جای مهار ایران، آن را به پیش ســوق می دهد. 

در ادامه این گزارش آمده اســت، این باور در دفتر 
بنت ایجاد شده که مالی مسئول درز این اطالعات 
به روزنامه آمریکایی مذکور اســت، اما بارنیا طبق 
بررسی هایی که خود در واشنگتن انجام داد، اظهار 
داشت که این باور درست نیست، اما هیچ مشکلی 
را نیز حل نمی کند، بلکه آن را تشدید می کند، به هر 
حال یک طرف در دولت بایدن در آستانه مذاکرات 
بــا ایران به دنبال این بود که به پنج ابرقدرت و ایران 
بفهماند که آمریکا و اســرائیل دیگر با هم نیستند. 
این روزنامه نگار صهیونیســت در ادامه با اشاره به 

متفاوت بودن شرایط تأسیســات هسته ای ایران با 
کشور های عراق و سوریه در زمانی که اسرائیل آنها 
را هدف قرار داد و نابود کرد، نوشــت: »اســرائیل 
تأسیســات هسته ای عراق و ســوریه را ویران کرد، 
اما این تأسیسات در مرحله ســاخت بودند. ایران 
مدت هاست که از این مرحله عبور کرده است. لذا 
مد نظر قرار دادن راه حل نظامی برای تهدید ایران 

دشوار است.«
وی نوشــت، اعتقاد غالب در دســتگاه امنیتی 
صهیونیست ها این است که راهی برای تغییر نظام 
در ایــران از طریــق حمله خارجی وجــود ندارد. 
احتمال وقوع یک کودتای داخلی نیز ضعیف است 
و رژیم صهیونیســتی چاره ای جز سرمایه گذاری بر 
روی آماده باش ندارد. کشور های غربی به سرکردگی 
آمریکا در سال های گذشته ایران را به پیگیری اهداف 
نظامی در برنامه هسته ای این کشور متهم کرده اند، 
 آن را رد کرده اســت. ایران 

ً
اتهامی که ایــران قویا

تأکید می کند به عنوان یکی از امضاکنندگان پیمان 
منع گسترش سالح های اتمی )ان پی تی( و عضوی 
از آژانس بین المللی انرژی اتمی، حق دســتیابی به 

فناوری هسته ای را برای مقاصد صلح آمیز دارد.
عالوه بر این، بازرسان آژانس بین المللی انرژی 
اتمــی تاکنون بار ها از تأسیســات هســته ای ایران 
بازدیــد کرده اند، اما هرگز مدرکی که نشــان دهد 
برنامه صلح آمیز انرژی هسته ای این کشور به سمت 

مقاصد نظامی انحراف داشته باشد، پیدا نکرده اند.

یم چاره ای جز آماده  باش ندار
مذاکرات ناامیدکننده رژیم صهیونیستی و آمریکا
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اروپا و کرونا

بحران اپیدمی کرونا در کشورهای اروپایی 
و افزایش تعداد مبتالیان به کووید19، از 
چالش های مهمی اســت که کشورها با 
آن روبه رو شــده اند و این در حالی است 
که شــماری از شــهروندان از واکســینه 
شــدن امتناع می کنند. به گزارش روزنامه  
انگلیسی دیلی تلگراف، با افزایش شمار 
مبتالیــان به کرونا و بــروز پیک پنجم در 
کشورهای اروپای شمالی، اتریش و هلند 
از برقراری سیاست های سختگیرانه مبارزه 
با کرونا، از جمله قرنطینه خبر دادند؛ اما 
این تصمیم موجب شکل گیری تظاهرات 
در شهرهای اروپایی، از جمله بلژیک شد. 
تظاهرکنندگان علیه بازگشت سیاست های 
قرنطینه شــعار دادند و خواســتار پایان 
واکسیناسیون اجباری و قوانین سختگیرانه 
کرونا شدند. مخالفت با واکسن در حالی 
رو به افزایش اســت که میزان مرگ و میر 
در این کشور در هفته اخیر سه برابر شده 
و بیمارســتان ها ظرفیت  کافــی ندارند. 
در همین زمینه یکی از مشــاوران ارشــد 
پزشکی دولت انگلیس هشدار داده است 
که با افزایش پرشــتاب آمار مبتالیان در 
اروپا، این کشور هم باید برای اعمال تدابیر 

سخت تر به منظور مهار کرونا آماده باشد.
مؤسســه  مدیــر  هیــوارد«  »انــدرو 
اپیدمیولــوژی و مراقبت هــای بهداشــتی 
دانشــگاه UCL، معتقد است انگلیس روی 
لبه تیغ قــرار دارد و گام بعدی دولت تا حد 
زیادی به ســرعت دریافت ُدز سوم واکسن 
کرونا بستگی دارد. وی وقتی تحت فشار قرار 
گرفت که آیا انگلیــس می تواند از اقدامات 
خود در مدیریت کرونا راضی باشد یا خیر، 
گفت: »مــا نمی توانیم به طور مطلق راضی 
باشیم. بیش از 8 هزار نفر را به دلیل ابتال به 
 
ً
کووید در بیمارستان بستری کرده ایم که تقریبا

به هزار نفر از آنها دســتگاه تنفس مصنوعی 
متصل است؛ بنابراین ما در لبه تیغ هستیم.«

افزایش جرایم برخط 

مسئله ســوء استفاده جنســی از کودکان 
در پلتفرم هــای مجــازی و برخــط، به 
موضوع مورد بررســی جامعه شناسان در 
زمــان دوران پاندمی کرونا تبدیل شــده 
اســت. روزنامه »یو اس ای تودی« در این 
آمار سوءاستفاده  نوشته است،  خصوص 
از کــودکان در آمریکا  آنالین)برخــط( 
به وضعیت بحرانی رســیده است. آمار 
منتشرشده از سوی این روزنامه مربوط به 
سال 2020اســت که در مقایسه با سال 
قبل 28درصد افزایش را نشــان می دهد. 
17میلیــون مورد سوءاســتفاده برخط از 
کودکان در ســال 2019به 21/8 میلیون 
مورد در سال 2020 رسیده است. انتشار 
تصاویر و ویدئوهای جنســی از کودکان، 
این نوع سوءاستفاده هاست.  از  بخشــی 
یو اس ای تودی نوشته است، تعطیلی های 
ناشــی از بحران کرونا، یکــی از دالیل 

افزایش آمار بوده است. 

جهان

پیشخوان

جهان

زلمی خلیل زاد،نماینده ویژه سابق آمریکا در امور افغانستان، با بیان 
اینکه در اتفاقات اخیر افغانستان مسئولیتی متوجه آمریکا نیست، 
گفت: »وقت آن رســیده که افغان ها به یک چارچوب سیاســی 
مــورد پذیرش خود و جامعه جهانی دســت یابند.« این گفته در 
شرایطی بیان شده اســت که جامعه جهانی نسبت به بی توجهی 
آمریکا به تحوالت افغانستان و بی مسئولیتی دو دهه ای آن در برابر 
کشوری که به آن حمله نظامی کرده اند، انتقادات زیادی را مطرح 
کرده اند. وی ادامه داد: »سیاست ما نباید تحت تأثیر انتقام و خشم 
گروهی باشــد که زمانی در افغانستان قدرت داشته و در پیگیری 

گفت وگوهای واقعی صلح ناموفق بودند.«

نداریم مسئولیت 
»جو بایــدن« به دوســتان هم حزبی اش اطمینان داده اســت که 
قصد دارد بــار دیگر بــرای انتخابات 2024 نامــزد انتخابات 
ریاست جمهوری شود. گفته می شــود، این اقدام به علت کاهش 
محبوبیت بایدن و در راستای کاهش ترس فزاینده دموکرات ها از 
بازگشت مجدد جمهوری خواهان به قدرت صورت گرفته است. 
مشکالت داخلی، از جمله تورم و به سرانجام نرسیدن بسیاری از 
وعده های بایدن در مورد بهداشت و سالمت عمومی آینده سیاسی 
این حزب را در هاله ای از ابهام فرو برده اســت. گفتنی اســت، 
 عرصه را برای 

ً
نامزدی مجدد بایدن برای انتخابات 2024 عمال

»کاماال هریس« تنگ می کند.

دموکرات ها ناامیدی   
یکی از ســخنگویان اداره پلیس نیویورک اعالم کرد، جســد 
»ملیکا شباز« دختر 56 ساله »مالکوم ایکس« در بروکلین پیدا 
شده است. مرگ او درست دو روز پس از تبرئه شدن »محمد 
عزیز« و »خلیل اســالم« از اتهام قتل پــدرش صورت گرفته 

است.
 »بی بی ســی« گزارش کرده بود، محکومیت عزیز و اسالم 
پس از آن بررسی شد که ملیکا شباز با استناد به نامه ای از یک 
پلیس سابق در بستر مرگ که ادعا می کرد اف بی آی برای قتل 
مالکوم ایکس توطئه کرده بودند، خواســتار بازگشایی پرونده 

تحقیقات درباره قتل پدرش با توجه به شواهد جدید شده بود.

 مرگ مشکوک 

ثمانه اکوان
دبیرگروهبینالملل

باوجود اینکه رؤسای جمهور ایاالت متحده و چین 
چنــدی پیش در تماس تصویــری با یکدیگر لحن 
مالیم تری به خود گرفته و اعالم کردند دیپلماســی 
و مذاکره تنها راه حل مشــکالت و سوء تفاهم های 
به وجودآمده در مسئله تایوان است، خبرگزاری های 
آمریکایی از افزایش میزان نیروهای نظامی آمریکا 
در تایوان خبر داده اند. این رسانه ها اعالم کرده اند، 
دولت بایــدن در طول چند ماه گذشــته به صورت 
مخفیانه تعداد نیروهای نظامی در تایوان را افزایش 
داده و نزدیــک به 40 گردان نظامــی را در نزدیکی 
ساختمان کنسولگری آمریکا در تایوان مستقر کرده 
و تــالش دارد به آموزش نظامــی نیروهای تایوانی 
ادامه دهد. این افزایش تدریجی و مخفیانه نیروهای 
آمریکایی در نهایت منجر به این شــده  که براساس 
آمــار و داده هــای وزارت دفاع این کشــور، تعداد 
نیروهای آمریکا در تایوان نســبت  به ســال گذشته 
حدود دو برابر شده  است. به همین ترتیب، نگرانی ها 
در کاخ  ســفید و پنتاگون درباره سرنوشت تایوان و 
همچنین امکان رویارویی نظامی آمریکا با نیروهای 
چینی را افزایش داده  اســت. با وجود آنکه بیشــتر 
مقامات نظامی آمریکا معتقدند، چین تصمیم ندارد 
به تایوان حمله کند؛ اما بــاال رفتن میزان تولیدات 

نظامی چین و همچنین تولید موشــک های پرسنل 
سبب شده  است که توازن نظامی موجود بین چین 
و تایوان برهم خورده و در عین  حال نیروهای دفاعی 
تایوان احساس ضعف بیشتری در مقابل پکن داشته 
باشند. صحبت های شی جین پینگ، رئیس جمهور 
چیــن برای حفظ اتحاد چیــن و تایوان و همچنین 
بازگشت تایوان به ســرزمین مادری، نگرانی ها در 
خصوص اقدامات بعدی پکن را افزایش داده  است. 
با این  حال، بســیاری از رسانه های چینی معتقدند، 
چنین ادبیاتی پیش  از این نیز وجود داشــته  است و 
حاال به این دلیل مورد توجه رســانه های آمریکایی 

قرار گرفته که دولت بایدن تالش دارد توجه خود را 
از مسائل دیگر دنیا دور کرده و تنها به مباحث مرتبط 

با چین بپردازد. 
تماس تصویری بایدن و شــی جین پینگ با این 
 حال نتایج خوبی برای هر دو طرف به دنبال داشت؛ 
در شــرایطی که هر دو طرف خــود را پیروز میدان 
مذاکره دیپلماتیک می دانســتند، اما اذعان بایدن به 
 استقالل کامل تایوان را به رسمیت 

ً
اینکه آمریکا فعال

نخواهد شناخت، سبب شد رسانه های چینی اعالم 
کنند لحن ســخت و تهاجمی آمریکا در برابر پکن 
دچار تغییر شــده  اســت. برخی تحلیلگران حوزه 

بین المللی معتقدند، اگر قرار باشد اتفاقی در رابطه 
آمریکا و رابطه چین و تایوان بیفتد، حمله نظامی به 
تایوان تا ســال 2022 یا 2025 طول خواهد کشید 
و به  همیــن دلیل آمریکا زمــان الزم برای پیگیری 
دیپلماســی و تالش برای جلوگیری از این اتفاق را 

در دست دارد. 
دولت شــی جین پینگ نیز از این فرصت قرار 
است برای افزایش میزان دیپلماسی عمومی خود در 
تایوان اســتفاده کند و شرایط را به  نحوی پیش ببرد 
که اگر قرار باشد استقالل تایوان ازبین رفته و دوباره 
این کشور تحت کنترل پکن قرار گیرد، افکار عمومی 
با این مسئله موافق باشــد؛ بنابراین لحن مقامات 
چینی در مقابل مردم تایوان بسیار مسالمت جویانه 
است. در شرایطی که آمریکا با توجه به حوزه شرق 
آســیا به دنبال استفاده از تمام مســائل موجود برای 
مقابله با پیشرفت های اقتصادی چین است، به نظر 
می رسد اقدامات غیرنظامی نتیجه نهایی را در این 
خصوص مشــخص خواهد کرد. اگر چین بتواند 
از طریق دیپلماســی عمومی و تأثیرگذاری بر افکار 
عمومی اهداف خود در تایوان را دنبال کند، آمریکا 
نیز دیگر نمی تواند اقدامی در این زمینه در مقابله با 
 توجه و حضور ویژه آمریکا 

ً
پکن انجام دهد. معموال

در مناطق مختلف دنیا، حضور نظامی بوده است؛ 
در صورتی که پکن بتواند در خصوص اختالفاتش با 
تایوان به راه حلی دیپلماتیک برسد، نمی توان تصور 
کرد آمریکا نیز راهی برای بهانه جویی های سیاسی و 

بیشتر کردن حضور نظامی اش در منطقه پیدا کند. 

رئیس بانک مرکــزی اروپا به تازگی گفته اســت: 
»انتظــار می رود کــه روند تورم قیمــت کاالهای 
اساســی در منطقه یورو، با توجه به تبعات گسترده 
پاندمی ویروس کرونا، تا پایان سال جاری میالدی 
ادامه یابد.« »کریســتین الگارد« در ســی ویکمین 
کنگره بانکــداری اروپایــی در فرانکفورت گفت: 
»ما هنوز در مرحله ابتدایی بازگشایی فعالیت های 
اقتصادی هســتیم. فضای اقتصادی هنــوز از آثار 
و تبعــات پاندمی ویروس کرونا در امان نیســت.« 
وی تأکید کرده اســت، افزایش قیمت های انرژی و 
محدودیت های ناشی از پاندمی ویروس کرونا، دو 
عامل اصلی در ایجاد تــورم در اقتصادهای منطقه 
یورو هستند. میزان تورم اقتصادی منطقه یورو در ماه 
اکتبر ســال جاری میالدی، 4/1 درصد بوده که این 
میزان در ماه سپتامبر، 3/4 درصد برآورد شده است. 
به نظر می رسد، افزایش نرخ تورم در کشورهای عضو 
اتحادیه اروپا تا پایان ســال جاری میالدی نیز ادامه 
داشته باشــد؛ اما در عین  حال به کشورهای عضو 

اتحادیه اروپا توصیه شده  است که سیاست های پولی 
خــود را همچنان با آرامش و صبورانه پیگیری کنند 
تا جلوی افزایش بی رویه قیمت ها گرفته  شده و این 
کشورها بتوانند تورم خود را کنترل کنند. کریستین 
الگارد در همیــن زمینــه اضافه کرده اســت، باید 
شاخص هایی که باعث افزایش نرخ تورم شده اند، 
شناسایی شوند تا بتوان جلوی آنها را با سیاست های 
مالی و پولی مناســب گرفت. با ایــن  حال، به نظر 
می رسد این شاخص ها به  مرور زمان در میان مدت 
از بیــن بروند؛ اما به دلیل اینکــه افزایش قیمت ها 
ریشــه گرفته از بحران در چرخــه توزیع و افزایش 
قیمت های انرژی هستند، به نظر می رسد بعد از پایان 
یافتن بحران کرونا و افزایش میزان تولیدات مرتبط 
با حامل های انرژی در میان مدت بتوان جلوی تورم 
بیشتر را گرفت. مســئله اول برای کشورهای عضو 
اتحادیه اروپا که هم اکنون درگیر تورم باال هســتند، 
مدیریت بحران چرخه توزیع کاالهاست؛ این همان 

مسئله ای است که آمریکا نیز با آن روبه روست.

   گزارش    

یکــی از موضوعاتی کــه هفته گذشــته به موضوع 
روز حــوزه روابط بین الملل تبدیل شــد، شــایعه 
احتمال حمله روســیه به مواضــع اوکراین بود. نوع 
آرایش نظامی مسکو در نزدیکی مرزهای اوکراین، 
سازمان های اطالعاتی آمریکا را به این نتیجه رسانده 
 روسیه قصد دارد به  زودی به اوکراین 

ً
بود که احتماال

حمله کند. این حمله البتــه قرار نبود حمله ای تمام  
عیار باشد و تنها به  دنبال این هدف بود که موازنه قوای 
نظامی در مناطق مورد اختالف دو کشــور را به نفع 
مسکو تغییر دهد. پوتین نیز چندی پیش اعالم کرد، 
بحران های داخلی اوکرایــن به یکی از موضوعات 
بسیار حساس برای روسیه تبدیل  شده و این بحران ها 
همچنان حل نشده باقی  مانده است. پوتین، کی اف را 
به شکست در اجرایی کردن توافق »مینسک« متهم 
کرد؛ توافق و چارچوبی دیپلماتیک برای حل وفصل 
منازعات در مناطق »دونتســک« و »لوهانســک«. 
پوتین در همین خصوص افزود: »شرکای غربی ما در 
حال بدتر کردن اوضاع منطقه با تجهیز کردن کی اف 

با انواع و اقسام سالح های مدرن هستند. این اقدامات 
باعث تحریــک و افزایش میزان تمرینات نظامی در 
دریای سیاه و همچنین در کل منطقه به ویژه در نزدیکی 
مرزهای ما شده  است. با توجه به مانورهای نظامی 
مشــترک برگزار شده توســط اوکراین و کشورهای 
غربی در دریای ســیاه، به نظر می رسد خطوط قرمز 
در این زمینه مدت هاســت که برداشته شده  است؛ 
زیرا بمب افکن های استراتژیک در این رزمایش های 
نظامــی در فاصله 20 کیلومتــری از مرزهای ما در 
حال تحرک هستند.«  لحن تند کرملین بسیاری از 
تحلیلگران آمریکایی را به این نتیجه رساند که مسکو 
در حال آماده سازی نیروهایش برای حمله به منطقه 
شرقی اوکراین است. با این  حال، مسکو هفته گذشته 
چنین ادعاهایی را مضحک خواند. شــاید روســیه 
به دنبال حمله نظامی به اوکراین نباشــد؛ اما بر روی 
خودداری و صبر اوکرایــن و متحدان غربی اش نیز 
حسابی باز نکرده و خود را آماده مقابله با تهدیدات 

احتمالی در مرزهایش با اوکراین کرده است. 

 تغییر موازنه
   تحلیل    

روسیه به اوکراین حمله می کند؟

 صبور باشید
راه حل دولت های اروپایی برای بحران تورم 

مخفیانه اعزام 
افزایش نیروهای نظامی ایاالت متحده در تایوان
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سیاست
۶

 حذف یا تداوم ارز 4200  ؟

با شروع کار دولت سیزدهم اراده جدی مبنی 
اقتصادی شکل  بر اصالحات ســاختاری 
گرفت، یکی از موارد مهم آن که ابعاد بسیار 
مهم و فراتر از چارچوب اقتصاد دارد، حذف 
یا تداوم ارز 4200 تومانی اســت.قریب به 
اتفاق کارشناسان اقتصادی اتفاق نظر دارند 
اهداف این طرح  محقق نشــد و مزید بر آن 

موجب ایجاد رانت و فساد شدیدی شد.
طبــق برآوردهای مرکــز پژوهش های 
مجلس شورای اســالمی از سال 1397 به 
بعد به طور میانگین، ساالنه 15 میلیارد دالر 
ارز 4200 تومانی بــرای 27 قلم کاالهای 
اساسی به واردکنندگان آنها تخصیص داده 
شده است که ارزشــی بالغ بر حدود 600 
هزار میلیــارد تومان دارد. نکته تأســف بار 
این اســت که بخش عمــده ای از این پول 
بیت المال بر باد رفته و به خزانه دولت واریز 
نشده است. حال نکته اساسی اینجاست که 
آیا ادامه این مســیر درســت است؟ آیا باید 
روند تخصیص ارز 4200 تومانی را بر این 
مبنا تداوم بخشید؟ از طرف دیگر آیا حذف 
یک شــبه و دفعــی ارز 4200 تومانی نیز 

درست است؟  پاسخ خیر است.
طبق برآوردهای بانک مرکزی، مرکز آمار 
و مرکز پژوهش های مجلس طی سال های 
گذشته که ارز 4200 تومانی برای واردات 
کاالهای اساســی مــردم، افزایش قدرت 
خرید مردم، گســترش ســفره های زندگی 
آنان و فراوانی اقالم مورد نیاز مردم در بازار 
تخصیص یافته، تا حدی توانسته در مقایسه 
با سایر کاالها بخشــی از بار تورمی را کم 
کند؛ اما به دلیل نیاز شدید مردم به این گونه 
کاالها، سفره مردم هر روز کوچک تر شده و 

 دچار کمبود کاال در بازار شده ایم.
ً
بعضا

ایــن عوامل هــم ضربه ســنگینی را بر 
پیکره اقتصاد کشــور وارد آورده است و در 
آســیب های اجتماعی و امنیتــی نیز اثرات 

مخرب خود را بر جای گذاشته است.
یکی از عوامل تشــدیدکننده فسادزا در 
تخصیــص ارز 4200 تومانی عدم نظارت 
زنجیروار و کامل دربــاره واردات کاالهای 
اساسی از مبدأ تا مقصد و به دست مصرف 
کننــده بود؛ چراکه همین امر موجب شــد 
تا بخش اعظمی از منابع ارزی تلف شــود 
و کاالهای اساســی خریداری شــده با ارز 
ترجیحی با ارزشــی فوق تصور و با ارز آزاد 
به دست خانوار برســد. این امر سبب شد 
تا اتفاقی عجیــب در اقتصاد ایران رخ دهد 
و آن پیشــی گرفتن تورم کاالهای اساســی 
از تورم دیگر کاالها بــود! فی الحال که هم 
دولت و مجلس و هم کارشناسان اقتصادی 
متفق القول به این نتیجه رسیده اند که تداوم 
تخصیص ارز 4200 تومانی به این روش به 
صالح اقتصاد کشور و معیشت مردم نیست، 
الزم است با دقت هرچه تمام تر در اصالح 
انحصارگرایانه،  روند ساختارهای فسادزا، 
تبعیض آمیز و بی عدالت گونه، کوشا باشند و 
جلوی ادامه این روند را که انتفاع آن بیش از 
هر فرد و گروهی به جیب ثروتمندان می رود، 
مانع شــوند و به دهک های پایین و متوسط 

جامعه منتقل کنند.
در نهایت پیشــنهاد می شود به صورت 
ضرب العجل و نظارت ها بر قیمت اجناس 
و کاالهای اساســی مردم از مبدأ تا مقصد 
را تقویت و توسعه بخشــند و برای حذف 
بسترهای فســادزا در تخصیص ارز 4200 
تومانی به دالالنی که  مشــکالت عدیده ای 
را بــرای مردم ایجاد کرده اند، به پیشــنهاد 
مجلس به دولت مبنی بر اعطای کارت های 
اعتباری پیرامون خریداری اجناس ضروری 
از سوی اقشار آسیب دیده اقتصادی، اهتمام 

ویژه انجام شود.

 BBBB به نظر شــما دلیل اصلــی بی توجهی به 
اقتصاد روستا و معیشــت روستاییان که 
از آن می تــوان بــه عنوان یکــی از دالیل 
مهاجرت به شــهرها نام برد، چیســت و 
عما کدام نهادها یا دســتگاه ها وظایف 

بیشتری در این حوزه بر عهده دارند؟
 ما در حال حاضر 17 دســتگاه اجرایی در سطح 

ً
اوال

وزارتخانه و معاونت رئیس جمهور داریم که هر یک به 
نحوی درگیر مسائل روستا بوده و وظایفی در این حوزه 
بــر عهده دارند. البته همان طور که گفتم، این عدد 17 
مربوط به وزارتخانه هــا یا جایگاه هایی مانند معاونت 
رئیس جمهور است؛ در غیر این صورت اگر بخواهیم 
جزئی تر حساب کرده و نهادهای انقالبی غیر دولتی را 
نیز محاســبه کنیم، تعداد این دستگاه ها به بیش از 60 
دستگاه و نهاد می رسد؛ اما مشکل اینجاست که هیچ 
هماهنگی و اولویت بندی بین این نهادها وجود ندارد. 
ضمن اینکه چیزی حدود 70 تا 80 درصد بودجه های 
مربوط به بودجه روســتایی، در بودجه های ســنواتی 
دولت به ســمت مباحث عمرانی، فیزیکی و خدماتی 
 مباحث مربوط به توسعه انسانی با دید 

ً
می رود و عمال

اســالمی و مباحث اجتماعی و اقتصادی مورد غفلت 
قرار می گیرد. 

 BBBB خب چرا این طور است؟   
چون با وجــود 17 نهاد و دســتگاه در بدنه دولت که 
وظایفی در حوزه روســتا بر عهده دارنــد، در دولت 
تنظیم کننده و رگالتوری برای توســعه روستایی وجود 
ندارد. در حالی که ما برای تحقق توســعه روستایی به 
یک نهاد متولی نیاز داریم که مباحث مربوط به نظارت، 
هماهنگی، سیاست گذاری، تدوین چشم انداز و تنظیم 
بودجه توسعه روستایی را در بدنه حاکمیت انجام دهد. 
از طرفی این نهاد چــون بودجه دولتی می گیرد و باید 
 باید یک نهاد 

ً
در برابر مجلس پاسخگو باشــد، حتما

دولتی باشد. ضمن اینکه متولی این موضوع نمی تواند 
معاونت رئیس جمهور باشد، که این موضوع دو دلیل 
دارد؛ اول اینکه طبق قانون معاون رئیس جمهور در برابر 
مجلس پاسخگو نیســت و دوم اینکه اگر ما بخواهیم 
تولی گری مدیریت و سیاســت گذاری 38 هزار آبادی 
 به شخص رئیس جمهور 

ً
باالی 20 خانوار را مستقیما

 خالف نظام صحیح اداری است؛ 
ً
متصل کنیم، اصوال

چرا که اهمیت و جایگاه رئیس جمهور در قانون اساسی 
ما، هماهنگی و نظارت کلی مجموعه دولت اســت. 
 به شخص 

ً
اینکه ما بخواهیم چنین وظیفه ای را مستقیما

رئیس جمهور واگذار کنیم، نشــدنی است. بنابراین، 
ما به ســازمان و متولی برای روستا در بدنه دولت نیاز 
 یک سازمان دولتی 

ً
داریم. در کنار این موضوع، طبیعتا

نمی تواند در کف میدان، کارهای تصدی گری را انجام 
دهد؛ چرا که دولت ها با تغییر جریان های سیاسی دچار 
چرخش می شوند؛ در حالی که ما به یک جریان مستمر 

اقتصادی، متکی به جوانان انقالبی و مبتنی بر بیانیه گام 
دوم انقالب نیاز داریم تا بتوانند به صورت مستمر کار 
توســعه اقتصادی و اجتماعی را در روستاها پیش برده 
و با تغییر جریان های سیاسی نیز تغییری در آنها ایجاد 
نشود. با این تفاسیر، این نهاد نباید دولتی باشد؛ بلکه 
باید مردم پایه و مبتنی بــر حضور و فعالیت گروه های 
جهادی و جوانان انقالبی باشد که وظیفه تمدن سازی 
را در ســطح روســتاها انجام دهند. در حال حاضر، 
نهادهای انقالبی گوناگونی، مانند قرارگاه پیشــرفت 
و آبادانی، سازمان بسیج مســتضعفین، آستان قدس 
رضوی، کمیته امداد، ستاد اجرایی فرمان امام)ره(، بنیاد 
مستضعفان و... برای توسعه و اشتغال روستایی وجود 
داشته و در حال نقش آفرینی هستند، اما این دستگاه ها و 
نهادها نقشه راه مشخصی نداشته و حرکت آنها مبتنی 
بر اصول توسعه روستایی و فقرزدایی از روستاها نیست 
و هر یک از این نهادها با نســخه های خودشــان وارد 
روستا می شوند و اقداماتی انجام می دهند که برخی از 
این تجارب موفق و برخی هم ناموفق هستند، اما اگر در 
عین کثرت، اجماع و وحدتی در بین این نهادها اتفاق 
 اثربخشی این نهادها به مراتب افزایش پیدا 

ً
بیفتد، قطعا

می کند. 

 BBBB اینکه شما می گویید این نهاد باید بر پایه  
نیروهای جوان و مردمی شــکل بگیرد، 
خب در حال حاضــر نیز چنین نیروهای 
جهادی در کشــور وجــود دارند که البته 
منشأ خدمات زیادی در مناطق محروم و 

روستایی شده اند. 
بله، درســت اســت ما در حال حاضر هــم جوانان 
انقالبی داریم که عاشق خدمت در روستاها هستند و 
همین االن هم به صــورت خودجوش در حال انجام 
کارهــای جهادی هســتند؛ ولی اینها از ســوی یک 

مجموعه شناسایی، ســازماندهی، آموزش و به 
کارگیری نمی شــوند که اگر این اتفاق 

یــک خیزش عظیم   
ً
قطعا بیفتد، 

روســتاها  اقتصاد  جهش  برای 
شــکل می گیرد. بنابراین برای 
موجود  ناهماهنگی هــای  رفع 
ایجاد  انقالبی و  نهادهای  میان 
برای نحوه  فرماندهــی  مراکز 
هزینه کرد منابع به نهادی، مانند 

جهاد ســازندگی نیاز 

داریم. نهادی که البته نباید منجر به گسترش تشکیالت 
دولت شــده و بار مالی نیز برای دولت نداشته باشد. 
رهبر معظم انقالب در ســال 1381 جمله ای دارند که 
می فرماینــد: »در دوران جنگ و دفاع مقدس برای آن 
مجموعه هایی که مشــغول طراحی جنگ بودند شب 
و روز، تعطیل و غیر تعطیل، اول هفته و آخرهفته معنا 
نداشت. آنها مرتب مشغول کار بودند، امروز باید برای 
ایجاد اشتغال به همان طریق تالش شود. جوان ما باید 
بتواند از نیرویش برای اداره زندگی و پیشرفت کشور به 
معنای حقیقی استفاده کند.« یعنی ایشان در سال 1381 
بر این موضوع تأکیــده کرده اند که باید مراکزی وجود 
داشــته باشد که شــب و روز برای اشتغال متناسب با 
قابلیت های منطقه فکر کرده و ایده پردازی کند. در واقع 
اگر ما می خواهیم این استضعاف را از توده مستضعفین 
برداریم و عدالت اجتماعی و آنچه مدنظر رهبر معظم 
انقالب چه در سیاست های اقتصاد مقاومتی و چه در 
بیانیه گام دوم است اجرایی کنیم، الزم است یکسری 
جــوان متخصص، جهادگر و معتقد بــه انقالب پای 
صحنه بیایند و توده های مردم را توانمند و به هم پیوسته 
کنند و توان جامعه را افزایش دهند. تا این افراد بتوانند 
در فعالیت های اقتصادی پردرآمد مثل صنایع تبدیلی، 
معادن، گردشــگری و... مشــارکت و انتفاع مستقیم 
داشته باشند و از درآمدهای حاصل از این محل، از فقر 
نجات پیدا کنند. بحث دیگری که وجود دارد این است 
 با برنامه های اشتباه خودمان، روستاییان را 

ً
که ما بعضا

به افرادی وابسته به دولت تبدیل کردیم؛ یعنی به جای 
اینکه روحیه خودکفایی و خوداتکایی را در روستاییان 
تقویت کنیم، باعث ایجاد وابستگی روستاها به دولت 
شدیم. بنابراین برای توانمندسازی روستاها الزم است 
یک حرکت جهادی، انقالبی و مردمی شکل بگیرد تا 
عدالت اجتماعی با سرعت بیشتری در روستاها محقق 

شود.

 BBBB دولت برای عملیاتی کردن این ایده، باید   
به چه سمت وسویی برود؟

وقتی می خواهیم فقر ریشــه کن شــود، 
برای تحقق آن بــه ابزارهایی نیاز داریم. 
وقتی رهبر معظم انقــالب می فرمایند 
کارهای مردمی می توانند نتایجی داشته 
باشد که از عهده چند وزارتخانه هم خارج 
است، به این معناست که اگر حرکت های 
مردمی ســازمان یافته باشــند، اثربخشی آن 
می تواند حتــی از اقدامات چند 
 
ً
وزارتخانه نیز فراتر باشد. مثال

همین حرکت اربعین یک 
است،  مردمی  حرکت 
باور کنید اگر تمام 

وزارتخانه هــای ما هم جمع شــوند نمی توانند چنین 
کار عظیمی را انجــام دهند. ما باید چنین کاری را در 
عرصه اقتصادی روستاها با هدف ریشه کنی فقر انجام 
دهیم. اجرای این حرکت نیازمند این است که یکسری 
گروه ها در بخش های مختلف جغرافیایی شکل بگیرند 
و بر اساس الگوی مشارکت عمومی ـ خصوصی باشند. 
این گروه ها یا مراکز جهاد اقتصادی چند وظیفه مهم بر 
عهده دارند: وظیفه اول پرورش استعدادهای کارآفرینی 
 برای خانوارهای فقیر اســت. خانوارهای 

ً
مخصوصا

فقیر ممکن اســت فرزندانی داشته باشند که به لحاظ 
اســتعدادهای ذاتی، توانایی تبدیل شدن به کارآفرین 
نمونه را دارند؛ اما فقر اقتصادی چنین امکانی را به آنها 
نمی دهد، باید کاری کرد تا این فقر بین نســلی منتقل 
نشــده و این زنجیره قطع شود. اقدام دوم خوشه سازی 
است، مشکلی که واحدهای اقتصادی ما در روستاها 
و مناطق محروم در حال حاضر دارند، این اســت که 
حرکت و عملکــرد آنها جزیره ای بوده و به هم متصل 
نیست. وظیفه بعدی، بحث تشکل سازی است. برای 
اینکه بتوانیم سرمایه های انفرادی و خرد فقرا را با هم 
تجمیع کنیم، به تشکل نیازمندیم که فلسفه تعاونی ها 
نیز همین اســت. لذا این مراکز جهاد اقتصادی؛ باید 
توســعه تعاونی ها و توسعه تشکل ها و تقویت سرمایه 
اجتماعی بین مردم را در اولویــت قرار دهند. وظیفه 
دیگر این گروه ها ارائه مشاوره کسب و کار به واحدهای 

اقتصادی است.

 BBBB بــه عنــوان ســؤال پایانــی وضعیت   
روســتاهای ما در حال حاضر نسبت به 
شــاخص های جهانی یا وضعیت سایر 

کشورها چگونه است؟
طبــق پیش بینی های ســازمان ملــل در فاصله بین 
ســال های 2018 تا 2050 کشــور ما دهمین کشور 
دنیا از نظــر کاهش جمعیت روســتایی خواهد بود 
که این مســئله می تواند برای ما هشداردهنده باشد. 
برای نمونه، ما در ســال 1335 حدود 69 درصد از 
جمعیت کشورمان روستانشــین بودند؛ اما این عدد 
در ســال 1399 به حدود 24 درصد رسیده است. از 
طرفی مرکز آمار ایران نیز پیش بینی کرده اســت، این 
رقم در سال 1415 به حدود 19 درصد خواهد رسید. 
متأسفانه باید پذیرفت که ما در این سال ها به روستاها 
توجه نکرده ایم؛ در حالی که اساســی ترین رســالت 
انقالب، برقــراری عدالت اجتماعی بــوده و حتی 
بالفاصله بعد از پیروزی انقالب اســالمی نهادهایی 
با هدف محرومیت زدایی در ایران شــکل گرفتند که 
بارزترین آنها نهاد جهاد ســازندگی بود؛ اما متأسفانه 
مسئله روستا تا حدودی زیادی به فراموشی سپرده شده 
است، در حالی که حتی بسیاری از کشورهای غربی 
مانند انگلستان و آمریکا نیز از مسیر توسعه کشاورزی 

به مسیر توسعه صنعتی رسیدند.

بازار

یادداشت 

برای تحقق اداره کشور بدون وابستگی به درآمدهای نفتی، در 
گام اول باید اصالحات ساختاری صورت گرفته در اقتصاد ایران 
به تغییر سازوکارهایی معطوف شود که سبب افزایش بهره وری 
در اقتصاد شــود؛ زیرا فقط در این صورت است که می توان بر 

مسائل و مشکالت مختلف غلبه کرد.
 افــزون بر این موضوع، حمکرانی خوب در شــرایطی که 
کشــور با رکود تورمی مواجه است، از دیگر الزامات نهادی و 
ساختاری است که باید مورد توجه دولتمردان قرار گیرد. ضمن 
اینکه سیاست های پولی نیز باید از سیاست های مالی مستقل 
باشند که تحقق این امر را می توان به معنای تحقق استقالل بانک 

مرکزی دانست.

 اقدام راهگشا
منهای نفت

به گزارش بلومبرگ، ثبت بی ســابقه افزایش تورم در آمریکا به 
طور ناعادالنه به خانواده های کم درآمد که یک سوم درآمدهای 
خود را صرف تأمین غذا و انرژی می کنند، به شدت آسیب  زده 
است. بر اساس این گزارش، خرده فروشان پیش بینی می کنند، 
تعطیالت فصلی که بیشــترین زمان خرید است به دلیل اینکه 
قیمت ها به بیشترین میزان 30 سال گذشته رسیده است،  ممکن 
است شرایط برگزاری عید کریسمس را برای حداقل یک دهم 
آمریکایی ها بسیار سخت کند. بر اساس بررسی های صورت 
گرفته، 11 درصد آمریکایی ها هنوز هیچ برنامه ای برای خرید 
فصل تعطیالت ندارند که این رقم نسبت به سال 2020 دو برابر 

شده است.

 رکوردزنی تورم
شاخص

منظــور از »اقتصاد بین الملل«، در نظــر گرفتن جنبه هایی چون 
عرضه  و  تقاضــای بین الملل، پول  و  مالیه بین الملل، مالیات های 
بین الملل و... اســت؛ برای نمونه، اگر دولت هندوستان تصمیم 
بگیرد تا پزشــک بیشــتری تربیت کند، باید توقع داشت عرضه 
 بخشــی از 

ً
پزشــک در انگلســتان افزایش یابد؛ چراکه احتماال

پزشکان تربیت یافته در هندوستان اقدام به مهاجرت به انگلستان 
خواهند کرد. می  توان گفت تغییر در عرضه  و  تقاضای محصول، 
نیروی کار و تغییر سیاست های پولی  و  مالی در یک کشور می تواند 
بر اقتصاد سایر کشورها اثر بگذارد. افزون بر این، با توجه به وجود 
توافق نامه های بین المللی، حتی نرخ مالیات در کشورهای مختلف 

می تواند بر سیاست های سایر کشورها تأثیرگذار باشد.

بین الملل اقتصاد   
افزوده

کاهش جمعیت روستایی کشور و افزایش بی ضابطه مهاجرت به شهرها طی چند دهه اخیر نه تنها اقتصاد روستایی را با تهدید جدی مواجه کرده؛ بلکه منجر به گسترش 
 اقتصاد روستا 

ً
پدیده هایی، چون حاشیه نشینی در شهرهای بزرگ شده است. به گواهی آمار تاش های دولت ها برای توقف این روند کافی نبوده و در صورت ادامه عما

در شرف نابودی قرار دارد. سؤال اصلی اینجاست که کدام عوامل دلیل اصلی مهاجرت روستاییان به شهرها بوده و عدم توسعه و فقرزدایی از روستاها چه نقشی در تسریع 
این روند داشته است؟ صبح صادق به بهانه بحث احیای جهاد سازندگی، در گفت وگو با دکتر حجت الله ورمزیاری، عضو هیئت علمی گروه مدیریت و توسعه کشاورزی 

دانشگاه تهران الزامات احیای اقتصاد روستا و نهادی، مانند جهاد سازندگی را بررسی کرده است.

علی مرزبان
خبرنگار

وستا با اقدام جهادی و مردمی توانمندسازی ر
 دکتر حجت الله ورمزیاری، عضو هیئت علمی گروه مدیریت و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران  

در گفت وگو با صبح صادق مطرح کرد

رضا زمانی
رئیسکمیتهاقتصادی

بنیادانصار



شماره ۱۰26 |  دوشنبه  8 آذر ۱۴۰۰

سیاست
7

  تحمل سختی ها 
با اعتماد به خدا

بسیاری از سختی هایی که ما در زندگی آن 
را احساس می کنیم، چیزی نیست جز یک 
تصور ذهنی از سختی. به عبارتی آن  چیزی 
برای ما ســخت دیده و تصور می شــود 
که ذهن ما را به تصرف خــود درآورده و 
اســت. چرا می گوییم  انگاشته  سختش 
سختی ها فقط در ذهن ما سخت هستند نه 
در واقعیت؟ دالیل مختلفی دارد. اول آنکه 
 
ً
هر چیزی که برای ما سخت است، لزوما
برای هر کســی این چنین نیست؛ یعنی 
همیشــه آن چیزی که برای یک یا عده ای 
از انســان ها ســخت به نظر می آید، برای 
 سخت 

ً
بسیاری از انسان های دیگر اصال

دیده نمی شــود. نمی خواهیم اینجا دم از 
قاعده نسبیت و... بزنیم؛ بلکه می  خواهیم 
بگوییم نگاه انسان ها به محیط و زندگی و 
اتفاقات متفاوت است. برای نمونه، وقتی 
پیش آمدی اتفاق می افتد یکی آن را سخت 
می بیند، یکی قابل تحمل می داند و یکی 

راحتش می پندارد.
 دوم  آنکه ما فکر می کنیم وقتی اتفاقات 
و حــوادث گوناگون و متعــدد زندگی با 
گذشــت زمان مواجه می شود، همه چیز 
قابل تحمل می شــود؛ یعنی گذر زمان را 
علت عادی شــدن و آسان شدن اتفاقات 
سخت زندگی می دانیم؛ در حالی که این 
اتفاقات در اصل برای انسان سخت نبوده 
جز آنکه از نظر ذهنی و فکری آن را سخت 
دیده است و فقط گذشت زمان باعث شده 
ســختی ها را راحت تر ببینیــم و در مورد 
آن فکــر کنیم. برای نمونــه، وقتی فردی 
امتحان دادن را ســخت ببیند، نمی تواند 
نمره قبولی از آن بگیرد؛ در حالی که فردی 
دیگر بــه راحتی از عهــده  آن امتحان بر 
می آید. آن تصور ذهنی از ســختی درس 
و امتحان نه تنها نمی گــذارد نمره قبولی 
به دست بیاید؛ بلکه مدام می خواهد توان 
یادگیــری را هم پایین بداند. تاجایی که با 
یک بررسی می بینیم علت عدم قبولی در 
امتحان به ناتوان دیدن خودمان در یادگیری 

برمی گردد.
خداوند در قرآن زندگی انسانی را که 
به خالق خویش تکیه نمی کند، ســخت 
دانســته و به عکس زندگی کسی را که به 
خدا تکیه کرده، آسان می گرداند. خداوند 
پرده ای جلوی چشــم کافــران می اندازد 
تا نبینند و نفهمند کــه زندگی در این دنیا 
خیلی راحت و آسان اســت؛ زیرا آنها با 
این فکر که می توانیم بدون تکیه و اعتماد 
به خدا زندگی راحتی داشــته باشــیم در 
حالی که نمی توانند و خــود را در مهلکه 
می اندازند. خداوند در آیه8 سوره اعلی به 
ُرک  پیامبر اسالم)ص( می فرماید: »َوُنَیِسّ
ُیْســَری« و برای تو آســان ترین ]راه [ را 

ْ
ِلل

فراهم می گردانیم. در واقع این یعنی پیش 
از اینکه پیامبر)ص( را برای دعوت مردم 
بفرســتند، می گوید: »ای پیامبر)ص( در 
تمام کارهایت تو را به ســادگی و آسانی 
ــق می کنیم و...« آن کســی می تواند 

ّ
موف

زندگی آســانی داشته باشــد که صادقانه 
و از صمیم قلب هــر روز بگوید: »اّیاَک 
 َو ِاّیاَک َنْسَتعین«؛ انسانی که خداوند 

ُ
َنْعُبد

را حامی خــود و توانا در هر امری بداند، 
حقیقت عالم را می فهمــد و زندگی دنیا 
را زیبــا و راحت می بیند. با نگاه آخرتی و 
خدایی همه چیز برای او آســان می شود. 
کســی که فهمید دنیا فانی است، از مرگ 
نمی ترسد و از لحظه لحظه زندگی خود 
لذت می برد. کسی که هر اتفاقی را امتحان 
خداوند بداند، دیگر اندهگین و افســرده 
نمی شــود. تحمل او باال مــی رود؛ چون 
ذهن او به یک نیروی عظیم تکیه می کند. 

عارف سالک آقا سیدهاشم حداد درباب اهمیت حفظ چشم 
از نگاه حرام در مســیر قرب خداوند باریتعالی به شــاگردان 
خود می گفت: من در تمام مدت ســلوک در خدمت مرحوم 
آقا)قاضی( نامحرم نمی دیدم، چشمم به زن نامحرم نمی افتاد. 
یــک روز مادرم به من گفت: عیال تو از خواهرش خیلی زیباتر 
اســت. من گفتم: من خواهرش را تا به حــال ندیده  ام. گفت: 
چطور ندیده ای در حالی  که بیشــتر از دو سال است که در اتاق 
 بر سر یک سفره غذا می خوریم؟! در 

ً
ما می آید و می رود و غالبا

عین عصمت تام و عفت کامل؛ من گفتم: والله که یک بار هم 
چشم من به او نیفتاده است.

دین

آیه

یکی از مهم ترین عواملی که می تواند انسان را به 
حرکت وادار  کند »شــوق« است، برای رسیدن 
به آن چیزی که مشــتاقش اســت. در مقابل اگر 
شوقی نداشته باشد، برای رسیدن به چیزی هرگز 
به سمت آن حرکت نمی کند. ایجاد انگیزه برای 
وصال یک امر مهم از لوازم شــوق است. شوق 
هم در مباحث عرفانی، هم در مباحث اجتماعی 
و هم در مباحث انگیزشــی و روانشناسی معانی 
و کاربردهــای متفاوتی دارد. هر کســی آن  را با 
توجه به کارکردش در علم و اندیشه خود استفاده 
کرده اســت. ما در این یادداشــت فقط به کاربرد 
عرفانی و مکتبی شوق اشاره داریم. معنای شوق 
را »آرزومنــدی و رغبت« دانســته اند؛ ولی عرفا 
آن را »کنده شــدن و کشــمکش دل« برای دیدار 
محبوب دانسته اند. عزالدین محمود کاشانی در 
»مصباح الهدایه« شوق را تشنگی دیدار و وصال 
محبــوب در باطن محب می داند کــه وجود آن 
الزمه صدق محبت اســت.)ص411( هنگامی 
که محب به محبوب می رسد، به مقام »اشتیاق« 
می رسد. تفاوت شوق و اشتیاق وصول به محبوب 
است. اشتیاق به فعلیت رسیده شوق است؛ مانند 

شعله و اشــتعال. هنگامی را که شعله محبت و 
عشق محبوب با وصال شعله ور می شود، می گویند 
اشتیاق حاصل شده است. عرفا شوق را تا قبل از 
اشتیاق و ســاکت شدنی دانسته اند؛ اما اشتیاق تا 
وقتی که ظرفیت ادامه داشته باشد، در این حالت 
می ماند. بنابراین اشتیاق را فوق شوق می دانند که 
حالتی ماندگار دارد. در مباحث دینی شوق به دو 
قسم آمده است: شوقی که اختصاصی به خداوند و 
صفات او نظر دارد و شوقی که عمومیت دارد و به 
صفات انسانی، مانند مهربانی، لطف، محبت و... 
نظر دارد؛ یعنی شوق در میان مؤمنانی که می دانند 
این صفات خدایی است و آنان که نمی دانند. البته 
در این تعاریف اختالفاتی هم وجود دارد؛ مانند 
اینکه شوق در غیبت محبوب وجود دارد، اما چون 
خدا غایب نیست، شــوقی وجود ندارد و هر چه 

هست اشتیاق است که قائالن و مخالفانی دارد.
اما آنچه باعث شوق و در ادامه اشتیاق می شود، 
»معرفت« است. شناخت و معرفت به محبوب 
اگر نباشد، شوقی وجود ندارد که اشتیاقی به وجود 
بیاید. ضمن آنکه معرفت هر کسی هم نسبت به 
توانایی هــا و تالش های او صورت می گیرد که بر 
میزان شوق و اشــتیاق اثر می گذارد. این مراتب 
نیز می تواند در میزان وصول به محبوب متفاوت 
باشــد، یعنی در بعدی از ابعاد اشــتیاق صورت 
گرفته، اما در برخی دیگر هنــوز محب در مقام 
شــوق قــرار دارد. آنچه اهل شــوق وظیفه خود 

 انجام 
ً
 باال بردن معرفت است، ثانیا

ً
می دانند، اوال

کارهایــی که مورد عالقه یا امر محبوب اســت. 
خوف و رجا در شوق وجود دارد؛ شوقی که امید 
بــه رضایت محبوب دارد و خــوف از نارضایتی 
محبوب؛ در مورد بندگی خداوند نیز باید شــوق 
وجود داشته باشــد تا اشتیاق حاصل شود؛ یعنی 
سیر الی الله تا سیر  فی الله؛ البته عرفا قائلند بندگان 
هیچ گاه نمی تواند در سیر فی الله به کمال برسد؛ 
چون خداوند بی نهایت است و رسیدن به انتهای 
بی نهایت محال است. بندگان برای ثبات و ترفیع 
در شــوق خود را موظف به »عبــادت« خداوند 
می دانند. عبادت که نشئت گرفته از معرفت است، 
با وجود شوق توجیه پذیر می شــود و آنکه شوق 
دارد برای وصال محبوب، اهل عبادت و اطاعت 
می شــود. یعنی رفتن دنبال آن چیزی که محبوب 
دوســت دارد و می پسندد.  عبادت هم همان طور 
که از فحوای آیات قرآن)بقره/45( می فهمیم، به 
خشوع نیاز دارد. شاید بتوان گفت هر انسانی که 
به خداوند معرفت پیدا کند، در برابر او خاشــع 
می شــود و هرچه این معرفت زیادتر شود میزان 
خشوعش بیشتر می شــود. در کل اگر معرفت را 
درختی تصور کنیم، خشوع، شوق، عشق، خوف، 
امیــد، ترس، محبــت و... را باید شــاخ و برگ 
آن بدانیم. آن بنده ای کــه معرفت دارد، می تواند 
با ابزاری مانند شــوق در بندگی جلــو برود و به 
مقامات باالتر برسد. در حدیثی قدسی، خداوند 

بندگان مشــتاق خود را چنین توصیف می کند: 
»آنان به غروب آفتاب چنان عالقه مند هستند که 
پرنده به هنگام غروب به آشیانه خود عالقه دارد. 
پس چون شب آنها را فرا گرفت و تاریکی ها درهم 
آمیخت... آنان در پیشگاه من بر قدم های خویش 
می ایستند و صورت های شان را به سوی من فرش 
زمیــن می کنند و با کالم من، بــا من به مناجات 
پرداخته و بــا نعمت های من، مــرا می خوانند. 
پس گاهی ناله می کننــد و گاهی گریه و گاهی آه 
پردرد دارند و گاهی شکایت...«؛ )بحاراالنوار، 

)67/26
در بیانات اهل  بیت)ع( عبارت شوق، اشتیاق 
و مشــتاقی هم دیده می شــود. ایشان با شناختی 
که به عالم دارند وقتی از شــوق و اشتیاق سخن 
می گویند، نشــان از ارزش و اهمیت آن موضوع 
دارد؛ یعنی حتما یک فــرد یا یک هدف و یا یک 
موقعیت عالی اســت که امام معصوم می خواهد 
آن را ببینــد یا در ک کند تا شــوقش به اشــتیاق 
تبدیل شــود. برای نمونه، حضرت امیرالمؤمنین 
علــی)ع( در خطبــه ای شــخصیت حضــرت 
حجت بن الحسن)عج( و اتفاقاتی که پس از ظهور 
می افتد را توصیف فرموده و ســپس با اشــاره یه 
سینه مبارک شان می فرمایند: »... و یا شوقاه إلی 
رویتهم فــی حال ظهور دولتهــم«؛ وه که چقدر 
مشتاقم آنها را در روزگار تشکیل دولت شان ببینم.

)بحاراالنوار، ج51، ص115( 

 اهمیت شوق برای وصال به محبوب
   مکتب    

سیدحسین
خاتمی خوانساری
دبیرگروهمعارف

کلمه فطرت به معنای سرشت، طبیعت، نهاد و 
صفت طبیعی انسان است. صفات فطری انسان 
صفاتی اســت که از آغاز آفرینش انسان، به طور 
طبیعی همراه او بوده است، مانند سیاهی، سفیدی 
و زیبایی. صفات غیر فطری ویژگی هایی است که 
انســان به تدریج آنها را تحصیل می کند، مانند 
خواندن و نوشتن. شناخت های بالفعل، معارفی 
است که وجود فعلی دارد و شناخت های بالقوه 
شناخت هایی اســت که وجود فعلی ندارد، ولی 
به صورت اســتعداد در انســان موجود اســت. 
شناخت های فطری شــناخت هایی است که به 
صورت قوه و استعداد از آغاز آفرینش انسان در او 
وجود دارد و با شکوفایی فطرت، فعلیت می یابد. 
شناخت های فطری به سه دسته تقسیم می شود: 
1ـ شناخت های فطری حّسی؛ 2ـ شناخت های 

فطری عقلی و 3ـ شناخت های فطری قلبی. 
شــناخت های فطــری حّســی، تمایالت و 
خواسته هایی است در ارتباط با نیازهای جسمی. 
بــه این تمایالت غرایز نیز گفته می شــود، مانند 

غریزه جنسی. شناخت های فطری عقلی عبارت 
از شناخت های بدیهی است، یعنی شناخت هایی 
که خود به خود معلوم اســت و در معلوم شدن، 
به دلیل نیازی ندارد، مانند بطالن تناقض، قانون 
علیت و قانون امثال. شــناخت های فطری قلبی 
شناخت هایی اســت که در سرشت قلب، یعنی 
مرکــز شــناخت های غیر حســی و غیر عقلی 
انسان ریشه دارد، مانند عالقه به فرزند، احساس 

حقیقت خواهی و احساس برتری جویی.
شــناخت های فطری عقلی، با شناخت های 
قلبــی دو تفــاوت دارد: یک تفــاوت در مرکز 
شــناخت و دیگری تفاوت در نحوه شــناخت. 
شناخت های غیرفطری، شناخت هایی است که 
در طبیعت انسان ریشه ندارد و با ابزاِر تحصیل، 
تحقق می یابد. شــناخت های غیرفطری، مانند 
شناخت های فطری به سه دسته تقسیم می شود:  
1ـ شناخت های غیرفطری حسی، مانند احساس 
نیاز به مواد مخدر؛ 2ـ شــناخت های غیرفطری 
عقلی، مانند همه معلوماتی که انسان از راه اندیشه 

و تعلیم و تعلم کسب می کند و 3ـ شناخت های 
غیرفطری قلبی، مانند وحی.

بــا دو عالمــت می توان شــناخت های غیر 
فطری را از شــناخت های فطری تشخیص داد: 
1ـ نیازمندی به ابزار: شــناخت های غیرفطری 
چون در طبیعت انســان ریشــه ندارنــد، برای 
ق نیازمند به ابزار تحصیل هستند، به خالف 

ّ
تحق

شــناخت های فطری که به ابزار نیازی ندارند، 
هر چند فعلیت آنها شــرایطی دارد. 2ـ همگانی 
نبودن: شــناخت های غیرفطری چون نیازمند به 
ابزار هســتند و ابزار آنها برای همه مردم در همه 
زمان ها و در همه مکان ها میسر نیست، نمی توانند 
همگانی باشند، به خالف شناخت های فطری که 
چون نیازمند به ابزار نیستند، می توانند همگانی 

باشــند. فعلیت نیافتن احساسات فطری در 
افرادی که شــرایط شــکوفایی فطرت در 

ق نیافته اســت یا مبتال به موانع 
ّ

آنها تحق
هستند، همگانی بودن آن احساسات 

را مخدوش نمی کند.

 شناخت های فطری
   منبر    

 حفظ چشم از نامحرم
سلوک

اجبار   واکسیناسیون  
راهنما

حجت االسالم ســیدمحمدمهدی رفیع پور: در مسئله کرونا با توجه به 
اینکه مســئله مرگ و زندگی اســت و تحمل عوارض آن دشوار است؛ 
به گونه ای که عده ای را ســال ها درگیر می کند، حکومت می تواند قانون 
وضع کند و جریمه بگذارد و افرادی را که در طرح واکسیناسیون شرکت 
نکنند، جریمه و تنبیه کند. در کرونا و بیماری های مســری به رغم اینکه 
عده ای اعتقاد داشــته باشند که با خودداری از تزریق واکسن، راه درست 
را طی می کنند، حاکم می تواند ایشان را اجبار کند، زیرا در بیماری های 
مسری مصلحت و مفسده عامه مطرح است و این اشخاص عامل تداوم 
رنج جامعه شده، باعث می شوند که این بیماری سالیان دراز به حیات، 
سالمتی، اقتصاد فرد و جامعه، توان علمی و رشد کشور ها آسیب برساند.

پرسش: خمس لوازم منزل چگونه محاسبه می شود؟

پاسخ: لوازمی که با استفاده از آنها عین آن باقی می ماند؛ مثل 
فرش و غیر آن، خمس ندارد؛ ولی از نیازهای مصرفی روزمره، 
مانند برنج و روغن و غیر آنها، آنچه اضافه بیاید و تا ســر سال 

خمسی باقی بماند، خمس دارد. 

اجوبة االستفتائات، س9۱2

 خمس لوازم منزل
احکام

گفتاری از  آیت الله محمد محمدی ری شهری

محمد زارعی
کارشناسعلومدینی
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پرونده

امید های 
ایران

نگاهی به جایگاه نخبگان 
در پیشرفت و توسعه کشور

راه توسعه و پیشرفت

 نیروی انسانی نخبه و متخصص یكی از 
توسعه یافتگی  شاخصه های  اساسی ترین 
کشورها به شمار می آید. کشورهای توسعه 
یافته غربی  همواره در تالشــند نخبگان 
کشورهای مختلف توسعه نیافته یا در حال 
توســعه یافته را به کار بگیرند تا همچنان 
روند سلطه خود را در حوزه های فناوری، 
علمی، نظامی و ... را داشــته باشند. در 
واقــع این کشــورها از طریــق ابزارهای 
متفاوت بــه دنبال فــراری دادن مغزها از 
کشورهای گوناگون، سلطه خود بر دنیا را 
ادامه دهند. بنابراین هر چقدر یک کشور 
از غنای نیروی انسانی متخصص و متفكر 
برخوردار باشد، آن کشور توان باالتری در 
ارائه خالقیت، نوآوری و ابتكارات دارد و 

دارای قدرت هژمون است. 
رهبر معظم انقالب اســالمی وجود 
نخبــه را یک نعمــت الهــی می دانند و 
و   ضــرورت جبــران عقب ماندگی هــا 
کاستی های کشــور را از نخبگان کشور 
می خواهند. خواســته ای که بر اســاس 
استعداد و بهره هوشی جوانان و نخبگان 
ایران اسالمی شدنی است. پیشرفتی  که 
در صنعت هســته ای، نانو و ... در کشور 
رخ داد، نشــان دهنده اســتعداد توسعه و 
پیشرفت همه جانبه در کشور است و باید 
از طریق نخبگان بتوان کشور را به عنوان 
یک کشور توســعه یافته رساند و مطرح 
کرد.  از طرف دیگر بسیاری از کشورهای 
مستضعف دنیا انتظار الگو شدن ایران در 
همه حوزه ها و حمایــت از آنها را دارند. 
علت اینكه انتظار از جمهوری اســالمی 
در بین کشورهای آزادی خواه برای کسب 
برترین ها در دنیا باالست، استعداد باالیی 
است که در کشور نهفته است. »استعداد 
ایرانی از متوســط استعداد جهانی باالتر 
اســت. ... امروز این حــرف در دنیا دارد 
تكرار می شود و گفته می شود که استعداد 
ایرانی استعداد باالتر است.«) مروری بر 
انتظارات رهبری از جامعه دانشگاهی و 

نخبگان در سال 1398( 
بدیهی اســت که در چنین شــرایطی 
مســئوالن به جایگاه نخبگان توجه ویژه 
کنند و استعداد ایرانی نهایت حمایت را 
داشته باشــند. جلوگیری از مهاجرت از 
طریق تقویت زیرساخت ها  و مشوق های 
مختلــف  تنها یــک انتظــار کوچک از 

مسئوالن در توجه به نخبگان است.

پیش درآمد 

دبیر گروه پرونده: اکبر معصومی

گروه پرونده
صبح صادق

 Bاز شهید محسن وزوایی 
 تا شهید چمران

شهید محسن وزوایی یكی از همین نخبگانی است که راه 
شــهادت را برگزید. وی در کنكور سراسری سال 13۵۵ 
رتبه یک شــیمی را کسب کرد و در رشته شیمی دانشگاه 
صنعتی شریف مشغول به تحصیل شد. وزوایی در سال 
13۵8 در جریان تســخیر النه جاسوســی، سخنگوی 
دانشجویان خط امام شد؛ سپس به پادگان ولی عصر)عج( 
ســپاه رفت و پس از مدتی فرمانده گردان 9 ســپاه شد. 
با تشــكیل تیپ محمدرســول الله)ص( فرمانده گردان 
حبیب شد و در عملیات بیت المقدس در حالی که حكم 
فرماندهی تیپ سیدالشــهداء)ع( را داشــت، در قامت 
فرمانده محور وارد عملیات شد و در جبهه خرمشهر به 

شهادت رسید.
شهید حسین قجه ای دیگر نخبه شهید ایران اسالمی و 
فرمانده گردان سلمان تیپ محمد رسول الله)ص( نیز در 

دانشگاه صنعتی شریف تحصیل کرده است.
شهید حسن باقری)غالمحسین افشردی( که بعدها 
مغز متفكر جنگ شد هم در کنكور سراسری رتبه 1۰۴ 
کســب کرد و در رشــته حقوق قضایی دانشگاه تهران 

پذیرفته شد و تحصیل کرد.
شهید غالمعلی پیچک که فرمانده نخبه عملیات سپاه 
غرب بود نیز قرار بود در رشته انرژی اتمی تحصیل کند و 
به خارج از کشور برود؛ اما پیش از اعزام وارد جنگ شد 

و به شهادت رسید.

 B از فرانسه 
تا دارساوین

 1۷ لشــكر  فرمانــده  زین الدیــن  مهــدی  شــهید 
علی بن ابی طالــب)ع( هــم در دوران دفــاع مقــدس، 
دانشجوی رشته پزشكی در دانشــگاه شیراز بود. وی از 
سوی یكی از دانشگاه های فرانسه نیز پذیرش داشت؛ اما 
همه را گذاشــت و برای دفاع از وطن به جای فرانسه سر 

از منطقه »دارساوین« در سردشت در آورد و بر اثر کمین 
ضد انقالب به شهادت رسید.

شــهید مجید بقایی نیز همچون شــهید زین الدین 
دانشجوی پزشكی بود که در دانشگاه جندی شاپور اهواز 
تحصیل می کــرد. وی در دوران جنگ تحمیلی فرمانده 

قرارگاه کربال بود.
شــهید محمدابراهیم همت فرمانده محبوب لشكر 
۲۷ محمدرسول الله)ص( نیز دوران تحصیلی خود را در 
رشته تربیت معلم در دانشگاه عالمه طباطبایی گذراند. 
وی نیز یكی از نخبگان شــهیدی است که دفاع از خاک 

وطن را به هر پیشرفت و موفقیتی ترجیح داد.
شهید محمود شهبازی دســتجرده نیز از دانشجویان 
دانشــگاه علم و صنعت و از هم دوره  ای های جاویداالثر 
احمد متوســلیان در این دانشــگاه بود. وی در عملیات 
بیت المقدس همچون وزوایی فرمانده محور بود و در آن 

عملیات به شهادت رسید.
شهید مصطفی چمران هم که فرمانده ستاد جنگ های 
نامنظم بود، در اوایل جنگ تحمیلی در جبهه دهالویه به 
شهادت رســید، وی دوره دکترای فیزیک پالسما را در 
آمریكا گذرانده بود و از نخبگان بنام ایران اسالمی است.

 B شهدای نخبه 
علمی و هسته ای 

از شــهدای نخبــه دوران انقــالب و دفــاع مقدس که 
بگذریم؛ نخبگان بســیاری در ســال های اخیر در مسیر 
پیشــرفت های علمی در ایران اسالمی با توطئه دشمنی 
که چشــم دیدن موفقیت های ما را نداشت، به شهادت 
رسیده و ترور شدند. از شهید محسن فخری زاده، معاون 
وزیر و رئیس ســازمان پژوهش و نوآوری دفاعی گرفته تا 
شهید نخبه احمدی روشن، جزء همان نخبگانی هستند 
 که هر یک قدمی در مســیر پیشــرفت های علمی کشور 

برداشته اند.
شــهید محســن فخری زاده به عنوان یكــی از پنج 

شخصیت ایرانی در فهرســت ۵۰۰ نفره قدرتمندترین 
افراد جهان از سوی نشریه آمریكایی »فارین پالیسی« نام 
برده شده بود. نام او تحت عنوان »دانشمند ارشد وزارت 
دفاع و رئیس پیشین مرکز تحقیقاتی فیزیک« در تاریخ ۲۴ 
مارس ۲۰۰۷ میالدی، در فهرست تحریم شدگان ایران 
از سوی شورای امنیت سازمان ملل قرار گرفته بود. امروز 
نقش مستقیم رژیم صهیونیستی در ترور شهید فخری زاده 

به صراحت مسجل شده است. 

 B شهید 
مجید شهریاری

شهید مجید شهریاری دانشمند و استاد فیزیک هسته ای 
دانشــگاه شهید بهشــتی ایران یكی دیگر از دانشمندان 
هسته ای ایران اســت که 8 آذر 1389 در تهران با توطئه 
رژیم صهیونیستی و با همكاری اطالعاتی منافقین در یک 
عملیات تروریستی به شــهادت رسید. شهید شهریاری 
ســال 13۴۵ در زنجان متولد شــد. تحصیالت ابتدایی 
و دبیرســتان را در زنجان، دوره کارشناســی را در رشته 
مهندسی الكترونیک در دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دوره 
کارشناسی ارشد را در رشته مهندسی هسته ای در دانشگاه 
صنعتی شریف و دوره دکترا را در رشته مهندسی هسته ای 

در دانشگاه امیرکبیر گذراند.
شهید شهریاری پس از فراغت از تحصیل در دانشگاه 
امیرکبیر به عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه مشغول به 
کار شــد. وی ۲1 مقاله تخصصــی در مجالت علمیـ  
پژوهشی به چاپ رساند و در ۲۴ نشست بین المللی در 
رشته تخصصی خود سخنرانی کرد و در این دوره مجری 
پنج طرح پژوهشــی بود. وی در زمان شــهادت نماینده 
دانشگاه شهید بهشتی در امور اجرایی همكاری با سازمان 
انرژی هســته ای، عضو انجمن هسته ای ایران، مدیریت 
گروه کاربرد پرتوها، عضویت در شــورای آزمایشگاه و 
شــورای فناوری دانشگاه، عضویت در کمیته تخصصی 
فنی و مهندسی هیئت ممیزه، مشاور جمهوری اسالمی 

ایران در پروژه ســزامی و برگزاری چهار کمیته علمی و 
کارگاه آموزش را در پرونده اجرایی خود داشت.

 B شهید 
مسعود علی محمدی

مســعود علی محمدی هم دیگر شــهید نخبه ایرانی و 
یكی از دانشمندان ارشد فناوری هسته ای ایران بود که 3 
شهریور 1338 در تهران )کن( متولد شد و بامداد ۲۲ دی 
1388 و در ۵۰ سالگی، به هنگام بیرون آمدن از منزلش 
بــر اثر انفجار یک بمب کنترل از راه دور ترور شــد و به 
شهادت رسید. او مدرک کارشناسی را از دانشگاه شیراز 
)13۶۴( و کارشناسی ارشــد )13۶۷( و دکترای فیزیک 
با گرایش ذرات بنیادی را از دانشــگاه صنعتی شــریف 
در ســال 13۷1 کسب کرد؛ از دانشجویان نخستین دوره 
دکترای فیزیک در داخل ایــران بود. تخصص اصلی او 
ذرات بنیادی، انرژی های باال و کیهان شناسی بوده  است. 
با پژوهشگاه دانش های بنیادی )مرکز تحقیقات فیزیک 
نظــری و ریاضیات( نیز طی ســال های 13۷۶ تا 138۰ 

همكاری داشته  است.

 B شهید 
مصطفی احمدی روشن

شهید احمدی روشن نیز دیگر نخبه شهید هسته ای است 
که ۲1 دی 139۰ به شــهادت رســید. وی 1۷ شهریور 
 سال 13۵8 در روســتای سنگستان استان همدان متولد 

شد. 
احمدی روشن دانش آموخته رشته مهندسی پلیمر از 
دانشگاه صنعتی شــریف بود و با وجود سن پایین حدود 
3۲ سال، مقاالت متعدد علمی در رشته پلیمر داشت. او 
در سال 138۰ و در دوران تحصیل خود در این دانشگاه 
در پروژه ساخت غشاهای پلیمری برای جداسازی گازها 
که برای اولین بار در کشــور انجام می شــد، همكاری 
داشــت. وی دارای چندین مقاله به زبان های انگلیسی 

و فارســی بود که در زمان شــهادت دانشجوی دکترای 
دانشگاه صنعتی شریف و از نخبگان این دانشگاه به شمار 
می رفت و همزمان مسئولیت معاونت بازرگانی نیروگاه 

هسته ای نطنز را نیز به عهده داشت.

 Bشهید 
 داریوش رضایی نژاد

شــهید داریوش رضایی نژاد نیز یكی دیگر از شــهدای 
نخبه هسته ای کشــور است که ۲9 بهمن سال 13۵۶ در 
شهرستان آبدانان در استان ایالم به دنیا آمد. با وجود نبوغ 
ذاتی در امور کارگاهی و آزمایشگاهی که از ویژگی های 
تمامی نوابغ و مخترعان اســت، در تحصیل و پذیرش و 
اجرای آکادمیک نیز بسیار منظم و کوشا بود. وی ضمن 
فراگیری و کسب تجربه در رشته خود، در زمینه استفاده 
از رایانه و علوم کامپیوتری بسیار توانا بود. با داشتن چنین 
توانایی هایی، توانست در مدت هفت ترم و با رتبه اول، به 

عنوان دانشجوی برتر دانشگاه خود فارغ التحصیل شود.
وی بــه عنوان پژوهشــگر در مراکز مهم تحقیقاتی و 
علمی کشور مشغول به کار شد. در 3۴ سالگی معاونت 
انــرژی اتمی ایران را به عهده داشــت. تخصص اصلی 
وی، بررسی سیستم انفجار در کالهک های هسته ای بود. 
شهید رضایی نژاد با آنكه هنوز دانشجوی دکترای دانشگاه 
خواجه نصرالدین طوسی بود، اول مرداد 139۰ با توطئه 
سرویس جاسوسی رژیم صهیونیستی)موساد( به شهادت 

رسید.

E E E
شهید محسن فخری زاده دانشــمند هسته ای کشورمان 
آخرین نابغه ای بود که با تیر دشمنان قسم خورده توسعه 
وآبادانی ایران به فیض رفیع شهادت نائل شد اما بی شک 
مســیر پر افتخار تک تک این نخبــگان عزیز با قدرت و 

صالبت بیش از بیش ادامه خواهد یافت.

»نخبگان« از جمله اقشاری هستند که صاحب 
فکــر و ایده های نــاب بــوده و می توانند با 
تالش های علمی خود نقش مؤثری در عمران 
و آبادانی، توســعه و پیشــرفت کشور داشته 
باشــند؛ اما گاهی شاهد برخی بی مهری ها از 
سوی نهادهای مسئول در قبال نخبگان هستیم. 
حال این ســؤال مطرح می شــود که وظیفه 
مســئوالن در قبال نخبگان چیســت؟ صبح 
صادق، در گفت وگو با عباس سلیمی نمین، 
پژوهشگر سیاسی، فرهنگی و تحلیلگر مسائل 

روز این موضوع را بررسی کرده است. 

 BBBB جایگاه نخبــگان در حال حاضر در
کشور ما چطور قابل تعریف است و 
مسئوالن و نهادهای مسئول چقدر به 

نخبگان علمی بها می دهند؟
 نخبگان نقش جدی در توسعه و رشد جامعه 

ً
قطعا

ایفا می کنند. توسعه اقتصادی، سیاسی، فرهنگی 
و... هیچ جامعه ای بی نیاز از نخبگانش نیست؛ لذا 
باید توجه الزم را به نخبگان جامعه داشته باشیم. 
منتهــا بعضی ها توجه به نخبــگان را در تضاد با 
توجه به عموم جامعه و طبقات محروم می بینند. 
این نگاه، نگاه معیوبی است؛ چرا که این دو با هم 
در تضاد نبوده، بلكه مكمل یكدیگر هستند؛ یعنی 
هم باید به نخبگان جامعه توجه ویژه کرد و هم این 
توجه ویژه  را به اقشار پایین دستی جامعه داشت. 
لذا من تضادی قائل نیستم و فكر نمی کنم این دو 
در تعارض باشــند؛ فقط تعارض در یک شرایط 
ایجاد می شــود و آن هم اینكه شما نخبگان را به 
ویژه خواری دعوت کنید. این کار غلطی است، ما 
باید نخبگان را در جامعه بلند منزلت تلقی کنیم که 
در خدمت توده های جامعه هستند، یعنی تعریفی 
که از نخبه ارائه می دهیــم، یک تعریف مجزا از 
جامعه نباشد. تعریف نخبگان به عنوان قشری که 
خودشــان را مستقل از مناسبات جامعه دانسته و 
برای خود تعریف مشخصی داشته باشند، درست 
نیست. نخبگان در کنار مردم تعریف می شوند؛ 
مانند روشنفكر که اگر در خدمت جامعه نباشد، 
هیچ ارزشی ندارد. روشنفكر زمانی برای جامعه 
ارزشــمند اســت که برای این جامعه باشد، وِاال 
اگر روشــنفكر جامعه دیگری باشد که با فرهنگ 
جامعه خودش به هیچ وجه آشنایی نداشته باشد، 
ارزش زیادی ندارد. بنابرایــن جایگاه نخبگانی 
همان جایگاه نخبه و روشنفكری تعریف می شود 
که در خدمت جامعه خودش قرار داشــته باشد. 
جایگاه این قشــر بسیار حیاتی اســت؛ چرا که 
می تواند بخش های گوناگون جامعه را ارتقا بخشد 

و ثــروت تولید کند.  باید همواره تالش کنیم بین 
قشــر نخبه و توده های جامعه پیوند ایجاد کنیم؛ 
البته نخبه ای که از آموزه های اســالمی برخوردار 
است، باید ایثار داشــته باشد؛ یعنی نه تنها دنبال 
زیاده خواهی نباشد؛ بلكه باید ایثارگرانه عمل کرده 
و امكاناتش را وقــف جامعه کند. از طرفی نباید 
احساس بی نیازی به نخبگان داشته باشیم یا آنها را 
کنار بگذاریم، نباید یک قاب بسازیم و بگوییم که 
فقط این نخبه را به رسمیت می شناسیم؛ این نیز 
انحراف است. ما باید تربیت دینی برای نخبگان 
جامعه داشته باشیم؛ اما اگر نخبه ای نخواست ایثار 
 نخبه باشد و در 

ً
و فداکاری داشته باشد، ولی واقعا

جهت اهداف جامعه و پیشرفت جامعه کار کند، 
ولو اینكه برای جامعه ایثار نداشــته باشد، به نظر 
من محترم است و باید نگاه احترام آمیزی نسبت 
به او داشته باشیم؛ زیرا او مولد است، ایثار ندارد؛ 
 موجب رشد جامعه 

ً
اما مولد که هســت و طبیعتا

می شود. البته رشد حداکثری خیر و این رشد اگر 
رشد حداقلی هم بود، برای ما باید محترم باشد.

 BBBB در حال حاضر وظیفه مســئوالن در 
قبال نخبگان چیست؟ چه مسئله ای 

باعث فرار نخبگان کشور می شود؟
بگذارید نكته ای را ابتدا روشن کنم، ببینید نخبگان 
جامعه فقــط آنهایی نیســتند کــه زود دل آزرده 
می شــوند و جامعه خودشــان را ترک می کنند. 
نخبه ای بــرای جامعه ایده آل اســت که ایثار هم 
دارد، فداکاری هم دارد؛ یعنی اگر دچار بی مهری 
و بی توجهی شد هم هرگز پیوند و تعهد و سوگند 
خود با جامعه را فراموش نمی کند. اما اینكه چرا 
در برخی از حوزه ها شــاهد بی مهری به برخی از 
 باند بازی هایی 

ً
نخبگان هســتیم، به علت بعضا

است که وجود دارد. ببینید امروز برخالف انتظار 
ما که فكــر می کنیم در دانشــگاه ها باید آدم های 
فرهیخته ای باشند که به هیچ عنوان دنبال باندبازی 
نباشند، متأسفانه دانشگاه های ما دچار باندبازی 
 فرض کنید یک 

ً
جدی  اســت. چرا؟ چون مثــال

شخصیتی را از خودشان برتر می دانند، اما چون 
جزء باندشان نیســت وارد گروه نمی کنند، یعنی 
گروه مقاومت می کند و افــرادی را می پذیرد که 
با خودشــان هم باند و همگرا در زمینه  سیاســی 
و اخالقی هســتند. این خیلی تلخ اســت که ما 
استعدادهایی را سرگردان و معلق نگه می داریم؛ 
چون جزء گرایش سیاسی و باند ما نیست! امروز 
در دانشگاه تهران، شــریف و... می بینیم که چه 
اســتعدادهایی از خارج از کشــور برمی گردند و 
مایلند در خدمت جامعه خودشان قرار بگیرند؛ 
اینها را آنقدر معطل می کنند که برمی گردند. یكی 
از علل متأســفانه این است که نخبگان برای قرار 
گرفتن در جایگاه های خودشــان با حسادت ها، 

باندبازی ها و این قبیل مسائل مواجهند.

 نگاه سیاسی و جناحی
  کنار گذاشته شود

عباس سلیمی  نمین در گفت وگو با صبح صادق

ملیحه زرین پور
خبرنگار

»نخبگان« از گذشته تا امروز خالق ظرفیت ها 
و پیشرفت های بسیاری برای کشورها بوده اند. 
در ایران اسالمی نیز نخبه آن هم از نوع علمی 
جایگاه واالیــی دارد و می تواند ارزش افزوده 
باالیی داشته و دســتاوردهای علمی بسیاری 
نصیب کشور کند؛ آنچنان که تا امروز هم ایران 
اسالمی بسیاری از پیشرفت های خود به ویژه در 
عرصه علوم استراتژیک را مدیون دانشمندان 
فرهیخته خود اســت. در همین خصوص با 
دکتر»محمــد مهدی نژادنوری« عضو هیئت 
علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر مصاحبه ای 

داشته ایم که در ادامه می خوانید.

 BBBB ارزش افــزوده ای که نخبگان برای  
کشــور دارنــد، چگونــه تعریف 

می شود؟
نخبگان در خط مقدم حل مســائل و مشكالت 
اساسی کشور به شیوه  علمی حضور دارند. اکنون 
مشكالت متعددی در حال و آینده در حوزه های 
گوناگون، از مســئله مهم و بحرانی آب، ارتقای 
بهره وری تولیدات کشــاورزی، ارتقای بهره وری 
و تولیــدات محصــوالت صنعتــی، مبــارزه با 
ناهنجاری های اجتماعی در شاخه های علمی و 
تحقیقاتی در دانشگاه ها و مراکز پژوهشی چه در 
ایران و چه در کل دنیا وجــود دارد.  لذا نخبگان 
باید بــه دنبال ظرفیت های ممتــاز عرصه  علمی 
در خط مقدم بررســی و حل این مسائل باشند. 
این وضعیت مطلوبی اســت که ترسیم می شود؛ 
اما شــاهدیم که اکنون متأسفانه این نیست، البته 
تالش های خیلی خوبی هم دارد انجام می شود و 
وضعیت نسبت به 1۰ سال پیش خیلی بهتر شده 

است؛ اما با نقطه مطلوب هنوز فاصله داریم.

 BBBB نخبگان علمی تاکنون چه نقش هایی  
در تأسیسات و قسمت های حساس 
کشــور، ماننــد انرژی هســته ای به 
مســائل  اســتراتژیک ترین  عنــوان 
راهبردی در کشور داشــته و دارند؟ 
چه پیشــرفت های علمی را ســبب 

شده اند؟ 
ببینید بزرگ ترین حقانیت نخبگان علمی در ایران 
اســالمی در ایفای نقش برجسته همین شهدای 
هسته ای است. اینها نخبگان علمی بودند؛ مانند 
شهید شهریاری، شهید علی محمدی و فخری زاده 
که به دســت دشــمن ترور و شهید شــدند. این 
نخبگان، عناصری بودند که خدمات برجسته ای 
را بــه ویــژه در عرصه های نویــن، مانند عرصه 
هسته ای برای کشور رقم زدند. در بحث طراحی 

و ساخت ماشین آالت، فناوری های نوین و ربات 
و نانو و حتی بهره گیری از آنها در مبارزه با کرونا و 
تولید ماسک و چند نمونه واکسن کرونا، نخبگان 
تالش های بسیاری داشته اند. در بخش های دفاعی 
هم که نقش فوق العاده و برجسته ای را تا باحال ایفا 

کرده اند و در آینده نیز ان شاءالله ایفا می کنند.

 BBBB اگر ایــن نخبگان علمی نبودند که 
در نقــاط حســاس و جایگاه های 
حساس کشــور نقش آفرینی کنند، 
ما چقدر در عرصه های سیاســی و 
بین المللی دچار مشکالت  روابط 
می شــدیم؟ نخبگان و دانشمندان 
کشور تا چه حدی تأثیرگذار بودند؟
اگر به رفتار دشــمن نگاهی داشته باشیم، شاهد 
خواهیم بود که فشــار اصلــی اش در عرصه های 
غیرنظامی اســت، نــه اینكه در عرصــه  نظامی 
نباشــد؛ بلكه در این عرصه ما به یک بازدارندگی 
نسبی دست یافته ایم و با توجه به مناسبات قدرت 
در منطقه و تجهیزاتی که به آنها دســت یافته ایم 
کــه حتی در برخی موارد دشــمن خودش هم به 
نتایج مطلوبش نرسیده و خیلی برایش مطلوبیت 
ندارد.دشــمن برای جلوگیری از دســتیابی ما به 
پیشرفت های علمی همه فشارهایش را در درجه 
اول در حــوزه  اقتصــادی و بعــد در عرصه های 
فرهنگی و سیاســی گذاشــته اســت. در عرصه 
اقتصادی برای اینكه شــما یک اقتصاد شــكوفا 
داشته باشــید زیربنا و اساســش ایده های ناب و 
دستاوردهای علمی است که اینها را به محصول 
و خدمات تبدیل کنیم و بتوانیم در داخل یا خارج 
از کشور بفروشــیم.ممكن است خودروی تولید 
داخل کشور خیلی مطلوب و مورد توجه بعضی ها 
نباشد یا مدام آن را با نمونه های خارجی مقایسه 
کنند که باید گفت خودروهای خارجی در مسئله 
کیفیــت و بروزرســانی در درجــه اول متكی به 
فناوری های پیشرفته است.با این حال فناوری های 
پیشرفته تكیه باالیی بر بحث نیروی انسانی نخبه 
دارد؛ اگر نیروی انســانی که از ابتدای انقالب تا 
االن بوده و در این عرصه ها فعالیت کرده نبود، ما 
این دستاوردها را نداشــتیم و اگر این دستاوردها 
نبود بــا توجه به اینكه نیاز جامعه یک نیاز طبیعی 
است، با فشار جامعه و فشار تقاضا مجبور بودیم 
برای تأمین از خارج به شرایط صاحبان این صنایع 
یا فناوری ها تن بدهیم؛ یعنی اینكه باید استقالل 
و ارزش های انقالبیان را فــدای نیازهای روزمره 
می کردیم؛ ولی با تالش های انجام شده، نخبگانی 
که در عرصه های مختلف به کشور خدمت کردند 
و دستاوردهایی که داشتند، باعث شده که در واقع 
این فشار دشمن آن طوری که خودش می خواهد 
مؤثر واقع نشــود و ما بتوانیم استقالل و اقتدار و 

عظمت کشور را حفظ کنیم.

وز امر  دست آورد های 
 نتیجه تالش نخبگان است

 دکتر محمد مهدی نژاد نوری

فاطمه علوی
خبرنگار

موفقیت نخبگان ایران

توان و بهره هوشــی باالی نخبگان ایرانی سبب شده است که با 
وجود تحریم همه جانبه کشورمان که دسترسی نداشتن دانشمندان 
کشورمان به مقاالت معتبر علمی تنها نمونه کوچكی از آن است، 
جمهوری اســالمی به باالترین دانش ممكن دست پیدا کند و از 
رشد علمی جهان عقب نماند. بنابراین، نخبگان کشورمان در هر 
صنعتی قدم می گذارند، به موفقیت های باالیی دست پیدا می کنند. 
در همین زمینه پیامبر مكرم اسالم می فرماید: »دانش اگر در ثریا 

هم باشد مردانی از سرزمین پارس بدان دست می یابند.«
صنعت رباتیک

فناوری رباتیک در ایران رشد قابل مالحظه ای داشته و دستاورد های 
را در زمینه های علمی، تحقیقاتی و نظامی ارائه کرده است. ایران 
که از حدود 11 سال پیش وارد حوزه فناوری و تكنولوژی رباتیک 
شــده و اقدام به تأسیس مرکز سیســتم ها و فناوری های پیشرفته 
دانشكده مهندسی مكانیک و نیز برگزاری رقابت های رباتیک و 
ربوکاپ کرده، توانسته است دستاورد های مختلفی را ارائه کند که 

جدیدترین آن ربات انسان نمای موسوم به »سورنا« است.

صنعت نانو

رهبر معظم انقالب ایران را جزء کشورهای درجه باال در مسئله  
فّناوری نانو و تولید نانویی اعالم کردند و فرمودند: »مطالعه روند 
رشــد کشــور در حوزه فناوری نانو و جایگاه و رتبه ایران در دنیا، 
حكایت از نتایج حیرت انگیــزی دارد.« فناوری نانو موج چهارم 
انقالب صنعتی و پدیده ای عظیم است که به تمامی گرایش های 
علمی راه یافته و از فناوری های نوینی اســت که با سرعت هرچه 
تمام تر در حال توسعه است. تب نخبه پروری علم آموزی در کشور 
ســبب شد تا حوزه نانو به منزله یكی از حوزه های علمی فعال در 
مرز دانش به بلوغ و شكوفایی برسد. نانوتكنولوژی مطالعۀ ذرات 
در مقیاس اتمی برای کنترل آنهاست. هدف اصلی بیشتر تحقیقات 
نانوتكنولوژی شكل  دهی ترکیبات جدید یا ایجاد تغییراتی در مواد 
موجود است. در حال حاضر، قدرت های علمی جهان در حوزه 
نانو، کشــورهای آمریكا، هند، چین، ایران، کره جنوبی، آلمان، 
ژاپن، فرانســه، انگلستان، روسیه، اسپانیا... هستند؛ ایران از نظر 
تولید علم برای سومین سال متوالی رتبه چهارم نانو را تثبیت کرده 

است.)تسنیم(

صنعت هسته ای

اســتعداد باالی نخبگان و دانشــمندان ایرانی ســبب شد که 
جمهوری اســالمی به دانش بومی صنعت هسته ای دست پیدا 
کند و در زمره ده کشــور برتر قرار گیرد؛ به نحوی که در دهه 8۰ 
هجری شمسی وقتی از صنعت هســته ای صحبت شد، مورد 
تمســخر غرب به ویژه سه کشــور مطرح اروپایی قرار گرفتیم. 
صنعت هسته ای به اندازه ای مهم و تأثیرگذار است که به عنوان 
مؤلفه قدرت تأثیرگذار از آن یاد می شــود و کشــورهای دارای 
این صنعت اجازه هسته ای شدن را به هیچ کشوری نمی دهند و 
حصار بزرگی را اطراف آن کشیده اند. تحریم، تهدید، تطمیع، 
ترور، خرابكاری و... مسیرهای پیموده غرب و صهیونیست در 
قبال جمهوری اســالمی ایران است تا اجازه دستیابی و نهادینه 
شدن علم هســته ای را به ایران ندهند. رفتاری که از آن می توان 
تحت عنوان اســتعمار نوین یاد کرد؛ در حالی که دســتیابی به 
دانش هســته ای مطابق پیمان منع گسترش سالح های هسته ای 
»ان پی تی«، حق قانونی هر کشوری است که ایران به این پیمان 

پیوسته و به آن پایبند است.

موانع نخبگان در کشور

دشمنی با ایران ابعاد گوناگونی دارد؛ به گونه ای که حجم دشمنی 
علیه ایران در دنیا بی سابقه بوده است. نخبگان مورد کینه و دشمنی، 
دشمنان قسم خورده نظام اسالمی قرار دارند. ناامیدسازی نخبگان 
از آینده کشور، تطمیع جوانان نخبه و برتر دانشگاهی بر شرایط بهتر 
و... سبب شده است که بخشــی از سرمایه بهتر انسانی کشور به 
مهاجرت دست بزنند. رهبر معظم انقالب می فرمایند: »در بعضی 
از دانشگاه ها عناصری هستند که جوان نخبه را تشویق می کنند به 
ترک کشــور، من صریح می گویم این خیانت است، این خیانت 
است، این دشمنی با کشور است، دوستی با آن جوان هم نیست.« 
به گزارش صبح صادق، به نقل از پایگاه ایمنا بر اساس جدیدترین 
آمارهای رصدخانه مهاجرت ایران، از تعداد دو هزار و ۷۶۵ نفر 
دارندگان مدال المپیاد دانش آموزی در بازه زمانی 8۰ تا 91 بیش 
از هزار نفر مقیم خارج هستند؛ همچنین حدود هزار نفر از آنها نیز 
سابقه خروج دارند و تنها 1۲۲ نفر از مهاجران بازگشتند. همچنین 
بیش از پنج هزار و ۶۰۰ نفر تعداد مشموالن بنیاد نخبگان در بازه 
زمانی 8۰ تــا 9۴ و از این تعداد نیز حدود هزار و ۵۰۰ نفر مقیم 

خارج هستند. حدود هزار و ۵۰۰ نفر نیز سابقه خروج دارند، اما 
تنها حدود ۲۰۰ نفر از آنها بازگشتند. در همین بازه زمانی از تعداد 
حدود ۵۴ هزار نفر از رتبه های زیر هزار کنكور سراسری، بیش از 
هشــت هزار نفر مهاجرت کردند. حدود هزار و ۵۰۰ نفر از آنها 
به کشور بازگشتند. در واقع طبق آمار تبلیغ برای خروج از کشور 
بر روی نخبگان و اســتعدادهای برتر علمی به شدت باالست که 
متأسفانه عده ای در داخل به صورت ناخودآگاه و عده ای دیگر به 
صورت هدفمند، در تالش برای مهاجرت نخبگان کشور هستند؛ 
 در راســتای سیاست های 

ً
اقدامی که برخالف منافع ملی و دقیقا

دشمنان است. بنابراین نقد اصلی در بیانات روز ۲۶ آبان 1۴۰۰ 
رهبر معظم انقالب به کســانی باز می گشت که روزنه های نور و 
امید را برای مردم به خصوص نخبگان کور کرده و به جاده صاف کن 
استعمار تبدیل می شوند.بدیهی است مسئوالن و مدیران باید برای 

بهره مندی کشور از استعداد نخبگی اقداماتی را در نظر بگیرند: 
الفـ  فضای پیشــرفت علمی را از نظر امكانات و آرامش فكری 
در داخل کشور به نحوی مهیا کنند که جوانان کشور تحصیالت 
تكمیلی و ایده های خود را بتوانند در داخل کشــور ارائه بدهند و 

حتی از آنها نیز استقبال و کمک مالی و معنوی صورت گیرد. 
بـ  سیاست گذاری برخی از مسئوالن نباید در کنار شانتاژ سیاست 
ناامیدی دشمنان قرار گیرد. باید سیاست گذاری و هدفمندی آینده 
کشور به نحوی باشد که بر اساس امید و باور ایرانی باشد و نخبه 
را نســبت به آینده کشور امیدوار کرد. تبیین جایگاه کشور نسبت 
به چهل سال گذشته و ارائه آماری دقیق از پسرفت دشمن به ویژه 
غرب در طول چهار دهه گذشــته بهترین ابزار آگاه سازی نخبه از 
شرایط کشــور جمهوری اسالمی و دشمنان نظام اسالمی است. 
متأسفانه بیشتر آمار مهاجرت نخبگان در همان مرحله اول، یعنی 
تكمیل تحصیالت اتفاق می افتد که برای این کار باید سیاست ها و 

مشوق هایی در نظر گرفت. 
جـ  در این میان  به بیراه رفتن اســت اگر تحریم های ظالمانه علیه 
ملت ایران را در جلوگیری از حرکت نخبگان را نادیده بگیرم، سد 
کردن مسیر  تبادالت علمی، جلوگیری از ورود فنون و مواد مورد 
نیاز حرکت علمی  نخبگان ایران و مواردی از این دست نیز برای 
سد کردن مسیر  پیشرفت ملت ایران و در نهایت جذب نخبگان 

ایرانی در کشورهای خود  تالش می کنند.

رشد پایدار  به نوآوری و شرکت های دانش بنیان و گره زدن صنعت به علم و دانش 
)پیوند صنعت و دانشــگاه( تالش کنند. در حقیقت، پیمودن مســیرهای توسعه 
نیازمند افراد متخصص، دلســوز، با هویت اصیل و در یک کالم نخبه وابســته است.  جمهوری اسالمی ایران نیز به منزله کشور 
نخبه پرور توان و اســتعداد باالیی در رسیدن به توسعه دارد و عملکرد چهل دهه گذشته با وجود موانع بسیاری، از جمله تحمیل 
جنگ به مدت هشت سال که آثار و جنایت جنگی نیز بعد از گذشت سه دهه همچنان مشهود است، به جایگاه باالیی از پیشرفت 

رسیده است؛ در این میان جایگاه نخبگان در توسعه و پیشرفت ایران  در حوزه های مختلف بسیار مشهود است.

ایران امید های 
از موانع پیش رو  تا موفقیت نخبگان  در عرصه های گوناگون

نگاهی به نخبگان ایرانی که دشمنان ملت ما راهی جز ترور برای متوقف کردن شان نداشتند

ایران اسالمی پر است از نخبگانی که در راه وطن و پیشرفت و آبادانی آن از هیچ کوششی دریغ نکردند؛ نخبگانی که گاه تا پای جان رفتند و با رشادت ها و حماسه های بسیار به دنیا نشان دادند که حاضر نیستند یک وجب از خاک وطن را به هیچ 
منزلت و ارجی و به هر جایگاه، مقام، مال و منالی بفروشند. آنهایی که چه دیروز و در بحبوحه انقالب و جنگ تحمیلی اگر چشم به دنیای بین الملل داشتند، جاه و مقام وافری در انتظارشان بود و چه امروز و در آستانه پیشرفت های هسته ای 
و علمی. اگر نگاهی از دیروز تا امروز به انقالب اسالمی بیندازیم، در این 42 سال نخبگان بسیاری را خواهیم دید که با وجود آینده ای روشن و هوش و ذکاوت فراوان، راه دفاع و خدمت در میدان های حق علیه باطل را برگزیدند. چه آنهایی 
که دیروز در قامت فرماندهان با ذکاوت، انقالب و روزهای سخت جنگ را با دست های خالی پیش برده و راهبری کردند؛ چه آنهایی که امروز با وجود خطرات فراوان و تهدید و ترور دست از آرمان های انقالب و پیشرفت وطن برنداشتند و 

لحظه ای از تحقیقات و تالش های علمی خود کوتاه نیامدند. 

گروه پرونده
صبح صادق

شهید دانشمندان 

صابر محمدی 
خبرنگار
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»اســدالله علم« یکــی از مهم ترین 
چهره های سیاسی دوران محمدرضا 
شاه پهلوی است. او حدود یازده سال وزیر دربار 
پهلوی و مدتی نیز نخست وزیر ایران بود. علم به 
دلیل مالقات های روزانه با شــاه و سرو سامان 
دادن به امور خصوصی وی، نسبت به رفتارها، 
خلقیات و عادات محمدرضا پهلوی اطالعات 
خوبــی را در یادداشــت های خود به دســت 
می دهــد. اســتقبال از چاپلوســی و تملق، به 
حســاب نیاوردن دیگران، میل به بزرگنمایی و 
تبلیغات پیرامون اقدامات خود، تمسخر مفاهیم 
دینی و دینداران، مشورت ناپذیری، بی توجهی 
به مباحث کارشناســی، چاپلوســی نسبت به 
قدرت های بزرگ، بــاور عمیق به دیکتاتوری، 
خودبرتربینی نسبت به سایر امرا، نفرت از افراد 
مســتقل، تحقیر رجال، احســاس بی نیازی و 
افتخار به عدم اتکا به آرای عمومی، ناسپاســی 
نســبت به دوســتان و خدمت گزاران، رعایت 
نکــردن هنجارهــا در مناســبات خانوادگی، 
اولویت دادن به عیاشــی و سفرهای تفریحی 
و  رفتــاری  ویژگی هــای  از  بخشــی  و...، 
روان شناختی کسی است که 37 سال با حمایت 
قدرت های خارجی و به قیمت فروش استقالل 
و منابع کشــور بر ایران حکومت کرده بود. این 
خصوصیات از زبان اسدالله علم به عنوان کسی 
که حداقل در دهه آخر ســلطنت شاه در مقام 
وزارت دربار جزء نزدیک ترین محارم اسرار وی 
بــود، در کتــاب خاطــرات وی موســوم به 
»یادداشت های علم« منعکس شده است. وی 
در صفحاتــی از این کتاب که به خاطرات روز 

پنج شــنبه 26 مرداد 1351 اختصــاص دارد، 
می نویسد:  )به اعلی حضرت گفتم(:... با وجود 
اینکه موقعیت مناســب حرف هــای خنده دار 
نیســت؛ ولی ناچارم واقعــه مضحکی را که 
دیشب در دفتر نمایندگی اسرائیل در تهران رخ 
داد، گزارش کنم و آن این بود که من مشــغول 
گفت وگو با رئیس ســتاد ارتش اسرائیل بودم و 
درباره پیشــرفت های ایران حرف می زدیم که 
ناگهان ارتشــبد ازهاری مثل خروس بی محل 
پرید میان حرفم و گفت: »در اینجا هر پیشرفتی 
که انجام گرفته یک علت داشته و آن اینکه همه 
مثل سگ از اعلی حضرت می ترسند. اگر کسی 
دســتوری را که او داده انجام ندهد حسابش با 
کرام الکاتبین است.« در اینجا شاهنشاه گفت: 
»اشکال این حرف چیست؟« و من ناچار شدم 
بگویم ترس و وحشــت جانشین درستی برای 
میهن پرســتی و انجام وظیفه نیست. شاهنشاه 
گفت: »باز هم نمی دانم کجای حرف او اشکال 
داشته« که به روشــنی منظورش این بود که در 
آینده بهتر اســت نظراتم را بــرای خودم نگه 

دارم....!«

چاپلوسی فرهنگ  ونق  ر
   دهلیز    

پرابهام ترین بازیگر صحنه انتخابات که حضورش 
در صحنــه انتخابــات بــه آشــوب تبدیل شــد، 
»میرحسین موسوی« بود. وی که اصالح طلبان در 
دهه 1370 از وی به یک ناجی کشور و پدیده عرصه 
سیاســی یاد می کردند و او همــواره از حضور در 
صحنه انتخابات اعراض داشت، به طور مشکوکی 
این بار وارد صحنه انتخاباتی شــد کــه پیروزی بر 
رئیس جمهــور حاضر در صحنه بــا حمایت های 
مردمی که از وی می شــد، کار پر ریسک و غیرقابل 
دستیابی ارزیابی می شد! اما موسوی امیدوار بود با 
داشتن پرونده ای خالی و توجه دادن اذهان  عمومی 
به دوران طالیی نخست وزیری، همانند احمدی نژاد 
در دوره نهم، به یک پدیده در دوره دهم تبدیل شود. 
وی به بســتری کــه جریان دوم خــرداد با همه 
ظرفیتش مهیا کرده بود و تالشــی کــه کارگزاران 
برای ســناریوی بازی برد ـ بــرد و یارگیری از درون 
اصول گرایان انجام داده بودند و نیز پشــتیبانی ویژه 
آقای هاشمی چشم دوخته بود. او همان »احساس 
خطــر« را انگیزه اصلــی ورودش به صحنه رقابت 
بیان کرد که همه این نیروهای فراخوان شده به دنبال 
بزرگ کردن آن و جســت وجوی ناجی برای رفع آن 
بودند. موســوی تصور می کرد اگر نتواند همه این 
جریان کلی را برای اهداف خود مصادره کند، شاید 
بتواند در آستانه دهه چهارم انقالب، جریان سومی 
از منتقدان و ســرخوردگان از دو جناح را در کشور 
ایجاد کند؛ از ایــن رو، در بیانیه اعالم نامزدی خود 
 اعالم خطر می کنم 

ً
تأکید می کند: »اینجانب صراحتا

که تداوم چنین رویه ای به آشفتگی های العالج در 
نظام مدیریتی منجر می شود، تا جایی که یک روز در 

کشور سنگی بر روی سنگ نماند.« 
وی بعد از کناره گیری از جایگاه نخست وزیری 
در ســال 1368 بــه دلیل تغییر در قانون اساســی، 
حضور فعالی در عرصه سیاسی کشور نداشت. فعال 
شدن او پس از یك دوره طوالنی در عرصه انتخابات، 
این ســؤال مهم را در پی داشت که دالیل سکوت 
بیست ساله موســوی چه بود؟ چه عواملی موجب 
شد وی در آن سال های پرماجرا تنها نظاره گر باشد 
و از اعــالم نظر اعراض کند؟ چرا در مقاطع زمانی 

که آرمان های انقالب و حتی شــخصیت برجسته 
حضرت امام)ره( از سوی برخی جریان های تندرو 
مورد هجوم ناجوانمردانه و خباثت آمیز قرار گرفت 
یا وقتی که جایگاه و رکن رکین انقالب اســالمی، 
»والیت فقیه و رهبری انقالب«، از سوی شیخ ساده 
لوح مورد هتک قــرار گرفت؛ آن زمان که نیروهای 
ضد انقالب، خیابان هــای تهران را جوالنگاه خود 
کــرده بودند و تمامی ارزش هــای نظام دینی را زیر 
ســؤال بردند، وی حاضر به واکنــش و حتی اعالم 
نظر نشد و در مواقعی که سکوت نیز به منزله تأیید 
تلقی می شــد، تنها با سکوت معنی دار، از همه این 
وقایع عبور کرد؟ این چه خطر بزرگی است که تنها 
در مقطــع انتخابات دهم چنین پرهیاهــو از آن داد 
سخن می دهد و سکوت بیست ســاله را به خاطر 
آن شکسته است؟ موســوی در تبلیغات انتخاباتی 
همواره حرکت بر مدار قانون را یک ضرورت حتمی 
و گریزناپذیر عنوان می کرد و از همین منظر، دولت 
نهم را به طور گسترده به قانون گریزی متهم می کرد. 
وی این مسئله را یکی از مهم ترین دالیل حضورش 
عنوان کرده، می گوید: »مــن معتقدم اجرای قانون 
هرچند در شکل صوری آن، قدم اول برای هر برنامه 
و سیاست گذاری درست و حفظ کرامت انسانی و 
حفظ منافع ملی است. وقتی قانون گریزی نه یک بار، 
بلکه به دفعات به رویه تبدیل شود، باید درباره نظام 
احســاس خطر کنیم.« اما ملت ایران با مشــاهده 
مواضع و رفتار وی و حامیانش در روزهای انتخابات 

 به سیاست فریب و دروغگویی او 
ً
و پس از آن، کامال

در پایبندی به قانون پی بردند.
مســئله حضور یا عدم حضور میرحســین در 
انتخابات، در طول دوره های پیشــین، به داســتانی 
تکراری تبدیل شــده بــود که جــواب آن از پیش 
مشخص بود: »میرحسین نمی آید! اما این سناریوی 
تکراری این بار صورتی دیگر یافت و حتی کسانی 
که ســال ها از نام موسوی بهره برداری کرده بودند و 
از پرســتیژ و اعتبار سیاسی وی، به نفع جریان خود 
سوء استفاده سیاسی می کردند، نیز غافلگیر شدند و 
همه پیش بینی های خاتمی و یارانش به هم ریخت. 
میرحســین ابتدا با عالیم و نشــانه های وفاداری به 
انقالب، امام راحــل)ره( و ارزش هــای انقالبی، 
وارد فضای تبلیغــات انتخاباتی شــد و در توجیه 
پارادوکس گفتار جدید و رفتار سیاســی 20 ساله و 
در پاسخ به ذهنیت پرسشــگران، با تأکید بر اینکه 
»اصالح طلبی هستم که به اصول رجوع می کنم«، 
به فریب افکار عمومی دست زد تا بتواند با توسل به 
سابقه ذهنی مردم از دوران دفاع مقدس و مسئولیت 
نخست وزیری اش، نظر و رأی اردوگاه اصول گرایان 
و وفاداران به انقالب و نظام را به سمت خود جلب 
کند که این حالت به منزله کاهش رأی از سبد نامزد 

رقیب، یعنی احمدی نژاد نیز به شمار می آمد. 
موسوی با استفاده از واژه ها و شعارهای انقالبی 
و تا حدی تکرار همان شــعارهای احمدی نژاد در 
سخنرانی های تبلیغاتی و مصاحبه ها در کنار تخریب 

دولت نهم و کارکرد آن در عرصه داخلی و جهانی، 
تالش کرد تا نامزدی قابل بررسی و اعتماد جلوه کند. 
وی با سفر به قم و دیدار با برخی از علما و مراجع، 
ســعی کرد از خود چهره ای ارائه دهد که ارادت و 
تعلق خاطر زیادی به دین و آموزه های دینی دارد)!(؛ 
اما بــا کناره گیــری خاتمی از عرصــه رقابت های 
انتخاباتی و تبدیل شــدن وی به عنوان نامزد اصلی 
جبهه دوم خرداد، اولین شائبه ها و تردیدها نسبت به 

وی ایجاد شد. 
چهره وی وقتی نمایان شد که سازمان مجاهدین 
انقالب که حکم نامشــروع بودن خود را از ســوی 
علمای قــم و با تأیید و امضای آیت الله مشــکینی 
گرفته بود و حزب مشارکت که کارنامه افراطی گری 
علیه دین و مقدسات دینی و ملی آن در دوره هشت  
ســاله خاتمی هنوز در خاطر ملت ایران زنده و تازه 
بود، طــی بیانیه های جداگانه کــه از نظر محتوا تا 
حدی نزدیک به هم تدوین شــده بودند، در تاریخ 
 از موسوی به عنوان تنها نامزد 

ً
1388/1/21 رســما

اصلی خود و جریان دوم خرداد حمایت کردند.
با اعالم حمایت رسمی و آشکار همان گروه های 
مذکــور از موســوی، مرحله هجمه بــه دولت و 
سیاســت های اجرایی دولت نهم و احمدی نژاد و 
 ســخیف و جاهالنه به 

ً
تخریب وی با ادبیات بعضا

طور گســترده ای از سوی موسوی و همه کسانی که 
در تیم انتخاباتی، او را یاری می کردند، آغاز شــد و 
هرچه به روز انتخابات نزدیک تر می شدیم، این رویه 
در گستره شهرها و با عناصر کشوری و محلی حامی 

او دنبال شد.
سناریوســازی، برنامه ریزی هدفمند، آرایش و 
آموزش نیروهای به اصطالح پیاده نظام، سازماندهی 
کمیته های راهبردی و عملیاتی و مهیا کردن فضای 
کشور و افکار عمومی برای اتفاقاتی که در صورت 
عدم پیروزی باید به اجرا گذاشــته می شــد، تالش 
بعــدی موســوی و همراهانش بــود. از نظر آنان، 
چنانچه نتیجه انتخابات هرچه غیر میرحسین باشد، 
به منزلــه اجرای ســریع و مرحله بــه مرحله طرح 
عملیاتی اســت که با آموزش های انجام شده قبلی 
و بر مبنای الگوگیری از نمونه انقالب های مخملی 
باید پیاده می شد و چنین شد که موسوی خود بازیگر 
نقــش اول »جنگ نرم« علیه انقالب، نظام، ملت و 

همه دستاوردهای ارزشمند و عزت بخش آن شد.

مهدی سعیدی
دبیرگروهتاریخ

تقویم انقالب

 بزرگ ترین ثمره
 جمهوری اسالمی

 تقویم تاریخی انقالب اسالمی 
روزهای یازدهم و دوازدهم آذر 
مــاه ســال 1358 را بــرای برگــزاری 
همه پرســی قانون اساســی تعیین کرد و 
دستگاه های اجرایی در گرفتن آرای ملت 
پــای کار آمدنــد و مــردم هم بــه پای 
صندوق های رأی رفتند و آرای خودشان را 
درون صندوق ها ریختند. این همه پرسی با 
مشــارکت 99/5 درصد مــردم تصویب 
شــد، به عبارتی رأی نهایی ملت به قانون 
اساسی نظام جمهوری اسالمی داده شد، 
پس از آن امام خمینی)ره( در حاشــیه آن 
مرقوم فرمودند: »قانون اساســی یکی از 
ثمرات عظیــم، بلکــه بزرگ ترین ثمره 

جمهوری اسالمی است.«
  آیت الله دکتر بهشــتی در راه اندازی 
و اداره مجلس خبرگان قانون اساســی و 
اداره آن با مدیریت خیلی خوب و قوی و 
با قدرت و نظــارت در رو ند کار مجلس 
در ابتدا تا انتها، در تدوین قانون اساســی 
با صبرو بردباری کوشید و تمام توان خود 
را به کار گرفت و دستاورد بزرگی را برای 
انقالب و ملت ایران به ارمغان آورد. وی 
قانون اساســی را به منزله یک دســتگاه 
گردش خــون تعبیر می کنــد و همگان 
را برای ســالم نگه داشــتن این دستگاه 
ســفارش می کند و می گوید:  »این قانون 
اساسی درست مثل دستگاه گردش خون 
است. اگر آن را سالم نگاه داشتید،  یکایک 

سلول ها را درست تغذیه می کند.« 
ایشان در ادامه سخنان شان به ضرورت 
آگاهی مردم نســبت به جریــان انقالب 
اشــاره می کند و خطاب بــه ملت ایران 
می گوید: »شــما ملت آگاه که زمان تان را 
درک کرده ایــد و عالم به زمان شــده اید، 
 این خود آگاهی و ایــن حضور آگاهانه و 
متعهدانه را حفظ کنیــد، آن وقت قانون 
اساســی به صورت یک دستگاه گردش 
خون منظــم و دقیق چنــان کار خواهد 
کرد که دیگــر احدی هوس دیکتاتوری و 
حق کشی و تجاوز را به دل راه ندهد.« او 
در ادامه سخنان شان فرمودند: »به نظر من 
این قانون اساســی با یک بافت و محتوا و 
ساخت به نسبت اصیل اسالمی و نشانده  
 نه شــرقی،  نه غربی تا حــدودی زیادی 

هست.«
قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران 
مقدمه ای غنــی دارد که از قیام و مبارزات 
بزرگ ملت ایران و نقش تعیین کننده و مؤثر 
امامت و رهبری حضرت امام خمینی)ره( 
حکایت دارد. این قانون اساسی در اصول 
خود نکات ویژه و منحصر به فردی دارد؛ 
به خصوص در اصل دوم مبنی بر آموزه ها 
و تعلیم اســالمی تنظیم شــد و یکی از 
مهم تریــن اصل هایی اســت که ضامن 
اسالمیت نظام اســت. عالوه بر آن اصل 
قانون اساسی شاخص برجسته ای  پنجم 
است که قانون اساسی جمهوری اسالمی 
را بــا ســایر قوانین نظــام در دین متمایز 
می کند. در واقع ایــن اصل نماد و پرچم 
استقالل کشور را به نمایش گذاشته و اصل 
کلیدی و محوری است که جزء اصول غیر 

قابل حذف قانون اساسی است.

سیدمهدی حسینی
مورخوپژوهشگر

مروری بر مفاسد دربار رژیم دیکتاتور پهلوی
از شاخصه های  »اســتعمار« مفهومی جدید 
دوران مــدرن اســت که با شــکل گیری نظام 
ســرمایه داری و تغییرات اجتماعی، سیاسی و 
اقتصادی قرون پانزدهــم به بعد درهم آمیخته 
اســت. مســئله گســترش ارضی، تشــکیل 
امپراتوری و سلطه قوی بر ضعیف، ویژگی هایی 
است که به طور معمول در تعریف امپریالیسم به 
کار می رود و در طول تاریخ همواره وجود داشته 
است؛ اّما منشأ و نقش گسترش گرایی در دوران 
اقتصادی ـ  با سایر سیســتم های  سرمایه داری 
اجتماعــی متفــاوت اســت و درک این نکته 
برای فهم ماهیت و ساخت سرمایه داری و نیز 
درک جنبه های بی مانند امپریالیسم کشورهای 

سرمایه داری، ضروری است.
در سیســتم اجتماعــی ـ اقتصــادی کهن، 
ریشه های اقتصادی گســترش گرایی مبتنی بر 
گرفتــن »خراج« بود؛ یعنی در واقع، ســرقت 
مــازاد موجود و قابل حصــول از جوامعی که 
از نظــر اقتصــادی ضعیف تر بودنــد. به طور 
عمده، امپراتوری های کهن اســاس اقتصادی 
سرزمین های تصّرف شــده یا تحت سلطه را 
دست نخورده باقی می گذاشتند. غارت، دزدی 
دریایی، اســارت بردگان و تشکیل مستعمره، 
نشــانه های امپراتوری هــای دوران پیــش از 

سرمایه داری است.
امــا، در مــورد آغــاز دوران جدید رشــد 
سرمایه داری و تغییر ســاختارهای اجتماعی، 
اقتصادی و سیاسی و پیوند آن با استعمار، باید 
گفت که هرچند کشورهای استعمارگر ابایی از 
سرقت مستقیم نداشتند؛ ولی افزایش و گسترش 

ثروت و قدرت شــان مســتلزم چیزی بیش از 
صرف خراج و انتقال مــازاد خارجی موجود 
بود. آنچه در این شیوه تولید تازه بود، ضرورت 
درونی آن در مــورد تولید و فروش، در مقیاس 
ت این امر گسترش 

ّ
هرچه وســیع تر بود و به عل

جغرافیایی کشورهای ســرمایه داری، منجر به 
دگرگونی اساسی پایه های اقتصادی بقیه جهان 
شد؛ به نحوی که به ایجاد یک مازاد روزافزون 
سرمایه در کشورهای »متروپل« انجامید. این 
تفاوت در نحوه گســترش، در تغییراتی که در 
طول تکامل خود سرمایه داری رخ داد، به خوبی 
نشــان داده شده اســت؛ به عبارت دیگر نحوه 
گســترش، در ارتباط با ماهیت و نیازهای یک 

سرمایه داری در حال تحّول بوده است. 
گفتنی است، سرمایه داری نیز در طول چند 
سده اخیر تحّوالتی را ســپری کرده است و از 
سرمایه داری تجاری و ســرمایه داری صنعتی 
اولیه مبتنی بر رقابت، به ســوی ســرمایه داری 
انحصاری و شکل گیری تراست ها و کارتل های 
یتی، تحّول یافته اســت و متناسب با آن 

ّ
چند مل

اســتعمارگری و شــیوه های آن نیز تغییر یافته 
است.

   حافظه    

 از خراج تا تاراج
سرمایه   داری و آغاز دوران استعمار مدرن

 حضور مشکوک متوهم غایبتاریخ
انتخابات ریاست جمهوری دهم و صف آرایی جریان های سیاسی  ـ ۱۱
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سیاست
۱۱

از  پــس  امجــد  شــیخ محمود 
موضع گیری های حیرت انگیز در فتنه 
1388، با سرعت بیشتر در مسیر زاویه گیری از 
انقالب قرار گرفت. در 25 آذر 1399 و پس از 
اعدام روح الله زم، گرداننده شبکه ضدانقالبی 
آمدنیوز، در تحلیلی فاقد وجاهت و همســو با 
شــبکه های معانــد، رهبر معظــم انقالب را 
»مسئول مســتقیم تمام خون های ریخته شده و 
کشته ها از سال 1388 به این سو« دانست و در 
مواضعی تحیرآور، از زم با عنوان »شهید« یاد 
کــرد و گفت: »همه افرادی که در چهل ســال 
اخیر مظلومانه کشته شده اند را شهید می دانم.« 
دایــره انتقــادات رادیکالی امجد عــالوه بر 
مسئوالن ارشد نظام اسالمی، دامن شخصیت ها 

و مراجع دیگر را نیز گرفت.
 انتقاد تند وی از آنچه سکوت علی سیستانی 
در قبــال اعدام روح اللــه زم می نامید، موجب 
تعجب همــگان از جمله محمدعلی آهنگران 
که روزگاری به شاگردی وی افتخار می کرد نیز 
شــد و آهنگران در کانال تلگرامی اش نوشت: 
»بعد از شــهادت حاج قاســم خودش گفت 
شهید سلیمانی امتیازش معنویت و روحانیت 
و محاســن اخالقی اش بوده و کسی در تشییع 
جنازه اش شرکت کند ان شــاءالله اهل نجات 

است«! 
حال باید از اســتاد اخالق دیروز و همکار 
امروز رســانه های مخالف انقالب پرسید که 
چه اتفاقی افتاده است که شما به کسی که گرای 
ترور حاج قاســم را در آمدنیــوز  داد و با الفاظ 
توهین آمیز از او یاد  کرد، امنیت کشور را به خطر 

 انداخت و به بزرگان و علما و انسان های شریف 
جسارت و اهانت  کرد، لقب شهید می دهید؛ اما 
به بزرگان نظام و رهبری آن چنین ناجوانمردانه 
می تازید؟! آیا اطالق شــهید به کســی که در 
توهین به امام خمینی)ره( و ارزش های انقالب 
از هیچ کوششی فروگذار نکرد، خروج از مسیر 
عدالت نیست؟ مگر همین سردار شهیدی که 
شاخصه اش به گفته شما روحانیت و معنویت و 
محاسن اخالقی بوده، نگفت: »نسبت به امام ما 
کسی را نداریم در هیچ بعدی از عالم اسالمی 
مثل مقام معظم رهبری، اشبه  به امام.« چطور 
ممکن است با آن سوابق دوستی دیرینه با رهبر 
معظم انقالب، او را مسئول خون ها و کشته ها 

در طول 40 سال بدانید؟! 
حجت  االســالم علی اکبر نــوری، مدرس 
حوزه علمیه قم و از دوستان سابق آقای محمود 
امجد خطاب به وی نوشــت: »خــود را فدای 
فرزنــدان خود نکنید و از ارتباط با افرادی که با 
نظام و رهبری زاویه دارند، پرهیز کنید تا موجب 

سوء استفاده افراد ناالیق نشوید.« 
آقای نوری همچنین خطاب به آقای امجد، 
بیان داشت: »آیا دوســتان قدیمی تان فضال و 
علمای کرمانشــاهی، به صورت های مختلف 
شــما را نصیحت نکردند و به زبان حال وقال به 
شما عرض نمی کردند که شــما برای ورود به 
میدان سیاســت توانایی الزم را ندارید؟ شما 
حاضر به قبــول این توصیه ها نشــدید و حال 
دیگران را دعوت به عدم استبداد رأی می کنید 
در صورتی که خود به نسبت به همه افراد به آن 

محتاج تر هستید.«

   فراز و فرود محمود امجد  ـ 6

دفاع از آمدنیوز!

   ریزش ها    

موضوع نفوذ و وابسته سازی احزاب به 
یکی از بلوک های غرب یا شــرق از 
بخش های تلخ تاریخ احزاب در ایران اســت. 
همانطور که وابســتگی فکــری احزاب چپ 
مارکسیســتی وابســتگی تشــکیالتی را برای 
شوروی ایجاد کرده بود، وابستگی فکری احزاب 
لیبرالی نیز به نوعی وابستگی تشکیالتی را برای 
سرویس های اطالعاتی غرب و آمریکا و انگلیس 
به وجــود آورده بــود. حزب »ایــران نوین« به 
دبیرکلــی »حســنعلی منصور« یکــی از این 
نمونه هاســت. حسین فردوســت در این زمینه 
می نویسد: »سرهنگ گراتیان یاتسویچ رئیس سیا 
در ایران و ســپس دبیر اول ســفارت آمریکا در 
تهران که مســتأجر حســنعلی منصور بود، در 
تشــکیل ایــن ســازمان و ارتقای وی تــا مقام 
ایفــا  مؤثــری  نقــش  نخســت وزیری 

نمود.«)فردوست، همان: 357(
عمق و دامنه نفوذ آمریکا و سازمان سیا در این 
حزب به گونه ای بود که هدایت اصلی حزب در 
اختیار مقامات سیاسی و اطالعاتی آمریکا بود. 
گزارش های ســاواک به خوبی این نفوذ را نشان 
می دهد. آنجا که گزارش شد: »در حزب ایران 
 نوین کمیتــه محرمانه ای وجود دارد که از طرف 
مقامات سیاســی آمریکا )سازمان سیا( تقویت 
 در اختیار 

ً
می شود و قدرت داخلی حزب کامال

این کمیته اســت و هر تصمیمی که این کمیته 
بگیرد شــورای مرکزی حزب کورکورانه آن را 
مورد تصویــب و تأیید قــرار می دهد.«)مرکز 

بررسی اسناد تاریخی، 1383، ج2: 351(
»نصرالله سبزواری« رئیس دبیرخانه حزب 
ایران  نوین، هــدف نفوذ ســیا در این حزب را 
تعیین وزرایی برای دولت دانست که صددرصد 
در اختیار آمریکا باشند و بی چون و چرا نظرات 
آنها را اجرا کنند.)همان: 352( از این رو، حزب 
ایران نوین با حمایت آمریکا و دســتگاه دولتی 
اکثریت مجلس بیست ویکم را در اختیار گرفت و 
حسنعلی منصور، دبیرکل این حزب نخست وزیر 
شد. مهم ترین محصول این نفوذ تصویب الیحه 
مصونیت قضائــی کاپیتوالســیون در مجلس 
شــورای ملی بود. در حالی که اگر این حزب، 
اکثریت مجلس را در اختیار نمی گرفت، معلوم 
نبود کاپیتوالســیون به تصویب برســد. )ر.ک. 
اســتادی، 1381: 190( تبعید امام خمینی)ره( 
به عنوان مخالف الیحه کاپیتوالسیون از سوی 
حسنعلی منصور نیز یکی دیگر از کارکردهای 
نفوذ مزبور بود و بنابر خاطرات فردوســت، این 
تبعید به دستور مستقیم آمریکا انجام شد)ر.ک. 

فردوست، همان: 517 ـ516(
ســازمان ســیا عالوه بر نفوذ بر جریان های 
لیبرالی و غرب گرا، جریان چپ مارکسیســتی 
را هم جزء اهــداف نفوذ خود قــرار داده بود؛ 
برای نمونه عوامل سیا توانستند با نفوذ در میان 
حزب توده، شبکه نظامِی آنان را در میان ارتش و 
نیروهای نظامی کشف کنند.)ر.ک. آبراهامیان، 

)415 :1399

چهره پنهان سیاست  ـ ۲۲

نفوذ سیا در احزاب

   آفاق    

خرد

سیاست نامه

سیدمحمدکاظم یزدی-۱۳

 قاعده تألیف قلوب

قواعد فقه سیاسی در جهت دهی صحیح 
به اندیشه سیاسی اندیشــمندان و فقهای 
مسلمان، اعم از شیعه و سنی حائز اهمیت 
هستند. در این شــماره دو قاعده  دیگر از 
منظر اندیشه فقهی و سیاسی سیدیزدی را 

بررسی می کنیم. 
یکی از قواعد فقهی که به طور کلی در 
روابط مسلمین با غیر مسلمین و به عبارت 
دیگر در روابط خارجی کشــور اسالمی و 
روابط با اقلیت ها استفاده می شود، قاعده 
»تألیف قلــوب« به معنــای ایجاد الفت 
و مهربانی در قلب هاســت. فقهــا از این 
موضوع بیشتر درباره مصارف و مستحقان 
زکات بحث می کنند. به اعتقــاد آنان، بر 
حاکم اسالمی الزم است بخشی از زکات 
را در به دست آوردن دل کفار یا مسلمانان 
ضعیف االیمان هزینه کند. سیدکاظم یزدی 
اهداف تألیف قلوب کفار را ایجاد الفت و 
میل به اسالم و ایجاد انگیزه در کفار برای 
کمک به مسلمانان در جهاد یا دفاع می داند، 
به عالوه اهداف تألیف قلوب مسلمانان را 
تقویت اعتقاد مسلمانان ضعیف االیمان و 
ایجاد میل در آنها برای شــرکت در جنگ 

تلقی می کند.1
دغدغــه اصلی کاظم یــزدی حفظ و 
تقویت دین و کیان کشــور اسالمی است. 
او بر اســاس این دو هدف، اهداف تألیف 
قلوب را برشــمرده است. به نظر می رسد 
حقیقت امر نیز چنین باشــد؛ زیرا زکات 
مالیاتی اســت که شــارع برای مصارف 
حکومــت وضع کرده تا حاکــم نیازهای 
جامعه را از این طریق برآورده کند و بدیهی 
است که یکی از مهم ترین نیازهای جامعه، 
حفظ اعتقادات و دین مردم و دفاع از کیان 

کشور اسالمی است.
یکــی دیگــر از قواعد فقهــی، قاعده 
»حرمــت تقویت کفر« اســت که عقل و 
نقل توأمان بر آن داللت دارند و جمله »او 
یقوی به الکفر والشــرک« که در حدیث 
تحف العقول است، بهترین دلیل بر اثبات 
این قاعده است.2 حکم فقهی موارد زیادی 
را می توان به استناد این قاعده روشن کرد. 
بر اساس این قاعده، برخی معتقدند چون به 
طور کلی تقویت کفار و دشمنان دین حرام 
است، فروش سالح به کفار در حال جنگ 
یا صلح حرام است؛3 البته حرمت فروش 
سالح به کفار در حال جنگ به دلیل حرمت 
اعانه بر اثم نیز هست. ناگفته پیداست که 
فروش ســالح به کفار را نمی توان به طور 
مطلق حرام دانســت؛ زیرا گاه این امر از 
دیدگاه شــرع مجاز می شود؛ مانند فروش 
ســالح به کفار در جنگ یکدیگر یا برای 
تقویت بودجه دولت اسالمی و فعال شدن 
کارخانه های تسلیحاتی، البته به شرط اینکه 
کفار از این سالح ها علیه مسلمانان استفاده 
نکنند که این شــرط از قاعده حرمت اعانه 
بر اثم مستفاد می شود. شاید بتوان حرمت 
حفظ کتــب ضاله را نیــز از مصادیق این 
قاعده دانســت. سید در شــرح این عنوان 
حرام می گوید: »خصوصیتی برای کتاب 
وجود ندارد، بلکه هر آنچه موجب اضالل 
و گمراهی اســت مشــمول این حرمت 
می گردد.«4 بدین معنــا که چون کتب از 
 این 

ً
مصادیق غالبی اضالل اســت و قبال

روش متــداول بــوده، در روایــات از این 
موضوع یاد شده است. در حالی که کتاب 
موضوعیتی ندارد وحفظ هر آنچه موجب 
گمراهی اســت حرام است، حتی حفظ 
مسجدی که برای گمراه کردن افراد ساخته 
شده است؛ همانند مسجد ضرار که پیامبر 

دستور تخریب آن را صادر کردند.
منابع در دفتر نشریه موجود است.

فتح الله پریشان
دبیرگروهاندیشه

سیامک باقری
دکترایعلومسیاسی

نتیجه ای که از نوشتار قبلی حاصل شد، می تواند 
در نسبت با آنچه هابر ماس درباره ورود »سیستم« 
)نظام سیاسی( به جهان زیست و سیطره عقالنیت 
فنی بر زندگی انســان ها می گویــد، مورد بحث 
قرار گیرد. اینکه گفتیم نظام معنایی جامعه )نظام 
باورمندی و آگاهی های مشــترک( تحت الشعاع 
قدرت اجرایی و فنی، از سرچشمه های خود دور 
شــده و رنگ مادی به خود گرفته است، به آنچه 

هابر ماس می گوید نزدیک است.
 اما تفاوت بســیار مهم در این است که هابر 
ماس راه رهایی را در زنده کردن عقالنیت انتقادی 
به مدد زبــان و گفت وگو می داند، حال آنکه طبق 
آنچه گذشــت فربه کردن زبان در قرن بیســتم، 
خود ســبب نشاندن آن به جای معنا و حتی تفکر 
شــده اســت و به دلیل کارکردهــای خاصی که 
زبان دارد، این اتفاق نه نتها مانع تمامیت خواهی 
عقالنیت فنی و کارکردی نشده، بلکه مسیر آن را 
آسان کرده است. گفته شد که نوع نگاه به زبان به 
 زبان را 

ً
محدودسازی آن راه نمی برد؛ بلکه اساسا

هم با نگرشی انتقادی می نگرد. آنچنان که مولوی 
می گوید: 

»ای زبان تو بس زیانی مر مرا/ چون تویی گویا 
چه گویم من تو را«

البته نباید فراموش کرد که هابر ماس هم وقتی 
از گفت وگو صحبت می کند، برای آن شرایطی را 
در نظر می گیرد که یکی از مهم ترین آنها صداقت 
طرف های گفت وگوســت. حاکم کردن اخالق 
بر گفت وگو برای کاســتن از یکه تازی زبان امری 
الزم اســت، اما مهم ســازوکار این اقدام است. 
شاید برای هابر ماس در جامعه منظم و مکانیستی 
آلمان، این ضرورت مسئله مهمی نبوده است، اما 

برای جامعه ایران می توان این موضوع را یکی از 
مسائل بنیادین دانست.

 Bزبان، سیستم و معنا
این سه مفهوم خالصه این گزاره است که »آشوب 
زبانی ســبب آشفتگی ساختاری شــده و از این 
طریق نظام معنایی جامعه را با گسســت مواجه 
کرده اســت.« آشــوب زبانی می تواند مساوی با 
 این گونه نیست. 

ً
آشــوب فکری باشــد، اما الزاما

رابطــه زبان و تفکــر، رابطه پیچیده ای اســت و 
درباره آن دیدگاه های مختلفی مطرح اســت. به 
عبارت خیلی ساده، برخی به تقدم ذهن بر زبان، 
برخی به تقدم زبان بر ذهن و برخی دیگر به رابطه 
دیالکتیکی میان ایــن دو حوزه معتقدند. از منظر 
موضوعی که در این نوشتارها دنبال شده است، در 
اینجا بهتر است از صورت بیرونی و جنبه عملی 
زبان، که همانا گفتار است، آغاز کرد. این سرآغاز 
به معنای انحراف از سیر بحث نیست، بلکه پیشتر 
گفته شــد زبان به دلیل ماهیــت تکنیکی خود به 
سیطره عقالنیت فنی و تکنیکی کمک می کند و 
 نظر نبود؛ بلکه 

ّ
در آنجا تنها جلوه بیرونــی آن مد

ادعای نگارنده بر این اســت که ذات زبان به مثابه 
نظامی از کلمات و قواعد دســتوری قراردادی در 
ذهن به عقالنیت فنی و تکنیکی نزدیک اســت و 
از این رو اگر با اعتقاد به اســتقالل ذهن از زبان، 
موازنه تفکر و زبان به سود زبان شکل گیرد، وجه 
بیرونی و عملی زبان )گفتار( به خطابه راه می برد 
و از محتوای معرفتی آن کاسته می شود. در اینجا 
دغدغه صدارِت معنا و نقش زبان و سیاســت در 
دور کردن نظام معنایی جامعه از سرچشــمه های 
خــود، ما را به تأمل در نقش جلــوه بیرونی زبان 
در حوزه سیاســت، یعنی گفتار نخبگان سیاسی 
و بیان اشــکاالت مرتبط با آنها رهنمون می کند، 
در عین حــال از جلوه بیرونی بــه ذات زبان نیز 
می توان نگریست. گفتاِر نخبگان سیاسی ایران از 
مشــکل بزرگ »عدم مواجهه صریح با واقعیت« 

برخوردار اســت. این مشــکل می تواند در ذات 
»عاطفی و شــاعرانه« زبان ایرانی ریشــه داشته 
باشد و البته سلسله این علل و ذات شاعرانه زبان 
را می توان تا متافیزیک و الهیات دنبال کرد؛ اما به 
دلیل محدودســازی بحث در همین نقطه توقف 

می کنیم.
عدم مواجهه صریح بــا واقعیت، توجیه را بر 
می انگیزد و این، حجم گفتار را افزایش می دهد 
و همچنــان میــان امر واقــع با تفکر و اندیشــه 
فاصله می انــدازد. حجم زیــاد گفتارهایی که با 
واقعیت مواجهه صریــح ندارند، در نوع مواجهه 
سیاســت مداران با نظام معنایــی جامعه اخالل 
ایجاد می کند، یعنی آنان همواره به سراغ این نظام 
معنایی می روند تا با تأویل و تفسیر خاص خود از 
این حوزه، پشتوانه ای را برای غلبه بر سردرگمی ها 
به دست آورند. به این ترتیب، نظام معنایی جامعه 
در پرتو مواجهه و مداخله مکرر حوزه سیاســت 
و تفسیرهای متکثر سیاست مداران قرار می گیرد 
و به عبارتی معنا به ابژه ای برای زبان غیرواقعی و 
گفتارهای زیاد، گوناگون و متکثر تبدیل می شود 
و این گونه اســت که حوزه معنایی گسیخته شده 
و صدارت معنا با مانع مواجه می شــود. روشــن 
است که گسست سرمایه اجتماعی و رقابت های 

خودخواهانه در چنین وضعیتی ریشه دارد.

 Bزبان، آموزش و حزم
نقد قدرت اجرایــی و یکی از مهم ترین مبانی آن 
که همانا زبان ـ با هر دو وجه ذاتی و بیرونی خود ـ 
است، یکی از وسایل برافراشتن معنا و صدارت 
بخشیدن به آن بوده و آنچه درباره تأثیر زبان و گفتار 
سیاسی بر حوزه معنایی جامعه گفته شد، جلوه ای 

از این رویکرد انتقادی است. 
از منظر ایجابی و ارائه سازوکاری که در ابتدا 
گفته شد، برافراشتن معنا و احیای صدرنشینی آن 
وابسته به نظام تعلیمی و آموزشی ـ پرورشی جامعه 
اســت. در جامعه کنونی ایران نهادهای آموزشی 

و پرورشــی مختلف و متکثری ظهــور کرده اند. 
هرچند ایــن موضوع متأثــر از ماهیت فرهنگی 
انقالب اســالمی است، اما باید ساماندهی آنها ـ 
حذف و تجمیع به نفع نهاد آموزش و پرورش ـ به  
 در دستور کار قرار گیرد. جامعه امروز ایران با 

ّ
جد

حجم باالی گفتار مواجه است؛ آن هم گفتارهایی 
که ذات زبانی و جلوه بیرونی آنها شناخت صریح 
واقعیــت را بــا چالش مواجه کرده اســت و این 
وضعیت به ضعف تفکر و اندیشــه منجر شده و 
به تبع آن اتصــال آموزش و پرورش با تفکر دچار 

اخالل شده است.
 یک نظام تعلیمی واحــد و مقتدر، همچون 
ستونی اســتوانه ای و محکم، رسیدن نخبگان و 
سیاست مداران به قدرت را در مسیری تدریجی 
و تعلیمی قــرار خواهد داد و حــزم و احتیاط را 
جایگزین شــتاب و هیجان در حوزه سیاســت 

خواهد کرد. 
نتیجه مهم تر احیای شایستگی و اهمیت دادن 
به آن خواهد بود. وقتی زبان ابزار سیاســت قرار 
 درک و تمیز شایستگی با بحران 

ً
می گیرد، اساسا

مواجه می شــود و تنها یک نظام تعلیمی واحد و 
مقتدر می تواند به احیای ارزش شایستگی و سپس 
شایسته ساالری منجر شــود. این مسیر همچنان 
نتایج مهم تری را می پرورد و نتیجه دیگر حاکمیت 
اخالق بر سیاســت خواهد بــود و به این ترتیب 
هر فردی به خود اجازه نخواهد داد ُپســت های 

پیشنهادی را به سرعت اشغال کند.
در مجموع حاصل این ســه نوشــتار در باب 
صدارت معنا، به نتیجه ای می رسد که در جامعه 
امروز بدیهی انگاشته شده است و همین بداهت 
ارزش ها و عرضه عریان آنها به کم ارزش شدن آنها 
انجامیده است. سخن گفتن از ارزش ها را باید با 
تبیین مســتدل مبانی آنها دنبال کرد تا قدر ارزش 
نادیده گرفته نشود و احیای نظام تعلیمی واحد و 
مقتدر تنها راه حفاظت از ارزش، معنا، عقالنیت و 

اخالق در جامعه امروز ایران است.

حمزه عالمی
دکتریاندیشهسیاسی

معنا صدارِت 
اهمیت معنا و ارتباط آن با حل مسائل امروز جامعه ایران  ـ بخش سوم

ونی زبان و حفظ صدارت معنا ثــار جلوه ذاتی و بیر  آ
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مجازستانزندگی

   خبر خوب       نرم افزار       پژواک    

ابرپردازشگر ایرانی با قابلیت 6 
ثانیه،  هزار میلیارد عملیات در 
امکان پردازش تمام اطالعات از 
جمله داده متنی، تصاویر، ویدئو 
و صــوت را در کوتاه ترین زمان 
ممکن ایجاد کرده اســت. این 
ایران ساخت یک محصول  برد 
منحصربفرد اســت کــه نمونه 
بردهای  و  نــدارد و  خارجــی 
پردازنده مشــابه گران تر از این 

پردازنده داخلی هستند. کاربرد ابرپردازنده به قدری زیاد است 
که می تواند نیاز صنایع مختلف را برطرف کند و مانع خروج ارز 
از کشور شود. سیستم کنترل پرواز یکی از صنایعی است که از 

این ابرپردازنده استفاده می کند.

ایرانی پردازشگر  ابر  
محاسبه 6 هزار میلیارد عملیات در ثانیه

نگرانی از اثرات ســوء شبکه های 
اجتماعی بــر روی کــودکان در 
انگلیس تا آنجا حد افزایش یافته که 
مقامات این کشور به دنبال ممنوع  
کردن ارسال پیام مستقیم از سوی 
بزرگساالن برای کودکان هستند. 
»دیم مالنــی داوز« مدیر اجرایی 
رسانه ای  مقررات  تنظیم  سازمان 
انگلیــس موســوم بــه »آفکام« 
هشدار داده است افرادی که به آن 

بی اعتنایی کنند باید مجازات شــوند. او افزوده است، پلتفرم هایی 
مانند اینســتاگرام با هدف محافظت  از نوجوانان باید بازمهندسی 
شوند. انگلیس در سال 2023 به دنبال وضع قوانینی گسترده برای 

حفاظت از کودکان و نوجوانان در شبکه های اجتماعی است.

 حفاظت از فرزندان
ممنوعیت ارسال پیام به کودکان

»ذره بین« یک »جویش گر ـ مرورگر« 
است که تجربه  متفاوتی را در وبگردی 
برای کاربران رقم می زند. هدف اصلی 
در ذره بین تسهیل دسترسی به خدمات 
و ســرویس ها و اطالعات دنیای وب 
اســت. ذره بین عالوه بر نمایش نتایج 
موتورهای جست وجو)نظیر گوگل( از 
طریق فراجست وجوگر خود، امکانات 
و ســرویس های ویژه طراحی شــده 
مختص کاربران ایرانی را ارائه می کند. 

ارائه پاسخ های هوشمند مختص کاربران ایرانی، جست وجو و گشت وگذار 
در محتوای شبکه های اجتماعی، پیام رسان ها و...، جست وجو و شنیدن در 
دنیای آواها)شــامل موسیقی، سخنرانی، پادکست، و...( و جست وجو در 

فروشگاه های اینترنتی از ویژگی های اختصاصی ذره بین است.

ذره  بین
فراجست وجوگر فارسی

 سیدعزت الله ضرغامی، وزیر میراث فرهنگی 

و گردشگری: ســاکنین جزایر، مهم ترین 

ظرفیت ما در رونق گردشــگری دریایی 
باغیرت،  ســخت کوش،  آنان  هســتند. 
پرانگیزه و هنرمندند. در سفر به هرمزگان، 
و  بررســی  را  عقب ماندگــی  دالیــل 
تصمیمات الزم را اتخاذ کردم. درب قلعه 
پرتغالی ها را هــم به روی مردم باز کردم. 

تعطیلی آن بال وجه بود!

حمزه غالبی، کاربر فضای مجــازی:  اگر با 

گفت وگو و اســتدالل و چانه زنی می شد 
دشــمنی آمریکا رو تعدیل کرد، 30 سال 
تالش تیــم روحانی برای مذاکره با غرب 
بــه وضعیت فعلــی، یعنی شــدیدترین 
تحریم های تاریخ ختم نمی شد. هر دور 
عزم رفع تنش کردیم، باتالق رابطه با غرب 

برای ما پرخطرتر شد.

سیدعلی موسوی، فعال رسانه ای:  در تغییر 

رویه صدا و ســیما همین بــس که اخبار 
20:30 اغتشاشــات اصفهــان را به طور 
کامل پوشــش و صحنه های درگیری را 

نشان داد.

محمــد میرزایــی، کاربر فضــای مجازی: 

 در بحــث آب اصفهــان وقتــی دولت و 
قبال  در  صداوســیما عملکرد درســتی 
مشکل مردم نشــان دادن، فرصت طلبان 
جور دیگه ای وارد صحنه شــده و مســیر 
اعتراضــات را تغییــر دادن. بزرگ ترین 
خیانت به مطالبات مردم همیشــه توسط 
کسانی رخ می ده که میان البه الی مردم و 

فضا رو به آشوب می کشن.

مصطفی سیستانی، کاربر فضای مجازی:  به 

عنوان یک بچه کشــاورز شرق اصفهانی 
می گویم یک نفر از افــرادی که امروز در 
اصفهان به اعتراض همراه با خشــونت 
دست زدند، درد آب کشاورزی نداشتند! 
با توجه به شنیده شــدن صدای اعتراض 
از سوی مسئوالن، کشاورزان  کشاورزان 

 هیچ فراخوان و تجمعی ندارند.
ً
فعال

علی بهــادری جهرمی، ســخنگوی دولت: 

 برگزاری جلسه شورای عالی فضایی پس 
از ده سال نویدبخش  آینده روشن فضایی 
ایران اســت که می تواند در بهبود کیفیت 
محیط زیســت، مخابرات، مدیریت آب 
و کشــاورزی، دریانوردی، هواشناســی 
و... مؤثر باشــد. ان شاءالله عقب افتادگی 
ســال های اخیر کشور در  صنعت فضایی 
جبران و از دانشــمندان ایرانی این عرصه 

حمایت خواهد شد.

محمدمهدی اســماعیلی، وزیر ارشــاد:  در 

آخرین ســاعات طرح  پاییزه کتاب، بیش 
از 425 هــزار کتاب به مبلغ حدود ٢٨٠ 
کتابفروشــی های کشور  از  ریال  میلیارد 
خریداری شــده است. حرکت به سمت 
عدالت فرهنگی و توجه به شهرهای کمتر 
توسعه یافته وجه تمایز این دوره نسبت به 
دوره های قبل بود و طرح به مدت پنج روز 

دیگر در این شهرها ادامه خواهد داشت.

فائزه طایی، کاربر فضای مجازی: می دونین 

آمریکا صدرنشین متهمان کودک کشی در 
جهانه؟ یا از اون جالب تر می دونین آمریکا 
بزرگ ترین سیستم بازداشت مهاجران رو 
داره؟جالبش اینجاست که همین آمریکای 
نایس! حقوق بشــر در ایــران رو محکوم 

می کنه!

صدرا، کاربر فضای مجازی:  ترکیه که تحریم  

نیســت، حرف آمریکا رو هم گوش میده 
کلی هــم گردشــگر دارن، همه چی هم 
آزاده، پس چرا لیر ترکیه هی ارزشش کمتر 

میشه؟ چرا اصالح طلب ها الل شدن؟

   نکته گرام   

رهبر معظم انقالب اواخر آبان ماه در دیدار با نخبگان 
علمی کشــور فرمودند: »خب من در ذیل این مسئله  
 بحث هوش مصنوعی 

ً
فاقا

ّ
محوری که عرض کردیم، ات

را نوشته ام که امروز یکی از دوستان دربار ه  آن صحبت 
کردند؛ من پیشنهاد می کنم یکی از مسائلی که مورد 
تکیه و توّجه و تعمیق واقع می شــود، مســئله  هوش 
مصنوعی باشــد که در اداره  آینــده  دنیا نقش خواهد 
داشت؛ حاال یا در معاونت علمی رئیس جمهور یا در 
اقل در ]بین[ 

ّ
دانشگاه باید کاری کنیم که ما در دنیا حد

ده کشــور اّول در مورد هوش مصنوعی قرار بگیریم 
که امروز نیســتیم؛ امروز کشورهایی که درجه  اّول در 
مسئله هوش مصنوعی هستند، حاال غیر از آمریکا و 
چین و مانند اینها که در رده های باال هســتند، بعضی 
از کشورهای آســیایی هم هستند، بعضی کشورهای 
اروپایی هم هســتند ]اّما[ ما نیستیم؛ البّته کشورهای 
 بیشتر هم هســتند؛ در آن ده  رتبه اّول، 

ً
آسیایی ظاهرا

تعداد کشورهای آسیایی بیشتر است. باید کاری کنیم 
اقل به ده کشور اّول دنیا در این مسئله برسیم.«

ّ
که حد

از اولین باری که واژه هوش مصنوعی را شنیده ایم، 
شــاید بیش از 10 سال می گذرد! بیشــتر ما اولین بار 
ایــن واژه را در فیلم های علمــی و تخیلی تلویزیون 
شنیده ایم، جایی که ربات های انسان  نما در پی برتری 
یافتن بر نمونه اصلی خود یعنی بشــر بوده اند، اما این 
 یک تصور هالیوودی و ســینمایی از 

ً
تصــور ما صرفا

هوش مصنوعی است. تعریف کامل هوش مصنوعی 
که هیچ یک از ابعــاد این ابرواژه را جا نیندازد، کاری 
سخت است؛ اما هوش مصنوعی را می توان گستره ای 
از فعالیت هایی دانست که هدفش ساده سازی کارهای 

غیرممکن یا طاقت فرسا برای انسان است.
هوش مصنوعی آنچنان جایگاهی در سیاستگذاری 
 به یکی از 

ً
دولت ها دارد که امانوئل مکرون شــخصا

دانشمندان کشورش که جایزه ای علمی در زمینه هوش 
مصنوعی برده است، پیام می دهد و می گوید: »پیشتاز 
شدن در هوش مصنوعی یکی از اولویت های فرانسه 
است، فرانسه به پیشرفت خود در استراتژی های هوش 
مصنوعی با آمــوزش آن در مــدارس، ادامه خواهد 

داد.« یــا والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روســیه در 
بیان میزان اهمیت فناوری هوش مصنوعی می گوید: 
»هر کشوری که در حوزه هوش مصنوعی بتواند رتبه 
نخست را به دســت آورد، فرمانروای جهان می شود. 
اهمیت هوش مصنوعی در آینده جهان به دلیل نقش آن 
در یادگیری کامپیوتری است. کامپیوترها با کمک این 
فناوری قادرند حجم عظیمی از داده ها را به کار گیرند 
و از هوش آموخته شده برای تصمیم گیری و اکتشافات 

بهینه در کسری از زمان استفاده کنند.«
هوش مصنوعــی آینده علم خواهد بود. زمانی که 
از آینده علم حــرف می زنیم، تمام علوم را منظورمان 
اســت. هوش مصنوعی مانند اینترنــت امروزی که 
انجام کارها بدون آن غیرممکن شــده است، خواهد 
شد و حتی بیشتر از اینترنت امروزی، هوش مصنوعی 
را مانند اکســیژن مورد نیاز تمام علوم برای پیشرفت 
خواهیم دید. شاید بتوان گفت هوش مصنوعی بیش 
از هر فناوری دیگر در تاریخ بشــر، دنیای پیرامون ما 
 دیگر پیدا کردن 

ً
را دگرگون خواهد کرد. امروزه تقریبا

صنعتی که هوش مصنوعی هیچ تأثیری در فرآیند های 
آن نداشته باشد، غیرممکن است و به مرور میزان این 

تأثیر بیشتر هم خواهد شد. 
شرکت های آمریکایی ساالنه نزدیک به 20 میلیارد 
دالر بــرای محصوالت و خدمــات هوش مصنوعی 
هزینه می کنند؛ غول های فنــاوری مانند گوگل، اپل، 
مایکروسافت و آمازون میلیاردها دالر برای تولید این 
محصوالت و خدمات هزینه می کنند. دانشــگاه های 
آمریــکا نیز هوش مصنوعــی را به طور برجســته در 
برنامه های درسی خود گنجانده اند. طبق رده بندی های 
جهانی، بســیاری از کشورها سال هاســت در زمینه 
هــوش مصنوعی فعالیت می کنند و با پیشــرفت این 
حوزه، دولت ها بیش از گذشته در این مسیر وارد شده 
و ســرمایه گذاری می کنند. در این رتبه بندی، آمریکا، 
انگلیس، آلمان، چین، فرانسه، کانادا، سوئیس، ژاپن، 
استرالیا و هلند برترین کشورهای فعال در زمینه هوش 
مصنوعی هســتند. ایاالت متحده آمریکا که نخستین 
کشــور در زمینه هوش مصنوعی به شمار می رود، بین 
سال های 2015 تا 2019 بیش از 5000 مقاله در این 
زمینه ارائه کرده و اختالف چشمگیری با دیگر کشورها 
دارد، به گونه ای که تعداد کل مقاالت انگلیس که دومین 
کشــور در این زمینه است، 979 مقاله است. آلمان با 
800 و چین بــا 744 مقاله در رده هــای بعدی قرار 

گرفته اند. بیایید با یک مثال از تأثیر هوش مصنوعی و 
جنبه های مختلف آن بهتر آشنا شویم؛ فرض کنید که 
یک پزشک متخصص برای رسیدن به تجربه تشخیص 
ســرطان از روی عالیم، آزمایش ها و نشــانه ها باید 
سال ها وقت صرف کند و در آخر هم بیمارش ممکن 
اســت به حرف او توجه نکند و به دلیل تجربی بودن 
علم او، سراغ دیگر پزشک ها هم برود! یا حتی اگر آن 
قدر ماهر و حاذق شــود، طوری که اســم و رسم پیدا 
کند و مورد پذیرش همه قرار گیرد، احتماال چند سال 
بیشتر از عمرش باقی نمانده است و آن تجربه و مهارت 
را با خــود از این دنیا خواهد برد! یکی از کارکردهای 
هوش مصنوعی، در این جا نمود پیدا می کند، تربیت 
ماشین هایی که قابلیت تشخیص دارند به مانند انسان 
و حتی بســیار بهتر از انسان، که این یادگیری ماندگار 
اســت و روز به روز کامل تر می شــود. به همین دلیل 
اســت که امروزه به جایی رســیده ایم که در بیماری 
کرونا، از روی صدای افراد توانستند با الگوریتم های 
هوش مصنوعی ابتالی او به کرونا را تشخیص دهند، 

مهارتی که هیچ پزشکی شاید به آن نخواهد رسید!
پزشــکی یکی از زمینه هایی اســت که همیشــه 
می توان ردپــای هوش مصنوعــی را در آن مالحظه 
کرد، اما این علم فقط به پزشــکی ختم نمی شود، در 
فیزیک، جغرافیا، زمین شناسی، ژنتیک، خودروسازی 
و مکانیک و حتی اکتشــاف نفــت و گاز هم می توان 
از هــوش مصنوعی کمــک گرفت. بــرای نمونه، با 
راه حل هایی که هوش مصنوعی ارائه می کند، می توان 
بهترین نقطه برای حفر چاه نفت را پیدا کرد؛ به گونه ای 
که بهترین مســیر رسیدن به منابع باشــد و بیشترین 

استخراج را بتوان از آن داشت.
هوش مصنوعی، علمی اســت که به انسان کمک 
می کند بهتر ببیند، چیزهایــی را ببیند که وجود دارد، 
اما درک آنها در توانایی انسان نیست و به همین دلیل 
با اســتفاده از رایانه، روش هایی را ایجاد می کند که به 
کمک قدرت پردازشی ســخت افزارها، اطراف خود 
را بهتر ببینــد یا بتواند کارها را بــرای خود راحت تر 
کند. یک مثــال از راحت تر کردن کارها، خودروهای 
خودران هســتند که با اســتفاده از هوش مصنوعی، 
راننده الزم نیست حواسش به جاده باشد و رایانه درون 
خودرو وظیفه مســیریابی و رانندگی را بر عهده دارد. 
یک مثال دیگر که شاید شما تجربه آن را داشته باشید، 
تبدیل صوت به متن اســت. همیشــه به دنبال راهی 

بوده ایم که حرف بزنیم و رایانــه آن را برای مان تایپ 
کند، امروزه بسیاری از ما خدمات تبدیل صوت به متن 
را تجربه کرده ایم که بسیاری از آنها از هوش مصنوعی 
اســتفاده می کنند. تصور کنید که در گذشته وقتی به 
یک کشــور دیگر می رفتید، برای ارتباط برقرار کردن 
با مردم آن جا با مشکالت بسیاری روبه رو می شدید و 
نیاز به یک مترجم داشــتید، اما امروزه به لطف هوش 
مصنوعی، یک مترجم در لحظه به کمک یک برنامه در 
تلفن  همراه خود خواهیم داشت که به راحتی نیازمان 

رفع خواهد شد.
قواعــد و چارچوبــی که هوش مصنوعــی از آن 
برای یافتن راه حل اســتفاده می کند، قواعد پیچیده و 
عجیبی نیســت؛ به گونه ای که این قواعد از مدت ها 
پیش وجود داشتند و دانشــمندان از آنها تقریبا باخبر 
بوده انــد. جان مک کارتی، یکی از دانشــمندان علم 
رایانه که برای اولین بار واژه هوش مصنوعی را ابداع 
کرد و به گســترش این علم کمک زیادی کرده است، 
می گوید: »اگر 200 ســال طول بکشــد که به هوش 
مصنوعی برســیم و در آخر بخواهیم روش های آن را 
در یک کتاب گردآوردی کنیم، سخت ترین قسمت آن 
کتاب این است که توضیح بدهیم چرا 200 سال پیش 
این روش ها را اســتفاده نکرده ایم؟« هوش مصنوعی 
شامل یادگیری عمیق، یادگیری ماشین و... مبتنی بر 
روش هایی است که ساده هستند، اما چرا در این اواخر 
توجه ها به آن جلب شــده اســت؟ این علم، نیازمند 
ســخت افزارهای بسیار ســریع و پرقدرت است. در 
واقع ما در هوش مصنوعی، با انبوهی از داده ها ســر و 
کار داریم که با پردازش های بسیار و پی درپِی چندباره 
آنها، به یک قاعده در آن داده می رســیم، پردازشی که 
بر روی داده ها انجام می شود ســاده است، اما تکرار 
ایــن پردازش و حجــم داده به حدی زیاد اســت که 
سخت افزارهای مناسب این کار به تازگی در دسترس 

مهندسان رایانه قرار گرفته  است.
اینها نمونه هایی از خدماتی است که امروزه هوش 
مصنوعی به ما ارائه می کند. هر نیاز و کمبودی که در 
زندگــی خود به آن فکر کنید، حتی چالش هایی که به 
آن فکر نمی کنید و متوجه آن نیستید، اما وجود دارند، 
به کمک هوش مصنوعی قابل حل شــدن هستند! در 
آینده ای نه چندان دور، هوش مصنوعی بیشتر جنبه های 
زندگی شما را تحت تأثیر خود قرار خواهد داد و چه 

بیدار باشید و چه خواب، از خدمات آن بهره می برید!

محمد صالح نادری
دبیرگروهرسانه

آینده هوشمند
هوش مصنوعی چگونه دنیای پیش  روی بشر را متحول خواهد کرد؟
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هفته گذشــته و در یازدهمین مراسم پاسداشت 
ادبیات جهاد و مقاومــت، از تقریظ رهبر معظم 
انقالب بر کتاب »تنها گریه کن« رونمایی شــد. 
کتابی به قلم »اکرم اســالمی« که روایت زندگی 
خانم »اشرف الســادات منتظــری« مادر گرامی 
شــهید محمد معماریان اســت و نشر »حماسه 

یاران«  آن را به چاپ رسانده است.
این کتاب در چند بخــش زندگی این بانوی 
صبــور و مجاهد را در ســال های قبل از پیروزی 
انقالب اسالمی و بعد از آن، به ویژه در سال های 
دفاع مقدس و شــهادت فرزند جوانش و باالخره 
فعالیت های خیرانه و مردمی او در سال های بعد از 

جنگ را بازگو می کند.
انتشار و رونمایی از تقریظ رهبر معظم انقالب 
بــر این کتاب که به همت اهالــی فرهنگ و دفتر 
حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله خامنه ای انجام 
شــد، باز هم باب جدیدی را بــرای پرداختن به 
اهمیت ترویج »ادبیات پایــداری« در جامعه به 
منزله یکی از گونه های فاخر ادبی در همه جوامع، 
باز کرد. رهبر معظم انقالب در یادداشت خود بر 

این کتاب نوشته اند: 
»بسم الله الّرحمن الّرحیم

ـ با شــوق و عطش، این کتاب شگفتی ساز را 
خواندم و چشم و دل را شست وشو دادم. همه چیز 
در این کتاب، عالی است؛ روایت، عالی؛ راوی، 
عالی؛ نگارش، عالی؛ سلیقه  تدوین و گردآوری، 
عالی و شــهید و نگاه مرحمت ساالر شهیدان به 
او و مادرش در نهایت علّو و رفعت. هیچ سرمایه  

ت و انقالب برتر از اینها 
ّ
معنوی برای کشور و مل

نیســت. ســرمایه  باارزش دیگر، قدرت نگارش 
لطیف و گویایی اســت که این ماجرای عاشقانه  

مادرانه به آن نیاز داشت.
ر شود.

ّ
 باید تشک

ً
ا

ّ
از نویسنده جد

10 اسفند 1399«.

 B یادداشت هایی پدرانه و حکیمانه
تاکنون حدود 60 مورد یادداشت  )تقریظ ( از سوی 
رهبر معظم انقالب بر کتاب های مختلف حوزه 
ادبیات پایداری، تاریخ شــفاهی یا تاریخ اسالم 
نوشته شــده که هم نگاه عمیق ایشان و برداشت 
متفاوت شــان از محتوای کتاب های مطالعه شده 
را نشان می دهد و هم به نوعی اهتمام عالی ترین 
مسئول در نظام اســالمی به این عرصه را نمایان 
می کند و هم اینکــه، باعث دلگرمــی راویان و 
نویسندگان این آثار و الهام بخش دیگران برای آثار 
بعدی شده است. پیش از این هم دفتر حفظ و نشر 

آثار حضرت آیت اللــه خامنه ای در همایش های 
جداگانــه ای از نویســندگان و راویان کتاب های 
»نورالدین پســر ایــران«، »پایی کــه جا ماند«، 
»لشــکر خوبان«، »من زنده ام«، »آن بیست و سه 
نفر«، »وقتی مهتاب گم شد«، »گلستان یازدهم«، 
»دختر شینا«، »آب هرگز نمی میرد«، »فرنگیس«، 
»در کمیــن گل ســرخ«، »مربع هــای قرمز« و 
»عصرهای کریسکان« تقدیر کرده و یادداشت ها 
و تقریظ های رهبر فرزانه انقالب اسالمی را بر این 

 رونمایی کرده است.
ً
کتاب ها را رسما

 Bپیام تقریظ ها
اما نکته مهــم و اصلی در نگارش این تقریظ ها و 
رونمایی از آنها، چیز دیگری است؛ اینکه با یک 
تقریظ چند خطی، انگیزه و شوق کافی را در جامعه 
برای انس با کتاب و بــه ویژه مطالعه کتاب های 
حوزه ادبیات پایداری و تاریخ شفاهی فراهم کند 
و به نوعی پیام مطالعــه و تعمیق در واقعیت های 

تاریخ معاصر را به جامعه بدهد، از اصل تقریظ و 
رونمایی آن مهم تر و ماندگارتر است. این تقریظ ها 
حتی می تواند دستمایه و انگیزه ای برای بهره گیری 
از محتوای کتاب جهت تولید دیگر آثار هنری و 
فرهنگی مفید شود؛ یعنی همان نکته ای که ایمان 
عطارزاده، معاون هماهنگی دفتر حفظ و نشر آثار 
رهبر معظم انقالب در مراســم رونمایی از »تنها 
گریه کن« بیان کرد و گفــت: »اتفاقی که پس از 
انتشــار تقریظ بر کتاب ها رخ می دهد، تولید آثار 
متنوع فرهنگی در قالب مستند، سرود، فیلم و... 

است.«
در همه دنیا، رســم است که اگر کوچک ترین 
درگیری نظامــی میان دو یا چند کشــور، ولو به 
صورت محدود و چند روزه و با هر انگیزه ای رخ 
داده باشد، دیگر از تقدیس و قهرمان سازی بر مدار 
آن، دست برنمی دارند و گاهی یک مکتب فرهنگی 
و گفتمانی بر اساس آن در جامعه ایجاد می کنند. 
حاال وقتی جنــگ تحمیلی یا همان دفاع مقدس 
 بی نظیر در 

ً
هشت ساله مردم ما، به صورت کامال

جهان رخ داده و حاوی پیام های تربیتی و فرهنگی 
عمیق و سازنده است، روا نیست از بررسی مستمر 
آن و کشف پیام ها و نکات آن و بازنمایی آنها برای 
جامعه و جهان به شــیوه های هنرمندانه لحظه ای 
کوتاه بیاییم؛ یکی از شیوه های رایج، بهره گیری از 
ظرفیت »ادبیات پایداری« در قالب های داستان، 
رمان، خاطرات و تاریخ شفاهی است و خود این 
قالب های ادبی هم می تواند دســتمایه تولیدات 

فاخر و ماندگار هنری شود.
بنابراین، به یادداشــت های دائمی و حکیمانه 
رهبر فرزانه انقالب بر این آثار و رونمایی از آنها، 
نباید به چشــم یک رویداد ادبی صرف نگاه کرد؛ 
بلکه باید با نگاهی جامعه شناسانه و تمدن ساز با 

این موضوع مواجه شد.

فرهنگ

استقبال میلیاردی  

طرح های فروش فصلی کتاب با مشارکت 
کتاب فروشی ها و ناشران متقاضی در حالی 
طی ســال های اخیر برگزار شده است که با 
فراز و فرودهای زیادی همراه بوده اســت؛ 
حــاال در آخرین فروش فصلی کتاب که در 
روزهــای اخیر برگزار شــد، رکورد فروش 
کتاب شکسته شــد و در اولین روز اجرای 
این طــرح، 73 هــزار و 520 جلد کتاب 
به ارزش بیش از 5 میلیارد تومان از ســوی 
مــردم خریداری شــد تا با وجود شــرایط 
نامناسب اقتصادی و گرانی کاغذ، یک پیام 
امیدوارکننده برای آینده فعاالن چاپ و نشر 

باشد.
طرح هــای فــروش فصلی کتــاب با 
اختصاص یارانه از ســوی وزارت فرهنگ 
و ارشاد اســالمی و البته اعمال تخفیف از 
و منتخب  متقاضی  کتابفروشی های  سوی 
در سراســر کشــور تاکنون 18 بار برگزار 
شــده اســت و در آخرین رویــداد آن که 
پاییزه کتاب 1400 بود، 980 کتابفروشــی 
در سراسر کشــور در آن شــرکت کردند. 
ایــن طرح ها به واســطه تخفیــف و یارانه 
پرداختی، برای عالقمندان به کتاب فرصت 
خوبی را به منظــور خرید کتاب های مورد 
عالقه شــان فراهم می کند و از سوی دیگر، 
برای کتابفروشــی هایی که در این طرح ها 
مشارکت می کنند نیز می تواند در یک بازه 
محــدود، آورده نقدی خوبــی را به همراه 

داشته باشد. 
کاغذ در دو سال گذشته، به معنای واقعی 
کلمه در شرایط بحران بوده و همین مسئله 
بسیاری از ناشران را در چاپ کتاب ها دچار 
مشــکل کرده اســت. البته گرانی کاغذ، به 
گرانی کتاب هم منجر شده و همین مشکل، 
این بیم را به وجود آورده بود که با شرایط بد 
اقتصادی، می تواند خرید کتاب را از ســبد 
خانوارها حذف کند؛ امــا آمارهای رویداد 
پاییزه کتاب نشان داد می توان به آینده امیدوار 
بــود. در آخرین رویداد، و تنها در اولین روز 
اجــرای طرح پاییزه کتاب، مــردم به 844 
کتابفروشــی مراجعه کردند و با خرید 73 
هــزار و 520 جلد کتاب، چیــزی حدود 
پنج میلیارد و 65 میلیون تومان برای خرید 
این کتاب ها هزینه پرداخت کردند. آماری 
که البته بخشــی از آن، متأثر از قیمت باالی 
کتاب ها می تواند باشــد، امــا کثرت عدد 
کتاب های خریداری شــده هم از استقبال 
بســیار خوب مردم از این طرح ها حکایت 

دارد. 
شــرایط کرونا و فاصله اجتماعی ایجاد 
شــده بین مردم سبب شده اســت تا رفت 
و آمدهای مــردم و معاشــرت های آنان به 
طور قابل مالحظــه ای کاهش یابد و همین 
و  کــه جامعه شناســان  آنگونه  موضــوع، 
روانشناسان می گویند، به عمق تنهایی مردم 
بیش از گذشته دامن زده است. حاال بخش 
زیادی از مــردم، تمایل پیدا کرده اند که این 
تنهایی را با خواندن کتاب و انس به مطالعه 
پر کنند و آمارهــای خرید کتاب، عضویت 
در کتابخوان هــای مجازی و شــرکت در 
چالش های کتابخوانی همگی نشان می دهد 
ســرانه مطالعه در جامعه ایرانی با شــیب 
مالیمی در حال بهبود اســت. حاال دولت 
سیزدهم که در اولین تجربه خود در برگزاری 
رویداد فصلی کتاب، با استقبال مردم روبه رو 
شده باید دوباره بساط نمایشگاه های کتاب 
محلی، استانی و مجازی را افزایش دهد و با 
افزایش دامنه کتابفروشی های مشارکت کننده 
در طرح های فروش فصلی و البته اختصاص 
یارانه بیشتر به خریداران کتاب، این روند را 

به سمت رشد روزافزون هدایت کند.

تاریکخانه

نمایش عروسکی »گورخر سیاه« 
از  به کارگردانی »شــراره طیار« 
7 آذر در مرکــز تولید تئاتر و تئاتر 
عروســکی کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان برای نخستین 
بار به روی صحنه می رود. نمایش 
عروسکی »گورخر سیاه« تاکنون 
موفق به دریافت جوایزی همچون 
بخــش  کارگردانــی  برگزیــده 
خردساِل بیست وپنجمین جشنواره 

بین المللی تئاتر کــودک و نوجوان همدان، برگزیده داوران صحنه 
برای مخاطب خردســال و حضور در جشنواره بین المللی تهران 
مبارک در سال 1399 شده است. برای دریافت اطالعات بیشتر با 
روابط عمومی این گروه  با شماره ٠٩٠٣٤٩٩٠٢٨٥ تماس بگیرید.

سیاه گورخر 
هنرنمایی برای کودکان

    تئاتر    

رمان نوجوان »زیر سایه آفتاب« 
از سوی  نوشته »نیلوفر مالک« 
انتشــارات ســروش وارد بازار 
اثر  نویسنده  مالک،  کتاب شد. 
با اعالم این خبــر گفت: »زیر 
سایه آفتاب موضوعی اجتماعی 
دارد و بــا توجه به مقطع زمانی 
 اواخر دهه ســی نوشــته شده

 است.«
 انتشــارات ســروش کتاب 

»زیر ســایه آفتاب« را در ٩٨ صفحه، با شمارگان 5٠٠ نسخه 
و قیمت 45 هزار تومان با تصویرگری ساناز زمانی برای گروه 
 ســنی ١٢ ســال به باال وارد بازار نشــر کودک و نوجوان کرده 

است.

یر سایه آفتاب  ز
محصول تازه انتشارات سروش

کارگردانی  بــه  دخــت«  »گیل 
»مجید اسماعیلی« و تهیه کنندگی 
ساخته  شــفیعی«  »محمدرضا 
و پیش تولید آن از ابتدای ســال 
1398 شــروع شــده است. این 
ســریال از اواســط همان ســال 
در اســتان گیالن کلیــد خورده 
اســت که پس از حدود دو سال 
آمــاده پخــش  تصویربــرداری 
داســتان  خالصه  در  می شــود. 

سریال آمده است: »حکایت گلنار و اسماعیل که در میان هیاهو و 
مهلکه قجری تار و پود دل شون با مهر و محبت هم بافته می شود. 
این ســریال قصه و غصه عاشق و معشوقیه که اگه صد دلیل برای 

رفتن داشته باشند، یه بهونه برای موندن پیدا می کنن و... .«

 سریال  

دخت گیل 
سریال جدید رسانه ملی

   کتاب   

چنــد روز پیش بــود که بخش »مجــازی« موزه، 
کتابخانه و مرکز اســناد مجلس شــورای اسالمی 
با حضور برخی مســئوالن فرهنگــی و جمعی از 
اندیشــمندان و پژوهشــگران افتتاح شد و امکان 
بازدید مجازی از ایــن مرکز علمی و فرهنگی، به 
ویژه مــوزه آن برای عالقه مندان و تاریخ دوســتان 

فراهم شد.
پیش از آن و طی چند سال اخیر هم، سامانه های 
مجازی موزه گردی به تدریج در کشورمان طراحی 
و عرضه شده اســت. برای نمونه، در سامانه ای به 

امکان    /https://irannationalmuseum.ir آدرس 
بازدید مجازی از »موزه ملی ایران« فراهم شــده 
اســت؛ مجموعه ای که بزرگ ترین و قدیمی ترین 
موزه تاریخی ایران شــامل دو بخش دوره باستان 
و دوره اسالمی اســت و در خیابان 30 تیر تهران، 
پذیرای عالقمندان به تاریخ این مرز و بوم است؛ اما 
سامانه مجازی طراحی شده هم این امکان را فراهم 
می کند تا در شرایط خاص نیز، از جمله در شرایط 
ناشی از محدودیت های کرونایی امکان موزه گردی 

و سیر در تاریخ کهن ایران زمین مقدور شود.
عالوه بر سامانه مجازی موزه ملی ایران، دیگر 
موزه های موجود در پایتخت هم کم و بیش سامانه 
تور مجازی خود را طراحی و راه اندازی کرده اند که 

از جمله آنها می توان به تورهای مجازی موزه صلح 
تهران، خانه موزه جالل آل احمد، موزه آبگینه،  باغ 
موزه مینیاتور و موزه چهار فصل اشــاره کرد و در 
برخی شهرستان ها هم این روش ابداعی و ابتکاری 
راه افتاده است؛ مانند موزه مجازی میراث روستایی 
گیالن. در همه این سامانه ها، کاربران با استفاده از 
تصاویر 360 درجــه و با کیفیت باال، می توانند به 
مشاهده آثار به نمایش در آمده بپردازند و اگر امکان 
دسترســی مســتقیم و حضور فیزیکی در موزه ها 
را ندارنــد، با این روش بــه یک گردش تفریحی و 

فرهنگی اقدام کنند.
هرچند هیچ روشــی نمی تواند لذت بی مانند 
حضــور فیزیکی در مراکز تاریخــی و فرهنگی به 

 با چشم 
ً
ویژه موزه ها را به همراه داشته باشد و قطعا

مجازی نمی توان مانند چشــم واقعــی و با درک 
فضای هنری و تاریخی این مراکز، به سیر و سیاحت 
پرداخت، اما به هر حال این ابتکار جالب در عالم 
هنر و گردشگری، به ویژه در دوره و زمانه کنونی که 
سرشــلوغی ها و گرفتاری های گاه و بیگاه فرصت 
چندانــی برای افــراد باقی نمی گــذارد، می تواند 
مدل خوبی برای ســیاحت های فرهنگی و هنری 
مردم باشد که البته باید با ارتقای کیفیت گرافیکی 
سامانه های مجازی و سهولت دسترسی فنی به آنها 
همراه باشد. بی راه نیست اگر بگوییم که از این پس 
به لطف این بستر می توانید از هر کجایی به گذشته 

سفر کنید و با تاریخ  ایران آشنا شوید.

   برداشت    

ماشین زمان

حسین مهریزی
خبرنگارفرهنگی

شاهرخ صالحی 
روزنامهنگار

نسیم اسدپور
دبیرگروهفرهنگ

افتخار  مدال 
به بهانه انتشار تقریظ رهبر معظم انقالب بر کتاب »تنها گریه کن«

اقدام جذاب موزه، کتابخانه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی
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سیاست
۱۴

جبهه

   یادداشت    

 مرزبان بسیجی

استان سیستان و بلوچستان با جمعیتی کم، 
منطقه وســیعی دارد و دو کشور بی ثبات 
افغانستان و پاکستان هم در جوار آن قرار 
دارند که مشکالت و دردسرهای استان را 
بیشتر کرده است. بیشــتر ناآرامی ها از آن 

طرف می آید سمت این استان مظلوم. 
ما در اســتان مناطقــی داریم که مردم 
در آنجا زندگــی نمی کنند. همین گرما و 
مناطق دور و صعب العبور، فرصت خوبی 
برای تردد اشرار و قاچاقچیان مواد مخدر 
ایجاد کرده است. مردم اهل سنت استان، 
مردمان خوبی هســتند و با انقالب نقاط 
مشــترک، کم ندارند. بیشتر مشکالت از 
ناحیه وهابیت و ســلفی گری است که در 

منطقه فعال هستند.
من ســال 1370 مدتی فرمانده ســپاه 
استان بودم و ارتباط خوبی با مردم منطقه 
داشتم. قبل از من، فرمانده انتظامی استان، 
ســردار جواد حاجی خداکــرم، در نقطه 
صفر مرزی شــهید شده بود و منطقه چند 
وقتی مسئول نداشت. از سپاه مأمور شدم 
به نیروی انتظامــی، رهبر معظم انقالب 
زیر نامه گردش کار نوشته بودند که ایشان 
منتقل شوند به انتظامی استان. این طور شد 

که کار را شروع کردم.
نگاه من این بود که امنیت پایدار از دل 
مردم و با همکاری آنها محقق می شود، لذا 
 در همکاری 

ً
با توجه به ســابقه ای که قبال

با مردم آنجا داشــتم، بــه کارگیری مردم 
دغدغه من بود. سردار لطفیان سابقه ام را 
 در قرارگاه 

ً
می دانســت، خودش هم قبال

حمزه سیدالشــهداء نیروی شهید محمد 
بروجردی بــود و به من اجــازه داد که تو 
می توانی بســیجی ها را بــه کار بگیری و 

بیاوری به نیروی انتظامی.
این دستور مهمی بود و سابقه نداشت. 
نیــروی انتظامی برای خودش ســازمانی 
دارد. پرســنل رســمی و پیمانی و حتی 
کارمند. این اتفاق، تازه بود؛ لذا توافقی شد 
بین سردار حجازی، فرمانده وقت نیروی 
مقاومت ســپاه و ســردار نقدی، فرمانده 
وقت حفاظت ناجا، که بتوانیم تعدادی از 
بچه های بسیجی را با معرفی نواحی بسیج 
و کنترل حفاظت ناجا، در استان سازمان 

بدهیم و به کار بگیریم.
نگاه سردار لطفیان و بنده همان مدلی 
بــود که شــهید بروجردی در کردســتان 
پیــاده کرده بــود. بروجــردی می گفت: 
»ما در کردســتان با کفــر می جنگیم، نه 
رد.« شــهید بروجــردی در قرارگاه 

ُ
بــا ک

حمزه سیدالشــهدای کردســتان با ایجاد 
پیش مرگ هــای کرد مســلمان در مقابل 
جریان دموکــرات و کومله، امنیت خوبی 
را برای کردســتان رقم زد. سردار لطفیان 
نظــرش این بود که در سیســتان هم مدل 
کردســتان را تجربه کنیــم. آن توافق بین 
بســیج و حفاظت ناجا برکتی شــد برای 
استان. شرایطی فراهم شد که تعدادی از 
بســیجی ها را جذب کنیم... از بچه های 
تهرانپارس اطــالع نداشــتم، اال ارتباط 
با برادر شیروانی. شــیروانی وقتی از این 
مجوز مطلع شــد، افرادی را معرفی کرد 
که اولین آنها محمــد عبدی بود. بنابراین 
محمد، سرخود بلند نشــد بیاید منطقه. 
طرح و توافقــی بود و دعوت و فراخوانی. 
محمد عبدی بعدها در همین مأموریت به 

شهادت رسید.

* سردار حاج محمد شعبانی اسفند 1398 بر اثر 

ابتال به کرونا از میان ما رفت و آنچه خواندید، 

یادداشتی شفاهی منتشر نشده از او بود.

همه اش درس و مباحثه و حوزه نبود. شیپور جنگ را که می زدند، 
ما هم می رفتیم؛ با یک تفاوت. ما به جای کاله  خودهای آهنی، 
همین عمامه های سفید و ســیاه مان را روی سر می گذاشتیم. 
همرزمان مان می گفتند وقتی شما را با عمامه می بینیم، دل مان 
شــاد می شــود. یک حس امنیت می ریزد به جان و دل مان. ما 

همیشه بودیم؛ از مسجد و منبر تا سنگر و مقتل... .

منبر  و  مقتل
   قاب    

یکــی از فرماندهان جبهه مقاومت چنــدی پیش تصویری از 
دست نوشــته حاج قاســم خطاب به یکی از رزمندگان جانباز 
این لشــکر، که پای خود را در مبارزه با داعش از دســت داده، 
منتشر کرد و درباره آن گفت: به حاج قاسم سلیمانی گفتم یکی 
از دوستانم سال 1395 در سوریه پایش قطع شده بود و شما از او 
در بیمارستان بقیه الله)عج( عیادت کردید. خاطرش آمد و گفتم 
چند وقت پیش نامزد کرد و چند وقت دیگر می رود سر خانه و 
زندگی اش. گفت یک انگشتری بدهید، گفتم نه حاجی. گفت 
پس چه می خواهی؟ گفتم یک دســتنویس. یک دفتری برای 
شناسایی داشتم 10 سانتی جدا کردم. کاغذ ها را به شان دادم و 

یادگاری را این گونه نوشت:

بسمه تعالی
دســت مبارک مسعود عزیز را 
 پایی که قبل 

ً
می بوسم؛ خصوصا

از خود به بهشت فرستاد.
عروسی مبارک تان 

مبارک باد
برادرت؛ امضا قاسم سلیمانی

 برادرت  قاسم
   خاطره    

کتاب »قلبی برایت می تپد « زندگی نامه داستانی شهید مدافع 
حرم، »روح الله مهرابی« به روایت همســر است که انتشارات 
شهید کاظمی آن را منتشــر کرده است. شهید مهرابی پس از 
پایان چهل روز اعزامش به عراق، در حالی که آماده بازگشــت 
به میهنش بود، متوجه شد چند تجهیز نظامی در منطقه عملیاتی 
عاشــورا زمین گیر شــده که به بازســازی نیاز دارند. به همراه 
همرزمــش حمیدرضا مرادی داوطلبانه از بازگشــت به وطن 
خودداری کرد و راهی منطقه  عملیاتی شــد. صبح روز جمعه 
دوم آبان سال 1393 در حین مأموریت در تله  انفجاری نیرو های 
داعش در منطقه جرف الصخر عراق قرار گرفت و در عروجی 
آســمانی، حضوری جاودانه یافت و در 32 سالگی از شهدای 

مدافع حرم شد.

 شهادت در جرف الصخر
   تازه ها    

هشتم آذرماه هر سال، یادآور آغاز عملیات بزرگ 
طریق القدس در سال 1360 است. به این بهانه، یکی 
از مســائل پیرامونی اما مهم این عملیات را بررسی 

کرده ایم.
تیم شناســایی عملیــات از شــهریورماه 1360 
تشکیل شد. بر پایه اطالعات به دست آمده از منطقه 
رملی شمال کرخه، مقرر شد عملیات در این محور 
به صورت احاطه ای انجام شود؛ اما مشکل اصلی این 
بود که برای حضور نیروهای پیاده و زرهی در مکان 
مناسب به منظور آغاز حمله در منطقه رملی، احداث 
جاده تا نزدیکی نقطه رهایی ضرورت داشت، اما تا 
آن هنگام چنین چیزی وجود نداشت. به این منظور، 
پیشنهادهای گوناگونی ارائه شــد که با توجه به نیاز 
عملیات، اندیشه احداث جاده معروف پیروزی )که از 
آن با نام های دیگری نظیر ابوذر و شهدا نیز یاد می شد( 
شکل گرفت تا به این وسیله امکان تردد رزمندگان با 

سهولت به عقبه دشمن فراهم شود.
برای طراحی و شروع عملیات، فرماندهان سپاه و 
ارتش به دنبال یافتن راه حلی برای حمله غافلگیرانه 
به دشــمن بودند، زیرا از استقرار دشمن در مواضع 
 طوالنی می گذشت و دشمن 

ً
اشغالی، مدت نســبتا

با ایجاد میدان های متعدد میــن و تقویت مواضع و 
استحکاماتش برای مقابله و دفاع از هر جهت آماده 
بود. فرماندهان ارتش و سپاه نیز از ماه های قبل همواره 
به دنبال یافتن مناســب ترین راه آزادســازی مناطق 

اشغالی بودند. 
در این باره مهندس ابوالفضل حســن بیگی یکی 
از مسئوالن جهاد جبهه سوسنگرد، درباره تاریخچه 
احداث جاده پیروزی می گوید، قبل از عملیات حصر 
آبادان روزی برادر محسن رضایی )فرمانده کل سپاه( 
ما مســئوالن جهاد را خواست و گفت که بروید یک 
کاری کنید و یک راهی بین میشــداغ و سوســنگرد 
درســت کنید به دلیل اینکه ما هر وقت می خواهیم 
این جبهه ها را برویم یا بخواهیم کمک برسانیم، باید 

حتما بیاییم جاده اهواز، بعد برویم باال و از آنجا بیاییم 
جاده میشداغ. به این دلیل بود که تقریبا ما چند ماه قبل 
از عملیات طریق القدس، چندین نوبت با عرب های 
منطقه و شــتر این منطقه صعده را رفته بودیم و همه 
مناطق را شناسایی کرده بودیم که از چه نقطه ای جاده 

بزنیم و این دو جبهه را به هم وصل کنیم.
مدت ها قبل نیز سرتیپ فالحی، جانشین رئیس 
وقت ستاد مشــترک ارتش، به دلیل وضعیت زمین 
منطقه گفته بود: »آزادســازی شــهر بســتان دارای 
اهمیت زیادی اســت و در شــرایط موجود به دلیل 
فقدان امکانات و راه های ارتباطی امکان ندارد منطقه 

وسیعی را آزاد کرد.«
یازدهم شهریور 1360، بعد از عملیات و تصرف 
تپه سبز، یک جاده تدارکاتی از ارتفاعات الله اکبر به 
دامنه آن برای اســتقرار واحدهای توپ خانه ارتش 
کشیده شــده بود. این مسیر به جاده الله اکبر معروف 
شــد که طول آن به 7 کیلومتر و عــرض آن به 7 متر 
می رسید. تیمسار فالحی قصد داشت جاده ای را که 
قرار بود از تنگه صعده واقع در ارتفاعات میشداغ به 
تپه های الله اکبر کشیده شود، به امتداد جاده تپه سبز 
متصل کند. مسیر کوتاهی از این جاده در تنگه صعده 
در میشــداغ ساخته شد و با شهادت تیمسار ولی الله 

فالحی در سانحه هوایی، این کار متوقف شد. 
البته جاده مورد نظر شــهید فالحــی یک جاده 
شــمالی ـ جنوبی بود. از انتهای ارتفاعات میشــداغ 
نقطه ای به نام تنگه صعده به طرف جنوب ارتفاعات 
الله اکبر که تأثیــر چندانی در عملیات طریق القدس 
نداشــت. در حالی که نظر فرماندهان سپاه احداث 
یک جاده شــرقی ـ غربی در درون رمل ها برای دور 

زدن دشمن و دست یابی به تنگه چزابه بود.
تصمیم بــه احــداث چنیــن جــاده ای بعد از 
شناســایی های الزم و جمــع آوری اطالعات دقیق 
و دیدبانی برخی مسئوالن ســپاه و ارتش از روی تپه 
سبز به سمت غرب ارتفاعات میشداغ و تنگه چزابه 
مطرح و بر اساس پیشنهاد و اعالم آمادگی نیروهای 
خالق و فعال جهاد سازندگی مستقر در منطقه تقویت 
شد. به این ترتیب، اندیشه احداث جاده ای از داخل 
زمین های رملی برای رسیدن به عقبه دشمن و نابودی 
تسلیحات و تجهیزات ماشین نظامی عراق در غرب 

سوسنگرد، پایه ریزی شــد و بعد از بررسی هایی به 
تصویب قرارگاه مشترک ارتش و سپاه رسید.

در 16 آبان 1390، در جلسه فرماندهان ارتش و 
سپاه در مجموعه گلف اهواز با مسئوالن واحدهای 
مهندسی ارتش، ســپاه و جهاد ســازندگی، درباره 
احداث جاده از محــور الله اکبر تا چاه آب، بحث و 

بررسی های الزم انجام شد.
در جناح شــمالی، تپه های رملی به نام شحیطیه 
به طور گســترده ای وجود داشــتند که از مجاورت 
ارتفاعات الله اکبــر تا تنگه چزابه امتداد یافته و برای 
نیروهای خودی ناشناخته بودند. دشمن نیز به دلیل 
عمق بســیار ایــن رمل ها که به حــدود 20 الی 25 
کیلومتر می رســید و حتی عبور افراد پیــاده از آنها 
به ســختی امکان پذیر بود، در عمــق مواضع خود، 
واحدهایی از توپ خانه و مرکز فرماندهی و مهندسی 
را بــه آن عوارض طبیعی غیر قابل عبور، متکی کرده 
بود. بنابراین، رزمندگان اســالم از راه های گوناگون 
در صدد کســب اطالع از وضعیــت زمین های این 
منطقه برآمدند. نیروهای اطالعاتی سپاه با مسئولیت 
سیدعلی حســینی )از مسئوالن خوش فکر و شجاع 
واحد اطالعات عملیات ســپاه که در سال 1366 در 
عملیات والفجر 10 به شهادت رسید( زیر نظر حسن 
باقری، از چندین ماه قبل در این منطقه فعال بودند که 
در این کارزار از نیروهای محلی نیز کمک می گرفتند. 
حضور مداوم نیروهای اطالعات عملیات ســپاه 
در طول چند ماه گذشته که به طور مشخص زیر نظر 
حسن باقری و با مسئولیت علی اسحاقی و سیدعلی 
حسینی فعالیت می کردند، موجب شده بود که آنها 
شناخت کاملی از مشــکالت و راهکارهای منطقه 
عملیاتی پیدا کنند. عالوه بر آن، مشارکت نیروهای 
بومی در فعالیت های گوناگون بر میزان اطالعات و 
دقت آن می افزود که بر اساس آن به ضرورت احداث 

جاده نیز پی بردند.
محمد حسن نظرنژاد مسئول وقت محور الله اکبر 
بود و گروه شناسایی تحت امر وی متشکل از نیروهای 
سه گروهان حر، ابوذر و مقداد بود که آنان توانستند با 
راهنمایی پورولی، رئیس یکی از اکیپ های شناسایی 
که شناخت کاملی از زمین منطقه داشت، چشمه آب 
سرد و گوارایی را در عمق منطقه رملی بیابند. نظرنژاد 

درباره نحوه مطلع شدن حسن باقری از چنین خبری و 
راه حل های وی به ویژه درباره ضرورت احداث جاده 

در این محور می گوید:
همراه سیدعلی حســینی و پورولی رفتیم، دیدم 
چشمه آب سرد و گوارایی آنجا هست... موضوع را 
با حسن باقری در میان گذاشتم. باقری می گفت: من 
باورم نمی شود، مگر بروم و ببینم! غروب همان روز 
رفتیم. چشمه آب را دید، گفت: نیروهای شناسایی این 
منطقه را خوب بگردند. اگر بتوانیم از این جا تا چزابه 
جاده ای احداث کنیم، آن وقت است که با عراقی ها 
سینه به ســینه و قدم به قدم درگیر می شویم. جاده از 
پشت آنها تا تنگه چزابه می رود، یعنی می توانیم از رو 
به رو آنها را دور بزنیم و پدرشان را درآوریم! اگر چزابه 
را بگیریم، نیروهای عراقی دو قسمت می شوند، یعنی 
ارتباط شمال به جنوب نیروهای عراقی در منطقه قطع 
می شود. حسن باقری با دیدن آن چشمه آب، طرح و 

نقشه خود را همان  جا بیان کرد.
این مرحله نیاز بــه خالقیت و نبوغ فوق العاده ای 
داشــت که با وجود چنین ویژگی هایی در نیروهای 
فعــال و جوان ســپاه و افرادی نظیر حســن باقری، 
غالمعلی رشید، رحیم صفوی، علی اسحاقی، علی 
حســینی و... متبلور و جرقه کار زده شــد و با اقبال 
نیروهای متخصص و دلســوز جهاد سازندگی رو به 

رو شد.
تقی امان پور از رزمندگان عملیات طریق القدس 
و عضو جهاد ســازندگی شهر ســمنان، در این باره 
می گویــد: ابتدا هیچ کس نمی پذیرفت که ما بتوانیم 
آن جاده را با آن شرایط طبیعی احداث کنیم. حسین 
ناجیان که یکی از فرماندهان شجاع جهاد سازندگی 
در منطقه جنوب بــود، به عمق منطقه تپه های رملی 
رفت و نگاهی کرد. وقتی برگشت با یک تیم به سمت 
تپه رفتند و گفتند که ما حاضریم توی تپه های رملی راه 
بسازیم، چرا که پیاده توی رمل ها نمی شد راه رفت و 

کار بسیار دشواری بود. 
نیروهای ارتش مستقر در منطقه نیز با حساسیت 
فراوان، وضعیت زمین منطقه را بررســی می کردند. 
دسترسی به اطالعات جدید از وضعیت زمین منطقه، 
 وارد 

ً
فکــر احداث جاده را تقویت کــرد و کار عمال

مرحله جدیدی شد.

میثم رشیدی مهرآبادی
دبیرگروهدفاعمقدس

 مرحوم سردار
 حاج محمد شعبانی*

فرماندهوقت
نیرویانتظامیاستان
سیستانوبلوچستان

از چشمه آب خنک تا رمل های داغ
بررسی زمینه های احداث جاده ای که راه پیروزی را در عملیات طریق القدس هموار کرد
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پاسدارپاسدار

   خبر    

توان جوانان بسیجی در خدمت جنگ نرم
 گزارش صبح صادق از کم و کیف برگزاری مرحله نهایی سومین رویداد سراسری تولید محتوای دیجیتال بسیج

علیرضا جاللیان
دبیرگروهسپاه

مرحله نهایی سومین رویداد تولید محتوای دیجیتال 
بســیج از 2 تا ۴ آذر در ســالن رویدادهای شهید 
فخری زاده مجموعه بسیج دانشجویی در النه سابق 
جاسوســی آمریکا و با حضور ســردار غامرضا 
سلیمانی، رئیس سازمان بسیج مستضعفین آغاز 
شــد. به گزارش خبرنگار صبح صادق این رقابت 
از ساعت ۱3 سه شنبه تا ساعت ۱3 روز پنج شنبه 
به مدت ۴8 ســاعت و شبانه روزی ادامه داشت و 
در آن تیم های شــرکت کننده در ســه محور تولید 
بازی های رایانه ای، انیمیشــن و نرم افزار ویژه تلفن 
همراه رقابت کردند. پیش از این مرحله اســتانی 
این رویداد ۱2 تا ۱۴ آبان ماه در سپاه های 32گانه 
استانی برگزار شد و برگزیدگان این مرحله به مرحله 
نهایی راه یافتند. در مرحله نخست این رویداد بیش 
از دو هزار و 9۶۰ نفر از دوازدهم تا چهاردهم آبان 
رقابت کرده بودند که از این میان ۱۰8 تیم برگزیده 

استانی در ۴8 ساعت به رقابت نهایی پرداختند.

 Bابر تحول پیش روی ما
سردار ســرتیپ »غالمرضا سلیمانی« رئیس سازمان 
بسیج مســتضعفین در افتتاحیه این مراســم با اشاره 
به اینکه رهبر معظم انقالب اســالمی دولت ســازی، 
خودســازی، جامعه پــردازی و تمــدن اســالمی را 
هدف گذاری کرده انــد، اظهار داشــت: »آن گونه که 
دلسوزان انقالب اسالمی و اندیشمندان مسلمان اعتقاد 
دارند و با توجه به تجربه ای که ما از گذشته داریم، یک 

ابرتحول در قرن حاضر در پیش روی ما قرار دارد.«
وی با بیــان اینکه در قرن میالدی گذشــته، یعنی 
قرن بیســتم یــک حادثه بــزرگ که وقــوع انقالب 
اســالمی بود، اتفاق افتاد، ادامــه داد: »این اتفاق یک 
ابرتحول در پیــِش روی جهانیان بــود؛ این ابرتحول 
از مســیر اعتالی انقالب اســالمی با محوریت ایران 
شــکل خواهد گرفت و ادامه خواهــد یافت.« رئیس 
سازمان بســیج مســتضعفین درخصوص بستر های 
اصلــی این ابرتحول و مؤلفه هــای مهم ایجاد جهش 
در این پیروزی بزرگ و سرنوشت ســاز، گفت: »برای 
بشریت تکیه  بر ظرفیت های فناوری ارتباطات فضای 
مجازی و دیجیتال فرصت و بستر بسیار مهمی است 
که بسیجیان با هوشمندی و درایت پیشتاز این عرصه 
شده اند.« سردار سلیمانی با بیان اینکه بسیج با عنوان 
تشــکیالتی انقالبی، تحول آفرین و مردم نهاد می تواند 
تحوالت فراوانی را در عرصــه فضای مجازی ایجاد 
کند، افزود: »رهبر معظم انقالب اسالمی در بیانیه گام 

دوم انقالب عنوان کردند که با تکیه بر تجربیات ملت 
ایران در گام اول و در دوران تاریخ معاصر و با استفاده 
از ظرفیت های فراوان ملت ایران و با محوریت جوانان 
و با امید به آینده، امید به پیروزی و موفقیت، با روحیه 
جهادی و با جهش در پیشرفت، این مسیر را باید طی 

کنیم.«

 Bایران جزء کشورهای درجه یک
از جملــه اتفاقات مهم برگزاری ایــن رویداد حضور 
»محمدمهدی اســماعیلی« وزیر فرهنگ و ارشــاد 
اســالمی بود. وی در حاشــیه بازدید از مرحله نهایی 
سومین رویداد سراسری تولید محتوای دیجیتال بسیج 
گفت: »جوانان با استعداد و توانمندی در عرصه تولید 
محتوای دیجیتال، همچون پویانمایی وارد شدند که ما 
سال ها در کشور از پیشرفت های آن عقب افتاده بودیم. 
اکنون در این فضا شاهد تالش عزیزانی هستیم که 48 
ساعت کار مداوم انجام دادند تا دستاورد های خود را 
به صورت استاندارد در این رویداد ارائه کنند.« وی با 
اشاره به کیفیت باالی این رویداد افزود: »این جشنواره 
ســطح پویانمایی و بازی های رایانه ای را افزایش داده 
است و ما اکنون می توانیم با اتکا به این عزیزان مدعی 
باشیم جزء کشور های درجه یک در این حوزه هستیم.« 
وزیر ارشاد این رویداد ها را فضایی برای بروز استعداد ها 
در کشــور دانست و گفت:» دســتاورد های این افراد 
متعلق به آحاد جامعه است و ما شاهد هستیم که از همه 
استان ها، نمایندگانی در این رویداد حضور دارند که به 
هیچ دســتگاه دولتی وابسته نیستند و با تکیه بر عالیق 
شخصی فعالیت های خود را انجام می دهند. وزارت 
فرهنگ و ارشاد اســالمی باید از این فضا ها حمایت 
کند تا شاهد انجام کار های بهتری در آینده باشیم.« وی 
افزود: »ما در ایران به ویژه در دوران انقالب اسالمی، 
شخصیت های بزرگی داریم که می توان سردار شهید 
حاج قاســم ســلیمانی را در مرکز آنهــا دید که همه 
نســل های امروز او را درک کردند. اگر به دوره جنگ 

تحمیلی و دفاع مقدس برگردیم، ســرداران و امیران 
قهرمانی را داریم که نســل کنونی آنها را نمی شناسد و 
امیدواریم با فراهم شدن چنین فضا هایی امکان معرفی 

آنها به نسل امروز فراهم شود.«

 Bپایان رقابت ها و اختتامیه
پس از پایان فرصت 48 ســاعته رقابت آثار تولید شده 
تیم های شــرکت کننده وارد مرحله داوری شــد تا با 
ارزیابی روند اجرا و نیز خروجی تولید شده، تولیدات 
برتر مشخص و برای تقدیر در مراسم اختتامیه معرفی 
شوند و به عالوه برترین های سال 1399 فضای مجازی 
بسیج هم تقدیر شوند. مراسم اختتامیه سومین رویداد 
سراسری تولید محتوای بسیج عصر روز پنج شنبه در 
مجموعه پنج آذر ســازمان بسیج برگزار شد. حضور 
وزیر ارشاد، سردار شیرازی رئیس دفتر نظامی فرمانده 
کل قوا، سردار حســن زاده فرمانده سپاه تهران بزرگ 
و جمعی دیگر از فرماندهان و مســئوالن و جمعی از 
خانواده معظم فرماندهان شهید از جمله سردار شهید 
حجازی در کنار رئیس سازمان بسیج مستضعفین در 
این مراسم مشهود بود. سردار شیرازی در این مراسم 
گفت: »رهبر معظم انقالب فرمودند جوانان امروز کمتر 
از جوانان دیروز نیســتند، در همه میدان هایی که برای 
انقالب نیاز بود، بسیج نقش آفرینی کرده است و جوانان 
برای محقق کردن این کار، نقش اساسی داشتند.« وی 
با بیان اینکه تدبیر خودکفایی یکی از تدابیر رهبری بوده 
است، ادامه داد: »به عقیده رهبری تا زمانی که به خود 
متکی نباشیم، نمی توانیم در دنیا حرفی بزنیم.« سردار 
شیرازی با اشاره به اینکه در فضای علمی و اکتشافات و 
بهداشتی روز به روز شکوفایی بیشتری در کشور ایجاد 
می شود، ادامه داد: »در بخش دفاع که وظیفه نیروهای 
مسلح است، می بینیم که دشمن در حال ناامید شدن 
است، باید مجاهدت تا زمانی ادامه پیدا کند که دشمن 
ناامید شــود.« رئیس دفتر نظامــی فرمانده معظم کل 
قوا با اشــاره به اینکه امروز جنگ ما جنگ نرم است، 

عنوان کرد: »جنگ ســخت را بعید می دانیم و جنگ 
نرم بسیار سخت تر از جنگ سخت است؛ چون وجوه 
آن با همه تجهیزات همه جانبه است.« وی با اشاره به 
اینکه فعالیت بســیج در حوزه فضای مجازی در طول 
چند سال اخیر بسیار قابل توجه بوده است، تأکید کرد: 
»فعالیت در این حوزه یکی از نیازهای ماســت و باید 
در این حوزه کار اساسی انجام شود.« سردار شیرازی 
با بیان اینکه باید از توانمندی جوانان بسیجی در حوزه 
فضای مجازی بیشــترین استفاده را ببریم، تأکید کرد: 
»در شرکت های دانش بنیان، صنایع دفاعی، بخش های 
امنیتی، سالمت و بخش های مختلف شکوفایی هایی 
شکل گرفته است؛ به ویژه در شرایط کرونایی توانستیم 
با کمک جوانان از این ویروس پیشگیری کنیم؛ چرا که 

محور حرکت در بسیج پیشگیری است.«

 Bگزارش برگزاری رویداد
مسلم معین، رئیس سازمان فضای مجازی بسیج هم 
در این مراســم گفت: »13 و 14 آبان امسال 689 تیم 
از سراســر کشور متشکل از سه هزار نفر در 31 استان 
طی 48 ساعت با یک شیوه منحصر به فرد برای تولید 
بازی، نرم افزار و انیمیشن رقابت کردند.« وی تصریح 
کــرد: »این رویداد با هــدف ایجاد یک نهضت تولید 
محتوا و شناســایی استعدادها و توانمندی های خاص 
جوانان بسیج در این سه حوزه و بخش سرگرمی برگزار 
شــد.« معین گفت: »108 تیم از شرکت کنندگان به 
مرحله نهایی راه پیدا کردند که در این سه بخش درباره 
موضوعی که از قبل نسبت به آن مطلع نبودند، رقابت 
کردند که بیش از 10 تیم از بین شرکت کنندگان برگزیده 
شــد و چون رویداد به صورت فرآیند محور از ســوی 
داوران متخصص داوری می شد، فعاالن و برترین های 
رویداد در این جشنواره شناسایی و تجلیل شدند.« وی 
افزود: »اصل موضوع حمایت و پشتیبانی از نوجوانان 
و جوانان برای قرار گرفتن در مســیر تجاری ســازی و 
کارآفرینی است؛ تیم ها و ایده های آنها موردحمایت و 
پشتیبانی مجموعه های مختلف شتاب دهنده کشور قرار 
می گیرد؛ معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، 
وزارت ارشاد، وزارت کار و در رأس آنها بسیج و بنیاد 
تعاون بسیج است.« وی ادامه داد: »تاکنون سه رویداد 
برگزار کردیم که 14 شــرکت از این ســه رویداد ثبت  
شده و به دنیای کسب و کارهای مجازی وارد و حدود 
350 نفر اشــتغال زایی هم شده اســت؛ برترین های 
ســومین رویداد هم عالوه بر اینکه شرکت برای شان 
ثبت می شــود، در قسمت شــرکت های خالق قرار 
می گیرند و از 70 خدمتی که معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری به شرکت های خالق ارائه می دهد 
بهره مند می شوند؛ سازمان بسیج مستضعفین هم یک 
برنامه ویژه در قالب بنیاد تعاون برای ســاماندهی این 
ظرفیت ها دارد تا از این نوجوانان و جوانان پشــتیبانی 

کند و در مسیر تجاری سازی و کارآفرینی قرار دهد.«

در همایش نماز فرماندهی دژبان کل ســپاه از 
خادمان نماز و خالقان آثــار برتر دربار نماز و 
معنویت تجلیل شد. به گزارش خبرنگار صبح 
صادق سردار سرتیپ دوم حاتم عبادی در این 
همایش گفت: »در نماز ارتباط مســتقیم بنده 
با خدا برقرار می شــود، هیچ عبادتی مثل نماز 

نیست.« 
وی افــزود: »خــدا را سپاســگزاریم که با 
ایــن همایش یک قدم کوچــک در بحث نماز 
برداشتیم و خوشــبختانه در مجموعه دژبان از 
روز اول ابــالغ تا زمان برگــزاری این همایش 
همه با شــور و اشــتیاق کار را انجام دادند.« 
حجت االسالم صمدی، مسئول دفتر نمایندگی 
ولی فقیه در فرماندهی دژبان کل سپاه و رئیس 
ســتاد اقامه نماز دژبان کل هم در گزارشــی از 
این همایش گفــت: »با فراخوان همایش بیش 
از 20 اثــر منتخب و داوری شــد کــه اعم از 
نقاشی، نماهنگ، پادکست، آثار تجسمی و... 
بود. امــروز از این برگزیــدگان تقدیر خواهد 
شــد؛ این هزینه ها برای نماز برکت اســت.« 

وی افزود: »آثار معرفی شــده در این همایش 
برای همایش سراسری نماز نیز معرفی خواهند 
شــد.« حجت االســالم وحیدی کارشــناس 
مسائل دینی نیز در این همایش گفت: »کوتاهی 
و کاهلــی جوانان در نمــاز یک علت مهمش 
این است که نماز عاشقانه را ندیده اند و تا یک 
جوان نماز عاشقانه یک عارف و نسخه اصلی 
نماز را مجســم نبیند، نمازخوان پر و پا قرصی 
نمی شود.« وی افزود: »فخر علمی و دینی ما، 
ابوعلی سینا که مفاخر شــیعه بوده و در جهان 
هم بی نظیر اســت و حضرت امام خمینی)ره( 
هم تعابیر عجیبــی در وصف او دارد، می گوید 
هرجا من در مســئله علمی گیــر می کردم، دو 
رکعت نماز می خواندم و گشایش های علمی 
برایم رخ می داد.« وی افــزود: »در نماز توجه 
به آســمان و وضعیت خورشید و نیز پاکسازی 
و طهارت بدن و لباس در حداقل ســه نوبت و 
در یک جهت بودن و با یک زبان واحد خواندن 
همه عالم از مزیت های مهمی است که باید به 

آن توجه داشت.«

نماز  ویج  تر
ماست وظیفه 

سردار عبادی در همایش نماز
 فرماندهی دژبان کل سپاه  مطرح کرد

۰9۱8۰۰۰۱925/ چرا در مناطق جنگی مرزی 

هیچ ارفاق سنواتی برای کادر رسمی نیست؛ اما 
برای نیروهای وظیفه هست؟!

۰92۱۰۰۰8828/ سالم، چرا با وجود مصوبه 

سال 1398 ســتاد کل نیروهای مسلح مبنی بر 
مساعدت کارکنان دارای فرزند دوقلو به منظور 
اولویــت داشــتن در پروژه مســکن و خانه دار 
شدن، بنیاد تعاون مطابق ابالغیه عمل نمی کند 
و از دادن وام پروژه امتناع می کند؟! درحالی که 
در ارتش این مصوبه اجرایی شده و به آن عمل 

کرده اند.
۰9۱3۰۰۰5۶8۴/ پرونــده وام 125 میلیــون 

تومانی خرید شخصی مسکن را اسفند 1399 
تکمیل کردم. هفته قبل 100 میلیون واریز شده 
اســت. مابقی هم هیچ و کســی هم پاسخگو 

نیست./ از اصفهان.
۰9۱۰۰۰۰3۰55/ سالم دولت برای پرستاران 

طرح تشویقی در نظر گرفته است؛ بنده پرستار 
شاغل درمانگاه سپاه هستم، سپاه چه تشویقی در 

نظر گرفته است؟
۰9۱3۰۰۰89۱2/ در خصوص بازنشســتگی 

پیش از موعد فرزندان شــاهد شاغل در سپاه تا 
کنون اقدامی نشده است.

۰9۱7۰۰۰۱558/ چــرا بــا وجــود این همه 

گرانــی و تورم، یارانه حکمــت کارت افزایش 

 با اعتبار پرداختی 
ً
پیدا نمی کند؟ قیمت ها اصال

همخوانی ندارند!
۰9۱8۰۰۰۴۴۱3/ باســالم خدمت شما صبح 

صادقی های عزیــز. بر خــود الزم می دانم از 
انتشار پیامک های پیگیری فوق العاده عملیاتی 
بسیجیان 89 که بحمدالله درست شد، تشکر 
ویژه داشــته باشــم./ از نیروهــای تیپ تکاور 

انصارالرسول)ص(. »جوانرود«
۰9۱2۰۰۰3395/ در مورد ارشــدیت افسران 

دانش آموخته قبل از اســتخدام در مجموعه با 
توجه بــه مدرک تحصیلی به کجا رســید؟ آیا 
سوابق تحصیلی جزء سنوات خدمتی حساب 

می شود یا نه؟
۰9۱3۰۰۰57۰۱/ از نیروهــای وظیفــه چــه 

مبلغی بابت بیمه کسر می شــود؟ از نیروهای 
پایور چقدر؟ آیا در حق نیروهای پایور اجحاف 
 پاسخ دهید تا شفاف سازی شود.

ً
نمی شود؟ لطفا

۰9۱۴۰۰۰۶۶27/ مســئوالن محترم مگر وام 

کمک هزینه مسکن چقدر است که شرط دارا 
بودن ســند را برای همکاران خود گذاشته اید؟ 

بیشتر خانه های ما قولنامه ای است نه سنددار.
۰9۱8۰۰۰2295/ مطالب و نکاتی که در ستون 

سالمت از سوی خانم وحیدی نیا ارائه می شود، 
ر 

ّ
خیلی مفید هستند. از ایشان قدردانی و تشک

می کنیم.

   روی خط    

 تشویقی پرستاران سپاه چه می شود؟

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

اولویت خواهران شاغل 
خانواده است

گفت:  طیبی فر  حســین  حجت االسالم 
»اولویت کارکنــان خواهر در نمایندگی 
ولی فقیه در ســپاه خانواده است و در این 
حوزه مباحث خانواده بر مباحث شغلی 
ارجحیــت دارد و خواهران ما باید به این 

نکته توجه داشته باشند.«
طیبی فــر  حســین  حجت االســالم 
جانشــین نماینده ولی فقیه در ســپاه در 
نشست فرهنگی ویژه کارکنان خواهر ستاد 
نمایندگی ولی فقیه در سپاه گفت: »سپاه 
و مجموعه کارکنان آن در خیلی از جاها 
الگو هســتند و حتی در فضای بین الملل 
نیز ســپاه برای خیلی از آزادی خواهان و 

گروه های مقاومت الگوست.«
وی افزود: »در مورد خواهران سپاه نیز 
الگو بودن صدق می کند، یعنی برای همه 
کسانی که همسایه و فامیل و همه کسانی 
که بنا به اقتضا با آنها ســروکار دارید، این 
الگو بــودن باید خود را نشــان دهد، هر 
عملی از شما ســر بزند در میان مردم به 

اسم سپاه تمام می شود.«
حجت االسالم والمسلمین طیبی فر در 
ادامه با اشاره به روایتی از رسول اکرم)ص( 
به چند ویژگی افراد اشاره کرد که موجب 
عاقبت بخیری می شود و افزود: »همسر 
ســلیم که کمک کار دنیا و آخرت باشد و 
فرزندانی که جزء نیکان و ابرار باشند، از 

جمله این موارد است.«
وی ادامــه داد: »نقش کلیــدی مادر 
در تربیــت فرزندان شــان مأموریت ویژه 
و مهمی اســت که شــما برعهده دارید و 
اگر جایی بیــن مأموریت کاری و خانواده 
 خانواده در 

ً
باید انتخاب می کردید، حتما

اولویت است.«
حجت االســالم طیبی فر بــا تاکید بر 
حسن خلق، امیدآفرینی را بخش مهمی 
از وظایــف زن در خانــواده دانســت و 
افــزود: »اگر زن امیدآفرین نباشــد، مرد 
به زانو در می آید؛ غر زدن ســر همســر و 
فرزندان گره ای باز نمی کند، اما امیدآفرینی 

متحول کننده است.«
وی ادامــه داد: »خانه نباید مقبره خانه 
دسته جمعی باشــد، خانه ای که تالوت 
قــرآن و ذکر خدا و اهل بیت)ع( و اخالق 
نباشد و بدزبانی و ناامیدی و گناه باشد، راه 
به سمت عاقبت  بخیری ندارد؛ باید حیات 

طیبه را در خانه محقق کرد.«
حجت االسالم طیبی فر حب اهل بیت 
را الزمه عاقبت بخیری خانواده دانســت 
و ادامــه داد: »از یک منظر این حب یک 
 در مورد 

ً
الگوســازی هم می کند، مثــال

شما خواهران الگو بودن حضرت فاطمه 
زهرا)س( و فاطمــه معصومه)س( باید 
مشهود باشــد که در رأس این الگوگیری 
باید زمان شناســی و به  موقع حرف زدن و 
با محوریت والیت حرف زدن را مبنا قرار 
دهید، همچون این دو زن بزرگ خلقت.«

وی در پایان با اشاره به خصوصیت مهم 
ام ابیها)س( و  والیت مداری در حضرت 
فاطمه معصومه)س( افزود: »باید مداقه ای 
هم در باب ارتباط بــا خانواده و مباحث 
خانواده در کالم و بیان والیت امر داشــته 
باشیم؛ چراکه ایشان هم در عمل و هم در 
قول سفارشات ویژه ای در این زمینه دارند 
که این خود وجه مهمی از والیت مداری 

است.«
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هفته نامه
سیاسی، فرهنگی و اجتماعی

طاهر خان طومان

روز پنج شنبه و جمعه هر چه منتظر 
شــدم تماس نگرفت. شنبه من و 
محمد خانه خودمان بودیم. داشتم صفحات 
تلگــرام را چــک می کــردم، امــا صفحه 
خبرگزاری های رســمی را نمی دیدم از بس 
دلهره داشتم، نمی خواستم خبر بدی بشنوم. 
از بس سیدرضا به مأموریت می رفت؛ بارها 
با خودم فکر کرده بودم ممکن است همسر 
شهید شوم؛ یعنی شاید هم مطمئن بودم چون 
حال و هوایش معلوم بود، اما خب هیچ وقت 
نمی خواســتم باور کنم. تا اینکه در یکی از 
کانال ها خواندم لشکر25 کربال در محاصره 
اســت. این را کــه خواندم بی قرار شــدم، 
نمی توانستم در خانه بمانم. وسایلم را جمع 
کردم رفتم خانه مادرم. دوباره دو سه ساعت 
بعد همــان کانال تلگــرام را چک کردم که 
یک دفعه دیدم عکسش جزء شهدا خورده و 
نوشته شده »شهید سیدرضا طاهر«؛ نزدیک 
بود سکته کنم... البته شهادت برازنده او بود،  

اما برای من رفتنش باور پذیر نبود.
به نقل از همسر 
شهید سیدرضا طاهر

ســیدرضا طاهر دی ماه 1364 در روستای 
هریکند شهرســتان بابل متولد شــد. سال 
1384 جذب سپاه شد و در سال 1394 برای 
اولیــن بار برای دفاع از حــرم اهل بیت)ع( 
عازم سوریه شــد. سیدرضا، 16 اردیبهشت 
ماه 95 مصادف با مبعــث پیامبر)ص(، به 
دلیل درگیری سنگینی که در زمان آتش بس 
در منطقــه خان طومان صــورت گرفت، به 
درجه  رفیع شــهادت نائل آمد. در بخشی از 
وصیت نامه این  شــهید بزرگوار آمده است: 
»همســرم! از اینکه رفیق نیمــه راه بوده ام، 
شــرمنده ام. تو را به همان خدایی می سپارم 
که به طفل صغیر هم روزی می دهد. به پسرم 
بگو که چرا به این راه  رفته ام؟ هدفم، زندگی 
عزتمندانه ایران، ایرانی و مردم مسلمان بوده 

است.«

جاده انتظار

آقاجان، می دانم مــا مجبوریم به مبارزه، 
مبارزه با جاهلیتی که در لباس میش طعمه 
می گیــرد، جاهلیتی که همچــون پرنده 
شکاری بر بلندای تاریخ بال می گشاید و 
طعمه هایی به وســعت عمر یک انسان به 

چنگ می گیرد. 
موالجان یا صاحب الزمان)عج(، مســیر 
انتظار، پشــت کردن به تمام دشــت ها و 
جنگل ها و سبزی هایی است که با چراغ 
خیال آذین بندی شــده اند و اقبال به سوی 
جاده ای است که با تمام مصایبش حقیقتی 
از سبزی ها و خرمی ها را تصویر می کند. 
جاده پرمعرفتی که ابتدا و انتهایش به نور 
مهدویت شــما منور اســت و به نور این 
روایــت پیامبر اســالم)ص( مزین: »َمْن 
 
ً
 ِمیَتة

َ
 إماَم َزماِنــِه َمات

ْ
ْم یْعــِرف

َ
 َو ل

َ
مات

َجاِهِلیة«؛ هر فردی که بمیرد در حالی که 
امام زمانش را نشناســد، به مرگ جاهلی 

مرده است.

حسن ختام

   قبیله عشق    

حسن نوروزی
نویسنده

امام کاظم)ع(: در دین خدا، دنبال فهم عمیق باشــید؛ زیرا فهم عمیــق در دین، کلید بصیرت و کمال 
عبادت و سبب تحصیل مقام های واال و مراتب شکوهمند در امور دین و دنیاست. برتری فقیه بر عابد، 
مانند آفتاب است بر کواکب و کسی که در دینش فهم عمیق نجوید، خداوند هیچ عملی را از او نپسندد.
تحف  العقول، ص ۴۱۰

 فهم عمیق
   صادقانه    

زندگی انتخاب است. صبح تا شــب هر روز در حال انتخابیم. با افرادی که هم کالم می شویم، جایی 
که می نشینیم، حرف هایی که بر زبان می آوریم. انتخاب تعیین کننده است که آینده را چگونه بسازیم یا 
دیگران با ما چگونه رفتار کنند. هر چه قدر که ساده به نظر می رسد، همان قدر هم پیچیده است، اما با هر 

چه امروز همنشین باشی، بازتابی از آینده تو خواهد بود.

انتخاب  
   صبحانه    

مجلِس ملت
به بهانه سالروز شهادت سیدحسن مدرس

آمدی از کرامت تاریخ
آمدی از نهایت ایمان

تا ببینی حقیقت خود را
تا بیابی نشانی از انسان

راه افتادی و دلت سرشار
از بهار شکفتن جان بود

چشم هایت در آن شب تاریک
روشن از آیه های قرآن بود

به یقین برد مشعل قرآن
اندک اندک گمانه هایت را

یافتی در حریم روشن او
آیه آیه نشانه هایت را

تا چو خورشید روشنی باشی
تا ببخشی به شهر، بینایی

راه بردی به حکمت و عرفان
با جهانگیر خان قشقایی
نور اشراق بر دلت تابید

فرصت سبز انتخاب آمد
پرسش روح بیقرارت را

از محال زمین جواب آمد
آمدی در رکاب حضرت عشق

پابه راه جهاد بگذاری
گوهر بی بدیل جانت را 
پای این اعتقاد بگذاری

اعتقاد تو، جان فداکردن
در مسیر غدیر موال بود

پشت سر ابرهای تیره و تار
پیش رو، آفتاب فردا بود

دلت از شور آسمان لبریز
جانت از شوق پر زدن سرشار

آمدی با تمام بود و نبود
پا نهادی به عرصه ایثار

گرم، از شروه خوانی خورشید
در شبی زمهریر می آیی

تا رسیدن به صبح بیعت عشق
پابه پای غدیر می آیی

خطبه هایت که پرتو افشاندند
رنگ، رفت از حنای شیطان ها

یک یک از بام آسمان افتاد
طشت رسوایی رضاخان ها
فکر یکتایی سیاست و دین

آتش افکند بر دل کفار
لرزه انداخت نطق مجلس تو

بر ستون های کاخ استعمار
گل باغ محمدی بودی

مظهر شوکت مسلمانی
تا رسانی پیام وحدت را
پا نهادی به قصر عثمانی

رفتی اما شکست خوردن تو
بر دل دشمن تو شد حسرت

در رثای تو گفت »روح خدا«:
»یک تنه بود مجلس ملت«

مشکل خواف در شب تبعید
با نزول شهادت آسان شد

آخر عمامه سیادت تو
رشته وصل تو به جانان شد

شد شهادت در اوج مشتاقی
اجر اشراقی جهاد شما

باید اینگونه می شد آخر کار
»حسنی« بود چون نژاد شما

   کتیبه سبز    

تلفنم زنــگ خورد. باز هــم بی بی بود. 
همینم مانــده بود با این همه مشــغله و 
بدبختی جواب بی بی را بدهم. نمی دانســتم پیرزن 
چه کاری با من داشت. آنقدر درگیری های کاری و 
روحی دورم را گرفته بود که چند وقتی بود سری به او 
نزده بودم. بعد از فوت پدرم انگار تمام امیدش به من 
بود. هیچ کــدام از نوه ها آنقــدر صمیمی و نزدیک 
نبودند کــه بتوانند باری از روی دوشــش بردارند. 
گوشی دوباره زنگ خورد. آقای ثابتی بود و البد برای 
چک برگشــت خورده ام می خواست داد و هوار راه 
بیندازد. کارم بدجور به گره افتاده بود. مغازه نم زده 
بود و قسمت زیادی از برنج ها کپک زده بودند، کلی 
چک و بدهی داشــتم که به سختی حل شد. اجاره 
خانه و چک تعمیر ماشین داشت کالفه ام می کرد. 
داروهای عمل پای پسرم همراه فیزیوتراپی که فقط 
خدا می دانســت چقدر برای جور شــدنش تالش 
کرده بودم و هزار گرفتاری دیگر. محبوبه، تلفن کرد 
و گفت چند روزی می رود خانــه پدرش تا در این 

اوضاع بهتر بتواند به پسرم رسیدگی کند. می دانستم 
از روی ناراحتی می رود، اما حوصله بحث کردن را 
نداشتم، به عالوه پولی ته جیبم نمانده بود که گوشت 
و مرغ و خوراکی های تقویتی برای پســرم بخرم و 
حداقل در این شرایط سخت از این لحاظ آرامش را 
به خانه برگردانم. از ماشین پیاده شدم و روی جدول 
کنار خیابان نشســتم. دلم می خواست زار زار گریه 
کنم. طعم تلخ دهانم اذیتم می کرد. از صبح چیزی 
نخورده بودم. خانه هم که ســوت و کور شده بود و 
مستأصل بودم. نفس عمیقی کشیدم و سرم را روی 
زانویم گذاشتم. هیچ فکری به عقلم نمی رسید. باز 
تلفن زنگ خورد. آرزو کردم هر کســی باشــد جز 
طلبکارهایم. باز هم بی بی بود. با اکراه جواب دادم. 
حالم را پرسید و از تنهایی اش برایم درددل کرد؛ از 
بی وفایی نوه ها و اینکه شب ها تنهاست و کاش من 
بچه ها را ببرم که پیشش باشیم. پیشنهاد خوبی بود. 
محبوبه که نبود. مادرم هم کــه چند روزی مهمان 
داشت. چه بهتر که خانه بی بی محل امن و آسایشم 

باشد تا راه حلی برای بدهی ها پیدا کنم.
بی بی را با گفتن جمله: »امشب میام بی بی...!« 
خوشحال کردم.در را که باز کرد، گرمای خانه اش 
روی صورت سردم نشست، چقدر دلچسب بود. 

بوی خورشــت کدو که غذای مــورد عالقه ام بود، 
شــلغم های روی بخاری و چایی تازه دم، حالم را 
جا آورد. دســت های یخ کرده ام را شستم و چایی 
دارچین را از دست بی بی گرفتم. دلم نمی خواست 
اشکم را ببیند، خم شدم و دستش را بوسیدم و گفتم: 

»بی بی خیلی دعام کن گرفتارم...«
مادرانه نگاهم کرد و خندید. دو ســه تا شلغم 
پخته شده توی بشقاب گذاشــت و از زیر بالشت 

پشت سرش پاکت سیاهی بیرون آورد.
ـ خدا بزرگه... بیا ننه...! امشــب صدات کردم 
که بیای اینجا، اینو بت بدم، مادرت می گفت همه 
برنجا کپک زدن، ها؟ غصه نخوریا بیا این پس اندازه 
بــرای روز مبادا یه خورده پوله بقیــه تو بانک، برو 
ننه بردار گرفتاریتو حل کن، فقط سر جدت کسی 

نفهمه... اگه گشنه ای، غذا بکشم... ها...
به دست های چروکیده اش، چشمان مشتاقش، 
نگرانی ها و دلشــوره هایش فکر کردم. زنی خمیده 
روبه رویم ایســتاده بود که به مشکلم، غذای مورد 
عالقه ام، ســختی هایم، گرفتاری ام، به همه و همه 
فکر کرده بود. سرســفره نشســتم و بهترین غذای 
عمــرم را در کنار بهترین زن دنیا خوردم. بی بی چه 

رفیق نابی بود.

   داستان    

رفیق ناب
نفیسه محمدی
دبیرگروهجوان

این روزها خیلی از افراد برای رهایی از اضافه وزن به دنبال رژیم هایی هستند 
که ســریع وزن شــان را پایین بیاورد. روش های مختلفی برای کاهش وزن به 
صورت حتی مســتند وجود دارد که گاهی افراد خاص یا گروه های خاصی 
ارائه می دهند، ولی امکان دارد بعضی از این رژیم ها صحیح نباشند. رژیم های 
کاهش وزن به چند دسته تقسیم می شوند: در رژیم های بسیار کم کالری که در 
مواردی نادر، بیمار تحت نظر و حتی در حالت بستری به ناچار تحت این رژیم 
قرار می گیرد، میزان کالری دریافتی فرد بین 200 تا 800 کیلو کالری است. 
 خطر ایجاد سنگ کیسه صفرا، ریزش مو و مشکالت 

ً
این گونه رژیم ها معموال

پوستی و گوارشی، افسردگی، عصبانیت و کمبود مواد مغذی و ریزمغذی ها را 
به همراه دارد. در درازمدت هم مؤثر نیست؛ یعنی این نوع رژیم در کوتاه مدت 
به دالیل خاصی که خطری برای بیمار وجود دارد، ممکن است تجویز شود. 
نوع دیگر رژیم های غیراصولی رژیم های بسیار کم کربوهیدرات است که در 
آن مصرف کربوهیدرات در برنامه غذایی روزانه فرد کمتر از 25 گرم اســت. 
رژیم های نامتعادلی نیز داریم که بسیار کم چربی هستند و فرد بین صفر تا 19 
درصد انرژی را از چربی می گیرد؛ در حالی که در مواقع عادی، میزان دریافت 
چربی را تا 30 درصد پیش بینی می کنیم. بنابراین برای کاهش وزن همانطور 
که یک شــبه دچار اضافه وزن نشــده ایم باید در این راه صبر و اراده داشت و 

آهسته و پیوسته اقدام به کاهش وزن کرد.

    سالمت    

نامتعارف یم های  رژ تهدید 
زهرا وحیدی نیا

کارشناسعلومتغذیه
 در ابتدای شــروع تحصیل با انجام تکالیف، 

ً
  کودکان، مخصوصا

 طبیعی و اجتناب ناپذیر است، اما 
ً
مشکل دارند و این یک امر کامال

می شود با راهکارهایی ساده، آنها را به انجام تکالیف تشویق کرد. الزم است 
بدانیم انســان برای تطبیق دادن خود با شــرایط جدید فرصت می خواهد و 
کودکان هم در این امر مستثنا نیستند. وقتی برای شخصی شرایط جدید پیش 
می آید، دو نیرو در وجود او شروع به تقابل می کنند، یکی نیرویی که می خواهد 
او را به شرایط قبل برگرداند و دیگری نیرویی که می خواهد شخص را با شرایط 
جدید وفق دهد. اینکه کدام نیرو قوی تر عمل کند بسته به شرایط است، اما در 
 از طرف والدین 

ً
مورد کودکان چون نیروی دوم یک نیروی خارجی است و غالبا

یا معلم صورت می گیرد، طوالنی شدن این تقابل به دقت عمل نیروی بیرونی 
بستگی دارد. برای اینکه کودک بپذیرد وارد مرحله جدیدی شده است که در آن 
باید بین تفریح و انجام تکالیف، توازن برقرار کند، الزم است جدیت والدین را 
ببیند و این جدیت نباید در حدی باشد که او را بترساند یا از روی اجبار او را به 
انجام تکالیف وادار کند. برای این منظور چند راهکار می توان ارائه کرد؛ البته 
باید این موضوع را هم در ذهن داشــته باشــید که دور بودن از فضای درس و 
تحصیل به بی میلی کودکان اضافه می کند. محیط آرایی و به وجود آوردن فضای 
کالس برای فرزندان، موجب تمرکز و توجه بیشتر می شود. هرگز برای ترغیب 
او را مقایسه نکنید. به هیچ وجه در انجام تکالیف او را کمک نکنید؛ زیرا این 

امر باعث می شود حس مسئولیت پذیری در او کم شود.

   راه نرفته    

نمی نویسد تکلیف  فرزندم 
محمد مفیدی
مشاورخانواده

مصطفی محدثی خراسانی

ستاد گرامیداشت هفته مکتب انقاب اسامی برگزار می کند


