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بر خالف خواســته  دشمن و بر خالف گمان های آشفته  دشمن، جمهوری اسالمی بیش از چهار دهه، با 
قدرت پیش رفته و روزبه روز بحمدالله مستحکم تر و ریشه دارتر شده، در آینده هم همین حرکت ادامه پیدا 
خواهد کرد؛ به نظر من و ان شاءالله به توفیق الهی از گذشته هم بهتر حرکت خواهیم کرد و پیش خواهیم 

رفت و دشمن ناکام خواهد شد؛ منتها باید هر کدام وظیفه  خودمان را در هر بخشی بدانیم.  1400/11/19
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 علی حیدری

جنگ بی تعریف! نگاه
۲

 فرمانده معظم کل قوا 
در دیدار فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی و پدافند ارتش جمهوری اسالمی ایران

میالد با سعادت حضرت علی) ع( و روز پدر مبارک باد

فرهنگ
۱۳

عکس:سیدمحمدموسویمنش

خداوند ســبحان را بر نعمت حضور کمی و کیفی مردم در 
یوم الله 22 بهمن و جشــن ملی 1400 ســپاس گفته و در 
پیشگاه با عظمتش سر به سجده می گذاریم. در هفته نامه صبح صادق 
دو شماره قبل)دوشنبه 11 بهمن 1400(، به قلم نگارنده این سطور، 
مطلبی با عنوان »ملت آماده جشــن 1400- براندازان در پایان راه« 
انتشار یافت. در آن یادداشت تصریح شد، در حالی که ملت ایران خود 
را برای برپایی جشــن ملــی یوم الله 22 بهمن آمــاده می کند، جبهه 
براندازان جمهوری اســالمی از آمریکا و رژیم صهیونیســتی گرفته تا 
جریان ضدانقالب خارج و داخل کشور، همگی به انتهای راه رسیده و 
در یک بن بســت به سر می برند. جشن ملی 1400 و یوم الله تماشایی 
22 بهمن با حضور گســترده تمامی اقشــار جامعه به لحاظ کمی، و 
روحیه و نشــاط انقالبی مردم و به ویــژه جوانان و نوجوانان به لحاظ 
کیفی، نشــان داد که شکســت قطعی و گریزناپذیر جبهــه براندازان 
جمهوری اســالمی پــس از 43 ســال توطئه، جنایــت، خیانت و 
فتنه انگیزی، یک واقعیت انکارناپذیر است. مردم ایران با حضور معنادار 
خود در صحنه جشــن ملی 1400، با وجود جنگ تمام عیار و همه 
جانبــه دشــمن به ویژه جنــگ تبلیغاتی و رســانه ای از یک ســو، و 
محدودیت های کرونایی و شــرایط جوی)سردی هوا و بارش برف و 
باران در مناطقی از کشور( از دیگر سو، تمامی محاسبات جبهه استکبار 
و جریــان ضدانقالب را یک بار دیگر برهــم زده و جهانیان را به تحیر 
واداشتند. پیام اصلی حضور مردم انقالبی ایران در صحنه و میدان بعد 
از 43 ســال، آن هم با وجود همه گله مندی ها و نارضایتی ها به دلیل 
برخی از عملکردها و مشــکالت اقتصادی و معیشــتی، آن است که 
»پیوند میان ملت با انقالب اسالمی، امام و رهبری و راه شهدا، پیوندی 

عمیق و ناگسستنی است.«
مــردم در روز 22 بهمــن ســال جاری بــا حضور پرانگیــزه و با 
شعارهای شان، این حقیقت را یک بار دیگر برای جهانیان آشکار کردند 
که صاحب اصلی انقالب اسالمی خود مردم ایران هستند؛ مردمی که 
در راه خدا با لبیک به حضرت امام خمینی)ره( بر اساس تکلیف دینی 
به صحنه آمده، انقالب را به پیروزی رســانده، جمهوری اسالمی را با 
رأی خود مستقر کرده و تا به امروز به مدت 43 سال از کشور، انقالب 
و نظام والیی در برابر همه دشــمنی ها و توطئه ها پاســداری کرده اند. 
شعارهای پرتکرار مردم در جای جای کشور، از کالن شهر تهران گرفته تا 
روستاهای کوچک، از قبیل »ما تا آخر ایستاده ایم«، »دست از انقالب 
بر نمی داریم«، »هرگز از صحنه خارج نمی شویم«، »مرگ بر آمریکا، 
مرگ بر اسرائیل، مرگ بر ضد والیت فقیه و مرگ بر منافق« و همچنین 
شعار پرمعنای »ما اهل کوفه نیستیم علی تنها بماند«، هم از بصیرت 
مردم حکایت داشــت و هم عزم و اراده ملی را برای برداشتن محکم 
گام دوم به نمایش گذاشــت. از نکات بسیار مهم، اساسی و راهبردی 
در جشــن ملی 1400، حضور پر شور و نشاط جوانان و نوجوانان و 
آینده سازان با انگیزه های بسیار قوی در جشن سالگرد پیروزی انقالب 
اسالمی پس از 43 ســال در صحنه بود. معنای این حضور پرانگیزه 
و هدفمنــد، با تصریح جوانان به تداوم راه امام و شــهیدان با امامت 
حکیم انقالب اسالمی، آن است که حقیقت انقالب اسالمی با تمامی 
آرمان ها، اهداف و شــعارهایش، از سوی نسل انقالب کرده به نسل 
جوان و آینده ساز کشور منتقل شــده است. این حقیقت و واقعیت، 
یعنی استمرار پشتوانه مردمی انقالب اسالمی و نظام مقدس جمهوری 
اسالمی، از آینده روشن با ساخت تمدن نوین اسالمی و آماده سازی 
زمینه هــای ظهور حکایت می کنــد. آینده ای که هیــچ قدرت مادی 
نمی توانــد جلوی تحقق آن را بگیرد؛ چرا که دســت قدرت خداوند 

متعال بر سر این مردم است.
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نگاه

جنگبیتعریف!

مقوله »جنگ« به مفهوم درگیری 
و نزاع، زد و خــورد و تخریب و 
کشــتار در گــذر زمان دچار تغییــر و تنوع 
فراوانــی شــده و پس از گذار از ســده ها و 
مقاطع مهم تاریخــی، در دهه های اخیر از 
»جنگ نرم« بــه منزله جایگزیــن مؤثرتر 
»جنگ ســخت« یاد می شــود. با این حال 
،کشورهای جهان به ویژه دولت های غربی و 
قدرت های ســلطه گر تا مــرز بی نهایت به 
سالح و تجهیزات نظامی و کالسیک جنگی 
مجهز بــوده و به همین دلیــل برای فروش 
تسلیحات خود به دنبال جنگ افروزی در بین 
ملت ها و کشورها هستند و هر جای جهان 
که زمزمه اختالف و درگیری بلند شود، در 
صدد حراج سالح های کشتار جمعی خود و 
به یغما بردن منابع و ثروت آن ملت هستند.  
اما جنگ افــروزان عالم به این حد هم اکتفا 
نمی کنند و برای رســیدن به اهداف خود و 
برابــر  شکســتن مقاومــت ملت هــا در 
یک جانبه گرایی نظام ســلطه، به جنگ های 
ترکیبــی روی آورده اند. »جنگ ترکیبی« یا 
»جنــگ هیبریدی« که به علت پیچیدگی و 
تعدد و تنوع ابزارها، کنش ها و واکنش ها در 
آن به جنگ بی تعریف نیز موسوم است، به 
یک راهبرد مشتمل بر جنگ سیاسی، جنگ 
کالســیک، جنگ نامنظم، جنگ مجازی، 
خبررسانی جعلی، دیپلماسی، مداخله در 
انتخابات کشــورهای خارجی، برهم زدن 
تهاجم  مهاجرپذیــری،  جمعیتــی،  بافت 
فرهنگی، تضعیف باورهای دینی و اینگونه 
موارد بنا نهاده می شــود که دامنه تعریف آن 
می تواند بســته به زمان و موقعیت کشــور 
هدف، دچار تغییرات و تفاوت هایی شــود. 
هــدف از به کارگیــری طیف وســیعی از 
امکانات و شــیوه های جنگی در این نوع از 
نبرد، وارد کردن ضربه بیشتر و فراهم کردن 
میدان نبرد نفس گیر برای یک ملت و کشور 
اســت. از مهم ترین ویژگی های این شــیوه 
جدید جنگی، ابهام، پیچیدگی و چندبعدی 
بودن است که در جریان آن نبردی غیرخطی 
به وقــوع می پیوندد؛ از این رو هوشــیاری 
همیشگی در برابر سناریوهای متنوع دشمن، 
باید مورد توجه یک نظام سیاسی و یک ملت 
مســتقل با دشــمنان زیاد قرار گیرد. در این 
صحنه جدید از رویارویی که بر مبنای عدم 
قطعیت آینده و شامل تهدید و بازدارندگی 
توأمان است، ســازوکارهایی، چون تحریم 
همه جانبه، براندازی نرم، بی ثبات ســازی، 
نافرمانی مدنی، نفوذ و اســتحاله در بســتر 
تهدیدات هوشمند و متکی بر رسانه و فضای 
مجازی دنبال می شود و اتاق عملیات آن بر 
جنگ امنیتی، اطالعاتی و فرهنگی متمرکز 
شده است. دشــمنان ملت ایران که بیش از 
چهار دهه حرکــت رو به پیشــرفت ایران 
اســالمی را بر نمی تابند و در طول 43 سال 
گذشته همه حربه های خود را نیز آزموده اند، 
امروز با جنگ ترکیبی به مقابله با این انقالب 
مردمی مبادرت کرده اند و همان طور که رهبر 
و دیده بان حکیم انقــالب فرمودند به یک 
تهاجم ترکیبی دست زده اند؛ تهاجمی که هم 
جنبه سیاسی، هم جنبه اقتصادی، هم جنبه 
رسانه ای و هم جنبه دیپلماسی دارد و تأکید 
کردند که ما هــم در مقابل باید حرکت مان 
حرکــت ترکیبی باشــد. با توجــه به این 
وضعیت، باید دفاع ترکیبی در دســتور کار 
همــه بخش ها قــرار گیــرد؛ از حوزه های 
سیاسی و نظامی گرفته تا اقتصادی، فرهنگی 
و رســانه ای و البته در این میان از تهاجم به 
دشــمن هم نباید غافل بود؛ چــرا که اگر با 
تقویت ساخت درونی و قدرت و قوت یابی، 
مواضع دشمن مورد حمله واقع شود، جلوی 
تجاوز و تهاجم بیشتر او گرفته می شود. جان 
کالم اینکــه رمز موفقیت در این نبرد هم که 
بخش عمــده ای از آن بر فرهنگ و رســانه 
متکی اســت، ورود جدی و قوی در عرصه 

جهاد تبیین است.

   نیم نگاه    

علی حیدری
 رویکرد ایاالت متحده آمریکا در برجام نشان داده سردبیر

اســت، این کشــور همواره به دنبال »برجام بدون 
هزینه« برای خود اســت. آمریکا پــس از امضای 
توافق نامه هسته ای موسوم به برجام در سال 2015، 
نه تنهــا به هیچ یک از تعهدات خــود عمل نکرد؛ 
بلکه به عنوان یک مطالبه گر همواره ایران را به نقض 
روح برجــام متهم  کرد. جمهوری اســالمی ایران 
نیز کــه به طور کامل به تعهدات برجامی خود عمل 
کرد، ولی همچنان تحت شدیدترین تحریم ها قرار 
گرفــت و در حین انجام تعهــدات برجام، نزدیک 
1500 نــوع تحریم علیه ایران اعالم شــد. آمریکا 
دلخوش از این رویکرد، به دنبال چنین رویکردی در 
موضوعات دیگر بود تا جمهوری اسالمی ایران همه 
قدرت بازدارنده خود را از دســت بدهد و آخر سر 
هم همچنان با باالترین ســطح ممکن از تحریم ها 

برخوردار باشد. 
تغییر رویــه و روی کار آمدن دولت ســیزدهم 
سبب شــد برجام از اولویت کشور خارج شود. در 
حــال حاضر مذاکرات وین ادامــه دارد، ولی طبق 
روال گذشته، دولت، اقتصاد و بازار را معطل برجام 
 رفع مشکالت کشور را در گرو 

ً
نکرده است و اساسا

مذاکرات وین نمی داند. سیاستی که »معقول« است 
و برای رفع مشکالت نیز بدون شک اثرگذار خواهد 
بود. حال که در رویه دولت محترم برجام در اولویت 
 رابطه بین اقتصاد 

ً
برای حل مشکالت نیست و عمال

و معیشت با برجام به پایین ترین حد ممکن رسیده 
 احســاس خطر 

ً
اســت، آمریکا و متحدان آن عمال

کرده انــد. به این دلیل مهم ترین عامل موفقیت های 
تحریم هــای آمریــکا، تالش برای شرطی ســازی 
اقتصاد ایران بوده است و اگر این موضوع اتفاق رخ 
ندهد، یک شکست راهبردی برای آمریکا خواهد 

بــود. در وضعیتی کــه دولت ســیزدهم دنبال یک 
سیاست متوازن اســت، بنابراین به نتیجه رساندن 
برجام نیز بخشــی از اقدامات وزارت امورخارجه 
کشورمان به شمار می آید. ضمن بازخوانی آخرین 
رویدادهای موســوم به برجام، اعالم می شــود که 
 نگاه به برجام به منزله یــک »فتح الفتوح«

ً
 اساســا
 نیست.

 Bمعیار بازگشت آمریکا به برجام
ایاالت متحــده آمریــکا در صورتــی می تواند به 
توافق نامه هسته ای برگردد که همه تحریم های اعمال 
شده علیه کشورمان را لغو کند. جمهوری اسالمی 
ایران نیز پس از راستی آزمایی ها می تواند با برگشت 
آمریکا به برجام موافقت کند. به بیان ســاده، ایران 
برجام تعهد محور را یک بار انجام داده و هیچ نفعی 
از آن نبرده اســت؛ بنابراین در این دوره از مذاکرات 
وین برجام تضمین محور مطرح است و جمهوری 
اســالمی باید به طور واقعی رفع تحریم ها را لمس 
کند. دبیر شــورای عالی امنیت ملی کشورمان در 
توئیتی نوشت: »ظرفیت ها و توانمندی های اقتصادی 
و تکنولوژیک کشور دارای ساختار یکپارچه است و 
رفع تحریم ها با هر شناسه ای باید برای همه بخش ها 
ماهیت یکسان داشته باشد. تجربه قبلی ثابت کرد که 
بدون رفــع جامع و مؤثر تحریم ها، انتفاع اقتصادی 

پایدار از برجام بیشتر شبیه یک سراب است.«

 Bبه ایران امتیاز بدهید
پیشرفت صنعت هسته ای کشورمان و تولید اورانیوم 
60 درصد غنی سازی شده سبب شده است، غرب 
به وحشــت بیفتــد و رویکرد ترامپــی را که بایدن 
نیز به آن متعهد اســت، به شــدت مورد مخالفت 

سیاست مداران آمریکا قرار گیرد. 
»ســناتور مورفــی« در مقاله   ای اذعــان کرد: 
»تحریم های آمریکا به شدت بی اثر بوده است.« این 
سناتور آمریکایی می نویسد: »حال زمان آن است که 
تیم بایدن امتیازات هوشمندانه و الزمی}به ایران{ 

ارائه کند تا نسخه   ای از توافق اوباما از سرگرفته شود. 
بلــه، ایران نیز باید به اندازه برابر ســازش کند؛ اما 
 باید توافق جدیدی 

ً
وقت در حال گذر اســت و فورا

حاصل شــود. توافق جدید به دلیل آنکه در دوران 
ریاست جمهوری ترامپ دســت باالتر را از دست 
دادیم، ممکن اســت شــبیه توافق اوباما نباشد؛ اما 
توافقی خواهــد بود که زمان گریز هســته   ای ایران 
را به طرز چشــمگیری افزایــش می دهد و باعث 
می شود بازرسی   هایی انجام شود که به ایمن   تر کردن 
دنیا کمک کند. برای آنهایی که مخالف برداشــتن 
تحریم   های ترامپ به عنوان بخشی از توافق جدید 
هستند، باید آشکار باشد که آمریکا از نگه داشتن آنها 

کوچک ترین منفعتی نبرده است.« 

 Bهمه گزینه   ها روی میز است
همزمان با تالش های آمریکا برای رســیدن به یک 
»توافق مطلوب« مدنظر خود، وندی شرمن، معاون 
سابق وزیر خارجه آمریکا، روز پنج شنبه در مصاحبه 
با ام   اس   ان   بی   سی اظهارنظرهای مرتبط با موقعیت 
برتر ایران در مذاکرات هسته   ای را رد کرد و گفت: 
»ما )فقط( هر چیزی را که ایــران ارائه دهد، قبول 
نمی   کنیم. در صورتی که ایران به برجام پایبند بماند، 
ما برجام را به طــور کامل اجرا خواهیم کرد.« وی 
افــزود: »همه گزینه   های ما همیشــه روی میز باقی 
می   مانند؛ صرف نظــر از اینکه چه چیزی در اینجا 

انتخاب می شود.«
ســناتورهای  از  برخــی  حیــن  همیــن  در 
جمهوری خواه به تازگی در نامه   ای به رئیس   جمهور 
آمریکا  اعالم کردند: »هر توافقی باید برای ارزیابی 
به کنگره ارائه شــود و احتمال جلوگیری از اجرای 
کنگره وجود دارد؛ اما دولت بایدن تاکنون به این نامه 
پاسخی نداده اســت. قانون گذاران جمهوری خواه 
همچنین اعالم کرده   اند با لغو تحریم   های اقتصادی 
اعمال   شــده علیه ایران مخالف هســتند و گفته   اند 
این اقدام بــه تهران برای آنچــه آن را فعالیت   های 

بی   ثبات   کننده خوانده   اند، کمک می کند.«

 B دوگانگی در آمریکا
اختالف شدید بین دموکرات ها و جمهوری خواهان 
سبب شده است جامعه آمریکا دچار دوقطبی شود؛ 
به گونه ای که اکثریت افرادی که به ترامپ رأی دادند، 
هم اکنون بایدن را به عنوان رئیس جمهور آمریکا قبول 
ندارند و بایــدن از کمتریــن حمایت های مردمی 
برخوردار اســت؛ به گونه ای که بسیاری با توجه به 
شرایط آمریکا، جایگاه وی را بسیار متزلزل ارزیابی 
کند. این دوگانگی در مسائل گوناگون از جمله برجام 
خود را نشان داده است. بایدن می خواهد برجام را 
بدون تضمین احیا کند و به نوعی هزینه اختالفات 
داخلــی آمریکا را از جیب مردم ایــران بپردازد. در 
همین زمینه دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان 

گفت: 
»دولت آمریــکا نمی تواند هزینه اختالفات داخلی 
خود را با تضییع حقوق قانونی ملت ایران پرداخت 

کند.«

 Bبهره سخن
در وضعیت فعلی تحریم های آمریکا اثرگذاری خود 
را در اقتصاد ایران از دست داده است. این سخن به 
این معناست که اثرگذاری تحریم در اقتصاد کشورها 
یک یا دو ســال است و بعد از آن کشورها با شرایط 
جدیــد اقتصاد خود را مدیریــت می کنند. ایاالت 
متحده آمریکا ضمن اینکه به این موضوع آگاه است؛ 
ولی در تالش است از علنی شدن موضوع از دست 
رفتن سالح تحریم جلوگیری کند. بنابراین به شدت 
در تالش است با احیای برجام و با بازگشت به آن، 
کمترین هزینــه را در برجام بپردازد. انتظار می رود، 
تیم مذاکراتی کشــورمان با درک وضعیت آمریکا، 
اجــازه برجام بدون هزینه به این کشــور را ندهد و 
در راســتای منویات رهبر معظم انقالب، لغو همه 
تحریم ها را با راستی آزمایی در اولویت قرار دهد و به 
کمتر از آن راضی نباشد؛ زیرا آمریکا نشان داده است 
در روی کاغذ خوب تعهد و سخن می گوید؛ ولی در 

عمل بدترین نقض کننده تعهدات است.

اذعان غرب به اینکه  تحریم   های ترامپ به طور شرم   آوری بی   اثر بودند

به ایران امتیاز بدهید
اکبر معصومی

کارشناس بین الملل

مهدی سعیدی
جریان شناس  سیاسی

چشم به راه فسادستیزی

یکی از محورهای کلیــدی تأثیرگذار در فضای 
رقابت های انتخاباتی خرداد ماهی سال گذشته، 
موضوع مبارزه با رانت و فسادی بود که به معضلی 
در مسیر حکمرانی و کارآمدی نظام اسالمی بدل 
شــده و اکنون در آغاز چهل وچهارمین ســال از 
عمر پربرکت جمهوری اســالمی نیز مبارزه با آن 
همچنان یکی از مهم ترین مطالبات ملت ایران به 
شــمار می آید. در این میدان، آیت الله رئیسی که 
سابقه سال ها حضور در دستگاه قضایی را تجربه 
کرده بود، یکی از شعارهای خود را  فسادستیزی 
برگزید و تالش کرد اعتماد جامعه را کسب کند. 
منطق مطرح شده این بود که باید فساد را از ریشه 
خشکاند و کار را از دستگاه های دولتی آغاز کرد. 
به واقع، مرحله نهایی مبارزه با فســاد در دستگاه 
قضاســت؛ در حالی که برای خشــکاندن فساد 
نباید اجازه داد تا در دولت و دستگاه های اجرایی 
فسادی شکل گیرد. آنچه در عمل نیز مردم ایران 
رقم زدند، اعتماد به کسی بود که عملکرد مثبت 
ایشــان در دســتگاه قضا و همچنین شخصیت 
قابل اعتماد و سوابق دســت پاکی ایشان از اراده 
قاطع شان برای مبارزه با فساد در دستگاه اجرایی 

کشور حکایت داشت!
حــال با گــذر از فضای پــر فراز و نشــیب 
رقابت هــای انتخاباتــی، مطالبه گری مــردم از 
دولت ســیزدهم در این زمینه آغاز شــده است. 
آنان منتظرند تا شــعارها و وعده های داده شــده 
در فضای انتخابات، یکی پس از دیگری محقق 
شود. در این میان، هرچند مطالبات به فسادستیزی 
منحصر نمی شود، اما به نوعی تحقق آن اولویت 

می یابد. امروز چشم های بسیاری منتظر است تا 
حرکت فسادســتیزی که از همان روز آغاز به کار 
دولت ســیزدهم کلید خورده است، آثار و نتایج 
خود را آشــکار کند و آنقدر باشکوه عیان شود که 
به دستاوردی قابل مالحظه در اذهان عمومی بدل 
شود. در این میان توجه به چند نکته حائز اهمیت 

است:
1- بخش عمده ای از فعالیت های دولت در عرصه 
حل مشــکالت جامعه و توسعه و پیشبرد کشور، 
برنامه های طوالنی مدتی اســت که شکوفایی آن 
نیازمنــد صبر و حوصله فراوانی اســت و در این 
چندماهه تنها جهت گیری دولت می تواند در نزد 
افکار عمومی قابل مشاهده باشد؛ اما تحقق نتایج 
آن به زمان بیشــتری نیازمند اســت. البته عرصه 
مبارزه با فساد عرصه ای است که می تواند در قالب 
تصمیماتی ملموس و زود بازده در فضای عمومی 

کشور جواب دهد.
2- مبارزه با فســاد از جمله اقداماتی اســت که 
به شــدت می توانــد در جامعه امیــد بیافریند و 
اعتبــارزا و اعتمــادزا برای دولت باشــد. مردم 
تشــنه مبارزه با فسادند و متأســفانه این فساد در 
دســتگاه های اجرایی کشور آزارشــان می دهد! 
هر اقدامی در این مســیر هرچند کوچک نتایج 
بزرگی در اذهان عمومی ایجاد کرده و به سادگی 
 می توان رضایت و خرســندی جامعه را مشاهده

 کرد.
3- بــه نظر می رســد، عرصه هایی کــه نیازمند 
برخورد جدی با فساد است نیز نیازمند شناسایی 
و اولویت بندی اســت و برخی از امــور با ورود 
حداقلــی دولت و رئیس جمهور خیلی زود و کم 
هزینه قابل حل باشد. در این میان، باید تالش کرد 
تا با شــکل دادن به قرارگاهی در دولت این موارد 

شناســایی شــده و با فوریت با آنها مقابله شود. 
طبیعی اســت مواردی که نیازمند جراحی های 
بزرگ تر اســت نیز در طول زمان بیشــتری دنبال 

شود.
4- ارائه گزارش از عملکرد فسادستیزانه دولت در 
عرصه های گوناگون نیز برای آگاه سازی بهنگام، 
جذاب و همــه جانبه افکار عمومــی ضرورتی 
انکارناپذیر از جورچین مبارزه با فساد در دولت 
سیزدهم اســت. در این میدان باید رسانه ملی و 
مطبوعات نیز به خدمت آمــده و با همه توان در 
بازتاب اقدامات انجام شــده نقش آفرین باشند؛ 
چرا که مبارزه با فساد آنگاه می تواند اعتمادساز و 
امیدآفرین باشــد که به خوبی رخداد پیش آمده و 
آثار و عوارض آن در افکار عمومی قابل مشاهده 

باشد. 
5- ســخن پایانی آنکه اقدام مؤثر دولت با فرمان 
فوری و بدون اســتثناء رئیــس جمهور در بحث 
آزادســازی ســواحل کشــور، اقدام ارزشمندی 
اســت که این روزها اخبار آن موجبات رضایت 
و خرســندی جامعه را فراهم آورده اســت. در 
این فرمان آمده اســت: »کلیه دستگاه های دولتی 
موظفند نســبت به آزادســازی مناطق ساحلی 
تصرف شــده تا مرز مجاز قانونــی )حداقل 60 
متر از ســاحل( اقدام نمایند.« معضل بزرگی که 
سالیان متمادی است موجب آزار افکار عمومی 
شــده و اقدامات مؤثری در طول این سال ها برای 
مقابله با آن انجام نشده بود و حال دولت سیزدهم 
پای کار حمایت از منافع ملت ایســتاده و کار را 
 از بخشــی از سواحل شمالی کشــور آغاز کرده 

است.
امید که این اراده بــدون کمترین خللی پیش 
بــرود و منافع ملت به طور کامل محقق شــود و 
این قاطعیت و سرعت عمل در همه عرصه های 

فسادستیزی جاری باشد. 
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واقعیــت این اســت که نظــام جمهوری 
اســالمی ایران در طول 40 ســال گذشته 
تحت شدیدترین فشــارها و حمالت قرار 
داشــته اســت. در ســال های اخیر نیز این 
تهدیدات ماهیت ترکیبی و هیبریدی نیز به 
خود گرفته و دشمن تالش می کند با استفاده 
از راهبردهــای چندگانــه در حوزه اقتصاد 
و تحریم ها و تهدیدات امنیتی و ســایبری، 
اعتماد مردم را به نظام جمهوری اســالمی 
متزلــزل کند.طبیعی اســت کــه در چنین 
وضعیتی، افزون بر دفاع از ساختارهای کالن 
نظام جمهوری اسالمی، موضع تهاجمی نیز 
 ضروری است. این 

ً
در مقابل این تعدی کامال

وظیفه مهم دفاع و تهاجم در مقابل دشمن بر 
عهده سپاه پاســداران انقالب اسالمی قرار 
داشته است. اگرچه  سپاه در ابتدا ماموریت 
مقابلــه با تهدیدات امنیتــی و نظامی علیه 
کشور و نظام انقالب اسالمی را داشت اما 
بر اساس قانون اساسی و اساسنامه این نهاد 
پاســدار انقالب و ارزش ها و دستاوردهای 
آن است، لذا با متنوع شدن حمالت دشمن، 
این نهاد نیز وظایف گوناگونی برای مقابله 
با شــرارت ها بر عهده دارد.شــاید یکی از 
مهم ترین مصادیق ایــن همراهی آزمایش 
موشک راهبردی خیبرشکن باشد که تحولی 
نو در عرصه موشکی کشور به شمار می آید 
و در حقیقت پاسخی به مهم ترین تهدیدهای 
رژیم صهیونیســتی در ماه های اخیر است؛ 
تهدیدهایی کــه به دنبــال تضعیف کردن 
موضــع ایران برای بازگشــت به مذاکرات 
برجام اســت. در نقطه مقابل، غرب برای 
به دســت آوردن جایگاه جــدی در مقابل 
ایران به دنبال تهدید ایران و قرار دادن گزینه 
ثانویه اســت که رزمایش های اخیر ســپاه 
پاسداران انقالب اسالمی این تهدیدات را 
خنثی کرده است.البته فعالیت های سپاه در 
حوزه های دیگر، همچون سرکوب فراتر از 
مرزها و کمک به محور مقاومت به تأکید و 
صراحت نیاز ندارد؛ زیرا همین اقدامات بود 
که ســایه داعش را از روی کشور دور کرد و 
امکان حفظ امنیت در خیابان ها را برای نظام 
فراهم آورد.سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
در حوزه های اقتصادی و اجتماعی نیز منشأ 
خدمات فراوانی بوده اســت؛ برای نمونه، 
پروژه های عمرانی که قرارگاه های سازندگی 
سپاه در حوزه های گوناگون به اجرا درآورده، 
توانسته پیشــران توسعه کشــور به ویژه در 
مناطق محروم باشــد. پروژه هایی که بدون 
مشارکت ســپاه قابلیت اجرایی نداشت و 
نمی توانســت هیچ گاه به نقطه ای برسد که 
هم اکنون در آن قــرار داریم. البته در مقابل 
هم دشــمن با تحریم های سخت اقتصادی 
و هدف قرار دادن ســپاه پاسداران انقالب 
اسالمی به دنبال محروم کردن کشور از این 
توانمندی مهم و اساسی اســت. در دوران 
کرونا و فشارهای ســخت اقتصادی ناشی 
از آن نیز ســپاه در خــط اول همیاری مردم 
قرار داشت. از جمله این اقدامات می توان 
به رزمایش های کمک های مؤمنانه اشــاره 
کرد که برای کمک به فقیرترین اقشار مردم 
اجرا شد و همچنین نقش شبکه های مردمی 
بسیج برای کمک به واکســینه کردن مردم 
در ابعاد وســیع که به کنتــرل بیماری کرونا 
کمک کرد. با در نظر گرفتن تمام موارد فوق 
می توان گفت، سپاه به منزله یک نهاد مردمی 
همیشه و همه جا چه در بحران های امنیتی 
و در مقابل دشــمنان و چه در مردمیاری و 
سازندگی در صف اول قرار داشته است و به 
همین دلیل همواره آماج حمالت رسانه ای 
و روانی دشمن قرار می گیرد و این ناشی از 
تاثیرگذاری سپاه در همه جا و در همه حال 

است.

سنگرمستحکمانقالب
 روزنه  

یک قتل دلخراش! دختر 17 ســاله ای که به دســت 
همسرش سر بریده شــد و مرد خانواده پیروزمندانه 
از اثبــات مردانگی اش با ســر بریــده زن به خیابان 
آمــد! تصویر این تــراژدی در شــبکه های اجتماعی 
و حتی برخی رســانه ها بــه نمایش درآمــد! اما این 
همه واقعیت ماجرای قتل مونای 17 ســاله به دست 
همســرش نبود. ماجرا با انتشار مصاحبه مادرشوهر 
)قاتل( مونا پیچیده تر شــده و معلوم می شــود مونا 
فقط قربانی تعصب مردانه و فشار فرهنگ عشیره ای 
نشده است؛ بلکه مونا یکی از قربانیان فضای مجازی 
افسارگسیخته ای است که این دختر جوان و همسرش 

را هر یک به شکلی به دام تباهی کشیده است!
ماجرای مونا از زمانی آغاز می شود که وی در شبکه 
اجتماعی اینســتاگرام با مردی سوری ارتباط می گیرد 
و در پــی این ارتباط به ترکیه فــرار کرده و چهار ماه در 
این کشــور زندگی می کند. سرخوردگی مونا در ترکیه 
و بازگشــتش به کشــور با یک تراژدی پایان می یابد. 
ریشه های پرونده قتل مونای 17 ساله به فضای مجازی و 
باندهای سازمان یافته ای باز می گردد که بر سر راه  زنان 
و دختران جوان دام پهن کرده اند. بنا به تعبیر دادستان کل 
کشور، این پرونده یکی از پرونده هایی است که طی آن 

فضای مجازی موجب از هم پاشیدگی خانواده ها شده 
اســت؛ اما ببینیم سازوکار فضای مجازی و شبکه های 
اجتماعی به شبکه ای اجتماعی مبتنی بر تصویر همچون 
اینستاگرام چگونه می تواند در تغییر الگوها و ارزش ها و 

تخریب بنیان خانواده اثرگذار باشد. 

 Bاثر ماندگار تصویر
رسانه های مبتنی بر تصویر نقش بسیار تعیین کننده ای 
در قاب بندی ذهن انســان دارد. بر اساس آمار اولیه، 
شبکه اجتماعی اینستاگرام در سطح کشور حدود 40 
میلیون کاربر دارد و کاربران ایرانی رتبه ششم کاربران 
جهانی این شــبکه اجتماعی را بــه خود اختصاص 
داده اند! طبق نظرســنجی انجام شــده از سوی کالج 
سلطنتی انگلستان در پژوهشــی از 1500 نوجوان و 
جوان شــبکه اجتماعی اینستاگرام در بین شبکه های 
اجتماعی موجــود رتبه بدترین شــبکه را از آن خود 
کرده است؛ در حالی که این پلتفرم مبتنی بر عکس، 
امتیازاتی برای ابراز وجود و ایجاد هویت شــخصی 
نیز داشــت، با سطوح باالیی از اضطراب، افسردگی 
و FOMO یا »ترس از دست دادن« همراه بود.  پیش 
از این نیز مطالعات نشان داده است، جوانانی که بیش 
از دو ســاعت در روز در شــبکه های اجتماعی وقت 
می گذرانند، بیشــتر در معرض ناراحتی و مشکالت 
روانی هســتند. هر قــدر یک جوان از شــبکه های 
اجتماعی بیشتری اســتفاده کند، احتمال افسردگی 
و اضطراب در او بیشتر می شــود. هر تصویر معادل 

هزار کلمه است و مدت زمانی قریب به چهل سال در 
ذهن انسان باقی می ماند و شبکه اجتماعی اینستاگرم 
از همیــن قاعده بــرای افزایش اثرگــذاری بر ذهن 
مخاطب بهره می گیرد. گاهی پست هایی به اشتراک 
گذاشــته می شود که ســبب ایجاد هیجان و تحریک 
ذهن و ترشــح هورمونی به نام ســروتونین می شود؛ 
هورمونی که به هورمون لذت شناخته شده و کاربران 
را به سوی تماشای چندباره تصاویر مشخصی سوق 
می دهد. اینجاست که از یک سو با افزایش حضور و 
وقت گذرانی در این شبکه اجتماعی و از سوی دیگر 
با تأثیر روانی این حضور در شبکه اینستاگرام مواجه 

می شویم.

 Bکاهش ارتباط، آغاز اختالف
نخســتین پیامدهــای حضــور طوالنی مــدت در 
شــبکه های اجتماعی و به طور خاص اینســتاگرام 
کاهش ارتباط مؤثر و گفت وگو میان اعضای خانواده 
است. ورود شبکه های اجتماعی به زندگی مردم پیش 
از آنکه فرهنگ سازی متناســب با آن صورت گیرد و 
سواد رسانه ای اســتفاده از این شبکه ها آموزش داده 
شود، موجب استفاده افراطی شده و این زیاده روی در 
اســتفاده از شبکه های اجتماعی در محیط خانواده به 
کاهش سطح ارتباطات عاطفی و  میزان گفت وگو در 
خانواده انجامیده و موجب شده است اعضای خانواده 
و حتی زوج ها کمتر از 15 دقیقــه در روز با یکدیگر 
گفت وگو کنند. این موضوع ســرآغازی برای تعمیق 

چالش های زندگی زناشــویی و شکستن حریم ها و 
در نهایت بروز انواع چالش های خانوادگی همچون 
طالق عاطفی، جدایی یا حتی زمینه ساز شکل گیری 
جنایت است. بر اساس آمارها، 68 درصد طالق های 
ثبت شده در میان 140 کشور جهان، به علت ارتباط 
یکی از زوجین با جنس مخالف از طریق شبکه های 

مجازی است.

 B جای خالی سواد رسانه ای
اینجاســت که در می یابیم نوع و میــزان حضور در 
فضای مجازی باید فرهنگ سازی شود و رسانه ها و 
نهادهای فرهنگی آموزشی موظفند سواد رسانه ای را 
در جامعه و به خصوص میان نســل جوان و نوجوان 
به عنوان مخاطبان اصلی فضای مجازی باال ببرند. 
اگر مونای  17 ســاله از ســواد و آگاهی کافی برای 
حضور در فضای مجازی آگاهی داشــت، بی تردید 
امروز سرنوشــت متفاوتی برای خودش و همسرش 
رقم می خورد. بعــد دیگر این ماجــرا نقش آفرینی 
رســانه ها در برابر این حادثه اســت. رسانه هایی که 
برخی برای موج سواری و سوء استفاده های سیاسی 
با انتشار فیلم این جنایت بدون توجه به تبعات آن در 
ایجاد رعب و وحشت و در نهایت حساسیت زدایی 
از چنین رفتارهای خشــونت باری هشتک »کودک 
همســری« می زنند و با برجسته ســازی قسمتی از 
ماجرا، ریشــه های واقعی و مهم شکل گیری چنین 

جنایت هایی را پنهان می کنند.

   عکس و مکث   

نســلپنجمیهاانشاءاللهیکروزبانســلهشتمیها،هشتادسالگی
انقالبراجشنخواهندگرفت...

شایدپیشمانباشی،امایادتهمیشهباماخواهدبود... همــهآنچهازســربازیانقالبنصیبششــده،امادینخــودشرافراموش
نکردهاست...

ازســال1980درکالیفرنیــافقــطیــکدانشــگاهودرمقابــل22زندان
ساختهشدهاست...

استقبالسردمسکوازرئیسجمهورفرانسهموشکهایعربستانوامارتاسباببازیکودکانیمنیشدهاند...

   دریچه    

جعلی وایت  ر

 از مهم ترین کارکرد رسانه ها می توان به نقش آنها 
در مدیریت یا شــکل دهی به افکار عمومی اشاره 
کرد. رسانه با در نظر گرفتن شرایط یک محیط و 
حساسیت جامعه به یک موضوع خاص با انتشار 
مطالب مرتبط در شکل گیری افکار عمومی نقش 
بی بدیلی دارد. در واقع، رســانه ها با  اســتفاده از 
روش هــای خاص خود می تواننــد در تحوالت 
سیاســی، اجتماعی و فرهنگی در گستره وسیعی 
نقش آفرینی کننــد و موجب شــکل دهی افکار 
عمومی شوند. اگر قدرت رسانه در راستای منافع 
کشور باشد)منظور رسانه های داخلی یک کشور 
اســت(، می تواند به مثابه یک بازوی قدرتمند در 
پیشرفت و توسعه کشور نقش آفرینی کند و اگر بر 
خالف این باشد، باید گفت ضریب آسیب پذیری 

منافع ملی باال خواهد رفت. 
از طرفی موضوع معیشــت و اقتصاد مردم در 

چند سال گذشته به شدت دچار مشکل شده است 
و عده ای به همراه پشتوانه رسانه ای قوی معیشت 
و اقتصاد کشــور را به برجام پیوند زدند و جامعه 
 شرطی کردند. متأسفانه، همان رسانه ها 

ً
را کامال

با وجود اینکه مشــخص شد مشکالت اقتصاد و 
معیشت با نگاه به درون مرتفع خواهد شد؛ ولی 
همچنــان از رویکرد »ما می توانیم« روی گردانند 
و سیاست قبل را دنبال می کنند؛ به گونه ای که در 
روزهای اخیر با تیتر کردن مســئله برجام گفتند، 
سعید جلیلی نامه ای را برای رهبر معظم انقالب 
نوشــتند و مخالفت خود را بــا مذاکرات وین و 
برجام اعالم کردند. بعد از چند روز سعید جلیلی 
در یک سخنرانی در توضیح این نامه گفت: »من 
همیشه مکاتباتی داشــته ام و وظیفه خود می دانم 
نظراتم را بیان کنم. دولت قبل در پایان دوره خود، 
گزارشی درباره برجام داد. من آن را بررسی کردم 
و مــواردی را که با واقعیت مطابقت نداشــت، 
بیان کردم. این نامه مربوط به شش ماه پیش و در 
نقد گزارش دولت قبلی در زمینه دســتاوردهای 

برجام بود. این مســائل ارزش پرداختن ندارد.«  
حال که مشــخص شــد انتقــادات وی منوط به 
دولت یازدهم و دوازدهم بوده اســت، پرداختن 
دوباره برخی از افراد و رســانه ها به این موضوع 
 از نکاتی حکایت دارد که به برخی از آنها اشــاره 

می شود:
1- با توجه به شخصیت دکتر جلیلی و مخالفت 
وی بــا نحوه مدیریــت دولت قبلی در مســئله 
هســته ای، تیتر کردن نامه وی در این برهه تالش 
برای القای اختالف بین وی و دولت سیزدهم در 
بین افکار عمومی است و در یک نگاه کلی تالش 
برای ایجــاد اختالف در بیــن نیروهای انقالبی 

است. 
2- از آنجایــی کــه دولت قبــل به صورت یک 
طرفه برجام را اجــرا کرد و بعد از خروج آمریکا 
نتوانست از منافع ملی کشــورمان دفاع کند و به 
هر نحو ممکن اصــرار به اجــرای برجام بدون 
نفع و با تحریم های بیشــمار بود، به نظر می رسد 
مرتبط کردن نامه مذکور به دولت سیزدهم، زمینه 

انتقاد و تضعیف رویکرد وزارت امور خارجه در 
مذاکــرات وین را  ایجاد کند. در وضعیت کنونی 
که مذاکره کنندگان اجازه برجام بدون هزینه برای 
آمریکا را نمی دهند، به نظر می رسد روایت سازی 
برخی رســانه ها در این موضوع در راستای منافع 

حزبی است، نه منافع ملی.
3- روایت ســازی اینگونه در کنــار تحلیل های 
متعــددی کــه از برجــام صــورت می گیــرد، 
نشــان می دهد عــده ای تمایل ندارنــد از میزان 
شرطی سازی اقتصاد کاسته شود و اقتصاد کشور 
به سمت رهاســازی کامل از برجام برود. مسلم 
است که کشور در طول هشت سال گذشته با نگاه 
 به غرب هزینه های گزافی را پرداخته است. 

ً
صرفا

ضرورت دارد اجماع داخلی در مورد سیاســت 
خارجه متوازن که دولت سیزدهم دنبال می کند، 
ایجاد شود. ترجیح دور به نزدیک و منطقه گرایی، 
نگاه به شرق و در کنار آن تالش برای خنثی سازی 
دشــمنی های غرب از مهم ترین راهبردهای یک 

سیاست خارجی موفق است.

 قاتلی که هیچ انگشت اتهامی 
به سمتش نیست!

سعید پورمالئی 
هریس

کارشناس سیاسی

ماجرای تیتر رسانه   های اصالح طلب درباره  نامه سعید جلیلی چه بود؟

رضا حمیدی 
خبرنگار

زهرا چیذری 
خبرنگار
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   یادداشت    

سوداگریباخون

 از اخبــار مهــم روزهای اخیــر پیرامون 
تحوالت مرتبط با جنگ یمن شروع موج 
دیگری از فروش تسلیحات غربی، به ویژه 
آمریکایی به کشورهای درگیر در این نبرد 
نابرابر اســت. به صورت موجز سیاست 
آمریکا در منطقه غرب آسیا چهار شاخصه 
کلیدی دارد که همواره نیروهای آمریکایی 
تــالش کرده اند بر اســاس ایــن مؤلفه ها 
راهبرد خــود را در منطقــه تدوین و اجرا 
کنند؛ در ســال های اخیر نیز ثابت شــده 
است، به اندازه سر ســوزنی از این موارد 
کوتاه نخواهند آمد مگر با مقاومت ملت ها 

و مردم منطقه، این مؤلفه ها عبارتند از:
1- تالش بــرای تضعیف رقبای شــرقی 
اثرگذار بر تحوالت منطقه ای و بین المللی، 
به ویژه بازیگــران محور مقاومت و رقبای 

سنتی آمریکا، یعنی روسیه و چین؛
2- تعمیــق نفوذ در کشــورهای منطقه با 
روی کار آوردن دولت های دست نشانده و 

حمایت و تقویت آنها؛
3- حمایت راهبردی از رژیم صهیونیستی 
و تــالش برای تقویت ابعــاد وجودی این 
رژیــم، از جملــه در حوزه هــای امنیتی، 

اقتصادی و نظامی؛
4- کســب منفعت اقتصــادی و پیگیری 
تجارت مونوفیت به معنــای تالش برای 
کســب ســود یکجانبه از طریــق فروش 
تکنولوژیک تسلیحاتی درجه 2  تولیدات 
و درجه 3 که نه تنهــا عایدات مادی برای 
فروشنده دارد؛ بلکه سبب سرعت پیشرفت 

فناوری برای کشور مبدأ نیز می شود.
از ایــن رو ســردمداران کاخ ســفید 
همواره بــا هدف تحقق ایــن چهار نکته 
تالش داشته اند رفتار خود را با کشورهای 
مختلف تنظیم کنند. عربســتان سعودی، 
امارات و حتی اردن نیز از این امر مستثنی 
نبوده؛ بلکه به منزله کشــورهای پردرآمد 
و دارای حکومت هــای ضعیف از حیث 
راهبردی، ثابت کرده اند جزء مناسب ترین 
مخاطبان این سیاســت هســتند؛ چرا که 
به شــکلی افراطی و بر اساس محاسبات 
تلقینی همواره به دنبال توسعه غیر عقالنی 
توان نظامی خود بوده و از ســوی دیگر به 
هیچ وجه در این خصوص به توان داخلی 
خــود اتکایی ندارند و بــه تالش منجر به 
تنش زایــی از ســوی بازیگرانی، همچون 
آمریکا و نفوذی که سرویس های اطالعاتی 
و جاسوســی آنها در هیئــت حاکمه این 

کشورها دارند، بی اعتنا هستند.
جنگ هفت ســاله یمن نیــز مصداق 
بارزی از ایــن راهبرد اســت، هرچند به 
ظاهر این جنگ ابتدا بر اســاس تمایالت 
زیاده خواهانه آل ســعود آغاز شــد؛ ولی 
در سراســر این ماجرا دست جنایتکاران 
آمریکایی آشــکار است و بارها گستاخانه 
خود را حامی رژیم سعودی در این جنگ 
معرفی کرده اند. در تازه ترین اتفاق در حالی 
که رژیم سعودی و امارات در پی مقاومت ها 
و موفقیت های انصارالله و ارتش یمن خود 
را در بن بســتی بدون بازگشت می بینند و 
در پی اتمام جنگ در شــرایطی پایاپای بر 
اســاس مذاکرات هم سطح هستند؛ ولی 
واشــنگتن بر اساس معادالت خودساخته 
و چهــار مؤلفه راهبردی فــوق این اتفاق 
را پس از شکســت هایی که در ســوریه، 
عراق، افغانســتان و... متحمل شده، قابل 
تحمل نمی داند و با ترغیب این کشــورها 
به خرید تسلیحات متنوع در برابر سراب 
دشــمنی های کاذب به دنبال کسب درآمد 
بیشــتر از طریق ادامه ایــن جنگ و تالش 
برای جلوگیری از پایان این تنش به شکلی 
اســت که انصارالله و مردم یمن بازیگران 

اصلی و تعیین کننده آینده یمن باشند.

منطقه

 حمید خوش آیند
کارشناس بین الملل

 

به تازگی گزارشــی از اقدام عربســتان و امارات 
برای تجزیه یمن منتشر شده است که تالش این 
دو کشور را برای پیشبرد طرح تجزیه یمن نشان 
می شــود. در این زمینه، روزنامه »الیمن« اعالم 
کرد، عربســتان و امارات نزدیک به دو ماه است 
که به منصور هادی فشــار می آورند تا دو معاون 
بــرای خود انتصاب کند تا بتوانــد یمن را به دو 
قسمت تقســیم کرده و فقط اسم رئیس جمهور 
را بر دوش بکشــد. این نخســتین بار نیست که 
عربســتان و امارات مبادرت به اقدام به طراحی 
تجزیه یمن می کنند و طی ســال های گذشته در 
این زمینــه تالش های زیادی را بــرای به نتیجه 
رسیدن آن انجام داده اند که هر بار ناکام  مانده اند. 
درباره اهــداف و دالیل این اقدام ذکر چند نکته 

ضروری است:
1- هدف اصلی ســعودی ها از حمله به یمن در 
وهله اول روی کار آمدن دولتی وابسته، در وهله 
دوم از طریق همین دولت وابسته به دنبال محدود 
کردن انصارالله و در وهله ســوم دسترسی کامل 
به منابع نفتی این کشور و در نهایت  حمایت از 
گروه های تروریســتی همچون القاعده به عنوان 
بازوی نیابتی خود است. در مقابل امارات نیز از 
تجزیه یمن  به دنبال اشغال مناطق راهبردی این 
کشور همچون خلیج عدن و حمایت از »شورای 
انتقالی جنوب یمن« به عنوان بازوی نیابتی خود 

است.
2- از بین دو کشور عربستان و امارات، اماراتی ها 
برنامه گسترده تری برای تجزیه یمن  تدارک دیده 
است و در این راستا تاکنون چند اقدام انجام داده 
اســت. یکی از این موارد اشغال جزایر جنوبی 
یمن همچون ســقطری اســت. دومیــن اقدام 
ائتالف با برخی بازیگران و احداث پایگاه نظامی 
است. در کنار این موارد،  اقدام اخیر امارات در 
حضور مستقیم دوباره در جنگ یمن است که به 
انجام واکنش های متقابل انصارالله نسبت به آن 

طی چند وقت اخیر انجامید. این موارد نشــان 
می دهد، امارات راهبرد تجزیه یمن را هم چنان 

دنبال می کند.
3- تجربه نشان داده است، در مواقعی که ائتالف 
عربی از نظر وضعیت میدانی در وضعیت مناسبی 
نبوده است، اقدام به طرح هایی جایگزین همچون 
بحث مذاکرات سیاســی یا طرح هایی همچون 
تجزیه کرده است. اکنون نیز همین وضعیت در 
عرصه میدانی حکم فرماست و ائتالف سعودی به 
دنبال فرار از شکست های میدانی و حتی سیاسی 

در یمن است.
4- هر دو کشــور عربســتان و امارات در بحث 
تجزیه آرای متناقض دارند؛ به گونه ای که عربستان 
معتقد است، در صورت تجزیه یمن دست برتر با 
امارات خواهد بود و تهدیدهای انصارالله متوجه 
عربســتان خواهد بود تا امــارات، زیرا از منظر 
عربســتان، در صورت تجزیه یمن، تهدیدهای 
انصارالله با توجه به همجوار بودن با عربســتان 
متوجه ریاض خواهد بود. عربستان معتقد است، 
در صورت وقوع تجزیه یمن، انصارالله از چهار 
سمت مورد محاصره قرار می گیرد)طرحی مشابه 
محاصــره غزه( و تهدیدهــای آن متوجه ریاض 
خواهد بود و همین امر منجر به برتری امارات در 

جنوب خواهد شد. 
در مجمــوع می توان گفت، طرح مســائلی 
 
ً
همچون تجزیه یا حتی فدرالیســم در یمن اوال

یک بازی سیاسی- رســانه ای است که ائتالف 
سعودی از آن به دنبال تغییر موازنه میدانی و سپس 
امتیازگیری از انصارالله با طرح های ادعایی فوق 
 اجرای آن در یمن امکان پذیر نیست؛ 

ً
است و ثانیا

زیرا از همان سال های اول جنگ در یمن بحث 
تجزیه مطرح بوده، اما طراحان آن هیچ گاه موفق 
نبوده انــد. با توجه به این عــدم موفقیت، این دو 
کشور به دنبال اجرای یک اجماع بین المللی برای 
محدود کردن انصارالله همچون قطعنامه 2216 
هستند که طبق مفاد آن، انصارالله باید از مناطق 
تحت تصرف خود عقب نشینی کرده، سالح خود 
را تحویل داده، از تهاجم موشکی به کشورهای 
همسایه خودداری  کرده و منصور هادی براساس 

طرح شورای همکاری رئیس جمهور یمن شود.

شوم نقشه 
   پنجره    

در روزهای اخیر، شــاهد دو رخداد مهم و مؤثر 
در زمینه تضعیف موقعیت رژیم صهیونیستی و 
جایگاه آن در مناســبات منطقه ای و بین المللی 
هستیم: نخست، »تعلیق عضویت این رژیم در 
ســازمان عفو بین الملل« و دوم، »اخراج آن از 
اتحادیه آفریقا« که در نتیجه اقدامات دیپلماتیک و 
تالش های جدی الجزایر و آفریقای جنوبی اتخاذ 
شد. این اتفاقات در حالی است که در سال های 
اخیر شاهد اشتیاق شرم آور و مسابقه گونه برخی 
کشــورهای عربی حاشیه خلیج فارس و منطقه 
غرب آسیا برای دوســتی و گسترش مناسبات 
سیاسی، دیپلماتیک، اقتصادی، نظامی، امنیتی و 

... با رژیم صهیونیستی هستیم. 
بر این اساس، سازمان »عفو بین الملل« هفته 
گذشــته ضمن تشکیل جلسه و قرائت گزارشی 
با اشــاره به وضعیتی که رژیم صهیونیستی علیه 
فلسطینیان و سرزمین های اشغالی به وجود آورده 
است، با استناد به معاهدات و مقررات و اسناد 
بین المللی در تعریف آپارتاید، ســاختار و نظام 
این رژیم را یک »ساختار نژاد پرستانه« خواند که 

جهان باید با آن مقابله کند. 
مهم تر از آن و به فاصلــه پنج روز از معرفی 
رژیم صهیونیستی به منزله یک رژیم نژادپرست، 
اتحادیه آفریقا نیز با رد عضویت ناظر این رژیم 
در اتحادیه آفریقا، رژیم صهیونیســتی را از این 
اتحادیه اخراج کرد. هرچند رژیم صهیونیستی 
هنوز در مجموعه کشورهای آفریقا و کریدورهای 
مهم ایــن اتحادیه از حضــور باالیی برخوردار 
است، اما اخراج تل آویو از آن اقدام عملی بسیار 
مؤثر و جدی برای پایان دادن به روند رو به رشد 
نفوذ رژیم اشــغالگر قدس در آفریقاست که در 

طول چندین دهه شکل گرفته است. 
دربــاره اهمیــت راهبــردی اخــراج رژیم 
صهیونیســتی از اتحادیه آفریقا باید تأکید کرد، 
عضویت در اتحادیه آفریقا یکی از خواسته های 

دیرین رژیم صهیونیســتی بوده است. این رژیم 
در طول 20 سال گذشته و از زمانی که »سازمان 
وحدت آفریقا« جای خــود را به اتحادیه آفریقا 
داد، تالش های فراوانی را برای نیل به این منظور 
به کار بسته بود. پیش از این، رژیم صهیونیستی به 
مثابه عضو ناظر در سازمان وحدت آفریقا حضور 
و فعالیت داشت که عضویت آن در سال 2002 

و با تشکیل اتحادیه آفریقا سلب شده بود.
اخراج رژیم صهیونیستی از اتحادیه آفریقا به 
معنای آغاز روند تضعیف این رژیم نژادپرست 
در دومیــن قاره پهناور جهان اســت که با توجه 
به اهمیت بســزایی که از منظــر ژئوپلیتیکی، 
ژئواســتراتژیکی و ژئواکونومیکی دارد، از آن با 
عنوان »قــاره آینده« یاد می شــود. این موضوع 
همچنین موجب کاهش توانمندی و همچنین 
بهره برداری آسان رژیم صهیونیستی از منابع غنی 
و سرشار و عظیم قاره آفریقا در آینده خواهد شد. 
شــایان ذکر اســت، عضویت ناظــر رژیم 
صهیونیســتی مقدمه ای بــرای ورود این رژیم 
غاصب به سایر سازمان ها و ترتیبات منطقه ای و 
بین المللی مربوط به کشورهای عربی و اسالمی 
بود که با اخراج تل آویو از اتحادیه آفریقا و پیشتر 
ضربه ای که در ســازمان عفو بین الملل خورد، 
پیشبرد این هدف را که برای آن برنامه ریزی شده 
بود، برای رژیم صهیونیستی دشوار خواهد کرد. 
پیش از این نیز این موضــوع در برخی محافل 
کشــورهای اســالمی و عربی مطرح شده بود 
که اگــر از ورود رژیم صهیونیســتی به ترتیبات 
منطقه ای، از جمله اتحادیه آفریقا ممانعت نشود، 
به لطف کشورهای سازش کار عربی در آینده ای 
نزدیک تل آویو با حماقت تمام وارد اتحادیه عرب 

و سپس شورای همکاری اسالمی خواهد شد.
دو ســیلی محکمــی که به صــورت رژیم 
نژادپرســت صهیونیســتی در ســازمان عفــو 
بین الملــل و اتحادیــه آفریقا زده شــد، اگرچه 
دیرهنگام، اما الزم و ضروری بود. کشــورهای 
عربی و اسالمی در شــرق و غرب جهان نباید 
به اقدامات همگرایانــه و رویکردهای تعاملی 
رژیمی که به نژادپرستی و اشغالگری و جنایات 

جنگی مشهور است، تن دهند.

راهبردی اخراج 
   فراسو    

حذف تل آویو از اتحادیه آفریقا و سازمان عفو بین المللطرح امارات و عربستان برای فرار از شکست 

محمدرضا فرهادی
کارشناس  مسائل منطقه

   رصد    

صهیونیست ها رؤیای  مرگ 
همکاری استراتژیک

جروزالم پست نوشــت: چین، روسیه و ایران 
درصدد هماهنگی مشــترک اقتصادی و تجاری 
هستند و به این جنبه باالترین اولویت را می دهند. 
اقدامات بین المللی، همگی در پس زمینه تغییر 
شــکل نظم جهانی پس از همه گیری کووید-19 
در حال شتاب گرفتن هستند. بحران در اوکراین 
تشدید شــده است و هشــدارهای غرب درباره  
تهاجم روســیه همچنان ادامه دارد. در حالی که 
چین به رشــد راهبردی خود ادامه می دهد، این 
کشور بین قدرت نرم )سرمایه گذاری و تجارت( 
و قدرت سخت به تدریج در حال ظهور، به تناوب 
در حال تغییر اســت و به هر گونه انتقاد غرب از 
سیاست های خود در تایوان و در عرصه بین المللی 
پاسخ می دهد و از زبان آرام دیپلماتیک خودداری 

می کند.

رژیم صهیونیستی به دنبال ترکیه

روزنامه جمهوریت چاپ ترکیه: اســرائیل به 
قدرتی مطمئن در منطقه نیاز دارد که بتواند به آن 
تکیه کند و پشت گرمی داشته باشد و مناسب ترین 
قدرت و کشــور برای تأمین نیاز این رژیم نیز در 

همین راستا، ترکیه عضو سازمان پیمان آتالنتیک 
شمالی )ناتو( است.

ترس از ایران

روزنامه صهیونیستی معاریو: اسرائیل به شدت 
نگران حمالت ناگهانی ایران از چند جبهه است؛ 
زیرا این حمالت همزمان از تهران، سوریه، لبنان و 
غزه انجام خواهد شد. ممکن است ایران حمالتی 
تحریک آمیــز انجام دهد و پس از آنکه اســرائیل 
واکنش نشان داد، شرکای ایران در سوریه، لبنان و 
غزه و همچنین عناصری از اعراب داخل )مناطق 
اشغالی1948میالدی ( و کرانه باختری و قدس نیز 
به این کشور ملحق خواهند شد. حمالت از هوا 
آغاز خواهد شد و شامل شلیک گسترده موشک از 
ایران و سوریه و نیز حمله با موشک های هدایت 
شونده به تأسیســات نیروی هوایی و سامانه های 

فرماندهی و کنترل و اطالعات خواهد شد.

تمرکز بر چین

گاردین: بایدن قدرتمندانه از ناتو حمایت می کند؛ 
چون این پیمان، زیربنای منافــع آمریکا در اروپا 
به شمار می آید. از ســوی دیگر، بایدن به عنوان 

یک کهنه سرباز جنگ ســرد، داعیه دار حمایت 
از دموکراسی در کشــورهایی است که از سوی 
مسکو تهدید می شوند. با این حال، محور اصلی 
و فوری سیاســت خارجی وی تا به امروز، منطقه 
آسیا-اقیانوسیه و به طور ویژه بر بزرگ ترین رقیب 

آمریکا، یعنی چین و نه اروپا متمرکز شده است.

مرگ زودرس

روزنامــه عبری زبان »هاآرتص« نوشــت: در 
رویارویی آینده رژیم صهیونیســتی با دشمنانش، 
ساکنان اسرائیل دستور خودکشی دریافت خواهند 
کرد. وقتی ارتش عربی مصر پیروز شد و شهرک 
»نیتسانیم« را در ســال 1948 در جنوب دولت 
عبری اشغال کرد، فرمانده کل ارتش در آن زمان 
به سربازان و افسران دســتور داد تا سرحد مرگ 
بجنگند؛ یعنی خودکشی کنند. اسرائیل گواهی 
مرگ و زوال خــود را امضا کرده و ما هیچ راهی 

جز انتظار برای اطالع از زمان آن نداریم.

بازی با کارت داعش

اکثر  الجدیــد«:  »العربــی  قطــری  روزنامه 
تحلیلگران و کارشناســان این را که کشته شدن 

ســرکرده داعش ضربه ســختی به این سازمان 
تروریســتی وارد کند، رد می کنند؛ زیرا مشخص 
است که سازمان های افراطی  مشابه »القاعده«، 
هر باری که سرکرده آن کشته شود، باز به کار خود 
ادامه می دهند، به خصوص که آنها متکی به قوانین 
و قواعدی بــرای انتخاب ســرکرده ها و رهبران 
جدید هستند. با این وجود، انتظار می رود کشتن 
القرشی، داعش را هرچند موقت، سردرگم کند 
و منجر به عقب نشینی از استراتژی شود که به نظر 
می رسید القرشــی به دنبال تداوم آن با راه اندازی 

یک جنگ چریکی به ویژه در عراق و سوریه بود.

نگرانی از پادشاهی آینده عربستان

وبگاه خبری بیزینس اینســایدر: این وبگاه در 
گزارشی به وضعیت دولت ســعودی اشاره کرد 
و نوشــت، اعضای هیئت بیعت که باید با پادشاه 
جدید بیعت کــرده و او را تأیید کننــد، وفاداری 
پایینی به »محمدبن ســلمان« ولی عهد سعودی 
دارند و این موضوع موجب نگرانی کشــورهای 
غربی از آینده دولت ســعودی در صورت مرگ 
سلمان بن عبدالعزیز، پادشاه فعلی این کشور  شده 

است.

محمدصادق مصطفوی
کارشناس بین الملل
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دبیرکل اعتراض  اسناد! ناامیدی از صدراعظم  خوردن 

ثمانه اکوان
دبیر گروه بین  الملل

 سفر پوتین به چین و دیدار او با شی جین پینگ، 
رئیس جمهور این کشور با انعقاد قرارداد راهبردی 
15ساله و همچنین بیانیه ای مشترک همراه شد که 
بسیاری از تحلیلگران حوزه بین الملل معتقدند، 
به نقطه آغازین یک اتحاد بین دو ابرقدرت شرقی 
و در عین حال نقطه عطف نظم بین الملل تبدیل 

شد. 
دو رئیس جمهــور چیــن و روســیه در بیانیه 
مشــترک خود بارها از نظم بین المللی نام برده، 
اجرای نظم بین المللی بر اساس حقوق بین الملل 
را در مقابل هژمونــی آمریکایی تعریف کردند و 
در عین حال خواســتار مبارزه با یکجانبه گرایی و 

هژمون گرایی آمریکا در جهان شدند. 
والدیمیر پوتین و شــی جین پینگ در واقع در 
صحبت ها و بیانیه مشترک خود »عصر نوین« در 
نظم جهانی را اعالم کرده و بر حمایت دو کشور 
از یکدیگر در بحران های اوکراین و تایوان تأکید 
کردند. در عین حال، توافق 15ساله پکن و مسکو 
به منزله یکی از توافق های راهبردی بین دو کشور 
که می تواند اتحاد بین چین و روسیه را مستحکم تر 
کند، توانست پیام جالب توجهی را به غرب منتقل 
کند؛ اتحادهای غربی مانند ناتــو و تالش برای 
گســترش آن، از طرف قدرت های شــرقی بدون 
پاسخ نمی ماند و مدل لیبرال دموکراسی تنها مدل 

اداره جهان نیست. 
مســکو و پکــن در عین حال تأکیــد کردند، 
دوســتی و مودت بین دو کشور و ارتباطات هیچ 
»محدودیتــی« نــدارد و در هیــچ زمینه کاری 
»ممنوعیتی« بین دو کشور وجود نخواهد داشت. 
توافق صورت گرفته بین دو کشور که شامل متنی 
5 هــزار کلمه ای در خصوص دوســتی و مودت 
میان دو کشــور اســت، تا حد زیــادی می تواند 
معادالت نظامی و سیاسی غرب را دچار چالش 
کند. رابــرت دالی، مدیر مؤسســه روابط چین 
و آمریکای کســینجر، در همین خصوص گفته 
است اگرچه این توافق، با اتحاد رسمی ای مانند 
ناتو قابل مقایسه نیســت؛ اما این تعهد به معنای 
ایستادگی شانه به شــانه در برابر آمریکا و غرب، 
هم از نظر نظامی و هم از نظر ایدئولوژیکی است. 
برخی از تحلیلگران آمریکایی با این حال اعتقاد 

دارند، می توان این توافق را نقطه ای بر آغاز جنگ 
ســرد جدید بین دو جبهه شرق و غرب دانست. 
زمان بنــدی اعالم این بیانیه در این زمینه بســیار 
جالب توجه اســت. این بیانیه در شرایطی منتشر 
شــد که هر دو طرف به شدت با آمریکا در زمینه 
مسائل سرزمینی شان درگیر هســتد. از یک سو 
چین است و مسئله تایوان و از سوی دیگر روسیه 
اســت و اوکراین؛ دو مســئله ای که این روزها به 
شدت از سوی آمریکا پر رنگ شده و دولت بایدن 
به دنبال ایجاد تنش از طریق پرداختن به آنهاست. 
نکته جالب توجه بعدی توافق برای همکاری 
دو کشور در زمینه فعالیت های فضایی، تغییرات 
آب وهوایی، اینترنت و هوش مصنوعی است که 
 شمشیر را 

ً
نشــان می دهد، چین و روســیه عمال

برای غرب از رو بسته اند. این محورها، محورهای 
اصلی رویارویی غرب با چین و دیگر کشورهای 

قدرتمنــد در عرصــه جهانــی اســت. امنیت 
اینترنت و فضای ســایبری و حمالت سایبری به 
زیرساخت های آمریکا، یکی از عمده نگرانی های 
غرب درباره فعالیت های سایبری چین است که 
همکاری مســکو و پکن در این خصوص نشان 
 جبهه جدیــدی علیه آمریکا در 

ً
می دهد احتماال

این حوزه و حــوزه فناوری های نوین روز در حال 
شکل گیری است. 

این ســند را در عین حال می توان پاسخی به 
کنفرانس دموکراســی در جهان که چندی پیش 
کاخ ســفید برگزار کرد نیز دانست. در این بیانیه 
تأکید شده است، هیچ نســخه ای از دموکراسی 
را نمی تــوان به عنوان نســخه برتــر و نهایی از 
دموکراسی در تمام جهان جاری کرد. هر دو کشور 
در عین حال در این بیانیه، دموکراسی موجود در 
کشورهای خود را از نوع دموکراسی های موفق در 
دنیا دانســتند. به نظر می رسد این مسئله از آن رو 
در بیانیه گنجانده شده است که بایدن تالش کرده 
بود با دعوت نکردن از چین و روسیه در اجالس 
دموکراســی، آنها را سیســتم های سیاسی غیر 
دموکراتیک معرفی کند و حاال این بیانیه پاسخی 

به اقدامات اخیر بایدن به شمار می رود. 
همانطور که رؤســای جمهور چین و روسیه 
در بیانیــه خود اعــالم کرده انــد، می توان گفت 
دورانی جدید در نظم بین المللی آغاز شده است؛ 
دورانی که تالش می شــود نقش آمریکا به مثابه 
یک هژمونی به شدت در تحرکات و فعالیت های 

بین المللی کمرنگ شود.    

معضلنرخبهره
درآمریکا

هفته نامه »اکونومیســت« جلد خود را به 
موضوع سیاست بانک مرکزی آمریکا در 
قبال نرخ بهره این کشــور اختصاص داده 
و عنوان کرده اســت که سیاست افزایش 
نرخ بهره می تواند به تولیدکنندگان آسیب 

زیادی وارد کند. 
بر اساس گزارش اکونومیست، »جروم 
پاول« رئیس فدرال رزرو، به دلیل افزایش 
تورم در آمریکا تحت فشــار قــرار دارد 
 به زودی تغییراتــی را در نرخ 

ً
و احتمــاال

بهره اعــالم خواهد کرد. ایــن در حالی 
اســت که فدرال رزرو با انقباض سخت 
و ســریع سیاســت پولی به دنبال اعمال 
این چشم  انداز،  ناگهانی است.  تغییرات 
بازارهای ســهام را تحت تأثیر قرار داده و 
بسیاری از شرکت ها و صاحب  خانه ها را 
به این فکر واداشــته که آیا عصر نرخ  های 
 بهره پاییــن برای همیشــه رو بــه پایان

 است؟
به نظر می رســد، برای آمریکایی ها، 
افزایش نرخ بهره ترســناک اســت؛ چرا 
 
ً
که بیشــتر نقاط جهان به عصر پول تقریبا
مجانی عــادت کرده  اند. بر این اســاس، 
هیچ یک از کشــورهای گــروه جی  7 در 
طول بیــش از یک دهه نرخ بهره  ای باالتر 
از 2/5 درصد نداشــته  اند. در 1990 نرخ 
بهره در تمام این کشورها باالی 5 درصد 

بوده است. 

افزایشاعتراضات
درکانادا

پس از حدود دو هفته از شــروع اعتراض 
راننــدگان کامیون در پایتخــت کانادا به 
برنامه واکسیناسیون اجباری، پلیس اتاوا 
هشــدار داده است که معترضانی که آنها 
را مصمم و غیرقابــل پیش بینی توصیف 
می کنند، همچنان در شهر حضور دارند. 
این مسئله سبب شــده است اعتراضات 
به اجبــاری بودن واکســن بــه تیتر یک 
روزنامه های آمریکایی نیز تبدیل شــود. 
ارتباطی  راه  بسته شدن  باعث  اعتراضات 
بین آمریکا و کانادا نیز شده است و همین 
مســئله بر نتایج امنیتــی و اقتصادی این 

اقدامات می افزاید. 
به تازگی در اتاوا وضعیت اضطراری 
اعالم شده اســت. هم زمان یک گذرگاه 
مهم مــرزی میــان آمریکا و کانــادا که 
رانندگان کامیون آن را بند آورده بودند، تا 
حدودی بازگشایی شده است. با این حال، 
روزنامــه »وال اســتریت ژورنال« معتقد 
اســت، این مســئله باعث ایجاد ترافیک 
ســنگین در گذرگاه مرزی دو کشور شده 
است و مشخص نیست چه زمانی با این 
اعتراضات برخورد شده و تالش می شود 

که کامیون ها از سر راه کنار روند. 

جهان

پیشخوان

جهان

وجــود  از  شــمالی  کــره  خارجــه  وزارت 
موشک هایی در این کشــور صحبت کرده که 
می توانند آمریکا را هدف قرار دهند و جهان را 
در بهت و حیرت فرو ببرند. وزارت خارجه کره 

شمالی در بیانیه ای اعالم کرد: 
»در جهــان امروز که بســیاری از کشــورها 
زمان شــان را بــا تعامل بــا آمریــکا و تبعیت 
کورکورانــه و تســلیم و اطاعــت از آن هــدر 
می دهند، تنها کشور ما در این کره خاکی است 
که می تواند با شلیک موشکی به سرزمین اصلی 
آمریــکا جهان را تکان دهــد.« این وزارتخانه 
همچنین اعالم کرد: »بیش از 200 کشــور در 
جهان هستند؛ اما تنها تعداد معدودی بمب های 
هیدروژنی، موشــک های بالستیک قاره پیما و 

موشک های فراصوت دارند.«
کره شمالی از ابتدای ماه ژانویه سال جاری 
میالدی تعداد زیادی از موشک های بالستیک 
خود را آزمایش کرده و نشــان داده اســت، هر 

روز در پی افزودن به توان نظامی خود اســت. 
رهبر کره شــمالی نیز بارها اعــالم کرده بود، 
آمریکایی ها نشــان داده اند در مذاکرات جدی 
نیستند و اگر خواهان گفت وگو و حل مشکالت 
بودنــد، باید به تعهدات خــود در قبال پیونگ 
یانگ عمــل می کردند و از خود حســن نیت 
نشــان می دادند. این در حالی است که  یکی 
از ســخنگوهای وزارت خارجه آمریکا نیز در 
بیانیه ای به هیل گفت: »هدف ما خلع ســالح 

کامل شبه جزیره کره است.« 
وی ادامه داد:  »کره شــمالی تهدیدی برای 
صلح و امنیــت بین المللی و رژیم جهانی منع 
اشــاعه اســت. ایاالت متحــده منافع حیاتی 
در بازدارندگــی کره شــمالی، دفــاع در برابر 
تحریکات یــا اســتفاده از زور، محدود کردن 
دسترسی خطرناک ترین برنامه های تسلیحاتی 
این کشور و مهم تر از همه، حفظ امنیت مردم 

خود، نیروهای مستقر و متحدانش دارد.«

   گزارش      تحلیل    

»بوریــس جانســون« این روزها بــرای بقای 
سیاسی خود می جنگد. او در این جنگ نه تنها 
خود را با حزب کارگر و رســانه ها در چالش و 
درگیری می بیند؛ بلکه باید با قانونگذاران هم 
حزبی خود نیز رو به رو شده و آنها را نیز متقاعد 
کند که باید دوران نخست وزیری خود را به پایان 
برســاند. او در تالش برای جلب نظر برخی از 
قانون گــذاران حزبش که از وقوع یک ســری 
رسوایی های مرتبط با او خشمگین بودند، اقدام 

به تغیر برخی از وزرای دولت خود کرد.
بوریس جانســون بعد از ماجرای رسوایی 
»پارتی گیت«، متعهد شد فرهنگ می خواری 
موجود در کابینه را تغییر داده و کســانی که در 
دولت او اینگونه اقدامات را تشــویق می کنند 
نیز برکنــار کند. او حاال پس از انتصاب جدید 
در تیم خود در دفتر نخست وزیری، سپس تیم 
عملیاتی »ناظم های پارلمانی« را هم تغییر داد؛ 
تیمی متشکل از قانون گذارانی که نظم و انضباط 

را در حزب حاکم محافظه کار اعمال می کنند 
تا مطمئن شــوند قانون گذاران از سیاست های 

دولت حمایت می کنند.
ناظم های  رئیــس  اسپنســر«، که  »مارک 
پارلمانــی بود، بــا »کریس هیتــون هریس«، 
قانون گذار و یکی از متحدان نزدیک جانســون 
کــه در طول مناقشــه گزارش هــای مربوط به 
مهمانی های همراه با شکستن قوانین قرنطینه 
اجبــاری در دفتر نخســت وزیری برای جلب 
حمایت قانون گذاران تالش می کرد، جایگزین 
شد. اسپنســر به رهبر مجلس سفالی پارلمان 
انگلیس، یعنی مجلس عوام تبدیل شده و در این 
سمت جانشین جیکوب ریس ماگ، که به نوبه 
خود در ســمت وزیر فرصت های بریگزیت و 
کارآمدی دولتی قرار گرفت، شد. جانسون هفته 
گذشــته به قانون گذاران حزب خود قول داد که 
فعالیت دفتر نخست وزیری خود را یک تکان 

اساسی خواهد داد. 

فرار   از   برکناری
نگاهی به دلیل تغییرات در کابینه جانسون 

آمریکا  در  تیررس
موشک های بالستیک کره شمالی در راه آمریکا

دبیرکل سازمان ملل در نشست کمیته حقوق فلسطینی ها در این 
سازمان که برای انتخاب اعضای دفتر کمیته و تصویب برنامه های 
آن در دفتر سازمان ملل در نیویورک برگزار شد، تأکید کرد: »راهکار 
»دو کشوری« که به تشکیل دو کشور فلسطین و اسرائیل با پایتختی 
قدس پایتخت مشــترک آن دو باشــد، هیچ جایگزینــی ندارد.« 
»آنتونیو گوترش« درباره از دست رفتن فرصت و وخامت اوضاع 
سیاســی، اقتصادی و امنیتی مناطق فلسطینی هشدار داد و گفت: 
»فلسطینی ها با سطح باالیی از سلب مالکیت، خشونت و ناامنی 
مواجه هستند.« او همچنین نگرانی خود را نسبت به خشونت های 

مستمر در سراسر اراضی اشغالی فلسطین ابراز داشت. 

نتایج یک نظرسنجی از دلسردی و ناامیدی روزافزون شهروندان 
آلمانــی از صدر اعظم تازه وارد خود خبر می دهد. با وجود اینکه 
زمان زیادی از عمر دولت ائتالفی جدید آلمان به رهبری »شولتز« 
نمی گذرد، نتایج جدیدترین نظرســنجی به ســفارش هفته  نامه 
»اشــپیگل« از دلســردی نســبت به وی حکایت دارد. به نوشته 
هفته نامه آلمانی، با توجه به شــعارهای صدر اعظم جدید آلمان 
در دوران انتخابات صدر اعظمی، شــهروندان انتظارات باالیی 
از او و رهبری حزب سوســیال دموکرات داشتند؛ اما حاال حدود 
چند هفته بعد از روی کار آمدن شــولتز اعتقاد شهروندان به وی، 

مهارت ها و شایستگی هایش به شدت کاهش پیدا کرده است.

مقام سابق کاخ سفید فاش کرد، دونالد ترامپ، رئیس جمهور 
سابق آمریکا، از ترس افشای علنی، اسناد پاره شده را می جوید 
و می خورد. »اوماروســا مانیگول نیومن« دســتیار سابق کاخ 
ســفید گفت: »ترامپ دوست داشت اسناد مهم و محرمانه را 
پاره کند؛ زیرا متوجه شــد که در مقطعی بسیاری از این اسناد 
حساس فاش خواهند شد.« وی خاطرنشان کرد: »یک بار پس 
از اینکه مایکل کوهن )وکیل سابق ترامپ( دفتر بیضی شکل 
کاخ ســفید را ترک کرد و بعد از او من وارد دفتر بیضی شکل 
 شدم، دیدم دونالد داشت چیزی را می جود که همین االن پاره

 کرده بود.«

اتحاد چین و روسیه چه پیامی برای آمریکا دارد؟

اتحاد شرق در برابر غرب
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مدیریت
بهجایتثبیت

هر گونه تصمیمی که درباره موضوع ارز 
در کشــور اتخاذ می شود، باید با توجه به 
ذخایر ارزی محدود و اعمال مسدودیت 
بر این منابع محدود باشد. ضمن اینکه باید 
تجربه دهه های گذشته را نیز مدنظر قرار 
داده و به آن توجه داشــته باشیم. واقعیت 
این است که در وضعیت موجود، قدرت 
سیاســت گذار برای مانور در بــازار ارز 

وضعیت مناسبی ندارد.
 اگر از این زاویه به دهه 90 و دو تجربه  
ســال های 91 و 97 در اقتصاد ایران نگاه 
کنیم، می بینیم که اصرار به پایین نگه داشتن 
نرخ ارز و تثبیت آن و مبارزه با افزایش تورم 
از طریق تأثیرگذاری روی نرخ ارز، کنترل 
بازار ارز، نرخ بهره، نقدینگی و... اقدامات 
درستی نیست. ما این اشتباه را در دهه 90 
داشتیم و می خواســتیم نرخ ارز را تثبیت 

کنیم.
 در حالی که ماهیت تثبیت ارز اشکال 
دارد؛ بلکه تک نرخی ارز آن هم در فضای 
شناور مدیریت شده ای که نرخ ارز بتواند 
خودش را با سایر متغیرهای موجود تعدیل 
کرده و به اصطالح سرکوب نشود، باعث 
کنترل آسان تر نرخ می شود؛ اما اگر به دلیل 
مالحظات دیگری، مانند پایین نگه داشتن 
قیمت ها و کنترل تورم، دولت نرخ ارز را 
ســرکوب کند، بدون شک این فنر یکباره 
رها خواهد شد؛ چیزی که در دهه90 دو 

بار شاهد آن بودیم.
به طور کلــی، می توان عوامل مؤثر بر 
بازار ارز را دو دسته دانست: یکی عوامل 
زمینه ای و دیگری عوامل بهره برداری که 
دسته دوم سوار عوامل زمینه ای می شوند. 
عوامل مانند مثل نقدینگی، بر هم خوردن 
تراز تجاری کشــور، صــادرات نفتی و 
غیرنفتی و اکو سیســتم ارزی کشــور که 
چند سالی اســت تحت تأثیر تحریم ها 
قــرار گرفته و به تبع آن به بازار دبی، ترکیه 
یا اربیل وابسته است. عوامل بهره بردار هم 
مانند محدودیت های تحریمی،  مواردی 
نرخ سود بانکی و... هستند که همه آنها بر 

روی بازار ارز اثر می گذارند.
 این عوامل باید در جایگاه خودشان، 
تک به تک تجزیه و تحلیل شده تا ضریب 
اثرگذاری هر یک و نااطمینانی های اصلی 
بازار ارز مشخص شود و بتوانیم بازار ارزی 
مدیریت شــده ای داشته باشیم. متأسفانه 
 دیده می شــود که سیاســت گذاران 

ً
گاها

نمی خواهند مشکالت موجود را بپذیرند 
یا فکر می کنند توانایی کنترل مسائل ایجاد 

شده را دارند.
 در حالــی که باید واقع بین باشــیم و 
با واقع بینی کامل، سیاســت گذاری های 
منسجمی را برای همه بازارها اتخاذ کرده 
و ناســازگاری سیاســت ها را رصد کنیم 
تا اگر یک بــازار را مدیریت کردیم، بازار 
دیگری خراب نشود؛ یعنی باید بر اساس 
سیاست گذاری منسجمی جلو برویم که 
هم بازار پول و هم بازار سرمایه، هم بخش 
تولید و هم بــازار ارز را در کنار یکدیگر 

ببیند. 
در واقــع، باید بتوانیم ایــن بازارها را 
شــناور و در تعامل بــا یکدیگر مدیریت 
کنیــم؛ چرا که تمرکز روی یــک بازار به 
معنای از دســت دادن تعادل در یک بازار 
دیگر است. همه را با هم در قالب برنامه 
چهار ســاله در توازن با هم جلو ببریم که 
کمترین فشار به مردم وارد شود و بیشترین 
حرکــت و جهــش را در اقتصاد داشــته 

باشیم.

 BBBB لطفا کمی درباره وضعیت کشــاورزی  
ما طی چند دهه اخیر و ســال های پس از 
انقالب توضیح دهید. بــه نظرتان نقاط 
قوت و ضعف ما در چند دهه اخیر در این 

حوزه چه بوده است؟  
 آمار تولید محصوالت کشاورزی در ابتدای انقالب 
27 میلیــون تن بود که در حال حاضر به حدود 130 
میلیون تن با همان میزان ســطح زیر کشــت رسیده 
اســت. مســئله ای که در افزایش تولید محصوالت 
کشاورزی در چهار دهه گذشــته تأثیر داشته، ایجاد 
ســازمان ها و نهادهایی، مانند جهاد سازندگی بوده 
است. به نظر من، نقش جهاد سازندگی در این زمینه 
بسیار اهمیت دارد. به هرحال یکی از مباحثی که در 
توسعه مطرح است، توسعه در بخش های زیرساختی 
اســت، جهاد سازندگی در این بخش وارد عمل شد 
و توانســت انقالب خوبی در کشاورزی ایجاد کند. 
به نظرم ادغام وزارت کشــاورزی بــا وزارت جهاد 
ســازندگی اشتباه بزرگی بود که با این ادغام هر دوی 
این ســازمان ها فشل شدند. در ســال های اخیر هم 
دولت برنامه مناسبی برای بخش کشاورزی نداشت؛ 
بــرای نمونه، مشــکل قیمت در بخش کشــاورزی 
 بی برنامه مدیریت می شــود؛ به گونه ای که یا 

ً
کامال

قیمت پایین است و کشاورز انگیزه خود را از دست 
می دهد یا قیمت باالســت و همه به ســمت کشت 
محصول گران می روند. در نتیجه پس از یک ســال 
افزایش تولید در یک محصول خاص کشــاورزی را 
با شکســت مواجه می کند. اگر دولت در سال های 
اخیر بحث کشت مکانیزه را دنبال می کرد، بسیاری از 
مشکالت حل می شد؛ چرا که بر اساس مدل کشت 
مکانیزه تمام اطالعات کشــاورزان ثبت می شود تا 
میزان نیاز کشور به محصوالت کشاورزی و الگوی 
کشت مشخص شود؛ اما متأسفانه در یک دهه اخیر، 
 اعتقادی به بخش 

ً
بســیاری از افراد مســئول اصال

کشاورزی نداشتند و بعضی از آنها حتی خودکفایی 
 
ً
در بخش کشــاورزی را بی فایده می دانستند. طبیعتا
این تفکر اجازه نمی دهد که بگوییم باید کشاورزی را 

توسعه داد و در این بخش پیشرفت کرد.

 BBBB دیدگاه شما درباره نبود نظام برنامه ریزی 
برای بخش کشــاورزی و نبــود الگوی 
کشــت چیســت؟ بــه نظرتــان دولت 
سیزدهم برای حل این مشکل باید به چه 

اولویت هایی توجه کند؟
تعیین الگوی کشت از وظایف دولت و حاکمیت است. 
دولت می توانست در سال هایی که گذشت، روی این 
برنامه ها کار کند. یکی از بندهای سیاست های اقتصاد 
مقاومتی، محور قراردادن رشد بهره وری در اقتصاد با 
تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی کار، تقویت 
رقابت پذیری اقتصاد، ایجاد بســتر رقابت بین مناطق 

استان ها، به کارگیری ظرفیت ها و قابلیت های متنوع در 
جغرافیای مزیت های مناطق کشور است. کشور ما از 
14 اقلیم دنیــا 12 اقلیم را دارد. این یعنی ما می توانیم 
12 نوع الگوی کشــت داشــته باشــیم و 12 کارگروه 
کشاورزی در این بخش ایجاد کنیم. اگر خاطرتان باشد 
در گذشــته، یک مدت این طور بود که وقتی تابستان 
تمام می شد ما با محصول خیار خداحافظی می کردیم، 
بعد دوباره در فروردین ماه خیار به بازار می آمد؛ یعنی 
 خیاری در کشور وجود نداشت. 

ً
شش ماه از سال اصال

تا اینکه باالخره یک سری این موضوع را متوجه شدند 
که ما می توانیم در پاییز و زمســتان در جنوب کشــور 
خیار بکاریم، همچنین از کشــت خیار در گلخانه ها 
حمایت کنیم تا در تمام طول سال خیار داشته باشیم. 
در حال حاضر، مانند گذشته نیست و بیشتر کشاورزان 
تلفن همراه دارند، با نصب یک برنامه در تلفن همراه 
کشاورزان می توان آنها را راهنمایی کرد و از این طریق، 
میزان مصرف کشور و صادرات را مدیریت کرد. برای 
نمونه، در حال حاضر، بسیج ســازندگی برنامه ای را 
در این زمینه در دستور کار قرار داده و در یک استان به 
صورت پایلوت دنبال می کند. در سیاست های اقتصاد 
مقاومتی موضوع سهم بری عادالنه عوامل در زنجیره 
تولید تا مصــرف خیلی بند مهمی اســت. اختالف 
قیمت برخی از محصوالت از مزرعه تا مصرف کننده 
 در مقطعی گیالس را از باغدار 

ً
خیلی باالســت، مثال

اســتان فارس کیلویی 12500 تومان می خریدند و در 
تهران کیلویی 140 هزار تومان می فروختند؛ روندی که 
همچنان نیز تا حدودی وجود دارد و ما در این ســال ها 

روال بازاررسانی محصوالت را اصالح نکرده ایم.

 BBBB این موضوع چه پیامدهایی برای اقتصاد 
کشاورزی کشور دارد؟ 

ببینید این موضوعات از وظایف دولت اســت. برای 
نمونــه، از این 140 هزار تومان شــاید 10 درصد هم 
سهم کشــاورز نباشــد، این یعنی هیچ ارزش افزوده 
و هیــچ کاری در زنجیــره تولید تــا مصرف گیالس 

انجام نشده و محصول مستقیم با این قیمت به دست 
مصرف کننده رسیده است. در حالی که در کشورهای 
توســعه یافته به ازای تولید یک تــن محصول غذایی 
کشــاورزی 185 دالر ارزش افزوده ایجاد می شــود؛ 
اما این رقم در کشــورهای در حال توسعه حدود 40 
تا 45 دالر اســت. این یعنی حدود 140 دالر در رقم 
ارزش افزوده اختالف وجود دارد که اگر ما میزان تولید 
محصوالت مان را 120 میلیون تن در نظر بگیریم و این 
میزان را در 140 دالر ضرب کنیم، حدود 17 میلیارد 
دالر می شود؛ یعنی ما می توانیم 17 میلیارد دالر ارزش 

افزوده ایجاد کنیم که نمی کنیم.

 BBBB با وجــود اینکه ما در گذشــته در تولید  
محصول گندم خودکفا بودیم؛ اما دوباره 
به ســمت واردات گندم رفته ایم. نظرتان 

درباره خرید تضمینی گندم چیست؟
ما تحقیقــی روی موضوع خرید تضمینی گندم انجام 
دادیم. دولت یک سال نرخ 1100 تومان را برای خرید 
گندم در نظر گرفت. برخی اعتراض کردند که چرا این 
رقم 1100 تومان اســت؛ در حالی که گندم در سیلوی 
تهران 700 تومان تحویل داده می شــود. در تحقیقات 
ما خطر نکاشتن گندم ارزشیابی شد. همچنین، در این 
 تولید گندم به واردات آن 

ً
تحقیقات بررسی شد که مثال

از لحاظ قیمتی چه مزیتی دارد؟ همه این مسائل نشان 
داد افزایــش قیمت خرید تضمینــی گندم کار معقول 
و درستی اســت. در بحث اهمیت تولید گندم به این 
نکته دقت کنید که اگر طرف های خارجی می دانستند 
ما توانایی تولید گندم را نداریم، به ما گندم نمی دادند 
و برای نمونه ممکن بود آن زمان اگر گندم هزار تومان 
بود، آن را از طرف خارجی 5 هزار تومان می خریدیم. 
در حال حاضر برخی از کشورها مانند آمریکا در حوزه 
گنــدم دامپینگ می کنند؛ به نحوی که گفته می شــود 
آمریکا و چند کشــور دیگر در تعیین قیمت گندم 30 
درصد دامپینگ می کنند. دلیل این مســئله این است 
که گندم یک غذای مهم اســت. کسانی که می گویند 

ایــن قیمت ها برای گندم صرفه نــدارد، گندم را با چه 
قیمت هایی مقایسه می کنند؟

 BBBB!طبیعتا با قیمت های جهانی 
خب قیمــت جهانی را چه کشــوری تعیین می کند؟ 
آمریکایی هــا تعییــن می کننــد. جالــب اســت که 
آمریکایی ها هم بــا دامپینگ قیمت را پایین می آورند. 
دامپینگ به مقایسه های مزیت نسبی آسیب می زند. به 
اعتقاد من، یکی از بحث هایی که در تولید کشاورزی 
خیلی موثر اســت، بدنــه وزارت جهاد کشــاورزی 
است. دولت ها خیلی سیاست های محکمی در بحث 
خودکفایی در برنامه های شان ندارند؛ ولی بدنه وزارت 
جهاد اعتقاد محکمی به این موضوع دارد. هر دولتی که 
در ایران بر سر کار باشد، فارغ از سیاست هایی که دارد 
با همت بدنه وزارت جهاد می تواند خودکفایی در تولید 

محصوالتی، مانند گندم را رقم بزند. 

 BBBB ظرفیت کشــور ما برای کشت نهاده های 
دامی چقدر است؟ به هر حال خودکفایی 
در تولید گوشت و مرغ ما وابسته به تأمین 

این نهاده هاست.
 توان تولید کشــور ما محدود اســت. در زمینه آب و 
زمین های آبــی محدودیت داریم. اگــر همه زمین ها 
را به سمت کشــت دانه های روغنی سوق دهیم، از آن 
طرف نمی توانیم گندم تولیــد کنیم و دانه های روغنی 
جایگزین گندم می شــوند. تنها عاملی که می تواند به 
ما در افزایش تولید نهاده ها کمک کند، این اســت که 
ما با اســتفاده از روش ها و فناوری های جدید بتوانیم 
 وارد 

ً
تولیدمــان را افزایش دهیم. برای نمونــه ما قبال

کننده مرغ بودیم و جزء کشورهایی بودیم که محصول 
نهایی مــرغ را وارد می کردیم. یکی از بندهای اقتصاد 
مقاومتی می گوید مــا باید برای تکمیل زنجیره ارزش 
از وارد کردن محصول نهایی خودداری کنیم و ســعی 
کنیم محصول نهایی وارد نکنیم و ماده خام وارد کنیم. 
اگر هم می خواهیم صادر کنیم باید محصول نهایی را 
صادر کنیم. ما چند سالی به این اصل عمل کردیم؛ به 
نحوی که نه تنها مرغ برای مصرف کشور تأمین کردیم؛ 
بلکه توانستیم صادرات هم انجام دهیم. درست است 
که در سال های اخیر به مشکالتی برخوردیم؛ ولی در 
حال حاضر با وجود اینکه نمی توانیم خوراک دام را در 
داخل کشورمان تولید کنیم، به جای آن می توانیم خود 
مــرغ را تولید کنیم. اینکه خــوراک دام را وارد کرده و 
مرغ تولید می کنیم، برای اقتصاد ما ارزش افزوده ایجاد 
می کند و نیروی کار زیادی در مسیر تولید مرغ از جوجه 
یک روزه تا کاالهای نهایی مشغول به کار می شوند؛ در 
حالی که اگر ما مرغ را وارد می کردیم، باید این ارزش 
افزوده را در خارج از کشور می گذاشتیم و به افراد دیگر 
می دادیم. پس برای حل مشــکل نهاده ها باید بررسی 
کنیم و ببینیم کجاها می توانیم تغییر کشت داشته باشیم.

بازار

یادداشت 

اقتصاد ایران به ارز و درآمدهای ارزی وابســتگی زیادی دارد. 
 فضا برای دالل بازی 

ً
در سایه این میزان از وابستگی به ارز، یقینا

ارزی شــکل گرفته و ســفته بازی های ارزی آســیب هایی را 
بــر اقتصاد کشــور وارد می کند. بنابرایــن، مادامی که دولت 
نخواهد در این خصــوص کاری انجام دهد، باز هم شــاهد 
تکرار تجربیات تلخ ســال 97 خواهیم بود. برای جلوگیری از 
این مســئله، اگر بتوانیم فروش نفت را از طریق بورس انرژی و 
 می توان مســئله وابستگی به 

ً
به صورت ریالی پی بگیریم، یقینا

فروش نفت از طریق ارز را کاهش داد و سایه سنگین دالر را از 
روی اقتصاد کشور برداشت.

کم محلی به دالر
منهای نفت

به گزارش »راشــاتودی«، ســازمان خواربار و کشاورزی ملل 
متحد )فائو( در جدیدترین گزارش خود اعالم کرد، قیمت مواد 
غذایی در جهان در ماه گذشته افزایش یافت و این افزایش ناشی 
از باال رفتن قیمت روغن های گیاهی و لبنیات بوده اســت؛ به 
گونه ای که شــاخص قیمت ها 1.1 درصد باال رفته است. فائو 
اعالم کرد، پیامدهای بحران انرژی، کاهش در دســترس بودن 
صادرات و سایر محدودیت های عرضه و آب وهوای نامساعد، 
قیمت ها را افزایش داده است. بنا بر اعالم فائو، شاخص قیمت 
روغن های گیاهی در ماه ژانویه به نســبت ماه پیش از آن 4.2 

درصد افزایش یافت و رکورد زد.

گرانی  رکورد 
شاخص

موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت ســازمان تجارت جهانی در 
1947 با امضای 23 کشــور جهان با عنــوان اختصاری »گات« 
تشکیل شد. هدف اصلی این سازمان، به حداقل رساندن دخالت 
کشورها در تجارت بین الملل است تا بنگاه های تولیدی از قدرت و 
امکانات رقابتی یکسانی در سطح بین المللی برخوردار شوند. برای 
نمونه، طبق قوانین این سازمان، اگر یکی از اعضا در زمینه عوارض 
گمرکی شرایط مساعدی را به کشوری اعطا کنند، همه کشورهای 
دیگر باید آن شرایط را رعایت کنند. با این حال، شکی نیست که 
 به نفع کشورهایی 

ً
قوانین و شرایط این سازمان در حال حاضر صرفا

است که فناوری های پیشرفته و قدرت رقابت پذیری بیشتری دارند.

گات سازمان 
افزوده

میالد شکری
خبرنگار

بی توجهی و نداشتن اهتمام کافی به ظرفیت های اقتصاد ایران، از جمله نکات مهمی است که همواره در محافل علمی و دانشگاهی به آن اشاره می شود. بخش 
کشــاورزی از آن بخش هایی اســت که تنها با ایجاد یک تحول علمی و بدون افزایش میزان آب مصرفی یا سطح زیر کشت این ظرفیت را دارد که ارزش افزوده ای 
چندین برابر وضعیت فعلی برای اقتصاد ایران ایجاد کند. صبح صادق در گفت وگویی با دکتر محمدحسن وکیل پور، معاون دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت 

مدرس وضعیت کشاورزی را در اقدامات دولت سیزدهم بررسی کرده است.

دولت الگوی کشت را تدوین کند
محمدحسن وکیل پور، معاون دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس در گفت وگو با صبح صادق

محمدرضا رنجبرفالح
 مدیرعامل سابق

 بانک تجارت
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دعایمؤمنانبرایماندن
درمسیرهدایت

مؤمنــان که محبــت خدا را در دل شــان 
احســاس کرده اند و لذت گرمای حضور 
خداوند را در قلب خود چشــیده اند، هر 
کاری را بــرای تعمیق محبــت او انجام 
می دهنــد. این همــان بندگی ای اســت 
کــه مولی الموحدین علــی)ع( درباره آن 
فرموده انــد و بندگی به خاطــر محبت را 
باالترین درجه بندگی دانسته اند. این بندگی 
که ارزش مندترین اســت، باید با عبادت 
و محبت و عمل بیشــتر حفظ شود تا آتش 
عشق به خداوند سرد نشود. نگرانی بندگان 
مخلص خدا در تمام لحظات زندگی این 
است که ناخودآگاه از مسیر بندگی خارج 
نشوند. یکی از زیباترین دعاها در قرآن که 
همه ما آن  را شــنیده و تکرار می کنیم، این 
ْیَتَنا َوَهْب 

َ
 َهد

ْ
 ِإذ

َ
وَبَنا َبْعد

ُ
ل

ُ
 ق

ْ
ِزغ

ُ
َنا الت است: »َرَبّ

اُب«؛  َوَهّ
ْ
ْنَت ال

َ
 أ

َ
ك ، ِإَنّ

ً
 َرْحَمة

َ
ْنــك

ُ
د

َ
َنا ِمْن ل

َ
ل

پروردگارا، پس از آنکه ما را هدایت کردی، 
دل های مان را دستخوش انحراف مگردان، 
و از جانــب خود، رحمتی بر ما ارزانی  دار 
تو خود بخشایش گری.)آل عمران/ 8(  که 
این دعای بندگان صالح خداوند است که 
همیشه شــیطان را در کمین خود می بینند 
و می دانند که شــیطان لحظه ای دست از 
ســر آنان برنمی دارد. اینکه ما در مســیر 
هدایت قرار بگیریم، خیلی مهم است؛ اما 
مهم تر این اســت که در این مسیر بمانیم. 
چه انســان هایی که در طول تاریخ اسالم 
سال های زیادی از عمرشان را کنار پیامبر 
بودند؛  ائمه معصومین)ع(  و  اسالم)ص( 
ولی لحظه ای به خود آمدند که از ایشان جدا 
شدند و دیگر راه بازگشت به سمت هدایت 
را پیدا نمی کنند. خارج نشدن از راه بندگی 
و اطاعت نیاز به استقامت در برابر هرچیزی 
دارد که ما را از خداوند دور می کند. اینکه 
مَّ اْسَتقاُموا« مربوط 

ُ
خداوند می فرماید: »ث

به همه شــئون زندگی اســت، نه فقط در 
مواقعی که جنــگ رخ می دهد. همچنین 
خداوند در ســوره جن، آیه16 می فرماید: 
ْیَناُهْم 

َ
ْسق

َ َ
ِة ل

َ
ِریق

َّ
ی الط

َ
اُموا َعل

َ
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َ
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ً
ق

َ
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َ
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 آب گوارایی بدیشان 
ً
پایداری ورزند، قطعا

نوشانیم. آب گوارا را می توان یک مقام در 
نظــر گرفت که فقط نزد خداوند اســت و 
نصیب بهترین بندگان. هرچند نمی دانیم 
این مقام و جایگاه چیســت؟ اما مطمئنیم 
بهترین پاداشــی اســت که خداوند برای 
بندگان خود در نظر گرفته اســت. شــاید 
آن قدر ویژه است که نخواسته نام آن را ببرد. 
جالب آن است  که وقتی در ذهن مان تصور 
کنیم خداوند چقدر ما را دوســت دارد و 
چقدر می تواند در پاداش دادن با دســت 
بــاز عمل کند، خود لــذت عجیبی دارد، 
 آن پاداش چیست، 

ً
 وقتی ندانیم دقیقا

ً
اتفاقا

لذتش بیشــتر می شــود. خداوند در قرآن 
در قالب های متفاوت به انســان یادآوری 
می کند که برخی رفتارها باعث بیرون شدن 
از دین و انسانیت است، پس نسبت به آنان 
مراقبت داشــته باش که نمونه آن در آیات 
151 و 152 ســوره مبارکه انعام به وضوح 
دیده می شــود. همه این تذکرها و تأکیدها 
برای لحظات ســخت است. لحظاتی که 
فتنه ای اتفاق می افتد و بسیاری از مؤمنان را 
در مسیر ضاللت قرار می دهد. فتنه هایی که 
در هر عصر وجــود دارد و نمونه اش را در 
بیان شریف امیرالمؤمنین)ع( در خطبه151 
نهج البالغه می بینیم که همه چیز را از بین 
می برد و کمتر کســی است که از آن سالم 
خارج شود. فتنه ای که مردم در عصر امام 
علی)ع( به آن توجه نکردند و دیدیم که چه 

تلفات معنوی و مادی زیادی ایجاد کرد.

میرزا اســماعیل دوالبی: از هر چیــز تعریف کردند، بگو مال 
خداســت و کار خداســت. نکند خدا را بپوشــانی و آن را به 
 خودت یا به دیگران نســبت بدهی که ظلمــی بزرگ تر از این

 نیست.
 اگر این نکته را رعایت کنی، از وادی امن سر در می آوری. 
هر وقت خواستی از کسی یا چیزی تعریف کنی، از ربت تعریف 

کن. بیا و از این تاریخ تصمیم بگیر حرفی نزنی مگر از او. 
هر زیبایــی و خوبی که دیدی رب و پروردگارت را یاد کن، 
همان طور کــه امیرالمؤمنین)ع( در دعــای دهه  اول ذی حجه 

می فرماید: »به عدد همه چیز های عالم ال اله اال الله بگو.«

دین

آیه

 هنگامــی که زندگــی اجتماعی شــکل گرفت و 
انسان ها احساس کردند در جمع و استفاده از منابع 
و منافع مــادی برای زندگی خود توانایی محدودی 
دارند، پس سعی کردند ســهم بیشتری برای خود 
و سهم کمتری برای دیگر انسان ها در نظر بگیرند. 
نتیجه   اینکه انسان های ضعیف در این میان سهم شان 
همیشــه کمتر بــود؛ زیــرا در حفــظ و نگهداری 
داشته های شــان قدرت کمتری داشتند. آدم ها رفته 
رفته در طبقات مختلف تقسیم شدند و حقوق شان 
به اشکال مختلف پایمال شــد. حتی آنان که جزء 
طبقات باالتر بودند، حق شان از سوی قدرتمندترها 
پایمال می شد؛ ولی دل شــان به این خوش بود که 
به افراد ضعیف تر دسترســی دارنــد و از این ناحیه 
می توانند کســری های خود را جبــران کنند. البته 
این وضعیت همیشه با اعتراض انسان هایی مواجه 
شده و روش هایی برای برهم زدن این نظم طبقاتی 
از ســوی آنان پیش گرفته می شــد. آنها یا از مردم 
قدرت مــادی می گرفتند تا صادقانه یا غیرصادقانه، 
حق و حقوق شــان را با جنگ به آنــان بازگردانند 
یا قــدرت معنوی می گرفتند تا بــا مباحث علمی، 
آگاهی بخشی، اطالع رسانی و وضع قوانین احقاق 
حق کنند. افرادی که با مباحث علمی قصد حرکت 

به ســمت ایجاد موازنه و عدالت داشــتند، شروع 
کردند به بررسی زندگی انسان ها و اتفاقات مختلف 
تا با کســب تجربه عدالت را در زندگی انســان ها 
ایجاد کنند. البته در میان آنان همیشه کسانی بودند 
که راه را اشــتباه می رفتند و در استدالل های علمی 

مرتکب خطا می شدند. 
خداوند که خالق انسان هاست، برای رفع ظلم 
و پایمال نشــدن حق انسان ها پیامبرانش را فرستاد 
تا مردم را با »علم زندگی« آشــنا کنند؛ اما بیشــتر 
انســان ها راه نافرمانی و جهالت را پیش گرفتند تا 
بتوانند در مسیر قبل حرکت کنند. در کل انسان برای 
عمل به هــر چیزی علم آن را نیاز دارد؛ آن  هم علم 
کامل و صحیح. پس برای این  کار سعی کرد به توان 
خود تکیه کند، نه توانی که خداوند در اختیارش قرار 
داده بود. ما معتقدیم در کســب علم برای دوری از 
ظلم و بی عدالتی باید به دین و تبیین ائمه  اطهار)ع( 
مراجعه کنیم؛ زیرا ایشــان مانند انسان های دیگر 
نیستند که به استادی نیاز داشته باشند یا سعی کنند 
با توسل به آزمون و خطا یک مسئله علمی را ایجاد یا 
حل کنند. پیامبر خدا)ص( و اهل بیت طاهرش)ع( 
خودشان علم هستند نه اینکه در محضر کسی درس 
خوانده باشند و پس از تالش های مجدانه به موضوع 
آن هم مختصر علم پیدا کرده باشند. به همین دلیل 
اســت که می گوییم انسان ها برای شناخت زندگی 

باید به سمت ایشان حرکت می کردند. 
در مــورد عدالــت و احقاق حق می تــوان به 
بیانات ائمــه معصوم)ع( مراجعه کنیم و از محضر 

آنان بیاموزیم تا به اســم ایجاد عدالت دچار بسط 
بی عدالتی نشــویم. امیرالمؤمنیــن)ع( که الگوی 
عدالت در رفتار و حکومت برای ماســت، بیانات 
شــریفی در این خصوص دارند که فقط قطره ای از 
دریــای آن را می توانیم در این چند جمله بررســی 
کنیم. ایشــان عدالت و مواسات و ایجاد موازنه در 
زندگی بشــر را اول تعریف فرمــوده و بعد اهمیت 
آن را و بعــد لــوازم آن را و بعــد نیازمندی های آن 
را به ما معرفــی می فرمایند. امــام)ع( در تعریف 
عدالــت می فرماینــد: »عدل، ســتم نکــردن و 
انصاف است و احســان، نیکویی کردن و بخشش 
است.«)قصارالحکم، ص231( حضرت علی)ع( 
عدل را »رستگاری و کرامت«، »برترین فضایل«، 
»بهترین خصلت« و »باالتریــن موهبت الهی« و 
»مأنوس خالیق« و موجب »افزایش برکات« ذکر 
می فرمایند.) شرح غررالحکم، ج1، ص11( به نظر 
امام)ع( »جوهره و هسته اصلی ایمان، عدالت است 
و تمام نیکویی ها از آن سرچشمه می گیرند.« عدالت 
کاربرد پیچیده ای در زندگی انسان داشته و در تمام 
عناصر زندگی فردی، اجتماعی و سیاســی جریان 
دارد. انسانی که بخواهد عدالت داشته باشد نه تنها 
خود را مکلف در برابر انســان ها می بیند، بلکه در 
مورد تمامی موجودات و مخلوقات عدالت را جزء 
اصول خود برمی شمارد. امیرمؤمنان)ع( در حیات 
سیاسی شــان ما را به نکته مهمی در مورد عدالت 
می رساند و آن، اینکه برای بسط عدالت در جامعه 
اول نیاز به حکومتی با اندیشه عدالت خواهانه داریم 

و عواملی پاک دســت که حکومت را برای رسیدن 
به عدالت کمک کنند و نفســی کــه عدالت خواه 
باشد. ایشان در بیانات شان مهم ترین عامل قدرت 
سیاســی را عدالت می داننــد و می فرمایند: »هیچ 
چیــزی همانند عدالــت، دولت هــا را محافظت 
نمی کند.«)شــرح غررالحکــم، ج5، ص70( و 
»رعایت عــدل، موجب تداوم قدرت و اقتدار نظام 
سیاسی می گردد.« )همان، ج2، ص172( حیات 
فردی، اجتماعی و سیاسی به  عدل است؛ زیرا اگر 
عدالت وجود نداشته باشد، زندگی شکل نمی گیرد، 
رشد امکان پذیر نمی شود و توسعه اتفاق نمی افتد. 
این حکومت به کارفرمایی دین شناس هم نیاز دارد 
که بتواند محافظ و مراقب عدالت باشــد. امام)ع( 
 حکومت کردن را شایســته کسانی می داند که 

ً
اوال

 زمامداران 
ً
توان مند هستند و فرمان پذیر خداوند. ثانیا

سالم. ایشان می فرمایند: »کار مردم جز به شایستگی 
زمامداران سامان نمی یابد.«)نهج البالغه، خ216( و 
نیز »آفت کارها ناتوانی کارکنان است.« کارکنانی 
که هم متقی هســتند و هم متخصــص، می توانند 
عدالت گســتر باشــند. به همین دلیل طلحه و زبیر 
را شایسته مســئولیت ندیدند؛ چون سالمت نفس 
نداشــتند.)تاریخ طبری، ج3، ص459( ایشــان 
نقص در هر یک از لوازم عدالت گســتری را نقص 
عدالت در جامعه می دانند و به  ما می آموزند که برای 
جامعه ای عادل باید خودمــان، مدیران و نخبگان 
و نیــز قدرت سیاســی، همگی عدالت دوســت و 

عدالت خواه واقعی و حقیقی باشیم.

بسط عدالت 
   مکتب    

سیدحسین
خاتمی خوانساری
دبیر گروه معارف

آیات آخر سوره حشــر، 12 اسم از اسمای الهی 
است و بسیار اسرارآمیز است. همچنین شش 
آیه ســوره حدید جزء اسراری است که در 
میان انبیاء، خداونــد پیغمبر خاتم)ص( 
را به این ســّر مختص کرده و پیغمبر نیز 
امیرمؤمنان)ع( را به این ســّر اختصاص 
داده اســت. در آیه »هــو االول و االخر و 
الظاهر والباطن و هو بکل شیء علیم« بکل 
شیء علیم، علم ذهنی نیست؛ بلکه به معنای این 
است که خداوند، خود حضور دارد و در آن 
روایت از حضرت سیدالشهداء)ع( 
که جوانــی گرفتــار هوس از 
نیز  کرد  چاره جویــی  امام 

حضرت فرمود:
خدا  مملکت  »از   
بیــرون رفته و 

هر چه می خواهید انجام بدهید.«
 باید این را باور کنیم که انقالب هنر ملت و امام 
نبود و امام)ره( نیز خوب متوجه بودند که خرمشهر 
را خدا آزاد کرد و می دانستند خود کاره ای نیست 
و چون خود را کاره ای نمی دانستند، خداوند نیز 
به دســت امام معجزه کرد، همچنــان که بیرون 
کردن شاه امری عادی نبود؛ بلکه اعجاز بود. هیچ 
فردی نمی توانست امام راحل را مغلوب کند؛ زیرا 
امام)ره( به قدرت الیزال تکیه داشتند، اگر مروری 
از اول انقالب داشته باشید، از آشوب های ابتدای 
انقالب، جنگ هشت ساله، حمله به طبس و فتنه 
88 این آتش ها را چه کسی خاموش کرد؟ خدای 
متعال بنا ندارد بدون امتحان چیزی به ما بدهد و ما 
را امتحان می کند. انقالب کالس توحید است؛ از 
اول تا امروز خداوند همه کاره است و امید و تکیه 
ما به خدای متعال بوده و بناســت این انقالب به 

انقالب حضرت مهدی)عج( متصل شود.
 بنابراین مــا عبادتی باالتــر از امید نداریم و 
گناهی نیز باالتر از یأس از رحمت خداوند وجود 

ندارد. 
در غیبت بــودن امام زمان)عــج(، برای این 
است که چراغ امید خاموش نشود؛ زیرا همین که 
می دانیم صاحب داریــم، به ما آرامش می دهد و 
هیچ کس نمی تواند ایــن  را پایمال کند، بنابراین 
فکر نکنید اگر عده ای خیانت کردند، خون شهدا 
پایمال شد؛ چرا که خداوند وعده داده است، خون 
شهید را حفظ می کند.  اینکه درباره امید گفته شد، 
برای این اســت که کلید و مــادر امید، حضرت 
زهــرا)س( اســت و آخریــن وســیله حضرت 
زهرا)س( است و اگر از همه جا ناامید شدید در 
خانه حضرت را بزنید، برای اینکه لیلةالقدر است 

و در طول سال همه منتظر شب قدر هستند.

خداوند  عامل، حافظ و پاسدار انقالب اسالمی
   منبر    

همه چیز برای خداست
سلوک

مدنی مسئولیت   
راهنما

حجت االسالم علی رحمانی سبزواری:  در برخی واکسن ها، 
مراحل گوناگون مطالعاتی، بالینی و آزمایش سالمت محصول، 
به طور کامل طی شــده و در برخی دیگــر، این مراحل به طور 
کامل طی نشــده  است. مالک، شــرکت یا دولت تولیدکننده 
واکســن، از دیگر مواردی است که در مســئله واکسیناسیون 
اهمیت دارد. واکســن ها گاهی به دلیل ناسازگاری با بدن فرد 
دریافت کننده، سبب آســیب به افراد یا مرگ آنان خواهد شد. 
از آن جایی که احکام مباشرت و سبت نسبت به آسیب یا مرگ 
افراد متفاوت اســت، احکام مســئله ضمان دیه نیز در این باره 

متفاوت خواهد بود.

 شراکت با بدهکار خمس
احکام

گفتاری از  حجت االسالم والمسلمین کاظم صدیقی

پرسش: اگر برای نمونه چهار نفر با هم صد هزار تومان به عنوان 
شــراکت برای به کارگیری در یک کار تولیدی سرمایه گذاری 
کنند و یکی از آنها خمس ندهد، آیا شراکت با او صحیح است 
یا خیر؟ و آیا دیگر شــریکان می توانند مال فردی را که خمس 
نمی دهد، به عنوان قرض الحســنه گرفته و به کار بیندازند؟ و 
به طور کلی اگر چند نفر با هم شریک باشند، آیا بر هر کدام از 
آنها واجب است خمس درآمد خود را به طور مستقل بپردازد یا 

اینکه خمس باید از صندوق مشترک پرداخت شود؟
ق گرفته، 

ّ
پاسخ: شراکت با شخصی که به سرمایه اش خمس تعل

ولی آن را نپرداخته است، اشکال ندارد. 
 اجوبة االستفتائات، س940 

ابوالفضل نبیئی فرکی
کارشناس علوم دینی

نگاهی به مسیر اجرای عدل در جامعه از نگاه امیرالمؤمنین علی)ع(
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پرونده

جهاد 
سراسری

 نگاهی به اهمیت تبیین واقعیات
 انقالب اسالمی برای نسل جدید

ملیحهزرینپور
خبرنگار

 BBBB رهبر معظم انقالب درباره جهاد تبیین خیلی 
تأکید دارند، جهاد تبیین به چه معناســت و 

سیاسیون در این حوزه چه تأثیری دارند؟
»تبیین« پرداختن به علل اصلی و شــرایطی است که یک 
ماجرا یا رخداد شکل می گیرد. اگر در این پرداختن ریشه 
قضایا درست دیده نشده و برای مخاطبان مشخص نشود، 
ممکن اســت در ادامه با توجه به فضا و تهاجم رسانه ای 
که وجود دارد، اصل ماجرا و عوامل مؤثر در آن گم شــود. 
بنابراین، این را هم در بیان خداوند در قرآن ببینیم که قصص 
انبیاء را از زبان وحی خداوند بیان می کند، که به چه علت 
قومی موفق شدند و به چه علت امتی دچار مشکل شده و 
از مســیر خارج شدند و اشاره می کند که تبیین کردن یک 
سنت الهی و امر مهمی است که هر یک از انبیاء که آمدند، 
انبیاء گذشته خود را نقل و روایت کردند تا این مسیر الهی 
گم نشود؛ مسیری که اگر اندکی خودسرانه عمل شود، به 
بیراهه می رود. می بینیم برخی افرادی که با انقالب آمدند، 
اآلن دســت در دست آمریکا و اســتکبار دارند و سمت و 
سوی شــان این است که می شــود طرفدار امام بود و از آن 

طرف طرفدار آمریکا هم بود!
بخش اعظم این جهاد تبیین را صداوسیما و رسانه ها، 
نشریات و ناشــران کتاب های تاریخی و جشنواره ها باید 
ایفا کنند و نگذارند روایت اصلی گم شــود. جهاد تبیین 
امروز هم در عرصه هــای گوناگون فرهنگی، اجتماعی و 
تاریخی مهم است و هم در مباحث سیاسی اهمیت دارد؛ 
چنانچه امروز عده ای به دنبال این هستند تا با روایت های 
وارونه انقالب و امام، قانون اساسی و والیت فقیه را به نحو 
دیگری نشــان دهند؛ اما توجهی که رهبر معظم انقالب 
به جهاد تبیین و روشــنگری و روایت های صحیح کردند، 

تکلیف همه ما را روشن می کند.

 BBBB تبیین در حوزه سیاســی به چه معناســت؟  
ورودکنندگان به حوزه جهاد تبیین باید چگونه 

عمل کنند؟
در تبیین نشــان دادن شــاخص یا آنچه تنظیم کننده است 
و روایتی که می خواهد مطرح شــود، مهم است؛ یعنی ما 
چرا می خواهیم بگوییم که»ال الله اله الله«؛ یعنی خدا را 
شاخص و میزان قرار می دهیم. حضرت امام)ره( فرمودند 
پشتیبان والیت فقیه باشید تا به مملکت شما آسیبی نرسد؛ 
یعنی والیت فقیه در جامعه انقالبی و اسالمی میزان است. 
هرکسی نمی تواند ادعا کند که من تبیین می کنم و چه بسا 
به جای روشنگری و نشان دادن چهره درست، جامعه را به 
سمت گنگی و نادانی سوق می دهد. اندیشه و مکتب امام و 
 مشخص است؛ 

ً
منشور گام دوم رهبر معظم انقالب کامال

رهبری روایتی را مربوط به ۴۰ سالگی انقالب انجام دادند 
و یــک روایتی هم در مورد آینده پیش رو که ما به ســمت 
حرکت به آن سو هستیم، نشان می دهند؛ این روایت ها باید 
شاخص قرار بگیرد و اگر کسی می خواهد به جبهه تبیین 

ورود کند، باید این گونه عمل کند.
هر روایتی که امید را از بین ببرد و دست دشمن را برتر 
نشــان داده و ما را حقیر و کوچک نشــان دهد و در واقع 
ما را فرمانبر آمریکا نشــان دهد، بــا مکتب امام و رهبری 
سازگاری ندارد. جهاد تبیین مؤلفه هایی دارد؛ از جمله آنها 
عدالت خواهی، مبارزه با فســاد و مبارزه با استکبار است. 
تبیین باید جبهه مقاومت را تقویت و جبهه کفر را رســوا 
 با اصل 

ً
کند؛ وگرنه به اسم تبیین حرف دیگری را زدن قطعا

و اســاس واقعیت های انقالب و سیاست های آن مغایرت 
دارد.

کســی که می خواهد تبیین کند، باید انقالب اسالمی را 
بشناسد و اندیشه امام و رهبر معظم انقالب را بداند و به انقالب 
اسالمی معتقد باشد، خودش هم انقالبی باشد و دنیاطلبی بر 
او اثر نکرده باشــد و سبک زندگی اش با مردم همراه باشد، از 
دشمن شناسی قوی برخوردار باشد و بر جبهه مقاومت و قدرت 
جهان اسالم واقف باشد. از این طریق می توان تبیین انجام داد 
وگرنه صرف اینکه کسی با انقالب همراه بوده، کفایت نمی کند 
و باید با اندیشه و دیدگاه های انقالب و عمق باورهای انقالب 
همراه باشــد تا بتواند از انقالب و آنچه در مســیر آن حرکت 
می کنیم، تبیین درستی ارائه دهد و مجاهدانه بتواند امید را در 

جامعه و نسل های آینده زنده نگه دارد.

 BBBB تبیین از جنبه سیاســی چه تأثیــری بر جبهه  
سیاه   نمایی دشمن خواهد داشت؟

 هر جا که نور باشد، ظلمت فرار می کند؛ تبیین هم 
ً
قاعدتا

از جنس نور اســت. در همین منشور گام دوم رهبر معظم 
انقالب آنقدر مطالب دقیق، عمیق و اساســی گنجانده اند 
که می تواند به همه کسانی که می خواهند جزء لشکر تبیین 
و جهادگران تبیین باشــند، کمک کند؛ لذا باید منشور گام 
دوم رهبر فرزانه انقــالب را دقیق بخوانند؛ چراکه بهترین 
بن مایه برای صحبت کردن، نوشتن، راهنمایی و پرسش و 
پاسخ همین منشور گام دوم است. این منشور در واقع نوری 
می تاباند و چراغ راهی اســت که می تواند هم نفوذی های 
داخلــی و هم بــی هویت هایی را کــه حرف های غلط و 
اشتباهی برای تخریب چهره انقالب می زنند، رسوا کرده و 
با استدالل و منطق از صحنه به در کند و هم می تواند آبی بر 

آسیاب سیاه نمایی دشمن باشد.

 BBBB آیا چنین روشنگری هایی می تواند چراغ راه  
مردم باشد و امید را به جامعه تزریق کند؟

 همینطور اســت؛ روایت انقالب ما همچون روایت 
ً
قطعا

ماشینی است که ما درونش نشسته ایم و در حال حرکتیم، 
دائم باید مراقب باشیم تا ترافیک مقابل مان به ما صدمه ای 
نزنــد و درعین حال در آینه به عقب هم نگاه  کنیم تا خللی 
به ما وارد نشــود؛ یعنی چشمان مان را باز نگه می داریم تا 
واقعیت ها را به گونه دیگری نبینیم. با این تمثیل بسیار ساده 
ما تکلیف مان را در انقالب می دانیم، مردم ما بدون چشم 
باز و بدون دیدن صحنه به صورت شفاف نمی توانند مسیر 
را ادامــه بدهند و راننده ای که نه بتواند اطراف را ببیند و نه 
هوای جلو و عقب مرکب خود را داشته باشد، حتما دچار 
انحراف می شــود. وظیفه فضای مجازی و رسانه ملی در 
این زمینه دم به دم است و چیزی نیست که بخواهیم آن  را 
متوقف کنیم. دم به دم ما باید در هر کجا که هستیم بتوانیم 
در مقابل و پشت سر، وضعیت و جایگاه مان را تنظیم و با 
آسودگی خاطر حرکت کنیم؛ در این صورت جهاد تبیین 

می تواند چراغ روشنی برای تزریق امید به جامعه باشد.

اشاره چندین باره رهبر معظم انقالب بر جهاد 
تبیین را می تــوان آغاز نهضتی دانســت که با 
تولید ادبیات فاخر به دنبال شناســاندن حقایق 
انقالب اسالمی و خنثی سازی تبلیغات مسموم 
رسانه های نظام سلطه خواهد بود. برای درک 
بهتر مفهوم تبیین می تــوان از تضاد این مفهوم 
اســتفاده کرد. واژگانــی ماننــد ابهام افکنی، 
تحریف، کتمــان حقیقت، تحریــف و قلب 
واقعیت و نیــز پنهان ســازی و تاریک کردن و 
منحرف کــردن حقیقت، نقطــه مقابل تبیین 
هســتند. تضادی که در نبرد روایت ها از سوی 
سیاسیون و رسانه های غرب به کار گرفته می شود. 
با توجه به موفقیت انقالب اسالمی و ۴3 ساله 
شدن انقالب بدون اینکه کمترین تخطی ای از 
آرمان خود داشته باشد، دشمن با اتخاذ راهبرد 
»انحراف سازی« به دنبال تغییر مسیر انقالب از 
رویکرد خود، یعنی »استعمارستیزی« و »امید 
به آینده«  برای رســیدن به اهداف خود است. 
غرب که دهه هاســت بحث سکوالریســم را 
مطرح می کند و  رابطه بین حکومت و دین را به 
طور کامل رد می کند و برای موفقیت حکومت 
دینی هیچ گونه ارزش و اعتباری قائل نیســت، 
حال با موفقیت جمهوری اسالمی، دچار یک 
»تهی ســازی گفتمانی« شده است که به ناچار 
به ســمت ابهام افکنی و پنهان ســازی حقایق 
انقــالب اســالمی رفته اســت. در این جنگ 
روایت سازی ها، ضرورت تبیین از دستاوردها و 

حقایق انقالب اسالمی وجود دارد. 
 برای موفقیت در این نبرد سرنوشت ساز دو 

رویکرد را باید مورد توجه قرار داد: 
الف ـ رویکرد ایجابی: به نظر می رسد با توجه 
به دالیل متعدد هنوز دســتاورد و پیام انقالب 
اسالمی برای بسیاری از نسل جوان به قدر کافی 
گفته نشده است؛ یعنی در این مرحله انقالب 
اســالمی برای برخی به طور کامل شناسانده 
نشــده اســت. لذا باید با عقالنیت و منطق و 
بهره گیــری از ابزارهای نوین امروزی از جمله 
فضای مجازی تحت مدیریت داخل، حقایق و 

راهبرد و دستاوردهای انقالب اسالمی را بسط 
و گسترش داد. رویکردی که فوریت آن احساس 
می شود و نباید این راهبرد، محدود به یک زمان 

خاص باشد. 
بـ  رویکرد واکنشی و پدافندی: تهاجم دشمن 
علیه انقالب اسالمی برای تحریف واقعیت های 
انقالب اسالمی به اندازه ای است که تا به حال 
هیچ کشــوری نمونه آن را ندیده است. حجم 
شــبکه های فارســی زبان در بســتر ماهواره و 
فضای مجازی به اندازه ای اســت که می توان 
ادعا کرد سیاســت دشــمن در تغییر ادراکات 
مردم کشورمان نهفته است. رویکرد پدافندی 
و واکنشی به دنبال این است که به خنثی سازی 
رفتار دشمنان انقالب اسالمی برای به انحراف 
کشــاندن و تحریف یا کتمان حقایق نزد افکار 
عمومی بپــردازد. در واقع، در این رویکرد باید 
جلوی سیاست های دشمن ایستادگی کرد. به 
تعبیر رهبــر معظم انقالب در قبال این حرکت 
گمراه کننده ای که از صد طرف به سمت ملت 
ایران ســرازیر اســت و تأثیرگــذاری بر افکار 
عمومی که یکی از هدف های بزرگ دشــمنان 
ایران و اســالم و انقالب اسالمی است و دچار 
ابهام نگه داشــتن افــکار و رها کــردن اذهان 
مردم و به خصوص جوان ها، »حرکت تبیین« 
خنثی کننــده این توطئه  دشــمن و این حرکت 

دشمن است.

 Bبهره سخن
متأســفانه وضعیــت اقتصــادی و بیماری 
منحوس کرونا کشــور را در وضعیت سختی 
قــرار داده اســت و میــدان را برای دشــمنان 
انقالب اســالمی با بزرگنمایی مشــکالت و 
کتمان واقعیت در مســیر بی اعتمادســازی باز 
کرده است؛ به گونه ای که هجمه دشمن در این 
چند سال اخیر به شــدت زیاده شده است. در 
واقع در این برهــه از زمان غرب با تمام توان و 
با »آشکارسازی« دشمنی همه جانبه خود، برای 
مدیریت افکار عمومی تــالش می کند. تبیین 
حقایق، امیدبخشی و ترســیم آینده روشن از 
دستاوردهای انقالب اسالمی می تواند دشمن 
را در این میدان نیز مانند عرصه های دیگر ناامید 

کند. 

 موفقیت
 درنبردگفتمانها
شدنیاست

پیش درآمد 

صابرمحمدی
خبرنگار

نورواقعیت  تاباندن
برسیاهنماییها

مجتبی شاکری در گفت  وگو با صبح صادق

این روزها دشمن مدام به دنبال سیا ه نمایی و تخریب چهره کشور چه در اذهان عمومی داخلی و چه خارجی است تا دستاوردهای 
سیاســی و بین المللی و موفقیت های کسب شده در مســیر مذاکرات را کمرنگ جلوه دهد؛ از این رو ضرورت دارد با توجه به 
دغدغه مندی رهبر معظم انقالب در عرصه جهاد تبیین، مســئوالن و سیاستمداران آگاه وهوشیار باشند تا با روشنگری اجازه 
ندهند دشمن به مقاصد شومش برسد. در همین زمینه با »مجتبی شاکری« جانباز دفاع مقدس، فعال سیاسی و دبیر کل جمعیت 

ایثارگران انقالب اسالمی گفت وگویی داشتیم که در ادامه می خوانید.

 BBBB به نظر شما، جهاد تبیین در عرصه فناوری و علمی
به چه صورت باید رقم بخورد؟

جهــاد تبیین یعنی آنچه دشــمن قصــد تغییــر آن را دارد و 
می خواهد چیز دیگــری را در اذهان جا بیندازد. طبق چیزی 
که حضرت آقا تأکید دارند، تالشــی در جهت خنثی ســازی 
دشــمن و فعالیت هایش است و به عبارتی جهاد تبیین، یعنی 
روشن ســازی، شفاف ســازی و ارائه درســت موضوعی که 
مورد توجه دشمن و ماســت. جهاد علمی در حوزه علمی و 
بحث های سالمت، یعنی اینکه ما به درستی به مخاطبان مان به 
ویژه نسل جوان و آنهایی که در حال آموزش فعالیت های علمی 
هستند، تبیین کنیم که علم چه جایگاهی را در اسالم داشته و 
چه اهمیت و اثری را برای پیشرفت کشور در زمینه اقتدار، رفاه 
و رونق جامعه به دنبال دارد. اگر این مهم انجام شود و تالش 
دشمن برای القای اینکه شما نمی توانید، زیرساخت های الزم 
را ندارید، فاصله شما از دنیا خیلی زیاد است و تالش های تان 
بیهوده اســت و... را بتوانیم برای جامعه خنثی کنیم و نشان 
بدهیم که می توانیم پیشــرفت کنیم و به نتیجه برسیم؛ به نظر 
مــن جهاد تبیین در حــوزه علم و فنــاوری را به منصه ظهور 

رسانده ایم. 

 BBBB وظیفه مسئوالن و فعاالن حوزه علم و فناوری  
و پزشــکی در امر جهاد تبیین چیست و چطور 
باید با تبیین جلوی سیاه نمایی دشمن را در حوزه 

پزشکی و فناوری و علمی کشور بگیریم؟ 
در این عرصه و عرصه های مشابه فقط صحبت ها و مکتوبات 
نیســت که در ذهن و دل مردم اثر می کنــد؛ از طرفی این کار 
نمی تواند خیلی در جامعه مخاطب عمیق و تأثیرگذار باشد؛ 
بلکــه مخاطبان بایــد نتیجه این فکر و این نــگاه و این تبیین 
را در عمل ببینند. اگر دیدند، باورشــان قوی می شــود؛ برای 
نمونه بنده  ای که تأثیری در توسعه علم و فناوری، یا مدیریت 
و ســرمایه گذاری در این عرصه دارم، باید به نحوی عمل کنم 
کــه نتایج آن بروز و ظهور پیدا کند و در عمل از ســوی مردم 

دیده شود. 
فــرض کنید اگر از فضا صحبت می کنیــم، اگر از قدرت 
دفاعی صحبت می کنیم، از ربات و هوش مصنوعی و خودروی 
 نشان دهیم که به 

ً
خورشیدی و... صحبت می کنیم، باید عمال

همه اینها دست پیدا می کنیم، کیفیت خوب ارائه می کنیم و در 
حوزه ســالمت انواع و اقسام داروهای مهم و حیاتی را تولید 
می کنیم و به دســت مردم می رسانیم؛ آن وقت آن حرف های 
ما هم اثر می گذارد که ما توانمندیم و می توانیم به قله های علم 
دست پیدا کنیم و آنچه دشمن می گوید و می خواهد جامعه را 

تخریب کند هم خود به خود خنثی سازی می شود.

 BBBB این تبیین چه خللی به جبهه دشــمن که تمام قد 
به دنبال وارونه نمایی دستاوردهای ما در عرصه 

علمی و فناوری است، وارد می آورد؟

بدیهی است که مانند جبهه جنگ سرد وقتی دشمن احساس 
کند عملیات و اقداماتش نمی تواند او را به اهدافش برســاند 
و مــا از میدان به در نمی رویم؛ بلکــه متقابل عمل می کنیم، 
خودش را در خطر خواهد دید یک حالت بازدارندگی ایجاد 
می شود و در نهایت او را از اینکه بتواند علیه ما عملیات کند، 
مأیوس کرده و سبب عقب نشینی وی می شود و آن وقت است 
که دانشــمندان، مخترعان و مهندسان ما با سرعت و قابلیت 

بیشتری می توانند کارشان را ادامه بدهند.

 BBBB آیا نمونه عینی در حوزه علمی و فناوری در زمینه  
جهاد تبیین داریم که بتوانیم مثال بزنیم؟

نمونه عینــی مانند فعالیت فضایــی، فناوری های دفاعی که 
بازدارندگی برای ما ایجاد کرده اســت؛ مانند پهپاد و موشک 
و سیستم های الکترونیکی که االن دشمن می داند اگر بخواهد 
 لطمه خواهد 

ً
سر به سر ما بگذارد یا خرابکاری کند، متقابال

دید یا نمونه عینی خیلی مهمی کــه این روزها بحث خیلی 
داغی دارد، فناوری های هســته ای ماســت؛ دشــمن زمانی 
می گفت شــما حق ندارید یک سانتریفیوژ هم داشته باشید، 

ولی اآلن به حق غنی سازی ما گردن گذاشته است.
در زمینه هــای دیگر مانند ساخت وســازها و طرح های 
عمرانــی، االن ما مشــاوره های خارجی بــرای بحث های 
ساخت وساز، جاده سازی، شهرسازی و... نداریم و خودمان 
این کارها را انجام می دهیم؛ ولی چون در برخی از صحنه ها 
هنوز آن قوت را کســب نکرده ایم، دشــمن امیدوار است که 
بتواند از آن طریق نفوذ کند و ذهنیت مردم را در اختیار بگیرد و 
ناامیدی و بی اعتمادی را رواج بدهد؛ در حالی که ایران امروز 
در مسیر پیشرفت و دســت یابی به همه فناوری های روز قدم 

گذاشته است؛ ولی باید این مهم را از طریق تبیین نشان دهد.

 BBBB و مســئوالن  بعضــا  کــه  کم کاری هایــی   
دست اندرکاران و فعاالن حوزه های مختلف 
در عرصه جهاد تبیین دارند، چگونه موجب 
دلســردی مــردم و تأثیر تالش های دشــمن 

می شود؟
ببینید یک نمونه خیلی عینی تر همین واکسن کروناست، 
واکســنی که همه دنیا به دنبال کشــف و ساخت آن بود و 
دشمن روزهای اول می گفت شما کجا! واکسن کجا؟ اما 
امروز می بینیم واکســن در کشور ما اســتانداردهای الزم 
 مشخص شده 

ً
جهانی را گرفته و اثر بخشی اش هم کامال

اســت. دشــمن برای اینکه ما را مأیوس کند و از ادامه راه 
 
ً
بــازدارد، گام به گام با ما می جنگیــد، اول می گفت اصال
نمی شــود؛ کمی بعد گفت این واکسن استاندارد نیست، 
اســتاندارد که گرفت، گفت تأثیر ندارد، تأثیرگذاریش که 
مشخص شد، گفت این را نمی توانند تولید کنند، تولید که 
شــد گفت باید از سازمان بهداشت جهانی مجوز بگیرند 
و... . این داســتان همچنان ادامــه دارد؛ یعنی گام به گام 
تالش می کند که این دستاوردها نادیده گرفته شود و مردم 
ما را مأیوس کند؛ چه در توســعه این علوم و فناوری و چه 

در به کارگیری آن.
اما نقش آفرینی ای که اقشــار گوناگون مردم به ویژه آنها 
که پیشگام بودند داشــتند، باعث شده که تا االن به لطف 
و عنایت الهی در این عرصه تبلیغات دشمن خنثی شود و 
مردم ما به خوبی از واکسن های داخلی استقبال می کنند و 
حتی االن این واکســن ها قابلیت صادراتی پیدا کرده و در 
آینده نزدیک شاهد صادرات هم خواهیم بود؛ اما مسئوالن 
و دست اندرکاران باید در مسیر جهاد تبیین و روشنگری های 

الزم گام های مؤثری بردارند تا توطئه دشمن خنثی شود. 
تمام کسانی که دســت اندرکار این قضیه هستند، باید 
حواس شان باشد و افکار عمومی را مورد توجه قرار دهند 
که ذهن ها و دل ها هم نسبت به این قضیه بیش از پیش به 
شکل صحیح و با انتظارات مناسب شکل بگیرد و طوری 
نشــود که دشمن بر ذهن و دل مردم ما سوار شود؛ یعنی 
هم باید کار کرد و هم روشــنگری و هر دوی اینها الزم 

است.

تبیین  جهاد
یعنیاثباتمامیتوانیم 

دکتر محمدمهدی  نژادنوری در گفت وگو با صبح صادق

رهبر معظم انقالب روی جهاد تبیین تأکیدات بسیاری دارند؛ امری که در عصر حاضر با توجه به تالش دشمن در عرصه جنگ 
نرم و سیاه نمایی در عرصه های گوناگون، از علمی و فناوری تا پزشکی و فضایی و هسته ای از الزامات جامعه انقالبی ایران است 
که توانسته در این چهار دهه »ما می توانیم« را به معنای واقعی به منصه ظهور برساند. در همین زمینه و برای بررسی بیشتر ضرورت 
جهاد تبیین در عرصه علمی و فناوری »صبح صادق« با دکتر »محمدمهدی نژادنوری«، عضو هیئت علمی دانشگاه مالک اشتر 

مصاحبه ای داشته است که در ادامه می خوانید.

فاطمهعلوی
خبرنگار

استکبارستیزی، مردم ســاالری، اقتدار و امنیت از مهم ترین دستاوردهای 
انقالب اسالمی اســت که جز با جهاد و مبارزه محقق نشد. رهبر معظم 
انقالب از دو سال پیش بر موضوع توجه به جهاد تبیین تأکید کردند؛ زیرا 
روشنگری یکی از ارکان اصلی در جنگ رسانه ای امروز به شمار می رود. به 
عبارت دیگر، وظیفه همگانی است که پیرو »جهاد تبیین« مقابل روایتگری 
غلط دشــمن بایســتیم؛ پس در این راه باید موضع گیری عقالنی را پیش 
بگیریم. برکسی پوشیده نیســت که در سال های پس از انقالب، کشور ما 
با انواع تهدیدهای نرم از سوی استکبار مواجه بوده است؛ اما امروز ایران 
مقتدر، به واسطه انقالب اسالمی که انقالب ارزش ها بوده، در دنیا به عزت 

دست یافته است.

 B تحقق جهاد تبیین و روشنگری در جامعه 
اکنون 12 سال از فتنه سال 1388 می گذرد. همه ساله رسانه های فارسی زبان 
سعی دارند روایت تازه ای از آن وقایع بیان کنند؛ اما به جرئت می توان گفت 
همیشه در این موضوع شکســته خورده اند؛ چرا که فتنه 88 مصداق بارز 
روشنگری برای مردم مقابل باطل بود که با مدیریت رهبر معظم انقالب نیز 
با شکســت مواجه شد. بنابراین باید به این نکته توجه کرد که در راه جهاد 
تبیین به ملزوماتی چون مبارزه انقالبــی، مواجهه جهادی و موضع گیری 
عقالنی نیاز است. همانگونه که رهبر معظم انقالب تأکیده کرده اند که باید 

همواره واقعیت های جامعه به درستی تبیین شوند.

 Bچرایی تأکید امام خامنه ای بر جهاد تبیین  
بررســی مجموعه وقایع و اتفاقــات در دو دهه اخیر، نشــان می دهد، در 
بسیاری از موارد جامعه به تبیین نیاز داشت؛ همانگونه که این نیاز در اوایل 
انقالب نیز احساس می شد، اما در سال های اخیر وضعیت به گونه ای تغییر 

کرده که اهمیت »جهاد تبیین« دو چندان شده است. 
گفتنی است، همانگونه که در هشت سال جهاد کردن در دفاع مقدس 
دچار آسیب شدیم، در جهاد تبیین نیز این آسیب متوجه ما خواهد بود. به 
عبارت دیگر، اگر در سال های جنگ تحمیلی از جان مایه گذاشته ایم، در 
این ســال های جهاد تبیین باید از آبروی خود در راه روشنگری و مقابله با 

استکبار استفاده کنیم. 

 Bمقدمات جهاد تبیین 
مهم ترین مقدمه برای حضور مؤثر در جهاد تبیین فراگیری دانش اســت 
تا بتوان به درســتی از حق مقابل باطل دفاع کرد. از این رو شــاهد بوده ایم 
که رهبر معظم انقالب در بیانات خود اقشــار گوناگونی، از جمله نهادها، 
دستگاه ها، حوزه های علمیه، ائمه جماعات، بسیج، سپاه، علما، مداحان، 
مبلغان، وعاظ، استادان دانشگاه، دانشجویان، صدا و سیما و هنرمندان را به 
طور خاص به جهاد تبیین فرا خوانده اند؛ اما توجه به اینکه چه موضوعاتی 
به تبیین نیاز دارند، پیچیده نیست. نقش امام در انقالب، مذاکره با آمریکا 
تا اقتصاد مقاومتی و حجاب و... از جمله موضوعاتی هســتند که با دانش 
و آگاهی بیشــتر نســبت به آنها باید مقابل جریان انحرافی، نفوذ و جنگ 

رسانه ای ایستاد.
جهاد تبیین به معنای باز کردن، تشریح کردن و توضیح دادن چارچوب 
سیاست های کلی نظام است و باید ببینیم که تبیین سیاست های کالن به چه 
صورت می خواهد باشد. در این باره حضرت امام)ره( تبیین نظام جمهوری 
اســالمی را بر اســاس عدالت، تعلیم و تعلم و اخالق در سیاست تبیین 
کرده اند. به عبارت دیگر، حضرت امام چارچوب نظام جمهوی اسالمی را 
تبیین کردند. دشمن ستیزی، استکبارستیزی و خدمت کردن به مردم در این 
چارچوب گنجانده شده و مسئوالن وظیفه دارند در این چارچوب خدمت 

کنند.

برابر ایستادن
باطل جریان

اسماعیلکوثری
نماینده مردم تهران در مجلس

وایت  ر
وغ در

مســئله تبیین و روایت سازی درســت از واقعیت انقالب 
اسالمی تکلیف و فریضه ای قطعی و فوری است. دشمنان 
در چند سال اخیر به صورت ویژه و با فعالیت های مستمر 
و شبانه روزی به دنبال روایت سازی غلط از انقالب اسالمی 
با هدف جداسازی و ناامیدسازی مردم از انقالب اسالمی 
هســتند. تصور کنید که دو اتفاق مشــابه همین امروز رخ 
داد، آیا روایت ســازی رســانه ای محور شــیطانی غربی- 
عبری- عربی نیز از آن دو اتفاق مشــابه خواهد بود؟ بدون 
شک جواب خیر است. برخورد رســانه ها با موضوع بر 
اساس سیاه نمایی و مقصرسازی انقالب در راستای منافع 
اســتکباری خود است؛ به همین دلیل در وضعیت کنونی 
ورود به تبیین و روایت ســازی درســت یکی از مهم ترین 
وظایف هر رســانه انقالبی است. در واقع »جهاد تبیین«، 

یعنی یک جریــان جهــادی انقالبی بــرای ابهام زدایی از 
موضوعات در سطح جامعه است.

 رهبر معظم انقالب در روز نوزدهم بهمن ماه در دیدار با 
نیروی هوایی ارتش برای چندمین باز به اهمیت جهاد تبیین 
اشاره کردند و فرمودند: »در مورد انقالب، هر چه می توانند 
چهره  انقالب را، چهره  امام را، فعالیت های این چهل سال 
را مخدوش می کنند؛ تا آنجایی که از عهده شان بر می آید 
ســعی می کنند این را مخدوش کنند. از پیشــرفت ها، از 
 نشانه ای در این مجموعه  

ً
نقاط مثبت، نقاط قوت، مطلقا

امپراتوری رسانه ای غرب شما مشاهده نمی کنید؛ کتمان 
 اگر یک نقطه ضعفی وجود دارد -که البته 

ً
حقایق. متقابال

وجود دارد؛ هیچ کشوری و هیچ نظامی بدون نقطه ضعف 
نیست- یک نقطه ضعف کوچک را صد برابر بزرگ می کنند 
و نشان می دهند؛ این یک کار عجیبی است که امروز انجام 
می گیرد. به همین جهت است که »جهاد تبیین« یک فریضه 
است. »جهاد تبیین« یک فریضه  قطعی و یک فریضه  فوری 

است و هر کسی که می تواند]باید اقدام کند[؛ و حاال عرض 
خواهم کرد که مسئولین در این زمینه بیشتر موظفند.«

اشــاره چندین باره رهبری به امــر جهاد تبیین و فریضه 
فوری نامیدن این مسئله اهمیت موضوع را نشان می دهد. 
وقتی فرمانده با رصد دقیق تحرکات دشمن به مسئله تبیین 
اشاره می فرمایند، این در واقع نشان می دهد دشمن به دنبال 
روایت سازی غلط از انقالب اسالمی و تسخیر ادراک ذهن 
افراد جامعه اســت؛ از این رو یکی از مهم ترین روش های 
خنثی سازی ضربه دشمن، شــناخت و آگاهی از برنامه و 
عملیات دشمن است. در سال های اخیر بیشترین برنامه و 
عملیات علیه جمهوری اسالمی تالش برای تأثیرگذاری 
بــر ادراکات مردم و نخبگان با هــدف بدبینی و در نتیجه 

جداسازی مردم از نظام اسالمی  بوده است.
القای دروغین از موضوعات متفاوت و هدایت جامعه 
به ســمت موضوعات مختلف از طریق حساس ســازی 
جامعه بر روی یک مسئله حاشــیه ای با ابزار رسانه، بدون 

شک یک اقدام هوشــمند و کم هزینه برای دشمن است 
و از طرفــی موفقیت در آن بزرگ ترین نتیجه را برای آنها در 
برخواهد داشــت. در چند سال گذشــته میزان راه اندازی 
شبکه های ماهواره ای فارســی زبان و شبکه های معاند در 
فضای مجازی به شدت افزایش پیدا کرده و غرب با رویکرد 
روایت سازی دروغین از انقالب، بیشترین هزینه را در بستر 
رســانه علیه انقالب کرده اســت. محور دشمن امروز در 
میدان عملیات تغییر کرده و ضربه زدن به جسم در میدان در 
گذشته به تسخیر ذهن براساس رودررویی با نظام اسالمی 
تغییر کرده است؛ یعنی غرب با تحریف سازی واقعیت ها به 
دنبال موفقیت ها در حوزه های گوناگون است و موفقیت 
تحریم ها به شرط میزان تالش در تحریف واقعیت هاست. 
به همین دلیل اســت که رهبری می فرماینــد: »اگر جریان 

تحریف شکست بخورد، تحریم از بین می رود.«
بنابراین اهمیت تبیین بسیار فراتر از آن است که امروز در 
جامعه به آن پرداخته می شود. در چند دهه اخیر، آمریکا از 

طریق رسانه ها به ویژه فضای مجازی با روایت سازی های 
مختلف توانسته است به موفقیت هایی برسد. با تبلیغات 
عظیم رسانه ای و با ترساندن مردم عراق و سوریه از داعش، 
به راحتی این گروه ترویستی بخش هایی از این کشورها را 
گرفت. حتی آمریکا نیز از طریق رســانه وجود سالح های 
شــیمیایی در عراق را به جامعه بین المللی القا کرد که آخر 

هم معلوم شد دروغ بوده است. 
رهبری می فرمایند: »خیلی از حقایق هست که باید تبیین 
بشود. در قبال این حرکت گمراه کننده ای که از صد طرف 
به سمت ملت ایران سرازیر اســت و تأثیرگذاری بر افکار 
عمومی که یکی از هدف های بزرگ دشمنان ایران و اسالم و 
انقالب اسالمی است و دچار ابهام نگه داشتن افکار و رها 
کردن اذهان مردم و به خصوص جوان ها، »حرکت تبیین« 
خنثی کننده  این توطئه  دشمن و این حرکت دشمن است. 
امروز خوشــبختانه میدان باز است برای انتشار افکار. این 
فضای عمومی در کنار مشکالتی که ممکن است به وجود 

بیاورد، برکات بزرگی هم دارد؛ می توانید افکار درست را، 
افکار صحیح را منتشر کنید، پاسخ به اشکاالت را، پاسخ به 
ابهام آفرینی ها را در این فضا با استفاده  از این امکان منتشر 
کنید و می توانید در این زمینه به معنای واقعی کلمه جهاد 

کنید.«
در واقع به گفته کارشناســان مهم ترین قسمت »جهاد 
تبیین« در فضای مجازی تبیین چرایــی و لزوم راه اندازی 
شبکه ملی اطالعات در داخل کشور است. متأسفانه، در 
چند سال اخیر در این حوزه کوتاهی هایی صورت گرفته و 
دشمن  فضای مجازی را بستری برای تحریف واقعیت ها 
یافته است که البته همچنان نیز ادامه دارد. برای بستن دست 
دشمن و خنثی کردن عملیات دشمن باید به سمت صیانت 

از فضای مجازی برویم. 
پیشرفته ترین کشورهای دنیا شبکه ملی اطالعات دارند 
و به بومی ســازی و حکمرانی فضای مجازی و حاکمیت 

سایبری اهمیت می دهند.

رضاحمیدی
خبرنگار



شماره ۱۰37 |  دوشنبه  25 بهمن ۱۴۰۰

سیاست
10

بــا فــرار شــاه در 26 دی مــاه و خبر 
بازگشت امام به کشور، رژیم پهلوی در 
آستانه فروپاشی قرارگرفته بود. از فردای ورود امام 
به ایران، مقامات مختلف رژیم در حال انقراض، 
با اعالم استعفا و همبستگی با امام خمینی نسبت 
به یکدیگر ســبقت گرفتند. جواد شهرســتانی، 
شهردار تهران، اولین مقام کشوری بود که به نشانه 
همبستگی با انقالب استعفا کرد. سپهبد بازنشسته 
کمال نیز اعالم همبستگی کرد. اعالم همبستگی 
افرادی چون شهرســتانی و ســپهبد کمال، جنبه 
اغفال و فریب داشت. شهرستانی شهردار تهران، 
از مداحــان شــاه بود، کمــال نیــز از همکاران 
کودتاچیان 28 مرداد بود و ســال ها ریاست رکن 

دوم ستاد ارتش را بعد از کودتا به عهده داشت.
تــالش در پیشــی گرفتن اعالم همبســتگی 
بین مقامات رژیم شــاه شــتاب گرفت و با اعالم 
نخســت وزیری بــازرگان، در همــه ارگان های 
مملکت گسترش پیدا کرد. نمایندگان مجلسین، 
یک شبه طرفدار انقالب شــدند. روز 18 بهمن 
46 نفر از نمایندگان مجلس شورای ملی استعفا 
کردند. اینان همان نمایندگان دوران »رستاخیزی« 

بودند که از غربال ساواک گذشته بودند و به دولت 
بختیار نیز رأی اعتماد داده بودند! ســازمان های 
دولتی، حتی کارمندان نخست وزیری، با صدور 
اعالمیه در روزنامه ها از دولت بازرگان پشتیبانی 
می کردند. کارکنان وزارتخانه ها در اعالمیه های 
خود، ضمن تأیید بــازرگان آمادگی خود را برای 

استقبال از وزیران کابینه او اعالم کردند.
سران ارتش، که تا چند روز پیش درباره کودتا 
و وادار کــردن هواپیمای امام خمینی)ره( به فرود 
اجباری، بحث و مذاکره می کردند، یکی پس از 
دیگری، با مقامات دولت بــازرگان، برای اعالم 
همبســتگی تماس می گرفتند. آشفتگی و هرج و 
مرج در ارتش تا آنجا بود کــه در روزهای پایانی 
دیگر حرف ارتشــبد قره باغی، رئیس ستاد ارتش 
نیز خریدار نداشــت.  عبــاس قره باغی در کتاب 
خاطراتش که با عنوان »اعترافات ژنرال« انتشار 
یافته، آورده است: »به دفتر گفتم شماره سرلشکر 
نشاط را بگیرند تا با من صحبت کند، به سرلشکر 
نشاط، وضع نیروی زمینی و جریان مسلسل سازی 
را گفتم و اضافه کردم که دستور بدهید 300 نفر 
سرباز در اختیار سپهبد بدره ای بگذارند. جواب 
داد »تیمســار، خوب می دانید که گارد جاویدان 
مأموریــت مخصوصــی دارد« گفتم: تیمســار 
نشاط، حاال وضعیت بحرانی است. اظهار نمود: 
»به ســپهبد بدره ای هم گفتم که بر خالف اوامر 
اعلی حضرت نمی توانم کاری انجام بدهم.« در 
صورتی که بعدا معلوم شــد علــت عدم اجرای 
دستورات اوامر اعلی حضرت نبوده، بلکه »اعالم 
همبستگی با کمیته امام« بوده که در همان روز 22 

بهمن انجام داده بود.«

سقوط دومینوی 
   دهلیز    

با ناکام ماندن فتنه گران در مراحل گوناگون سناریوی 
کودتــای مخملین، اعم از پیــروزی در انتخابات، 
ابطال انتخابات و تداوم اردوکشــی های خیابانی، 
سناریوی دیگری در دستور کار آنان قرار گرفت که از 
آن می توان با عنوان تالش برای نامشروع جلوه دادن 
دولت دهم یاد کرد. در این فرآیند انتشــار پرسش و 
پاسخ های شرعی از سوی برخی افراد ـ که از آنها به 
عنوان مراجع عظام تقلید یاد شده است ـ در جهت 
نامشــروع نشــان دادن دولت دهم کلید خورد که 
حربه تبلیغی جدیدی به حساب می آمد. این اقدام 
در راستای یکی دیگر از حربه هایی بود که در طول 
ایــام انتخابات به کار گرفته شــد و آن، تالش برای 
همراه کــردن گروه های مرجــع و از جمله علما و 
روحانیون و حتی مراجع عظام تقلید با فتنه سبز بود. 
این جریان از همان ابتدای ورود موســوی به عرصه 
انتخابات تالش کــرد تا با برقراری روابطی نزدیک 
با بیت علما و بهره گیــری از حافظه تاریخی مثبت 
اذهان ایشان نسبت به موسوی، وی را از ارادتمندان 
به روحانیت و حوزه های علمیه نشان دهد و از سویی 
دیگر از ســوء تفاهمات و کدورت های ایجاد شده 
بین بخشی از مراجع عظام تقلید و دولت نهم بهره 
جوید و بر شــدت اختالفات بیفزاید. همچنین این 
جریان تالش کرد با بزرگ نمایی برخی چهره های 
حوزه علمیه که مطرود انقالب بودند، آنها را به صف 
حامیان موســوی بکشاند تا از یک سو آنها را بعد از 
مدت ها انزوا بار دیگر در سطح افکار عمومی مطرح 
کند و از سوی دیگر پشتوانه های مذهبی و حمایتی 
موســوی را تقویت کند. یکی از ایــن چهره ها که 
مورد سوء استفاده تبلیغاتی کودتاگران قرار گرفت، 
شــیخ ســاده لوح مطرود حضرت امام)ره( بود که 
هیچ گاه حاضر نشــد به رهنمودهای اســتادش در 
پرهیز از ورود به سیاســت گوش جان بســپرد. وی 
متأسفانه در این سال ها بازیچه عناصر سیاسی شد 
که جز به تضعیف نظام اســالمی و جایگاه رهبری 

نمی اندیشــیدند. ارتباط تنگاتنگ و مستمر سران 
کودتای ســبز در این ایام با بیت آقــای منتظری از 
 سوء استفاده دوباره این جریان از بیت وی حکایت

 داشت.
نمونه این اقدام، پرسش و پاسخی است که بین 
محســن کدیور )امام جماعت ســبزپوش مسجد 
ضرار واشــنگتن( و آقای منتظری صورت گرفت. 
نکته طنزگونه این ماجرا این است که کدیور در این 
روزها به شــدت متشرع شده و خیلی عالقه مند بود 
مسائل سیاسی خود را با پیروی از مراجع عظام تقلید 
 سؤاالت شرعی ـ سیاسی خود را 

ً
حل کند و مستمرا

از آقای منتظری می پرسید! ســؤاالت جهت داری 
که پاســخ آن قابل پیش بینی بود و اغراض سیاسی 
نهفته در پس آن، آشــکار است و گویا این پرسش و 
پاسخ های صوری تنها برای به حرف کشاندن آقای 

منتظری طراحی شده بود!
آخرین نمونه این ســؤال و جواب ســاختگی با 
عنوان »پرسش های مردم رشــید و مظلوم ایران از 
پیشوایان دینی شان« را محســن کدیور و منتظری 
طراحی و منتشــر کردند. در پایــگاه کدیور برای 
بزرگ نمایی و با اهمیت نشان دادن این نظرات چنین 
آمده است: »فتاوای فوق العاده مهم آیت الله العظمی 
منتظــری در تــداوم فتــوای تاریخــی آخوند مال 
محمدکاظم خراســانی در نهضت مشروطه علیه 
اســتبداد محمدعلی شــاه قاجار و فتوای مرحوم 
آیت الله العظمی خمینی در جریان انقالب اسالمی 
علیه دیکتاتوری محمدرضا شاه پهلوی است. این 
بیانیه، مهم ترین حکم صادره از سوی مراجع دینی 
قم درباره تخلفات مسئوالن حکومتی پس از انقالب 

اسالمی ایران ارزیابی می شود.« 
از جملــه اقدامات دیگر  نظریه پــردازان جنگ 
روانــی کودتــای ســبز، چهره پــردازی و معرفی 
آیت الله العظمی هــای بدون مقلدی بود که در برابر 
چشمان متعجب ملت یک شــبه ساخته و پرداخته 
شــدند. نمونه بارز آن »آیت الله العظمی زنجانی« 
است؟! در یکی از پایگاه های وابسته به جریان کودتا 
با خطاب کردن آقای زنجانــی به آیت الله العظمی 

ســؤال شــرعی از وی پرسیده می شــود: »مرجع 
عالی قدر حضــرت آیت الله العظمی زنجانی، پس 
از عرض ســالم، شــرایط کارمندان دولت با توجه 
به غیرشرعی بودن دولت آتی به چه ترتیب خواهد 
بــود؟ آیا ترک کار دولتی جایز اســت؟ در صورت 
حرج مالی چه باید کرد؟ باتشــکر ـ 1388/4/21«  
آنگاه جواب آقای زنجانی که معلوم نیســت برای 
چه کســانی و کدام مقلدان صادر شــده است، به 
این مشکل منتشر می شود: »با توضیح اینکه فرض 
ناصالح بودن و یا فاقد شرایط شرعی و قانونی بودن 
رئیس یک دولت، نامشــروع بــودن اصل دولت را 
موجب نمی شود؛ در فرض سؤال در چنین شرایطی 
افراد باید تالش کنند فرد نامشــروع و متقلب را از 
طرق مســالمت آمیز، تغییر دهند و فردی که واجد 
شــرایط اســت را روی کار آورنــد. ایــن تالش و 
 فرد 

ً
فعالیت، اگر موجب اصالح امر شــود و نتیجتا

واجــد صالحیــت را روی کار آورد، از باب امر به 
معروف تکلیف است و باید این عمل را انجام دهند 
و اگر چنین توان و قدرتی ندارند و ماندن شان در این 
 باعث تقویت مدیریت نا مشروع 

ً
مقام دولتی، صرفا

می شود، از باب نهی از منکر نمی توانند در آن محل 
مانــده و باعث این تقویت شــوند و نیز موظفند از 
هر راه ممکن، در بیان مســئله و توضیح زیان های 
این نوع مدیریت و تبعات سوء آن بکوشند؛ چراکه 
رعایت مراحل امر به معروف و نهی از منکر از امور 
عقالیی و عرفی اســت و شریعت حقه، آن را مورد 
تأیید قرار داده اســت. ولی اگر احتمال داده شود که 
ماندن در آن جایگاه دولتی، جلوی برخی از اعمال 
غیرقانونــی را گرفته و در جهت تنویر افکار دیگران 
اثرگذار اســت، باید در آنجا مانــده و در مواردی 
ممکن اســت مشکلی از انســان گرفتاری برطرف 
 کنند که در این موارد ماندن در آن محل کار، تکلیف 

است.« 
همچنین اظهارات عجیب و غریب آقای یوسف 
صانعی را نیز می تــوان به مجموعه عملیات روانی 
کودتاگران افزود. متأســفانه بایــد گفت، در برخی 
مــوارد کودتاگران توانســتند از این حربــه به نفع 
خود بهره بــرداری کنند و از بخشــی از عواطف و 
احساسات و تعلقات جامعه مذهبی استفاده کنند و 

خود را متشرع جلوه دهند!

مهدی سعیدی
دبیر گروه  تاریخ

تقویم انقالب

آشوبدرگنبد

پــس از برگــزاری انتخابــات 
ریاســت جمهوری نوبت به آن 
رسیده بود که مجلس شورای اسالمی نیز 
تشــکیل شــود. همین امر موجب شد تا 
برگزاری انتخابات اولین دوره مجلس در 
دســتور کار وزارت کشــور قــرار گیرد. 
برگزاری این ماجــرا مصادف با روزهای 
پایانــی ســال 1358 بــود، در حالی که 
وضعیــت عمومی کشــور از نظر امنیتی 
مناسب نبود و توطئه ها و نقشه های دشمنان 
انقــالب هر روز در گوشــه ای از کشــور 
جنایت می آفرید.  جریان ضدانقالب در 
استان کردستان از هیئت موسوم به »حسن 
نیت« اســتفاده کرده و بیشــتر شهرهای 
کردنشین را در مسیر ناامنی، آشوب و بلوا 
قرار داده بودند. در این وضعیت همین که 
انتخابات ریاســت جمهوری برگزار شد، 
جمعــی از گروهک های کمونیســتی و 
التقاطــی و معانــد و ضدانقــالب که به 
حمایت دشمنان شمالی ایران چشم دوخته 
بودند، جریان خونینی را در استان مازندران 
رقم زدند!  البته زمینه شورش و بحران در 
 
ً
ترکمن صحرا و اختالفات قومی و بعضا

مذهبی این منطقه به سال های طوالنی قبل 
از انقالب برمی گشت، اما بعد از پیروزی 
انقــالب و با به بــار نشســتن آرمان ها و 
دستاوردهای انقالب و همچنین فرصتی 
که دولت لیبرال مهندس بــازرگان برای 
گروهک ها به وجــود آورده بود، از فضای 
ایجاد شــده بهــره گرفته و با شــعارهای 
توخالــی به دنبــال جذب مــردم ترکمن 
برآمدند.  با توجــه به اینکه رئیس جمهور 
منتخب هــم در برابــر آن موضع قاطعی 
مانند  دیگــری  جریان هــای  نداشــت، 
فئودال ها و ســلطنت طلب ها هم در این 
ماجــرا ورود کردند و دیگــر جریان های 
مخالف در سایر استان ها هم با این جریان  
آشوب گر هم صدا شده بودند، که حاصل 
آن جنگ خونین در منطقه گنبد شد. راهبرد 
بنی صــدر در این زمینه همان سیاســت 
تســاهل بود و قصد داشــت با مناظره، یا 
مذاکره مستقیم با کسانی که به دروغ خود 
را »ستاد خلق ترکمن« خوانده بودند، به 
نتیجه برسد. پیش از این نیز رئیس دولت 
موقت معتقد بود: »در مورد خود مختاری 
در گنبد و کردســتان به دنبال یافتن فرمول 
واحدی هستیم.« بنی صدر هم همان مشی 
را پیش گرفته بود. در همین حین فرصت 
گفت وگویی را با اعضای اصلی گروهک 
چریکی فدائیان خلق فراهــم آورد و این 
برنامه از تلویزیون پخش شد. با وجود این، 
ناآرامی ها در ترکمن صحرا تا بهمن سال 
1358 ادامه داشت و اطالعات و مدارک 
مهمی مبنی بر دخالت عناصر کمونیست 
غیر ترکمن در این غائله به دست آمده بود. 
افــزون بر آن، در تاریــخ 18 بهمن 1358 
جمع زیادی از مردان ترکمن اعم از شیعه و 
ســنی در مقابل چریک های فدایی خلق 
موضع گرفته بودند و درگیری سختی بین 
پاسداران انقالب و هواداران فداییان خلق 
رخ داد که به کشته و مجروح شدن ده ها نفر 
انجامید و با شــدت گرفتن درگیری ها در 
روز 22 بهمن 1358 به ناگزیر ارتش وارد 
عمل شد و در روز 23 بهمن 1358 آخرین 
سنگرهای چریک ها سقوط کرد ؛ بنابراین، 
ســتاد خلق ترکمن به تصــرف نیروهای 
انقــالب درآمد و ارتش حفــظ امنیت و 
انتظامات منطقه ترکمن را برعهده گرفت. 
 پس از این درگیری هــا به مرور آرامش بر 
منطقه حاکم شد و از نفوذ جریان ها کاسته 
شــد. در چنین فضای مشــوش و ناامنی 
جامعه آمــاده برگزاری اولیــن انتخابات 

مجلس شورای اسالمی می شد!

سیدمهدی حسینی
مورخ و پژوهشگر

مروری بر مفاسد دربار رژیم دیکتاتوری پهلوی
نخستین مدرسه ای که با الهام از این طرز فکر 
به وجود آمد، مدرســه دارالعلوم بود در شــهر 
دیوبند. این شهر در 90 میلی شمال دهلی و از 
شهرهای ایالت سهارانپور است، جمعیت آن 

30 هزار نفر و نیمی از آنان مسلمانند.
از  یکــی  بــا  زانوتــوی«  »محمدقاســم 
خانواده های مقیم این شــهر بســتگی سببی 
داشــت. وقتی قوای علما شکســت خورد و 
انگلیسی ها فاتح شدند، وی به این خانواده پناه 
آورد و در این شــهر مخفی شــد و هنگامی که 
دولت انگلستان نسبت به انقالبیون عفو عمومی 

صادر کرد، وی دوباره در 
شده،  ظاهر  اجتماعات 
مجاهدت خود را از نو 
آغاز کرد و شهر دیوبند 
فعالیت های  مرکــز  را 
قرار  خویــش  علمــی 
داد و بــا کمک مردمان 
خیرخواه، این مدرســه 

دینی را بنیان نهاد.
از مهم ترین مواد آیین نامه مدرسه این بود که 
باید کوچک ترین کمک و اعانه ای از دســتگاه 
حکومت یا کســانی که با این دســتگاه ارتباط 
دارند، پذیرفته نشود و برای تأمین هزینه مدرسه، 
فقط کمک هــای مالی و انفاقــات عامه مردم 
مورد استفاده قرار گیرد، تا دولت نتواند به طور 
مستقیم یا غیرمستقیم در امر مدرسه مداخله و 

اعمال نفوذ کند.
کار تدریس، در مســجد کوچکــی به نام 
مســجد »تشــتی« )که هم اکنون نیز موجود 

 با یک دانشجو به نام »محمود 
ً
است( منحصرا

حســن« و یک اســتاد به نام مولــوی »قاری 
محمود« در ســایه درخت اناری که در مسجد 
بود، به ســال 1867 میالدی آغاز شد و موالنا 
»رشــیداحمد گنگوئی« بر آن نظارت می کرد. 
اولین دانشــجوی این مدرســه، یعنی همین 
محمود حسن در سال های بعد، در شمار یکی 
از رهبران مبــارزات آزادی خواهانه هند آمد و 

سال ها در زندان گذراند.
به هر حال، مدرســه پا به پــای زمان پیش 
رفت و در کنار همان مسجد کوچک بر حجم 
خویش افزود و رفته رفته 
متعدد  عمارات  دارای 
و مســاحت وســیع و 
دانشجویان و استادان و 
کارمندان بی شمار شد 
و به مرور، خط مشــی 
دینی و ملی این مؤسسه 
مذهبی، آنچنان مشهور 
شــد کــه در ردیــف 
بزرگ ترین مدارس مذهبی عربی در آسیا جای 
گرفت و دانشــجویان از همه ممالک اسالمی 
به آنجا عزیمت می کردند و در شــرایط آماده و 
مساعد آن که شامل درس و غذا، لباس، مسکن 
و وســایل بهداشــتی بود و به تحصیل اشتغال 
می یافتند و حتی بعضی به واســطه اشتهارش، 
آن را »الزهر آسیا« نام نهادند. این مدرسه در 
حقیقت، زمینه تازه ای برای ایجاد یک نهضت 
آزادی طلب بــود و فعالیت های آموزشــی در 

درجه دوم هدف آنان قرار داشت.

   حافظه    

دیوبندیه مدرسه 
نگاهی به حضور استعمارگران در شبه قاره هند-۹

یویتاریخ  سنار
وع نامشر

انتخابات ریاست جمهوری دهم و صف آرایی جریان های سیاسی  - ۱۹
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انقالب  پیروزی  سالروز  چهل وسومین 
اســالمی ایــران گذشــت و همچنان 
اندیشیدن به مقام و موقعیت خویشتن و نسبت مان 
با دنیای مدرن، موضوعی تازه و البته فضیلت مند 
اســت. کمتریــن فضیلــت این موضــوع زنده 
نگه داشتن فضای تفکر و اندیشه و به عبارتی زنده 
بودن مســئله معناست. معنا ارزشی همچون آب 
برای ماهی دارد و این سخن با نگاه به دنیای کنونی 
غرب که با کم رنگ شدن معنا و ظهور نشانه های 
پر رنگی از پوچ گرایی دســت وپنجه نرم می کند، 

بیشتر قابل فهم است.
از جمله معانی بســیار مهمــی که همچنان 
جای تأمل و اندیشــه دارد، نسبت فرهنگ دینی 
و ســنت های جامعــه ایرانــی با مســئله تجدد 
است. تجدد یا مدرنیته با ویژگی هایی، همچون 
انسان محوری، خردباوری، فردگرایی، علم گرایی، 
اســطوره زدایی، دموکراســی، جدایــی دین از 
سیاســت و...، به فراوانی مورد بحث قرار گرفته 
است و درباره اینکه نســبت فرد دینی با مدرنیته 
چگونه تعریف می شــود نیز اندیشــه ها و آرای 
بسیاری ابراز شــده است. در میان این دیدگاه ها، 
به نظر می رســد دیدگاهی که در جســت وجوی 
راهی برای حفظ دین و ســنت و هم زمان پیوند 
با ویژگی های مطلوب اندیشه مدرن است، بیش 
از دو دیدگاهــی که نفی و پذیرش کامل را تجویز 
می کنند، اعتبار دارد و این نوشتار با طرفداری از 
این دیدگاه، معتقد است مسئله ای کمتر گشوده در 
این دیدگاه وجود دارد که جای تأمل داشته و ضمن 
برخورداری از پاســخ دینی، به حل مشــکالت 

امروز جامعه ایران نیز کمک شایسته ای می کند.

 Bبستر گفت وگو در پیوند سنت و تجدد
 مســئله ای را که کمتر به آن پرداخته شــده است، 
می توان در حد بستری برای گفت وگو بر سر نسبت 
ما با تجدد دانســت و به نظر می رســد این زمینه، 
ظرفیت رســیدن به توافق را داشته باشد. آن مسئله، 
همان چیزی اســت که دنیای مــدرن از آنجا آغاز 
شــد و آن »انسان« است. ســرآغاز مدرنیته را باید 
در انســان گرایی »ویلیام اوکام« جست وجو کرد و 
این توجه به انســان البته بعد از ورود دانش طب از 
سرزمین های اسالمی به دنیای التین زبان آغاز شد. 
طب در نزد متفکران مسلمان – همچون بوعلی سینا- 
با نفس و به تبع آن با نگرش الهی به انسان در آمیخته 
بود، اما مغرب زمین نفس را به فراموشــی سپرد و 
طب را در تن خالصه کرد؛ تن محوریت یافت و به 
تبع آن انســان و سپس فرد و فردیت مورد توجه قرار 
گرفت. بنابراین همچنان موضوع انسان، نقطه آغاز 
بوده و ظرفیت پیوند ســنت و مدرنیته را دارد. این، 
البته یک سرآغاز است و به طور قطع چیستی انسان 
و چگونگی مواجهه با او مسئله اصلی است و همین 
موضوع سبب جدایی نگرش دینی و نگرش بشری 
مدرنیته شــده و می شود. با این همه در این موضوع 
هم می توان به افق های مشترکی دست یافت. در نگاه 
 به 

ً
دینی انســان موجودی تربیت پذیر است و اساسا

بیان حضرت امام خمینی)ره( »انبیای خدا برای این 
مبعوث شدند که آدم تربیت کنند؛ انسان بسازند؛     بشر 
را از زشتی ها، پلیدی ها، فسادها و رذایل اخالقی دور 

سازند و با     فضایل و آداب حسنه آشنا کنند.«
نزد متفکران مدرن نیز تربیت پذیر بودن انسان و 
شکل دادن به انسان مطلوب موضوع مهمی است. 
متفکر متقدم در این موضوع »ژان ژاک روسو« است 
و اینکه کتــاب او در موضوع تربیت با عنوان امیل تا 
آنجا برای کانت جذاب بود کــه پیاده روی روزانه و 
منظم فیسلوف عصر روشــنگری را به هم ریخت، 
بیانگر محوریت داشــتن موضوع تربیت در دنیای 
مدرن است. در این مسیر هم هرچند دگر بار شاهد 

اختالفات عمیقی با تربیت دینی هســتیم، اما نقطه 
پیوند مهمی وجود دارد که در نســبت با مشکالت 

امروز جامعه معنادار است.

 B نسبت معانی و تقدم احترام یا ترحم
مســئله ای که تا اینجا روشن شــد، اندیشیدن به 
چیستی انسان و اهمیت تربیت او در سنت و تجدد 
است. قبل از بحث بیشتر در این زمینه، باید گفت 
انقالب اســالمی ایران با زنده کــردن ارزش ها و 
آموزه های مهمی از اســالم و ســنت های ایرانی، 
حوزه سیاست را با ارزش و معنا آمیخته است، اما 
همچنان با چالش مهمی مواجه هستیم و آن، عدم 
درک مقام و نســبت هر یک از این معانی است. 
به عبــارت دیگر، درک نســبت و رابطه معانی و 
فضایل با یکدیگر نقش اساسی در حل مشکالت 
دارد؛ چرا که حل مشــکل قبل از هر چیز نیازمند 
تفکر هنجاری و البته منظم است. از میان معانی و 
ارزش هایی که انقالب اســالمی احیا کرده است، 
ارزش توجه به انسان به معنای کلی و کامل، یعنی 
به معنای توجه به همه انســان ها و بــه همه ابعاد 
انسان )بعد روحی و جسمی یا نیازهای روحانی و 
جسمانی( اهمیت بسیار زیادی دارد. دنیای مدرن 
توجه به نیازهای روحی انسان را یا به نسبت زیادی 
رها کرده یــا آن را در آموزش فنون و تکنیک هایی 
جهت آرامش روحی – و برگرفته از آیین های رواقی، 
شــرقی و هندی- خالصه کرده است؛ اما در عین 
حال نگاه جدی هم به »توانمندسازی« انسان دارد. 
توانمندســازی غربی هرچند با جهت گیری هایی 
متفاوت از اسالم دنبال می شود، اما اصل موضوع با 
موضوع ضرورت احترام به انسان ها و حفظ کرامت 
آنها در اسالم نقطه اشتراک و پیوند سنت و دین با 

تجدد و مدرنیته می تواند به حساب آید.
احترام به انســان و حفظ کرامت او به معنای 
به رســمیت شــناختن و فراهم کردن زمینه رشد 
و پرورش فرد اســت و در این رویکرد هم جاذبه 

اهمیت دارد و هم دافعه. هم تشویق و هم تأدیب؛ 
احترام و حفظ کرامت با ترحم تفاوت عمیقی دارد 
 آنچه درباره ضرورت درک مقام و نسبت 

ً
و اساسا

معانی و ارزش ها گفته شد، به همین معناست. در 
اینجا چند نکته مهم وجــود دارد: اول: احترام بر 
ترحم فضیلت دارد و این ادعا را می توان بر اساس 
آنچه امام علی)ع( درباره چرایی تقدم عدالت بر 
جود)بخشش( می گوید، قیاس کرد. از دیدگام امام 
علی)ع( عدالت چون همگان را در بر می گیرد و 
بخشش عده ای خاص را، بنابراین تقدم و برتری 
دارد. بر همین قیاس احترام چون همگان را در بر 
می گیرد و ترحم تنها افراد آسیب دیده را، بنابراین 
احتــرام بر ترحم برتری و تقــدم دارد. دوم: تقدم 
دیگر به دلیل خاســتگاه منطقی و عقالنی احترام 
و در مقابل خاســتگاه عاطفی ترحم است. عقل 
بــه تنظیم مطلوب امور و ایجــاد هماهنگی میان 
پدیده های مختلف می انجامد و عاطفه به تداخل 
امور و از بین رفتن نسبت و رابطه. سوم: با نگرشی 
افالطونی و از منظر وحدت فضایل و خاســتگاه 
عقالنی احترام، بــا ترجیح احترام بر ترحم که به 
حاکمیت عقل و خرد کمک می کند، دیگر فضایل 
همچون شجاعت و خوشتن داری نیز زنده خواهند 
بود و روند پرورش و تربیت فرد با قوت بیشــتری 
طی می شود و یک فرد تربیت یافته رابطه مطلوب 
با دنیای مدرن به سود حفظ سنت ها و دین را بهتر 

درک می کند. 
به این ترتیب، با ورود به چهل وچهارمین سال 
پیروزی انقالب اسالمی، درک مقام و نسبت معانی 
و ارزش ها با یکدیگر اهمیت بسیار زیادی در حل 
مشکالت دارد و بر اساس آنچه گذشت اگر احترام 
بــر ترحم تقدم یابد، نه تنها دســتگاه های قضایی 
جدیت بیشــتری در مقابله با مجرمــان خواهند 
داشت؛ بلکه زمینه تربیت افراد حافظ سنت و دین 
و در عین حال آگاه به رابطه مطلوب با دنیای مدرن 

بهتر فراهم می شود.

حمزه عالمی
دکتری اندیشه سیاسی

حســن یوســفی اشــکوری بارها در 
نشســت های ایرانی و غیــر ایرانی به 
برخی از کشــورهای اروپایی و آمریکا سفر کرده 
است؛ اما در  فروردین سال 1379 به برلین رفت 
 
ً
تــا در کنفرانس برلین ســخنرانی کنــد. قطعا

کنفرانس برلین را می توان یک افتضاح تاریخی در 
دولت اصالحات نامید. نشستی که گردانندگان 
اصلی آن یاران سیدمحمد خاتمی بودند. مخالفان 
حکومت دینی در دو پروژه قتل های زنجیره ای و 
18 تیر 1378 در رســیدن بــه اهداف خود ناکام 
مانده بودند؛ اما در کنار این دو شکســت جریان 
سکوالر توانسته بود کرسی های مجلس ششم را 
در اختیار بگیرد. نتیجه این دو شکست و پیروزی 
وضعیتی به وجود آورد که عده ای از داخل تصمیم 
گرفتند برای اینکه به اهداف خود دست پیدا کنند، 

دست به دامن اپوزیسیون خارج نشین بشوند. 
بی تردیــد، بــه دلیل فــراری بودن بیشــتر 
خارج نشــینان، چنین اجتماعی نمی توانست در 
داخل کشور صورت گیرد و سفیران اصالحات 
باید به دیدار هم فکران خود در آن ســوی مرزها 
می رفتند. یوشگا فیشر، وزیر خارجه اسبق آلمان، 
نیمه دوم اسفند 1378 به ایران سفر کرد و پس از 
دیدار با شــخص خاتمی و سایر مقامات دولتی 
و نیز ابراز خرســندی دربــاره انتخابات مجلس 
ششــم، به کشور خویش بازگشــت تا مقدمات 
پیونــد اپوزیســیون داخل و خــارج را در برلین 
فراهم کند.   بنیاد »هاینریش بل« مأمور برگزاری 
کنفرانس »ایران پــس از انتخابات« که بعدها با 
نام »کنفرانس برلین« شهرت یافت. همایش سه 
روزه ای بود که بعد از انتخابات دوره ششم مجلس 

شورای اســالمی از 19 تا 21 فروردین 1379 به 
مدت سه روز از سوی حزب سبزهای آلمان و به 
دعوت بنیاد »هاینریش بل« در خانه فرهنگ های 
جهان در برلین برگزار شد. موضوعی که درباره 
این کنفرانس حساســیت و تعجــب همگان را 
برانگیخت، ماهیت خود بنیاد هاینریش بل بود. 
این بنیاد از نظر تفکــر، مخالف دین به طور عام 
و مخالف اســالم به طور خاص بود. نگاهی به 
ســوابق چهره های مطرح حزب ســبز آلمان نیز 
نشان می داد این حزب در حقیقت در زمره »یاران 
تابلودار دشــمنان« جمهوری اسالمی ایران قرار 

دارد.
شرکت کنندگان در آن هدف از برگزاری این 
نشست را از یک سو نشــان دادن نظرات متنوع 
طیف های مختلف فکری اصالح طلب، با هدف 
ایجاد پلی میــان اصالح طلبان و اندیشــمندان 
داخلی و فعاالن سیاسی خارج از کشور و از سوی 
دیگر برگزاری گفت وگو بین شخصیت های ایرانی 
و آلمانی جهت ترمیم و بهبود وضع افکار عمومی 
آلمان ها نسبت به ایران و به تبع آن افزایش روابط 
اقتصادی و صنعتی طرفین اعالم کردند؛ اما جز 
فحش و فضیحت و دشمنی عریان با تفکر انقالب 
و اســالم چیزی نداشت. البته ایرانی های حاضر 
در کنفرانس برلین از جمله جناب اشــکوری که 
در مراکــز فکری و مدیریتــی دولت اصالحات 
مسئولیت هایی نیز داشتند، با طرح مباحثی، نظیر 
ضرورت اصالح فهم از اســالم برای همخوان و 
هم ساز کردن آن با موازین یک جامعه بیدار و آزاد 
و جدایی دین از حکومت عمق دشــمنی خود با 

اسالم و انقالب را به نمایش گذاشتند!

  فراز و فرود حسن یوسفی اشکوری- ۳

مسافر  کنفرانس  برلین!

   ریزش ها    

 
راهبرد غرب به ســرکردگی آمریکا و 
نفوذ رژیم صهیونیســتی در قبال ایران 
اسالمی هم در این برهه بهره گیری از ظرفیت های 
داخلی برای براندازی نرم بود. نشریات پایگاه و 
ابزارهای خوب و عملیاتی برای اهداف شان به 
شمار می آمدند؛ از این رو، همه نشریاتی که در 
ایران مســیر تقابل جویی نرم را محور خود قرار 
دادند، با حمایت جــدی و پرحجم دولت ها و 
بنیادهای غربی و آمریکایی همراه شد.  وقتی نظام 
بــه دلیل نقض قوانین کشــور با این نشــریات 
برخورد قانونی می کرد، بالفاصله از سوی بنیادها 
و مقامــات غربــی پروپاگاندای وســیعی علیه 
جمهوری اســالمی راه اندخته می شد و با دادن 
جوایز و بورسیه ها و... آنها را به مخالفت بیشتر با 
مبانی نظام تشویق می کردند. در اینجا تنها به یک 
نمونه بسنده می کنیم.  جوایزی که بنیادهای غربی 
به اکبر گنجی اعطا کرده اند، شاید به هیچ کسی 
ایــن گونــه توجه نشــد و همین خــود گویای 
انگیزه های غربی ها برای مقابله با نظام اسالمی از 
طریق جریان مطبوعاتی است. این جوایز عبارتند 
از: اعطای جایــزه »هلمن همــت« متعلق به 
سازمان دیده بان حقوق بشر برای دفاع از آزادی 
بیان در ســال 1999، دریافت جایزه »دون مک 
 CAJ گیلوری« از انجمن روزنامه نگاران کانادا
در ســال 2000، اعطــای قلم طالیــی آزادی 

2006 از ســوی انجمن جهانی روزنامه نگاران
IFJ، دریافت شهروندی افتخاری شهر فلورانس 

ایتالیا و درفش نقره ای، عالی ترین نشــان شهر 
فلورانس، دریافت جایزه سال 2006 از انجمن 
ملی روزنامه نگاران آمریکا در جوالی 2006، 
دریافت جایزه حقوق بشــری »مارتین انالز« در 
ســال 2006، دریافــت جایــزه آزادی »جان 
هامفری« از سوی سازمان حقوق و دموکراسی 
کانادا در سال 2007. دریافت جایزه 500 هزار 
دالری »میلتــون فریدمن« در ســال 2010 از 
مؤسســه تحقیقاتی کی تو به بهانه حمایت اکبر 
گنجی از دموکراسی سکوالر و... . بررسی هر 
یک از مؤسسات مذکور دلیل روشنی است که 
جوایــز به اکبــر گنجی با مقصــود و مقصدی 
صورت گرفته است. کافی است بدانیم مؤسسه 
کی تو، یک اندیشــگاه آمریکایــی تأثیرگذار در 
ســاختار سیاسی این کشور به شــمار می آید و 
مروج آموزه های لیبرالیسم اقتصادی، اجتماعی و 
سیاسی در جهان است.  بنابراین، این حمایت ها 
و آن تشــویق ها اغلب به دلیل ترویج مؤمنانه و 
مصرانه آموزه های لیبرالیستی از جانب این دسته 
از افــراد و نشــریات آنها در کشــور ایران، نقد 
ایدئولوژی اســالمی و ضدیت با اســالم ناب 
محمدی، مخــدوش کردن چهــره جمهوری 
اســالمی ایران در اذهان عمومی مردم جهان و 
مخالفت سرســختانه با اصــول و مبانی نظام 
اســالمی در ابعاد داخلی و خارجــی و ایجاد 
فضای گفتمانی مغایر با انقالب اســالمی بوده 
اســت که به تدریج مخاطبان مختلفی را تحت 

تأثیر قرار داده و به خود جذب کرد ه اند.  

چهره پنهان سیاست  ـ ۳۱

تقابل جو مطبوعات  تشویق 

   آفاق    

خرد

سیاست نامه

سیدمحمدکاظم یزدی  ـ ۲۲

والیتفقیه

مرحوم ســیدمحمدکاظم طباطبایی  یزدی 
صاحب اثر ارزشمند »عروةالوثقی« با اینکه 
وقت زیادی صرف امور مرجعیت شــرعی 
و رسیدگی به مشــکالت مردم می کرد؛ اما 
همواره مشــغول تحقیق و تفحص علمی و 
فقهی بود. چه بسا در پرتو همین تالش های 
نســتوهانه اســت که کتاب عــروه از زمان 
انتشارش تا کنون همچنان مورد توجه مراجع 
عظام و تشنگان معارف شیعی و اسالمی بوده 
و بیشتر آنها بر عروةالوثقی حاشیه نوشته  اند و 
برای کســانی که استنباط های فقهی دارند، 

توجه به عروه بسیار مهم است.
صاحب عروه ایــن کتاب گرانقدر را در 
زمان حکام طاغوت نوشــته است. این در 
حالی بود کــه بحث قضاء در آن زمان مورد 
توجه بیشتر مراجع نبوده است، اما صاحب 
عــروه یک دوره کامل کتــاب فقهی قضای 
اسالم را بحث کرده و در زمینه والیت فقیه 
به گواهی آثــار و آرای وی و حضور عملی 
در صحنه های اجتماعی به ویژه مقوله دفع 
خطر و شــر قدرت های بیگانه از ســر بالد 
اســالمی اعتقــاد کامل به والیــت مطلقه 
پیامبراسالم)ص( و حضرات ائمه)ع( داشته 
و قائل به این بوده که در دوران غیبت به قدر 

مقدور و امکان والیت در اختیار فقهاست.
البته در بحبوحه مشروطیت، مباحثی که 
 به حکومت و نوع حکومت مربوط 

ً
مستقیما

می شد، مورد سوء استفاده قرار می گرفت؛ 
از ایــن رو، علمای تراز اول همانند ســید 
که مرجــع تقلید شــیعیان جهــان بودند، 
می کوشیدند مطلب یا سخنی از آنان دستاویز 
سوء اســتفاده کنندگان برای ایجاد افتراق و 
انشقاق در بین علمای شیعه نشود. شاید به 
همین دلیل باشد که ســید یزدی برخالف 
اســتادان خود، میرزای شــیرازی و شــیخ 
انصاری بسیار محتاطانه با این نوع مباحث 
برخورد می کند و هنگام نوشــتن حاشیه بر 
»مکاسب« شــیخ در بحث والیت فقیه، از 
آن دســت بر می دارد. البته برای دستیابی به 
اندیشه های سیاسی و اجتماعی وی، می توان 
در مباحثی مانند قضــا، زکات و خمس از 

کتاب »عروة الوثقی« مطالعه و تأمل کرد.
ســید در کتاب قضا، منصب قضاوت 
را از طــرف شــارع و منصبــی از مناصب 
معتقدند منصب  برخی  شرعی می داند.)1( 
قضا »حکمی از احکام شــرعی مثل سایر 
واجبات« اســت؛ اما وی به استناد حدیث 
« این قــول را رد 

ً
»فانی قد جعلتــه حاکما

می کند. وی معتقد اســت منصب قضا، به 
اقتضای حدیث مذکور، والیت اســت، و 
والیت، همان سلطنت بر جان، مال و امور 
شخصی دیگران اســت که در قضا محقق 

است.)2(
از نظــر ســید، ترافع نــزد غیرمجتهد 
بــر  و   )3( اســت  حــرام  جامع الشــرایط 
فــرد غیرمجتهــد نیــز جایز نیســت که 
عهده دار قضاوت شــود. ســید یــزدی با 
ذکــر آیــات و روایاتی در ایــن خصوص 
می نویســد:»مقتضای این روایــات، عدم 
جواز عهده دار بودن غیرمجتهد برای حکم 
و مرافعه می باشد؛ حال فرقی نیست که این 

غیرمجتهد آیا از اهل علم باشد یا نه«)4(
بنابراین در خصوص اینکه چه کسی حق 
حکومت دارد، ذکری از سلطان در کلمات 
ســیدیزدی به میان نمی آید.)5( بلکه در همه 
موارد فقیه عادل جامع الشرایط را در مقابل 
حاکم جور قرار می دهد؛ لذا به نظر می رسد 
در نظر وی منصب ریاست عامه فقیه که به 
آن اعتقاد دارد، شــاخه های زیادی دارد که 
در زمانه وی رســیدن به همه آنها مقدور و 
امکان پذیر نیست؛ اما به احیای شاخه  قضای 

آن اصرار دارد.
منابع در دفتر نشریه موجود است.

سیامک باقری
دکترای علوم سیاسی

مدرنیته  با  مطلوب   مواجهه 
و تربیت مطلوب در گر

در نسبت معانی و مسئله احترام یا ترحم

فتح الله پریشان
دبیر گروه اندیشه
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مجازستانزندگی

   خبر خوب       نرم افزار       پژواک    

فناوران ایرانی موفق به ســاخت 
کیت های تشخیص کرونا شده اند 
که در کمتــر از 20 ثانیه می تواند 
با دقت باال، آلودگــی به ویروس 
کرونا را شناسایی کند. این کیت 
داخلی  توانمندی  با  تشــخیصی 
طراحی و تولید شــده اســت که 
می توان با اســتفاده از آن، آلودگی 
به ویــروس کرونا را به ســرعت 
تشــخیص داد. این کیــت در دو 

بسته بندی تکی و ده تایی تولید شده و برای آزمایش های شخصی و 
خانگی می توان از آن استفاده کرد. این کیت دارای حساسیت 96 
درصد و اختصاصیت 98 درصد بوده و نمونه برداری آن نیز از بزاق 
انجام می شود. زمان تشخیص در این کیت بین 10 تا 20 ثانیه است.

ثانیه  20
گام بلند کیت های ایرانی در کرونا

بزرگ تریــن مؤسســه وام دهنده 
روسیه موســوم به »اسبر بانک« 
اعالم کرد، انتقــال پول به کیف 
دیجیتال علی پــی در چین را با 
اســتفاده از شــماره تلفن همراه 
انتقال  ممکن کرده است. هزینه 
پــول از ایــن طریق معــادل 1 
درصد کل مبلغ است و مشتریان 
می توانند حســاب Alipay را بر 
مبنای یوان چین بــا نام کامل و 

شماره تلفن گیرنده اســتفاده کنند. نقل و انتقاالت بین بانکی با 
استفاده از شماره تلفن همراه در روسیه رایج است. گفتنی است، 
اســبر بانک اکنون در بیش از 30 کشــور خدمات نقل و انتقال 

برون مرزی ارائه می دهد.

فراملی بانک های 
همکاری اقتصادی چین و روسیه

 پیش آمده 
ً
برای شــما هم حتما

اســت که هشــدار قطــع برق 
 متوجه 

ً
دریافت کرده اید؛ اما اصال

نشده اید که چه زمانی قبض برق 
شــما صادر شــده بوده است؟! 
اگــر دچــار چنین مشــکالتی 
هســتید، با نرم افزار تخصصی 
اداره برق ایــران، می توانید آمار 
قبض های تــان را بهتر و بیشــتر 
داشته باشید! از جمله مزایای این 

نرم افزار عبارتند از: نمایش اطالعات و وضعیت آخرین قبض، 
امکان پرداخت آنی قبض، نمایش سوابق پرداخت، امکان ثبت 
درخواست انشــعاب جدید، امکان ثبت درخواست افزایش و 

کاهش انشعاب، امکان ثبت درخواست تغییر نام و مکان و... .

برخط قبض 
حواست به مصرف برق باشه!

ســعید جلیلــی، عضو مجمع تشــخیص 

مصلحت نظام:  می گفتند فروش نفت ایران 

باید به صفر برسد، در حالی که بعد از سه 
ســال، ما یک میلیون و 200 هزار بشکه 
به جــز میعانات و فرآورده هــا و... داریم 
می فروشــیم و این تعداد در حال افزایش 

است.

علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت پس از 

بیانات رهبر معظم انقالب و لزوم جهاد تبیین: 

مســئولیت مان برای مقابله با دیکتاتوری 
رسانه ای، بیش از پیش سنگین شد. تمام 
تالش مان را در شــورای اطالع رسانی و 
حوزه ســخنگویی دولت به کار خواهیم 
گرفت تا بــا جهاد تبیین پیشــرفت ها و 

خدمات را صحیح روایت کنیم.

 احســان خاندوزی، وزیر اقتصاد: با پیگیری 

وزارت اقتصاد،  مردم می توانند بدون نیاز 
به مراجعه حضوری و به طور 24 ساعته 
به  ســفته الکترونیک و  برات الکترونیک 
دسترسی داشته باشند. امکان جعل از بین 
می رود و رصد آن نیز  شفاف خواهد شد. 
در گام اول سه بانک این خدمت جدید را 

در دهه فجر آغاز کردند.

حسن عابدینی، تحلیلگر:  جنگ روایت ها، 

اراده ها و شــناختی با هدف دســتکاری 
دستگاه محاسباتی دشمن از مشخصه های 
نبرد در  منطقه خاکســتری است. نبردی 
مبهم،  ســایبری،  اطالعاتی،  ترکیبــی، 
نامتقارن و انعطاف پذیر که به گفته آمریکا، 
ایران هم پای روسیه و چین در  هندسه نوین 

قدرت از جایگاه کانونی برخوردار است.

علی شــمخانی، دبیر شــورای عالی امنیت: 

 ظرفیت ها و توانمندی هــای اقتصادی و 
تکنولوژیک کشور ســاختار یکپارچه ای 
دارد و رفع تحریم ها با هر شناسه ای باید 
برای همه بخش ها ماهیت یکسانی داشته 
باشد. تجربه قبلی ثابت کرد که بدون رفع 
جامع و مؤثــر تحریم ها، انتفاع اقتصادی 

پایدار از  برجام بیشتر شبیه سراب است.  

ســعید هاشــمی، کاربــر فضــای مجازی: 

 دادگاهی در ترکیه بــه دلیل فعالیت های 
زیاد یک مادر در تیک تاک و سوءاستفاده 
از فرزندان برای جذب فالوئر، سرپرستی 
کودکان را از مادر سلب و به همسر سابق 
اعطا کرد. مقایســه کنید با چندین پدر و 
مادر ایرانی که فرزندان خود را به برده های 
اینســتاگرامی تبدیل کرده انــد؛ اما هیچ 

مجازاتی نمی بینند.

فاطمه قاســم پور، نماینده مجلس:  هناس؛ 

روایــت بخش هــای ناگفته و ناشــنیده 
زندگی شهید داریوش رضایی نژاد و دکتر 
شهره پیرانی است. بخش هایی که گویای 
تشــویش ها و دل نگرانی ها و تردیدها و از 
سوی دیگر، غیرت و مردانگی و ایستادگی 
است. مســیر شهادت، مســیر خلوص 
و مردانگی اســت؛ اگرچه تشــویش ها و 

تردیدهایی نیز وجود داشته باشد.

انســیه خزعلی، معــاون امور زنــان رئیس 

جمهــور: یکی چون شهید حججی بابت 

حفاظت از ناموس سر می دهد و دیگری 
به نام نامــوس داعش وار جنایت می کند! 
معاونت امــور زنان و خانواده ریاســت 
جمهوری، به جد پیگیر تصویب قانون و 
اجرا از مجلس و قوه قضائیه خواهد بود. 
با اینکه بسیاری از ناهنجاری های رفتاری 
مرتبــط با زنان در کاســتی های فرهنگی 
ریشــه دارد؛ اما نمی توان از نقش قوانین 
بازدارنده در کاهش این آســیب ها غفلت 

کرد.

    نکته گرام    

پــس از آنکه یک روزنامــه از اســتفاده غیرقانونی 
پلیــس از نرم افزارهای جاسوســی قدرتمند علیه 
هــواداران نتانیاهو، نخســت وزیر ســابق و دیگر 
شــخصیت ها خبر داد، رژیم صهیونیســتی اعالم 
 کــرد، در حــال راه انــدازی یک بازپرســی ملی

 است.
 روزنامه »کالکالیســت« در گزارشی بدون اشاره به 
منبع گفت، پگاســوس، یک ابزار هک تلفن همراه 
ساخته شده به دست گروه NSO رژیم صهیونیستی 
 اســت که بــدون مجــوز قضایی اســتفاده شــده

 است.
این اتفاقات در حالی اســت که در سال گذشته 
اتهاماتی مبنی بر استفاده از پگاسوس به وسیله دیگر 

رژیم های منطقه علیه روزنامه نگاران، فعاالن حقوق 
بشر و دیگر شــخصیت ها مطرح و سبب شد رژیم 
صهیونیستی دستور بررسی صادر کند. این در حالی 
است که شرکت سازنده پگاســوس می گوید تمام 
فروش هایش از سوی دولت رژیم صهیونیستی مجاز 

است و خودش این نرم افزار را اداره نمی کند.
روزنامه کالکالیست اشاره می کند، اهداف این 

نرم افزار در این رژیم، شامل دو دستیار نتانیاهو - که 
به اتهام فســاد در محاکمه اند و همچنین یک متهم 
و چندین شــاهد و به طور جداگانه، دو مقام سابق 
مظنون به افشای اطالعات به روزنامه نگاران و برخی 

دیگر افراد بوده اند.
دادگاه رســیدگی کننده به پرونــده نتانیاهو گفته 
اســت، منتظر پاســخ دادســتان در مورد اتهامات 

هک و استفاده از این بدافزار می ماند. نفتالی بنت، 
نخســت وزیر این رژیم، اتهامات علیه پلیس را اگر 
درست باشد بسیار جدی خواند. او معتقد است، از 
پگاسوس علیه خود رژیم صهیونیستی استفاده شده 

است!
پگاســوس  نرم افــزار جاسوســی  در حالــی 
شهرک نشینان صهیونیستی را به جان هم انداخته است 
که ایــن نرم افزار با هدف جاسوســی از مخالفان و 
دشمنان این رژیم طراحی شــده بود. گزارش های 
سوءاستفاده از این نرم افزار و هک تلفن های همراه 
 دیده ایم، 

ً
برخی روسای جمهور حتی ماکرون را قبال

اما وقایع اخیر و استفاده پلیس رژیم صهیونیستی از 
این نرم افزار علیه ســاکنان این رژیم، نشان می دهد 
کنترل این نرم افزار از دســت صاحبان آن هم خارج 
شده است و به قول معروف،چاقو دسته خود را می 

برد یا سگ پاچه صاحبش را گرفته است!

وقتی چاقو دسته خود را می برد!
دن ویلیامز 

رویترز

کودک و فضای مجازی، همیشــه دغدغه پدران 
و مادران بوده اســت و حتی آنهایی هم که هنوز 
صاحب فرزند نشــده اند یا فرزندان شــان به سن 
استفاده از فضای مجازی نرسیده اند، نگرانی نحوه 
استفاده فرزندان خود از این محیط بی در و پیکر 
 برای چفت و بســت دار کردن 

ً
را دارند! اما واقعا

فضای مجازی و کاســتن از دلشوره والدین، چه 
کاری می توان کرد؟

با شیوع کرونا و شدت گرفتن آموزش مجازی 
و سیطره بیشــتر فرآیندهای دیجیتالی بر زندگی 
مــردم، بر نگرانی های نحوه اســتفاده کودکان از 
وســایل و فضاهای دیجیتال افزوده شــده است. 
بــه طور کلی، از حدود 20 ســال پیش، اتحادیه 
بین المللی مخابرات به دنبال حفاظت از بچه ها 
در فضــای مجازی اســت و حاصل آن تصویب 
قوانین مرتبط در کشورهای مختلف و پیش بینی 
ســازوکارهایی، مانند »کنترل والدیــن بر رفتار 

فرزندان« در شبکه های اجتماعی بوده است.
آبان ماه امســال بــود که وزیــر ارتباطات در 
ســفر به قم در دیدار با مراجع تقلید، با تأکید بر 
راه اندازی اینترنت کودک و نوجوان تا پایان سال، 
گفت: »در اینترنت کودک و نوجوان آسیب های 
موجود در فضای مجازی وجود نخواهد داشت 
و زیرســاخت الزم برای استفاده پاک از اینترنت 
ایجاد می شــود؛ اما استفاده از آن برای خانواده ها 
اختیاری اســت. همچنین نرم افزارهای کنترل، 
مانند سایر کشورهای دنیا برای محافظت کودکان 
در برابر آسیب های اجتماعی در قالب این طرح در 

اختیار پدر و مادرها قرار خواهد گرفت تا این افراد 
کمترین ضربه را از این فضا ببینند. در هیچ کجای 
دنیا فضای مجازی را به حال خود رها نمی کنند 
و حتی آنهایی که این فضاها را به وجود آورده  اند، 
درصدد فرهنگ سازی و جلوگیری از آسیب  های 
آن برآمده انــد، حتی طراحان گــوگل اجازه هر 
نوع اســتفاده  ای از این فضا را بــه نوجوانان خود 
نمی دهند و سازوکارهایی را برای جست وجوی 
ایمــن و اخالق مدار در این شــبکه پیاده ســازی 

کرده اند.«
پس از ایــن واکنش ها در دی مــاه بود که در 
پیگیری برنامه های حمایتی از کودکان و نوجوانان 
در فضای مجــازی، وزیر ارتباطــات و فناوری 
اطالعات؛ وزیــر آموزش وپرورش و برخی دیگر 
از صاحب نظران این حوزه در نشست هم اندیشی 

»خانواده و فضای مجازی« دور هم جمع شدند 
و از تشــکیل کارگــروه ویژه ای بــرای پیگیری 
ایمن ســازی فضای مجازی بــرای خانواده ها و 

کودکان خبر دادند.
کمی بعد وزیر ارتباطات در صفحه شخصی 
خود در شــبکه اجتماعی اینســتاگرام ابزارهای 
حفاظت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی 
را برای پدران و مــادران معرفی کرد. او توضیح 
داد: »کنگره آمریکا چندی پیش، مدیر اینستاگرام 
را برای پاسخگویی به نگرانی ها درباره آسیب های 
روحی و روانی این شبکه اجتماعی بر کودکان و 
نوجوانان احضار کرد و این شــبکه مکلف شد تا 
تمهیداتی برای حفاظــت از کودکان و نوجوانان 
پیش بینی کند. بنا دارم با هدف حمایت از کودکان 
و نوجوانان عزیز کشــورم در فضــای مجازی، 

هــر هفته یکی از ابزارهــای حفاظت از کودکان 
و نوجوانــان در فضای مجــازی را برای پدران و 
مادران معرفی کنم تا با استفاده از این راهکارها، 
امکان مدیریت حضور بچه ها در فضای مجازی 

فراهم و بخشی از نگرانی های آنها رفع شود.«
وعده های وزیر فناوری تا اینجا پیش رفت که 
باالخره ستار هاشــمی، معاون فناوری و نوآوری 
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات درباره مهم ترین 
طرح های در دســتور کار این وزارتخانه در دهه 
فجر امســال، گفت: »یکی از برنامه هایی که در 
دستور کار وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات 
قرار دارد، بحث همراهی خانــواده و کودک در 
فضای مجازی است که در حال برنامه ریزی برای 
موضوع هستیم. معتقدیم یکی از روش هایی که 
می توان از آن برای تسهیل در همراهی خانواده و 
کودک اســتفاده کرد و دغدغه امروز خانواده ها را 
حل کرد، استفاده از ظرفیت هوش مصنوعی برای 
این کار است. برای تحقق این هدف، به صورت 
میان مدت برنامه هایی در دســتور کار است که بر 
این اســاس از ظرفیت های موجود در این مسیر 
استفاده کنیم و آنچه برای دهه فجر امسال در حال 
برنامه ریزی برای معرفی آن هســتیم و رویداد آن 
را برگزار خواهیم کرد هم از همین ظرفیت های 
موجود که کارهای خوبی در کشــور انجام شده 
استفاده می کنیم تا به خانواده ها برای همراهی و 

مراقبت از فرزندان خود، کمک کنیم.«
گویا باالخــره بعد از مدت ها خواســته های 
والدین برای پایش و امن ســازی فضای مجازی 
برای کودکان در حال نتیجه دادن است و با وعده 
مدیران فناوری کشور، به زودی شاهد حرکتی نو 

در این زمینه خواهیم بود، ان شاءالله.

امن برای کودکان
امیرمهدی صالحی

کارشناس فناوری

همت و اراده دولت برای ایجاد اینترنت خانوادگی و کودک 
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مدتی اســت رهبر حکیم انقالب بر روی کلیدواژه 
»جهاد تبیین« تأکیــد دارند؛ کلیــدواژه ای که اگر 
مســئوالن و متولیان به خصوص در حوزه فرهنگی 
 می توانند قدم های بزرگی 

ً
آن را جدی بگیرند، قطعا

برای روشن کردن اذهان مردم در حوزه های مختلف 
و مقابله با جنگ روانی و رسانه ای دشمن بردارند.

سوم بهمن ماه امسال بود که رهبر معظم انقالب 
فرمودند: »ائمه جهاد نظامی کــه نمی کردند؛ جز 
امام  امیرالمؤمنین)ع(،  معدودی -فقط حضــرت 
حســن  مجتبی)ع( و حضــرت امام حســین)ع( 
با شمشــیر جنگیدند- بقیــه  ائمه که با شمشــیر 
نجنگیدند؛ جهادشــان چه بود؟ جهاد تبیین؛ تبیین 
کنید، روشنگری کنید... .« باز هم هفته پیش بود که 
در دیدار فرماندهان نیروی هوایی، خطاب به آحاد 
جامعه  به ویژه فعاالن فرهنگی و رسانه ای فرمودند: 
»در مــورد انقالب، هر چه می توانند چهره  انقالب 
را، چهــره  امام را، فعالیت های این چهل ســال را 
مخــدوش می کنند؛ تا آنجایی که از عهده شــان بر 
می آید ســعی می کننــد این را مخــدوش کنند. از 
 
ً
پیشــرفت ها، از نقاط مثبت، نقاط قــوت، مطلقا
نشانه ای در این مجموعه  امپراتوری رسانه ای غرب 
 اگر 

ً
شما مشاهده نمی کنید؛ کتمان حقایق. متقابال

یک نقطه  ضعفی وجود دارد - که البته وجود دارد - 
یک نقطه ضعف کوچک را صد برابر بزرگ می کنند 
و نشــان می دهند؛ به همین جهت است که »جهاد 
تبیین« یک فریضه اســت. جهاد تبیین یک فریضه  
قطعی و فوری اســت و هر کسی که می تواند ]باید 

اقدام کند[ و مسئولین در این زمینه بیشتر موظفند.«

 Bبار »تبیین« بر دوش هنر هفتم 
شــاید بتوان گفت، یکی از مهم ترین حوزه ها برای 
نشان دادن این نقاط قوت و مثبت که عده ای بر کتمان 
آنها اصرار دارند، حوزه سینما، تئاتر و تلویزیون است 
 یکــی از مهم ترین رویدادهــا در این حوزه 

ً
و قطعا

یا بهتر بگوییم، مهم ترین رویــداد در این حوزه نیز 

جشــنواره بین المللی فیلم فجر اســت که هرسال 
نگاه فرهیختگان و هنرمندان و بسیاری از مردم را به 
خود جلب می کند.  می توان گفت، جشــنواره فجر 
آیینه ای از تمامی محصوالت تولید شــده است که 
برای یک سال غذای فرهنگی کشور را در حوزه فیلم 
تأمین کند؛ اما در چند سال اخیر با تولیدات زیادی 
روبــه رو بوده ایم که به اصطالح به جای جهاد تبیین 
و روشنگری و نشــان دادن واقعیت های امیدبخش 
کشور در حوزه های گوناگون – در عین نقد کاستی ها 
و نقاط ضعف – سیاه نمایی کرده و تا توانسته اند ابعاد 
تلخ و تاریک مشکالت جامعه را نشان داده اند.  البته 
 نشان دادن مشکالت جامعه در قالب تولیدات 

ً
قطعا

فرهنگی از جمله فیلم وظیفه هنرمندان و فرهیختگان 
است، اما تفاوت بسیاری بین سیاه نمایی با انعکاس 
واقعیات وجود دارد و گاهی مرز بین این دو بســیار 
باریک است؛ اما آنچه مسلم است، در حال حاضر 
برخالف آنچه دشمن مدنظر دارد و آن تاریک نشان 
دادن همــه چیز اســت، باید به گفتــه رهبر حکیم 
انقالب، به میدان »جهاد تبیین« وارد شویم تا ابعاد 

مثبت و نقاط قوت هم به تصویر کشیده شود؛ نقاط 
 تبیین نکردن آنها، ظلم 

ً
قوتی که بسیار زیادند و قطعا

بزرگی است به تمامی کسانی که برای سربلندی این 
مملکت تالش کرده و می کنند.

 Bتبیین در میعاد چهلم 
امسال نیز جشنواره فیلم فجر گذشت؛ جشنواره ای 
که حاال 40 ساله شــده و به نظر می رسد در میدان 
روایت و تبیین واقعیت ها هم قدم های خوبی برداشته 
اســت. از جمله فیلم های این دوره از جشنواره که 
می توان آن را مصداق این جهاد دانست، »موقعیت 
مهدی« اســت؛ اثری درباره ســردار شهید مهدی 
باکری که بســیار مورد توجه منتقدان قرار گرفت و 
تحسین آنها را به دنبال داشت. فیلم دیگری که مورد 
توجه مخاطبان قرار گرفت، فیلم »دســته دختران« 
بــود. کاری از منیر قیدی که فیلم ویالیی ها را نیز در 
کارنامه هنری اش دارد. این فیلم قصه ای درباره زنان 
مدافع خرمشهر است و شاید بتوان گفت جای چنین 
داستانی با وجود برخی انتقادها که بر فیلم وارد شده، 

بر روی پرده سینماهای کشــور در تمام این سال ها 
خالی بوده و شــاید کار منیر قیــدی بتواند تا حدی 
این جــای خالی را پر کند.  »هنــاس« کار دیگری 
بود که در رابطه با زندگی همســر دانشــمند شهید 
هسته ای »شهید رضایی نژاد« ساخته شده و امسال 
راهی جشــنواره چهلم شد. هر چند به این فیلم نیز 
انتقادهایی جــدی در نوع پردازش و انتخاب برخی 
بازیگران وارد است، با این حال قدم برداشتن در این 
حوزه را می توان به فال نیک گرفت. »شب طالیی« 
نیز کار دیگری است که توانست حتی رضایت برخی 
از منتقدان بسیار سخت گیر را نیز جلب کند. این کار 
اولین کار بلند یوسف حاتمی کیاست که پیش از این 
در کارنامه هنری اش ســاخت چندین فیلم کوتاه و 
مستند را داشته و حاال توانسته با موضوعی اجتماعی 
وارد میدان فیلم بلند شود. با این حال، باید منتظر و 
البته امیدوار بود که در سال های بعد، اهالی هنر هفتم 
با وارد شدن در میدانی خطیر و حساس، واقعیت های 
امیدبخش کشور در حوزه های مختلف را به تصویر 

کشیده و به شیوه ای هنرمندانه و ابداعی تبیین کنند.

سهم سهم فجر چهلمفجر چهلم در میدان تبیین در میدان تبیین

شیراز،قمهکشی
وسکوتسلبریتیها

 در سال های اخیر، به دلیل گسترش دامنه 
نفوذ فضــای مجــازی، اتفاقات مختلف 
بازتاب های ســریع و گسترده ای نیز در پی 
داشته اســت. در گذشته تا شخصی سراغ 
صفحه حوادث روزنامه هــا نمی رفت، از 
این اتفاقات باخبر نمی شد؛ اما حاال فضای 
مجازی بســتری شــده که هر شخصی، 
با یک جســت وجوی ســاده می تواند از 
هزاران اتفاق ریز و درشــت با خبر شود؛ 
حتی در اغلب اوقات، نیاز به جست وجو 
در موتورهای جســت وجو هم نیســت و 
فقط کافی اســت فرد صفحه تلفن همراه 
هوشمندش را باز کند و به پیام رسان ها سر 
بزند تا با انبوهی از خبرها روبه رو شــود. 
همین پدیده باعث می شود تا واکنش های 
گوناگون و قضاوت های زیادی نیز نسبت به 
آن حادثه یا اتفاق صورت بگیرد، اما گاهی 
این واکنش ها از ســوی افــرادی صورت 
می گیــرد که به دالیل مختلــف زندگی و 
نظرات شان زیر ذره بین مخاطبان است؛ از 
جمله این افراد، چهره های سرشناس هنری 
و ورزشی یا همان »سلبریتی ها« هستند که 
به دلیل شهرتی که دارند، صفحات شان در 
فضای مجازی دنبال کننده های زیادی دارد. 
برخی ســلبریتی ها گاهی نســبت به 
مواردی که هیچ تخصصی در آن ندارند یا 
حداقل اطالع دقیقی از آن ندارند، قضاوت 
می کنند که با حقیقت و عدالت فرسنگ ها 
فاصله دارد. بــرای نمونه، در ماجرایی که 
علیه یک قاتل حکم به »قصاص« شــده و 
قصاص هم حق ولی دم است، هشتگ »نه 
به اعدام« راه می اندازند و با این موج های 
هیجانی، هم افکار عمومی و احساســات 
جامعه را به بازی می گیرند و گاهی با این 
فشــارهای هیجانی، باعث می شــوند که 
 خانواده مقتولی که در آستانه رضایت 

ً
مثال

و گذشــت قرار داشــته، از نظر برگردد و 
خواســتار قصاص قاتل شود. گاهی نیز آن 
چنان در مورد برخی مســائل سیاه نمایی 
می کنند که انگار این اتفاقات ناگوار فقط در 

ایران می افتد و دنیا گلستان است. 
یا دربــاره برخــی متهمــان امنیتی و 
تروریستی که آســایش یکایک شهروندان 
ایرانی را نشانه گرفته اند، چنان نوحه سرایی 
می کنند که انگار ماجرا فقط یک سوءتفاهم 
بوده که باید با گفت وگو حل شود؛ اما همین 
جماعت در اتفاقی مانند آنچه در شیراز و 
درباره افســر ناجا )شهید رنجبر( رخ داد، 
سکوت کرده و هیچ موضعی نمی گیرند و 
این تناقض بسیار بزرگی است که مخاطبان 

این سلبریتی ها هم با آن مواجه می شوند. 
شــاید این سوال پیش بیاید که باالخره 
ســلبریتی ها چه کنند؟ نظر بدهند یا نه؟! 
 ســلبریتی ها نیز مانند هر شــهروند 

ً
قطعا

دیگری می توانند نظــر بدهند، اما در کل 
نظرات عجوالنــه و هیجانی اگر از عموم 
مردم قابل پذیرش نباشد، از سلبریتی ها به 
مراتب غیرقابــل قبول تر خواهد بود. حاال 
اگر قرار باشد، درباره یک ماجرای دردناک 
فضای مجازی را پر کنند و درباره ماجرایی 
دیگر سکوت کنند، قضیه بدتر و دردناک تر 

خواهد شد.
بنابراین ســکوت چنین کسانی که در 
مواردی چنان هیاهــو می کنند و در موارد 
دیگــری چنین ســکوت، دامن مخاطبان 
 از نوجوانان 

ً
و عالقمندان آنها را کــه غالبا

و جوانــان هســتند، می گیــرد و دود این 
بالتکلیفی رفتاری، به چشم آنها می رود. 
سلبریتی ها هم حق دارند نظر بدهند، اما 
ای کاش این نظرها حقیقت طلبانه باشد؛ 
چیزی که حداقل در سال های گذشته کمتر 

شاهدش بوده ایم.

فرهنگ

یادداشت 

حسین مهریزی
خبرنگار فرهنگی

   کتاب       سریال    

مثنوی مولــوی، منتخب بدون 
نظم و ترتیبی از تمام اندیشه های 
فلسفی و کالمی جهان اسالمی 
از آغاز تا قرن هفتم هجری است 
برخــی مهم ترین  به عقیده  که 
اثر به جا مانــده از این عارف و 
شاعر بزرگ اســت؛ اما کتاب 
»عرفان مثنوی« اثر عالمه فیض 
کاشــانی، کندوکاوی است که 
نویسنده برای استخراج تفکرات 

موالنا در مورد مباحث مختلف دست به نوشتن آن زده است. 
کتاب »عرفان مثنوی« به کوشــش و تصحیح مهدی انصاری 
قمی در 586 صفحه، با جلد ســخت و بــه قیمت 145 هزار 

تومان از سوی انتشارات امیرکبیر روانه بازار نشر شده است.

مثنوی عرفان 
انتشار اثر عالمه فیض کاشانی

»خاطــرات آیت الله محســن 
مجتهد شبستری« از سوی مرکز 
اســناد انقالب اســالمی روانه 
بازار نشر شد. کتاب خاطرات 
»آیت اللــه محســن مجتهــد 
شبســتری« در هشــت فصل 
تنظیم شده است. فصل اول به 
خاطرات وی از دوران کودکی، 
تحصیالت مقدماتی و خانواده 
اختصــاص دارد. فصــل دوم، 

دوران اقامت و تحصیل وی در قم را دربرمی گیرد. فصل سوم، 
به آغاز فعالیت های مبارزاتی راوی پرداخته و فصل چهارم، از 
حضور وی در مسجد »طالچیان« تا پیروزی انقالب اسالمی 

را روایت می کند.

مجاهدت عمر  یک 
خاطرات آیت الله شبستری

از  داســتان یــک شــهر کــه 
تلویزیون  موفــق  ســریال های 
درســال 1380 بود و مخاطبان 
زیــادی داشــت، بعــد از 20 
ســال به قلم پیمان عباســی و 
و  آهنج  محمدرضا  کارگردانی 
به تهیه کنندگی فرشید محمودی 
روایت تازه ای از تالش 26 ساله 
تیم برنامه سازی در شهر شبکه 
5 ســیما را به تصویر می کشد. 

علی دهکردی، بهزاد خداویسی، سروش جمشیدی، ریحانه 
رضی، ایوب آقاخانی، و... تاکنون ایفای نقش داشتند. سریال 
داستان یک شهر به سفارش گروه فیلم و سریال شبکه پنج سیما 

از تولیدات سیما فیلم است.

 پس از 20 سال
فصل جدید داستان یک شهر

   برداشت    

قانون بر زمین مانده را  اجرا کنید

چند روز پیش بود که هیئت دولت آیین نامه اجرایی 
»قانون ســاماندهی مد و لباس« را اصالح کرد و 
معــاون اول رئیس جمهور هم این اصالحیه را به 
وزارتخانه های ارشاد، آموزش و پرورش، صنعت، 
سازمان برنامه و بودجه و صدا و سیما ابالغ کرد. 

ابتدا که این خبر منتشر شد، فعاالن این حوزه 
تصــور کردند بعد از ســال ها انتظــار و چالش، 
اصالحات درست و درمانی بر روی این آیین نامه 
انجام شده تا قانونی که بیش از 15 سال از تصویب 

و ابــالغ آن می گذرد، به طور واقعی اجرا شــود، 
 مشــخص شــد اصالحات انجام شده 

ً
اما بعدا

فقط چند اصــالح عبارتی، مثل تغییر نام وزارت 
 بازرگانــی به وزارت صنعت، معــدن و تجارت

 بوده است!
قانون ساماندهی مد و لباس، اواخر سال 1385 
و در 11 ماده و 3 تبصره به تصویب مجلس هفتم 
رسید و بعد از تأیید، به دستگاه های مجری ابالغ 
شد. هدف از این قانون – همانطور که از عنوانش 
برداشت می شود – تعریف یکسری تکالیف برای 
دستگاه هایی مانند وزارت ارشاد و وزارتخانه های 
بازرگانی و صنایع وقت بود تا با حمایت کافی از 

طراحان مد و لباس، زمینه را برای ارائه بهترین و 
با کیفیت ترین مدل های لباس به بانوان ایرانی در 
ســطح بازار فراهم کند تا در نتیجه آن، وضعیت 
عمومی حجاب و پوشــش، به مرور زمان بهبود 
یابد؛ اما با وجود گذشــت 15 سال از تصویب و 
ابالغ این قانون و نیز ابــالغ آیین نامه اجرایی آن، 
وضعیت بازار مد و لباس نه تنها بهتر نشده که به 

مراتب بدتر هم شده است.
شــاهد آن هم، وضعیت کف بــازار لباس و 
پوشاک است که پر شــده از مدل های ارزان و با 
 مغایــر با ارزش های 

ً
کیفیت متوســط، اما کامال

ملی و دینی خانواده هــای ایرانی! در مقابل، پیدا 

کردن لباس های مناسب تر که حریم بانوان عفیف 
ایرانی را بهتر حفظ کند، به مراتب سخت تر و با 
هزینه های مالی سنگین تر همراه شده است! همین 
می شود که بخش قابل توجهی از زنان و دختران 
ایرانی، ناخواسته به پوشــیدن لباس هایی عادت 
می کنند که نه تناسبی با شأن و منزلت اجتماعی 
آنها دارد و نه خودشان در ته دل شان، راضی به این 

تیپ ظاهری در اجتماع هستند.
اقدامــات امیدبخــش دولت ســیزدهم در 
حوزه  هــای مختلف در ماه هــای اخیر، می تواند 
به اجرای این قانــون بر زمین مانده و رفع دغدغه 
بسیاری از خانواده  های ایرانی هم تسری پیدا کند.

 ندا کرمانشاهی
خبرنگار فرهنگی

حامد حسین عسکری
خبرنگار فرهنگی

   کتاب    
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جبهه

   یادداشت    

تحریفزنانخرمشهر

 
مثل هر ســال، در چهلمین دوره جشــنواره 
فیلم فجر هم فیلم های دفاع مقدسی حضور 
داشتند و بحث انگیز شدند. فیلم »موقعیت 
مهدی« که بر اساس زندگی فرمانده لشکر 
31 عاشورا، شهید مهدی باکری و برادرش 
حمید باکری ساخته شد و به نمایش در آمد، 
در حقیقت بخش هایی از مینی سریال عاشورا 
بود که بــرای پخش از ســیمای جمهوری 
اســالمی ایران آماده شده اســت. این فیلم 
طرفداران زیادی داشت و از بین واکنش های 
مخاطبان، عده بسیار محدودی به کاستی ها 
و ای کاش های آن پرداختند و عموم کسانی 
که توانسته بودند فیلم را ببینند، از آن راضی 

بودند. 
»موقعیت مهدی« از روز خواســتگاری 
مهدی باکری از صفیه مدرس شروع می شود 
و تا شهادت او و اتفاقی که برای قایق حامل 
او رخ می دهد، ادامــه پیدا می کند. »هادی 
حجازی فــر« کارگــردان این فیلــم که دو 
عمویش از شــهدای لشکر عاشورا هستند، 
تمام توان خود را برای ارتقای کیفیت اثرش 
به کار گرفته و خــودش نیز در نقش مهدی 
 برادرش 

ً
باکری خوش درخشیده است. اتفاقا

که بازی در نقش حمید باکری را پذیرفته، هم 
در شباهت ظاهری موفق بوده و هم توانسته 
بــازی روان و درخوری از خــود به نمایش 
بگذارد. از این فیلم موفق در جشــنواره که 
بگذریم، به فیلم پربحث »دســته دختران« 
می رســیم که ماجرای چند دختر و زن را در 
دهمین روز از مهرمــاه 1359 و در روزهای 
مقاومت مردم خرمشــهر در مقابل بعثی ها 
نشان می دهد. این بانوان با اهداف مختلف 
دور هم جمع شده اند تا از مقادیری مهمات 
موجود در شــهر، حفاظت کرده و آنها را به 
خط مقــدم درگیری در گمرک خرمشــهر 
برسانند. »دســته دختران« را »منیر قیدی« 
کارگردانی کرده است که پیش از این، اولین 
فیلمش را با نام »ویالیی« درباره تعدادی از 
خانواده های فرماندهان جنــگ در یکی از 
مجتمع های نزدیک به منطقه عملیاتی ساخته 
 با اقبال عمومی هم روبه رو شــد. 

ً
بود و اتفاقا

این کارگردان اما در »دسته دختران« با وجود 
منابــع و کتاب های مختلف درباره روزهای 
مقاومت در خرمشــهر، و این ادعا که همه 
این منابع را خوانده و بررســی کرده است، 
شخصیت هایی را بر مبنای ذهن خود ساخته 

و پرداخته کرده است. 
شــخصیت ســیمین، دختری جوان را 
نشــان می دهد که در برابر اصــرار پدرش 
 
ً
برای رفتن از شهر،  مقاومت می کند و اتفاقا
برخورد مناسبی با پدرش ندارد! سیمین حتی 
از نظر چهره هم شــباهتی به اهالی جنوب 
و خرمشــهر ندارد و کارگــردان، بازیگری 
افغانستانی را برای ایفای این نقش انتخاب 
کرده اســت. خانــم کمایی کــه معلم بوده 
هم در برابر اصرار شــوهرش برای رفتن از 
شهر، مقاومت می کند و شهناز هم از همسر 
قمارباز و شــراب خوارش فرار کرده است! 

وضع فرشته هم بهتر از بقیه نیست.
در روزهای ابتدایی جنگ و در شهرهای 
مرزی، اگــر چه خانه هــا ویران شــد؛ اما 
خانواده ها مستحکم تر شدند و کسی حاضر 
نبود بدون رضایت و هماهنگی با خانواده اش 
در زیر آن آتش و دود بایستد. »دسته دختران« 
بیشتر از خانه ها، ویرانی  خانواده ها را نشان 
می دهد که تحریف آشکار حقیقت موجود 
در آن روزهای جنگ است. وقتی هنوز زنان 
مقاوم خرمشــهری بین مان نفس می کشند، 
این حجم از تحریف، قابل درک و پذیرش 
نیســت. خطر تحریف دفاع مقدس، از رگ 
گردن هم به ما نزدیک تر اســت. باید کاری 

کنیم... .

بچه های تفحص باالخره رفقای شان را پیدا کردند؛ 
وسط خاک های سرد و بی جان. با اینکه یکی دو سالی 
از پذیرش قطعنامه و پایان جنگ می گذشت؛ اما انگار 
کسی از آنجا رد نشده بود، حتی خود عراقی ها. فکه 
برای رزمنده های لشکر 27 فقط یک منطقه عملیاتی 
نبــود. بعد از والفجر، اســم فکه کــه می آمد بغض 
گلوی شان را فشــار می داد. فکرش هم آدم را دیوانه 
می کند؛ فکر اینکه ده ها شــهید روی زمین بمانند و 

کاری از دستت برنیاید.
عملیات والفجر بــرای ایران اهمیت بســیاری 
داشــت. مســئوالن اصلی و فرماندهان ارشد دفاع 
مقدس روی پیروزی و موفقیت آن حســاب ویژه ای 
باز کرده بودند. به سادگی از باالرفتن حجم اعزام ها و 
تکمیل سازمان گردان ها می شد به این نتیجه رسید که 
عملیات بزرگی در راه اســت. اوضاع در سازمان رزم 
ایران مطلوب به نظر می رسید. بعد از چند عملیات 
پرشــور و غرورآفرین حاال راهبرد نظام از آزادسازی 
خاک خودمان به وادار کردن دشمن برای اتمام جنگ 
تغییر کرده بود. برنامه ریزی آغاز عملیات در هفدهمین 
روز بهمن ماه یک فرامتن جالب هم داشــت؛ اعالم 
خبرهای خوش به مردم در چهارمین جشن پیروزی 

انقالب. 
کار تفحص پیکر شــهدا با اشــک و لبخند پیش 
می رفت. برخی از شــهدا همان طور رها شده بودند 
روی زمیــن. اغلب بچه های تفحص خودشــان در 
والفجر حضور داشــتند به همین خاطر منطقه را تا 
حدود زیادی می شناختند. البّته تغییرات جغرافیایی 
ســر و شکل فکه را عوض کرده بود؛ ولی نه آنقدر که 
محدوده کلی جاماندن شهدا را به خاطر نیاورند. از آن 
گذشته واقعه ای به آن سنگینی فراموش شدنی نیست. 
کســی مثل علی محمودوند چند ســال با خاطرات 
تلخ آن شــب های دردناک زندگی کرده بود. شبی که 
لشکر 27 محمدرسول الله)ص( بدون نزدیک شدن 
به اهدافش عقب نشینی کرد؛ البّته بدون گردان کمیل 

و حنظله.
فرمان آغاز عملیات که صادر شــد نیروها زدند به 
خط. در تهران روزنامه ها با تیترهای درشت خبرهای 
آخرین نبرد جنگ را منتشر می کردند؛ اما در خوزستان 
شرایط جور دیگری پیش می رفت. بچه ها در محاصره 
بعثی ها گیــر افتاده بودنــد. علی فضلــی، فرمانده 
لشکر27 و ابراهیم هّمت، فرمانده »سپاه یازدهم قدر« 
چاره ای جز پذیرفتن واقعیت نداشتند. عملیات در فکه 
تمام شد؛ ولی هاشمی رفسنجانی در رسانه ها همچنان 
از والفجر و تمام شدن جنگ حرف می زد. شاید برای 
فریب دشــمن از یک ســو و خریدن زمان برای آماده 
کردن یک طرح عملیاتی تازه از ســوی دیگر. فردای 
آن شــب به صیاد شیرازی مأموریت تاز ه ای داده شد؛ 
طراحی عملیات بعدی. هر چه که بود، والفجر خیلی 

زود در فکه به آخر رسید؛ اما در روزنامه های بهمن 61 
عملیات همچنان ادامه داشت. البّته رسانه های دنیا در 
 پیام های مخابره شده از سوی 

ً
تحلیل های شان، عمدتا

سران ایران را عملیات روانی قلمداد می کردند.
باقی مانده پیکر شهدا برای بچه های تفحص مثل 
آیات قرآن، مقدس بود. بچه ها در تمام این ســال ها 
خودشان را شرمنده خانواده شهدا می دانستند. چشم 
انتظاری چیز سختی اســت؛ جان آدم را ذر ه ذره آب 
می کنــد. صدای زنــگ خانه که بیایــد، دلت هّری 
می ریزد پایین. نگاهت به در خانه خشــک می شود. 
دلت نمی خواهــد خبر نبودنش را بــاور کنی. همه 
زندگی ات می شــود خاطرات و چندتا عکس رنگ و 
رو رفته. بچه رزمنده ها از نگاه همیشــه نگران پدر و 
مادر شهدا خجالت می کشیدند. دل شان می خواست 
هرطوری که هست، این انتظار کشنده را تمام کنند. 
هرچند که بازگرداندن چند تکه اســتخوان از قامت 
جوانی که با لبخند قرآن را بوسید و رفت؛ یعنی شروع 

یک داستان غم انگیز و جانکاه دیگر، اما به هرحال از 
بی خبری بهتر است. به قول مصطفی محدثی: پس از 
عمری غریبی بی نشانی/ خدا می خواست در غربت 
نمانی/ از آن جسم شریف و پاکت ای دوست/ پالکی 

بازگشت و استخوانی...
قرار بود با والفجر، صــدام آتش بس را قبول کند 
و جنگ تمام شــود. در واقع پیروزی نظامی به عالوه 
چانه زنی دیپلماتیــک، هدف اصلــی این عملیات 
به حســاب می آمد؛ اما صدام با تکیه بر اطالعاتی که 
از اردوگاه نیروهای ایران کسب کرده بود، دست ما را 
خواند و این اتفاق نیفتاد. در داخل، اخبار جبهه بازتاب 
چندانی نداشــت؛ اما در آن سوی مرزها، رسانه ها از 
شکست ایران حرف می زدند. شکست اندیشه های 
والفجر برای فرماندهان سپاه خیلی گران تمام شد. آن 
هم بعد از چنــد نبرد ماندگار که منتج به عقب راندن 
بعثی ها، شکست حصر آبادان و آزادسازی خرمشهر 

شده بود.

انتخــاب فکــه جنوبی در شــما ل غربی اســتان 
خوزســتان برای عملیــات والفجر، هوشــمندانه و 
دقیق به  نظر می رسید. فکه یکی از محورهای اصلی 
تجاوز صدام به کشــورمان ایران بود. نفوذ نیروهای 
ما به داخل خاک دشمن و مســتقر شدن روی جاده 
شــهر العماره، شــریان اقتصادی صدام را که وابسته 
به ارونــد و خلیج فارس بود، قطع می کرد. گذشــته 
از چشم داشت اســتراتژیک، موفقیت والفجر ضربه 
روحی تحقیرکننده ای به بعثی ها وارد می ساخت، اما 
نشد که نشــد. نقش ملموس بنی صدر و عدم تسلط 
نیروهای عمل کننده بر شرایط زیست  محیطی منطقه 
و شناسایی ناقص استعداد نظامی و موانع ساخته شده 
به دست دشمن از جمله مهم ترین عوامل عدم الفتح 

والفجر به شمار می آیند.
عملیات جست وجوی پیکر پاک شهدا در فکه تا 
مدت ها ادامه یافت. البّته همه شهدای پیدا شده متعلق 
به والفجر نبودند. دو ماه بعد، ایران در همان حوالی، 
یعنی فکه شمالی عملیات دیگری را طراحی و اجرا 
کرد. نام عملیات تازه را »والفجر یک« گذاشــتند و 
یک پسوند مقدماتی به نبرد قبلی اضافه کردند. به این 

ترتیب والفجر شد »والفجر مقدماتی«.
در ایــام تفحص، ســیدمرتضی آوینی هم با تیم 
مستندسازی اش آمد پای کار. استاد قدر و ارزش فوق 
تصور دقایق و لحظات عارفانه تفحص را می دانست. 
مقوله تفحص و شهدای عملیات والفجر به نوع نگاه 
و نفس آقاسید احتیاج داشتند تا در تاریخ این مملکت 
ماندگار شــوند. به غیر از ایشان عزیزان دیگری هم 
در مناطــق مختلف زحمت کشــیدند بــرای ثبت 
رویدادهای بی نظیر تفحص. بچه ها با ذکر و توســل 
خاک ها را می کندند. شــهدا هم بــا بهانه و بی بهانه 
خودشان را به آنها نشان می دادند. بعضی از پیکرها 
پالک شناســایی داشتند؛ ولی بعضی های شان قابل 
شناســایی نبودند. این دومی اشک نیروهای کمیته 
جســت وجوی مفقودین را درمــی آورد. کم کم یک 
مفهوم جدید به فرهنگ حماســه و جهاد و شهادت 
اضافه شــد؛ مفهوم گمنامی و شهید گمنام. مقامات 
مسئول و متولیان امر با تشییع و تدفین شهدای گمنام 
در نقاط مختلف کشور، ارتباط مردم با شهدای دوران 
دفاع مقدس را به تکامل رساندند؛ به نحوی که زیارت 
شهدا فقط منحصر و محدود به گلزارها و قبرستان ها 

نباشد.
جنگ تمام شــده بود؛ اما دروازه شهادت در فکه 
بسته نشد. استاد سیدمرتضی آوینی، علی محمودوند، 
مجید پازوکی و چند نفــر دیگر از بچه های تفحص 
حین عملیات جســت وجو در منطقه عمومی فکه به 

کاروان شهدا ملحق شدند.
اگر زائر مزار شهید گمنامی شدید که روی سنگ 
قبرش نوشــته بودنــد والفجر مقدماتی، بــه احترام 
مظلومیت بچه های کمیل و حنظله دست روی سینه 
ِه 
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رشیدی مهرآبادی
دبیر گروه دفاع مقدس

همه اسمت را می دانند؛ اما چقدر دیر، تصویر آرام و دلنشینت 
بر پرده سینماها  نشست. چقدر دیر با عاشقانه های تو آشنا شدیم 
و چقدر کم می دانیم از آن تصمیم مردانه ات؛ وقتی گفتی تا همه 
پیکرهای شهدا از جزیره مجنون برنگردد،  کسی حق ندارد پیکر 

برادر من )حمید( را برگرداند...

 برادرم را برنگردانید!
   قاب    

اوایل بهمن سال 1364 »حمید رمضانی« به »حمزه ممبینی« 
و من گفت: »عملیاتی در پیش اســت و باید یک تیم دیده بانی 
اطالعات به منطقه »خســروآباد« در آبادان اعزام شوند.« من 
مسئول این تیم شدم به آنجا رفتیم. موقعیت یک دکل 30 متری 
فشار قوی مناسب تشخیص داده شد. در آنجا سنگری در فاصله 
30 متری یک دکل احداث کردیم و بچه ها به کمک میخ های 
کناره دکل از آنجا باال رفتند تا اتاقک چوبی باالی آن را بسازند 
و دوربین 20 در 120 خود را در آن مستقر کنیم. در همین حین 
یک تیم دیده بانی توپخانه هم به آنجا آمد و شروع به زدن سنگر 
در زیر دکل کــرد. »حمید رمضانی« با تماس با قرارگاه کربال 
از آنها خواست تا مشــکل را حل کنند. قرارگاه به هر دو یگان 
دســتور داد که با هم روی آن دکل دیده بانی کنند و مزاحم کار 
یکدیگر نشوند. اتاقک و راه پله دکل نصب شد و معموال برای 
اینکه حساســیت دشمن به دکل کم شود و متوجه نشود که چه 
موقع نیرو در آن قــرار دارد، یک طاقه گونی چنایی از اتاقک تا 
پایین کشــیده می شــد و چند روزی خالی نگاه داشته می شد. 
تیراندازی دشمن به سمت دکل شــروع می شد و پس از چند 

روز، حساسیت از بین می رفت و اوضاع عادی می شد. 

راوی: علیرضا مسرتی )رزمنده و نویسنده دفاع مقدس(

دیدبان لشکر 
   خاطره    

کتاب »همیشه مربی« روایتی از فعالیت های فرهنگی و سیره 
تربیتی شهید محمد عبدی، معلم و استاد پرورشی است که به 
قلم حسن مجیدیان نوشته شده و انتشارات شهید کاظمی آن را 
منتشر کرده اســت. این کتاب که حاصل گفت و گو با خانواده، 
دوســتان و شاگردان شهید است، در سه فصل با عناوین »خدا 
کند همیشه جا برای دویدن باشد«، »خداوند مرا آفریده است 
بــرای معلمی و مربی گری« و »من مثــل حضرت زهرا)س( 
شهید می شوم« تدوین شده است. شهید محمد عبدی در دهه 
1370 در شرق تهران، از جمله  بسیجیان فعال و مربیان با همتی 
بود که در سنگر مسجد و مدرســه در ارتباط فعال و سازنده با 
جوانان و نوجوانان، نقشی ویژه و ماندگار داشت و در سیستان 

در درگیری با اشرار به شهادت رسید.

مربی قهرمان
   تازه ها    

حمید بناء
 نویسنده و پژوهشگر 

دفاع مقدس

 
در ســاعت 21:30 هفدهمین روز از بهمن ماه 1361 پس از اعالم رمز »یاالله، یاالله، یاالله« عملیات 
والفجر مقدماتی از پنج محور شمال و جنوب ُرشیده، صفریه و ارتفاعات چرمر و خاک آغاز شد و نیروها 
در تاریکی شب به منظور پاکسازی میادین مین و شکستن خطوط دفاعی دشمن و رخنه در این خطوط به 
پیش رفتند. وسعت و عمق موانع و استحکامات دشمن و وجود کانال های متعدد که دشمن برای ایجاد 
آنها تالش بسیاری کرده بود، سرعت الزم را از نیروها گرفت. در نتیجه، اگر چه خط اول دشمن شکسته 
شــده بود، لیکن به دلیل عدم پاکســازی منطقه و در حالی که روشنی صبح نزدیک بود، طبیعی به نظر 
می رسید که امکان استقرار کامل وجود نداشته باشد. در واقع تاریکی مطلق شب، عدم الحاق نیروها و 
پاکسازی منطقه، عمق و وسعت زیاد میادین مین، هوشیاری و اطالع قبلی دشمن نسبت به وقوع عملیات، 

عوامل بازدارنده ای بودند که تأمین نشدن کامل اهداف مرحله اول عملیات را در پی داشتند.
از ابتدای پیشروی رزمندگان ایرانی از نقطه رهایی تا رسیدن به خط دوم دشمن بیش از 16 نوع مانع 
از سوی عراقی ها تعبیه و ایجاد شده بود یا به صورت عارضه طبیعی منطقه وجود داشت. دشمن با این 
اقدامات در واقع آنچه را که به صورت تجربه از عملیات های گذشته به دست آورده بود، تقریبا به صورت 

کامل در منطقه عملیاتی والفجر مقدماتی اجرا کرد.
بــا وضعیت موجود به خاطر موقعیت خاصی که به تبع آغاز عملیات در میان مردم ایجاد شــده بود 
و از طرفی به دلیل امیدواری مســئوالن و نیز تبلیغات سوء دشمن و دیگر عوامل، مرحله دوم عملیات 
در ســاعت 21 روز 20 بهمن ماه 1361با هدف انهدام نیرو و تجهیزات دشمن آغازشد؛ اما این بار هم 
ناهماهنگی در نیروهای عمل کننده و همچنین هوشیاری دشمن و احاطه او بر راهکارهای خودی، مانع 

از پیشرفت رزمندگان شد.
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پاسدار

علیرضا جاللیان
دبیر گروه سپاه

   خبر    

ترویجفرهنگقرآن
 تشکیل دارالقرآن 

در همه رده ها و ایجاد ده مدرسه قرآنی

ســردار حســین محبی، معاون فرهنگی و 
تبلیغــات نمایندگی ولی فقیه در ســپاه در 
حاشیه برگزاری مراسم تجلیل از رتبه آوران 
سپاه در مســابقات قرآن نیروهای مسلح به 
خبرنگار صبح صادق گفــت: »نمایندگان 
ســپاه در مســابقات قرآن نیروهای مسلح 
در واقــع برگزیدگان مســابقات مرحله ای 
سپاه هستند که از سطح پایین ترین رده ها تا 
رده های عمده و در مرحله نهایی برگزیدگان 

اصلی در سطح سپاه مشخص می شوند.«
وی تأکید کرد: »برنامه هــای قرآنی در 
ســپاه  با قوت پیگیری می شــود و تشکیل 
قرارگاه قرآنی نور در سپاه یک کار مبارک و 
پر برکت بود و توانســت به هم راستا کردن 
مأموریت های قرآنی معاونت های مختلف 
سپاه در سطح فرماندهی و نمایندگی کمک 

شایانی کند.«
معاون فرهنگی و تبلیغات ســپاه افزود: 
نیروهای  »پاســداران در مســابقات قرآن 
مسلح خوش درخشــیدند و برای چندمین 
دوره پیاپی مقام اول را کســب کردند که در 
این دوره امتیاز گروهی سپاه اختالف بسیار 
باال و فاحشی با رتبه دوم مسابقات داشت و 
این افتخار امسال هم در مسابقات خواهران 
و هم در مســابقات برادران کســب شد که 

برگ افتخار دیگری برای سپاه بود.«
سردار محبی با اشاره به تشکیل قرارگاه 
قرآنی نور طی دو سال گذشته در سپاه افزود: 
»دبیری این قرارگاه در سطح سپاه با معاونت 
تبلیغات است و فرمانده قرارگاه نیز شخص 
فرمانده کل سپاه هستند. این قرارگاه شش ماه 
یک بار با ریاست فرمانده کل سپاه تشکیل 
جلسه می دهد و مصوبات و کارهای الزم را 
انجام می دهد. البته در سطح رده های عمده 
نیز این قرارگاه تشکیل شده و هر سه ماه یک 

بار جلسه تشکیل می دهند.«
وی با اشاره به منویات نماینده ولی فقیه 
در ســپاه در دیدار به چهره های برتر قرآنی 
افــزود: »تا قبــل از امروز مــا در دبیرخانه 
قرارگاه جلساتی داشتیم که بتوانیم پیش از 
جلســه قرارگاه دستور جلسه و مصوبات را 
آماده کنیم که قریب 33 جلســه طی این دو 
ســال برگزار شــد، اما نماینده ولی فقیه در 
سپاه امروز دستور دادند که افزون بر جلسه 
اندیشــه ورز قــرارگاه هم  دبیرخانه هیئت 
تشکیل شود و دستور جلسه و مصوبات در 
قالب هیئت اندیشه ورز با حضور صاحبان 
اندیشــه قرآنی و فعاالن این عرصه در سپاه 

انجام شود.«
وی یکــی از مهم تریــن مأموریت های 
جدیــد مصوب در قــرارگاه قرآنــی نور را 
تشکیل ده مدرســه قرآنی با مدیریت سپاه 
تا پایان ســال جــاری عنوان کــرد و افزود: 
»مقدمات این مأموریت با همکاری مؤسسه 
راهیان کوثر بســیج در حال انجام است و 
در آینده تعداد مدارس قرآنی افزوده خواهد 

شد.«
تأســیس و تقویت دارالقــرآن در همه 
رده هــای ســپاه دیگــر مأموریــت مهمی 
بود که ســردار محبــی به آن اشــاره کرد و 
افزود: »بحث توســعه آمــوزش و کمی و 
کیفی ســازی آموزش قرآن در سپاه موضوع 
جدی است که پیگیری شده، به صورتی که 
حتی در شرایط محدودیت های کرونایی با 
همکاری سازمان های کشوری آموزش های 
غیرحضوری به شــکل تخصصی پیگیری 
شــده که عالوه بر دوره هــا و آموزش های 
حضوری کمک شــایانی به افزایش سطح 

مهارت قرآنی پاسداران کرده است.«

قرآن دستور جهاد در همه صحنه ها داده است 
نماینده ولی فقیه در سپاه در مراسم تجلیل از رتبه آوران سپاه در مسابقات قرآن نیروهای مسلح

حجت االسالم والمســلمین عبدالله حاجی 
صادقی، نماینده ولی فقیه در ســپاه در جمع 
رتبه آوران ســپاه در مســابقات قرآن نیروهای 
مســلح و مســئوالن قرآنی ســپاه که عالوه 
بر حضور نفرات ســاکن در اســتان تهران و 
استان های نزدیک به صورت ارتباط تصویری با 
همه رده های عمده و سپاه های استانی برگزار 

شد.

به گــزارش صبح صادق وی با اشــاره به گزارش 
ســردار محبی در ابتدای جلسه در خصوص اینکه 
نیمی از خواهران شاغل در سپاه قرآنی هستند، این 
امر را یک موضوع مهم و پر برکت برای سپاه دانست 
و افزود: »سپاه همه اش قرآنی است و پاسداران باید 
همه قرآنی باشــند، لذا باید بگویــم که از وضعیت 
 به این وضعیت 

ً
فعلی اگرچه راضی هستیم؛ اما اصال

قانع نیســتیم و تا رســیدن به نقطه مطلوب فاصله 
بســیار داریم.« وی توجه و انس به قرآن را مهم ترین 
و بزرگ ترین راه مقابله با تهاجم دشــمنان دانست و 
افزود: »قرآن و والیت دو سنگر مهم در جهاد مقابل 
دشمن هستند که باید به آنها توجه روزافزون داشت.«
نماینده ولی فقیه در ســپاه با اشاره به راه اندازی 
قــرارگاه قرآنی نور در ســطوح مختلف ســپاه هم 
 
ً
گفت: »این قرارگاه در ســطح رده های عمده حتما
فعال باشــد و همواره با نوآوری عمل کند، چرا که 
یکی از معیارهای مهــم ارزیابی عملکرد در رده ها 
کم و کیف فعالیت قــرارگاه قرآنی نور خواهد بود و 

همه باید بدانیم که اولویت در همه فعالیت های سپاه 
قرآن است و قرآن اصل است و حاشیه نیست.« وی 
تأکید کــرد: »در بحث قرآن بــه محدودیت بودجه 
قائل نیســتیم و در صورتی که رده یا فردی برنامه و 
 تأمین بودجه 

ً
کار اثربخش قرآنی تعریف کند، حتما

خواهد شــد.«  حجت االسالم والمسلمین حاجی 
صادقــی در بحث قــرارگاه قرآنی نــور به موضوع 
تشکیل هیئت های اندیشه ورزی اشاره کرد و گفت: 
»هر قرارگاه قرآنی در هر سطحی از رده ها باید هیئت 
اندیشه ورزی را در کنار دبیرخانه قرارگاه تشکیل دهد 
و هم و غم این هیئت ها باید این باشد که چه کنیم تا 
سبک زندگی قرآنی را در سطوح مختلف سپاه ساری 
و جاری کنیم.« وی توجــه قرارگاه های قرآنی را به 
مسئله آموزش و تربیت مربی قرآنی به شکل کمی و 
کیفی الزم دانست و افزود: »قرآن باید اولین ارزش 
در مجموعه باشد و تا به حال هم در قرارگاه مرکزی 
قرآنی نور به واســطه کارهای کارشناسی خوبی که 
پیش از برگزاری جلسات شده، پیشنهادهای خوبی 

آورده شده و به مصوبه تبدیل شده است.«
نماینده ولی فقیه در سپاه به لزوم برنامه ریزی برای 
کار قرآنی متناســب با کارکنان، همسران و فرزندان 
کارکنان هم اشاره کرد و افزود: »مسیر سخت، اما پر 

برکتــی را در این حوزه داریم و باید عالوه بر قرآن به 
نهج البالغه و صحیفه سجادیه و سایر کتب مهم پر از 
معارف الهی هم بپردازیم.« وی تأکید کرد: »فعاالن 
قرآنی در سپاه باید عزیزتر باشند و هرکس هر چقدر 
قرآنی تر و با قرآن مأنوس تر است، باید عزیزتر باشد.«
حجت االسالم والمســلمین حاجی صادقی با 
تأکید بر اینکه همه این فعالیت ها به این دلیل است 
که از قرآن برای زندگی خود نسخه در بیاوریم، افزود: 
»به عنوان یک کارشــناس قرآنــی می گویم که تمام 
هدایت های رهبر معظم انقالب مبتنی بر قرآن است، 
جهاد کبیر را که ایشــان باب آن را از قرآن گشودند، 
 
ً
می توان به ده ها آیه از قرآن مســتند دانست و اخیرا

هم که باب جدیدی از جهــاد را تبیین فرمودند که 
جهاد ترکیبی در برابر تهاجم ترکیبی دشمن است، 
استنادات قرآنی مهمی در خصوص این باب از جهاد 
وجود دارد.« وی در بخش دیگری از ســخنان خود 
خاطــره ای از اوایل انقالب نقل کرد و گفت: »برای 
ما در ســپاه در اوایل انقالب در قم دوره هایی تنظیم 
 شــهید بهشــتی می آمدند و اقتصاد 

ً
کردند که مثال

اســالمی می گفتند، شهید باهنر یک موضوع، آقای 
فلسفی در بحث خطابه و هر کس از بزرگان را برای 
موضوعی می آوردند قم برای ما دوره می گذاشتند. 

وقتی که در بین اســتادانی که بــرای دوره های ما در 
نظر گرفته بودند، در بحث تفسیر قرآن مواجه شدم 
با یک فردی که از تهران قرار بود بیاید برایم ســؤال 
بود که قم پر است از مفسرین قرآن، چه نیازی است 
که از تهران کســی بیاید، چون تخصص خودم هم 
تفسیر قرآن بود. این فرد کسی نبود جز رهبر معظم 
انقالب و وقتی جلسه اولی که در بحث تفسیر پای 
درس ایشان در همان اوایل انقالب نشستم، متوجه 
شــدم این درس تفسیر با همه درس تفاسیر استادان 
دیگر متفاوت اســت، ســپس مباحث طرح کلی 
اندیشه اسالمی ایشان را که قبل از انقالب در مشهد 
داشتند، مطالعه کردم و متوجه نگاه ویژه و منحصر 
به فرد قرآنی و حکیمانه ایشان شدم که نزدیک ترین 
نگاه به مکتب قرآنــی امام خمینی)ره( بود؛ نگاهی 
که ایشان را نسبت به ســایر مفسران قرآنی که تا آن 
روز می شناختم، متمایز و شاخص کرد.« وی افزود: 
»رهبر معظم انقالب فرد مسلط و ویژه در فهم قرآن 
و زندگی اهل بیت در میان همه علمایی هستند که تا 
به امروز دیده ام. ایشان ممتازترین شاگرد مکتب امام 
خمینی)ره( هســتند که به حقیقت اسالم را در این 
زمان زنده کردند و از این جهت که اسالم زنده کننده 
انسان اســت؛ پس امام خمینی)ره( و شاگرد ممتاز 
ایشــان رهبر معظم انقالب بر گردن ما حق حیات 
دارند و درود بر امام راحل عظیم الشــأن و شــاگرد 

ممتاز ایشان امام خامنه  ای)مدظله العالی(.«
نماینده ولی فقیه در سپاه در بخش پایانی سخنان 
خود به موضوع تأســیس دارالقــرآن در رده ها و نیز 
تأســیس مدارس قرآنی در سپاه بر اساس مصوبات 
اخیر قرارگاه قرآنی نور اشــاره کــرد و افزود: »باید 
زیباترین جاها در ســپاه به امر قرآن اختصاص پیدا 
کند و در این مسیر قصور و تقصیر و کندی پذیرفته 

نیست.«

قدردانی از  مجاهد عرصه دیپلماسی و میدان
 گزارشی از دیدار نماینده ولی فقیه در سپاه با خانواده شهید حاج حسن ایرلو

حجت االســالم والمســلمین عبداللــه حاجی 
صادقی، نماینده ولی فقیه در سپاه به همراه جمعی 
از اعضای هیئت رئیسه نمایندگی ولی فقیه در سپاه 
با حضور در منزل شــهید حاج حسن ایرلو، سفیر 
ایران در صنعا خانواده این شهید را مورد تفقد قرار 
داد. در این دیدار که به همت مدیریت امور ایثارگران 
نیروی انسانی نمایندگی ولی فقیه در سپاه صورت 
گرفت، حجت االســالم والمســلمین حســین 
طیبی فر، جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه، سردار 
کریم امیری  مشــاور ومسئول دفتر نمایندگی ولی 
فقیه در ســپاه، سردار حسن نقی زاده معاون نیروی 
انسانی نمایندگی ولی فقیه در سپاه، حجت االسالم 

والمسلمین حاجی صادقی را همراهی کردند.

ورود به ســاختمانی چهار طبقه در شــهرک شــهید 
 منزل شــهید در طبقــه چهارم این 

ً
محالتی که اتفاقا

ساختمان بدون آسانســور بود، مقدمه ای جالب برای 
این دیدار به شمار می رفت. جمع مهمانان شهید خیلی 
دوستانه پله های ساختمان را تا منزل شهید طی کردند.

پسران شــهید حاج حســن ایرلو به همراه مادر و 
خواهرشــان پذیرای نماینده ولی فقیه در سپاه و هیئت 
همراه بودند. پســر ارشد شهید درباره پدر و تخصص 
ایشان در رابطه با کشورهای عرب حوزه خلیج فارس 

توضیحاتی داد و گفــت: »بعد از اینکه ایشــان با آن 
وضعیت خاص در یمن مستقر شدند، به ما گفتند االن 
که در میدان هســتم، می بینم مطالعات و دانسته هایم 
در رابطه با یمن با واقعیت میدان تکمیل شــده و االن 
انگار با یک یمن جدید مواجه شده ام.«وی گفت: »در 
واقع می توانم بگویم هیچ کس در کشور به اندازه پدر 
به مســائل یمن مســلط نبود و پدر خیلی مورد وثوق 
جناب سید بدرالدین الحوثی، رهبر انصارالله یمن بود 
و خیلی مواقع ایشان پدر را در رابطه با تحوالت داخلی 
و مسائل یمن مورد مشورت خود قرار می داد.«  سابقه 
فعالیت نهضتی و دیپلماسی شهید ایرلو بنابر سخنان 
پسرش به ســال 1364 و لبنان بر می گردد.از اینجای 
مجلس بحث وارد موضوع تحسین برانگیز بودن مردم 

یمن شد و دکتر حاجی صادقی نیز چند نکته تحسین 
برانگیز در خصوص مردم مقاوم و مسلمان یمن گفت. 
حجت االسالم والمســلمین حاجی صادقی با اشاره 
به رفاقت و دوستی شهید ایرلو و حاج اسماعیل قاآنی 
گفت: »برای حاج اسماعیل اول شهادت حاج قاسم، 
بعد شهادت سردار حجازی و بعد شهادت حاج حسن 
ایرلو خیلی ســخت بود و من این ســختی و حسرت 

دوری از دوستان را در حاج اسماعیل قاآنی دیدم.«
اما زمانی که پسر دوم شهید وارد بحث شد، از مادر 
 همه خانواده مدیون مادر یا به عبارتی 

ً
گفت و اینکه واقعا

همسر شهید ایرلو هستند. پسر دوم شهید گفت: »من 
می دانم که مادر در همه اجرهایی که پدر دارد شریک 
است، حتی در اجر شهادت.« همه جمع این جمله او 

را تصدیق کردند. پســر ارشد شهید از ماجرای حاج 
قاسم سلیمانی قبل از شهادت گفت، زمانی که پدر به 
مسند سفارت ایران در صنعا منسوب شد، حاج قاسم 
همانجا به مادرم گفت حاج حســن در این مأموریت 
شــهید خواهد شد.  ســردار مهران طهماسبی هم که 
از همسایگان شــهید ایرلو است، در جمع حاضر بود 
و گفت: »در مدت بیســت و چند سال همسایگی با 
این خانواده به جرئت می گویم حاج حســن را بیشتر 
از 20 بــار ندیدم، خیلی اهل کار و تــالش بود. زود 
می رفــت و دیر می آمد، اما پســرانش را در این مدت 
خوب می شناسم و می گویم فرزندان حاج حسن ایرلو 
انسان های بسیار وارســته و مؤمنی هستند.« نماینده 
ولی فقیه در سپاه نیز در این مجلس چند خاطره درباره 
شهدا و همسران آنها گفت و با تأیید سخنان پسر شهید 
ایرلو در خصوص اهمیت همراهی همسران شهدا و 
انسان های موفق برای خانواده این شهید آرزوی صبر و 
توفیق بیشتر کرد و به واسطه محدودیت های کرونایی 
پــس از اهدای لوح تقدیر و نیز تقدیم انگشــتر تبرک 
رهبر معظم انقالب به همسر شهید دقایقی نیز بصور 
خصوصی پای درد و دل های خانواده شــهید نشست 
و پس از شــنیدن سخنان همسر، دختر و پسران شهید 
با همراهی و بدرقه پسران شهید ایرلو منزل این شهید 

را ترک کرد.

وایت افتخار ر
نمایشــگاه دســتاوردها و توانمندی های قرارگاه 
ســازندگی خاتم االنبیــاء)ص( بــه مناســبت 
بزرگداشت دهه فجر در فرودگاه مهرآباد برپا شد.

به گــزارش خبرنــگار صبح صــادق در این 
نمایشگاه که با همکاری سپاه حفاظت هواپیمایی 
و قرارگاه ســازندگی خاتم االنبیاء)ص( در محل 
تعبیه شده ویژه نمایشگاه های سپاه در سالن های 
ترانزیــت ترمینــال دو و چهار فــرودگاه مهرآباد 
برپا شــده، دســتاوردها و توانمندی های قرارگاه 
ســازندگی طی ســه دهه بعد از دفاع مقدس به 

نمایش درآمده است.
توانمندی های راهســازی، صنعت و معدن، 
سدسازی، سازه های ســاحلی و دریایی، نفت، 
پاالیش و پتروشــیمی و پتروپاالیش، کشاورزی، 

تونل و سازه های زیرزمینی و... با ارائه نمونه هایی 
از پروژه هــای عظیــم اجرا شــده یا در دســت 
اجرای هلدینگ های مختلف قرارگاه سازندگی 
خاتم االنبیاء)ص( در این نمایشــگاه در معرض 

دید بازدیدکنندگان قرار گرفته است.
اجرای ســرود زنده، اهدای هدایای فرهنگی 
به کــودکان و نوجوانــان و نیز نمایــش تصاویر 
دستاوردها و توانمندی های متعدد قرارگاه در امر 

آبادانی ایران در قالب نمایشگرهای بزرگ از دیگر 
بخش های این نمایشگاه بود.

گفتنی است، ســپاه حفاظت هواپیمایی چند 
ســالی اســت در اقدامی در خور توجه در محل 
خروجی گیت بازرســی ســپاه به سالن ترانزیت 
فرودگاه های مهم کشور فضاهای نمایشگاهی و 
فرهنگی تعبیه کرده اســت که امسال با همکاری 
قرارگاه ســازندگی خاتم االنبیــاء)ص( همزمان 
با دهه فجــر این محل در فرودگاه مهرآباد به ارائه 
دســتاوردها و توانمندی های این مجموعه عظیم 
عمرانی کشــور اختصاص پیدا کرد تا مسافرانی 
که در ســالن ترانزیت فرودگاه از دقایقی کوتاه تا 
ســاعت ها در انتظار پرواز هستند، نگاهی به این 

دستاوردهای مهم داشته باشند.
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شهیدعاشق

یک کتابی تازه خواندم که خیلی 
برای من جالب بود. دختر و پسر 
جــوان، زن و شــوهر متولدیــن دهه 70، 
می نشینند برای اینکه در جشن عروسی شان 
گناه انجام نگیرد، نذر می کنند سه روز روزه 
بگیرند. به  نظر من این را باید ثبت کرد در 
تاریخ که یک دختر و پسر جوان برای اینکه 
در جشن عروسی شــان ناخواسته خالف 
شرع و گناهی انجام نگیرد، به  خدای متعال 
متوسل می شوند، سه روز روزه می گیرند. 
پسر عازم دفاع از حریم حضرت زینب)س( 
می شود؛ گریه  ناخواسته این دختر، دل او را 
می لرزاند؛ بــه این دختر -بــه خانمش- 
می گوید که گریه  تو دل مــن را لرزاند، اما 
ایمان من را نمی لرزاند! و آن خانم می گوید 
که مــن مانــع رفتن تــو نمی شــوم، من 
نمی خواهم از آن زن هایی باشم که در روز 
قیامت پیش فاطمه زهرا)س( ســرافکنده 
باشم. در نسل جوان ما یک چنین عناصری 
وجــود دارنــد، یک چنیــن حقیقت های 
درخشانی در آنها حضور دارد و وجود دارد. 
اینها را باید یادداشت کرد، اینها را باید دید، 

اینها را باید فهمید.
  بیانات رهبرمعظم انقالب  درباره شهید 
حمید سیاهکالی در دیدار با اعضای مجلس خبرگان 

اردیبهشت  حمید ســیاهکالی مرادی 4 
ماه 1368 در قزوین به دنیا آمد. در تاریخ 
دهم آبان ماه ســال 1391 ازدواج کرد. از 
سوی ســپاه صاحب االمر)عج( قزوین و 
به عنوان مدافع حرم و فرمانده مخابرات و 
بیسیم چی در جبهه دفاعی سوریه حضور 
یافت. وی 5 آذر ماه ســال 94 در راه دفاع 
از حــرم حضرت زینب)س( در ســوریه 
به شــهادت رسید. داســتان رشادت ها و 
زندگی نامه این شــهید بزرگوار در کتاب 
»یادت باشد« منتشر شده که بسیار مورد 

توجه رهبر گرانقدر انقالب قرار گرفت.

دستبهدامنشمایم

کجا بــروم؟ پرنده ای هســتم که النه اش 
در باد و بوران  ســال های دور از کف رفته 
است. خانه ای هســتم که صاحبانش از 
تــرس گلوله و بمب و موشــک تنهایش 
گذاشــته اند. مــن کجا دارم بــروم؟ من 
اینجایم، در البه الی انبوهی از دشمنان. 
دشمنانی که صبح و شــامم را گرفته اند. 
قلبم را به اســیری کشــیده اند. نگاهم را 
دزدیده اند. به جایش خیالی پوشــالی با 

آرزوهای دراز هدیه ام داده اند.
یا صاحــب الزمان)عج( بــه نظرتان 
 با دشــمنی که 

ً
کجــا را دارم بروم؟ اصال

لحظه به لحظه ام را نشانه رفته است، چه 
کار می شــود کرد؟ مگر غیر این است که 
کمر دشــمن چاالک را نیــروی الهی به 
خــاک می زند؟ پس بگذاریــد من یقین 
کنم که اگر شــما گوشــه چشمی به حال 
من نظر کنید، دشــمن نیســت می شود. 
بگذاریــد از شــما بخواهم کــه در این 
 روزهای رجب عجیب نیازمند نیم نگاه تان

 هستم.

حسن ختام

   قبیله عشق    

حضرت علی)ع( می فرمایند: خیر آن نیســت که تو دارای ثروت و فرزندان زیاد باشی؛ بلکه آن است 
که بر علم خود بیفزایی و حلم تو بیشتر شود و با بندگی به درگاه خدا نزد خلق سرافراز شوی. اگر نیکی 
کردی، خدا را شکر کرده ای و اگر بدی کردی، نزد خدا توبه و استغفار کن و در دنیا خیر نیست مگر برای 
دو نفر، یکی آنکه به وسیله توبه گناهان خود را جبران می کند و دوم آنکه در کارهای نیکو شتاب می کند.
سخنان قصار امام علی )ع(، نهج البالغه

واقعی خیر 
   صادقانه    

برای بهتر زندگی کردن، باید باورهای مان را بســازیم. باورهای صحیح، زندگی ســاز و روشنی بخش 
هستند. باور داشته باشیم، برای هر مشکلی راهی هست و راه رسیدن به خواسته ها، عزم و اراده است. 
باور داشته باشیم اگر به هدفی نرسیدیم، آخر دنیا نیست و همه چیز در دست قدرت الیزال خداوند است 
و اوست که با مهربانی اش بهترین ها را برای مان رقم می زند، حتی اگر بعضی اتفاقات خوشایندمان نباشد.

یم  باورها را بساز
   صبحانه    

   تلخند    
بدونشرح

همــه بابا صدایــش می کردنــد. تکه 
کالمــش بعد از شــنیدن ایــن کلمه، 

جان بخش و پرانرژی بود.
-جاِن بابا...

اتو کشیده ای که همه دوستش داشتند. با اینکه 
بچه ها به سختی لباس های شان را می شستند، اما 
هیچ وقت بابا را نامرتب ندیدیم. هروقت فرصتی 
پیدا می کرد، دستی به سر و صورتش می کشید و 
طوری به خودش می رسید که هیچ کس نمی فهمید 
تدارکات قرارگاه است. شب هایی که احتمال حمله 
می رفت، فالســک چایی در دست می چرخید یا 
لقمه نان و پنیر درست می کرد و میان آن همه هیاهو 
 به آنهایی 

ً
به دست رزمنده ها می سپرد. مخصوصا

که کم ســن تر بودند و جدایی از خانواده برای شان 
سخت تر بود، بیشتر محبت می کرد. در آن شلوغی 
جنگ، هیچ وقت فرصت نمی شــد تا کلمه ای با 
 می ترســیدم دوستی عمیقی 

ً
او حرف بزنم، اصال

با کسی داشته باشــم، جنگ با هیچ کس شوخی 
نداشــت و گاهی می دیدی بهتریــن رفیقت که تا 

ثانیه ای پیش با هم از ته دل می خندیدید، در لحظه 
کوتاهی پر کشیده و عمر خنده و صمیمیت تان با 
رد گلوله و ترکش تمام شده، روزهای خوب، اما 
دلگیری بود. بابا هم از این قاعده مســتثنی نبود. 
گاهی از دور ســالمی و تمام یا گاهی همین که به 
قرارگاه می رســیدیم هوس چایی بابا ما را تا پای 
اتاق پیرمرد می کشــاند؛ تا آن روز... روز عجیبی 
بود. حمله از نیمه های شــب آغاز شده بود، همه 
در تکاپو بودند و از همان ســاعت اولیه شــرایط 
ســنگینی بر منطقه حکمفرما بود، اما همچنان 
زیر آتش خشم بعثی ها، در حال پیشروی بودیم. 
حامد، از جا بلند شــد و با تمام قــوا خمپاره ای 
شلیک کرد و ناگهان کنارم توی گودال سنگر افتاد. 
یک آن چیــزی نفهمیدم و در حال خوشــی فرو 
رفتم، اما با رد خون گرمی که روی لباسم جریان 
پیدا کرده بود، بــه خودم آمدم. هنوز گیج و گنگ 
بودم. نه چیزی می شنیدم، نه می توانستم کلمه ای 
بر زبــان بیاورم. انگار بین زمین و آســمان معلق 
مانده بودم. لحظــات تلخ نفس گیری کنار حامد 
که بخشی از صورتش با ترکش رفته بود، داشتم. 
تمام وجودم بغض بود و نفس هایی که به شــماره 
افتاده بود. نمی دانم چقدر طول کشید تا بچه ها ما 
را به عقب بردند؛ اما یادم هســت برای باز کردن 

قفل دهانــم خیلی تالش می کردند. من اما انگار 
در دنیــای دیگری بودم. جایــی مثل برزخ! حس 
می کردم االن است که از درون متالشی بشوم، اما 
هیچ عکس العملی نداشتم. دهانم باز می شد و جز 
فریادهــای نامفهوم کلمه ای از آن بیرون نمی آمد. 
زخمی ها و شهدا که از جلویم رد می شدند، بیشتر 
گر می گرفتــم. در میان این حال عجیب و غریب 
بابا را دیدم که با شــتاب به سمتی می دود. انگار 
توان به تن مجروحم برگشــت. بــا تمام وجودم 
فریاد زدم :»بابا...« پیرمرد به سمتم برگشت و در 
کسری از ثانیه در آغوشم گرفت. دقیق یادم نیست 
چند روز مثل فرزندش در همان سنگر تدارکات 
از من نگهداری کرد، امــا گفته هایش را هنوز به 
خاطر دارم. پیرمرد تاجری کــه از پول و عزت و 
آبرویی که به خاطر مال و اموالش داشت، خسته 
شده بود و دلش می خواست او را به خاطر خودش 
دوست داشته باشند. کسی که حسرت داشت تا 
او را به جای حاجی، بابا صدا کنند. پیرمردی که 
مثل پدر برای همه زحمت می کشید و مزد دستش 
تنها یه کلمه بود:»بابا...« همان چیزی که دوست 
داشت و درست همان هم روی سنگ قبر رنگ و  
رو رفته اش، هنوز خودنمایی می کند: »بابای همه 

رزمنده ها...«

   داستان    

بابا

نفیسه محمدی
دبیر گروه جوان

در دین ما مسلمانان، »اسراف« حرام است. دور ریختن غذا برکت را از 
خانواده کم خواهد کرد.

راهکارهای مناسب برای پیشگیری از هدر دادن مواد غذایی هنگام خرید: 
1ـ  درمواقعی که گرسنه هستید، هرگز خرید نکنید؛ زیرا بیشتر از نیازتان 
خرید خواهید کرد. 2 ـ همیشه بودجه در نظر گرفته شده برای خرید اقالم 
غذایی را مجزا کنید. 3 ـ به منظور پیشگیری از فساد مواد غذایی خریداری 
شده همواره مواد غذایی فاسد شدنی یا سبزیجات را در مرحله آخر خرید 
انجام دهید. 4 ـ در صورت داشــتن میهمان از تعداد نفرات آنها مطمئن 
شوید تا بیشتر از نیاز خرید نکنید. 5 ـ به منظور حفظ سالمت و تازگی نان 
و همینطور پیشگیری از بیات شدن نان هنگام خرید نان همیشه از کیسه 
پارچه ای تمیز اســتفاده کنید. 6 ـ نگهداری نان در یخچال موجب بیات 
شدن و افزایش دور ریز نان می شود؛ برای نگهداری نان آن را در بسته بندی 

کوچک و در فریزر نگهداری کنید.
راهکارهای مناسب برای پیشگیری از هدر دادن مواد غذایی هنگام پخت 

وپز: 
1 ـ همیشه با توجه به وضعیت افراد خانواده غذا تدارک ببینید؛ برای نمونه 
ســهم سالمندان یا کودکان را متناسب با شــرایط آنها محاسبه کنید. 2ـ 
از همه قسمت های سبزیجات؛ مانند ســاقه و برگ تازه آن می توان برای 
غذای اصلی، سوپ یا ساالد اســتفاده کرد. 3 ـ در صورت اضافه ماندن 
غــذا در یک وعده برای وعده های دیگر حجم کمتری غذا تهیه کنید. 4 ـ 
خمیر جدا شده از بعضی از نان های مصرفی را دور نریزید. می توانید آن 
را خشک کرده وبه عنوان پودر در پخت بعضی غذا ها مانند انواع کوکو یا 

کتلت استفاده کنید.

    سالمت    

اسراف  با  خداحافظی 

زهرا وحیدی نیا
کارشناس علوم تغذیه

رازخلقت

 مصرع ناقص من کاش که کامل می شد
شعر در وصف تو از سوی تو نازل می شد
شعر در شأن تو شرمنده به همراهم نیست
واژه در دست من آن گونه که می خواهم نیست

من که حیران تو حیران توام می دانم
نه فقط من که در این دایره سرگردانم

همه عالم و آدم به تو می اندیشد
شک ندارم که خدا هم به تو می اندیشد

کعبه از راز جهان راز خدا آگاه است
راز ایجاز خدا نقطه بسم الله است

کعبه افتاده به پایت سر راهت سرمست
»پیرهن چاک و غزل خوان و صراحی در دست«
کعبه وقتی که در آغوش خودش یوسف دید

خود زلیخا شد و خود پیرهن صبر درید
کعبه بر سینه خود نام تو ای مرد نوشت

قلم خواجه شیراز کم آورد، نوشت:
»ناگهان پرده برانداخته ای یعنی چه

مست از خانه برون تاخته ای یعنی چه؟«
راز خلقت همه پنهان شده در عین علی ست
کهکشان ها نخی از وصله نعلین علی ست

روز و شب از تو قضا از تو قدر می گوید
 َبشر« می گوید

َ
»ها علٌی بشٌر کیف

می رسد دست شکوه تو به سقف ملکوت
ای که فتح ملکوت است برای تو هبوط

نه فقط دست زمین از تو، تو را می خواهد
سالیانی است که معراج خدا می خواهد

زیر پای تو به زانوی ادب بنشیند
لحظه ای جای یتیمان عرب بنشیند

دم به دم عمر تو تلمیح خدا بود علی
رقص شمشیر تو تفریح خدا بود علی
وای اگر تیغ دو دم را به کمر می بستی

وای اگر پارچه زرد به سر می بستی
در هوا تیغ دو دم نعره هو هو می زد

فرو« می زد
َ
نعره حیدریه »أیَن ت

بار دیگر سپر و تیغ و علم را بردار
پا در این دایره بگذار عدم را بردار

بعد از آن روز که در کعبه پدیدار شدی
یازده مرتبه در آینه تکرار شدی

راز خلقت همه پنهان شده در عین علی ست
کهکشان ها نخی از وصله نعلین علی ست

روز و شب از تو قضا از تو قدر می گوید
 َبشر« می گوید

َ
»ها علٌی بشٌر کیف

حمیدرضا برقعی

   کتیبه سبز    

حسن نوروزی
نویسنده بدینوسیله به اطالع عالقمندان می رساند فراخوان 

جذب هیئت علمی نمایندگی ولی فقیه در ســپاه تا 

پنجم اسفند 1400 تمدید  شد.

1- ثبت نام و مهلت ارسال مدارک تا تاریخ 1400/12/05

2- متقاضیان نســبت به موارد مندرج در شــرایط عمومی و 

اختصاصی فراخوان دقت الزم را داشته باشند.

3- ثبت نام در فراخوان به معنــی دعوت به مصاحبه علمی 

نیســت و مرکز توان ســنجی پس از دریافت رزومه ها، آن ها 

را بررســی و در صورتی که رزومه دریافتی مورد تأیید باشــد، 

متقاضی به مصاحبه دعوت خواهد شد.

4- به مدارک ارسالی ناقص و مدارکی که بعد از تاریخ تعیین 

شده ارسال گردد، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

5- چنانچه در اطالعات تکمیلی متقاضی مغایرتی مشاهده 

شود، نسبت به لغو پذیرش اقدام می شود.

فراخوان   تمدید 
علمی هیئت   جذب 

 نمایندگی ولی فقیه در سپاه

وهش  معاون آموزش و پژ
 نمایندگی ولی فقیه در سپاه


