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حقیقت تلخ

مدتی اســت که نام جوانی جویــای نام در 
رسانه ها شهرت یافته که سرگذشت عجیبی 
داشته اســت. او را جوان ترین »فرمانده آتش 
به اختیــار« معرفی کرده انــد؛ جوانی هفده 
ساله موســیانی که خیلی زود پله های ترقی 
را طی کرده و اســم و رسمی برای خود به پا 
کرده است. دیدار با بسیاری از علما و بزرگان 
و رسانه ای کردن اخبار و تصاویر آن موجب 
شهرت و کسب اعتباری برای او شده است! 
او »فرمانده قرارگاه حضرت ولی عصر)عج(« 
و »مدیر مؤسســه حضرت ولی عصر)عج( 
و مؤسســه امام صادق)ع(« اســت و سعی 
دارد بــا بزرگنمایی آنچــه کارهای جهادی 
می خواند، شــهرتی برای خــود رقم بزند. 
بگذریم از اینکه امروز مســائل مالی مبهمی 
پیرامون عملکرد او شکل گرفته است! فارغ 
از شخصیت »مهرشاد سهیلی«، آنچه در این 
میان حائز اهمیت است، سؤاالت متعددی 
است که پیرامون این ماجرا در اذهان عمومی 
شکل گرفته است. ســؤاالتی از این قبیل که 
بر آمدن مهرشادها در جامعه چگونه ممکن 
اســت؟ چه عواملی بسترســاز رشد چنین 
شخصیت هایی می شود؟ چه کسانی از این 
رشــد قارچ گونه بهره خواهند برد و چگونه 
می توان با این انحــراف مقابله کرد؟ در این 

باره چند نکته قابل مالحظه است:
1ـ در بررسی این پدیده باید توجه داشت که 
مهرشاد معلول است و برای حل معضل باید 
به دنبال علت ها و بسترها باشیم. چگونگی 
رشــد و پیشــرفت مهرشــاد اختصاص به 
او ندارد؛ بلکه بســیاری دیگــر نیز از طرق 
گوناگــون بیرون از منطق شایسته ســاالری 
پله های ترقی را طی کرده و به مسند قدرت 
در عرصه های گوناگــون علمی، فرهنگی، 

سیاسی، اقتصادی و... رسیده اند!
2ـ چنیــن رخدادی بیــش از آنکه معضلی 
فردی باشد، نقص و ایرادی سیستمی است! 
مهرشادیســم یــک روش رشــد و ارتقا در 
سیستم اســت، وقتی که سازوکار و فرآیند و 
منطق مشــخصی برای شایسته ساالری در 
نظام حکمرانی تعریف نشــده باشد، وقتی 
ساختار تشکیالتی و حزبی مبتنی بر الگوی 
اســالمی ـ ایرانی پیشــرفت طراحی نشده 
باشد، اینجاست که باندبازی و مافیا میدان دار 
خواهند شــد و خیلی ها خواهند توانست با 
شــگردهایی عجیب و غریب و فریب افکار 
عمومی و حتی نخبگان، خود را باال کشیده 

و به مصادره قدرت نزدیک شوند.
3 ـ حقیقت تلخ آن است که در زمانه چرخش 
قدرت و ضرورت ســپردن امور به جوانان، 
فرصت هایی بــرای باال آمدن فرصت طلبان 
فراهم می شــود. در این حین تمایالت برای 
طی کــردن پر ســرعت پله هــای قدرت و 
رقابت برای کســب قدرت آشــکار شده و 
افرادی در این مســابقه با همه توان در حال 
البی گری و تالش شبانه روزی هستند! آنهایی 
که با اعتماد به نفس کاذب خود را مستحق 
مناصب عالی می دانند و دستیابی به قدرت 
را جزء رســالت های خود دانسته و مزورانه 
آن را فرصتی برای خدمت به جامعه معرفی 
می کننــد، در حالی که در پس شــعارهای 
عوام فریبانه، شهرت و برخورداری از منافع 
مادی عامل پنهان و حقیقی ماجراست. این 
وضعیت نیازمند آسیب شناســی و دخالت 
بزرگان است تا اجازه ندهد نسل جوان این 
سرزمین در دهه پنجم انقالب اسالمی دچار 

این انحراف بزرگ شود.
4 ـ سخن آخر آنکه رشد این پدیده نشان داد 
ظاهرســازی و ظاهرگرایی در جامعه دینی 
می تواند به عاملی برای فریب افکارعمومی 
و باال آمدن افرادی بدل شــود که نســبتی با 
شایسته ساالری ندارند. بنابراین در زمانه ای 
که امور حکمرانی در قــوای مجریه، مقننه 
و قضائیه در اختیار جریان انقالبی اســت، 
بزرگان ایــن جریان بایــد مراقبت کنند که 
انقالبی نماهــا و انقالبیون بدلــی خود را به 

جای جوانان مؤمن انقالبی جا نزنند!

   نیم نگاه    

انصاف سنجه  با  انقالب  تحلیل 

مدیر مســئول روزنامــه »جمهوری اســالمی« به 
مناســبت 12 بهمن ســالروز ورود حضــرت امام 
خمینی)قدس الله نفســه الزکیه( به کشور،  با انتشار 
یادداشتی در این روزنامه، با اشاره به مجاهدت های 
رهبر کبیر انقالب اسالمی برای برچیده شدن بساط 
رژیم پهلوی که مظهر اســتبداد داخلی و استعمار 
خارجــی بود، نکته بســیار درســتی را مورد توجه 
قرار می دهد و می نویســد: »الزم است سخنرانان، 
صاحب نظران،  اهل قلم و اهل تفسیر و تحلیل به این 
سؤال مهم پاسخ دهند که در برچیده شدن استبداد و 
استعمار چقدر موفق بوده ایم و برای برقراری عدالت 

در کشور چه کرده ایم؟«
ایشان در پاسخ به این پرسش درست و ضروری، 
به ویژه برای آشــنا کردن نســل جوان بــا انقالب 
اســالمی از حیث ماهیت،  کارکردها و دستاوردها ،  
صرفــا با تمرکز بــر موضوع عدالــت می گوید، از 
عدالــت در جامعه انقالب کرده خبری نیســت و 
کشــور با حاکمیت فقر و بحــران اقتصادی مواجه 
شــده و اکنون یک طبقه فقیری داریم که تشبیه آنان 
به ســاکنان شعب  ابی طالب  تشبیهی منطقی است. 
مدیر مســئول روزنامه جمهوری اسالمی با چنین 

تحلیلــی از کارنامه انقالب اســالمی و جمهوری 
اســالمی در ایام الله دهه مبــارک فجر  نتیجه گیری 
کرده و می نویســد: »جای ذره ای تردید وجود ندارد 
که جامعه ما یکی از بدترین جوامع است!« پرسش 
اصلی آن است که آیا این پاسخ و تحلیل از وضعیت 
دوران بعد از انقالب،  با آن سؤال تناسب دارد؟ آیا به 
راستی جامعه ایران، یکی از بدترین جوامع است؟ 
بی تردیــد بدترین جامعه، آن جامعه ای اســت که 
تمامی فضیلت ها و ارزش های انســانی در آن مرده 
باشد؛ آیا جامعه ایرانی اینچنین است؟ آیا این تحلیل 
و قضاوت با واقعیت های موجود از جهات مختلف 
تطبیق دارد؟ آیا هیچ فضیلت و ارزشــی در جامعه 
ایران وجود ندارد؟ آیا انقالب هیچ دســتاوردی جز 
بی عدالتی و حاکمیت فقر نداشته است؟ آیا انقالب 
در برچیدن اســتبداد داخلی و اســتعمار خارجی 
ناموفق بوده اســت؟ انصاف حکم می کند وقتی با 
یک ســؤال کلی در خصوص انقالب و اهداف آن 
و ارزیابی عملکرد بعد از 43 ســال می خواهیم به 
قضاوت بنشینیم، با یک نگاه جامع، هم موفقیت ها 
و هم ناکامی ها،  هم قوت ها و هم ضعف ها را با هم 
دیده و تحلیل کنیم. با تحلیلی که در این روزنامه ارائه 
می شود،  یک جوان 23 ساله که بیست ساله بعد از 
انقالب متولد شده و دوره طاغوت را ندیده و از وضع 
زندگی مردم در آن دوران سیاه هیچ شناختی ندارد، 
در مورد انقالب چه قضاوتی خواهد کرد؟ بســیار 
روشن است که انقالب اسالمی در موضوع عدالت 

و پیاده ســازی آن در جامعه عقب ماندگی دارد و این 
موضوع در بیانیه گام دوم از سوی رهبر معظم انقالب 

مورد توجه و تأکید قرار گرفته است. 
با اندک تأملی در بســیار از موضوعات و موارد 
مهم سیاسی، اجتماعی،  علمی،  اقتصادی،  دفاعی 
و امنیتی و تعامالت خارجی و موقعیت ســنجی از 
جایگاه جمهوری اســالمی در معادالت منطقه ای 
و بین المللی و مقایســه هر یک از این موارد قبل از 
انقالب، مشخص می شود که انقالب اسالمی چه 
دستاوردهای ارزشمندی داشته است،  مواردی چون:
 بــا انقــالب اســالمی و اســتقرار نظام 

جمهوری اسالمی،  با وجود هم توطئه ها و 1
فشــارهای نظامی و شــیطنت ها و فتنه انگیزی های 
داخلی،  دوران سیاه استبداد و استعمار پایان یافته و در 
43 سال گذشته ملت از استقالل و آزادی به معنای 

دقیق کلمه برخوردار بوده است.
با انقالب اســالمی خودباوری و هویت 

دینی و ملی جایگزین سرخوردگی و تحقیر 2
ملی دوران ســیاه پهلوی شــد،  و اکنون ملت ایران 
حاکــم بر سرنوشــت خــود در چارچــوب نظام 

مردم ساالری دینی است. 
 کشــور عقب  نگه داشته با مردمی فقیر و 

تحت ســلطه بیگانه قبــل از انقالب، با ۳
انقالب اسالمی در مسیر پیشرفت به حرکت درآمده 
و در بســیاری از حوزه های راهبردی در ردیف پنج، 
شــش کشــور اول جهان قرار دارد. پیشــرفت در 

حوزه هــای علوم و فنــون جدید مانند هســته ای،  
 
ً
 و انصافا

ً
فضایی،  نانو، ســلول های بنیادی و... حقا

شگفت انگیز است. 
 جمهوری اســالمی هم اکنون کشوری با 

اقتــدار دفاعــی و برخــوردار از قدرت ۴
بازدارندگــی در برابر تمامی تهدیــدات خارجی 
شــناخته می شــود و از یک امنیت داخلــی پایدار 
برخوردار اســت و این اقتــدار عزت بخش به ملت 

است. 
 در موضــوع عدالت و توزیــع خدمات و 

برخوردار شــدن تمامی مردم از امکانات ۵
چون برق، آب،  گاز، تلفن،  بهداشــت،  تحصیل و 
سواد، فقط مقایسه آمار و ارقام در هر یک از این موارد 
در دو مقطع قبل و بعد از انقالب نشــان می دهد که 
بعد از انقالب چه تحول بزرگی در زندگی مردم رخ 

داده است. 
اما در پایــان ذکر یک نکته هــم می تواند مفید 
باشــد و آن اینکه، اگر امروز مشــکالت معیشتی و 
فقــر و محرومیت و همچنین در مــواردی تبعیض 
و بی عدالتی وجــود دارد،  ایــن وضعیت غیر قابل 
دفاع،  محصول کدام تفکر سیاسی و عملکرد کدام 
بخش از نیروهای سیاسی در کشور است و نویسنده 
یادداشــت مورد اشاره که با این نوشته از موضع نقد 
و مطالبه گری،  قصد فرار از پاســخگویی دارد؛ چه 
نسبتی با این جریان و افراد برجسته آن در این سال ها 

داشته است؟ 

دکتر یدالله جوانی
مدیر مسئول

  سرمقاله   

مهدی سعیدی
جریان شناس  سیاسی

به تازگی پنتاگون از عملیات موفق یگان های ضدترور 
علیه مواضع شــبه نظامیان در ادلب خبر داده اســت. 
جو بایــدن، رئیس جمهور ایاالت متحــده نیز اعالم 
کرده است، »ابراهیم الهاشمی القرشی«، رهبر داعش 
در یورش کماندوهای آمریکایی کشــته شــد. استان 
ادلب در شمال غربی سوریه و در نزدیکی مرز ترکیه، 
شامگاه پنج شنبه، سوم فوریه صحنه عملیات ظاهری 
کماندوهای ویژه آمریکایــی علیه مواضع داعش بوده 
اســت. جان کربی، ســخنگوی وزارت دفاع آمریکا 
گفته اســت، عملیات موفقیت آمیز بود و تلفات جانی 
نزد نیروهای آمریکایی نداشــت. کربی افزوده است، 

 به اطالع عموم خواهد رسید.
ً
جزئیات امر بعدا

جــو بایــدن، رئیس جمهــوری ایــاالت متحده 
نیــز با انتشــار بیانیه ای اعــالم کرده اســت، ابراهیم 
الهاشمی القرشی، رهبر داعش در یورش کماندوهای 
آمریکایی کشته شــد. بایدن در این بیانیه گفته است: 
»با مدیریت من، واحدهــای آمریکایی عملیات ضد 
تروریســتی موفقی در شمال غربی سوریه انجام دادند 
و ابوابراهیم الهاشمی القرشــی را از صحنه نبرد محو 
کردند.«  بر اســاس گزاش شبکه دویچه وله، ابراهیم 
الهاشمی القرشــی بعد از کشته شدن البغدادی، رهبر 
داعش شده بود. ســازمان دیده بان حقوق بشر سوریه 
)مســتقر در لندن( اعالم کرده است، 13 نفر از جمله 
هفت غیرنظامی در این عملیات کشته شده اند که چهار 
کودک در میان آنهاست. ســازمان دفاع مدنی سوریه 
)کاله  سفیدها( نیز گفته اســت، شماری غیرنظامی، 
از جمله کودکان و زنان کشــته یا مجروح شده اند. به 

گزارش دویچه وله، دیده بان حقوق بشــر سوریه اعالم 
کرده  که نیروهای ائتالف به سرکردگی آمریکا، با بالگرد 
در منطقه فــرود آمدند و به یک خانــه حمله کردند. 
عملیات اخیر، بزرگ ترین یورش نظامی آمریکا از زمان 
کشته شدن ابوبکر البغدادی، در اکتبر 2۰1۹ توصیف 
شده اســت. این حمله در شــمال غرب استان ادلب 
انجام شد. بخشی از این منطقه تحت کنترل نیروهای 
تحت حمایت ترکیه است؛ با این حال، اینجا کماکان 
پایگاه گروه تروریســتی القاعده به شمار می آید. سایر 
تروریست های تکفیری نیز در این منطقه پناه گرفته اند. 

 B !ماجرای حمله به حسکه
بر اساس ادعای منابع نظامی آمریکایی، این عملیات در 
بحبوحه تالش های گروه تروریستی داعش برای ادامه 
حضور در منطقه انجام گرفت. این گروه تروریســتی 
به تازگی چندین حملــه در این منطقه انجام داده بود. 
بزرگ ترین حمله آنها به زندان حسکه در شمال شرقی 
سوریه بود که محل نگاهداری زندانیان داعش است. 
درگیری بر سر تصرف این زندان که از سوی نیروهای 
کرد تحت حمایت آمریکا اداره می شود، با کشته شدن 

بیش از 12۰ نفر همراه شد.
به عبارت بهتر، مقامات آمریکایی تأکید دارند که 
عملیــات نیروهای داعش در زندان حســکه و تالش 
آنها برای آزادســازی اعضای خود، در کشــته شدن 
رهبر خودخوانده داعش نقش داشــته اســت. با این 
حال، مقامات آمریکایی به ســؤاالت مهم تری در این 
خصوص پاسخ نداده اند! بر همگان مسجل است که 
ابراهیم الهاشــمی در طول سال های اخیر، در تیررس 
نیروهای اشــغالگر آمریکایی در ســوریه قرار داشته 
اســت. حتی نیروهای آمریکایی بارها جلوی انهدام 
مقر الهاشــمی به دســت نیروهای ارتش ســوریه را 
 گرفته اند و با حضور خــود در ادلب، مانع از هالکت 

وی شده اند. 

 B بایدن به یک نمایش نیاز داشت
رئیس جمهور آمریکا در ســوریه به یــک نمایش نیاز 
داشــت تا بتواند به بهانه آن، استمرار حضور نیروهای 
اشغالگر آمریکایی در این کشور را توجیه کرده و فراتر 
از آن، خود را قهرمان مبارزه با تروریســمی نشان دهد 
که دولت متبوعش مولد آن بوده اســت! این عملیات، 
 زمانی رخ داده است که حتی در داخل آمریکا نیز 

ً
دقیقا

توجیهی برای استمرار اشغالگری واشنگتن در مناطقی 
از سوریه و عراق وجود ندارد. در چنین شرایطی بایدن 
و همراهانش ترجیح داده اند مهره وابسته به خود، یعنی 
ابراهیم الهاشــمی را به راحتی قربانی کــرده و از این 
عملیات ساده، تحت عنوان یک پروژه امنیتی و نظامی 

پیچیده یاد کنند! 

 Bرویکرد واقعی غرب نسبت به تروریسم
نقشــه و رویکرد کالن غرب در مواجهه با تروریســم 
نشان می دهد، آمریکا و اتحادیه اروپا بر خالف ادعای 
ظاهری خود، نیاز مبرمی نســبت بــه حیات داعش 
و القاعــده حس می کننــد. فراتر از آن، هــر زمان که 
دستگاه های امنیتی غرب احساس نیاز کنند، به راحتی 
این مهره های بازی و تروریســت های کوکی خود را از 
بین می برند. رهاســازی جریان های مروج خشونت و 
بحران )نژادپرستان ملی گرا و تروریست های تکفیری( 
در غــرب، محصول یک رویکــرد هدفمند و چندین 
ساله است که در رأس معادالت امنیتی ـ سیاسی غرب 
ترسیم شده اســت و امروز محصول و خروجی آن را 

مشاهده می کنیم.
بســیاری از تحلیلگران مسائل اجتماعی و امنیتی 
معتقدند تروریسم تکفیری و ملی گرایی افراطی هر دو 
برای استخدام و جذب نیرو و بدنه، از عنصر »ترس« 
استفاده می کنند. تروریست های تکفیری سعی دارند 

افراد خشــونت طلبی را که از جامعه طرد شده اند، به 
ســوی خود جذب کرده و آنها را در خصوص مبانی و 
اهداف خود متقاعد کنند. نژادپرستان افراطی نیز دقیقا 
از دو مؤلفه »ترس« و »خشــم« بــرای یارگیری خود 
اســتفاده می کنند. آنها معتقدند در شرایط وحشت و 
هیجان یا در مواردی که جامعه در وضعیت بحرانی و 
غیرعادی به سر می برد، می توانند یارگیری گسترده ای را 
به سود خود و جریان متبوع شان صورت دهند. هدایتگر 
این معادله، دستگاه های امنیتی غرب به شمار می آیند؛ 
دستگاه هایی که هدف آنها چیزی جز بحران سازی در 

منطقه و جهان نیست. 

 B بایدن و بازتولید تروریسم تکفیری
در منطقه غرب آســیا نیز دولــت بایدن راهبرد کالنی 
را به نام »بازتولید تروریســم تکفیری« دنبال می کند. 
راهبــردی کــه ماحصــل و خروجــی آن چیزی جز 
ناامن سازی منطقه و ارتکاب جنایت از سوی داعش، 
احرار الشام و دیگر گروه های متوحش مورد حمایت 
غرب نیست.  سؤال اصلی اینجاست که هندسه ترور و 
وحشت در جهان امروز را چه کسانی ایجاد کرده اند؟ 
آیا می توان نقش دســتگاه های امنیتی غرب را در این 
خصوص نادیده انگاشــت یا نگاهی ساده انگارانه به 
 خیر! 

ً
این معادلــه خونین و خطرناک داشــت؟ قطعا

رهاســازی جریان های مــروج خشــونت و بحران، 
محصول یک رویکرد هدفمند و چندین ساله است که 
در رأس معادالت امنیتی ـ سیاســی غرب ترسیم شده 
و امروز محصول و خروجی آن را مشــاهده می کنیم. 
نمایش مضحکانه بایدن در ماجرای هالکت »ابراهیم 
الهاشمی«، به وضوح نشان می دهد مقامات غربی در 
مسیر پمپاژ بحران و ترور در منطقه غرب آسیا و جهان، 
حتی به تروریســت های مورد حمایت خود نیز رحم 

نمی کنند. 

پشت پرده هالکت سرکرده داعش در ادلب

نمایش مضحکانه بایدن 

وهای مسلح در همه صحنه های انقالب آمادگی نیر
مراســم رژه موتورسواران نیروهای مسلح در 12 
بهمن مــاه با حضور یگان های موتوری از ســپاه 
پاسداران و بســیج، فرماندهی انتظامی، ارتش و 
وزارت دفاع به میزبانی فرماندهی دژبان کل سپاه 

برگزار شد.
به گزارش صبح صادق، سردار حاتم عبادی، 
فرمانده دژبان کل سپاه در مراسم رژه موتورسواران 
نیروهای مســلح به مناسبت 12 بهمن ماه گفت: 
»مراسم نمادین رژه موتورسواران نیروهای مسلح 
بحمدالله امسال به میزبانی دژبان کل سپاه برگزار 

می شود و توفیق داریم در کنار موتورسواران دژبان 
کل سپاه میزبان عزیزان ارتش، فرماندهی انتظامی 

و وزارت دفاع باشیم.«
سردار عبادی خاطرنشان کرد: »در این میزبانی 
سعی خواهیم کرد میزبانان خوبی برای برگزاری 
هرچه با شــکوه تر این مراســم در ســال 14۰۰ 

باشیم.«
وی افزود: »پیام این رژه میثاق دوباره نیروهای 
مسلح با آرمان های انقالب اسالمی و امام راحل 
و مقــام والیت فقیه اســت، رهبر معظم انقالب 

حضرت امام خامنه ای)روحی فدا( است.«
وی در پایان گفت: »پیام ما آمادگی و حضور 

نیروهــای مســلح در همه صحنه هــای دفاع از 
انقالب است.«

گفتنی است، پس از سخنرانی سردار عبادی 
رژه باشکوه موتورســواران نیروهای مسلح رأس 
ساعت ۹/33 صبح از محل دانشکده پرواز شروع 
شد و مسیر رژه از دانشــکده پرواز تا حرم مطهر 
حضرت امام)ره( ادامه داشت که در میدان آزادی 
به موتورســواران حلقه گل اهدا شد و در ادامه با 
بالگــرد میدان آزادی و مســیر رژه تا حرم مطهر 

گلباران شد.

حنیف غفاری
کارشناس روابط بین الملل
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دیدگاه

آمریکا به عنوان یک کشــور متخاصم در 
برجــام  می تواند در عمــل ثابت کند که 
قصد دارد ایــن توافق بین المللی را احیا 

کند.  
بنابراین رفتار ایاالت متحده می تواند 
در نجات برجام مهم باشد. به بیان عرفی، 
توپ در زمین آمریکایی هاســت. آمریکا 
نشان داده است که با »حرکات تاکتیکی« 
خود به دنبال برجــام بدون هزینه و تعهد 
 
ً
برای خود اســت و در تالش است؛ اوال
از طریق »گفتار درمانی« مذاکرات برای 
 با خرج منابع 

ً
لغو تحریم را پیش ببرد و ثانیا

خود ایران، از جمهوری اســالمی ایران 
امتیاز بگیرد. اینکه به کره جنوبی یا به عراق 
اجازه داده می شود که به عنوان حسن نیت 
برای نحوه باز پرداخــت پول های بلوکه 
شده ایران وارد مذاکره شوند، این درواقع 
پیش بردن سیاست »بدون هزینه« از سوی 
آمریکاســت. ضمن مراقبت و هوشیاری 
از رویکــرد »فریبنــده آمریــکا«، باید با 
حساســیت ویژه از برجام سخن گفت. 
ایاالت متحده در جدیدترین رویکرد خود 
اعالم کرده معافیت تحریمی در حوزه فنی 
فعالیت های هسته ای را اعمال کرده است. 
»وزارت خارجه آمریکا از بازگشت چند 
معافیت تحریمی در حوزه فنی هسته ای 
مرتبط بــا نیروگاه بوشــهر، رآکتور اراک 
و رآکتور تحقیقاتی تهــران خبر داد. یک 
مقام وزارت خارجــه آمریکا در توضیح 
ایــن تصمیم گفت: اقدام انجام شــده به 
منظور تسهیل در مسیر گفت وگوهای فنی 
صورت گرفته و نباید به عنوان ســیگنالی 
برای بازگشــت ایاالت متحده به برجام 

تفسیر شود.« 
واقعیــت امر این اســت کــه تعلیق 
تحریم های مطرح شــده هیچ گونه تأثیر 
اقتصادی برای جمهوری اســالمی ایران 
به همــراه نخواهد داشــت. در واقع این 
موضوع آغاز سیاســت جدیدی است که 
ایاالت متحده در وین شــروع کرده و آن، 
ایران  بازی جدیــد »مقصرنمایی«  آغاز 
است. این اقدام نمایشی تنها حرکتی برای 
کاهش فشارها بر واشنگتن و پیگیری بازی 

مقصرنمایی به شمار می آید. 
 هیچگونه رفتاری که 

ً
آمریکایی ها عمال

نشان دهد به دنبال لغو تحریم های اعمال 
شده علیه ایران هســتند، انجام نداده اند. 
حتی در داخل خودشان نیز یک تقسیم کار 
»پنهانی« میــان کاخ و کنگره اتفاق افتاده 
است؛ به گونه ای که برخی از قانونگذاران 
مجلس نمایندگان آمریکا در نامه ای از جو 
بایدن خواستند تا خطر پیشرفت های ایران 
در زمینه موشــک های بالستیک را جدی 
بگیرد. در این نامه آمده اســت: »دولت 
آمریکا نتوانسته به انبوهی از پیشرفت های 
چشمگیر ایران در زمینه موشکی واکنشی 
مناسب نشــان دهد. آزمایش تجهیزات 
مربوط بــه پرتاب ماهواره با اســتفاده از 
فناوری هــای جدیــد دلیل اصلــی این 
نگرانی هاست. دولت آمریکا فاقد هر گونه 
استراتژی روشنی برای مقابله با تهدیدات 

موشکی ایران است.«
ذکر این نکته ضروری است که آمریکا 
با وجود اینکه مطرح می کند برای رسیدن 
به برجام زمان کافی نیست، اما به خوبی 
نیز می داند به جز برجام هیچ گونه مسیر 
و به اصطالح پلــن B در قبال جمهوری 
اسالمی ایران ندارد. لذا تعلیق تحریم های 
فنی نشــان می دهد آنها امیدوارند بتوانند 
برجام را بدون هزینه احیا کنند و با »بازی 
ســیرک گونه«، خود را از جایگاه متهم به 

جایگاه مدعی تبدیل کنند. 

رفتار نمایشی آمریکایی ها
 روزنه  

آیین اختتامیه سی وسومین دوره مسابقات قرآن کریم 
آقایان شــاغل و وظیفه نیروهای مســلح، با حضور 
فرماندهان لشــکری به میزبانی ســازمان عقیدتی ـ 
سیاسی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح برگزار 
شد. حجت االسالم والمسلمین علی سعیدی، رئیس 
دفتر عقیدتی ـ سیاسی فرماندهی کل قوا طی سخنانی 
در این مراسم با اشــاره به اینکه رهبر معظم انقالب 
بر درک و فهم قرآن تأکیــدات فراوانی دارند، اظهار 
داشت: »یکی از ابعاد فهم قرآن، توجه به تحلیل های 
سیاســی قرآن اســت. قرآن، کتاب تاریخی نیست و 

وقایع نگاری نمی کند، بلکه چرایی را بیان می کند.«
وی اضافه کــرد: »بســیاری از تاریخ نویســان، 
وقایع نگاری کرده اند و به چرایی حوادث کمتر نگاه 
می کنند. قــرآن به وقایع با هــدف چرایی می نگرد. 
بخشــی از قرآن براســاس بیان تاریخ و طی حوادث 
گذشته و با رویکرد تحلیلی همراه است. چنانکه در 
قرآن 132 بار از موسی بن عمران و 4۰ بار از حضرت 

نوح)ع( سخن به میان آمده است.«
رئیس دفتر عقیدتی ـ سیاســی فرماندهی کل قوا 
تصریح کرد: »یکی از مهم ترین دستاوردهای تبلیغی 
برای تاریخ، مطالعه تاریخ گذشتگان و عبرت گیری از 

آنهاست.«
بیان کرد:  حجت االسالم والمسلمین ســعیدی 
»نظر قرآن این اســت که تحوالت تاریخی قانونمند 
هستند، به ســه دلیل؛ یکی ارجاع به تاریخ پیشینیان 
اســت که اگر حوادث تاریخی جبری بود، آن هنگام 
ارجاع چه معنا دارد، دلیــل دوم تحلیل انقالب ها و 

بعثت های گذشــته به طور خاص بوده است. قرآن به 
پیامبــر)ص( می گوید: »به امتت بگو به گذشــته ات 
نگاه کند«، یعنــی این حوادث قابل تکرار اســت و 
دلیل سوم این است که قرآن برای انسان در تحوالت 
تاریخی نقش قائل اســت.«  وی به فرمایشی از امام 
باقر)ع( اشــاره کرد و ادامه داد: »در آنجا از حضرت 
سؤال کردند که چه شد و دختر پیامبر بین در و دیوار 
قرار گرفتند؟ آنجا جواب می دهند اگر حمزه و جعفر 
بودند، اجازه نمی دادند چنین اتفاقی بیفتد؛ یعنی دو 

نفر می توانستند تحوالت تاریخی را تغییر دهند.«
حجت االسالم سعیدی با اشــاره به اینکه هرچه 
درباره تدابیر رهبری بگویم کم اســت، گفت: »سایر 
کشــورها از عظمت قدرت تحلیل ایشــان نسبت به 
معادالت جهانی و بین المللی، زبان اعتراف گشوده اند 
و تعجب کرده اند. ایشــان فرمودند »ایستادگی کنید، 
این تحریم شکسته می شود« امروزه سخنگوی وزارت 
خارجه می گوید: »تشت رســوایی از بام کاخ سفید 
به زمین افتاده و صدای این رســوایی در دنیا پیچیده 

است« و این نقش ایســتادگی ملت ما در کنار رهبر 
معظم انقالب است.« وی در پایان سخنانش اظهار 
کرد: »ذکر چهار نکته مهم اســت؛ اول اینکه تاریخ 
آیینه ای تمام نما برای عبرت اســت. دوم اینکه فراز و 
فرود انقالب ها و تمدن ها، قانون مند است. سوم اینکه 
قرآن مستندترین و غنی ترین منبع برای تحلیل حوادث 
گذشته اســت و چهارم اینکه انسان چه مثبت و چه 
منفی در تحوالت تاریخی و فراز و فرود تمدن ها نقش 
دارد.« در بخش دیگر این مراســم حجت االســالم 
محمدباقر ابراهیمی، معاون تبلیغات و روابط عمومی 
سازمان عقیدتی  ـ سیاســی وزارت دفاع گزارشی از 
برگزاری این برنامه ارائه کرد و افــزود: »این دوره از 
مسابقات با رقابت 23۵ نفر از نیروهای پایور و وظیفه 
نیروهای مسلح در 1۰ رشــته،  چون قرائت تحقیق، 
قرائت ترتیل، اذان، درک مفاهیم براســاس جزء 23 
تفسیر نمونه در دو ســطح، حفظ ۵، 1۰، 1۵، 2۰ و 
2۵ جزء و حفظ کل برگزار شــد.«بر این اســاس از 
ارتش ۶۰ نفر، از ســپاه پاسداران ۶۰ نفر، از  فرمانده 

انتظامی ۶۰ نفر و از وزارت دفاع 3۹ نفر و از ستاد کل 
نیروهای مسلح 1۶ نفر به این رقابت ها راه پیدا کردند 
که با قضاوت داوران ملی و بین المللی به تفکیک در 

۷ سالن برگزار شد.
وی بیان کرد: »رتبه های اول تا چهارم براســاس 
تعداد شرکت کنندگان عبارت است از سپاه با 3۷ نفر 
)1۹ نفر از کارکنان پایور و 1۸ نفر از کارکنان وظیفه( و 
فرماندهی انتظامی جمهوری اسالمی ایران با 2۸ نفر 
)14 نفر از کارکنان پایور و 14 نفر از کارکنان وظیفه( و 
ارتش جمهوری اسالمی با 22 نفر )۹ نفر از کارکنان 
پایــور و 13 نفر از کارکنان وظیفــه( و وزارت دفاع و 
پشتیبانی نیروهای مسلح با 13 نفر )12 نفر از کارکنان 

پایور و 1 نفر از کارکنان وظیفه( است.«
ابراهیمی تصریح کرد: »مجموع امتیاز کســب 
شــده در گروه آقایان شــاغل به ترتیب اول تا چهارم 
به ســپاه پاســداران با ۹۸۰ امتیاز، نیروی انتظامی با 
۵۸۰، وزارت دفاع با ۵۷۰ و ارتش با 4۰۰ و در گروه 
نیروهای وظیفه ســپاه پاسداران با 1۰۵۰، فرماندهی 
انتظامی با ۶1۰ امتیاز، ارتش با ۵۶۰ امتیاز و وزارت 

دفاع با 4۰ امتیاز می رسد.«
معاون تبلیغات و روابط عمومی سازمان عقیدتی ـ 
سیاسی وزارت دفاع اضافه کرد: »میانگین امتیازات 
کسب شــده در گروه های پایور و وظیفه به این شرح 

است؛
 سپاه پاســداران با 2۰3۰ امتیاز، نیروی انتظامی 
با 11۹۰ امتیاز، ارتش با ۹۶۰ امتیاز و وزارت دفاع و 

پشتیبانی نیروهای مسلح با ۶1۰ امتیاز.«

   عکس و مکث   

میــزش هنــوز ایــراد داره؟/ در حالی که در ســفر رئیس جمهور رئیســی 
بــه روســیه، برخی ایــراد بگیران به میــز این دیدار هم رحــم نکردند و 
توهماتی، مانند  اینکه چرا اینقدر پوتین از رئیســی دور نشسته است، 
ِان قلــت واردکردند، در جدیدترین دیدار پوتین با مقام اول یک کشــور 
دیگــر، بــاز هــم پوتین با مهمانش ســر همان میــز و با همــان تدارکات 

نشست. برخی به دنیا آمده اند که فقط حس ناامیدی القا کنند!

شهید مدافع وطن/ شهید سرهنگ دوم علی اکبر رنجبر از کارکنان شجاع 
و رشید ناجا که در حین دفاع از جان و مال مردم و حفظ آرامش در شهر 
به دســت اراذل و اوباش به شهادت رسید. این شهید بارها در منطقه 
خود ضربه های سنگینی به مخالن آرامش زده بود و در نهایت در همین 
راه و دفاع از آرامش وطن به شــهادت رســید. قاتل این شهید با تالش 

نیروهای انتظامی در کمتر از یک روز شناسایی و دستگیر شد.

اســوه تواضع/ تصویری از آیت الله صافی گلپایگانی که در حال بوســه زدن 
بر دستان یک طلبه نیجریه ای است و نشان از تواضع این عالم ربانی دارد. 
آیت الله العظمی صافی گلپایگانی از مراجع تقلید شــیعه در پی ایســت قلبی 
هفتــه پیش دار فانی را وداع گفت. این عالم بزرگوار از یاران امام و رهبری 
بود و از جمله آثارشــان ســفرنامه حــج، نیایش در عرفــات، حدیث بیداری، 

شهید آگاه، پرتوی از عظمت امام حسین )ع(، با عاشوراییان و... است.

پرچم آینده عربســتان/ این دالور رزمنده یمنی با بر دســت گرفتن این 
پرچــم، آن را بــا عنــوان پرچم آینده عربســتان در شــبکه های اجتماعی 
منتشــر کــرد. شــدت حمالت بر مــردم یمن هفته هاســت کــه افزایش 
یافتــه و با این حــال نیروهــای انصارالله هم بیکار ننشســته و حمالت 
فلج کننــده ای را بــه قلب متجــاوزان داشــته اند. به امیــد اینکه مردم 
یمن به زودی طعم آرامش را بچشــند و مردم عربســتان هم از زیر ستم 

حکومت خود رها شوند.

عاقبــت میهن پرســتی!/ شــهر چــادری نــام منطقــه ای در غــرب شــهر 
لس آنجلــس اســت کــه بی خانمان هایی که بیشــتر آنها کهنه ســربازان 
ارتش هستند، چادرهای خود را مقابل کمپ اداره  کهنه سربازان ارتش 
برپــا کرده انــد. این ســربازها که زمانی الگــوی میهن پرســتی بوده اند، 
امــروزه حتــی در میهن خود ســقفی بــاالی ســر ندارند و به طــور کامل 
فرامــوش شــده اند. ذات دولت های غربی همین اســت، تا وقتی ســود 

برسانی، هوایت را دارند!

قباًل تحقیر نبود، حاال شــد؟/ روزنامه ســازندگی با اشــاره به ســفر وزیر 
راه بــه آذربایجــان و دیدار ویدئویی رئیس جمهور این کشــور با رســتم 
قاســمی در آذربایجــان، آن را تحقیــر و نپذیرفتن مقام ایرانی از ســوی 
علی اف می داند، در حالی که علی اف به دلیل مشــکوک شــدن به کرونا 
دیدار حضوری با رستم قاسمی را به ویدئو کنفرانس تبدیل کرده بود. 
دوستان تحقیر شــده، بد نبود افتخار تماس امن تلفنی ظریف با پوتین 

در مسکو را به یاد می آوردند!

   دریچه    

اما و اگرهای انتصابات 

اگرچه انتقاد نسبت به انتصابات در شروع کار همه 
دولت ها وجود داشته است؛ ولی انتقاد از انتصابات 
دولت سیزدهم با سایر دولت ها متفاوت است. در 
حالی که انتقاد از دولت های گذشــته تغییر بسیار 
زیــاد مدیران یا به اصطالح جابه جایی اتوبوســی 
مدیران بوده است، انتقاد از دولت سیزدهم بیشتر 
مربوط به کندی روند تغییر مدیران و چرایی عدم 
تغییر برخی دولتمردان گذشــته اســت.  برخی 
برآوردها حاکی از آن اســت که حــدود 21۰۰۰ 
مدیر در سطوح گوناگون مدیریتی دولت مشغول 

به کار هســتند که از این تعداد حدود 3۷۰۰ مدیر 
در پست های مهم و با تأثیر متوسط به باال حضور 
 انتصابات صورت گرفته تا کنون کمتر 

ً
دارند. ظاهرا

از 1۰۰۰ مــورد بوده و این موضوع انتقاد هواداران 
دولت و گالیه از روند کنــد انتصابات را به دنبال 

داشته است.
نکتــه مهم در این باره فلســفه یــا دلیل تغییر 
مدیران است. مدیران در سطوح راهبردی وظیفه 
طرح ریــزی، برنامه ریــزی، کنتــرل و نظارت را 
برعهده دارند و مدیران در سطوح پایین تر نیز باید 
در هماهنگی کامل با مدیران ســطوح عالی اقدام 
به عملیاتی کردن و اجرای رقیق برنامه های دولت 
کنند. با این توضیح تغییر مدیران در سطوح عالی 
 ضروری و در سطوح پایین تر بسته به روحیه 

ً
کامال

و تخصص آنها باید در حد ضرورت ایجاد شود.

نکته دیگر در ضرورت تســریع تغییر مدیران 
در ســطوح مختلف به انگیزه خدمت مدیران بر 
می گردد؛ زمانــی که دولت تغییر می کند، مدیران 
منتسب به دولت قبل هر روز منتظر هستند که مدیر 
جدیدی برای ادامه کار معرفی شــود و اگرچه در 
ظاهر عنوان می کنند که ما تا روز آخر با تمام توان به 
کار خود ادامه می دهیم؛ ولی تجربه نشان می دهد 
در این مقطع به روزمرگی کامل گرفتار می شــوند 
و هیچ گونه ابتــکار، خالقیت یا طرح جدیدی را 
از خود بروز نمی دهند. اگر اداره کشــور در اختیار 
چنین مدیرانی باشد، چگونه می توان انتظار تحول 
و تغییر در جامعه داشــت؟! از دیگر دالیل تغییر 
مدیران، تربیت و رشــد مدیران در الیه های میانی 
برای اداره کشــور در آینده اســت. تغییر دولت ها 
باعث می شــود الیه های مدیریتی کشور تا حدی 

جابه جا شوند و فرصت رشد و پویایی برای مدیران 
الیق و کارآمد فراهم شود. با توجه به اینکه در کشور 
ما حزب به معنای واقعی خود که تربیت کننده مدیر 
باشد وجود ندارد، الزم است از این فرصت برای 

کادرسازی استفاده شود. 
ســخن پایانی اینکه با همه ضرورت هایی که 
به آن اشاره شــد، باید به این نکته توجه داشت که 
در حــال حاضر خأل احزاب کارآمد باعث شــده 
اســت که دولت ها بعد از پیروزی در انتخابات با 
مشکل یافتن مدیران کارآمد مواجه باشند و فشار 
زیاد به آنها برای تغییر مدیــران منجر به انتصاب 
افراد ناشایســت در پســت های مدیریتی و گاهی 
اوقات حساس کشور می شود. بنابراین ضمن انتقاد 
سازنده نسبت این موضوع، باید از فشار رسانه ای 

زیاد به دولت پرهیز کرد.

علی کارگر
کارشناس سیاسی

اکبر معصومی
کارشناس بین الملل

در آیین اختتامیه سی وسومین دوره مسابقات قرآنی نیروهای مسلح اعالم شد

ینی چهره های قرآنی سپاه افتخارآفر
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سیاست
۴

   یادداشت    

تغییر به سبک عربستان

عربســتان ســعودی در حالی این روزها به 
اقدامات نمایشی روی آورده است که با رفتار 
این کشور هیچ گونه همخوانی ندارد. به بیان 
دیگر، تغییر یک کشور در رویکرد عملکردها 
 
ً
باید واقعی و در میــدان اتفاق بیفتد، صرفا
اقدامات نمایشــی نمی توانــد جایگاه ضد 
حقوق بشری عربستان سعودی را تغییر دهد. 
حمله عربستان به یمن، ایجاد خفقان سیاسی 
در داخل، حمایت از گروه های تروریســی 
مختلــف در جهان از جملــه داعش و...، 
نداشتن روحیه مســالمت آمیز در برخورد 
با همســایگان، داشتن رویکرد ضد مردمی 
و تالش بــرای برهم زدن امنیت منطقه تنها 
بخشــی از خصوصیات عربستان سعودی 
در دوران ولی عهدی بن ســلمان است؛ از 
این رو اگر عربســتان سعودی به دنبال تغییر 
واقعی است، باید جنگ یمن را متوقف کند 
و برخورد مسالمت آمیز را با همسایگان خود 
را در پیش بگیرد. از طرفی رویکرد مردمی 
خــود را تغییر دهد و بــه حکومت مردمی 
تبدیل شود؛ اما محمدبن سلمان، ولی عهد 
ســعودی ها قصد دارد اقدامات نمایشی را 
در جهت مجــاب کردن غــرب به منظور 
استمرار حمایت های آشکار و پنهان از خود 
به کار گیرد. در یکی از تازه ترین این موارد، 
عربستان سعودی قصد دارد تغییراتی را در 
ســرود ملی و پرچم سبز کشورش که نقش 
شمشیر روی آن کشــیده شده است، ایجاد 
کند. شــورای مشورتی و منتخب پادشاهی 
به اعمال تغییرات رأی مثبت داده است. این 
در حالی است که ولی عهد جوان این کشور 
همیشــه بر ملیت و غرور ملــی تأکید کرده 
بود! طبق این گزارش، تصمیمات این شورا 
ارتباطی با قوانین و ساختارهای موجود در 
عربســتان ندارد؛ اما این رأی از آن نظر مهم 
ارزیابی می شــود که اعضای شورا از سوی 
پادشاه منصوب می شوند و تصمیمات آنها 
اغلب در نهایت در اختیار پادشــاه سعودی 
است. سایر رســانه های محلی نیز گزارش 
داده اند که این تغییرات در راســتای اصالح 
سیستم حاکم بر پرچم، شعار و سرود ملی 
صورت می گیرد. شورای مشورتی جزئیات 
بیشتری از این تصمیم را اعالم نکرده است. 
خبرگزاری دولتی عربستان می گوید، مجلس 
شورا به تصویب پیش نویس اصالحیه فرمان 
 ۵۰ ســاله حاکم بر پرچم 

ً
ســلطنتی تقریبا

رأی داده است. این اصالحیه از سوی سعد 
العتیبی، عضو شورا پیشــنهاد شد و قبل از 
بحث در میان اعضای شــورا از سوی یک 
کمیته فرعی بررسی شــد. پرچم عربستان 
از ســال 1۹۷3 با شــعار »»ال اله اال الله. 
محمد رسول الله« و نقش شمشیر رسمیت 
یافته است.پیشنهاد مجلس شورا در غیاب 
مطبوعات آزاد برای بررسی رسمی به ملک 
ســلمان ارائه می شود. گزارشــگران بدون 
مرز می گوید که در عربستان رسانه مستقل 
وجود ندارد و ســرکوب در دوران ولی عهد 
جدید تشــدید شــده اســت. در هر حال، 
اقدام جدید بن ســلمان، نوعی ظاهرسازی 
مطلق با هدف القای شعار  »تغییر« صورت 
می گیرد. مستندات موجود نشان می دهد، 
بر خالف ظاهرســازی های بن ســلمان، 
نقض حقوق بشــر و جنایات سعودی ها در 
منطقه طی سال های اخیر به نقطه اوج خود 
رسیده است. نکته مهم تر این است عربستان 
ســعودی در حالی تالش می کند که به یک 
عنصــر مطلوب در دید غرب تبدیل شــود 
 از نگاه غربی ها عربســتان سعودی 

ً
که اوال

تا زمانی اعتبار خواهد داشــت که به عنوان 
گاو شیرده همچنان ارزش مالی برای غرب 
 چنین اقداماتی به جایگاه 

ً
داشته باشد و ثانیا

عربستان به منزله یک کشور ملی گرا در بین 
اعراب لطمه وارد خواهد کرد. 

منطقه

پس از طرح آمریکایی ـ صهیونیستی عادی سازی 
روابط کشــورهای عربی با رژیم صهیونیســتی، 
»اسحاق هرتزوگ« رئیس رژیم صهیونیستی برای 
اولین بار در سفر رسمی وارد ابوظبی شد. امارات 
پس از مصر و اردن ســومین کشــور عربی است 
که در چارچوب توافق صلــح »آبراهام« با رژیم 
صهیونیستی روابط دیپلماتیک برقرار کرد. پیش از 
 به ایفای نقش ناخدای 

ً
این سفر نیز امارات، صرفا

اول کشــتی عادی ســازی در روابط کشورهای 
عربی با رژیم صهیونیستی اکتفا نکرد؛ بلکه از این 
مرحله هم فراتر رفت و به طور گســترده در تبلیغ 
برای کاالهای صهیونیستی و تهیه طر ح های تولید 
انرژی خورشــیدی و نمک زدایــی آب و اجرای 
قراردادهای تسلیحاتی اقدام کرد که این اقدامات، 
کشــورهای عربی را به ســمت عادی سازی در 
روابط با رژیم صهیونیستی و تسلیم شدن در برابر 
این رژیم سوق داد. در این راستا رژیم صهیونیستی 
پس از اتفاقات اخیر در امارات و برای جلب توجه 
این کشــور به این رژیم، مناســبات سیاسی را به 
سطح تصمیم گیری سیاسی رسانده و سفر اخیر 
رئیس این رژیم را بر پایه این مناسبات باید تحلیل 
کرد؛ به همین دلیل می توان اهمیت این سفر را در 

موارد ذیل اعالم کرد:
پر کردن خأل امنیتی در امارات: ســفر 

بــا حمالت متعدد 1 هرتزوک همزمان 
کمیته های مردمی یمن به نقاط کلیدی و حساس 
اماراتی ها صورت گرفت. رژیم صهیونیســتی به 
دنبال آن است که از این وضعیتی که اماراتی ها به 
دنبال یک حامی هستند، استفاده کرده و با پیشنهاد 
ســامانه های دفاعی خود به اماراتی ها، به نوعی 
اماراتی ها را از پر کردن خأل امنیتی دلخوش کنند 
و پس از کشاندن آنها به میز مذاکره، امتیازات الزم 

را از آنها بگیرند.
 نگرانی رژیم صهیونیســتی از نزدیک 

شــدن امارات به ایران: پس از در پیش 2
گرفتن سیاســت تنش زدایی دولت ســیزدهم و 
همچنین خروج نیروهای اشــغالگر آمریکایی از 

منطقه، باعث نگرانی رژیم صهیونیستی و برخی 
کشورهای عربی مرتجع شده است؛ به گونه ای که 
کشوری چون امارات در تالش است تا با توسعه 
روابط دیپلماتیک با ایران و حتی ترکیه، این پیام را 
انتقال دهــد کــه رژیم صهیونیســتی نمی تواند 
جایگزین مناســبی برای پرکردن خأل آمریکا در 
منطقه باشد. بنابراین، رژیم صهیونیستی با سیاست 
ایران هراســی به دنبــال ایجاد و القــای تهدید 
جمهوری اســالمی بعد از کمرنگ شدن حضور 
آمریکایی هــا در منطقه در جهت همــراه کردن 

کشورهای عربی، به ویژه امارات با خود است.
 گسترش نفوذ و حضور نظامی ـ امنیتی 

پیرامون ایران: رژیم صهیونیستی، پس از ۳
شکســت های متعدد از جبهه مقاومت، ســطح 
نظامی در منطقه را به ســطح نظامــی ـ امنیتی ـ 
سیاسی تبدیل کرده است و سیاست نفوذ و حضور 
نظامی ـ امنیتی پیرامون نظام جمهوری اســالمی 
ایران را در راســتای مقابله با ایران در پیش گرفته 
است. به این ترتیب، رژیم صهیونیستی در راستای 
تحقق اهداف خود، نظــم امنیتی را با رأس رژیم 
صهیونیستی و بدنه کشورهای عربی ترسیم کرده 
اســت تا به صورت نیابتی بتواند اهداف خود را 

پیش ببرد.
 ایجاد پایگاه نظامــی در امارات: رژیم 

صهیونیستی به دنبال ایجاد پایگاه نظامی ۴
و فراتر از آن، ساخت یک شهر نظامی زیرزمینی در 
امارات است تا از این طریق نیز بتواند برنامه های 
خرابکارانه خود علیه جمهوری اسالمی ایران در 
خــاک کشــورهای دیگــر از جمله امــارات را 

پیاده سازی کند.
در مجمــوع می توان گفــت، در وضعیتی که 
اماراتی ها با اتخاذ سیاســت های نادرســت در 
جنگ یمن موجبات ضعــف نظامی را در داخل 
و منطقه بــرای خود به وجــود آورده و همچنین 
مواجهه رژیم صهیونیستی با چالش های داخلی 
متعدد و شکســت های منطقه ای اخیر، منجر به 
این شده اســت که دو طرف شکست خورده در 
جهت سرپوش گذاشتن بر مشکالت متعددی که 
 با آن مواجه هســتند، وارد این نوع از همکاری ها 

شوند.

امارات در گرداب
   پنجره    

ســعد حریری، رئیــس جریان المســتقبل و 
نخست وزیر پیشین لبنان در سخنانی گفته بود 
که فعالیت سیاســی خود را بــه حالت تعلیق 
در مــی آورد و در انتخابات پارلمانی شــرکت 
نمی کند و از خانواده خود در حزب المستقبل 
می خواهد که چنین برنامه ای را انجام دهند. این 
سخنان حریری را بسیاری دال بر انصراف وی از 
عرصه سیاسی و ورود به یک دوره ای از سکوت 
سیاسی می دانند؛ اما در مقابل این سخنان سعد 
حریری، برادر وی بهاء حریری گفته اســت در 
مبارزات انتخاباتی آتی شــرکت می کند. بهاء 
حریری، در پیامی تلویزیونی با بیان قصد و نیتش 
برای شرکت در انتخابات پارلمانی لبنان عنوان 
کرد: »من راه رفیق حریری را ادامه خواهم داد. 
نه دین، نه اخالق و نه تربیت ما به عنوان فرزندان 
رفیق حریری اجازه نمی دهد که از مســئولیت 
خود برای قرار دادن امکانات مان در راه پیشرفت 
لبنان شانه خالی کنیم.« درباره تحوالت رخ داده 
و استعفای سعد حریری از عرصه سیاسی و تأثیر 
آن بر عرصه سیاســی لبنان ذکر چند نکته حائز 

اهمیت است:

 اگر چه ســعد حریری پس از مرگ 
پدرش هیچ گاه نتوانست جای او را پر 1

کند؛ اما به مرور توانســته بود خود را به عنوان 
»خیرالموجودین« طایفه سنی مذهب طرفدار 
عربستان تبدیل کند. با روی کار آمدن سلمان و 
فرزندش در عربســتان و اتخاذ سیاســت های 
تهاجمی در منطقه، توقعات ریاض از حریری 
بیشتر و بیشتر شد و اوج آن رفتار شبهه گروگان 
گیرانه عربستان در نوامبر 2۰1۷ و وادار کردن 
حریری به قرائت آن بیانیه معروف و استعفا بود. 
از آن پس شیب افول جریان 14 مارس در لبنان 
شدت گرفت؛ شیبی که البته از سال 2۰۰۹ آغاز 
شده بود. سعد حریری به خوبی به این امر واقف 
اســت که عربســتان هیچ گاه بر روی گزینه ای 
بلندمدت برای به ثمر رســیدن سیاست هایش 

تمرکز نخواهد کرد و به نوعی روی شــخص 
بی نام و نشانی سرمایه گذاری نمی کند تا نتیجه 
آن را سال ها بعد ببیند. حریری با کناره گیری از 
انتخابات در واقع ستون خیمه سیادت عربستان 
در لبنان را کشــید و حاال بهــاء حریری برادر 
بزرگ تر وی تالش دارد عمود میانه خیمه باشد.

 جریــان 14 مارس به شــدت دچار 
پراکندگی شــده است. تمام تالش و 2

امید این جریان آن اســت کــه بتواند حمایت 
حداکثری عربستان را جلب کند و با پول پاشی 
ریــاض و همچنین طرح اتهامــات پوچ علیه 
جریان مقاومت در لبنان رأی برخی افراد جامعه 

لبنان را جذب کند.

انصراف حریری از عرصه سیاســی 
بیشــتر به یک بازی سیاسی با تغییر ۳

بازیگران شبیه است. عربستان سعودی در طول 
سالیان گذشته سرمایه گذاری گسترده ای بر روی 
جریان المستقبل انجام داد، اما این جریان هیچ 
گاه نتوانســت انتظارات ریاض را برآورده کند. 
یکی از این انتظارات محدودکردن حزب الله و 
تضعیف آن بــه ویژه در عرصه سیاســی بود. 
جریان المستقبل نه تنها نتوانست حزب الله را 
در شرایط موجود نگه دارد، بلکه در بسیاری از 
موارد برخالف سیاست های عربستان سعودی 
مجبور به همکاری با جریان مقاومت شد. این 
امر نه تنها مورد اســتقبال جریان سعودی قرار 
نگرفت، بلکه عربستان طی چند وقت اخیر در 
یک تغییر تاکتیک سیاسی به سایر جریان های 
موجود در لبنان همچنان قــوات البنانی روی 
آورده اســت؛ جریانی که در حوادث اخیر در 
لبنان به ویژه در حادثه الطیونه نشان داد که توان 

بازیگری برای محور سعودی را در لبنان دارد. 
در مجمــوع به نظر می رســد، بــا توجه به 
اتفاقات رخ داده شــده در عرصه سیاسی لبنان 
 بهاء حریری بتواند 

ً
بعید به نظر برســد که اوال

جریان 14 مارس را از پراکندگی نجات دهد و 
 بیش از این وزن 

ً
 جریان المستقبل احتماال

ً
ثانیا

خود را در عرصه سیاسی از دست خواهد داد.

 بازی تکراری استعفا
   فراسو    

تالش سعد حریری برای جلب توجه آل سعودابعاد و اهداف سفر رئیس رژیم صهیونیستی به امارات

   رصد    

 اعتراف به  قدرت فضایی ایران
نفس های آخر رژیم صهیونیستی

»آری شــاویط« تحلیلگر یهودی در روزنامه 
هاآرتص: »اگر یهودیت و اسرائیلی بودن دیگر دو 
ارکان اصلی هویت نباشند، در آن صورت باید با 
دوستان خداحافظی کرد و به سان فرانسیسکو یا 
برلین رفت. اسرائیلی ها از زمانی که به فلسطین 
آمدند، متوجه شدند که محصول دروغی هستند 
که جنبش صهیونیســم اختراعش کــرده و برای 
این دروغ با انواع فریــب و نیرنگ از یهودیت در 
طول تاریخ بهره برده و از جمله اینکه از ماجرای 
هلوکاست ســوء استفاده و آن را بزرگنمایی کرده  
است. آنها فهمیدند که هیچ آینده ای در فلسطین 
ندارند و این کشور آن سرزمین موعودی نیست که 

بدون مردم باشد.«

نمایش شکست خورده

وبگاه »الخبر الیمنی«: هفته جاری ناوگان پنجم 
دریایی آمریکا مستقر در بحرین در توئیتی در این 
زمینه نوشــت که »بزرگ تریــن رزمایش دریایی 
 » »2۰22 IMX / CMمنطقه خاورمیانه« با عنوان
از 31 ژانویه در بحرین آغاز شده است. صرف نظر 
از هدف رزمایش که بر اساس پیش بینی ها بیشتر 

از یک علمیات برای نظامی کردن آب های یمن و 
تشدید محاصره علیه این کشور جنگ زده با هدف 
به زانو درآوردن آن نیست، این روزها فشار بیشتری 
بر یمن برای آزاد کردن کشتی توقیف شده اماراتی 
وجود دارد؛ کشتی ای که حامل تجهیزات نظامی 
در آب های منطقه ای ســاحل غربی یمن در حال 

حرکت بود.

پافشاری بارزانی بر انتخاب زیباری

»صــوت العراق«: »غیاث الســورجی« عضو 
حزب اتحادیه میهنی کردستان عراق در خصوص 
چرایی اصرار حزب دموکراتیک کردستان عراق 
بر انتخاب زیباری برای این نامزدی گفت که این 
پافشاری به سه دلیل صورت می گیرد: اولین دلیل 
در این واقعیت نهفته اســت که حزب دموکرات 
 
ً
می خواهد از بغداد انتقام بگیرد، برای اینکه قبال

]یعنی در دوره نخســت وزیری حیدر العبادی[، 
زیباری از ســوی اعضای پارلمان که اکثر آنها از 
جریان صدر و ائتالف ســنی بودند، برکنار شده 
بود. دلیل دوم به تالش حزب دموکرات کردستان 
عراق برای انتقام گیــری از حزب اتحادیه میهنی 
پــس از پیروزی برهــم صالح در ســال 2۰1۸ 

بــه هزینه نامزدی »فؤاد حســین« برای پســت 
ریاســت جمهوری باز می گردد و دلیل ســوم، با 
توجه به اینکه هوشــیار زیباری، دایی »مســعود 
بارزانی« رئیس حزب دموکرات کردستان است، 

شخصی است.

توانمندی های نظامی ایران در هوافضا

نشریه »نشنال اینترســت«: نیروهای موشکی 
ایران ابــزاری قوی برای اعمال قــدرت ایران به 
دشــمنان و تهدیدی قابل اعتماد بــرای ایاالت 
متحــده و نیروهای نظامی این کشــور در منطقه 
هستند. اطالعات آمریکا تمایل ایران برای شکل 
دادن به میدان نبرد فضایی را تأیید کرده اســت. 
ایران متوجــه ارزش راهبردی فضا و قابلیت های 
ضــد فضایی اســت و تالش خواهــد کرد مانع 
استفاده دشمن از فضا و قلمرو هوایی خود در طول 
یک درگیری شود. ایران به دلیل زرادخانه متنوع 

موشکی چنین قابلیت هایی دارد.

پروژه آمریکایی ـ اماراتی برای اختالف افکنی 

پایگاه خبری »المعلومــه«: امارات در تالش 
برای تقویت متحدان ابوظبی در جریان سیاســی 

عراق، موفق شــد در داخل بیت سنی، دو ائتالف 
عزم و تقــدم را در یک حلقه واحــد وارد کند و 
ریاست مجلس را به دست آورد. پروژه آمریکایی ـ 
اماراتی بر روی تداوم اختالفات شــخصی میان 
دو قطــب بیت شــیعی در »االطار التنســیقی« 
)چارچوب هماهنگی( و جریان صدر به منظور 
تضعیف این مؤلفه سیاســی و به کرسی نشاندن 
حرف موافقــان عادی ســازی روابط ]بــا رژیم 

صهیونیستی[ در پارلمان حساب باز کرده است.

ایران، برنده غیرمنتظره بحران اوکراین

اندیشــکده کوئینســی: از نظر تئوری، پویایی 
بحران اوکراین و چشــم انداز شکست مذاکرات 
وین ممکن اســت به این معنا باشد که یک توافق 
بلندمدت همکاری روسیه با ایران می تواند سریع تر 
از توافق مشابه تهران با پکن به نتیجه برسد. مذاکره 
با روسیه ای که به شدت از سوی ایاالت متحده و 
اروپا بر اثر بحران تشــدید شده،  اوکراین تحریم 
شده است، می تواند شرایط برابری را برای مسکو 
و تهران در مذاکرات ایجاد کند؛ زیرا هر دو طرف 
و نــه فقط ایران، بر اثــر اقدامات تنبیهی غرب با 

مشکل مواجه خواهند شد.

 پیمان بهمن پور
کارشناس بین الملل

یاسر سعیدنژاد
کارشناس بین الملل

رضا حمیدی
کارشناس بین الملل



شماره ۱۰36 |  دوشنبه  ۱8 بهمن ۱۴۰۰

سیاست
۵

فشار آمریکا  بر  روسیه جنگ اتیوپی را متوقف کنید پنس مسبب شورش کنگره 

ثمانه اکوان
دبیر گروه بین  الملل

 با گذشــت زمان و پدیدار شــدن این حقیقت که از 
همان ابتدای امر، روســیه قصد حمله به اوکراین را 
نداشته  است، رســانه های آمریکایی بیش از پیش از 
تیم سیاســت خارجه بایدن انتقاد کردند و گفتند او 
یک بحران بسیار کوچک و کم  اهمیت را به بحرانی 
جهانی تبدیل کــرده اســت. روزنامه های گوناگون 
غربی با وجود اینکه از بایدن در مسئله اوکراین انتقاد 
می کننــد؛ اما آن طور که برخی نشــریات آمریکایی 
مطــرح کرده اند، حالتی اورولی بــه خود گرفته اند ـ 
حالتی که در رمان های جــرج اورول درباره جوامع 
دیکتاتوری وجود دارد ـ و تنها به این مسئله می پردازند 
که موضع آمریکا در قبال اوکراین خوب بوده و موضع 
روسیه بد است. این در شرایطی است که دولت بایدن 
به جای کاهش تنش ها بین روسیه و اوکراین، تنها به 
افزایش و تشدید تنش پرداخته و تمام جهان را با این 
سؤال روبه رو کرده است که هدف اصلی او از ایجاد 
تنش در روســیه آن  هم در شرایطی که آمریکا درگیر 
در مسائل چین بود، چیست؟ رسانه های آمریکایی 
حاال بیان می کنند باید قضیه را از دید روسیه و مسکو 
نیز نگاه کرد: اگر یک جنبش نظامی و یک ســازمان 
و ارگان بین المللی نظامی بخواهد مکزیک یا سایر 

کشــورهای هم مرز با آمریکا را عضوی از خود کند 
تــا منافع آمریــکا را مورد تهدید قــرار دهد، دولت 
ایاالت متحده چه واکنشی در این خصوص از خود 
نشان می دهد؟ این وضعیت در شرایطی بیشتر قابل 
 تصور است که فرض کنیم عضویت در این سازمان 
نظامی منجر به افزایش تسلیحات نظامی مستقر در 
کشورهای همســایه آمریکا نیز بشود. در آن صورت 
دولت ایاالت متحده چه واکنشــی باید به این قضایا 
نشــان دهد؟ آیا مکزیک را تهدید نمی کند که نباید 
عضو این سازمان نظامی شود؟ نکته قابل توجه در نوع 
نگاه به عضویت کشــورهای منطقه بالکان و آسیای 
میانه و قفقاز در ناتو این اســت که باید بدانیم بعد از 
جنگ ســرد، هرگاه کشــوری عضو ناتو شده  است 

چالش ها و درگیری های آن با همسایگان افزایش  یافته 
و ناتو در واقع نه نیرویی برای صلح، بلکه نیرویی برای 

تشدید تنش و جنگ بوده  است. 
ایاالت متحده از دهه ۹۰ میــالدی قول داده بود 
 عضو اتحاد 

ً
که ناتو به ســمت کشــورهایی که قبال

جماهیر شوروی بوده یا کشــورهای کمونیستی در 
شرق اروپا بوده اند، توســعه پیدا نمی کند. سیاست 
ناتو در این زمینه »برنداشتن حتی یک گام به سمت 
شــرق« بود. با وجود این تعهد و قول بین المللی ای 
که آمریکا در این خصوص به روســیه داده بود، ناتو 
به سرعت گســترش خود به ســمت اروپای شرقی 
را در پیش گرفت و ناگهان از مرزهای روســیه ســر 
درآورد. از همان ابتدای شکل گیری درگیری روسیه 

  پیش بینی می شد که مسکو به دنبال 
ً
و اوکراین، کامال

کشورگشایی نیست و تنها نگرانی هایی در مرزهای 
 با ماجرای جدایی کریمه از 

ً
غربی خود دارد که اتفاقا

اوکراین نیز ارتباط چندانی ندارد. اگرچه روســیه در 
سال 2۰14 بخشی از اوکراین را از این کشور جدا و 
به خود الحاق کرد؛ اما پس از آن دیگر نمی خواست 
کشورگشایی در منطقه داشته باشد. روسیه هم اکنون 
نیــز بارها اعالم کرده  اســت آمریکا و ناتــو باید به 
تعهدات پیشین خود عمل کرده و سیاست گسترش 
به سمت شرق را متوقف کنند. ایاالت متحده و ناتو 
همان طــور که پوتین در هفته گذشــته نیز بیان کرد، 
حاضر به مذاکره در این خصوص نشده اند و همین 
مسئله باعث پیچیدگی اوضاع در منطقه شده  است؛ 
اما علت اصلی این مســئله، تنهــا درگیری در مرز 
اوکراین و روسیه نیست و افزایش عمدی تنش ها در 
این منطقه از ســوی بایدن درواقع نوعب انتقام گیری 
از پوتین به این دلیل اســت کــه دموکرات ها بر این 
باورند او در انتخابات ریاست جمهوری سال 2۰1۶ 
دخالت کرده و شــرایط را به سمتی برده که ترامپ 
برنده انتخابات باشد. حاال دموکرات ها در شرایطی 
با روســیه وارد جنگ لفظی و درگیری شده اند که در 
داخل آمریکا، ترامپ همچنان در حال قدرت نمایی 
و گســترش نفوذ خود در بین مردم است. این بار نیز 
به نظر می رسد روسیه چالشــی را برای بایدن ایجاد 
کرده که در نهایت پیروز قطعی آن جمهوری خواهان 

و ترامپ هستند.

 جوالن کرونا در آمریکا

 روزنامه »نیویورک تایمز« روز چهارشــنبه 
هفته گذشــته، تیتر و عکس یــک خود را 
به تعداد بــاالی قربانیان کرونــا در آمریکا 
اختصاص داد. این روزنامه در گزارش خود 
نوشــت که آمریکا همچنان باالترین میزان 
قربانیــان کرونا در جهــان را دارد. مجموع 
مبتالیان به بیماری کرونا در جهان تاکنون به 
باالی 3۸2میلیون نفر رسیده و دنیا تاکنون 
شاهد مرگ بیش از ۵ میلیون نفر بر اثر این 
بیماری بوده  است؛ اما آمریکا با بیش  از ۷۶ 
میلیون مبتال و بیــش  از ۹13 هزار قربانی، 
در صدر فهرست کشــورهای درگیر با این 
بیمــاری قرار دارد. طبق گــزارش، رعایت 
نکردن شیوه نامه های بهداشتی  یکی از دالیل 
افزایش باالی قربانیان کرونا در آمریکاست. 
همچنین با وجــود اینکه آمریکا جزء اولین 
کشــورهایی بود که به واکسن کرونا دست 
پیدا کرد، خودداری مردم از تزریق واکســن 
به دالیل سیاســی و تعصبات شــخصی، 
باعث شده  اســت کرونا قربانی بیشتری در 
آمریکا بگیرد. هر چند تصور می شد دولت 
ترامپ در مهار کرونا در آمریکا شکســت 
 خورده باشــد، روی کار آمدن دولت بایدن 
نشــان داد تفاوت ناچیزی بین دولت قبلی 
و جدیــد آمریکا در آمار مرگ ومیر کرونایی 
وجود دارد. کمپین های اطالع رسانی غلط 
و گمراه کننده درباره کرونا و واکســن، تمام 
شبکه های اجتماعی در آمریکا را درنوردیده 
و مسئوالن این شــبکه ها نیز با وجود تمام 
تدابیری که در این خصوص اندیشــیده اند، 

توان رویارویی با این وضعیت را ندارند. 

رولت روسی

هفته نامه »اکونومیست« طرح و جلد جالبی 
را درباره بحران در اوکراین منتشر کرد. اشاره 
این جلد به بازی رولت روســی است که در 
آن تنها یک گلوله در تفنگ گذاشته می شود و 
هر کس باید به سمت سر خود شلیک کند و 
برنده کسی است که زنده بماند. بازی رولت 
روسی این بار درباره ماجرای اوکراین بازی 
 
ً
می شود و مشخص نیست که آیا روسیه واقعا

قصد حمله به اوکراین و تصرف خاک این 
کشــور را دارد یا نه. البته به نوع دیگری نیز 
می توان بازی را در ماجرای اوکراین تفسیر 
کرد و آن، این اســت که بازی رولت روسی 
از سوی روسیه و آمریکا در حال بازی است 
و مشخص نیست این بحران سر کدام یک 
از کشورها و رهبران آنها را نشانه رفته  است. 
از هفته گذشته تاکنون تحلیل های متنوعی 
در رسانه های آمریکایی منتشر شده که بیان 
کرده اند ماجرای بحــران اوکراین در واقع 
تله ای از جانب روسیه است که می خواهد 
دولت بایدن را در عرصه سیاست خارجی با 
شکست مفتضحانه دیگری، مانند افغانستان 
روبه رو کنــد. با وجود اینکه مســکو هیچ 
تالشــی برای حمله به اوکرایــن ندارد، اما 
آنطور که پوتین نیز بیان کرده، آمریکا به زور 
قصد دارد روسیه را به سمت حمله نظامی 
به اوکراین ببرد و این مسئله نشان می دهد، 
نقش آمریکا در جامعه بین المللی چیزی جز 

تنش افزایی نیست.

جهان

پیشخوان

جهان

تمرکز بایدن و دولتش بر روی چالش های موجود 
در روابط آمریکا با روســیه و چین ســبب شــده 
 است کمتر از پیش به مسئله کره شمالی پرداخته 
شود. این در شــرایطی است که پیونگ یانگ هر 
ماه چندین موشــک دوربــرد را آزمایش کرده و 
همچنان بر فعالیت های موشکی و هسته ای خود 
می افزایــد. در روز 3۰ ژانویه »کیم جونگ اون« 
شــاهد آزمایش یکی دیگر از موشــک های این 
کشــور بود که گمان می رود از نوع موشــک های 
میانبرد بالســتیک باشــد. این ســومین اتفاق و 
آزمایش موشکی در سال 2۰22 بود. کیم جونگ 
اون همچنین در روزهای ابتدایی ســال 2۰22 به 
ارتش این کشــور خاطرنشــان کرده بود که باید 
سال جدید را سال توسعه تسلیحاتی کره شمالی 
دانســته و هر روز بر میزان توانایی های موشکی 
این کشور بیفزایند. برخی از رسانه های آمریکایی 
گمان می کنند این اقدامات، فعالیت های نمایشی 
برای کشــاندن ایاالت متحده و ســازمان ملل به 
میز مذاکرات با این کشــور و همچنین کاستن از 
میزان تحریم های پیونگ یانگ است. بی توجهی 

ایاالت متحده به مسئله کره شمالی و تنها پرداختن 
به مسائلی، چون بحران اوکراین و همچنین مسئله  
تایوان و درگیری با چیــن، به احتمال زیاد باعث 
می شــود هر روز بر میزان فعالیت های هسته ای 
و موشــکی کره شمالی اضافه شــود. این مسئله 
می تواند به یکی دیگر از شکست های دولت بایدن 
در سیاست خارجی تبدیل شود؛ زیرا کره شمالی 
بارها اعالم کرده  اســت آماده مذاکرات با آمریکا 
بر سر کاســتن از میزان فعالیت های هسته ای اش 
و همچنین برداشته شدن تحریم ها علیه این کشور 
است. آمریکا همچنان که در سایر مذاکرات خود 
نمی تواند ثبات سیاســی از جانب ایاالت متحده 
را تضمین کرده و به توافق و تعهدات خود پایبند 
بماند، در مذاکره با کره شــمالی نیز بارها نشان 
داده اســت که قائل به حفظ موضع خود در قبال 
این کشور و همچنین عمل کردن به تعهدات خود 
در مذاکرات نیســت. ایاالت متحده به جز اینکه 
خود وارد مذاکره با کره شمالی نشده، به شدت در 
تالش است تا جلوی اعالم پایان جنگ بین دو کره 
را نیز گرفته و مانع از ایجاد اتحاد بین دو کره شود. 

   گزارش      تحلیل    

سخنرانی ترامپ در تگزاس که هفته گذشته اتفاق 
افتاد، چشم انداز روشنی از فضای سیاسی آمریکا 
را پیــش روی جهانیان گذاشــت. ترامپ در این 
سخنرانی که بسیار شبیه به سخنرانی های کمپین 
انتخاباتی برای سال 2۰24 بود، بار دیگر احتمال 
نامزدی خود در انتخابات ریاست جمهوری سال 
2۰24 را مطــرح کرد و گفت اگر پیروز شــود، 
حمله کنندگان به ســاختمان کنگــره را با فرمان 
ریاســت جمهوری عفو می کند. او در سخنرانی 
خود بارها به این مسئله اشاره کرد که معتقد است 
دستگاه قضایی آمریکا برخوردی غیرمنصفانه با 
متهمان واقعه ۶ ژانویه داشته است. این سخنرانی 
همزمــان با کاهــش محبوبیت بایــدن به عنوان 
رئیس جمهور آمریکا و همچنین کاهش احتمال 
حضــور وی در انتخابات ســال 2۰24، نشــان 
می دهد آمریکا بیش از هر زمان دیگری به سمت 
ترامپ تمایل دارد. رسانه های آمریکایی نیز بارها 
اعالم کرده اند، عملکرد بد و ضعیف بایدن باعث 
شده  اســت ترامپ از نظر مردم رئیس جمهوری 
با عملکرد بهتر به  نظــر آید و افکار عمومی برای 

نامزدی دوباره او در انتخابات را آماده کرده  است. 
ترامپ در این ســخنرانی همچنیــن اعالم کرد 
رویکرد بایدن در عرصه سیاست خارجی باعث 
شده است آمریکا »مضحکه و سوژه خنده« تمام 
دنیا شود. ترامپ همچنین بیان کرد آمریکا نباید 
به دنبال اعزام نیرو جهت حمایت از اوکراین باشد 
 ربطی به آمریکا ندارد.  انتقادات 

ً
و این مسئله اصال

ترامپ به بایدن در عرصه سیاســت خارجی که 
از روســیه و اوکراین آغاز شــد و به چین و تایوان 
رسید، در نهایت این گمانه را ایجاد کرد که ضعف 
دولت بایدن در عرصه سیاست خارجی می تواند 
باعث محبوب تر شدن ترامپ در انتخابات سال 
2۰24 شــود. ترامپ هم اکنون نیز بیش از 1۰۰ 
میلیون دالر پول نقد بــرای حضور در انتخابات 
2۰24 جمع آوری کرده  اســت. البته دلیل و بهانه 
اصلی جمع آوری منابع مالی برای کمک به حزب 
جمهوری خواه در انتخابات کنگره در سال 2۰22 
اســت، اما بســیاری معتقدند، این کمک ها در 
نهایت به کمپین انتخاباتی ترامپ در سال 2۰24 

خواهد رسید. 

 رئیس جمهور  در سایه
 هدف ترامپ از پیشنهاد عفو مهاجمان به کنگره  چیست؟

شکستی دیگر  برای  بایدن
 هدف کره شمالی از آزمایش موشک های جدید چیست؟

یک روزنامه برزیلی با اشاره به منابعی در وزارت امور خارجه این 
کشور نوشت، آمریکا در حال اعمال فشار به رئیس جمهوری برزیل 
اســت تا او را وادار به لغو سفر آتی اش به روسیه کند. به گفته این 
روزنامه، هدف واشنگتن منزوی کردن والدیمیر پوتین، آن هم در 
وضعیت فعلی روابط ناتو ـ روسیه و مناقشه اوکراین است. در این 
گزارش آمده اســت، دیپلمات های آمریکایی نسبت به زمان این 
سفر ابراز نگرانی کرده اند، چون در نظر آنها، این سفر در این برهه 
زمانی، می تواند به معنای حمایت برزیل از سیاست روسیه در شرق 
اروپا و قانونی پنداشتن چیزی باشد که واشنگتن آن را نقض قوانین 

بین المللی می داند. 

»ترامپ« گفت: کمیته منتخب مسئول تحقیق درباره حمله ششم 
ژانویه 2۰21 به کنگره باید تحقیق کند که چرا مایک پنس، معاونش، 
نتایج کالج های الکتــرال مربوط به انتخابات ریاســت جمهوری 
2۰2۰ را لغو نکرد؛ چرا که طبق ادعای ترامپ چنین اقدامی جلوی 
وقوع آن شورش مرگبار را می گرفت.  »ترامپ« در بیانیه ای عنوان 
کرد، اگر »نانسی پلوسی« توصیه او به افزایش تدابیر امنیتی در محل 
ســاختمان کنگره آمریکا برای آن روز را اجابت می کرد، می شــد 
جلوی خشونت های ششــم ژانویه 2۰21 را گرفت. ترامپ ادامه 
داد، اگر آرای کالج الکترال نزد قانونگذاران فرستاده می شد، دیگر 

»ششم ژانویه« ای که ما می شناسیم اتفاق نمی افتاد.

 جنگ را 
ً
دبیرکل ســازمان ملل از طرف های درگیر خواست تا فورا

در اتیوپی متوقف کنند و اجازه دهند که کمک های بشردوستانه به آن 
مناطق وارد شــوند. سازمان ملل در گزارشی اعالم کرد،4۰ درصد 
از ساکنان منطقه تیگرای اتیوپی، که نزدیک به یک سال درگیر جنگ 
اســت، با کمبود شــدید مواد غذایی روبه رو هستند. برنامه جهانی 
غذای ســازمان ملل نیز در گزارشی بیان کرد، نزدیک به ۸3 درصد 
از ساکنان آن منطقه از فقدان امنیت غذایی رنج می برند و به شدت 
به کمک های بشردوســتانه وابسته هســتند. این گزارش به ارزیابی 
وضعیت غذایی در اتیوپی پرداخت که نشان داد 13 درصد از کودکان 

کمتر از پنج سال منطقه تیگرای از کمبود مواد غذایی رنج  می برند.

و تندر جمهوری خواهان    
وز تنش زایی بایدن در اوکراین  پیر
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 اقتصاد سالم 
به تنظیم بازار نیازی ندارد

اگرچه موضوع تنظیم بازار یکی از مسائل 
و وظایف مهم دولت مطرح می شود، اما 
به نظر من اصــل اقتصاد، به وجود تنظیم 
بازار نیازی ندارد. در واقع، اگر اقتصادی 
 به دستور، تحکم یا 

ً
سالم باشــد، طبیعتا

دو نرخی کردن و... نیازی نیست. ضمن 
اینکه تنظیم بازار یک سرشــاخه اســت 
و راهکار اقتصاد کشــور نیســت. مردم، 
اقتصاد و بازار دستورهای تحکمی تنظیم 
بــازار را برنمی تابند. بایــد کاری کنیم تا 
اقتصاد کشــور در وضعیتی قرار گیرد که 
دولت فقط نقش سیاست گذاری را داشته 
باشد و سیاســت گذاری ها نیز به گونه ای 
طراحی شوند که قابل مانیتور شدن باشد.

ستاد تنظیم بازار طی سال های گذشته 
در مقاطعی مأمور می شــد تا در راستای 
انجام وظایف خود جلساتی تشکیل دهد. 
در این جلســات نیز دولتمردان فهرست 
صد قلم کاال را می آورند تا آنها را بررسی 
کنند؛ اما در نهایت مشــاهده می شــد از 
زمان سه ساعته آن جلسه، 2 ساعت و 4۵ 
دقیقه درباره مرغ بحث می شد و فقط یک 
ربع، مابقی کاالها بررسی می شد. به نظر 
می رسد، این روند اشتباه از زمانی آغاز شد 
که کاالهای مختلف به تبع تصمیم دولت، 
دو نرخی شدند و همین دونرخی شدن ها 
ســتاد تنظیم بــازار را دچــار التهاب و 

تنش های بسیار زیادی کرد.
به بیان دیگــر، اگر وضعیت اقتصادی 
در جامعه ای نرمال و طبیعی باشد، ستاد 
تنظیم بــازار نیز کمتریــن ترافیک کاری 
را خواهــد داشــت؛ چرا کــه در چنین 
اقتصــادی همه چیز بر اســاس عرضه و 
تقاضا و معادالت اقتصادی قرار داشته و 
به ورود دولت برای قیمت گذاری و دادن 
مأموریت هــای گوناگون بــه تعزیرات با 
هدف دنبال کردن قیمت ها نیازی نیست. 
ضمن اینکه مشــکالت و مسائلی چون 
احتکار که طی سال های اخیر به ویژه در 
دولــت دوازدهم شــاهد آن بودیم، پیش 
نمی آید. بنابراین برداشــت من این است 
که اشــتباه اصلــی از جایــی رخ داد که 
برخی از دولتمردان پاشــنه آشیل اقتصاد 
ایــران را تحت عنوان تعیین قیمت ارز در 
دســت گرفتند. اگرچه مــا درگیر جنگ 
اقتصادی هســتیم؛ امــا بی تدبیری ها و 
سیاســت گذاری های غلط طی سال های 
اخیر ســبب شده است ما در این جنگ با 
تلفات بسیاری مواجه شویم؛ به گونه ای که 
می توانستیم جنگ اقتصادی را با شرایط 
منطقی تری مدیریت و فرماندهی کنیم، اما 
این اتفاق نیفتاد؛ چرا که برخی از آقایان در 
دولت قبل به این موضوع که تعیین نرخ ارز 
منجر به دو نرخی شــدن کاالها می شود، 
اعتقادی نداشتند. همین مسئله باعث شد 
موضوع تنظیم بازار در دولت دوازدهم از 
نظر کاری بسیار پر ترافیک باشد، اما وقتی 
ریشه های این موضوع را بررسی می کنیم، 
می بینیم این موضوع بیشــتر یک بحران 

خودساخته بود. 
ورود به بازار برای تصدی گری، تعیین 
قیمــت و ورود به چرخه تولیــد، توزیع 
و تأمیــن کاال، کار دولت نیســت. برای 
اصالح وضعیت موجود دولت در گام اول 
باید پایش را از این عرصه ها بیرون کشیده 
و اقتصاد را به مردم ســپرده و رقابتی کند. 
در حالی که دولت یازدهم و دوازدهم در 
 امتداد دولت سازندگی بود 

ً
اقتصاد، دقیقا

و همین تفکر تأثیر خودش را روی تنظیم 
بازار نیز گذاشت. 

طی روزهای گذشــته، پس از گذشت بیش از یک 
دهه از آخرین دیدار رئیس دولت با مدیران بانک ها، 
رئیس دولت ســیزدهم در دیداری میزبان مدیران 
عامل بانک های خصوصی و دولتی بود. دیداری که 
می توان آن را نشانه ای از اهمیت جایگاه نظام بانکی 
از دیدگاه رئیس جمهور دانست. اگرچه طی دو دهه 
اخیر همواره صحبت هایــی از اصالح نظام بانکی 
در ایران به گوش می رسیده و حتی طی این سال ها 
بارها پیش نویس هایی برای تغییر یا به روزرســانی 
قوانین بانکی کشــور آماده شده، اما هیچ گاه تحول 
جدی در این حوزه رخ نداده اســت، موضوعی که 
امید است در دولت سیزدهم رخ داده و سرانجام با 
همت و تصمیم قاطع دولت و مجلس نظام بانکی 
ایران در بعــد قوانین و اجرا به ســمت یک تحول 
اساسی حرکت کند. با این حال و طی روزهای اخیر 
شاید اولین نتیجه عملی و عینی جلسه مدیران نظام 
بانکی با رئیس جمهور را بتوان ابالغیه وزیر اقتصاد به 
تمام بانک ها در راستای حذف دریافت وثیقه برای 
پرداخت تسهیالت زیر 1۰۰ میلیون تومان دانست. 
ابالغیــه ای که طی روزهای گذشــته با حواشــی 
گوناگونی مواجه بوده اســت. برخی از کارشناسان 
و بانکداران قدیمی این موضوع را کاری غیر ممکن 
در وضعیت فعلی اقتصاد ایران و مخرب برای نظام 
بانکی دانسته و عده ای دیگر از آن به منزله یک نقطه 

آغازین در راستای تحول نظام بانکی یاد کرده اند.
اقتصاد ایران با تورم های باالیی مواجه اســت و 
به واســطه همین تورم ها، همواره صف های طویل 
درخواست تســهیالت از نظام بانکی وجود داشته 
و دارد. چنانچــه در حال حاضر با صف طوالنی از 
متقاضیان مواجهیم که خواهان دریافت تسهیالت 
هســتند؛ اما از سوی بانک ها تسهیالتی به آنها داده 
نمی شــود و عمده منابع نظام بانکی به سمت گروه 
خاص و اندکی هدایت می شــود کــه از قضا جزء 
بدهکاران نظام بانکی هســتند. وقتی به مطالبات 
 کســانی که 

ً
معوق نظام بانکی نگاه می کنیم، اتفاقا

تســهیالت خرد گرفته اند، جزء مشــتریان خوش 
حساب بانک ها به شمار رفته و عمده مطالبات معوق 
متعلق به افراد یا گروه هایی است که تسهیالت کالن 

گرفته اند. 
اصــل این حرف که برای پرداخت تســهیالت 
مصرفی و خــرد نیازی به دریافت وثیقه نیســت و 
می توان این تسهیالت را بر اساس اعتبارسنجی به 
افراد پرداخت کرد، گزاره صحیحی اســت که در 
بسیاری از کشورهای دنیا نیز شاهد عملیاتی شدن 
 وام مصرفی در 

ً
آن هســتیم؛ به گونه ای که عمومــا

کشورهای توسعه یافته بدون دریافت وثیقه پرداخت 
شــده و وثیقه اصلی برای دریافت این تســهیالت 

کاالی خریداری شده با آن مبلغ است.
 اقدامی درســت 

ً
اگرچه اصل این موضوع قطعا

است، اما ممکن است در اجرا با مشکالتی مواجه 

شود؛ چرا که دو نکته در این باره مطرح است؛ اول 
اینکه، آیا قرار اســت میزان تسهیالت پرداختی یا 
منابع بانکی در راســتای اجرای این طرح افزایش 
 نحوه تخصیص منابع بانکی قرار است 

ً
یابد؟ یا صرفا

با تحول مواجه شــود؟ اگر قرار اســت میزان منابع 
تسهیالت افزایش یابد، ســؤال این است که محل 
تأمین این منابع کجاست و اگر قرار بر اصالح نحوه 
تخصیص منابع بانکی است، اگرچه اقدام بسیار بجا 
و درستی است و می تواند یک اتفاق بزرگ و حرکتی 
به نفع مردم قلمداد شود؛ اما سؤال این است که چه 
ســازوکاری برای تحقق آن اندیشیده شده است؟ 
در گزارش ذیل برخــی از اما و اگرهای اجرای این 

ابالغیه را بررسی کرده ایم. 

 Bانتقادها به این طرح
1ـ طرح وزارت اقتصــاد برای پرداخت وام تا 1۰۰ 
میلیــون تومان بدون دریافت ضامــن، آن هم بدون 
وجود یک سامانه اعتبارسنجی فراگیر و منسجم در 
کشور طرحی مطالعه نشده اســت؛ چرا که افزون 
بر نبود سامانه های مورد نیاز، محل پرداخت منابع 

بانک ها نیز هنوز بررسی نشده و طی روزهای گذشته 
بسیاری از شعبات بانکی با سیل تقاضاهایی مواجه 

شده اند که امکان پاسخگویی به آن را نداشته اند.
2ـ با اجبار بانک ها به پرداخت این مدل تسهیالت، 
در صورتی کــه بانک ها بخواهند پاســخ مثبتی به 
متقاضیان دریافت این تسهیالت بدهند، مجبور به 
استقراض بیشــتر از منابع بانک مرکزی هستند که 
 منجر به افزایش پایــه پولی و به تبع آن تورم 

ً
طبیعتا

در آینده ای نه چندان دور خواهد شــد. در صورتی 
هم که منابع جدیدی برای پرداخت این تسهیالت 
 منابع موجود توان پاسخگویی 

ً
ایجاد نشود، طبیعتا

به تمام متقاضیان بالقوه ایــن طرح )حقوق بگیران 
و بازنشســتگان( را نداشــته و منجر به ایجاد یک 
نارضایتی عمومی خواهد شد. موضوعی که درست 

در نقطه مقابلی یک از اهــداف اجرای این طرح ـ 
ایجاد یک رضایت عمومی ـ قرار دارد.

3 ـ یکی از ایرادات مهم ابالغیه موجود، این است که 
بخش مهمی از افراد جامعه، دسترسی به تسهیالت 
بانکی ندارند و این طرح وزارت اقتصاد شامل همان 
درصد مشــخصی از افراد جامعــه )حقوق بگیران 
بخش دولتی و خصوصی، مستمری بگیران( است 
 هم امــکان دریافت وام داشــتند. بنابراین 

ً
که قبال

همچنان افرادی که جزء دسته های مذکور نیستند، 
نادیده گرفته شده اند. 

 Bمحاسن این طرح
1 ـ در واقع وزارت اقتصاد با این ابالغیه قصد داشته 
است افزون بر تسهیل روند دریافت تسهیالت خرد 
)نه تنها افزایش منابع برای پرداخت این تسهیالت( 
به نوعی مشتریان خوش حساب را تشویق و مشتریان 
بدحســاب را تنبیه کند. به گونه ای کــه در گام اول 
مشتریان خوش حســاب بانکی بتوانند بدون وثیقه 
تسهیالت دریافت کرده، اما از مشتریان بدحساب 
 این کار را می توان 

ً
وثایق سنگینی دریافت شد. طبیعتا

تسهیل دریافت وام برای مشتریان خوش حساب و 
تشویق آنها دانست.

2ـ افزایش تقاضای مؤثــر و ایجاد رونق در بازار را 
می توان یکی از محاســن اجــرای دقیق این طرح 
دانســت؛ به گونه ای کــه در صورت اجــرای آن و 
 
ً
به شــرط ثابت بــودن میزان منابع بانکــی و صرفا
هدایت منابع از تســهیالت کالن غیــر تولیدی به 
 نیز به بدهکاران بزرگ بانکی 

ً
افراد خاص که عمدتا

تبدیل می شوند. تبدیل این نحوه تسهیالت دهی از 
تسهیالت کالن که بخش قابل توجهی از مطالبات 
معوق را نیز شــامل می شوند، به تسهیالت خرد که 
بخش بســیار ناچیزی از معوقات بانکی شامل این 
نوع تسهیالت می شود، نوعی هدایت صحیح منابع 
است؛ به گونه ای که هدایت صحیح منابع منجر به 

افزایش تقاضا و رونق اقتصادی خواهد شد. 

 Bالزامات اجرای موفق طرح
زمانی می توانیم بگوییم پرداخت تسهیالت بانکی 
خرد بر اساس اعتبارســنجی بانکی باشد که برای 
نمونه همه شــهروندان ایرانی در گذشته تسهیالت 
بانکی دریافت کرده باشــند، در حالی که بر اساس 
آمارها حدود ۵۰ درصد شــهروندان ایرانی تا کنون 
هیچ تســهیالتی از نظام بانکی دریافت نکرده اند، 
بنابرایــن نظام بانکــی نمی تواند قضاوتــی درباره 
اعتبارسنجی این بخش از جامعه داشته باشد. ضمن 
اینکه بخش قابل توجهی از شهروندان کشور، شغل 
ثابتی ندارند و در همان مرحله گواهی اشتغال به کار 
با مشکل مواجه خواهند شــد. در حالی که در این 
ابالغیه تأکید بر پرداخت این تسهیالت به کارمندان 
بخش دولتی، خصوصی و مستمری بگیران است. 
اگر می خواهیم این طرح، یعنی پرداخت تسهیالت 
خرد به شــهروندان بدون دریافت وثیقه و به نوعی 
تسهیل دریافت تسهیالت خرد که ایده بسیار خوبی 
است با موفقیت همراه شده و یک رضایت عمومی 
به واسطه اجرای آن در ســطح جامعه ایجاد شود، 
شرط آن این است که نظام اعتبارسنجی ما یک نظام 
منسجم، دقیق و با یک ضریب خطای بسیار ناچیز 

باشد. 
برای کاهش خطای سامانه اعتبارسنجی باید به 
 از طریق پرونده های بانکی 

ً
جای اینکه افــراد صرفا

خود اعتبارســنجی و به اصطالح رتبه بندی شوند، 
افراد و شــهروندان بــه صورت کلی و بر اســاس 
اطالعــات اقتصادی هر فــرد از جمله پرونده های 
مالیاتی، حساب های بانکی، نحوه پرداخت قبوض 
و جریمه ها و... اعتبارســنجی شده و به چند گروه 
شهروندان خوش حســاب یا شهروندان بد حساب 
 افراد خوش حساب کسانی 

ً
و... تقسیم  شوند. طبیعتا

هســتند که مودیان منظم و خوش حساب مالیاتی 
بوده و به تعهــدات اجتماعی خود در تمام حوزه ها 
پایبند باشــند. در واقع، اعتبارسنجی درست و قابل 
اتکاست که بر اساس خوش حســاب بودن فرد در 
 پرداخت اقساط بانکی 

ً
یک نگاه کالن تر و نه صرفا

دیده شود؛ چرا که ممکن است فردی دو یا سه بار از 
نظام بانکی تسهیالت گرفته باشد؛ اما زمان پرداخت 
اقساط وی برای نمونه پانزدهم یا بیستم هر ماه باشد؛ 
در حالی که این فرد ســی ام هرمــاه حقوق خود را 
 این فرد هر ماه چند روزی 

ً
دریافــت می کند. طبیعتا

 رتبه او در سیستم 
ً
جریمه دیرکرد داشــته و احتماال

اعتبارسنجی کشور رتبه پایینی خواهد بود؛ در حالی 
 فرد بدقول یا بد تعهدی نیســت. 

ً
که این فرد، واقعا

بنابراین به نظر می رسد سیستم اعتبارسنجی کشور، 
امروز سیستم به روز و جامعی نیست. ضمن اینکه 
این ســامانه و رتبه اعتباری افراد باید با یک فاصله 
زمانی کوتاه در حال به روزرســانی باشد. در حالی 
که شنیده های ما حاکی است از آخرین به روزرسانی 
سامانه های اعتبارسنجی موجود در نظام بانکی در 
 این 

ً
حال حاضر حداقل شش ماه می گذرد که طبیعتا

موضوع می تواند ضریب خطای این سامانه در رتبه 
اعتباری شهروندان با خطای باالیی مواجه کند.

بازار

یادداشت 

برای حرکت به سمت وابسته نبودن به درآمدهای نفتی باید اقدامات 
داخلــی، مانند پرهیز از کشــمکش های سیاســی و ایجاد همدلی 
و وحــدت نظر در حاکمیــت، تقویت ســرمایه اجتماعی، رعایت 
شایسته ســاالری در عزل و نصب مدیران، مبارزه با فســاد در همه 
سطوح مدیریتی، جلوگیری از شکل گیری رانت خواری و رانت جویی 
و تقویت بخش خصوصی کارآفریــن، کاهش تصدی گری دولت، 
اصالح نظام اداری و بهبود فضای کسب وکار، تقویت وجدان کاری و 
انسجام ملی، تخصیص مجدد منابع بر اساس برنامه ریزی هسته های 
کلیــدی، جلوگیری از اتــالف منابع و افزایش بهــره وری عوامل، 
ساماندهی تعطیالت و ساعات کاری، تقویت اعتماد ملی و کاهش 

شکاف دولت ـ ملت را در دستور کار قرار داد. 

 چند اقدام داخلی
منهای نفت

هفته گذشته قیمت انواع کاالهای اساسی در بازارهای جهانی 
با کاهش بی سابقه ای مواجه شدند، به گونه ای که گندم بیش از 
2۵ دالر کاهش قیمت داشــت و ذرت که خوراک دام اســت 
 
ً
نیــز افــت 11 دالری را تجربه کرد. دلیل ایــن کاهش عمدتا
 پیش بینی بارش های مناســب در کشــورهای گندم خیز بوده

 است. 
کاهش قیمت جهانی گندم فرصت مناسبی برای کشورهای 
واردکننده این محصول راهبردی فراهم کرده است تا با خرید به 
موقع ارز کمتری را صرف کنند. ایران امسال بیش از ۷/۵ میلیون 
تن گندم از کشــورهای دیگر وارد کرده است؛ در حالی که در 

سال های گذشته در تولید این محصول خودکفا بود.

 ارزانی گندم
شاخص

»تیپرینگ« به سیاست هایی اطالق می شود که فعالیت های سنتی 
بانک مرکزی را تغییر می دهند. تالش های تیپرینگ در درجه اول 
به منظور کنترل نرخ بهره و کنترل برداشت سرمایه گذاران از جهت 
آینده نرخ بهره است. تالش های تیپرینگ ممکن است شامل تغییر 
 
ً
نرخ تنزیل یا الزامات ذخیره باشد. به عبارت دیگر، تپیرینگ دقیقا
معکوس تمام اقداماتی اســت که بانک هــای مرکزی در جهت 
سیاســت انبساطی اعمال کرده اند. برای نمونه، با کاهش مالیات 
سعی کرده اند پویایی به اقتصاد برگردد و زمانی که احساس کنند 
اقتصاد به روال طبیعی خود برگشته است، کم کم نرخ مالیات ها را 
افزایش داده و به حالت قبل برمی گردانند. تیپرینگ تنها می تواند 

پس از اجرای نوعی برنامه محرک اقتصادی ایجاد شود.

چیست؟ تیپرینگ   
افزوده

علی مرزبان
خبرنگار

ح بانکی وزارت اقتصاد اما و اگرهای طر
نگاهی به پرداخت تسهیالت  وام ۱۰۰میلیونی 

احمدرضا سیدعلیان
رئیس سابق مرکز اصالح نژاد 
و بهبود تولیدات دامی کشور
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سیدحسین
خاتمی خوانساری
دبیر گروه معارف

یکــی از بزرگ ترین نعماتی که خداونــد به انقالب 
اســالمی عطا کرده، حضور علمــا و فقهای صالح و 
پرهیزکار اســت؛ علمایی که خود را وقف پی ریزی 
علمــی و اخالقی انقــالب و نظام اســالمی کردند. 
به همین دلیل باید شــاکر خداوند باشــیم که همیشه 
عالمان و اهل اخالق پشــتیبان فکــری انقالب مان 
بودند و هر روز کشــورمان در جهان علم و اندیشــه 
نورافشان بود. اینکه عالمان و عامالن به اسالم، قانون 
اساســی جمهوری اســالمی را وضع کرده و به رشته 
تحریر درآوردند، در تاریخ بشــریت بی سابقه بوده که 
دلیل بر حقانیت راه مردم انقالبی اســت؛ مردمی که 
همیشه قدردان زحمات علمای نیک سرشت، پارسا 
و دوراندیش هســتند. هر نظامی برای ایستادن روی 
پای خود به استدالل ها و استحکامات عقلی و علمی 
نیاز دارد. دفاع از اندیشــه خود، اجرا و تثبیت اهداف 
و تبلیغ دستاوردهای خود مهم ترین نیازمندی های یک 
نظام سیاسی اســت. اینکه بتوان شجاعانه و عالمانه 
آرمان های خــود را در مقابل نگاه، تحلیل و قضاوت 
جهانیان، به ویژه دانشــمندانش قرار داد، کار بزرگی 
است که در توان هیچ نظام سیاسی ای نبوده و نخواهد 
بود. این نقش مهم را امام راحل)ره( و همچنین فقها 
و عالمان شیعه در تبیین مکتب و تعیین حدود و ثغور 
و تقنین اصول الزم، به خوبــی ایفا کردند؛ به گونه ای 
که اکنــون از محصول این تالش ها بهره مندیم و به آن 
می بالیم. آنچه  برای دلسوزان نظام اسالمی در هر مقام 
و جایگاهی در اولویت قرار دارد، الهی، اســالمی و 
عقالنی عمل کردن است؛ چه  آنکه فقط در این شرایط 

است که می توان به آینده نظام امیدوار بود. 
»آیت الله العظمــی صافی گلپایگانــی« یکی از 
شــخصیت هایی بود که با پشــتوانه ای از علوم الهی 
نقش بدیعی در قانون گذاری و نگهبانی از آن داشت. 
ایشــان در سال 12۹۷، در گلپایگان و در خانواده اهل 
علم و تقوا متولد شــد. در همان ســن طفولیت خود 

گرمای علم و معنویت را در خانواده خویش حس  کرد 
و در آن فضا رشــد و نمو داشت. خانواده ای اهل علم 
و فضیلت که همیشــه مورد اعتماد مردم و پناهگاهی 
برای ضعفای جامعه بود. شوق وافر این عالم بزرگ در 
چنین خانواده ای به علم و عمل به وضوح دیده می شد 
تا جایی که بی هیچ خستگی تمام عمر خود را در این راه 
گذاشت و از هیچ تالشی برای رشد دین و تحکیم آن 
در وجود خود و مردمش فروگذار نبود. آیت الله صافی 
تحصیالت خود را در گلپایگان نزد پدر عالم خود آغاز 
کرد و ادبیات عرب، کالم، تفســیر قرآن، حدیث، فقه 
و اصول را تا پایان ســطح، در زادگاه خود به سرانجام 
رساند. این مرجع تقلید در 23 سالگی از گلپایگان به 
قم هجرت کرد و در درس سیدمحمدتقی خوانساری، 
سیدمحمد حجت کوه کمره ای، سیدصدرالدین صدر، 
سیدمحمدرضا گلپایگانی و آیت الله بروجردی حاضر 
 شــد. او پس از چهار سال اقامت در قم، به مدت یک 
 ســال در نجف ساکن شــد و در درس محمدکاظم 
شــیرازی، ســیدجمال الدین گلپایگانــی و شــیخ 
محمدعلی کاظمی حضــور یافت. این عالم بزرگوار 
در نجف اشــرف و در کنار بــارگاه نورانی حضرت 
امیرالمؤمنین)ع( به چهره ای شــناخته شده تبدیل شد 
تا جایی که پس از تصمیــم برای هجرت دوباره به قم 
علمای نجف مانع ایشان بودند و می خواستند در نجف 
به تحصیل و تدریس ادامه دهد و طالب و روحانیون را 
از درک محضــر خود محروم نکند؛ اما تکلیف الهی 
بر این بود که ایشــان به قم مهاجرت کرده و سال های 
سال با شرکت در درس آیت الله العظمی بروجردی، 
استحکام علمی خود را دو چندان کند. این حضور هر 
چه بیشتر می شد عالقه استاد بر شاگرد مبرز خود نیز 
بیشتر می شد تا جایی که بارها ایشان و برادرش مورد 

تجلیل آیت الله العظمی بروجردی)ره( قرار گرفتند. 
اما شیخ لطف الله یک ویژگی خاص داشت و آن، 
اینکه از همان دوران کودکی شــیفته امام غایب خود 
حضــرت بقیه الله االعظم)روحی له الفــداء( بود، در 
طریق ایشان قرار داشت و زندگی خود را وقف امام خود 
کرده بود. آیت الله بروجردی، استاد این مرجع بزرگوار 
وقتی عشق مشتعل شاگردش را برای امام زمان)عج( 
دید، به ایشــان توصیه فرمود تا کتابی در ویژگی های 

امام غایب)عج( تألیف کند. شیخ لطف الله آن کتاب 
را بــا موضوع نصوص مرتبط با امام دوازدهم و تاریخ 
زندگی و چگونگی ظهــور آن امام)عج(، تألیف کرد 
و نامش را »منتخب االثر« گذاشــت. این اثر در سال 
13۸۰ و در اولین دوره کتاب سال والیت، اثر برگزیده 
شناخته شد و در اولین دوره کتاب سال مهدویت هم 
اثر برتر نام گرفت. ایشــان از دوران نوجوانی خود را 
ســرباز امام زمانش می دید و هم سن وساالن خود را 
به سمت خدا و اهل بیت)ع(، به ویژه امام غایب)عج( 
دعوت می کرد. تالش ایشان برای آشنا کردن مردم با 
امام دوازدهم شیعیان مثال زدنی بود و سخنرانی های 
ایشان همیشه مورد استقبال مردم قرار می گرفت. ایشان 
از مشــاوران نزدیک و همچنین از اصحاب شــورای 
استفتای آیت الله بروجردی بود. در فقه، اصول، کالم، 
حدیث و رجال، به تدریس و تحقیق همت گماشته و 
آثار فراوانی را در این ابواب از خود به یادگار گذاشــته 
اســت. عالمان بزرگ شــیعه مانند سیدجمال الدین 
گلپایگانی، سیدحســن طباطبایی بروجــردی، امام 
خمینی و سیدمحمدرضا گلپایگانی بر مراتب علمی 
او تأکید کرده انــد. آیت الله صافی گلپایگانی، پس از 
درگذشت آیت الله العظمی سیدمحمدرضا گلپایگانی 
در آذر 13۷2ش، مرجع تقلید شــناخته شد. مرحوم 
آیت الله العظمــی گلپایگانــی در وصیت نامه خود، 
آیت الله شــیخ لطف الله صافی گلپایگانی را مجتهد 

مسلم و عادل خوانده بود.
آیت الله صافی گلپایگانی که رحمت و رضوان خدا 
بر او باد، نقش ویژه ای در اســتحکامات دینی، علمی 
و اخالقی نظام جمهوری اسالمی داشت. از آنجایی 
که آشنایی ایشــان با علوم گوناگون اسالمی و تسلط 
بی نظیرشان بر مســائل و چالش های فکری روز دنیا 
دلیلی بود برای اینکه آیت الله بروجردی پاســخ گویی 
به سؤاالت فقهی و کالمی را به وی واگذار کند و این 
اعتماد موهبتی بود برای مردم انقالبی تا در 2۸ مرداد تا 
24 آبان 13۵۸ امام خمینی)ره( سکان مجلس تدوین 
قانون اساســی جمهوری اســالمی ایران را به دست 
ایشان بسپارد. امام خمینی)ره( همیشه از بهترین  علما 
و پاک ترین انسان ها برای انجام امور مهم نظام اسالمی 
استفاده می کرد؛ به همین دلیل مسئولیت دبیری شورای 

نگهبان قانون اساســی را هم به ایشان سپرد. آیت الله 
صافی گلپایگانی در سال 13۵۹شمسی، با حکم امام 
خمینی)ره(، عضو فقهای شورای نگهبان شد و هشت 
سال تا تیر 13۶۷ دبیر شــورای نگهبان بود. آیت الله 
صافی در تیر 13۶۷ شمســی از عضویت در شورای 
نگهبان اســتعفا کرد تا در ســنگر دیگری به اسالم، 
مسلمانان و انقالب اســالمی خدمت کند. ایشان با 
بهره گیری از علوم روز دنیا به دلیل تأمین نیاز مردم برای 
آشنایی با معارف دین و دوری از شبهاتی که دشمنان 
دین و اخالق وارد می کردند، مرکز تحقیقات اسالمی 
دارالزهــراء)س( را در ســال 13۸۹ش، در تهران و 
باهدف پاسخگویی به سؤاالت شرعی و مشاوره دینی 
و خانوادگــی راه اندازی فرمــود. از این مرجع جهان 
تشیع آثار فراوانی منتشرشده که به ۸۰ عنوان فارسی 
و عربی می رســد و مفتاح علوم مختلف و دریچه ای 
برای نگاه درست به دین اســالم است. برخی از آثار 
او به زبان های انگلیسی و اردو ترجمه  شده و مقاالت 
و اشعاری نیز از سوی ایشان در مجله ها و رسانه های 

متعدد منتشر شده است.
برخی از مقاالتی که آیت الله صافی تألیف کرده، 
به خواســت و توصیه آیت الله بروجردی بوده است؛ 
از جمله مقاله ای در پاســخ به مجلــه ای در هند که 
مدعی برگرفته شدن اسالم از دین بودایی بوده است. 
در موردی دیگر، صافی گلپایگانی مقاله ای در پاســخ 
به شیخ محمود شلتوت نوشــت و به ادعای او درباره 
اســتخاره در نظر مکتب اهل بیت)ع( واکنش نشان 
داد. شیخ محمود شــلتوت در مجله رساله االسالم، 
ضمن تفسیر آیه »و إن تستقسموا باالزالم«، استخاره 
در مکتب اهل بیت)ع( را از قبیل استقســام باالزالم 

دانسته است. 
آیت الله لطف اللــه صافی گلپایگانی مرجع تقلید 
شیعیان پس از ســال ها فعالیت و مجاهدت علمی و 
اخالقی در بامداد روز سه شنبه 12بهمن ماه سال14۰۰ 
بر اثر ایســت قلبی دعوت حــق را لبیک گفت و پس 
از تشییع بر روی دســتان مردم مؤمن و انقالب ایران 
اســالمی در کربال و در جوار حرم شــریف حضرت 
اباعبدالله الحســین)ع( به خاک سپرده شد. روحش 

شاد، یادش گرامی و راهش پر رهرو باد.
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دین

 مردی باالتر از 
قامت سیاست

 در انقالب اســالمی افرادی را دیده ایم که 
در شروع کار سیاســی به دلیل کم تجربگی 
رفتارهایی داشتند که شایسته رجل سیاسی 
 
ً
نبودند و ناپختگی در آن مشهود بود. معموال

مردم این رفتارها را گذاشــتند پای نابلدی 
افراد و از آن گذشتند. در مقابل افرادی بودند 
که بدون تجربه قبلی و آموزش خاص برای 
یک مسئولیت در جایگاه شــان هیچ افراط 
و تفریطی نداشــتند و توانســتند از زیر بار 
مسئولیت سربلند بیرون بیایند. رهبر معظم 
انقالب، شــهید بهشتی، شــهید رجایی و 
شــهید باهنر و... از افرادی بودند که در دل 
مردم جای گرفتند و در دوران مسئولیت خود 
بهترین عملکردها را داشتند. مردم نیز هیچ گاه 
آنان را فراموش نکردند و همیشــه به عنوان 
یک مسئول شایسته انقالبی آنها را شناختند 
و مــورد حمایت خود قــرار دادند. آیت الله 
جزء  صافی گلپایگانی  لطف اللــه  العظمی 
شخصیت هایی بود که با تأسی به آموزه های 
اســالم و مکتب در مسئولیت خود، خوش 
درخشید و مردی باالتر از قدوقواره سیاست 
دیده شــد و الگویی شــد برای هم سنگران 
خود در لباس مقدس روحانیت و مسئوالن 
انقالبی و سیاسی. یکی از دالیل آن هم این 
بود که سعی نکرد برای اثبات خود رنجشی 
به اســالم و انقالب وارد کند و با تدابیر خود 
دست ردی بر ســینه اختالف اندازان زد و از 
مشکالت سربلند بیرون آمد. این مرد الهی 
همچنین در تمامی دوران مســئولیت خود 
و پــس از آن از هیچ تالشــی برای اصالح 
امور مسلمانان فروگذار نبود. ایشان انقالب 
اسالمی را متعلق به همه جهانیان می دانست 
و تــالش می کرد مردم جهان را با آموزه های 
اســالمی و انقالبی آشــنا کند. میدان دید 
ایشان هیچ گاه متوقف به مرزهای کشورش 
نبود و همیشــه با تأسی به رســول مهربانی 
حضرت محمد مصطفی)ص( و امیرمؤمنان 
علــی)ع( در دیانــت و سیاســت نگاهی 
جهان شمول داشــت. ایشان خیرخواه همه 
مســلمین بودند و برای ایجاد وحدت میان 
مذاهب اسالمی و تعمیق آموزه های اسالمی 
ایشان  فراوانی داشت. شاگردان  تالش های 
از این نگاه عمیق ایشان به وجد می آمدند و 
مسرت و خوشحالی این مرجع بزرگ را در 
فعالیت های وحدت آمیز که منافع بی شماری 
می ســتودند.  داشــت،  مســلمین  بــرای 
آنان کــه از طرف ایشــان مأمور می شــدند 
بــرای فعالیت هــای دینی برون مــرزی، از 
دلسوزی اش برای همه مردم جهان سخن ها 
گفته اند. ایشــان در انتخاب افراد شایســته 
برای حضور در فعالیت های دینی نگاه تنگ 
نظرانه نداشت و حتی در سنین باال، جوانان 
را محترم می داشــت و آنان را به دل سوزی 
برای اسالم و مســلمانان توصیه می فرمود. 
ایشان به شــدت قائل به ســرمایه گذاری بر 
روی جوانان مسلمان برای باال بردن پرچم 
نهضت بود و برنامه های متعددی برای این 
مهم در نظر داشــت. ایشــان مصداق بارز 
وُنوا ُدَعاَة 

ُ
بیان شریف امام صادق)ع( بود: »ک

ُم ااِلْجِتَهاَد َو 
ُ
ْم ِلَیَرْوا ِمْنک

ُ
ِسَنِتک

ْ
ل
َ
ْیِر أ

َ
اِس  ِبغ النَّ

َوَرع «؛ مردم را به غیر از زبان تان 
ْ
 َو ال

َ
ق

ْ
د الصِّ

دعوت به دین کنید، تا ســعی و کوشــش و 
درســتی و پرهیزگاری و خویشتن داری را از 
شما مشاهده کنند.  ایشان همیشه اطرافیان 
و شــاگردان را به عمــل و ورع و تقوا توصیه 
می فرمــود تا مــردم با دیدن رفتــار مؤمنانه 
به سمت اسالم جذب شــوند. به عبارتی به 
نشر معارف برای تسخیر قلوب مردم جهان 
قائل بود، نه ایجاد دعوا و اختالف برای اثبات 
حقایق دین و مکتب. رحلت جانســوز این 
مرجع انقالبی و مکتبی را به همه انسان های 

حق طلب جهان تسلیت عرض می کنیم.

معرفت و  علم  گنجینه 
 نگاهی به زندگی و مجاهدت های مرجع انقالبی آیت الله العظمی صافی گلپایگانی

ویژه ارتحال آیت الله العظمی صافی گلپایگانی

شیعیان عالی قدر  مرجع  دینی  دغدغه های 

مراجع معظم تقلید در طول صدها ســال گذشته 
در کنار دغدغه مندی شان برای اسالم و مسلمین و 
دفاع از افکار قدسی و گویای شیعه، دغدغه مبلغان 
اســالم را نیز داشتند. آنها توجه ویژه ای به طالب 
و روحانیونی داشتند که نقطه اتصال مرجعیت با 
مردم بودند و وظیفــه انتقال تفکرات ناب مکتبی 
به مردم را برعهده داشتند. این دغدغه را می توان 
هم در آثار ایشان مشاهده کرد، هم در سخنان شان 

و هم در رفتارشان برای رفع مشکالت تحصیلی 
و معیشــتی طالب علوم دینی. مرحوم حضرت 
آیت الله العظمــی صافی گلپایگانی کــه یکی از 
انقالبی ترین و فاضل ترین علمــای زمان حاضر 
به شــمار می آمدند، در طول عمر شریف شــان 
دغدغه حوزه های علمیه و طالب را داشــتند و در 
واپســین روزهای حیات شان این مهم را فراموش 
نکردند. ایشــان یک ماه قبل از رحلت شــان در 
دیدار با اعضای شــورای عالی حوزه های علمیه 
دیدار داشتند و بیاناتی در خصوص نیازمندی های 
حوزه هــای علمیه فرمودنــد. از نکاتی که در این 
بیانات باید بــه آن توجه کرد، وجوب امانت داری 
حوزه های علمیه بود. ایشان حوزه های علوم دینی 

را امانت امام صادق)ع( دانستند و بر لزوم حفظ آن 
از آفات تأکید داشتند. همین طور در مورد محوریت 
قرار دادن اهل  بیت)ع( و معارف ایشان در تمامی 
امور که باعث می شود در حفظ حوزه و سنت هایی 
که باعث عزت اسالم و مکتب شد، موفق باشیم. 
همچنین حفظ اســتقالل حوزه، دفع مشکالت 
طالب در تحصیل و معیشت و رفع نگرانی ها از 
تأکیدات این مرجع عالی قدر بود. آیت الله العظمی 
صافی گلپایگانی خواستار ارتباط دائمی با علمای 
جهان اسالم بودند و آن  را ضروری دانستند. آری، 
تأکید بر ارتباطی که می تواند از انحرافات علمی 
جلوگیری کنــد و ایجاد محبت و مــؤدت کند، 
نشان از هوشمندی مراجع عزیز ما داشته و دارد. 

ایشان توجه به امر تبلیغ را نیز خیلی الزم و حیاتی 
دانســتند؛ زیرا تنها نشــر معارف ناب اسالمی و 
مکتبی و اهل بیتی)ع( می تواند جان تشنه جهانیان 
را ســیراب کند. این مرجع بزرگ ما را به سمت 
رفع مشکالت همه جهانیان امر کرده و می خواهد 
با نشر معارف پاک فکرهای باطل را از بین ببریم، 
اختالفــات را پایان دهیم، آتش جنگ را خاموش 
کنیم و مردم جهان را با حقایق شیرین انسانیت آشنا 
کنیم. ایشان هر حرکت و تالشی در تبلیغ معارف 
دینی را سبب رضایت و خوشحالی حضرت ولی 
عصر)عج( دانستند و خود را خدمت گذار طالب 
معرفی کردند. از خداوند برای ایشان علو درجات 

و رحمت واسعه را خواستاریم.

 محمدرضا قضایی
کارشناس علوم اسالمی

سید مرتضی رضایی
کارشناس علوم اسالمی
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پرونده

آینده 
روشن
نگاهیبهتالشدشمن

برایسیاهنماییدستآوردهایانقالب

ملیحه زرین پور
خبرنگار

 BBBB دربــاره شــما  ارزیابــی  و  تحلیــل    
ســیاه نمایی های دشــمن از وضعیت 
داخلی کشــور در مقایســه کشورهای 
بدخواهان  چــرا  چیســت؟  خارجی 

داخلی به این امر دامن می زنند؟
متأســفانه، افرادی در داخل کشور همواره به دنبال 
ســیاه نمایی و معکوس جلوه دادن شــرایط هستند 
و عده ای تحت تأثیر همین جوســازی ها همه دار و 
ندارشــان را فروختند و در آرزوی بهشت می روند؛ 
ولی در حقیقت خود را از بهشت به جهنم می اندازند 
و راه برگشتی هم ندارند؛ یعنی رویی برای برگشت 
ندارند. کسانی که اینجا زندگی عالی داشتند، همه 
اموال شــان را فروختند و رفتند؛ اما در کشــورهای 

خارجی زندگی راحتی ندارند.
سوای اینکه خود مردم این کشورها هم زندگی 
راحتی ندارنــد، معدود کشــورهای غربی، مانند 
ســوئیس و ســوئد و... هســتند که مردم شان آنجا 
زندگــی راحتی داشــته و در رفاه هســتند. اما در 
کشورهایی مانند انگلستان و آمریکا مردم مشکالت 
شدید معیشتی دارند و ایرانی هایی که به این کشورها 
می روند، گاهی به فقر و فالکــت زیادی می افتند. 
منتهی این افــراد زمانی که می خواهند با هموطنان 
خود صحبت کنند دروغ می گوینــد؛ چرا که تمام 
آبرو و سرمایه شان را گذاشــته اند، این همه دردسر 
کشیده اند و حاال می بینند که به جهنمی وارد شده اند 
و برای اینکه آبروی شان بیشتر ریخته نشود یا صحبت 

نمی کنند یا دروغ می گویند.
آمارها حاکی از آن اســت که بیشــترین نسبت 
بی خانمان های دنیا در آمریکاست؛ ولی در کشورما 
بــا این همــه گرانی و تــورم به نســبت جمعیت، 

بی خانمان بسیار بسیار پایینی داریم. اما هم دشمن 
سعی در معکوس جلوه دادن واقعیت ها دارد و هم 
بدخواهان وضعیت کنونی جامعه و مسائل معیشتی 
را خیلی بــد جلوه می دهند؛ چــرا که می خواهند 

دولت جدید را ناکارآمد جلوه دهند.

 BBBB چرا عده ای بر بی اثر بودن فعالیت های 
و  دارنــد  اصــرار  جدیــد  دولــت 
ناکارآمدی های دولــت قبل را به گردن 

دولت جدید می اندازند؟
عده ای قصد دارنــد دولت جدید را ناکارآمد جلوه 
دهند؛ در حالی که شش ماه پیش آقای رئیسی دولت 
را در حالی به دست گرفت که به اذعان دکتر نوبخت 
یک ماه پیش از تحویل دولت، خزانه خالی و صفر 
بوده است. برخالف دولت آقای روحانی که در سال 
13۹2 بــه دروغ گفت من خزانــه  خالی را تحویل 

گرفتم، در حالی که 12۰ میلیارد پول داشت.
آقای رئیســی خزانه خالــی را تحویل گرفت و 
چیزی هم نگفت. این تنها بخشــی از ماجرا بود؛ 
چرا که دولت قبل تعهدات بسیار باالیی برای دولت 
جدید ایجــاد کرده بود که زمان اجــرا و هزینه اش 
 به دوش دولت آقای رئیسی افتاد؛ برای نمونه 

ً
عمال

افزایش حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه ها که 
 از زمانی 

ً
در ســال 14۰۰ دو برابر 13۹۹ شد، عمال

اعمال شد که دولت جدید مستقر شد؛ اما با همه این 
مشکالت دولت توانست رشد تورم را کنترل کند و 
این به معنای کاهش تورم نیســت؛ بلکه به معنای 

کاهش سرعت رشد تورم است.
گذری بر اقدامات دولت جدید در این چند ماه 
ثابت می کند که دولت فعالیت های مهمی انجام داده 

اســت. یکی از اقدامات مهمی که این دولت انجام 
داد و به ســرعت هم محقق شد، کنترل کروناست. 
زمانی که دولت تحویل گرفته شد، روزانه ۷۰۰ نفر 
فوتی داشــتیم، اما دولت توانست این وضعیت را 
مهار کند. در همین راستا با سرعت به مقدار زیادی 
واکسن وارد و تزریق شــد، در حالی که دولت قبل 
در طول یک ســال  ونیم تنها توانسته بود دو میلیون 
نفر را واکسن بزند؛ اما طی این پنج ماه 1۰۰ میلیون 
دوز واکسن زده شده و حدود ۷۰ یا ۸۰ درصد مردم 

واکسن زده اند.
اقدامات بسیار خوبی در همین چند ماه از ابتدای 
دولت جدید انجام شده؛ اما چندان زودبازده نیست 
و به زودی جواب نمی دهد و باید برای حصول نتیجه 
و تأثیرات مثبت آن به ویژه در حوزه اقتصاد و معیشت 
خانوارهای ایرانی کمی به دولت زمان بدهیم؛ مانند 
قراردادهایی که با چین و روســیه بسته شد که تا به 
 سال 

ً
نتیجه برســند، مدتی طول می کشد؛ اما قطعا

آینده با توجه به اقداماتی که صورت گرفته، شــاهد 
گشایش های بسیاری در معیشت مردم خواهیم بود 

و این روند اصالحی ادامه خواهد داشت.
در خصوص برجام هــم دولت طرح جدی در 
دســتگاه سیاســت خارجی در پیش گرفته و امید 
اســت که در برجام هم بتوانیم با اقتدار و عزتی که 
دولتمردان و به ویژه دستگاه دیپلماسی از خود نشان 

می دهد، به توافقات کارگشایی دست پیدا کنیم.

 BBBB دشــمن از هر فرصتی برای سیاه نمایی  
وضعیت کشور بهره می گیرد و بسیاری 
معکــوس جلــوه  را  دســتاوردها  از 
می دهد، چرا عــده ای در داخل به این 

اهداف دشمن کمک می کنند و به دنبال 
تزریق ناامیدی در کشور هستند؟

ما دو جناح در کشور داریم که تا حدی ویژگی های 
مخالف هم دارند. یکی جناح اصالح طلب است 
که اعتدالی را هم داخل آن قرار می دهیم؛ اینها هیچ 
وقت به هیچ حقی قانع نیستند و همواره سعی می کنند 
ناحق را حق جلوه دهند و در فضاسازی و جوسازی 
هم ید طوالیی دارند. در مقابل جناح اصولگرایی را 
داریم که متأسفانه به دنبال حق خودشان هم نیستند. 
اقداماتی که این چندماهه دولت آقای رئیسی انجام 
داد، اگر اصالح طلبان بودنــد، آن را در بوق و کرنا 
می کردنــد و تبلیغات زیادی انجــام می دادند؛ اما 
متأســفانه جریان اصولگرا از جهت اطالع رسانی 

قوی نیست و سازمان رسانه ای قوی هم ندارد. 
بــرای نمونه، در همین مورد کرونا دولت باید به 
خود ببالد که توانسته است در مدت کوتاهی کرونا 
را مهار کند، آن هم در شــرایطی کــه کرونا در کل 
دنیا غوغــا می کند. آمار مبتالیان در آمریکا با ســه 
هزار کشــته در روز روبه افزایش است؛ اما در ایران 
برعکس مسیر کاهشی را طی می کند؛ این دستاورد 
بســیار بزرگی  اســت، اما در ضعف نظام تبلیغاتی 

دولت جدید دیده نمی شود. 
دولت باید اطالع رسانی کند و این حیای بی جایی 
است که به خرج می دهد؛ زیرا بسیاری از مشکالتی 
که امــروز وجود دارد، مولود ناکارآمدی های دولت 
قبلی اســت؛ هم صندوق خالی برای دولت جدید 
به جا گذاشــته و هم تعهدات جدیــد و هزینه بری 
ایجاد کرده اســت. از آن طرف جریان مقابل آنقدر 
بی حیاســت که با تمام مشــکالتی که برای کشور 
ایجاد کــرده، اقدامات خوبی را کــه در این دولت 

جدید صورت می گیرد، به بد تعبیر می کند.
همین سفرهای اســتانی که آقای رئیسی انجام 
می دهد، اقدام بسیار مثبتی است که از وقت تفریح 
و اســتراحت خود در روزهای جمعه می گذرد تا به 
استان ها سر بزند و مشکالت را از نزدیک ببیند، نه 
مانند رئیس دولت قبل که در اتاقش می نشست و از 
داخل اتاقش می خواســت همه چیز را کنترل کند؛ 
اما برخی بدخواهان و جریان مخالف دولت همین 
ویژگی مثبت را منفی تعبیر می کنند، در حالی که در 
برابر کارهای منفی دولت منسوب به خود سکوت 

می کردند.
آنهــا می خواهند اوضاع را ســیاه جلوه دهند تا 
دولت انرژی خود را برای پاســخ بــه آنها بگذارد 
و نتوانــد موفق شــود؛ به ویــژه در برجامی که آنها 
خسارات بسیاری برای کشــور به بار آوردند، نه در 
اصل برجــام؛ بلکه در نوع پذیــرش و نوع اجرای 

تعهدات آن ایرادات بسیاری وجود داشت. 
چطور تمام تعهدات برجام را انجام دادید بدون 
اینکه انتظار داشته باشید طرف غربی هم تعهداتش 
را انجام دهد؟ باید مرحله به مرحله انجام می دادید 
و گام به گام اقدام می کردید! بعد می گویید که طرف 
اروپایی و آمریکایی بیا و تعهداتت را اجرا کن و آنها 
هم اجرا نکردند. ایــن همه افتضاح به بار آوردید و 
صدای هیچ کدام از این اصالح طلب ها هم در نیامد 
و توجیهش هم کردند. حاال این دولت شب و روز 
کار می کند و در حد توانش هم موفقیت های بزرگی 
را به دســت آورده؛ اما چرا این موفقیت ها را ســیاه 
می کنید؟ موفقیت هــا را ناکارآمدی خطاب کردن 
اوج بی انصافی است و تنها فضای جامعه را خراب و 

دشمن را به هدفش نزدیک تر می کند.

   پیش درآمد    

ورت تبیین دستاوردها  ضر
با بررسی دقیق و با در نظر گرفتن عملکرد 43 ساله 
نظام اسالمی، می توان استقالل امروزی ملت ایران 
را چنان با اســتحکام معرفی کرد کــه نه تنها هیچ 
تصمیم گیری بیرونی بر اراده ملی تأثیر نمی گذارد، 
بلکه این جمهوری اســالمی است که در فراسوی 
مرزها به قدرتی تأثیرگــذار در عرصه بین الملل و 
تصمیم گیر در منطقه پیرامونی تبدیل شــده است. 
دشمن با ســیاه نمایی از طریق رسانه های وابسته به 
خود، ســعی دارد این مؤلفــه را از ذهن مردم ایران 
بگیرند. متأســفانه عده ای در داخل نیز به صورت 
ناخواسته و شاید هم خواســته، به منزله پیاده نظام 
دشمن، ســعی در پیاده ســازی سیاست های شوم 
دشــمن در حوزه تخریب انقالب اسالمی دارند. 

نگاه غرب گرا که در منظومه فکری شــان مخالف 
با استقالل کشورند، همواره به دنبال وابسته سازی 
انقالب اســالمی بــه غرب بــوده اســت. اینکه 
کشورهایی را که امروز اراده سیاسی از خود ندارند، 
ولی در بخش فناوری های مختلف به توسعه دست 
یافته انــد، به مثابه الگو در کشــور مطرح می کنند، 
زیر ســؤال بردن همین اســتقاللی است که امروز 
جمهوری اســالمی به آن افتخار می کند. رویکرد 
»نه شرقی و نه غربی« در واقع تداعی کننده استقالل 
سیاسی جمهوری اســالمی ایران است. البته این 

رویکرد مخالف ارتباط با کشورهای دنیا نیست. 
نکته دیگر این اســت که در طول عمر پربرکت 
انقــالب اســالمی همــواره اراده مــردم در امــر 
حکومت داری مشــهود اســت. شــاخصه مهم و 
بی نظیری که به »آزادی« یاد می شود. مشارکت های 
مکرر مــردم در عرصه هــای گوناگــون، از جمله 

انتخابات، نقدهــای درون ســاختاری برای بهبود 
بهتر کشــور از شاخص های نظام ســازی انقالب 
13۵۷ اســت؛ دســتاوردی انقالبی کــه امروز در 
جایگاه یک مدل و الگو در جهان اســالم مطرح و 
نقش گفتمانی در تمام تالش هــای آزادی خواهانه 
جنبش های اســالمی اصیل پیدا کرده اســت؛ اما 
 آنچه انقالب اسالمی را تقویت می کند، نگاه 

ً
طبعا

نوآورانــه مبتنی بر گفتمان »ما می توانیم« اســت. 
جمهوری اسالمی ایران، با همه دشمنی ها، جنگ، 
فشار و تحریم، بایســته های انقالبی و خود اتکایی 
را در بســیاری از عرصه ها طی کــرده و امروزه در 
جایگاه قدرتمندترین کشــور منطقه غرب آسیا به 
چهل وچهارمین سالگرد انقالب ورود کرده است. 
امروز جمهوری اســالمی ایران در سطحی از توان 
باالی بازدارندگی دفاعی، توانمندی های درون زای 
اقتصادی، استقالل سیاســی، وسعت قدرت نرم و 

تعمیق عمق راهبردی منطقه ای و جهانی قرار دارد و 
به بازیگر مهم بین المللی تبدیل شده است. با وجود 
فتنه های بی شــماری که در چهار دهه گذشته بوده؛ 
از جمله فتنه عظیم اقتصادی و رســانه ای که برای 
سیاه نمایی علیه انقالب در جریان است، ولی بدنه 
انقالب اســالمی همراه با امید و برنامه ریزی برای 
فتــح قله های رفیع مجدانه رو به جلو اســت. نکته 
مهم در این برهه این اســت که انقالب اسالمی به 
یک روایت گری عظیم نیاز دارد که اجازه عملیاتی 
شدن سیاست ناامیدسازی مردم نسبت به آینده را از 
دشمن بگیرد. جهاد تبیین و توجه اساسی و ریشه ای 
به این موضوع نیاز اساسی کشور و انقالب اسالمی 
اســت. همه کارکردها، دستاوردها و خصوصیات 
انقالب اســالمی که در دنیا بی نظیر است، نیازمند 
معرفی آن به نســل جدید است و باید با قدرت و با 

پشتوانه های تأثیرگذار ادامه پیدا کند.

گروه پرونده
صبح صادق

خودی ها   بازی 
در زمین دشمن

 در گفت وگوی صبح صادق با دکترمحمدرضا مرندی مطرح شد

دشمنان این نظام و انقالب تنها بدخواهان خارجی و قدرت های زورگو نیستند؛ بلکه گاهی دشمن در لباس دوست و از داخل به دنبال تخریب، سیاه نمایی و تزریق ناامیدی است تا مردم را نسبت به نظام و انقالب شان 
ناامید کند و این گونه خودی هایی در زمین دشمن بازی می کنند تا با تصویرهای سیاه و واهی از نداشته های ما و داشته های آنها دشمن را زودتر به اهداف شومش و تخریب پایگاه مردمی انقالب برساند. هر چند نقشه های 
واهی دشمن همواره با شکست مواجه می شود، اما نباید از یاد برد که گرانی و بهم ریختگی اقتصاد و همه گیری کرونا و مشکالت آن تنها مختص ایران نیست و گاهی اوضاع داخلی کشورهای متخاصم به مراتب بدتر است 
و از طرفی نباید حرف یاوه گویان و به ظاهر دلواپسان را باور کرد؛ چرا که هنوز چند ماهی بیشتر از آغاز دولت جدید نگذشته و تا حصول نتایج اندکی زمان نیاز است. برای بررسی این مهم پای صحبت های دکترمحمدرضا 

مرندی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی نشسته ایم. این مصاحبه را پیش رو دارید. 



شماره ۱۰36 |  دوشنبه  ۱8 بهمن ۱۴۰۰

فاطمه علوی
خبرنگار

 BBBB جناب قدیری! چرا امید در جامعه اهمیت 
دارد؟ و چه نقشی در پیشرفت جامعه ایفا 

می کند؟
 امید به آینده، موتور محرکه هر فرد و جامعه ای است؛ 
به همین دلیل برای متوقف کردن پیشــرفت انقالب و 
ضربه زدن به ملت ایران دشــمنان تالش می کنند این 
امید را از مردم بگیرند. امید همراه با اعتماد، تالش و 
البته خودباوری عوامل مؤثری برای پیشرفت هر فرد یا 
هر کشوری هستند. خودباوری، اعتماد بین افراد و بین 
دولت و مردم و مردم با نظام، در حقیقت کمک می کند 
که کار جمعی گسترده و ملی صورت بگیرد. بنابراین، 
دشمن تالش زیادی می کند تا اعتماد مردم به مسئوالن 
و مسئوالن به مردم را از بین ببرد و خودباوری را به منزله 

یکی از عوامل پیشرفت نابود کند. 

 BBBB چــرا نداشــتن اعتماد بــه درون و باور  
نداشتن شعارهایی، مانند »ما می توانیم« 

به نفع دشمن است؟
کســانی که خود را باور نداشــته، فاقد اعتماد به نفس 
باشــند و توانایی های خود را نشناسند، به سمت جلو 
حرکتی نخواهند داشــت. بنابراین، از دیرباز یکی از 
تالش های اســتعمار این بوده که اعتماد به نفس را از 

مردم و جوانان ما بگیرد و القا کند که »ما نمی توانیم«؛ 
در حالی که یکی از حرکت های بزرگ امام و انقالب 
اســالمی تقویت باور »ما می توانیم« بوده است و االن 
دیگر »ما می توانیم« یک شــعار قدیمی شــده و باید 
بگوییم که »ما توانستیم« و این را انقالب اسالمی در 
عرصه های مختلف ثابت کرد. برای نمونه، ما باالترین 
تحریم ها و توطئه ها را علیه صنایع هسته ای و موشکی 
خود داشتیم، اما در اوج تحریم ها بیشترین پیشرفت ها 
را در همین عرصه ها کســب کردیم؛ بــه گونه ای که 
دشمنان ما امروز جرئت تعرض را به خود نمی دهند. 
رسانه های گروهی دشمن سعی می کنند برای اینکه به 
این خودباوری لطمه بزنند، داشته ها و پیشرفت های ما 
را نادیده بگیرنــد و اگر نقاط ضعفی وجود دارد، آن را 
بزرگنمایی کرده و حتی نقاط قوت ما را به عنوان نقطه 
ضعف معرفی کنند، تا شاید بتوانند این اعتماد به نفس 

را از ما بگیرند. 

 BBBB اگــر ناامیدی در جامعه انقالبی ریشــه   
بدواند، چه آفتی را منجر می شود و اصال 
چرا دشمن به دنبال تزریق ناامیدی است؟

هدف دشمن در دشــمنی با نظام جمهوری اسالمی 
این اســت که نظام را سرنگون کرده، ایران را تجزیه و 

به منابع ثروت آن دســت پیدا کند. دشمن همه راه ها 
را برای سرنگونی نظام طی کرده است، جنگ هشت 
ســاله با کمک همه قدرت هــای شــرقی و غربی با 
مقاومت ایران شکســت خورد. هرچند گاهی دشمن 
از گزینه های روی میز حرف می زند، منتها این گزینه ها 
نظامی نخواهد بود؛ چرا که جرئت نمی کند و اگر چنین 
کاری کند، ضربات بسیار مهلکی به آن وارد خواهد شد 
کــه اگر غیر از این بود، آنها تا به حال چندین بار حمله 
کرده بودند. دشمن به دنبال این است که نظام را از درون 
سســت کند و برای این کار به سراغ ناامید کردن مردم 
از نظــام و انقالب می رود؛ چرا که پشــتیبان این نظام 
خود مردم هستند. مردم در عرصه های انقالب، جنگ 
و... باعث شکست دشمن شدند، لذا باید ذهن مردم 
را در تصرف خودشــان بگیرند و این همه پایگاه های 
خبری، شــبکه های رادیو و تلویزیون ضد انقالب و... 
برای گرفتن پایگاه مردمی است.  پایگاه مردمی هرجا 
مشارکت کند، پیروزی قطعی نصیب خواهد شد، لذا 
آنها باید مردم را ناامید کنند تا در نهایت این ناامیدی، 
آن مشارکت خدشــه دار شود، و از این طریق پایه های 
حکومت را سست کنند و زمینه  را برای تجزیه کشور 
و تصاحــب منابع ثروت فراهم آورنــد. این را افرادی 
مانند اردشــیر زاهدی هم فهمیدند و اعالم کردند اگر 

جمهوری اسالمی نباشد، ایرانی باقی نمی ماند و تجزیه 
خواهد شد و دشمن بر ملت ما مسلط می شود. دشمن 
در عین تزریق ناامیدی به مردم سعی می کند با دادن امید 
واهی به خوشبختی در صورت مهاجرت به کشورهای 

دیگر، ایران را از نیروهای نخبه بی نصیب کند.

 BBBB برای از بین بردن آفت ناامیدی در جامعه   
و شکســت توطئه های دشــمن چه باید 

کرد؟
دشمن در نهایت در توطئه هایش شکست می خورد؛ 
با این حال ما بایــد از ابتدا فرزندان مــان را خودباور 
بــار بیاوریم. این در آمــوزش و پرورش، مهدکودک و 
حتی قبل از آن در برنامه های کارتونی که برای بچه ها 
 امتیازات باالیی 

ً
می ســازند، باید متبلور شود. ما قطعا

برای فرزندان کشــورمان نســبت به مردم بسیاری از 
کشــورها داریم، از جمله اینکه در یک کشور اسالمی 
هستیم و از پدر و مادر مسلمان به دنیا آمدیم و قرآن را به 
عنوان کالم خدا می شناسیم و باور داریم؛ این در حالی 
است که در خیلی از کشورها افرادی به دنیا می آیند که 
گاهی نتیجه رابطه نامشروع هستند و کشورهایی که در 
فساد غرقند، مثل امروز فرانسه که حتی رابطه با محارم 
را هم آزاد کرده اســت.  یکی از دالیلی که ما شــاهد 

گســترش خیلی سریع کرونا در کشــورهای آمریکا و 
اروپا هستیم، گسترش فساد و مراکز بزرگ فساد در این 
کشورهاست و عاداتی که به رفتارهای هنجارشکنانه 
 امکانات پزشکی در آمریکا و 

ً
دارند، در حالی که قاعدتا

اروپا خیلی بیشتر از امکانات پزشکی در ایران ماست؛ 
ولی روابط ســالم در ایران، باعث شــده که عالوه بر 
زحمــات کادر درمانی و سیاســت های دولت در این 
ارتباط، زیان های ما نسبت به کشورهای غربی خیلی 
کمتر باشــد. لذا ما باید تالش کنیم تبلیغات دشمنان 
را خنثی کرده و جوانــان و فرزندان مان را خودباور بار 
بیاوریم. خودباوری در جامعه سبب شکست توطئه های 
دشمنان و جلوگیری از رشد ناامیدی می شود. ما دالیل 
زیــادی داریم برای اینکه امیدوار باشــیم. بزرگ ترین 
داشته ما همین ســرمایه انسانی و اعتقاد به دین اسالم 
است. عالوه بر اینها، کشور ما از لحاظ وسعت بزرگ تر 
از مجموع کشورهای انگلستان، فرانسه، آلمان، ایتالیا و 
اسپانیاست؛ وسعت جنگل های ما به تنهایی از وسعت 
برخی از کشــورهای اروپایی بیشــتر است، مجموع 
ذخایر نفــت و گاز ما از مجموع ذخایر نفت و گاز هر 
کشوری بیشتر است و همه عناصر جدول مندلیف در 
معادن کشور یافت می شود؛ اما بسیاری از اینها بالقوه 

است و باید به بالفعل تبدیل شود.

 ناامیدی 
انقالبی جامعه  آفت 

 در گفت وگو ی صبح صادق با دکتر محمدحسن قدیری ابیانه مطرح شد

این روزها بیش از هر زمان دیگری شاهد تالش های دشمن برای تزریق ناامیدی به جامعه انقالبی هستیم؛ جامعه ای که حتی در سخت ترین روزهای نبرد و تحریم های ظالمانه دشمن هم کمر خم نکرد تا مبادا امیدی در دل 
ناامید دشمن روشن شود که در مسیر موفقیت قرار گرفته اند! در همین زمینه با دکتر محمدحسن قدیری ابیانه، کارشناس مسائل راهبردی و سفیر اسبق ایران در مکزیک و استرالیا مصاحبه ای داشته ایم که در ادامه می خوانید.

دشمن به دنبال ســیاه نمایی اســت و با تولید ناامیدی، از هر 
فرصتی برای این امر اســتفاده می کند. کشــور ما، جمهوری 
 ما، رهبری  ما و مردم ما نشــان دادند که توان تبدیل تهدیدها به 
فرصت ها را خیلی زیاد دارند و می توانند تهدید ها را به سرعت 
به تصمیم و امیدآفرینی تبدیل کنند؛ به همین دلیل دشــمن در 
نقطه مقابل توانمندی ملت ما ایســتاده  و به دنبال این است که 
کاری کند تا ملت احســاس کند هیچ نقطه سفیدی در کشور 
نیست! وقتی این گونه فکر کنند قدرت تبدیل تهدید به تصمیم 
از ایشان ساقط می شود؛ چون به نوعی در گرداب ناامیدی اسیر 
می شــوند که مولود همان سیاه نمایی هاست.  اکنون شاهدیم 
چه حجم وسیعی از شبکه های رسانه ای خارجی با هزینه های 
هنگفت تمام توان شــان را بر این گذاشتند که دولت مردمی را 
یک دولت ناکارآمد معرفی کنند. این در حالی اســت که همه 
ظرفیت های موجود امروز نســبت به گذشته از خود کارآمدی 

نشان می دهند. 

 Bمطالبه گری در مقابل سیاه نمایی
دشمنان به دنبال این هستند که با سیاه نمایی، افق های روشنی 
که نســبت به آینده وجود دارد، در مقابل چشم مردم باز نشود 
و چشــم انداز مبهمی را ایجاد می کنند؛ در حالی که حرکت 
 در مقابل این حرکت دشمن است. 

ً
رهبر معظم انقالب کامال

معظم له مطالبه گرترین فرد کشــور هستند و از هیچ موضوعی 
نمی گذرند؛ اما مطالبه گری را که منتهی به ســیاه نمایی شود، 
مذموم می دانند.  بنابراین، ما باید رابطه ای منطقی براســاس 
مدلی که وجــود دارد، بیــن مطالبه گری و نیفتــادن در چاله 
سیاه نمایی ایجاد کنیم؛ یعنی نباید اجازه دهیم مطالبه گری در 
جامعه از بین برود و شــفافیت و رشــد مبتنی بر حرکت های 
انتقادی که منجر به پیشرفت می شود، کمرنگ شود؛ همینطور 
نباید اجازه دهیم که مطالبه گری ما را به سیاه نمایی و منفی بافی 
و حرکت در مســیر ضد پیشرفت و چشم انداز مقتدر حرکت 
بدهد. این موضوع بسیار مهم اســت، یعنی شما باید بتوانید 
جامعه را به گونــه ای تربیت کنید که هــم مطالبه گری کند و 
هم ســیاه نمایی نکند؛ یعنی به شکلی از مطالبه گری که تولید 
امیدآفرینی می کند، منجر شود؛ از این نظر اینکه امروز حضرت 
آقا موضوع مهم جهاد تبیین را طرح می کنند، خیلی تأمل برانگیز 
است. جهاد تبیین یعنی چه؟ یعنی شما دشمن و بدخواه داری، 
لذا از یک طرف باید برای اینکه مردم را در مقابل دشمنان شان 
قرار بدهی، دست به تبیین بزنی، روشنگری کنی و مطالبه گری 
کنی؛ امــا از طرفی این مطالبه گری نبایــد منجر به ناامیدی و 

سیاه نمایی و منفی بافی برای ملت شود. 

 Bجهاد تبیین؛ راه خنثی سازی توطئه دشمن
اما راهکار پیروزی درمقابل دشمن چیست و چه وظیفه ای بر 
دوش مردم و مسئوالن وجود دارد؟ می خواهیم توانمندی ها و 
کارآمدی ها را تبیین کنیم، پس ما باید کارآمد و توانمند باشیم، 
باید گره گشا باشیم و بتوانیم اولویت های جامعه را بشناسیم و 
اسیر حواشی نباشــیم. امروز سیاه نمایی به دنبال این است که 
حاشیه ســازی کند و اجازه ندهد متن اولویت های مردم مورد 

توجه قرار گیرد.
باید نــکات امیدآفرین تبیین شــود و اگــر چیزی برای 
 نمی توانیم امیدآفرینی هم داشته 

ً
امیدآفرینی نباشــد، طبیعتا

باشیم. مسئله اینجاســت که امروز ما کارآمدی داریم؛ اما 
قدرت تبیینش را نداریم و  به همین دلیل مردم در مسیر این 
تولیــدات و توانمندی های آنها قــرار نمی گیرند؛ لذا امروز 
موضوع مهم این اســت که ما اســیر رسانه هایی هستیم که 
روایت گری می کنند. این روایتگری اگر براساس واقعیت ها 
باشد، خوب است؛ اما کســانی که می توانند هر زیبایی را 
زشت و هر معروفی را منکر نشــان بدهند، امروز با قدرت 
دارند در این مســیر حرکت می کنند؛ اما ما که می خواهیم 
معــروف را معروف نشــان دهیم، متأســفانه از نظر تبیینی 
بسیار مشــکل داریم؛ یعنی رســانه های ما متأسفانه خود 
در جنگ تبیینی و روایتگری اســیر روایت دشمن شده اند و 
دارند به روایت های دشمن جواب می دهند که این قسمتی 
از وظیفه رسانه است و قسمت مهم تر تبیین متن واقعیت ها، 
یعنی توانمندی ها و کارآمدی هاست. اگر می خواهیم مردم 
امیدوار باشــند، نخست باید اقدامات عملی در جهت رفع 
مشــکالت آنها را انجام دهیم و دوم باید این اقدامات را به 
نحو شایســته به مــردم منتقل کنیم و مــردم در جریان حل 
معضالت و مشکالت شــان قرار بگیرند. در حوزه هایی که 
این کار درســت انجام می شود، مردم چقدر از خود واکنش 
مثبت نشــان می دهند. االن در بعد مسائل امنیتی و نظامی 
می بینید که چون کارآمدی بزرگی شــکل گرفته از آن طرف 
تبیین و انعکاس خوبی هم صورت می گیــرد، مردم از این 
نظر امیدوارند شــما حتی به ضدانقالب ایرانی هم مراجعه 
می کنید، وقتی به اینجا می رسند از این اقتدار و توانمندی و 

قدرت احساس ضعف و شادی دارند. 
ما نیازمند این هســتیم که در این دوره همه قدرت  خودمان 
را حداکثری به تبلور برســانیم و کارآمدی ها را به ســرانجام 
برسانیم و با فساد و رانت و دالل بازی ها مقابله کنیم و بتوانیم در 
عرصه های راکد شده  دولت های گذشته برای تولید سیاه نمایی، 
منفی بافی و نا کارآمدی شکل گرفته  را متحول کنیم. در چنین 
شرایطی دولت باید بتواند توانمندی ها و کارآمدی های خود را 
به خوبی نشان بدهد. ما این موضوع را در شهرداری تهران هم 
داریم، یعنی اقدامات درستی صورت می گیرد؛ اما تبیین درستی 

از این اقدامات شکل نمی گیرد.

انقالب اســالمی و نظام والیــی برخاســته از آن بزرگ ترین 
دســتاورد این انقالب به شــمار می آید که امروز با وجود همه 
دشمنی ها و فتنه ها در آستانه جشن 43 سالگی خود قرار گرفته و 
همچنان در حرکت است و اگرچه در این مدت صعود و فرود، 
فراز و نشــیب و تندی و کندی سرعت داشته؛ اما هرگز توقف 
نداشته اســت. واقعیت آن اســت که انقالب اسالمی به مثابه 
موجودی زنده و تأثیرگذار اســت؛ به همین دلیل دشمن دارد و 
جبهه بزرگ استکبار بزرگ ترین دشمن آن است که رهبر معظم 
انقالب از این دشمن به عنوان »جبهه عظیم وسیع نامتجانس و 
قدرت با قدرت تبلیغاتی باال« یاد کرده اند. اگر انقالب اسالمی 
فاقد حیات، حرکت و تأثیرگذاری بود، دشــمنی با آن هم معنا 
و مفهومی نداشت؛ بنابراین انقالب اسالمی چون دشمن دارد 
و مورد حمله واقع می شــود، به حراست، مراقبت و نگهبانی و 
محافظت و پاسداری نیاز دارد. در واقع، اگر تهدید نبود بازداری 
و مراقبت هم نیازی نبود. اکنون ســؤال این است که در آستانه 
جشن 43 سالگی حیات این موجود زنده چه الزاماتی برای این 
حفاظت باید مورد توجه قرار بگیرد؟ پاسخ آن است که دو الزام 
ضروری برای این مراقبت نیاز اســت که عبارتند از: 1ـ قدرت 

بیرونی و 2ـ قوت درونی.
در بخش قدرت بیرونی می توان به این آیه قرآن کریم اشاره 
کرد که می فرماید: »و اعدوا ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل 
ترهبون به عدوالله و عدوکم«؛ یعنی تا آنجا که در استطاعت و 
توان تان هست، قدرت خود را از حیث نفرات و تجهیزات ارتقا 
دهید تا آنجا که دشمن در مخیله ذهنی اش هرگز جرئت تجاوز 
به شما را در سر نپروراند. در واقع به تعبیر امروز پیش دستی در 
بازدارندگی ضروری اســت و ارتقای توانمندی نظامی، قدرت 
موشکی، قدرت سخت افزاری ، توسعه قدرت منطقه ای، ارتقای 
سطح فناوری، قدرت ســایبری، قدرت هسته ای و دیپلماسی 
عزت مندانه بخش هایی از این تجهیز به شمار می روند که به هر 
اندازه در این زمینه ها رشد کنیم، به تحقق ایران قوی نزدیک تر 
شده و بهتر می توانیم به وظیفه سنگربانی و تهدیدزدایی و صیانت 
از انقالب عمل کنیم. امروز ما به فرآیند تولید قدرت رسیده ایم، 
از مرزها عبور کرده و ســازه های قدرت خــود را روی راهبرد 
آمریکا در منطقه استوار کرده ایم. انقالب اسالمی آمریکا را از 
موضع راهبردی به صحنه عملیاتی در رزم نزدیک کشانده و این 
راز اصلی شکســت آمریکا بوده است. در منحنی قدرت ما در 
 در حال رشد بوده ایم و دشمن ما در حال افول 

ً
این 43 سال مرتبا

بوده است و اســتمرار قدرت یابی روزافزون ما به برهم خوردن 
تمرکز او در همه زمینه ها منجر شده و این استیصال و عدم تمرکز 

ان شاءالله با قدرت روزافزون ما استمرار پیدا خواهد کرد.
دومین رکن و الزام برای قوی شــدن و رفع سایه تهدیدات، 
قوت است که جنبه درونی دارد. امروز به قلب های مستحکم و 
ماالمال از ایمان و ذهن های آگاه و بصیر نیاز داریم ، امروز پس از 
ناکامی دشمن در کارزار فشار حداکثری در آغاز فشار هوشمند 
حداکثری قلب ها و ذهن ها هستیم و برخوردار شدن از روحیه 
مقاومت، ایثار، ایســتادگی و استواری از اینجا نشئت می گیرد. 
قدرت واقعی در استحکام قلب ها تعریف می شود و مقاوم بودن 
دل ها از ژرفای ذهن های بصیر حاصل می شــود و در یک کالم 
مقاوم شدن دل ها اصل مقاومت است. انقالب اسالمی توانسته 
آمریکا را در معرض فرســودگی و افول تدریجی و فرســایش 
و ناکارآمــدی قدرت قرار دهد. انقالب اســالمی با معیارها و 
ضوابط الهی تفکر راهبردی پیرامــون قدرت را تغییر داده و به 
یک الگو به منظور ایستادگی برای دیگران در عالم تبدیل شده 
است و آمریکا امروز با یک مقاومت بین المللی در حال رودررو 
شدن است و از همین رو تمرکز خود را در دوره جدید بر جنگ 
ادراکی، جنگ شــناختی و جنگ روایت ها بنیان نهاده است؛ 
همچنین، به ترور ادراکات مردم روی آورده تا اذهان و دل ها را 
در تداوم حمایت از انقالب سست کند. او می داند که هیچ ملتی 
در خارج از عالم ذهن شکســت نمی خورد. یک ملت ابتدا در 
قلب و ذهن و باور و اندیشــه خود منفعل می شــود و پس از آن 
پرچم تسلیم را باال می برد و »بصیرت دینی« مهم ترین کلیدواژه 
کسب قوت درونی است. برخورداری از روحیه جهادی انقالبی 
 مصادیق قوت درونی هســتند و به تعبیر قرآن 

ً
و معنویت تماما

استقامت فکری و استقامت عملی در قوت می گنجد و اساس 
و محور تمام قوت ها و پاسداری از انقالب، بصیرت دینی است 
و این بصیرت شــاخصه هایی چون ژرف نگری، ادراک عمیق، 
بهنگام بودن و قدرت تشخیص دادن صحیح را با خود دارد و در 
عرصه هایی همچون شناخت دشمن، راهبردها، تاکتیک ها، نوع 
حمله و نوع مواجهه با دشمن حرکت می کند. امروز مهم ترین 
راهکار مقابله با جنگ ادراکی و شــناختی دشمن، جهاد تبیین 
اســت که رهبر معظم انقالب در آخرین ســخنرانی چند روز 
پیش خود از خداوند خواســتند که توفیق سربازی در این جهاد 
را بــه همگان اعطا کند. از الزامات مهــم جهاد تبیین در فجر 
چهل وسوم شناخت ابعاد و مختصات و ویژگی های این جهاد، 
باورمندی به نصرت الهی، تنظیم زاویه نگاه با امام جامعه، بازی 
نکردن در زمین دشمن، انتخاب درست سنگر مواجهه و تأکید 
بر نقاط تحول آفرین در دوره اخیر است. کوتاه سخن آنکه بیدار 
باشیم و هوشیار که در فجر چهل وسوم انقالب و در سومین سال 
از بیانیه گام دوم انقالب به برکت روی کار آمدن دولت جهادی 
مردمی و انقالبی می توان به مدد الهی با قطع نگاه به غرب برای 
برون رفت کشور از مشکالت و تکیه بر قدرت درون زای داخلی 
زمینه های استحکام دولت اسالمی و تحقق جامعه اسالمی در 

گام چهارم فرآیند تکاملی انقالب را فراهم کرد. ان شاءالله 

تکاپوی  دشمن  برای  ترور  ادراکاتدشمن  و  سریال  سیاه نمایی
پرویز سروری

نایب رئیس شورای شهر تهران
ابوالحسن سلطانی زاده

کارشناس سیاسی
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محمدرضا پهلوی مانند پدرش ارتش 
را مهم تریــن پایــه حکومــت خود 
می دانست و به صراحت می گفت تا مدت های 
مدید هنوز ارتش اســت کــه فاکتور قطعی در 
سرنوشت ملل امثال ماست. او باور داشت که 
باید کشور از نظر نظامی قوی باشد و به وعده و 
وعیدهای دیگران گوش نکند؛ از این رو اولویت 
شاه در صرف بودجه مملکت همواره مصارف 
نظامی بود. در سال 13۵۶ هزینه نظامی ایران 
معــادل 1۰/۶ درصد از تولیــد ناخالص ملی 
رســید؛ در حالی که این میزان در فرانسه فقط 
3/۹ درصد، در انگلستان 4/۸ درصد، در ترکیه 
۵/۵ درصــد و در عراق ۸/۷ درصد بود. شــاه 
دلیــل توجه ویــژه به ارتــش را چنین توضیح 
می داد: »سازمان های بین المللی نشان دادند که 
در هیچ موقع به درد هیچ کس نخوردند. آن کس 
که زد، می زند و آنکس کــه خورد، می خورد. 
همین. به همین جهت من میل ندارم از کسی 

کتک بخورم.« 
اما نکته تأمل برانگیــز آن، که همین حامی 

تمام قد ارتش، خود به شدت از 
قدرت گرفتن ارتش هراسان 
بــود و همواره نگــران بود 
که به عامل سرنگونی وی 
بدل شود. محمد سمیعی، 
در  تهران  دانشــگاه  استاد 

کتابش با عنوان »نبرد قدرت 
در ایران« که نشــر نی چاپ 

کرده است، می نویسد: 
»شاه که نگران وقوع کودتا 

از جانب یکی از اعضای خانواده ســلطنتی و 
فرماندهان ارتش بود، ساختار مدیریتی نیروهای 
مسلح را طوری تنظیم کرد که همکاری افقی 
میان رده های نظامی بی اندازه دشــوار باشــد. 
فرماندهان یاد گرفتــه بودند که هر چیزی را به 
شخص شاه گزارش دهند و او بود که در نهایت 
تصمیم ها را می گرفت. رئیس ســتاد مشترک 
ارتش و فرماندهان نیروهای مختلف همه چیز 
را فقط به شــاه گزارش می دادند و از او دستور 
می گرفتند. شاه گاهی فرماندهان را دور می زد 
و بــا رده هــای پایین نیروهــای نظامی تماس 
 به آنان دستور می داد. حتی 

ً
می گرفت و مستقیما

گاهی میان فرماندهــان نظامی اختالف ایجاد 
می کرد تا آنها مجبور باشند همواره از او دستور 
بگیرنــد. با اعمال چنین روش مدیریتی شــاه 
مطمئن بود که کسی نمی تواند با به کار گرفتن 
جمعی از فرماندهان نظامی ضد وی کودتا کند. 
روزی او به اسدالله علم می گوید: »وقوع کودتا 
در ایران امکان ندارد زیرا مگر امرای ارتش من 
به یکدیگر اعتماد دارند؟ یا اگر اعتماد کنند مگر 
همدیگر را قبول دارند؟« همین روش 
مدیریتی شــاه بود کــه وقتی در 
بحبوحه انقالب، ایران را ترک 
کرد، پــس از او هیچ مقامی در 
ارتش وجود نداشــت که قدرت 
تصمیم سازی داشته باشد. ارتش 
شاهنشاهی به کلی توان عملیاتی 
خود را از دســت داد و نتوانست 
جلوی امواج ســهمگین انقالب 

مقاومت کند.«

هراس شاه از ارتش شاهنشاهی!
   دهلیز    

در حالــی که فتنه گران مســیر غیرقانونــی خود را 
در پیــش گرفته بودند، به تدریــج جوانب گوناگون 
فتنه گری های شــان در حال افشا شدن بود و هر روز 
اخبــار جدیدی از ابعاد آن و ســناریوهای طراحی 
شــده در اتــاق جنگ روانــی کودتاگران آشــکار 
می شد. یکی از نمونه های قابل توجه در این زمینه، 
اعترافات یکــی از فعاالن سیاســی اصالح طلبان 
به نام »سیدامیرحســین مهدوی« عضو شــورای 
مرکزی سازمان مجاهدین انقالب اسالمی است. 
وی در روز شــنبه ششم تیرماه در جمع خبرنگاران 
در خبرگــزاری ایســنا حاضر شــد و جزئیاتی را 
درباره مجموعه فعالیت های فرهنگی و رســانه ای 
ستاد میرحسین موســوی و نقش برخی عوامل در 

شکل دهی آشوب ها را بیان کرد. 
مهــدوی که در کنگره ســال 13۸۷ ســازمان 
مجاهدین انقالب اســالمی به عضویت شــورای 
مرکــزی این ســازمان درآمده بــود و در انتخابات 
خرداد ماه ســال 13۸۸ در ستاد مرکزی موسوی به 
عنوان سردبیر روزنامه »اندیشه نو«، مسئول پوشش 
اخبار ســتاد موســوی بود، در این افشاگری اظهار 
داشــت: »روندی که از فردای روز انتخابات، یعنی 
23 خرداد ماه آغاز شد، یک انحراف و گردش مسیر 
در مجموعه  فعالیت هایی بــود که بخش عمده ای 
از آنها متعلق به ســتاد میرحسین موســوی بود؛ به 
گونه ای که نامزدی با ویژگی های موسوی که اساس 
حضورش را بازگشــت قطار اجرایی کشور بر ریل 
قانون نامیده بود، از شامگاه روز رأی گیری با اعالم 
نتایج پیش از شمارش آرا و پس از آن با عدم پذیرش 
نتایج شمارش آرا و عدم تمکین به سازوکار قانونی 
برگزاری انتخابات، زمینه های ایجاد مشکالتی را در 

جامعه فراهم کرد.«
سردبیر روزنامه »اندیشه نو« افزود: »گروه های 
حامی ایشــان و ســازمانی که من عضو شــورای 
مرکزی آن هستم، در قالب دو یا سه بیانیه با رفتاری 
مشابه رفتار کاندیدای مورد حمایت خود نسبت به 
روند قانونی بیان اعتراضات و ارائه آنها به شــورای 
نگهبان بی اعتنایی کرده و پس از آن با منتفی شــدن 
زمان قانونی اعتراض و بــه ویژه پس از خطبه های 

2۹ خــرداد رهبر انقالب با تهییــج مردم و صدور 
بیانیه های مختلف و با تشویش اذهان عمومی ملت، 
تالش داشته اند تا مطالبه خود را پیگیری کنند. این 
موضوع از زمانی حاد تر شد که در کنار این مجموعه 
رفتارها، برخی دشمنان قسم خورده ملت، خاندان 
پهلوی و گروهک های ضد انقالب نیز با اعالن علنی 
و رسمی آن را تشویق و مورد حمایت قرار داده اند.«

عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقالب 
اسالمی با بیان اینکه مدارک و اسنادی رسمی دال 
بر همراهی و همکاری گروه های حامی موسوی با 
آشوب ها به دست آمده اســت، اضافه کرد: »عدم 
تمکین بــه فرآیند های قانونی، راهــی جدید را در 
لیست سیاســی برخی جریان ها و گروه ها به وجود 
آورد و انتشــار بیانیه های پی درپی نشان داد که این 
گروه ها دیگر متمایل به حرکت در یک فرآیند قانونی 
و در چارچوب قانون اساسی و ساختار آن نیستند.«

وی دربــاره القــای نگرانی  نســبت به صیانت 
از آرای مردم از ســوی تشــکل متبوعــش ـ که با 
عنوان عدم ســالمت انتخابات و تقلب از ســوی 
میرحسین موســوی پیگیری می شــد ـ نیــز اظهار 
داشت: »از قبل، فرآیندی برای انتشار نظرسنجی ها 
و نتیجه از پیش اعالم شده انتخابات طراحی شده 
بود و بر اســاس این برنامه بود که موسوی ساعت 

21 روز 22 خرداد و پیش از اتمام رأی گیری در یک 
مصاحبه مطبوعاتی اعالم کرد در مرحله اول پیروز 
می شــود و هر نتیجه ای غیر از این نادرست است و 

نشان می دهد در انتخابات تقلب شده است.«
عضــو ســتاد انتخابــات موســوی گفــت: 
»فضاســازی ها در باور عمومی برای القای تقلب 
در انتخابات به صورت گســترده پیگیری می شد و 
مدام تکرار می شــد که نظرسنجی ها نشان می دهد 
 نهادهایی به 

ً
موســوی پیروز انتخابات است و نوعا

عنوان مرجع نظرسنجی معرفی می شدند که مورد 
اعتماد هستند تا کسی خواســتار ارائه سند در این 

زمینه نشود.«
مهدوی افزود: »تجربه انتخابات ســال 13۸4 
نشانگر نادرستی تحلیل هایی بود که بر عدم صحت 
انتخابات تأکید داشــت و خبرگــزاری جمهوری 
اســالمی در آن دوره، ســه روز مانده به رأی گیری 
اعالم کرد که مصطفی معین باالترین آرا را دارد و با 
هاشمی رفسنجانی به مرحله دوم انتخابات می رود؛ 

ولی دیدیم که او نفر پنجم انتخابات شد.«
ســردبیر روزنامه اندیشــه نو ادامه داد: »در این 
دوره انتخابات در مرحله نخســت اعالم کردیم که 
موج سبز در کشور راه افتاده و در مرحله بعد گفتیم 
که آرای آقای موســوی در حال رشد است و در گام 

دیگر مدعی شدیم او با آقای احمدی نژاد به مرحله 
دوم می رود و بعد هم در جامعه القا کردیم موسوی 
 پیروز انتخابات خواهد بود. اما 

ً
در مرحله دوم قطعا

 هیچ ادله ای برای قطعیت این نظریه پیدا 
ً
شــخصا

نکردیم. القای این اندیشــه به موســوی باوراند که 
اعالم کند پیروز قطعی انتخابات است و در شرایطی 
که می دانســتیم این گونه نیســت و به دلیل حضور 
ناظران آقای موسوی در قریب به اتفاق صندوق ها، 
نگرانی در زمینه سالمت انتخابات وجود نداشت، 
تکرار گزاره نگرانی از ســالمت انتخابات و تقلب 
از طریق رســانه ها و بیانیه های گروه های مختلف 

اصالح طلب به صورت شفاف پیگیری می شد.« 
عضو ستاد انتخابات موسوی گفت: »مجموعه 
فعاالن تبلیغاتی موسوی به شکل نامتوازن و بی سابقه 
به تخریب رقیب او که رئیس جمهور مســتقر بود، 
پرداختند و با آنکه منتقــدان وضع موجود در کنار 
اثبات ادعای خود مبنی بر نامطلوب بودن وضعیت 
باید علت نامزدی خود را تبیین کنند، موســوی در 
این زمینه ضعف داشت. کسی که وضع موجود را 
نقد می کند، عالوه بر علت نقد باید بیشتر بگوید چه 
برنامه هایی دارد و چرا باید مردم او را برگزینند؛ اما 
 هیچ برنامه و متن مدونی در این 

ً
آقای موسوی عمال

زمینه نداشت و آنچه در مناظره آخر در قالب برنامه 
در تلویزیون به نمایش درآمد، قطع نظر از نقد محتوا 

یک نوشتار آشفته بود.«
سید امیرحســین مهدوی با اشاره به اعتراضات 
میرحسین موسوی به نتایج انتخابات، نقطه شروع 
اعتراضــات را شــامگاه 22 خرداد عنــوان کرد و 
افــزود: »جو عمومی داخل ســتاد، عــدم پذیرش 
نتایج انتخابات و عدم اعتنا به روند قانونی شــورای 
نگهبان بود و دیدیم که در سه روز پس از انتخابات 

نیز هیچ گونه شکایتی به شورای نگهبان داده نشد.«
اظهــارات فــوق، بخشــی از افشــاگری های 
سیدامیرحسین مهدوی بود که در مصاحبه مفصل 
با خبرنگاران ارائه شد؛ اعترافاتی که سران سازمان 
مجاهدین انقالب اســالمی را دچار سردرگمی و 
التهاب کرد و بالفاصله اقــدام به فراخوان اعضای 
خود کردند تا پیامدهای این موضوع را بررســی و 
تدابیر الزم را برای مقابله با اثرات ســوء اظهارات 
مهدوی بر اعضای سازمان و گروه های اصالح طلب 

اتخاذ کنند. 

مهدی سعیدی
دبیر گروه  تاریخ

تقویم انقالب

کیش شخصیت

در اولین انتخابات دوره ریاست  
ابوالحســن  ایــن  جمهــوری، 
بنی صدر بود که توانست با کسب بیشترین 
آرا بر صندلی قدرت تکیه زند! بنی صدر در 
سال 1313 شمســی در روستایی از توابع 
همدان متولد شد و دوران تحصیل دبستان 
و دبیرســتان را همانجا گذراند. وی موفق 
شد راهی دانشکده معقول و منقول شود و 
مدرک لیسانس دریافت کند. او در دوران 
دانشــجویی اش در جبهه ملــی فعالیت 
سیاســی انجام می داد و پــس از مدتی در 
دانشکده ادبیات اســتخدام شد و در سال 
1341 ازدواج کرد. او برای ادامه تحصیل 
راهی فرانسه شــد و طی سال هایی که در 
آنجا اقامت داشــت، با افــراد و گروه های 
سیاســی متعدد وابســته بــه جریان های 
مختلف در ارتباط بود. در ایامی که انقالب 
اســالمی در حال اوج گیری بود، او روابط 
خود را با گروه های سیاسی بیشتر تقویت 
کرد. در این ایام فقط به نوشتن مقاله و کتاب 
و سخنرانی در محافل مختلف مشغول بود.
او با پرواز انقالب همراه امام)ره( به ایران 
بازگشــت و خود را از فعــاالن انقالبی و 
نزدیکان امــام معرفی کــرد. در آن زمان 
افکارعمومــی به این باور رســیده بود که 
بنی صــدر فــردی انقالبی اســت  که در 

راستای تحکیم انقالب فعالیت می کند.
دیدگاه ها و مواضع واقعی او در مجلس 
خبرگان قانون اساســی آشــکار شــد؛ به 
ویــژه هنگامی که بحث به بررســی اصل 
پنجم قانون اساســی رســید که مربوط به 
اصــل والیت فقیه بود . در این راســتا، او 
تردیدهایــی را در این زمینــه مطرح کرد. 
البته روزنامه انقالب اســالمی که متعلق 
بــه جریان بنی صدر  بود، مدعی شــد وی 
به والیت فقیه رأی مثبت داده اســت؛ اما 
بعدها مدارکی به دست آمد که نشان می داد 
بنی صدر در زمان تصویب اصلی پنجم در 

جلسه حضور نداشته است.
او پس از اســتعفای دولــت موقت در 
آبان 13۵۸، سرپرستی دو وزارتخانه مهم، 
یکــی اقتصاد و دارایــی و دیگری وزارت 
امور خارجه را برای چندماه عهده دار شد. 
در ایــن دوران هــواداران او به پرونده های 
محرمانه زیادی دسترسی پیدا کردند و افراد 
بسیاری از جریان های مخالف انقالب در 
دور او حلقه زدند که »مسعود رجوی« یکی 

از آنها بود.
خــود بزرگ بینی و غــرور ویژه خاص 
بنی صدر بود که در نهایت منجر به سقوط 
او شــد. در آن زمان مشهور شده است که 
بنی صدر کتاب »کیش شــخصیت« را در 
ترسیم شخصیت خودش به رشته تحریر 
درآورده اســت. بنی صدر در مصاحبه ای 
گفت: اگر قرار باشــد که من خود بگویم 
کیستم، من خود را این طور به شما معرفی 
می کنم: »بزرگ ترین اندیشه زمان معاصرم. 
من خود را این قدر که شما خیال می کنید 
کوچک  نمی کنم کــه بیایم و بگویم... من 
همین ]کتاب[ تضاد و توحید را بزرگ ترین 

اثر قرن می دانم که از خودم است.« 
انتخابــات  در  پیــروزی  از  پــس  او 
ریاست جمهوری دیگر در جلسات شورای 
انقــالب شــرکت نمی کرد و در پاســخ 
دبیرخانه شورا با لحن مغرورانه ای گفته بود 
جلسات شــورای انقالب باید در حضور 
رئیس جمهور تشــکیل شــود. او پس از 
انتخابات ریاست جمهوری با جمع کردن 
جمعی از آشــنایان و بستگان و نیز عناصر 
پاکســازی شــده از نهادها و سازمان های 
دولتی اقدام به تشــکیل »دفتر هماهنگی 
مردم با رئیس جمهــوری« کرد که عاملی 

مؤثر در انحطاط او بود.

سیدمهدی حسینی
مورخ و پژوهشگر

مروری بر مفاسد دربار رژیم دیکتاتوری پهلوی
مهم ترین موضوعــی که پــس از الحاق هند 
به امپراتوری بریتانیــا، مایه تحریک و عصیان 
مسلمانان  شــد، این بود که مســلمانان، دین 
اسالم را مورد تهدید اشــغالگران می دیدند؛ 
زیرا مشاهده می کردند که این عناصر پلید، همه 
نیروی خود را در برابر این آیین متمرکز کرده اند، 
یعنی در همان حال که تعــداد زیادی مدارس 
جدید تأسیس کرده و امکانات فراوان در اختیار 
میسیون های مذهبی مســیحی قرار داده اند، با 
مدارس اسالمی از در جنگ و نزاع در آمده و با 

تصرف اوقات مربوطه، 
در صــدد تعطیلی این 

مدارس هستند.
در ایــن موفقیــت، 
گروهــی از متفکــران 
خــود  بــا  مســلمان، 
چند  هر  که  اندیشیدند 
مسلمانان نفوذ و قدرت 
خود را از دست داده اند 
و دیگــر نمی تواننــد با 

اسلحه از آن دفاع کنند، ولی باالخره قادرند با 
بذل جان و مال، دین خود را پاســداری کرده و 
از عقیده و مقــررات مذهبی خود دفاع کنند و 
در وضع کنونی که انگلیســی ها برای کوبیدن 
مدارس دینی، دســت تعدی بــه موقوفاتی که 
تنها راه تأمین هزینه این مدارس اســت، دراز 
می کنند، می توان مدارس دیگری تأسیس کرد 
که متکی به موقوفات نبوده و نیازمندی های خود 
را به وســیله عامه ملت ـ که همچون اوقاف یا 
همچون امیران و ثروتمندان زیر نفوذ و سیطره 

حکومت نیستند ـ تأمین کرد.
پس  باید مبارزه را از این سو ادامه داد و بدین 
وسیله، جان ملت مسلمان و دین آن را از تعرض 
دشمن مصون نگاه داشت. نقشه آنها این بود که 
نســل جوان را با برنامه های مســتقل و دور از 
موج استعمار نوین، تربیت کنند و با این تدبیر، 
روح دیانت و حس نفرت از استعمارگران را به 
آنها بدهند و آنان را از انحالل و اســتهالک در 

شخصیت غرب محفوظ بدارند.
یگانه وســیله تأمین این منظــور، آن بود که 
مدارســی تأسیس شود 
مستقل و جدا از دستگاه 
از کســانی  و  حکومت 
کــه انــدک ارتباطی با 
حکومــت دارند؛ مانند 
امرا و ثروتمندان. برخی 
از علما که طرفدار مبارزه 
بودند،  انگلیســی ها  با 
چون مشاهده می کردند 
با  میــدان جنگ  در  که 
اسلحه شکست خورده اند، در این میدان علمی 
به مبارزه برخاســتند و مدارســی از این قبیل 

تأسیس کردند.
در این میــان، حداقل دو مدرســه مهم در 
هندوستان شکل گرفت که به نحوی در برابر هم 
تعریف می شدند. یکی مدرسه دیوبندیه بود که 
مجاهدان مبارز انقالبی آن را راه اندازی کردند 
و دیگری مدرسه علیگره که سیداحمدخان به 
راه انداخته بود و مروج اسالم غیرانقالبی و مبلغ 

دوستی و تعامل با انگلیسی های متجاوز بود.

   حافظه    

مدرسه های علمیه اسالمی در هند
نگاهی به حضور استعمارگران در شبه قاره هند-۸

 افشاگری از پشت پرده فتنه گران!تاریخ
انتخابات ریاست جمهوری دهم و صف آرایی جریان های سیاسی  - ۱۸
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پرســش از آینده و دغدغه بابت آن، 
بــرای هر فــرد و مجموعــه ای جزء 
پرســش های حیاتی اســت که در هر شرایطی 
مطرح می شود. در همین چارچوب باید گفت، 
ترسیم افق آینده یکی از مهم ترین ابعاد مکاتب 
بشری و الهی است و بر همین اساس قرآن کریم 
نیــز در آیات متعددی از آینده جهان و بشــر و 
سرنوشت این دو بحث کرده است. با این حال، 
پرســش از آینده کشــور، نظــام و انقالب از 
مهم ترین پرسش هایی است که به ویژه باتوجه به 
مشکالت اقتصادی ـ معیشــتی به طور جدی 
مطــرح می شــود. در نوشــتار حاضر تالش 
می شــود ضمن پرداختن بــه چرایی طرح این 
پرسش پرتکرار و تبدیل شدن آن به مسئله برای 
جامعــه ایرانی، نکاتــی را دربــاره چگونگی 

مواجهه با این مسئله و پرسش مطرح کنیم.

 Bچرا آینده برای ما مسئله است؟ 
درباره چرایی مسئله شــدن آینده و پرسش از آن، 
در کنار عواملی که ذاتی بشر بوده و طبیعی به نظر 
می رسد، باید به یک سری عوامل دیگر هم اشاره 
کرد که مختص ویژگی های زیستی، جغرافیایی، 
فرهنگی، سیاسی و حتی اقتصادی ایران و ایرانیان 
است. درباره عوامل دسته دوم می توان به سه عامل 
که مهم تر از ســایر عوامل به نظر می رسد، اشاره 

کرد:
1ـ کوتاه مدت نگــری: در توضیــح بایــد گفــت 
کوتاه مدت نگــری یکــی از ویژگی هــای پایدار 
زیســت فرهنگی و اجتماعی ایرانیان اســت که 
حوزه سیاست را متأثر کرده است. مهم ترین دلیل 
شــکل گیری این خصیصه در جامعــه ایرانی نیز 
به ناپایداری هایی برمی گردد کــه در طول تاریخ، 

حیات ایرانیان را تهدید کرده است؛ جامعه ایران 
در طول تاریــخ، به ویژه بعــد از دوره صفویه، در 
بستری ناپایدار و غیر افق مند به سر برده است؛ به 
گونه ای که تحوالت ایران و سرنوشت ایرانیان در 
این برهه، به طور عمــده، خارج از اراده  ایرانیان و 
از سوی نیروهای بیگانه رقم خورده است. به دلیل 
همیــن ناپایداری هایی که حوادث متعدد تاریخی 
در ناخودآگاه ایرانیان حک کرده اســت، هم اکنون 
تصوری در جامعه شکل گرفته است که گویا برای 
آن مایه  تعجب است که ایرانیان توانسته اند به مدت 
43 سال، سامان سیاسی پایداری انقالب اسالمی 
و نظام سیاسی برآمده از آن را حفظ کنند. آنچه بر 
این تصور دامن می زند، فشارهای خارجی است 
که در ادامه به آن می پردازیم. به عبارتی، شــاید به 
دلیل این کوتاه مدت نگری، تصور می شود که تداوم 
یک نظام سیاسی و حفظ ثبات و امنیت در کشور، 
به مدت بیش از چهار دهه، کاری دشــوار است و 

دیر یا زود باید منتظر تحولی بود!
ایران پژوهان  اســتکباری:  2ـ فشــارهای خصم 
اندیشمند به نیکی می دانند که نوع نگاه دنیای غرب 
به ایران، هنوز تغییر نکرده و غربی ها در چارچوب 
نگاه های قالبی و ساختاری، مانند »شرق شناسی« 
 خود در ایجاد آن دخیل بوده اند، به مردم و 

ً
که اتفاقا

حکومت فعلی ایران می نگرند. براین اساس، آنها 
هنوز تمایل دارند تا روابط خود با دولت و جامعه 
ایرانی را در قالب های سلطه گرانه گذشته تعریف 
کننــد. مبتنی بر همین واقعیت، حــدود یک دهه 
است که با فشارهای فلج کننده و حداکثری درصدد 
به تســلیم کشــاندن ملت ایران و تکرار حوادث 
و مناســبات رقت بار گذشته هســتند. خودآگاه و 
ناخودآگاه ایرانیان، این فشارها را درک می کند و با 
هراس از نتایج احتمالی این فشارها، مستحق است 
تا از آینــده  خود و میهنش نگران باشــد. درواقع، 
باتوجه به اینکه نتیجه فشــارهای خارجی در طول 
 منجر به تحمیل هایی بر ایران شــده 

ً
تاریخ، غالبا

اســت، هم اکنون ایرانیان از این بابت نگرانند که 
نکند نتیجه  فشارهای کنونی، به تحمیل های سابق 

بینجامد. 
3ـ مشــکالت موجود در کشور: این مشکالت به 
ویژه در بعد اقتصادی ـ معیشتی، زمینه های تضعیف 
اعتماد و امید نســبت به آینــده و نگرانی از بابت 
کیفیت رقم خوردن آن را در پی داشته است. جالب 
است که دشمن در راستای جنگ شناختی به این 

موضوع بیش از گذشته دامن می زند.  

 Bچگونگی مواجهه با مسئله آینده
باتوجه به آنچه گفته شــد، دغدغه نسبت به آینده، 
چندان به دور از واقعیت های موجود نیست. با این 
حال در ارتباط با چگونگی مواجهه با این مســئله 

باید به نکات زیر توجه کرد:
1ـ در ارتباط با فشارهای خارجی باید گفت، اگرچه 
هم اکنون این فشارها در باالترین سطح خود علیه 
دولت و ملت ایران اعمال می شــود، اما باید توجه 
داشت که موقعیت کنونی ایران در مقایسه با گذشته 
بسیار متفاوت است. ایران امروز برخالف گذشته، 
از موقعیت انفعالی به موقعیت یا قابلیت وارد کردن 
ضربه متقابل رسیده است؛ به این معنا که به میزانی 
که طرف مقابل می تواند به ایران ضربه بزند، ایران 
نیز قابلیت پاســخگویی متقابل پیدا کرده است. 
بنابراین، برخالف گذشته، دیگر نیروهای خارجی، 
فعال مایشــاء در رقم زدن سرنوشــت ملت ایران 
نیستند. در عین حال، در مورد فشارهای دشمنان 
نیز باید گفت، براساس وعده صریح خداوند، در 
صورت استقامت و پایداری، توطئه ها و نقشه های 
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اگر نیکی به شما برسد، آنها را ناراحت می کند؛ و 
اگر حادثه ناگواری برای شما رخ دهد، خوشحال 
می شــوند. )اّما( اگر )در برابرشــان( استقامت و 
پرهیزگاری پیشه کنید، نقشه های )خائنانه( آنان، 
به شما زیانی نمی رســاند؛ خداوند به آنچه انجام 
می دهند، احاطه دارد)آل عمران/12۰(. بنابراین، با 
استقامت و صبر می توان امیدوار بود که فشارهای 

حداکثری دشمنان بیش از پیش خنثی و بی اثر شود. 
البته استقامت و صبر معنای فعال دارد نه انفعالی.

2ـ به دالیل مختلف، امروزه عنصر آگاهی سیاسی 
که از عوامل معنوی)غیرملموس( قدرت به شمار 
می آید، مسئله ای تعیین کننده در تعیین سرنوشت 
سیاسی کشور است. البته در طول تاریخ، ایرانیان 
همواره از ایــن عنصر به اندازه کافــی برخوردار 
بوده اند، اما به دالیلی چــون ضعف توان دفاعی، 
وابستگی اقتصادی و سیاسی به خارج، سرسپردگی 
حاکمــان و... ایــن مؤلفه چندان در سرنوشــت 
کشــور)تا قبل از پیروزی انقــالب( تعیین کننده 
نبــوده اســت. متکی بــر همین عنصــر، امروزه 
مــردم به مدت حدود یک دهه اســت که در برابر 
شدیدترین فشارهای خارجی مقاومت می کنند و 
امروزه دغدغه و مسئله  عمومی کشور، چگونگی 
حل مشــکالت اقتصادی در عین حفظ استقالل 
و حاکمیت ملی اســت. در واقــع، مؤلفه آگاهی 
سیاسی سبب شده تا مردم ایران، تحقق مشکالت 
اقتصادی را از هر راه خســارت باری دنبال نکند. 
نکته مهم در این زمینه آن اســت که نظام نیز از این 
عنصر پاسداری می کند و مسیر حرکت آن مبتنی بر 
این عنصر تعریف شده است. به طور دقیق تر باید 
گفت، در گذشته، سســتی حاکمان سبب رخداد 
تحوالت ناخواســته شده اســت، اما هم اکنون، 
در نظــام هیچ اراده ای برای تســلیم وجود ندارد. 
بنابراین، باید مطمئن بود که جمهوری اســالمی 
پاســدار اســتقالل و عزت ایرانیان است و از این 

جهت، نباید نسبت به آینده نگران بود.
3ـ در ارتبــاط با کوتاه مدت نگری و مشــکالت 
موجود هم باید گفت، این دو به هم وابسته اند و با 
نمایان شدن تالش های موفق برای حل مشکالت 
موجود، اعتماد و امید نسبت به آینده قابل ارتقاست. 
براین اساس، مسئله آینده، نسبت مستقیم با کیفیت 
حل مشــکالت موجود دارد. در این باره، شــاید 
مهم ترین نکته نیز مشاهده  عزم جدی مسئوالن و 
دستگاه های مسئول برای حل مشکالت اقتصادی 

جامعه باشد. 

حســن یوسفی اشــکوری پس از پایان 
مجلس اول به دعوت عزت الله سحابی 
از اعضای مرکزی جریان ملی  ـ مذهبی ها به شرکت 
ســهامی انتشــار رفت و دبیر تحریریه شــد. وی 
همچنین از سال 13۶4 در دانشگاه عالمه طباطبایی 
تدریس کرد؛ اما پس از ســخنرانی موهوم خود در 
مراســم ترحیم دکتر کاظم ســامی)اولین قربانی 
قتل های زنجیره ای( از تدریس در دانشگاه منع شد. 
او همچنین عضو هیئت تحریریــه ماهنامه »ایران 
فردا« از ابتدا تا توقیف آن و از ویراستاران دانشنامه 
تشیع و بنیانگذار »دفتر پژوهش های فرهنگی دکتر 
شریعتی« است. در فاصله سال های 13۷۰ تا 13۷۶ 
جریان فکری و سیاسی با الیه های معرفتی متمایل 
به فرهنگ غرب در کشــور شــکل گرفت که بروز 
اجتماعی و سیاســی خود را به پس از ســال های 
13۷۶ موکول کرد. این جماعت که بعدها به عنوان 
»اصالح طلبان« شناخته شدند، در دوران حاکمیت 
سیاســی دولــت موســوم بــه اصالحــات بــه 
ریاست جمهوری خاتمی بر شئون مختلف اجرایی 
کشــور، از طریق کودتــای خزنــده مطبوعاتی و 
رسانه ای ســیطره یافتند و تالش کردند تا پایه های 
عقیدتی و فکری و فرهنگی انقالب و نظام اسالمی، 

بلکه از آن فراتر، پایه های دینی اجتماع را سســت 
کنند. اساس کار این عده ساخت و ترویج شبهات 
مختلف و منتشر کردن آن در ابعاد وسیع در رسانه ها 
بود تا به این ترتیب به زعم خود، نبض سیاســی و 
فکری جامعه را کنترل و پایه های حاکمیت خود را 
محکم کرده و البته نظام اسالمی را دچار افول کنند 
و در این راستا از هر وسیله ای برای پیشبرد اهداف 
خود بهره می گرفتند و با چهره های مذهبی مطالبی 
علیه دین رواج می دادند. یوسفی اشکوری یکی از 
همان اصالح طلبانی بود که در اردیبهشت ماه 13۷۸ 
در روزنامه »نشــاط«، این گونه نوشت: »انقالب 
اسالمی، خالف وعده ها و اهداف خود عمل کرده 
است؛ نقش نظارتی روحانیان به دخالت انحصاری 
آنان انجامیده است؛ حکومت اسالمی به حکومت 
فقهی تبدیل شده است، درحالی که قرار نبود ما فقه 
را در هر ســه قوه پیاده کنیم، قــرار بود چارچوب 
اســالمی باشد.« او پیش از آن نیز در مردادماه سال 
13۷۷ در هفته نامه »مبین« شیخ فضل الله نوری را 
فردی استبدادخواه معرفی کرده بود. یوسفی اشکوری 
در 1۵ فروردین مــاه 13۷۹ در روزنامــه »عصــر 
آزادگان« شــبهه دیگــری را مطرح کــرد و گفت: 
»نسبت به اصل قانون اساسی،  گروه های زیادی به 
ویژه اهل سنت و کردها انتقاد داشتند؛ زیرا مذهب 
رســمی را شیعه،  رهبر و رئیس جمهور و رئیس قوه 
قضائیه را شــیعی مذهب مقرر کرده بود، امام قول 
اصالح دادند ولی در بازنگری نه تنها به آن قول عمل 
نشد،  بلکه خیلی چیزها وارونه شد... بازنگری قانون 
اساسی،  یک امری بود که از قبل نتیجه اش مشخص 
بود و یک مجلس فرمایشــی این کار را کرد،  رهبر 

همه چیز را معلوم کرده بود... .«

  فراز و فرود حسن یوسفی اشکوری  ـ۲

فعاِل مطبوعات زنجیره ای!

   ریزش ها    

 
جریان دیگری که به صورت حرفه ای در 
مطبوعــات ســال های پــس از جنگ 
تحمیلی رخنه کردند، ملی ـ مذهبی ها و نهضت 
آزادی است. این جریان نشریه »ایران فردا« را در 
خرداد 13۷1 به مدیرمسئولی عزت الله سحابی و 
ســردبیری رضا علیجانی راه انداخــت. ابتدا به 
صورت دوماهنامه، سپس ماهنامه و آنگاه هفته نامه 
منتشر  شد. حسن یوسفی اشکوری، تقی رحمانی، 
محمد ملکــی، هدی صابر و مجید شــریف از 
شناخته شــده ترین نویســندگان مجله ایران فردا 
بودند. این نشــریه با وجــود تفاوت های گرایش 
فکری با نشــریات چپ گرا، گفتمان مشــترک و 
واحــدی را علیه مبانی نظام جمهوری اســالمی 
ترویج می کردند. خط فکری و سیاسی این نشریه 
که دیدگاه ها و مواضع نهضت آزادی را منعکس 
می کرد، از سوی نشریه »چشــم انداز ایران«)به 
مدیرمســئولی لطف الله میثمی، از سران سابق 
ســازمان مجاهدین خلق( هفته نامه پیام هاجر با 
مدیر مسئولی و سردبیری اعظم طالقانی نیز دنبال 
می شد. عزت الله سحابی در مصاحبه ای فضای 
شــرایط این زمان را این طــور توصیف می کند: 
»االن زبان مطبوعات باز شده. مجله پیام امروز و 
مجله گزارش را مالحظه بفرمایید ببینید چقدر تند 
و ســریع حتی از اخبار پشــت پــرده می آورند 
افشاگری و انتقادات شدید می کنند حمله می کنند 

از ایــن جهــت حداقــل شــرایط فراهم شــده 
است.«)نصر دهریزی، 13۸۹: ۸۶( 

گفتنی است، بین جریان مطبوعاتی روشنفکری 
لیبرال ـ سکوالر و بازماندگان مطبوعات دوره پهلوی 
کــه در کانون ادبی فعالیت می کردند، از یک ســو 
رابطه ارگانیکی با کانون نویسندگان ایران داشتند و 
در عین حال همکاری رو به رشدی با سایر نشریات، 
نظیر مجالت ملی و مذهبی ها و نفوذ فوق العاده ای 
در روزنامه های اصالح طلب نیز پیدا کرده بودند. با 
این وصف، هر چند نفوذ جریانی ملی و   مذهبی ها 
و جریان های اشــاره شــده در باال در حوزه نشــر 
و مطبوعــات دارای کارکــرد تضعیــف پایه های 
نظام دینی و بدیل ســازی و ارائه الگوی حکومت 
لیبرال دموکراســی برای مخاطبان خود داشته، اما 
یکی از آثار راهبــردی آن که بدون انگیزه هم نبود، 
فراهم ســازی پشــتوانه های تئوریک در بسیاری از 
مباحث برای گروه های اصالح طلــب بود. از این 
رهگذر، جریان اصالح طلب در یک دوره نه چندان 
طوالنــی، متأثر از مباحث تئوریــک آنها، تعریف 
جدیدی از خــود در برابر رقبای سیاســی و نظام 
اسالمی ارائه دادند.  با این وصف، همه این نشریات 
با حمایت جدی و پرحجــم دولت ها و بنیادهای 
غربی و آمریکایــی همراه بوده انــد. برخوردهای 
قانونی که نظام به دلیل نقض قوانین کشــور با این 
نشریات کرد، بالفاصله با واکنش بنیادها و مقامات 
غربی مواجه می شــد و آنها پروپاگاندای وســیعی 
را علیه جمهوری اســالمی به راه می انداختند و با 
دادن جوایز و بورسیه ها و... برای تشویق این افراد و 
نشریات به مخالفت بیشتر با مبانی نظام آنها را بیشتر 

مورد حمایت قرار می دادند.

چهره پنهان سیاست  ـ ۳۰

یان ملی و مذهبی به مطبوعات بازگشت جر

   آفاق    

خرد

سیاست نامه

سیدمحمدکاظم یزدی  ـ ۲۱

 نظام مطلوب سیاسی

ســه ویژگی مهــم در شخصیت شناســی 
ســیدیزدی می توان یافت کــه از او فقیهی 
کارآمد و پاســخ گو ســاخت: اول، آشنایی 
کامل و عمیق وی به فقه و احاطه او به ابواب 
گوناگون آن است که در همه آثار وی نمایان 
بود. چنانکه برای نمونه در »عروه الوثقی« به 
همه فروعات مســائل پاسخ داده یا در کتب 
دیگرش استدالل های قوی و محکمی برای 
بیان نظــر خویش آورده اســت. دوم، عدم 
جمود وی بر الفــاظ احادیث یا منابع دیگر 
است که باعث شده بود بیشتر به روح کلی 
فقه توجه کند تا به ظاهر منابع و سوم، حضور 
آگاهانه سید در جامعه و اشراف وی به مسائل 
سیاسی ـ اجتماعی جامعه ایران و فراتر از آن 
به دلیل مرجعیت عامی که داشت، به جوامع 
اســالمی توجه و اهتمام داشت؛ به همین 
 مناسبی 

ً
دلیل است که وی موضع گیری نسبتا

در دو جریان مشروطه و اشغال عراق از سوی 
انگلیس داشت. از تمایزات فکری و اندیشه 
سیاسی ســیدمحمدکاظم یزدی این است 
که وی قبل از اندیشیدن به اینکه چه نظامی 
بر مردم حاکم باشــد، به اهداف اسالم در 
تشکیل حکومت و رفع موانع می اندیشیده 
اســت؛ یعنی نزد وی اهدافی مانند حفظ و 
صیانت دین، حفظ دماء مســلمین و کیان 
کشور اســالمی اهمیت بیشتری نسبت به 
تغییر نظام حاکم داشــته است. البته این به 
معنای آن نیست که سید با حکومت رابطه 
 دوســتانه داشته و بر این اساس به تغییر 

ً
مثال

نظام عالقه ای نداشــته اســت. در ابتدای 
نهضت مشــروطه نامه ای به امضــای او و 
آخوند خراسانی با وجود پاره ای مشکالتی 
که با هم داشتند و دیگرانی که می کوشیدند 
بر تنور آن هیزم بیشــتری بگذارند، به شــاه 
منتشر می شود که در آن مردم به دادخواهی از 
شاه )علیه برخی کارگزاران( فراخوانده شده 
 این فراخوانی در راســتای 

ً
بودند که ظاهرا

تألیف قلوب و همکاری شــاه با انقالبیون و 
عزل صدراعظم بوده که ثمربخش نیز بوده 
است. در مجموع با مرور آرا و اندیشه های 
سیاسی سیدیزدی به نظر می رسد وی قالبی 
برای نظام سیاســی در نظر نداشــته و تنها 
درصدد بوده است در راستای اهداف عالی 
از قالب حکومت های موجود در کشورهای 
اسالمی به نفع اسالم و مسلمانان بهره ببرد. 
در واقع، نظام مطلوب از دید سید منبعث از 
اختیارات فقیه جامع الشرایط در عصر غیبت 
است، ســید این اختیارات را در چند حوزه 
بیان می کند: یکی در تصدی منصب قضا، 
دیگری مســئولیت افتاء، سومی در تصدی 
امور حســبه و همچنین تصدی امور عامه 
که به اجماع در شماره گذشته بررسی شد. 
منظور از امور عامه چیزی بیش از امور حسبه 
بوده و از آنجا که ســید والیت عامه فقها به 
نیابت از امام را پذیرفتــه، این امور فراتر از 
امور حسبه هســتند؛ مانند تولیت جهاد. به 
طور کلی، اعتقاد ســید بر مشروع دانستن 
چنین اختیاراتی برای فقیه اســت و بدیهی 
اســت که اگر مجتهدی حاکمیت بر کشور 
را بر عهده بگیرد، اختیارات الزم را برای او 
مشروع می داند.1 به هر حال سید نوع نظام 
سیاسی مطلوب را مورد بحث قرار نداده و 
نمی توان گفت که برای نمونه نظام مشروطه 
 پذیرفته است؛ اما به نظر 

ً
مشــروعه را کامال

می رســد اگر امکان باروری نظامی همانند 
نظام سیاســی مبتنی بر والیت فقیه امروزی 
در عصر سید وجود داشــت، می توانست 
خواسته های وی را از نظام سیاسی مطلوب 
در عصــر غیبت برآورده کنــد؛ چرا که وی 
به هنــگام احصای اوصــاف و ویژگی های 
حاکم اختیاراتی بــرای فقیه در جامعه قائل 
 بوده که از بســاطت ید فقیه حکایت دارد.

منابع در دفتر نشریه موجود است.

فتح الله پریشان
دبیر گروه اندیشه

مصطفی قربانی
کارشناس سیاسی

سیامک باقری
دکترای علوم سیاسی

 عبور از  مشکالت
برای فردای بهتر

تحلیلی از چرایی اهمیت مسئله آینده برای ایرانیان و چگونگی مواجهه با آن
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مجازستانزندگی

   خبر خوب       نرم افزار       پژواک    

خالقیــت در طراحــی و تولیــد یک 
محصول سبب شده است کاربری های 
یابــد و عملیات  افزایــش  تراکتــور 
کشــاورزی با شتاب بیشــتری دنبال 
شود. مجموعه اتصال سه نقطه جلوی 
تراکتوری ابزاری است که تراکتورها را 
در عملیات کشاورزی کارآمد می کند 
و با اســتفاده از این دســتگاه می توان 
ادوات را از روی زمین برداشته و حمل 
کرد. این دســتگاه یک سامانه جدید و 

به روز اســت که در کارخانه های مطرح دنیا بستگی به کاربرد، بر روی انواع 
تراکتورهای باغی، نیمه ســبک، نیمه سنگین و سنگین قابل نصب است. با 
استفاده از این سامانه می توان در عملیات کاشت، داشت و برداشت محصول 

به صورت هم زمان، از ادوات عقب سوار و جلوسوار تراکتور استفاده کرد.

فراتر از تراکتور!
متحول کردن کشاورزی با دانش ایرانی

پوتین، رئیس جمهور روســیه از 
دولت خود خواســته است تا با 
محتوای سمی در اینترنت مقابله 
شود و بدین منظور خواستار ابداع 
سیستمی جدید شده که جلوی 
دسترســی کاربران بــه این نوع 
محتوا را بگیرد. این سیستم جدید 
ابزاری برای ثبت و خودتنظیمی 
محتوای سمی توصیف شده که 
برای حفاظت از افراد کم ســن 

و ســال قابل اســتفاده خواهد بود. کرملین شرکت های فناوری 
آمریکایی را نیز به علت نشــر محتوای ممنوعه و بی احترامی به 
امنیت و حریم شخصی کاربران روسی بارها جریمه کرد و آخرین 

بار 1۰۰ میلیون دالر جریمه برای گوگل در نظر گرفت.

 محتوای سمی!
کرملین نگران جرم های اینترنتی

بــا »فوتبالــی« می تونی خیلی 
راحت همیشه و همه جا همراه 
تیم محبوبت باشــی و نتایجش 
را زنده دنبــال کنی. در صفحه 
بقیــه فوتبالی ها کل  با  بازی ها 
کل کنید و اطالعــات فوتبالی 
خود را باال ببرید. فوتبالی کلی 
اطالعات مثل گلزنان، آمار زنده 
بازی و جدول لیگ های مختلف 
فوتبــال را با یک کلیــک ارائه 

می کند. با فوتبالی اولین نفری باشید که از همه اخبار و حواشی 
فوتبال ایران و جهان باخبر می شــوید. اخبار نقل و انتقاالت و 
حواشــی صعود تیم ملی ایران به جام  جهانی در فوتبالی ارائه 

می شود.

فوتبالی  
نتایج و پخش زنده فوتبال

 سیدعزت الله ضرغامی، وزیر میراث فرهنگی: 

روح بلند مرجع عالیقدر تشــیع، حضرت 
آیت الله العظمی صافی گلپایگانی به ملکوت 
اعلــی پیوســت. هروقت بــه محضرش 
می رسیدم، تواضع، فروتنی و حتی مطایبات 
خاصش به شدت فضای روحی ما را عوض 
می کرد. هرچند که در بیان احکام شــرعی 
و رهنمودهایــی که به مــا می دادند، گاهی 
سخت گیری داشتند؛ ولی به قدری مستدل 
و دلســوزانه مطرح می کردند که بی اختیار 

تحت تأثیر قرار می گرفتیم.

محســن مهدیان، فعال رسانه ای:  منبر مرحوم 

آیت الله صافی برای قماربازها این چنین بود 
که سال ها پیش به خاطر باران شدید داخل 
قهوه خانه شــدیم. دیدم که بساط قمار، باز 
 تا صبح نخوابیدم و برای آنها 

ً
اســت. تقریبا

حرف می زدم. بساط قمار را جمع کردند. در 
آخر هم صاحب قهوه خانه بسیار تشکر کرد. 
آن شب ثوابش از بسیاری از کارها بیشتر بود.

علی بهــادری جهرمــی، ســخنگوی دولت: 

 دستور قاطع سرلشکر باقری برای  آزادسازی 
ســواحل اماکنی که کاربری نظامی، دفاعی 
و امنیتی در نیروهای مســلح ندارد، نشان 
داد همه دســتگاه ها در اجرای قانون همراه 
هســتند. تعارض منافع معنا نــدارد و هیچ 
بهانه ای برای کلیه دســتگاه ها باقی نمانده 

است. سپاس سردار.

محمدمهــدی اســماعیلی، وزیــر فرهنگ و 

ارشاد اسالمی:  سالم بر ولی نعمتان  انقالب 

اســالمی در 2۹۷۵ روســتا و 12۶۵ شهر 
که تا پایان فروش  دومین نمایشگاه مجازی 
کتاب بیــش از 1میلیون 331 هزار نســخه 
کتاب به ارزش ۸۵2 میلیارد ریال خریدند. 
پستچی های عزیز با ارســال سریع و سالم 
بسته ها، همیاری کتاب و شیرینی نمایشگاه 

را کامل می کنند.

مهــدی جهان تیغی، فعال رســانه ای: آیت الله 

صافی گلپایگانی بعد از رأی دادن، دســت 
خــود را می بوســد. همین اقــدام به ظاهر 
کوچک نشان می دهد که این مرجع بزرگوار 
چه فاصله بزرگی با کســانی داشتند که در 
داخل ایران هر بار به طریقی به صندوق رأی 
لگد زدند. به پاس خدماتش به فقه جعفری، 

انقالب و یاری رهبر، فاتحه ای بخوانیم.

هــادی طحان نظیــف، ســخنگوی شــورای 

نگهبان: تــالش غیرتمندانه مرحوم آیت الله 

صافی گلپایگانی)رحمت الله علیه( در دفاع 
از شــرع مقدس و قانون اساسی در کسوت 
عضویت و دبیری شورای نگهبان، از باقیات 
صالحات این عالم پرهیزکار است. رحمت 
و رضوان و همنشینی با اولیاء الهی را برای 
این نگهبان غیــور دین اســالم از خداوند 

مهربان مسئلت داریم.

کاظم غریب آبادی، معاون بین الملل قوه قضائیه: 

دو مقام فرانسوی و آلمانی اگر دغدغه حقوق 
بشــر دارند، به جای دفاع از یک محکوم، 
درمورد قربانیان منافقین در ایران، که آزادانه 
در این کشورها فعالیت می کنند، نیز اتخاذ 
موضع کنند. راستی، موضع کمیسر آلمانی 
در مورد محرومیت 1۵ ساله کاظم دارابی از 

دیدار با فرزند دخترش در آلمان چیست؟

 علیرضا زادبر، کاربر فضای مجازی: اگر پلیس 

شلیک می کرد، ایران اینترنشنال از آن اراذل 
قهرمان می ساخت.  مســیح علی نژاد او را 
ادامه دهنــده راه نوید افــکاری می خواند! 
شبکه  من و تو مســتند می ساخت که زمان 
شاه اراذل نداشتیم! در داخل هم سلبریتی ها 
ردیف می شدند در حمایت از آن جنایتکاِر 
مظلوم. باور نمی کنید؟ فقط ای کاش شلیک 

می کرد.

    نکته گرام    

 آلمان در حال بررسی تحریم اپلیکیشن پیام رسان 
رمزگذاری شده تلگرام، پس از متهم کردن آن به 
تسهیل ســخنان نفرت انگیز و تئوری های توطئه 
اســت. این برنامــه بارها و بارهــا فراخوان های 
مربوط به ممنوعیت گروه های ضد واکسن و سایر 

محتوای مرتبط را نادیده گرفته است.
بحث درباره تلگرام درست زمانی رخ می دهد 
که پارلمان آلمان برای بحــث در مورد اینکه آیا 
واکســن کووید باید اجباری شود یا خیر تشکیل 
جلســه می دهد. در چند هفته گذشته تظاهرات 

خشونت آمیزی در سراسر کشور آلمان آغاز شده 
است که منشــأ آن را اعالمیه های منتشر شده در 

تلگرام می دانند.
حتی برخی از مقامــات به دلیل جانبداری از 
دولت تهدید به مرگ شــدند. در دسامبر 2۰21، 
یکی از گروه های تلگرامی در آلمان تهدید به مرگ 
برای فرماندار ایالت زاکسن را به اشتراک گذاشت 

که منجر به ورود پلیس شد.
پلتفرم پیام رســانی رمزگذاری شــده در چند 
سال گذشته در آلمان محبوبیت بیشتری پیدا کرده 
است. بر اساس نظرسنجی شرکت آلمانی تجزیه 
و تحلیل داده ها، بین ســال های 2۰1۸ تا 2۰21، 
ســهم کاربرانی که به طور منظــم در تلگرام پیام 

می دهنــد، از ۷ درصد به 1۵ درصد افزایش یافته 
است.

در یکــی از پیام ها که 2۵هزار نفر مشــاهده 
کردنــد، از افــراد مخالــف محدودیت هــای 
کووید خواســته شــده بود تا آدرس خصوصی 
»نمایندگان پارلمان محلی، سیاستمداران و سایر 
شــخصیت های آلمانی« را به اشتراک بگذارند 
که معتقد بودند »بــه دنبال نابودی« آنها از طریق 

محدودیت های همه گیر هستند.
با در نظر گرفتن این موضوع، سیاســتمداران 
تمرکز خــود را بر روی کنترل های شــدیدتر در 
تلگرام معطــوف کرده اند. آنهــا می خواهند از 
برنامه بخواهند پیام هایــی را که حاوی تهدید به 

مرگ یا سخنان نفرت انگیز هستند، حذف کرده و 
نویسندگان آنها را شناسایی کند.

نانســی فایزر، وزیر کشــور آلمــان می گوید 
اگر تلگرام از قوانیــن جدید پیروی نکند، دولت 
می تواند تلگرام را بــه طور کامل جریمه یا حتی 
ممنوع کند که آلمان را به اولین کشور غربی تبدیل 

می کند که این اپلیکیشن را غیرقانونی می کند.
این اولین بار نیســت که آلمان تالش می کند 
سخنان نفرت انگیز را مهار کند. در سال 2۰1۷، 
آلمــان قانونی بحث برانگیــز را تصویب کرد که 
بر اســاس آن غول های شبکه های اجتماعی باید 
محتــوای غیرقانونی را حذف کــرده و به پلیس 

گزارش دهند.

تلگرام در انتهای راه

محمد صالح نادری
کارشناس فناوری اطالعات

متیو هولروید
یورونیوز

مدتی پیش بود که شــاپرک با ارســال نامه ای به 
شرکت های پرداخت یار از اجباری شدن دریافت 
نماد اعتماد برای کســب وکارهای اینترنتی خبر 
داده بود. با اجباری شــدن دریافت این نماد، تمام 
کسب و کارهای اینترنتی و افرادی که به هر نحوی 
به اســتفاده از درگاه های پرداخــت اینترنتی نیاز 
داشــتند، باید نماد اعتماد و مراحل سخت آن را 
طی کنند. وجود نماد اعتماد الکترونیک که آن را 
»اینماد« می نامند، برای سایت های فروشگاهی 
 برای کاربران در 

ً
یکی از مواردی است که عموما

زمان خرید حــس اعتماد ایجاد می کند. هرچند 
موارد بی شــماری از کاله برداری با وجود داشتن 
نمــاد اعتماد یا برعکس آن وجود داشــته، با این 
حال واضح است که بودن آن به عنوان یک گزینه 

دلگرم کننده در هنگام خرید بسیار کارایی دارد.
در بین کاربرانی که از نماد اعتماد الکترونیک 

استفاده می کنند، بسیاری از کاربران افرادی هستند 
که کســب  وکارهای خرد دارند و در شــبکه های 
اجتماعی بــا صفحات فــروش در حــال ارائه 
محصوالت خود هستند، بسیاری از این کاربران 
امکان دریافت چنین نمادی را برای ادامه استفاده 

از سرویس های پرداخت ندارند.
تعداد زیادی از کسب وکار های خرد و خانگی 
در فضای مجــازی صفحه ای را باز کــرده و در 
حال فعالیت هســتند، اما شرکت ثبت شده ای را 
ندارند. این افراد از پرداخت یار ها برای کارشان 
کمک می گیرند، اما در عمل با الزام به استفاده از 
اینماد، تعداد زیادی از آنها از ادامه فعالیت محروم 
می شوند. چنین اعتراض هایی سبب شد تا احسان 
خاندوزی، وزیر اقتصاد و امور دارایی، در نامه ای 
به مجلس اعالم کند که کسب وکارهای اینترنتی 
باید نــزد دولت احراز هویت شــوند تا اعتماد و 
امنیت بیشــتری بر خریدوفروش هــای اینترنتی 
حاکم شــود. البته خانــدوزی قــول داد تا روند 

دریافت اینماد تسریع شود.
بــا توجه به معایب این طرح که در همان ابتدا 
نظرهــا را به خــود معطوف می کــرد، به تازگی 

جمعی از نمایندگان مجلس درباره  اجباری شدن 
نماد اعتماد الکترونیکی، از وزیر صنعت، معدن 
و تجارت طرح ســؤال کردنــد. مجتبی توانگر، 
عضو کمیســیون اقتصادی مجلــس، در صفحه  
اینســتاگرام خود از طرح ســؤال از وزیر صمت 
درباره  اجباری شدن نماد اعتماد الکترونیکی برای 
کســب وکارهای اینترنتی خبر داد. او در صفحه  
اینســتاگرام خود با انتشار نامه  ســؤال از وزیر که 
به کمیسیون تخصصی مجلس ارجاع داده شد، 
گفت که تالش کردیم تــا اینماد را با تفاهم حل 

کنند؛ اما نشد.
4۰ نفر از نمایندگان در سؤال خود پرسیده اند 
که با وجود احراز هویت کسب وکارهای اینترنتی 
در درگاه های بانکی و وجود روش های آســان و 
بی هزینه برای نظارت مؤثر بر این کسب وکارها، 
چرا وزارت صمت بر اجباری کردن اینماد اصرار 
می کند و باعث التهــاب و یأس کارآفرینان جوان 
و نخبه فعال در این کســب وکار شــده اســت؟ 
این تصمیم عجیــب که به بهانه  احــراز هویت 
فروشــگاه های اینترنتی اتخاذ شــده، هم باعث 
کاهش ۸۰ درصدی شروع به کار کسب وکارهای 

نوپا شــده و هم موجی از نگرانــی و یأس را در 
فعاالن شــرکت های نوپای اینترنتی ایجاد کرده 
 از جوانــان نخبه و 

ً
اســت؛ محیطی که عمدتــا

کارآفرینی تشکیل شده و به گواه نهادهای امنیتی، 
در سال های اخیر با مهاجرت وسیع آنها به خارج 

رو به رو بوده ایم.
در مفید بودن وجود اینماد هیچ کس شــکی 
ندارد، اما نکته این اســت که تأثیــر آن در خرید 
را بایــد به مشــتریان واگذار کنیــم. در واقع اگر 
مشتری ای به وجود نماد حساس است، می تواند 
خرید خود را از بین فروشگاه های دارای این نماد 
انجام دهد و اگر حساس نیست، می تواند اعتبار 
فروشگاه ها را از روش های دیگری بررسی کند، 
همانطور که داشتن این نماد به منزله کم خطر بودن 
فروشگاه نیست و بسیاری از فروشگاه های دارای 
این نماد مشکالت بسیاری داشته اند که با قوانین 
کســب نماد اعتماد در تضاد بوده اســت. خرید 
اینترنتی جایی است که کاربران باید خود امنیت 
خریدشان را تأمین کنند و الزام چنین قوانینی تنها 
به کاهش کسب وکارهای نوپا در شرایط افت رونق 

بازار در دوران کرونا منجر می شود.

 من به تو 
 اعتماد دارم

 تو چطور؟

آلمان پیام رسان های رمزگذاری شده را محدود می کند

 اجباری شدن دریافت نماد اعتماد 
و آسیب کسب وکارها
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به تصویر کشیدن برهه های مهم و تاریخی کشورها، 
همیشــه از اساســی ترین و مهم تریــن برنامه های 
فرهنگی در هر کشوری است و اگر غیر از این باشد، 
عجیب و غیرمنطقی است. در این مسیر، استفاده از 
ظرفیت هنر هفتم تأثیر بسزایی در بازخوانی و روایت 

اتفاقات مهم هر کشور خواهد داشت. 
گاهی در اوج و بحبوحه آن اتفاق و رویداد است 
که می توان از این ظرفیت برای روایت آن اســتفاده 
کرد و گاهی پس از گذشــت زمــان و فاصله گرفتن 
از آن مقطع تاریخی، می توان به جنبه های گوناگون 
آن توجه کرد که شاید به دلیل وجود نسلی که در آن 
برهه تاریخ حضور نداشته اند و سؤاالت مختلفی در 
ذهن شان انباشته شده، اهمیت ساخت چنین آثار و 

روایت هایی بیشتر می شود.
 این 

ً
در مورد انقالب اســالمی ایران نیــز قطعا

امر بسیار مهم اســت که بتوان از ظرفیت تولیدات 
ســینمایی و تلویزیونی برای به تصویر کشیدن این 
برهه مهم تاریخی کشورمان بهره برد، اما متأسفانه 
با وجود بیشتر شــدن امکانات فنی و هنری، کارها 
در این حوزه بسیار ضعیف تر از گذشته شده است و 
گاهی حتی تولیدات جدید را نمی توان با آثار خوبی 
که با کمترین امکانات و در دهه های گذشته ساخته 
شــده اند، مقایســه کرد. هر چند کیفیت آثار بسیار 
مهم تر از کمیت آنهاست؛ اما به هر حال کاهش کمی 

 مشهود است.
ً
تولید چنین آثاری نیز کامال

اگر مــروری بر آثــار تولیدی به ویــژه کارهای 
تلویزیونی سال های گذشته داشته باشیم، این کاهش 
کمی و کیفی آثار را به وضوح تشخیص خواهیم داد.

 B!دفاع بد از انقالب اسالمی
همین سال گذشته بود که سریالی با عنوان »روزهای 
ابدی« ســاخته شــد و آنقدر ضعیف و کلیشــه ای 
به موضــوع انقالب اســالمی و وقایع حســاس و 
سرنوشت سازی، مانند تسخیر النه جاسوسی آمریکا 
در تهران پرداخت که صدای همه را درآورد؛ طوری 
که رســانه ها تیتر زدند؛ »دفاع بد از انقالب اسالمی 

در روزهای ابدی«. 
واقعیت هم همین اســت؛ »نساختن، بهتر از بد 
ساختن است.« روایت بد و بی ظرافت از رویدادهای 
انقالب اسالمی، به مراتب بدتر از روایت نکردن و 
دفاع نکردن است. همین سریال های ضعیف باعث 
می شود که مردم برای صدمین بار، پای کاری مانند 
»در چشم باد« بنشینند که این ایام دوباره از شبکه اول 

سیما در حال بازپخش است.
در سال های اخیر شبکه ها به تکرار و بازپخش پی 

در پی تولیدات فاخر قبلی روی آورده اند. حتی دیگر 
گاهی مانند امســال کنداکتور سریالی ویژه ایام دهه 

فجر در شبکه های مختلف سیما به چشم نمی آید. 
 در حــال حاضر و با وجــود انتخاب های 

ً
قطعا

زیادی که پیــش روی مخاطبان تلویزیون در فضای 
مجازی و ... وجود دارد، کار بســیار ســخت تر از 
گذشته است، اما استقبال همیشــگی مخاطبان از 
کارهای تاریخی حتی از نوع تکراری اش مانند »در 
چشم باد«، »مدار صفر درجه«، »کیف انگلیسی«، 
»کاله پهلوی« و »هزاردستان« و... نشان دهنده این 
اســت که آنها همچنان تشنه کارهایی قوی در حوزه 
تاریخ کشورشان هستند، به خصوص تاریخی که با 

خون جوانان خودشان رنگین شده است. 
البته در ســال های اخیر در حوزه روایت انقالب 
اســالمی، کارهایــی از قبیل ســریال »جالل« هم 
ساخته شده است؛ سریالی که در فصل اول توانست 
مخاطبان زیادی را با خود همــراه کند، هرچند در 

فصل دوم آنطور که انتظار می رفت، ظاهر نشد.
»زیرخاکی 1 و 2« هم کار دیگری اســت که در 
 
ً
ژانر کمدی به مســائل انقالب توجه داشته و اتفاقا

خیلی هم خوب توانســت، موارد حساس و مهمی 
مانند نفوذ نااهــالن در دســتگاه های انقالبی را به 
تصویر بکشد که شــاید در نوع خودش اولین کاری 
باشــد که تا این حد توانســته با درایت مسائل زمان 
انقالب را به دور از کلیشه های رایج تحلیل و تصویر 

کند. 

 Bامیدی که نباید ناامید شود
کارهای موفقی مانند »زیرخاکی« نشــان می دهد 
هنوز هم می توان به ساخت کارهای خوب امیدوار 
بود، اما به شرط آنکه کمی دست تولیدکنندگان را باز 
بگذاریم، به نیروهای جوان و خالق که گاهی حتی به 
دور از حاشیه ها و مستقل اما دلسوزانه کار می کنند، 
اعتماد کنیم و کمی هم کار را به آنها بسپاریم؛ چراکه 
وقتی کاری دور از ســفارش های سازمانی و اداری 

ساخته شود، نتیجه بهتری هم خواهد داد. 
هر چند که کنداکتور امسال صدا و سیما نشان داد 
که دست این سازمان در دهه فجر از تولیدات سریالی 
فاخر و ویژه این ایام خالی ماند، اما این امید می رود 
که برای سال های پیش رو، عزمی جدی تر در رابطه با 
تولیدات تاریخی به ویژه در رابطه با انقالب اسالمی 
وجود داشته باشد و شاهد کارهایی ماندگارتر مانند 

»در چشم باد« در این حوزه باشیم.
به ویــژه اینکه، چندی قبل رئیس جدید رســانه 
ملی در ابتدای کارش، دستور متوقف شدن بسیاری 
از پروژه های ساخت ســریال و پاالیش آنها را داد؛ 
اقدامی که انتظار می رود، نتیجه مثبت آن در خروجی 

سال بعد و سال های بعد صدا و سیما دیده شود.

 در چشم بادهایی که در چشم بادهایی که
 ساخته نشد ساخته نشد!!

نگاهی آسیب شناسانه به تولیدات رسانه ملی در خصوص انقالب اسالمی

اهمیت سیمرغ چهلم

 
 چهلمین دوره جشنواره فیلم فجر را باید 
آغازی بر اصالح رویکرد و نحوه برگزاری 
این رویداد مهم سینمایی در کشور دانست. 
به ویژه اینکه رقــم 4۰ نمادی از تکامل و 
 از 

ً
پختگی است؛ هر چند که این دوره قطعا

نقطه مطلوب دور خواهد بود، اما حداقل 
می توان انتظار داشت که مسیر اعتالی این 

جشنواره از سر گرفته شود.
نکته مهم این است که جشنواره فیلم 
فجر امسال، نخستین دوره این جشنواره 
در دولــت ســیزدهم به شــمار می آید. 
طی هشت سال گذشــته، روند مدیریت 
سینمایی و به تبع آن جشــنواره فجر، رو 
بــه نــزول و تضعیف بود؛ تجربه نشــان 
داده است که جشــنواره فجر و تولیدات 
ساالنه سینمایی در ایران، رابطه متقابلی 
دارند. تجربه این چند ســال اخیر نشان 
داد، با گرایش پررنگ تولیدات ساالنه به 
فیلم های فرومایه و بعضا سخیف، موجب 
پایین آمدن سطح جشنواره فجر می شود ـ 
به هر حال، جشــنواره نمودار و ویترینی 
، وقتی 

ً
از این تولیدات اســت ـ متقابــال

سیاست گذاری جشنواره فجر باری به هر 
جهت باشد و تفکر حســاب شده ای در 
آن نباشد، محصوالت سینمایی نیز دچار 

آشفتگی و بی هویتی می شوند.
آنهایی که تجربه پیگیری سینمای ایران 
در دهه هــای ۶۰ و ۷۰ را دارنــد، نیک به 
یاد می آورند که اهدای جایزه به فیلم های 
کمدی و ملودرام چگونــه باعث تقویت 
ساخت چنین فیلم هایی در آن دو دهه شد، 
همچنان که در مقطعی، توجه به فیلم هایی 
با رویکردهای فلســفی و عرفانی، باعث 
گسترش ساخت این نوع فیلم ها شد. وقتی 
جشــنواره فجر به فیلم های دفاع مقدسی 
بــا کیفیتی چون »دیده بــان«، »مهاجر«، 
»هــور در آتش« و... روی خوش نشــان 
داد، ســینمای دفاع مقدس تکامل یافت 
و...؛ اما از اواســط دهه ۷۰ به این سو ـ از 
زمان روی کار آمــدن دولت به اصطالح 
اصالحات ـ وقتی جشــنواره فیلم فجر به 
سمت برجسته سازی آثاری با تم سطحی 
سیاســت زده یا فیلم فارســی رفت، موج 
چنین آثاری سینمای ایران را در آن مقطع 

فرا گرفت. 
بازگشت  از  نشــانه هایی  خوشبختانه 
دوبــاره جشــنواره فیلم فجر، بــه دوران 
تأثیرگذاری اش بر ســینمای کشور از این 
دوره دیده می شود. هر چند که بیشتر آثار 
چهلمین جشــنواره فیلم فجر، محصول 
دولت قبل هســتند؛ اما پایبندی مسئوالن 
این دوره از جشــنواره به برخی از اصول و 
سخت گیری در انتخاب آثار، سبب شده 
تا فضای جشــنواره متفاوت از دوره های 
اخیر این رویداد به نظر برســد. آثاری در 
تقابل گفتمانی با فجر انقالب و فیلم هایی 
با کیفیت نازل یا با محتوای سخیف در این 
دوره از جشنواره فیلم فجر به ندرت حضور 
دارد. ضمن اینکه در جشنواره چهلم شاهد 
درخشــش چند فیلم دفاع مقدسی خوب 
و با کیفیت هســتیم؛ ازجملــه فیلم های 
»موقعیت مهدی« و »دسته دختران« که از 
برندگان سیمرغ در این جشنواره خواهند 
بود. همچنین حضور پررنگ فیلمسازانی 
از نسل جوان در جشنواره چهلم فیلم فجر، 
گویای آن است که دست اندرکاران سازمان 
سینمایی و جشنواره منتسب به آن، مسئله 
نسل سازی در ســینما را جدی گرفته اند. 
بنابراین اهمیت چهلمین جشــنواره فیلم 
فجــر در این اســت که ســرآغازی برای 
اصالح روند رو به انحراف سال های اخیر 

این رویداد تلقی می شود.

فرهنگ

یادداشت 

   جشنواره       سریال       مستند  

ششمین جشنواره مردمی رسول 
آفتاب بعد از پنج ســال وقفه، در 
انقالب اسالمی کار  طلیعه فجر 
خود را از سر گرفت. این جشنواره 
بــا محوریت داســتان کودک به 
قلم بزرگســال با موضــوع دفاع 
پایداری است.   ادبیات  و  مقدس 
آثــار برگزیده با هــدف تبدیل به 
کتاب از صاحبــان اثر خریداری 
برای  عالقه مندان  شــد.  خواهد 

شرکت در این جشــنواره تا 2۰ اســفندماه جاری فرصت دارند 
 اثر خود را همراه با تصویر کارت ملــی و دیگر مدارک به آدرس

 jashvareh.rasoulaftab@yahoo.com یا در همه پیام رسان ها 
به شماره ۰۹۰1۵۶۵۸۸۵۸ ارسال کنند.   

فراخوان آغاز 
ششمین جشنواره رسول آفتاب

اقدامــات جســورانه و عملیات 
ماهرانه  »گردان 11 شناسایی« در 
قالب مستند به تصویر درمی آید. 
این اثر تولید مؤسســه  فرهنگی و 
هنری اندیشه  شــهید آوینی و به 
کارگردانی و تهیه کنندگی »محّمد 
مستندساز  این  است.  رمضانی« 
جوان گفت: »در فرآیند تحقیقات 
به این نتیجه رســیدیم که گردان 
شناســایی با توجه بــه قدمت و 

اعتباری که دارد، قابلیت خوبی برای پرداخت خواهد داشــت.« 
محمد رمضانی ادامه داد: »اوج فعالیت های این گردان، عملیات 
آزادسازی خرمشهر بود که حدود 2۰ تا 22 پرواز شناسایی انجام 

شد که این اقدامات در آن پیروزی بسیار تأثیرگذار بوده است.«

11 شناسایی گردان 
روایتی دیگر از جنگ

طالبی کاشانی«  »امیرحســین 
تلویزیونی  مجموعه  تهیه کننده 
»خودخواســته« به کارگردانی 
»علیرضــا بذرافشــان« گفت: 
»تصویربرداری به تازگی به پایان 
رسیده است و به زودی و تا قبل 
از شروع سال جدید این سریال 
از شبکه یک سیما به روی آنتن 

می رود.«
کاشــانی افــزود: »در حال 

حاضر نیز مراحل پایانی تدوین را می گذرانیم و تا قسمت 2۰ 
پیش رفتیم و به زودی سریال به طور کامل آماده می شود.«

بذرافشــان در کارنامــه خود ســریال های موفقــی همچون 
»نابرده رنج«، »هفت سنگ« و »گسل« را  دارد.

خودخواسته
در آستانه پخش

   برداشت    

یاد آن 16 شهید و ضعف هنری ما !

چنــد روز پیــش، پنجمین ســالگرد شــهدای 
آتش نشان حادثه پالسکو را پشت سر گذاشتیم؛ 
1۶ آتش نشان مسئولیت پذیر در ظهر 3۰ دی ماه 
13۹۵، پس از چند ســاعت تــالش برای مهار 
آتش سوزی در ساختمان ۷ طبقه پالسکو و در پی 
فروریختن ســاختمان، در میان شعله های آتش و 
پاره های آهن، مظلومانه به شهادت رسیدند و پس 
از آنکه پیکرهای شان به تدریج از زیر آوارها بیرون 
آورده شــد، یک هفته بعد با بدرقه کم نظیر روی 

دست مردم تهران تشییع شدند.

رهبر معظــم انقالب در وصــف آنها چنین 
نوشتند: »آنان یک بار دیگر خاطرات فداکاری های 
دوران دفاع مقدس را زنده کردند و نشان دادند که 
ایرانی مؤمن آنجا که پای خطرپذیری برای ادای 
وظیفه در میان اســت، عزمی راسخ و شجاعتی 
مثال زدنی را تجسم می بخشد و در راه خدا متاع 

جان را بی چند و چون عرضه می کند.«
حاال پنج سال از آن ایام تلخ می گذرد و چندی 
قبل، ساختمان نوســازی شده پالسکو دوباره قد 
برافراشت و افتتاح شد؛ اما نکته مهم، جایگاه و یاد 
شهدای این حادثه در بنای بازسازی شده است که 

باید روی آن تأمل شود.
در ساختمان جدید، طبقات را به نام شهدای 

حادثه نامگذاری کرده انــد و در یکی از طبقات 
هم بنای یادمان و تصاویر آنها را نصب کرده اند، 
در حالی که قرار بود موزه شــهدای آتش نشان به 
صورت اصولی در همین پاساژ طراحی و افتتاح 
شود تا آثار مجاهدت این قرمزپوشان جان  بر کف 
همیشه پیش روی کسبه و مشتریان باشد، اما این 

کار انجام نشد.
اما مهم تر از فراموش شــدن موزه شــهدای 
آتش نشــان در داخل ســاختمان، نما و محوطه 
بیرونی ساختمان است که اثری از زنده نگه داشتن 
این حادثــه و تکریم و تجلیل شــهدای آن دیده 

نمی شود.
 نه تندیســی، نه لوح یادبودی و نه هیچ نشان 

هنری برجســته دیگری که به رهگذران یادآوری 
کنــد، در اینجا چــه اتفاقی افتاده و چه کســانی 
فرهنــگ ایثار و شــهادت را زنــده  کرده اند. این 
در حالی اســت که در اطــراف این محل، چند 
 محل 

ً
ســفارتخانه خارجی وجود دارد که طبیعتا

رفت    وآمد میهمانان، دیپلمات ها و گردشــگران 
خارجی است و معرفی قهرمانان شهید این حادثه ـ 
که ُمعرف فرهنگ اسالمی ایرانی هستند ـ به آنان، 

اهمیتی بیشتر پیدا می کند.
ضعف هنری ما در قبال 1۶ شهیدی که فرهنگ 
ایثار و شهادت را به نوع دیگری احیا کردند، قابل 
جبران است؛ اگر قدری ذوق و مسئولیت به خرج 

دهیم.

آرش فهیم
منتقد سینما

حسین مهریزی
خبرنگار فرهنگی

 ندا کرمانشاهی
خبرنگار فرهنگی
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جبهه

   یادداشت    

تِب ناتمام

 سن و سالی نداشتم. وقتی به خانه آقای)...( 
می رفتیم، همه وجودم سؤال می شد که چرا 
مثل بقیــه میزبان ها برای اســتقبال جلوی 
در نمی آید و حتــی از روی تخت خوابش 
بلند نمی شــود! بــا این همه چهــره زیبا و 
پرانرژی اش، طوری بود که هر بار صحبت 
رفتن به خانه شــان می شــد، خوشــحال 
می شــدم. همســر مهربان و خوشــرویی 
داشت که تحویل مان می گرفت و پذیرایی 
می کرد. حســرِت خــوردِن خوراکی های 
خوشمزه همیشه بر دلم می ماند. همیشه کِل 
مهمانی مان چند دقیقه بیشتر طول نمی کشید 
و من متعجب از کوتاهی این دیدارها نسبت 

به سایر مهمانی ها!
سال های میانِی  جنگ بود و هنوز درکی 
از مجروحیــت جنگــی نداشــتم. بعدها 
فهمیدم آقای)...( جانباز قطع نخاع گردنی 
است. مدام روی تخت خوابیده بود و ما در 
هر دیدار، بیشتر از چند دقیقه مجال حال و 
احوال و دیدار نداشتیم. خانه شان کوچک، 
امــا تمیز و مرتب بود و مــن و خواهرم که 
دوست  داشــتیم مدت طوالنی تری در آن 
خانه باشیم، هر بار با تعجب و غم بچگانه 
از نخــوردن خوراکی هــا، آنجــا را ترک 
می کردیم. هنوز نوری که از چهره اش پیدا 
بود در یادم مانده. محاســنش چنان نرم و 
نازک روی صورت مهربانش نشسته بودند 
که از اول تا آخر مهمانِی کوتاه، همه حواسم 
به چهره اش بود و تعجــب از اینکه چرا از 
روی تختش بلند نمی شود. کم کم همه چیز 

برایم روشن شد...
»تب ناتمام« این روزها و شــب ها، من 
را از غفلــت این ســال ها درباره وضعیت 
جانبازان قطع نخاع درآورده اســت. ماجرا 
از فصل ۹ شروع می شود که حسین، فرزند 
ارشد خانواده »دخانچی« از ساکنان شهر 
قم، در جریان عملیات بدر، با اصابت گلوله 
تانــک به خاکریز مجاور، تا مرز شــهادت 

می رود، اما زنده می ماند و... .
همه مــا در مراســم ها،  راه پیمایی ها، 
هیئت ها، مساجد و... جانبازان ویلچرنشینی 
را دیده ایم که اگر پای شان قطع نشده باشد، 
ضایعه نخاعی آنها را برای همیشه به صندلی 
چرخدار وصل کرده اســت. جانبازانی که 
اگر چه عدد ۷۰ یا بیشتر، جلوی درصِد از 
کار افتادگی شان نوشته شــده اما به شدت 

مظلوم و ناشناخته اند. 
»تب ناتمام« روایت خانم شهال منزوی 
است که در سی و چند سالگی با قطع نخاع 
پسرش روبه رو شد و تا شهادتش، بار سنگین 

نگهداری و همدلی با او را به دوش کشید.
ماه های ابتدایی مجروحیت و ســختی 
نگهــداری از جوانی که تــوان انجام هیچ 
کاری نــدارد و حتی اســتحمامش هم در 
خانــه کوچــک و محقر آقــای دخانچی، 
بــا چالش هــای اساســی روبه روســت، 
خواندن کتاب را با مشکل مواجه می کند. 
سختی های خانم منزوی از آن روزها، نفس 
را در سینه هر خواننده ای حبس می کند. اگر 
چه متن کتاب روان اســت؛ اما رنج راوی 
باعث می شــود نتوانید به راحتی کتاب را 

ورق بزنید و جلو بروید.
این کتاب را خانم زهرا حسینی مهرآبادی 
نوشته و جز در برخی قسمت ها که تالشش 
بــرای توصیفــات داســتانی، از موفقیت 
کمتری برخوردار اســت، در بقیه کتاب که 
روایــت لخت و بی پرده را بی هیچ حذف و 
اضافه ای در اختیارمــان قرار داده، از عهده 
کارش به خوبی برآمده است. »تب ناتمام« 
را انتشارات حماســه یاران در قم منتشر و 
چندی پیــش آن را رونمایی کرد و به زودی 

در بازار نشر، عرضه خواهد شد.

درباره عملیات کربالی۵ که از مهم ترین نبردهای 
هشت ســال دفاع مقدس اســت، تحلیل های 
زیادی وجود دارد. سی  وپنج سال پیش در چنین 
روزهایی، همانطور که رزمندگان اسالم زیر آتش 
دشمن،  به نبرد جانفرسای شان ادامه می دادند، 
مردم شهرها هم از بمباران و موشک باران بعثی ها 
امان نداشــتند و حاال فرصت خوبی اســت از 
البــه الی تک جمله های خبــری از آن روزها به 
تصویــر واقعی تری از آن روزها برســیم. برخی 
اتفاقات 17 تــا 22 بهمن ماه 1۳6۵ را برای تان 
انتخاب کرده ایم تا در اتمسفر اتفاقات آن روزها 

قرار گیرید... .

جمعه 17 بهمن 1۳6۵

- در حالــی که فعالیت امروز ارتش عراق در غرب 
 عادی گزارش شــده، اما 

ً
کانال پرورش ماهی تقریبا

مواضع ایران در ســر پل غرب نهر جاسم به شدت 
زیر آتش قرار دارد. دشــمن به سبب ضربات زیادی 
که خورده، تیپ هایی که بیشترین انهدام را داشته اند، 
از منطقــه خــارج و در خطوط غیر فعال مســتقر 
کرده اســت. کلیه مرخصی ها حتی مرخصی های 

استعالجی هم همچنان لغو است.
- به دنبال قطعی شدن اجرای مرحله اول طرح ادامه 
عملیات کربالی۵ در جلسه روز گذشته فرماندهان 
سپاه، امروز جلســه ای دیگر با حضور فرماندهان 
نیروی زمینی و قرارگاه عملیاتی کربال تشکیل شد تا 
طرح مانور یگان های این قرارگاه بررسی شود. اگر 
چه طرح در زمان شــروع عملیات تصرف قسمت 
باقی مانده خط جاســم قطعی فرض شده بود؛ اما 
از نظــر فرماندهان یگان های قــرارگاه، که باید این 
عملیات را اجرا می کردند، به دالیلی مثل نبود توان 

و فرصت کافی، پذیرفته نشد.
- امروز عالوه بر حمله جنگنده  های عراق به مناطق 
مسکونی تبریز، اصفهان و اراک، تأسیسات نفتی و 
اقتصادی گچســاران و دو مرکز نظامی دزفول هم 
مورد حمله واقع شد. عراق هم اعالم کرد توپخانه 
ایران،  دو شــهر و یک قصبــه اش را زیر آتش گرفته 

است.
- در حالــی که برخی رســانه های خارجی با مهم 
خواندن پیــروزی ایران، به آمریــکا توصیه کردند 
به ســقوط صدام کمک کنــد، حامیان صــدام از 
جمله کویت بر حمایــت از عراق افزودند. روزنامه 
»اینترنشنال هرالد تریبیون« نوشت: »عملیات اخیر 
ایــران در حوالی بصره، کارشناســان نظامی را به 

پیروزی ایران  متقاعد کرده است. با سقوط حکومت 
صدام و پایان ناگهانی ریاست جمهوری او،  پیروزی 

ایران تسریع خواهد شد.«
- آیت الله خامنه ای، رئیس جمهور در خطبه های نماز 
جمعه موضوع آزادی از منظر اسالم، دستاوردهای 
انقالب اســالمی، حضور ناوگان دریایی آمریکا در 
منطقه، موضع گیری نکردن ســازمان ها و دولت ها 
در برابر بمباران شهرها و تلفات عراق در عملیات 

کربالی۵ را بررسی کرد.
- در میزگردی با حضور تیمسار ظهیرنژاد، نماینده امام 
در شورای عالی دفاع و الهیجانیان، قائم مقام وزارت 
جهاد ســازندگی و مهمانان خارجــی در هتل الله، 
وضعیت نیروهای مسلح در آغاز جنگ و نقش خطیر 

جهادگران جهاد سازندگی در جبهه ها بررسی شد.
- در پی حضور نخســت وزیر ترکیــه در آمریکا و 
گمانه زنی در خصوص نقش این کشور در پایان دادن 
به جنگ و بهبود روابط ایران و آمریکا، دبیرکل ناتو 
گفت: »ترکیه با توجه به ســابقه تاریخی و موقعیت 
استراتژیکی می تواند خارج از چارچوب ناتو در این 

زمینه اقدام کند.«
- در مورد اســتفاده عراق از سالح شیمیایی، امروز 
عــالوه بر اعالم تحقیــق از اتهام تخلــف یکی از 
شــرکت های ایتالیایــی در صدور مواد شــیمیایی 
به عراق، یکی از پزشــکان بیمارســتانی در آلمان 
به تشــریح وضعیت مصدومان شــیمیایی ایرانی 

پرداخت.

شنبه 18 بهمن 1۳6۵

- نظامیان عراقی در تالشی دیگر، در بخش جنوبی 
منطقه عملیاتی کربالی۵، ســعی کردند ســرپل 
تصرف شده رزمندگان ایران در غرب نهر جاسم را 

پس بگیرند، اما موفق نشدند. 
- شــرکت بیمه لویدز لندن از حمله امشب به یک 
نفت کش نــروژی در دهانه تنگه هرمــز خبر داد و 
اضافــه کرد تعداد کشــتی هایی کــه تاکنون هدف 
حمالت ایران با عراق قرار گرفته اند، به 2۸4 فروند 

رسیده است.
- فرمانده و معــاون اطالعات قــرارگاه نصرت با 
فرمانده کل سپاه دیدار کردند و از آخرین و ضعیت 
خطوط دفاعی خودی و دشمن در منطقه هورالعظیم 
گزارش دادند. علی هاشمی در این گزارش گفت: 
دشمن پس از شــروع عملیات، از نیروهای مستقر 
در خطوط دفاعی اش برداشــت کرده، اما تظاهر به 

تقویت این خطوط می کند.
- پیرو دستور چهار روز قبل فرمانده عالی جنگ، به 
فرمانده نیروی زمینی ارتش، برای انتقال تجهیزات 
درخواســتی ســپاه به منطقه عملیاتی کربالی۵، 

بعدازظهر امروز وی در قرارگاه خاتم االنبیاء حضور 
یافت و در این خصوص با فرمانده کل سپاه مذاکره 

کرد.
- مقامات جمهوری اسالمی یادداشت هایی خطاب 
به سازمان های بین المللی مانند یونیسف و یونسکو 
ارســال و خواســتار محکومیت جنایات عراق در 

بمباران مناطق مسکونی و آثار تاریخی شدند.
یک خبرنگار نروژی ، تبلیغات غرب راجع به اعزام 
نوجوانان به جنگ از سوی جمهوری اسالمی را رد 

کرد.
- ماهر عبدالرشید، یکی از فرماندهان ارتش عراق 
ضمن اعالم آمادگی این کشــور برای دفاع از همه 
نقاط مرزی و آزاد کردن فاو، مدعی شد تاکتیک های 

نظامی ایران بدون تغییر مانده است.
- رئیس دیوان عالی کشور، مجازات کشور متجاوز 
و سرنگونی حزب بعث را دلیل چرایی تداوم جنگ 

دانست.

یکشنبه 19 بهمن 1۳6۵

- امروز هم مانند روزهای گذشــته، اگر چه اغلب 
فرماندهــان یگان های رزمی با اجــرای زودهنگام 
طرح ادامه عملیات کربالی۵ موافق نبودند و برای 
این منظور زمان بیشــتری را طلــب می کردند، اما 
فرمانده کل ســپاه با اعتقاد به اینکه در این صورت، 
مواضــع دفاعی عــراق تثبیــت و در نتیجه، امکان 
عملیات سخت تر خواهد شد، همچنان بر اجرای 

این طرح، اصرار می ورزید.
- به موجب گزارش امروز معاونت نیروی انســانی 
نیروی زمینی سپاه، به فرماندهی این نیرو  از مجموع 
نیــروی کادر یگان هایی کــه در عملیات کربالی۵ 
شرکت کردند، ۵۰۹ نفر شهید و 21۰۶ نفر مجروح 

شدند.
- امروز با وجود تهدید پرتاب موشــک به بغداد به 
دلیل بمباران نشدن شــهرهای کشور،  این موشک 

پرتاب نشد. 
- امروز در نوار مرزی سراوان هشت نفر از اعضای 
سازمان مجاهدین خلق که در ایام دهه فجر در صدد 
ایجاد اغتشــاش و ناامنی در شهرســتان بودند، در 

درگیری مسلحانه با نیروهای سپاه کشته شدند.

دوشنبه 20 بهمن 1۳6۵

- در حالی که بر اســاس مصوبه جلسه روز گذشته 
فرماندهــان منطقه عملیاتی کربالی۵ قرار اســت 
فردا شــب رزمندگان حمله ای دیگر در این منطقه 
را اجرا کننــد، دو نفر از فرماندهــان نظامی عراق 
و نیــز دیپلمات های مقیم بغداد،  وقوع این حمله را 

پیش بینی کردند.

- ماهر عبدالرشــید، فرمانده جبهه جنوبی بصره، 
پیش بینی کرد نیروهای ایرانی در حال تدارک حمله 
جدید به بصره هســتند و احتمــال دارد همزمان با 

سالگرد پیروزی انقالب،  دست به این حمله بزنند.
- نیویورک تایمز ضمن اظهــار نگرانی از احتمال 
پیروزی ایران در جنگ بــرای اولین بار توصیه کرد 
آمریکا و متحدانش باید بــرای پایان دادن به جنگ 
پیش از پیروزی ایران، برکناری صدام را مورد توجه 

قرار دهند.

سه شنبه 21 بهمن 1۳6۵

- تالش دیگر ارتش عراق برای پس گرفتن ســرپل 
غرب نهر جاســم در منطقه عملیاتی کربالی۵ به 

شکست انجامید.
- حجت االسالم هاشمی رفسنجانی، فرمانده عالی 
جنگ در یادداشت امروز خود آورده است: از جبهه 
اطالع گرفتم،  گفتند بناست امشب عملیات باشد. 
شب معلوم شد که به علت مهتاب و آمادگی دشمن 
منصرف شــده اند. من هم تأکید کردم ممکن است 
دشــمن،  به خاطر احتمال عملیات در شــب 22 

بهمن،  آمادگی داشته باشد.

چهارشنبه 22 بهمن 1۳6۵

- نیروهــای خــودی و معارضان عراقــی در یک 
عملیات مشــترک نامنظم، با نام فتح4، چند مرکز 
نظامی در عمــق هفتاد کیلومتری خــاک عراق را 

منهدم کردند.
- ســه قرارگاه عملیاتی نیروی زمینی سپاه گزارش 
دادند که فعالیت های مهندسی، هوایی و توپخانه ای 
ارتش عراق در منطقه عملیاتی کربالی۵ همچنان 
ادامــه دارد. معاون اطالعات قــرارگاه قدس گفت 
نیروهای پیاده دشمن مشغول سنگرسازی و تشکیل 
خط جدید در پشت کانال ماهی و سمت راست و 
روی کانال زوجی هستند. دشمن سیم خاردارهای 
زیــادی وارد منطقه کرده و در بعضی نقاط، چندین 

ردیف سیم خاردار نصب کرده است.
- رئیس جمهور در مراســم راهپیمایی ضمن تأکید 
بر ادامه جنگ، برقــراری صلح و امنیت را فقط در 
صورت تنبیه عراق ممکن دانســت. راهپیمایی 22 
بهمن از ساعات نخست صبح در تهران با حرکت 

مردم به سمت میدان آزادی آغاز شد.
- همزمان با سالروز پیروزی انقالب و پس از چند 
روز توقف، جنگ شــهرها دوباره از سر گرفته شد و 
چندین شهر بمباران شدند.۸3 نفر شهید  و 3۵۰ نفر 

مجروح شدند. 
-  شهرهای اصفهان، قروه،  شوشتر،  سردشت و... 

امروز بمباران شدند.

 حال و هوای جبهه ها و شهرها در سی   وپنج سال پیش

وز  بعد از چند ر
 دوباره موشک ها آمدند

زینب گل محمدی
خبرنگار حوزه دفاع مقدس

میثم 
رشیدی مهرآبادی

دبیر گروه دفاع مقدس

بیشتر از سی سال است با مادرت همینجا می نشینیم و عمر رفته 
را مرور می کنیم. وقتی رفتی، من جوان بودم و تو نوجوان. حاال 
تو هنوز جوانی و من پیر شده ام از غم تو؛ اگر چه شادم که پسر 
من هم، گلی است از گل های بهشت... راه زیادی نمانده. خیلی 
زود، من و مادرت هم مهمان گلستان تو می شویم... چه خوب 

که به استقبال مان می آیی...

 مهمان تو
   قاب    

چند شــب مانده به شروع عملیات ثامن االئمه و شکستن حصر 
آبادان، به جهــاد نجف آبــاد مأموریت دادند ســنگری را ویژه 
اورژانــس در خط  مقدم احداث کنیم که برای این  کار، شــهید 
حسین پارســا و من، هر کدام یک وانت سیمرغ و تعدادی نیرو 
سوار کردیم و با اختالف زمانی 1۵ دقیقه به سمت جبهه فیاضیه 
راه افتادیم. خودروی شــهید پارســا که عقب آن تعدادی نیرو و 
مقداری تجهیزات مانند نبشــی آهن، گونی و بیل وجود داشت، 
در مسیر به دلیل حرکت با چراغ خاموش، با تویوتایی از روبه رو 
شاخ به شاخ شد و تعدادی از نیرو ها از جمله پارسا زخمی شدند. 
وقتی من به خودروی پارسا رســیدم، تالش کردم پارسا را که از 
ناحیه دهن نیز زخمی شــده، به همراه دیگر مصدومان به عقب 
بفرســتم، ولی شهید پارســا زیر بار نرفت و با اصرار، خودروی 
من را گرفــت و حرکت  کرد. مصدوم ها را ســریع تحویل دادم 
و حدود نیم  ســاعت بعد برگشتم. کمی که در مسیر جلو آمدم، 
دیدم خودروی شهید پارسا رها شــده و هیچ کس در آن نیست. 
با پرس وجو از نیرو هایی که در سنگر های اطراف بودند، متوجه 
شــدم که در همین نقطه ترکشــی به در خــودرو برخورد کرده 
 و با اصابت به پهلوی شــهید پارســا، او را شــهید کرده است.

راوی: عبدالحسین ایزدی از نیرو های جهاد سازندگی نجف آباد

 ترکش سرگردان
   خاطره    

»ابرقدرت خداســت« ششــمین جلد از کتاب های سرفصل 
»آیین های انقالب اسالمی« انتشــارات راه یار، تالشی است 
برای به تصویر کشــیدن خاطرات مردم همــدان از میزبانی از 
حاج قاسم سلیمانی و ایام شهادت این سردار پرافتخار اسالم. 
شهادت فرمانده سپاه قدس برای مردم همدان، یادآور شهدای 
روز قدس همدان در سال 13۶1بود، هم در اسم و هم در رسم: 
 اربا شده بودند. تشییع پیکر حاج 

ً
هر دو با قدس گره خورده و اربا

قاسم و همرزمانش همچون تشییع آیت الله معصومی همدانی 
زمینه ساز حیات اجتماعی و سیاسی مجددی، نه فقط در همدان، 
که این بار در سراسر ایران و امت اسالمی شد. صدای »مرگ بر 
آمریکا«ی مردم، پژواک صدای بسیجی جوانی بود از بیابان های 

دزفول در دهه ۶۰ که می گفت: »ابرقدرت خداست!«

 ابرقدرت خداست!
   تازه ها    



شماره ۱۰36 |  دوشنبه  ۱8 بهمن ۱۴۰۰

سیاست
1۵

پاسدار

پس از اینکه خبر شــهادت یکی از مســئوالن با 
ســابقه و قدیمی معاونت روابط عمومی و دفتر 
ارتباطات مردمــی فرمانده کل ســپاه را دادند، 
اطالعات تکمیلی نشــان داد که جانبــاز آزاده 
علیرضا ربیعی بر اثر ابتال به سرطان و مخاطرات 
ناشی از جانبازی و اســارت به شهادت رسیده 
است. البته هنوز پرونده شهادت ایشان در بنیاد 
شهید تأیید نشــده، اما نکاتی از زندگی این مرد 
وارســته به ویژه از دوران اسارت در اردوگاه های 
رژیم بعث و زندگی بعد از آن وجود دارد که خود 
گواه این شــهادت اســت. قرار شد به مناسبت 
چهلمین روز درگذشــت شهید ربیعی خدمت 
دوستان و خانواده شهید باشیم تا جلوه هایی از 
حیات طیبه شهید ربیعی را بیان کنیم. در همین 
زمینه زمانی که اطالع یافتیم دوستان آزاده شهید، 
قراری در منزل ایشان برای بزرگداشت و تسلیت 
شهادتش دارند، فرصت را مغتنم شمرده و در این 
مجلس شرکت کردیم. با توجه به اشرافی که به 
موضوع آزادگان و گعده های آنها داشتم، مطمئن 
بودم چیزهایی زیادی دستگیرمان خواهد شد. به 
منزل شــهید که رســیدم، قبل از من دوستانش 
رســیده بودند و ابتدا قرائت جزء قرآن داشتند. 

بعد از آن هم بالفاصله اصل ماجرا شروع شد. 

 Bخودش هم اینجاست
قبــل از بیان برخی از جزئیــات خاطرات ذکر چند 
نکته مهم اســت، اول اینکه شــهید علیرضا ربیعی 
بالشک خودش هم در مجلس حضور داشت و همه 
حاضران در مجلس این را حس می کردند، مجلس 
هم بیشتر گعده آزادگان بود تا جلسه یادبود. پسران 
شهید در انتهای مجلس می گفتند پدر ما وقتی می آمد 
در گعده آزادگان شــرکت می کرد روحیاتش عوض 
می شد، غم هایش از بین می رفت و از این رو به آن رو 
می شد. آنچه در ادامه می خوانید برداشت از ماجرا 

نیست و روایت اصل ماجراست.

 Bکشف حاج علی رضا
شــروع کننده محفل خاطره آقای تاجیــک بود. از 
الســابقون آزادگان، او از اردوگاه موسوم به »موصل 
کوچیکــه« و بعد »موصل یک« و کشــف گوهری 
مانند علیرضا ربیعی گفت. تأکید کرد که تا مدت ها 
نمی دانســتیم حاج علیرضــا ربیعی جــودو کار و 
نگ فو کار اســت و از شــاگردان افراد بــه نام بوده 

ُ
ک

اســت. در اردوگاه ها به سبب شــرایط خاص یکی 
از کارهــای مهم برگزاری کالس های آموزشــی و 
کارهای فرهنگی بود تا روحیه بچه ها حفظ شــود، 
از توانایی های همه استفاده می شد. می گفتیم بچه ها 
وقتی بــر می گردند ایران باید افراد بــه درد بخور و 
توانمندی باشــند. همه این فعالیت ها مخفی و دور 
از چشــم عراقی ها بود. ما دوستان رزمی کار داشتیم 
که جودو کار می کردند و البته خیلی هم سخت بود 
روی موزاییک چنین ورزشــی را انجام دهیم. حاج 
علیرضا را انداخته بودیم جلو به عنوان مســئول که 
پیگیر برگزاری کالس ها باشــد. یــک بار کنار هم 
داشتیم کالس جودو را می دیدیم که ناخواسته گفت: 
»این تکنیــک را بد زد«، تعجب کردم گفتم مگر تو 
بلدی؟ بعد از او حرف کشــیدم و معلوم شــد که از 
همه باالتر است، منتها من را قسم داد که نمی خواهد 
فالنی و فالنــی و فالنی)منظورش مربی های رزمی 

ما( به جایگاه شــان در اردوگاه لطمه وارد شود؛ ولی 
من کم کم مقدمه چینی کردم و حاج علی شد مربی 

اصلی رزمی.«

 Bپزشک گاردی آسایشگاه
دیگــر آزاده حاضر در جمع برادر بزرگوار حســین 
صادقی بــود کــه در اردوگاه به »حســین گاردی« 
معروف شــده بود. او که بهیار آسایشگاه هم بوده، از 
کارهای خارق العاده اش در مأموریت بهیاری گفت و 
همزمان چند نفر از حاضران در مجلس از خدمات 
درمانی او تعریف کردند. اغلب دندان های حاضران 
را در اســارت درست کرده بود و همه هم می گفتند 
تا چند ســال بعد از اســارت آن دندان برای مان کار 
کرد. تزریقات هم در آسایشــگاه ماجرا داشته، یک 
سوزن و ســرنگ را برای بیش از صد تزریق استفاده 
می کردند و همه این کارها به دور از چشــم بعثی ها 
بود. ســرنگ ها و ســوزن ها بعد از 1۵۰ بار تزریق 
دیگر جوابگو نبــود و می رفتیم به دنبال ســرنگ و 
ســوزن جدید و از عراقی ها کش می رفتیم، که البته 
خود عراقی ها هم یک سرنگ را شاید ده بار استفاده 
می کردند، اما بهتر از ســرنگ های 1۵۰ بار استفاده 
شده من بود.« او می گوید: »حاج علی رضا درد کلیه 
داشت و همیشه این درد همراهش بود، اما اصال بروز 
نمی داد. حتی یک بار هم از من درخواست نداشت 
کمکش کنم، ولــی می دیدم به خود می پیچد، چند 
باری هم برایش مســکن تزریق کردم.« در تمام این 
تعریف ها نیم نگاهی هم به خانواده شهید داشتم که 
متوجه شــدم غرق در خاطرات شدند و انگار دارند 
 
ً
همچون پــدر در این گعده لــذت می برند و اصال
یادشان رفته که دیگر پدر در جمع شان حضور ندارد.

 Bاسارت دو برادر
محمود ربیعی، برادر شــهید هم که همراه برادر در 
عملیــات والفجرـ بعدا به عنــوان عملیات والفجر 
مقدماتی مطرح شــدـ روز 1۸ بهمن ماه سال 13۶1 
به اســارت درآمدنــد، در جمع حاضر اســت، از 
ماجرای اسارت خود و برادرش و پنج نفر همراه شان 
می گوید. »حاج علیرضا پاسدار بود، اما برای اعزام 
نتوانســته بود کاری کند، در نهایت آمد و همراه ما 
که بســیجی بودیم با تیپ امام حسن)ع( اعزام شد 
 نگفت که پاســدار است و مثل 

ً
و در یگان هم اصال

یک نیروی عادی رفتار کرد. عملیات انجام شــد و 
ناموفق بود، بعد از اعالم عقب نشینی، ما هفت نفر 

با هم بودیم که من تیر خوردم، در رمل ها بر گشتیم 
و علیرضا مــن را کول گرفت، در نهایت داشــتیم 
زمین گیر می شدیم که رفتیم داخل یکی از سنگرهای 
 دیگر امکان عقب 

ً
عراقی هــا و آنجا ماندیم. عمــال

رفتن فراهــم نبود تا اینکه تانــک عراقی لوله اش را 
آورد داخل سنگر و... ما را انداختند روی تانک ها و 
عقب بردند و سوار کامیون کردند. هم مجروح میان 
ما بود و هم سالم. منتقل که شدیم حدود 2۸ تا 3۰ 
نفر ما را بردند داخل یک اتاق 12 متری که تا جایی 
که یادم هســت همانجا حدود 12 تا از بچه هایی که 
مجروح بودند شهید شدند، 3۰ نفر در یک اتاق 12 
متری آن هم چندین ســاعت که گفتنش هم سخت 
اســت.« مرتضی جوکار دیگر همراه دو برادر این 
ماجرا می گوید: »مادرم شــال گردنی برایم بافته بود 
که وقتی در عملیات مجروح شدم پیچیدم دور محل 
مجروحیــت و به همین خاطر وقتی که وارد اردوگاه 
شدیم تنها چیزی که از من نگرفتند همین شال گردن 
بود، من وقتی دیدم حــاج علیرضا از درد کلیه دارد 
به خود می پیچد، شــال را دادم دور کمرش بست و 
خیلی برایش خوب بود، اما بعدا که آمدند و ما را جدا 
 شال را از او گرفته بودند. بعد از اسارت 

ً
کردند، ظاهرا

هم همکار شدیم. من در دفتر رئیس ستاد بودم و او 
در ارتباطات فرماندهی کل ســپاه، او عجیب روی 

موضوع والیت حساس بود.«

 Bحیات طیبه آزادگی
نوبت به »حاج باقر« رســید. محمدباقر عباسی که 
مسئول کارهای نمایشی در آسایشگاه ها بود، می گوید 
از اردوگاه »موصل کوچیکه« با حاج علیرضا همراه 
 محل استراحتش هم شب ها کنار حاج 

ً
بوده و اتفاقا

علی بوده است. طرف دیگرش هم جعفر نامی بوده 
و به تعبیر خودش هر دوی این عزیزان سطح باالیی 
از حیات طیبه را داشــتند و خیلی شــبیه هم بودند. 
این جعفر یک ویژگی منحصر به فرد داشــت و آن، 
اینکه خواب هایش رؤیای صادقه بود و در آینده دور 
و نزدیک محقق می شــد، حتی خواب مرگش را که 
در اســارت دید، برایم تعریف کرد و سال ها بعد در 
ایران عین خوابش محقق شد. کل کار ما در اردوگاه 
در حوزه تربیتی، آموزشی و فرهنگی یک تبلور مهم 
داشــت و آن هم در جشــن دهه فجر، از رژه جلوی 
عکس امام، تا نمایش طنز و حرکات نمایشی ورزشی 
و...، یک ســال که برنامه مفصلی ریخته بودیم قرار 
شد یک قسمت برنامه حاج علیرضا حرکات نمایشی 

نگ فو انجام دهد که رفت و شروع کرد و خیلی هم 
ُ
ک

خــوب اجرا می کرد که یک دفعه دیدیم وســط کار 
نمایش را رها کرد و رفت بیرون و ما سایر بخش ها را 
اجرا کردیم و به کار لطمه ای هم نخورد و برنامه اجرا 
شــد. این برای من سؤال بود که چه شد او اینطوری 
رفت بیرون؟ جعفر هم این سؤال را داشت و این راز 
را بعد از اصرار چندین روزه از حاج علیرضا متوجه 
شد، حاج علیرضا به جعفر گفته بود که وسط نمایش 
یک لحظه حس کردم که دارم دچار غرور می شوم و 
همانجا همه چیز را قطع کردم و رفتم. حاج علیرضا 

اینقدر در اسارت مراقبت از هوای نفس داشت.
به جــز اندکی از اســرا که علــت مختلفی هم 
داشت، نود درصد بچه ها به میزانی این حیات طیبه را 
داشتند، حاال در امثال حاج علیرضا و جعفر و امثال 
حاج آقای ابوترابی پررنگ تر بود و برخی کم رنگ تر، 
در واقع اســرا در اسارت خدا را می دیدند و عبادت 

می کردند.

 B روایت پسران شهید
مابقی همراهان حاج علیرضا در حیات طیبه آزادگی 
هم از او ســخنانی گفتند و همه بــر اخالق، صبر و 
تحمل و ورزشــکار بودن او صحه گذاشتند و نوبت 
به پسران شهید رســید. پسر بزرگ تر می گوید: »بابا 
امشب خیلی خوشحال اســت و االن در این جمع 
حضور دارد. همیشــه وقتی در جمع شــما حاضر 
می شــد و بر می گشــت خانه انگار که سبک شده و 
بشاش، روحیه اش عوض می شد و من امشب علتش 
را دیــدم.« »از والیت مداری پــدر گفتید و من فقط 
می گویــم که روی حضرت آقا خیلی حســاس بود، 
 خیلی پدر را به هم ریخت، 

ً
اتفاقات سال 13۸۸ کال

همش نگران آقا بود. هر زمانی که آقا سخنرانی داشتند 
در تلویزیــون، مهم نبود زنده بــود یا اینکه بازپخش 
باشد، با وجود مجروحیت حتما دو زانو می شد و با 
ادب و احترام به صحبت های آقا گوش می کرد تا این 
حد به آقا ارادت داشت. پدرم شیمی درمانی می شد 
و این اواخر خیلی برایش سخت شده بود، اما خیلی 

صبور بود همین طور که شما همه گفتید.«

 Bخودشان آمدند
پسر دیگر حاج علیرضا هم می گوید، »پدرم خیلی 
به امام حســین)ع( ارادت داشــت. فقط یک کالم 
بگویم که روزهای آخری که شیمی درمانی می شد 
کادر درمــان گفتند پدرت فقط متوجه می شــود و 
نمی توان واکنش نشان دهد، برو کمی با او صحبت 
کــن، من هم رفتــم داخل اتاق حــرف زدم و چون 
می دانستم خیلی ارادت دارد، گفتم االن می خواهم 
بروم و کارهای سفر کربال را انجام بدهیم که همه با 
هم برویم کربال که یک دفعه پدرم که واکنش نشــان 
نمی داد، تکان خورد و تقال کرد و پزشکان و پرستاران 
با تعجب پرســیدند که چه گفتی؟ من هم چیزی به 
آنها نگفتم.  ما دنبال بردن پدر به کربال بودیم، چون 
این تنها آرزوی ایشــان بود، اما امکان سفر هوایی را 
به خاطر ریه نداشت و سفر زمینی داشت هماهنگ 

می شد که خودش زودتر کربالیی شد. 

 Bمادرم در لحظه شهادت باالی سر بابا بود
پدرم دو سه روز آخر اصال نمی توانست خود را تکان 
بدهد، مادر گفت یک دفعه دیدم حاجی ســرش را 
بلند کرد؛ انگار دارد کسی را می بیند گفتم چی شده، 
جوابم را نداد. سرش را بلند کرد؛ انگار یک جماعتی 
در اتاق هســتند و او دارد یکی یکی این جماعت را 
می بیند و ســالم می کند، ناخودآگاه حس کردم باید 
کنار بروم و افرادی در اتاق هستند که من نمی بینم و 

آسمانی شد...« 

حیات طیبه در سایه  والیتمداری
گزارشی از دورهمی آزادگان در منزل پاسدار و آزاده شهید علیرضا ربیعی

علیرضا جاللیان
دبیر گروه سپاه

۳ ۰ ۰ ۰ ۹ ۹ ۰ ۰ ۳ ۳
  سامانه پیامکی هفته نامه صبح صادق  

   روی خط    

 طلب مرخصی ها را 
10 سال یک بار بپردازید

091۵0009۳26/ چهل و ســه ساله که با 
انقالبیم/ غریق رحمــت این آفتابیم/ چهل 
و ســه ســاله پیروز نبردیم/ بــرای عالمی 
فصل الخطابیم/ چهل و سه ساله که تحریم 
هســتیم/ به فرمان ولی پا در رکابیم/ چهل و 
سه ســاله دشمن گشته منکوب/ همه ایام را 
یک چشــمه خوابیم/ چهل و سه ساله گل 
تقدیم کردیم/ برای حجتش در پیچ و تابیم. 

ایام الله دهه فجر مبارک.

091۴000۵2۴۳/ مســتدعی است مدت 
زمان تحصیل افسران دانش آموخته به عنوان 
سابقه خدمتی و ســنواتی محاسبه و لحاظ 

شود. 

 کاری بکنیــد که 
ً
0918000۳110/ لطفــا

معلوالن حین خدمت شــاغل در سپاه که 
پنجاه درصد به باال هستند و مدرک تحصیل 
جدید بدون مجوز و خارج از وقت اداری و 
با هزینه شخصی گرفته اند، برای شان اعمال 
شود تا شــاید کمی از مشکالت شان کاسته 

شود.  

از مســئوالن ستاد کل   /091۵0002110
نیروهای مسلح خواهشمندیم پیگیر هشت 
ســال ســنوات ارفاقی فرزندان شــاهد در 

یگان های نظامی و انتظامی باشند.

09160000197/ چرا قیمت اجناس اتکا 
از بیرون گران تر اســت؟ مگر سازمان اتکا 
کاالها را مســتقیم از کارخانه به فروشگاه 

نمی آورد؟

 به اطالع فرماندهان 
ً
091۴0002۳۴1/ لطفا

برسانید. جنگ نرم و رسانه ای خیلی آسیب 
زننده تر از چیزی است که بتوان تصور کرد. 
خواهش می کنیم به موضوع خانواده در حد 

شعار اکتفا نکنیم. 

091۴0002۳۴1/ خواهــش می کنیــم به 
خاطــر خدا توجه خود را کمــی از مرکز و 
پایتخت به سمت شهرستان ها برگردانید و 

ببینید که آنها هم خانواده دارند. 

09۳۳000۳2۵۴/ چــرا برای کســانی که 
دو قلو دارند حق نگهداری و پوشــک واریز 
می شود، ولی برای کسانی که دو قلو ندارند، 
این قضیه نیست مگر یک بچه هزینه ندارد؟

091۳0000۳11/ مســئوالن فکری برای 
فروشــگاه اتکا بکنن، یا جمعــش کنن یا 
قیمتاش رو بیارن پایین، متأسفم از این یارانه 

ماهانه پرداختیشون با این تورم!

09۳۳00018۵8/ چرا اهل علم و تقوا، در 
این شــرایط اقتصادی و معیشتی، به کمک 
مردم نمی رسند تا با یادآوری آموزه های دینی 
از جمله ]ذکر[ که اهل ذکــر آن را به جای 
دنیا انتخاب کرده و به آن راضی شــده اند، 

استقامت مردم را مضاعف کنند؟ 

 
ً
 091۵00027۴۳/ مســئوالن محترم لطفا
سنوات تحصیالت قبل از ورود به سپاه را در 

سنوات مثبت خدمتی محاسبه کنید. 

091۵00027۴۳/ پیشنهاد می کنم با توجه 
به تــورم موجود، طلــب مرخصی ها را به 

صورت هر 1۰ سال پرداخت کنید.

09920008772/ چرا رتبه بســیجیان کد 
۸۹ بعد از اینکه به رتبه 13 می رسند، لحاظ 
نمی شود و می گویند اگر به 2۵ سال خدمتی 

برسید، لحاظ می شود؟

یارانه ای فروشگاه  09۳600067۴6/ طرح 
اتکا بســیار کارآمد و عالی است. مسئوالن 
برای خدمات کارت یکسان ســازی نیز این 

طرح را اجرا کنند.

 

 عیسی چگینی که از سال 13۸۶ تا سال 13۹2 همکار شهید ربیعی بوده می گوید: شهید ربیعی اهل 
مراقبه بود، همیشه سعی می کرد مسائل شرعی و اخالقی را رعایت کند هیچ وقت غیبت، تهمت و سخن 
 اهل خودنمایی نبود 

ً
لغوی از ایشان نشنیدم، همه نیروهای دفتر فرماندهی شیفته اخالق وی بودند. اصال

حتی یک بار ندیدم که از خودش تعریف کند و یا بگوید من این کار را انجام دادم. هرگز نخواست دیده 
شود.

نکته مهم این بود که آزادگان در مدتی که در اسارت بودند، سنوات آنان دو برابر محاسبه شده است 
اما ایشان به خاطر اینکه بیشتر در سپاه بماند و خدمت کند سنوات خود را حذف کرد و مبلغی که بابت 

سنوات گرفته بود را هم به سازمان عودت داد.
 مجید اسدی از همکاران شــهید هم می گوید: شهید ربیعی، در واقع نمونه کاملی از انسان مؤمن و 
متقی بود، هرگز ندیدم که ایشان نماز اول وقتش ترک شود. تواضع و فروتنی، خوش خلقی، گره گشایی، 
امانت داری و امین بودن، صفا و عشق و توسل عمیق به اهل بیت و والیتمداری محض و عالقه وافر قلبی 
به حضرت آقا و انقالب از ویژگی های شاخص این شهید عزیز بود. همواره تصاویر شهدا زینت بخش 
اتاق کارش بود. بی گمان ارتباط قلبی با شــهدای عزیز به ویژه شــهدای مدافع حرم و شهید حاج قاسم 

سلیمانی داشت. 

 سنواتش  را   حذف کرد...
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شهید آخرین روزها

در اوج انقــالب و زمانــی کــه 
تظاهرات مردمی بر ضد طاغوت 
به اوج خود رسیده بود، بارها در تظاهرات 
شرکت کرد. در 21 بهمن 13۵۷ که ستون 
زرهی لشکر ۸1 کرمانشاه برای سرکوب 
کردن حرکت انقالبی مــردم تهران عازم 
پایتخت بود، با گروهی از مردم روســتا به 
همــدان آمد. مــردم همدان بــه رهبری 
آیت الله شــهید مدنی در جــاده همدان ـ 
کرمانشاه سینه خود را سپر تانک ها کردند تا 
اجازه ندهند نیروی کمکی به تهران وارد 
شود و با لطف خداوند و پس از سخنرانی 
روشنگرانه و دلسوزانه شهید مدنی با ارتش 
مبنی بر خودداری از کشــتار مردم، ستون 
زرهی متوقف شــد. پیش  از این تصمیم 
تعدادی از مردم با نظامیان که قصد عبور از 
دیواره مردمی را داشتند، درگیر شدند که 
در این بین »محمدحســین« به وســیله 
فرمانده این یگان مورد اصابت گلوله قرار 

گرفت و به شهادت رسید.
فروردین  یکم  عاشوری  محمدحسین 
133۷ در خانواده ای مذهبی و در روستای 
»یعقوب شــاه« شهرســتان بهار چشم به 
جهان گشــود. وی تحصیالت خود را تا 
سوم ابتدایی ادامه داد، اما به دلیل فقر مالی 
خانــواده و فقر فرهنگی حاکم بر روســتا 
تحصیل را رها کرد و به کمک پدرش که بنا 
بود، شتافت. در روزهای پیروزی انقالب 
تظاهرات علیــه حکومت  اســالمی در 
پهلوی شرکت می کرد. ســرانجام در21 
بهمن 13۵۷ به دست نیروهای ستم شاهی 
به شــهادت رســید. از برکات شــهادت 
شــهید عاشــوری این بود که به سفارش 
آیت الله مدنی، نام روستا از »یعقوب شاه« 
بــه »حســین آباد عاشــوری« تغییر کرد. 
شــهید عاشــوری شهید شــاخص سال 
 13۹۷ شهرســتان بهار استان همدان نام

 گرفت.

 از من به من نزدیک تر

این روزها این چنینم؛ هر صفحه ای از دلم 
را که ورق می زنم به شما می رسم. جواب 
مسائل غامض و درهم پیچیده زندگی ام 
را در نام شــما می یابــم. در اوج تنهایی 
و بی کســی دست شــما را بر شانه خودم 
می بینم. در ناتوانی ها و کسالت ها دعای 

شما را حس می کنم.
با این همه همچون درختی که بسوزد 
و کاری نتوانــد بکند، غصــه  دارم. غصه 
اینکه چرا در البه الی تمام این مشکالت 
حواسم به شــما نبوده است. چرا یک  بار 
نیندیشیدم که به دست حمایت شماست 
که مشکلم حل می شــود و به دعای خیر 

شماست که گره ها باز می شود.
آقاجان، می دانم که شما از پدر و مادر 
هم برای من مهربان ترید؛ چرا که شــما 
مرا از من هم بهتر می شناسید. شما حتی 
از من به من هم نزدیک ترید. شما »اولی 
بالمؤمنین من انفسهم« هستید و این یعنی 

تمام همدردی و همراهی و مهربانی.

حسن ختام

   قبیله عشق    

حضرت امام محمدتقی)ع( می فرمایند: بر شما باد به تحصیل علم و معرفت، چون فراگیری آن واجب 
و بحث پیرامون آن مستحّب و پرفایده است. علم وسیله کمک به دوستان و برادران است، دلیل و نشانه 
مرّوت و جوانمردی است، هدیه و سرگرمی در مجالس است، همدم و رفیق انسان در مسافرت است و 

نیس و مونس انسان در تنهایی است. علم بیاموزید که در آن فایده های بسیار است.
َ
ا

حلیه األبرار، ج ۴، ص ۵99

 فواید علم آموزی
   صادقانه    

همیشه زمانی فرا می رسد که باید میان تماشاگر بودن و عمل یکی را برگزید، اینکه بمانی و تماشاگر باشی 
یا برخیزی و کاری هر چند اندک و کوچک انجام بدهی. این معیار انسان است. پویایی و فعالیت، انسان 
را انســان می کند؛ وگرنه با نشستن و نگاه کردن، کاری همانند جمودات انجام می شود، حال آنکه عقل 
آدمی او را از ایستایی و درجا زدن برحذر می دارد. برخیز! تالش کن! به زندگی ات معنا بده و آنگاه ثمره 

تالشت را با لذت به تماشا بنشین!

 معیار انسان بودن
   صبحانه    

   تلخند    
 رژیم صهیونیستی یک رژیم آپارتاید / کارتونیست: احمد قدرا از فلسطین

 بــاز هم صدای شــان بلند شــد. دلم 
می خواســت حداقل امروز را که کلی 
کار روی سرم ریخته، آرامش داشته باشم، اما مگر 
می شد؟ این بار معلوم نبود چه بهانه ای برای دعوا 
پیدا کرده اند و حســاب احترام از دست شان در 
رفته... آرش هــاج و واج از اتاق بیرون می آید و 

نگاهم می کند.
ـ سروصداشون نمی ذاره بخوابم، اه...

به ساعت نگاه می کنم و می گویم: »ظهر شد 
پسرم، چند دیقه دیگه می رسن باید راه بیفتیم.« 
جملــه از دهانم در نیامده، زنــگ خانه در میان 
فریادهای مرد همسایه گم می شود. تصویر عباس 
و مــادر و آقاجان را می بینــم و در را باز می کنم. 
آرش که به شــوق دیدن مادربزرگش، خواب از 
سرش پریده، از در آپارتمان بیرون می دود و بعد از 
چند دقیقه با ظرف بزرگ آش و مادرم که کارتونی 
در دست دارد و آقاجان و عباس که همیشه حرفی 
برای گفتن دارند، وارد هال می شــود. ســالم و 
احوالپرســی را به هر سه شــان که آثار خستگی 

توی صورت شان موج می زند، تحویل می دهم و 
کارتون را از دست مادر می گیرم.

ـ مامــان این چیــه؟ می دادی عبــاس بذاره 
انباری... کی رســیدی آش درست کنی قربونت 

برم؟
چادرش را برمــی دارد و نفس زنان روی یکی 
از مبل هــا لم می دهــد. آرش از کنــارش تکان 
نمی خورد، ذوق ســفر یکــی دو روزه با مادر و 
پدربزرگش، بوســه ای می شــود و روی صورت 
مادرم می نشــیند. می گوید: »گفتم تو دیگه غذا 
درست نکنی، همین آش رو بخوریم و راه بیفتیم، 
این ظرفم که آوردم مال انبار نیست، باید جلوی 
چشمت باشه...« و مرموزانه می خندد. در کارتون 
را باز می کنم و ظــرف پر نقش و نگار قدیمی را 
با احتیاط بیرون می کشم. یک لحظه انگار ماشین 
زمان مرا به چهل ســال قبل می بــرد. زندگی در 
خانــه »خانم جان« مادربزرگم، همســایه ها که 
فقط یک اتاق باهم فاصله داشتند، حوض وسط 
حیاط، دوستان دوران کودکی، همه و همه از ذهنم 
می گذرد. زیرلب با ذوق می گویم: »این کاســه 
آشتی کنون نیســت؟« مادرم می خندد و جوابم 
را با شــوق عجیبی می دهد: »آره خودشه، دیروز 
که قرار شد وسایل رو ببریم، گذاشتمش کنار که 

بدمش به تو، یادمه خیلی دوســش داشتی، گفتم 
حیفه اینو قاطی وسایل ببریم شمال، یادگاریه پیش 
تو باشــه بهتره...« آرش جلو می آید و با تعجب 
به ظرف قدیمی نگاه می کند و می پرسد: »کاسه 
آشــتی کنون چیه دیگه؟« همانطور که چایی دم 
می کنم، می گویم: »این ظرف مال مادربزرگ من 
بوده، هر وقت کسی از همسایه ها دعواش می شد، 
فوری یه چیزی می ریخت توش، شکالتی، نباتی، 
غذا یا هرچی که داشت، می داد به من که هم سن 
تو بودم و می گفت ببر در اتاق شــون بده، تا یه کم 
دعــوا فروکش کنه، منم می بردم و نمی دونم چی 
می شد که ساکت می شدن، اسمشو گذاشته بودیم 
کاسه آشــتی کنون...« و مادرم ادامه توضیحات 
را برای آرش با حوصلــه می گوید. بوی پیاز داغ 
روی آش دیوانه ام کــرده، ناگهان فکری به ذهنم 
می رسد، کمی آش توی کاسه آشتی کنون می ریزم 
و به ســرعت رویش را تزیین می کنم. آرش را که 
مشــغول جمع کردن وسایل ســفر است، صدا 
می کنــم و ظرف را با احتیاط به او می دهم: »بدو 
مامان اینو ببر در واحد آقــای امیری...« آرش با 
شــیطنت می خندد و مادرم می گوید: »بسم الله 
بگو، شاید همین کلمه باشه که معجزه می کنه« و 

همه می خندیم.

   داستان    

کاسه آشتی کنون

نفیسه محمدی
دبیر گروه جوان

بــرای دردهای کمر معموال از داروهای ضد درد و ضد التهاب اســتفاده 
می شود. برخی تحقیقات ارتباط نزدیک بین رژیم غذایی و سالمتی نخاع 
را نشان می دهد؛ به گونه ای که مصرف برخی غذاها می تواند به بهتر شدن 
درد کمر کمک کند.  در عین حال که تمرینات کششــی یا کاردرمانی و 
فیزیوتراپی در ناحیه کمر را انجام می دهید، در نظر داشته باشید که مصرف 
برخی غذاها به کاهش درد ناحیه کمر کمک می کنند. با اضافه کردن این 

مواد به برنامه غذای خود می توانید به بهبود این درد کمک کنید.
 زنجبیل: مصرف دو تا سه قاشــق چایخوری در روز از این گیاه برای 
کمــک به بهبود دردکمر کفایت می کنــد.  زردچوبه: زردچوبه خاصیت 
التیام بخشــی دارد. این چاشــنی خاصیت ضد التهابی داشته و به بهبود 
درد کمک می کند.  مغزهــا: همه مغزها خاصیت ضد التهابی دارند؛ از 
گردو و بادام گرفته تا ســایر مغزها. به خاطر داشته باشید مغزها به دلیل 
کالــری باال، باید به طور متعادل مصرف شــوند تا منجر به اضافه وزن و 
چاقی نشوند. انگور قرمز: ترکیبات آنتی اکســیدانی قوی در انگور قرمز 
وجــود دارد که عالوه بر نقش آنتی اکســیدانی، در جلوگیری از تخریب 
بافت هــای غضروفی که از علل دردهای کمر اســت نیز مؤثر هســتند، 
این خاصیت در تمشــک ســیاه نیز وجــود دارد.  روغــن زیتون: روغن 
زیتون فرابکر خواصی شــبیه بروفن دارد. آویشن. ترکیبات سویا به ویژه 
شیرســویا نیز خاصیت ضدالتهابی دارند. ماهی ســالمون: ماهی های 
غنی از اســید چــرب امگا3 مانند ماهــی ســالمون می توانند کمردرد 
مزمــن را التیام دهند. گیــالس، آلبالو و توت فرنگــی: دارای خاصیت 
 آنتی اکسیدانی بوده و به اشکال مختلف به کاهش قابل مالحظه درد کمک 

می کنند.

    سالمت    

 غذاهایی برای دردهای کمر

زهرا وحیدی نیا
کارشناس علوم تغذیه

 سه رنگ مقدس
آه ای سبز، ای سپید، ای سرخ

راوِی قصه های راز آلود
ای که از دیدن شکوه و فَرت

می شود دشمنان تو نابود
سِر سبزت غباِر عدوان داشت

نفِس گرِم عارفانت شست
لکه  ننگ و رَد شاهان را

خوِن پاِک دالورانت شست
نام الله نقش سینه  توست

دامن تو سفید می ماند
کوری چشم هر چه بدخواهت

انقالب و شهید می ماند
ای سه رنِگ مقدسم! با من

از شکنجه بگو، بگو از زجر
از شبی که دمید روح الله

شب یلدای دردمان شد فجر
از سحرگاه انقالبی مان

از قلوبی که منقلب شده بود
از نواهای مرگ بر طاغوت

از سر و دست و سینه های کبود
پرچم پر تالطمم! ای عشق! 
با من از جوخه های درد بگو

از قرق های بی امان که شکست
از میادین پر نبرد بگو

با من از همدالن خویش بگو
از همانان که با وفا ماندند

از دلیران خوش صفت که هنوز
پای ایران و این لوا ماندند
با من از دست های ناپاکی

که به سویت شبی بلند شدند
با من از سست عنصران پلید

که تماما عدو پسند شدند
پرچم داغدار من! قدری... 

از غم جاودانه حرف بزن
از غم غربت امیر دلیر

زآفتاب زمانه حرف بزن
از همان مرد بی بدیل خمین

که بسی خورد خون دل، دیدی
از همان مرد کز فراقش باز

سر هر کو به خویش لرزیدی
پرچم استوار ایرانم! 

ًتو بگو روبهان چه ها کردند
صحبت منفعت که شد فورا
دست از دست تو رها کردند
چهل و چند سال، از رطبت

عده ای فربه گشت و طغیان کرد
تیشه برداشت ریشه را بزند

قصد خود را به فتنه عریان کرد
تو بگو عقده های چرکین را

که چگونه سر تو وا کردند
بهر میز و حکومتی بهتر

سهم خواهان، سقیفه ها کردند
با توام پرچم پرآشوبم
تنت آزرده  گزند مباد

پرچم ظلم و جور و استکبار
از تو یک لحظه هم بلند مباد

در پناه خدا و قرآن باش
حافظت پرچم علی باشد

در پناه امام هشتم باش
و علمدار تو ولی باشد

آه ای سبز ای سپید ای سرخ
با تو در قله ها به پروازیم
ما علیرغم خدعه ها آخر

خانه را عاشقانه می سازیم
امین عبداللهیان

   کتیبه سبز    

حسن نوروزی
نویسنده

در فضیلت و برکات ســه ماه مبارک رجب، شــعبان و رمضان روایات 
بســیاری از رسول خدا و ائمه)ع( نقل شده که همه بر عظمت این سه ماه 
داللت دارد و بر روزه گرفتن و نیایش و مناجات کردن و دعا و خواندن قرآن 
و خدمت به بندگان خدا کردن و نیاز نیازمندان را برطرف کردن و خیرات و 
صدقات دادن و افزایش عبادت تأکید دارد و بجاست که ماه شریف رجب 
را بیش از پیش غنیمت بشــمریم و به عبادت مشغول باشیم. ماه رجب، 
هفتمین ماه از ماه های قمری و ماهی بسیار شریف و از ماه های حرام است. 
پیامبر اســالم)ص( فرمود: ماه رجب برای امت من »ماه اســتغفار« 
است؛ رجب ماه خدا و ماه شعبان ماه من و ماه رمضان ماه امت من است، 
کســی که یک روز از ماه رجب روزه گیرد، مستوجب خشنودی خداوند 
شود و غضب الهی از او دور گردد و دری از درهای جهنم به روی او بسته 
شود. در حدیث دیگری آمده است که هرکس ســه روز آن را روزه دارد، 

بهشت بر او واجب شود.
از امام موســی کاظم)ع( نقل شده اســت که هر کس یک روز از ماه 
رجب را روزه بدارد، آتش جهّنم یک ساله راه از او دور شود و هر کس سه 

روز از آن را روزه دارد، بهشت بر او واجب شود. 
از حضرت امام صادق)ع( نیز منقول اســت که حضرت رسول)ص( 
ّمت من اســت پس در این ماه بسیار 

ُ
فرموده که »ماه رجب ماه اســتغفار ا

َصّب 
َ
طلب آمرزش کنید کــه خدا آمرزنده و مهربان اســت و رجب را ا

ّمت من بســیار ریخته 
ُ
می گوینــد؛ زیرا که رحمت خــدا در این ماه بر ا

».
َ
ْوَبة ُه التَّ

ُ
ْسَئل

َ
ِفُراللَه َوا

ْ
ْسَتغ

َ
می شود، پس بسیار بگویید ا

   برکت    

 ماه استغفار


