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نگاه

یک ادعا و چند نکته

1ـ حدود ســه ماه پیش »کاترین شکدم« 
خبرنــگاری کــه در ســال های اخیر در 
مطالــب و مصاحبه هایش علیــه رژیم 
صهیونیستی و آل سعود موضع گیری های 
متعددی داشته، مطلبی در وبالگش منتشر 
کرد و در اظهاراتی مملو از تناقض مدعی 
شد، به عنوان یک عنصر نفوذی به ایران 
اســت. موضوعی  داشــته  رفت وآمدها 
 به این شــکل از طرف یک 

ً
که معمــوال

جاســوس و نفــوذی بیان نمی شــود و 
نشانه شناســی ادبیات این فرد مبین این 
است که او در نهایت فردی تغییر یافته یا 
دنبال شــهرت و حتی درآمد باشد. شاید 
به همین دالیــل آن موقع این اظهارات با 
بی اعتنایی همراه شد و هیچ سازمانی هم 
ادعای او را تأیید نکرد، حتی موســاد که 
در چنین مواقعی برای نشان دادن قدرت 
امنیتی خود سریع وارد میدان می شود تا 
از این نمد کالهــی برای خود ببافد، این 
بــار فهمید که نمی تــوان روی این گزینه 

سرمایه گذاری کرد.
2ـ پس از گذشت سه ماه از این موضوع، 
مرحله جدیدی از یک سناریوی رسانه ای 
رخ می نمایاند و بــا کارپردازی عنصر یا 
عناصری در داخل کشــور که با یک نام 
کاربری کــه غیرواقعی بودنش هم خیلی 
زود افشا می شود، خیالبافی های ناشیانه ای 
به نام مصاحبه و پرسش و پاسخ با کاترین 
شــکدم به صورت توئیت منتشر می شود 
که ادعاهــای واهی را مطــرح می کند! 
ادعاهایی که کمترین دقت در آنها نشــان 
می دهد، بیش از اینکه نشانی از واقعیت 
داشــته باشــد، ســاخته و پرداخته ذهن 
بیماری است که یک اظهار نظر را بهانه و 
فرصت مناسبی برای تخریب یافته است. 
ادعای اینکه کاترین شکدم از طریق سردار 
جوانی، معاون سیاسی سپاه و مدیرمسئول 
صبح صادق به افراد ذی نفود و مسئوالن 
کشور معرفی شده و به اعتبار این سردار 
سپاه توانســته با تعداد زیادی از مسئوالن 

گفت وگو کند و با آنها ارتباط بگیرد!
3ـ در پی انتشار این مطلب در شبکه های 
اجتماعی و فضای مجازی، سردار جوانی 
در پاسخ به پرســش یکی از رسانه ها در 
این باره گفت: »ادعای مطرح شده توسط 
برخی افراد در فضــای مجازی مبنی بر 
ارتباط نامبــرده با این جانــب از طریق 
خبرنگار تهران تایمز یــا هر طریق دیگر 
و ســپس معرفی وی به برخی سایت ها 
و رســانه ها کذب و دروغ محض است. 
 بنده 

ً
با صراحــت اعالم می کنم اساســا

نه ایشــان را می شناســم و نه دیده ام، لذا 
مطالب منتشــر شــده در این خصوص 
 تکذیب می کنــم.« تأملی در این 

ً
را قویا

فرآیند نشان می دهد، این گونه ادعاها آن 
هم برای تخریب چهره ســردار جوانی 
که به دلیل ســال ها مجاهدت در سنگر 
بصیرت افزایی در فهرســت تحریم های 
اتحادیه اروپا و لیست ترور منافقین قرار 
گرفته است را  باید در جورچین دشمنان 
فکری  سرمایه های  بی اعتبارسازی  برای 
و سیاسی نهاد مقدس سپاه ارزیابی کرد؛ 
همانگونــه کــه در فتنه ۸۸ نیــز به دلیل 
مواضع تأثیرگذارش، کتابی علیه او با نام  

»یدالله جوانی« در آمریکا چاپ شد!
4ـ شــواهد و قراین اولیه نشان  می دهد، 
اظهــارات این نویســنده و روزنامه نگار 
 برای جلب 

ً
دربــاره نفوذ در ایــران صرفا

حمایت و کســب کمک هــای مالی از 
سوی برخی شبکه ها و حامیان آنها بوده، 
اما جریان رســانه ای دیگری این موضوع 
را مستمسکی برای تخریب چهره سردار 
جوانی و مسئوالن نظام قرار داده و تالش 
می کنــد تا از آب گل آلــود ماهی خود را 

صید کند.

   نیم نگاه    
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فرمانده کل سپاه در آیین رونمایی از دو پایگاه جدید موشکی و 
پهپادی سپاه با تقدیر از اقدامات تحولی و هوشمندانه با نگاه به 
آینده فناوری از سوی نیروی هوافضای سپاه در پیشبرد راهبرد 
بازدارندگی دفاعی ایران اسالمی، گفت: »زمانی از دست های 
خالی صحبــت می کردیم و جنگیدیــم، در همان مقطع هم 
برجبهه دشمنان پیروز شــدیم، اما امروز همان ایمان را داریم، 
همــان امام و فرمانده را داریم، همان ملــت و آرمان را داریم؛ 
اما به فضل الهی دســت  های مان پر اســت.« سردار سالمی 
افزود: »ریشــه این قدرت در باورها، اعتقادات و قلب و ذهن 

انسان هاست.«

 دستان
 پر سپاه

دفاع بدون
محدودیت  

دو عامل 
پیروزی

فرمانده نیروی هوافضای ســپاه در آییــن رونمایی از دو پایگاه 
جدید موشکی و پهپادی سپاه اظهار کرد: »ما بیان حضرت آقا 
را مبنی براینکه باید قوی شــوید؛ به عنوان یک تکلیف الهی و 
یک فرمان با جدیت دنبــال کردیم. هم اکنون در این پایگاه در 
لحظه می توانیم 60 فروند پهپاد را به پرواز درآوریم، محدودیتی 
 نداریم و هــر هدف متخاصمی را می توانیم مورد اصابت قرار

 دهیم.« 
ســردار حاجی زاده با تأکید بر اینکه قــدرت ما به صورت 
لگاریتمی افزایش پیدا کرده است، گفت: »قدرت شلیک های 

همزمان ما بیش از شش تا هفت برابر شده است.«

جانشین فرمانده کل ســپاه با بیان اینکه آمریکا و همه کسانی 
که به دنبال او در خصومت 43 ساله بر علیه جبهه حق انقالب 
اسالمی هستند، اعتراف می کنند که دو عامل اساسی موجب 
شد حتی یک مورد پیروزی نداشته باشند؛ تصریح کرد: اولین 
عامــل والیت فقیه و دومین دلیل ســپاه اســت. خداوند این 
اعترافات را به زبان آنها می آورد که همه دنیا از زبان دشــمنان 
موفقیت های انقالب اســالمی را ببیننــد و بفهمند. وی بیان 
داشــت: یک مقام آمریکایی گفته »ما در هرجای دنیا و منطقه 
حاضر شدیم، قبل از ما سپاه آنجا بود« و این بدان دلیل است که 
پاسداری از انقالب اسالمی نه جغرافیا می شناسد و نه موضوع.

 

چیست؟ پاسداران  هویت 

نام سپاه و عنوان پاســداران با انقالب 
اسالمی گره خورده  و این سه گانه پرمعنا 
تا ابد پیوندی ناگسستنی دارند. سپاه مولود انقالب 
اســالمی و پاســدارانش، فرزندان انقالبی ملت 
ایران و پرورش یافتگان اسالم در مکتب حضرت 
امام خمینی)ره( و خلف صالح آن عزیز سفر کرده 
هستند. این متن در شرایطی نگارش می شود که 
جبهه اســتکبار بــا همــه ابزارهــا و امکانات 
تبلیغاتــی اش و با اســتفاده از تمامی شــیوه ها و 
روش های نوین جنگ شناختی،  افکار عمومی در 
ایران را مورد تهاجم قرار داده است. نقطه هدف 
در ایــن تهاجم ســنگین تبلیغاتی و رســانه ای، 
 تصویرســازی غلط و منفی براساس روایت های 
دروغ، از تمامــی حقایق و واقعیت های مرتبط با 
انقالب اســالمی، در دل و ذهن مــردم و به ویژه 
جوانان ایران زمین است. سپاه به عنوان یک نهاد 
انقالبی مولود انقالب با رســالت پاســداری از 
انقالب اسالمی تحت هر شرایط، به صورت ویژه 
در کانون تهاجم و جنگ شــناختی دشــمن قرار 
دارد. بدبین سازی و بی اعتبارسازی سپاه در اذهان 
مردم،  اصلی ترین هدف تعریف شــده از ســوی 
دشمن در این تهاجم اســت و پرسش اصلی آن 
است که چرا دشمن به دنبال بی اعتبارسازی سپاه و 

پاسداران در افکار عمومی ملت ایران است؟ چرا 
دشــمن می خواهد با جنگ رسانه ای، ذهن و دل 
جوانان ایران را نســبت به ایــن مولود انقالب و 
فرزنــدان انقالبی ملت بدبین کند؟ پاســخ این 
پرســش،  به دالیل و عوامل مانــدگاری انقالب 
اســالمی برمی گردد. کیســت کــه نداند جبهه 
استکبار با محوریت آمریکا،  در 43 سال گذشته با 
تمامی امکانات و توانش،  در صحنه مقابله با ملت 
ایران،  برای نابودی انقالب اسالمی و ساقط کردن 
جمهوری اســالمی و بازیابی سلطه اش بر ایران،  
حضوری مســتمر داشــت؛ اما نتیجه این مقابله 
برعکس شد! انقالب اسالمی ماندگار،  جمهوری 
اسالمی مقتدر و در مسیر پیشرفت و تمدن سازی، 
 آمریکا و متحدانش در مسیر افول. اگر بپذیریم این 
 واقعیت دارد(  که ســپاه 

ً
 و انصافا

ً
واقعیت را )حقا

ســهم بــاال و تعیین کننده ای در سرنوشــت این 
رویارویی 43 ساله بین ملت ایران و جبهه استکبار 
با این نتیجه طالیی و معجزه آسا داشته،  آنگاه راز 
دشمنی مستکبران با سپاه آشکار می شود. دشمن 
به این نتیجه رســیده که ســپاه را بایــد بزند؛ اما 
چگونه؟ نظر به اینکه مردم در 43 ســال گذشته، 
یکی از اصلی ترین تکیه گاه های سپاه برای تولید 
قدرت و حفظ انقالب و خنثی سازی توطئه های 
دشمن بوده،  هم اکنون تمرکز دشمن بر گرفتن و 
فروریختــن این تکیــه گاه ســپاه از طریق جنگ 
شناختی است. در این شرایط که دشمنان اسالم و 
انقالب و ملت ایران، این گونه نقشه های شیطانی 
را با هدف گمراه سازی یک ملت و به ویژه گمراه 

کردن جوانان،  از طریق جنگ تبلیغاتی با انواع و 
اقسام دروغ ها،  تهمت ها و سیاه نمایی ها طراحی و 
اجرا می کننــد، راهبرد اصلی مقابله با این توطئه 
شــیطانی،  »جهاد تبیین و جهاد روایت«  است. 
هدف در این جهاد روایت، تصویرسازی واقعی و 
درســت از ماهیت ســپاه و هویت پاســداران و 
کارکردهای این نهاد انقالبی در 43 سال گذشته 
اســت. ایــن »جهاد تبییــن« در زمــان کنونی، 
 اصلی ترین جهاد برای عموم و به ویژه مســئوالن 
کشــور و نخبگان جامعه است. جهاد تبیین برای 
روایت درست از ســپاه، به خود سپاه و پاسداران 
اختصاص نــدارد و برای همه فریضه ای قطعی و 
فوری ست. تهاجم به سپاه در واقع، تهاجم به ملت 
با یک ترفند و نقشــه شــیطانی، با هدف فریب و 

گمراه کردن عمومی انجام می شود. 
»هفته پاسدار« به مناسبت سوم شعبان سالروز 
والدت حضرت اباعبدالله الحسین)ع(، فرصت 
مغتنمی برای این جهاد تبیین و روایت درست از 
سپاه است. نســل جوان جامعه را، باید با هویت 
سپاه و هویت پاسداران از طریق روایت درست، 
 آنگونه که هســت، آشــنا کرد. جــوان امروز در 
محاصره تبلیغاتی دشمن گرفتار شده و دشمن با 
روایت های نادرست از سپاه، به دنبال بدبین سازی 
ذهن جوانان نســبت به پاســداران است. در این 
جنگ شناختی، دشــمنان با سرپوش گذاشتن یا 
کم ارزش قلمداد کرن دســتاوردهای شــگرف 
انقالب اســالمی در این 43 ســال گذشــته از 
یک سو،  و با بزرگنمایی و برجسته سازی مشکالت 

کشــور از دیگر ســو،  به دنبال القای این ذهنیت 
 هستند که »ســپاه از عوامل اصلی این مشکالت

 است!«
اما واقعیت چیســت؟ ســپاه و پاسداران چه 
ماهیت،  هویت و کارکردی دارند؟ عملکرد سپاه 
در این 43 سال گذشته چه بوده است؟ در پاسخ 
به این پرســش ها کتاب ها می توان نوشت؛ اما به 
اختصار می توان هویت پاسداران را در سه عبارت 

کوتاه خالصه کرد:
1ـ پاسداران اسالم؛ سپاه و پاسداران در 43 سال 
گذشته از اســالم سیاسی،  اسالم انقالبی،  اسالم 
عدالت محور و اسالم استکبارستیز و ظلم ستیز، 
اسالم طرفدار محرومان و مستضعفان و در یک 
کالم از اسالم ناب محمدی)ص( در مقابل اسالم 

آمریکایی پاسداری کرده است. 
2ـ سربازان والیت؛ پاســداران به معنای واقعی 
کلمه، هویت سربازی برای والیت و امام جمعه 
دارند. از نظر ســپاه و تمامی پاســداران،  شهید 
سلیمانی پاســدار مطلوب،  الگو و تراز انقالب 
اسالمی است؛ هم او که وصیت کرد بر روی قبرم 

بنویسد: »سرباز قاسم سلیمانی«
3ـ فداییان ملت: در 43 سال گذشته،  پاسداران با 
عمل خود ثابت کردند که فداییان ملت بزرگوار، 
انقالبی و همیشــه در صحنه ایران هستند. نگاه 
پاسداران به مردم، همان نگاه حاج قاسم سلیمانی 
اســت که در وصیت نامه اش نوشــت: »... مردم 
پرافتخار و سربلند که جان من و امثال من، هزاران 

بار فدای شما باد...«

دکتر یدالله جوانی
مدیر مسئول

  سرمقاله   

علی حیدری
سردبیر

ســپاه پاســداران انقالب اســالمی بــه صورت 
غیررسمی از 22 بهمن 1357 و به صورت رسمی 
در 2 اردیبهشــت 135۸، یعنــی 70 روز پــس از 
پیروزی انقالب اسالمی تأسیس می شود. در تهیه 
و تصویب قانون اساســی جمهوری اســالمی قید 
می شــود که »سپاه پاســداران انقالب اسالمی که 
در نخســتین روزهای پیروزی این انقالب تشکیل 
شــده برای ادامه نقش خود در نگهبانی از انقالب 
و دســتاوردهای آن پا برجا می ماند.« در ماده اول 
اساسنامه سپاه هم هدف سپاه »نگهبانی از انقالب 
اسالمی ایران و دستاوردهای آن و کوشش مستمر 
در راه تحقق آرمان های الهی و گسترش حاکمیت 
قانون خــدا طبق قوانین جمهوری اســالمی ایران 

و...« بیان می شود. 
از همین ابتدا معلوم می شــود رهبران مبارزه به 
درســتی دریافته اند که برای حفظ و تداوم انقالب 
اســالمی ملت ایران که حاصل جانفشــانی مردم 
مسلمان ایران است، به نهادی برخاسته از دل مردم 
نیاز است که باور قلبی و اراده قوی برای پاسداری از 
ثمره خون های پاک بر زمین ریخته شده  داشته باشد 

و تا پای جان برای این مهم ایستادگی کند. 
همین تفکر باعث می شــود تا از همان روزهای 

آغازین عمــر پربرکت نظام اســالمی، مأموریت 
ســپاه و پاسداران انقالب آغاز شود و تا به امروز که 
در چهل وچهارمین ســال پیروزی انقالب هستیم، 
بــه جرئت می توان ادعا کرد، حتــی یک روز نبوده 
که این نهاد مردمی بــه معنای واقعی کلمه تعطیل 
یا فارغ از مأموریت و مســئولیتی خطیر باشــد؛ از 
میدان های تأمین امنیت و دفاع از وطن و حرم گرفته 
تا عرصه های جنگ نرم فرهنگــی و اقتصادی و از 
مردم یاری در حوادث و بالیا تا محرومیت زدایی در 
مناطــق دورافتاده و کمتر برخوردار و در یک جمله 
به واســطه اقیانوس بیکران بسیج در نقطه به نقطه 
و جای جای میهن اســالمی حضور مؤثری داشته 
است و اینجا جمله ماندگار حضرت روح الله)ره( 
با دل و جان درک می شود که »اگر سپاه نبود کشور 

هم نبود.« 
این حضور به واســطه باور قلبــی و انگیزه های 
معنــوی فرزندان ایــن مرز و بوم در ســپاه همواره 
منشأ اثر بوده و اســتحکام، عمق بخشی داخلی و 
پویایی و نوشــوندگی را به همراه داشته و موجبات 
نگرانی دشــمنان اســالم و انقالب را فراهم کرده 
است؛ همین موضوع سبب شده تا سپاه پاسداران 
انقالب اســالمی همواره هدف تیرهای مســموم 
دشمنان انقالب و ملت ایران قرار بگیرد و موضوع 
سپاه هراســی در کنار دیگر سیاست های تبلیغی و 
رسانه ای همواره مدنظر باشــد. در این میان، همه 
توان رسانه ای دشــمن به میدان می آید تا اقدامات 
ماندگار سپاه در عرصه سازندگی کشور و کمک به 

دولت ها وارونه جلوه کند. تمام بلندگوهای دشمن 
روشن می شود تا از جان گذشتگی پاسداران تحت 
فرماندهی ســردار دل ها در دفاع از حرم و مقابله با 
تروریست های تکفیری تحت عناوین ساختگی و 

ادعاهای پوچ تخریب و بی ارزش شود. 
اما وقتی این شــیوه های نخ نما کارگر نمی افتد، 
موضوع تحریم ســپاه و قرار دادن نــام این نهاد در 
بین گرو ه های تروریســتی مطرح می شود. اقدامی 
کــه نه تنها موقعیت ســپاه را در بین افکار عمومی 
دچار خدشه نمی کند، بلکه منزلت اجتماعی آن را 
تقویت هم می کند و سیل عظیمی از عشق و ارادت 
آحاد جامعه به پاسداران بروز و ظهور می یابد؛ زیرا 
چشمان حقیقت بین شاهد هستند که پاسداران از 
فدا کردن زندگی و جان شیرین خود برای آرامش و 

امنیت مردم دریغ نمی کنند. 
اما هجمه ها علیه سپاه به کلیت این نهاد مقدس 
محدود نمی ماند و خط تخریب و ترور شخصیت 
فرماندهان و افراد مؤثر در سپاه نیز در طول سالیان 
متمادی جزء گزینه های همیشه روی میز برای جنگ 
روانی و رســانه ای علیه انقالب اســالمی و بازوی 
قدرتمند و مؤثر آن، یعنی ســپاه است. نوک پیکان 
دشمن در این عرصه یک روز حاج قاسم سلیمانی 
بزرگ، فرمانده ســرافراز جبهه مقاومت را هدف 
قرار می دهد و یک روز سردار حاجی زاده، فرمانده 
شجاع نیروی هوافضای سپاه را و یک روز هم سردار 
ســالمی، فرمانده مقتدر و باتدبیر سپاه را و در این 
میان خود را محدود نمی داند و هر کســی که منشأ 

اثر باشــد و خدمتی را به مردم ارائه کند که اعتماد 
آنها به نظام را افزایش دهد، یا توانسته باشد نقشه ها 
و سناریوهای دشمن را نقش برآب کند، مورد هجمه 
قرار می گیرد. غافل از اینکه مردم بصیر و روشن بین 
ایران خادمــان خــود را از خائنــان و بدخواهان 
تشخیص می دهند و به بیان زیبای امام صادق)ع(: 

»الحمدلله الذی جعل أعدائنا من الحمقاء«.
همین چند روز پیش بود که رهبر حکیم و فرزانه 
انقالب با اشاره به دروغ پردازی های دشمنان علیه 
ارکان انقالب گفتند: »امروز نوبت ســپاه است، به 
سپاه تهمت بزنند، لجن پراکنی کنند و در ضمن به 
شــهید بزرگ و بزرگواری مثل شهید سلیمانی...« 
و سپاه به واســطه اینکه نقشه های دشمن را نه تنها 
در کشور عزیزمان ایران؛ بلکه در فراتر از مرزهای 
جغرافیایی و عمق راهبردی دشــمن تشــخیص 
می دهد و خنثی می کند، همواره آماج این هجمه ها 
خواهــد بود و هیچ گاه از این بادها به خود نخواهد 

لرزید. 
جان ســخن اینکه عمق کینه و عداوت دشمنان 
انقالب اســالمی با ســپاه و مردان میــدان به این 
نکته کلیدی بر می گردد که هرجایی که جمهوری 
اسالمی نیاز داشته، این سپاه بوده که در خط مقدم 
با حضوری تشکل یافته و اثرگذار، توانسته گره های 
کور را بگشــاید و با بهره گیری از توان و اســتعداد 
جوانان این مرز و بوم، تهدیدها را به فرصت تبدیل 
کرده و مسیر بالندگی و پیشرفت ملت بزرگ ایران 

را هموار کند.  

گروه گزارش
صبح صادق
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دیدگاه

   مهم ترین فرازهای سخنان
 امام خامنه ای به مناسبت مبعث

E بعثــت نبّی مکــّرم)ص( هدیــه  بــه 
همه  بشــریت هم هســت. اگر مــا در میان 
ارزش هــای فراوان اســالم، فقــط دو ارزش 
»گســترش عقالنّیت« و »پــرورش اخالق« 
را در نظر بگیریم که اســالم نسبت به آنها چه 
تأکیدی کرده، تصدیق خواهیم کرد که اسالم 
عالی ترین هدیه و وسیله  سعادت را به بشریت 

عطا کرده.
E بر خالف نظر آن کســانی کــه دین را 
جدای از سیاست معّرفی می کنند، نقطه  اوج 
مات 

ّ
نهضت نبوی تشکیل حکومت بود که مقد

آن را و زمینه سازی آن را خود پیغمبر به وجود 
آورد و به این هم اکتفــا نکردند که حاال یک 
حکومت تشکیل بدهند؛ نه، شروع کردند به 
مقابله  همه جانبه  با دشمنان. اینکه حاال بعضی 
 دفاعی 

ً
می گوینــد جنگ های پیغمبر صرفــا

است، نه، بعضی دفاعی بود، بعضی هجومی 
بود؛ شرایط مختلف بود. بعد هم پایگاه شرک 
ه بود؛ آنجا را 

ّ
را فتح کردند؛ پایگاه شرک مک

فتح کردند و بیت الله در اختیار اســالم و در 
اختیار مسلمین قرار گرفت؛ حکومت اسالمی 
را تثبیت کردند. این شــورانگیزترین بخش 
نهضت اســالمی است. چطور آن کسانی که 
این تالش را می کنند می خواهند اســالم را، 

دین را از حکومت جدا کنند؟
E یکــی از مهم تریــن جهت گیری های 
پیامبر اکرم در بعثت، مقابله  با جاهلّیت بود. 
این جاهلیت چیســت؟ مراد از این جاهلیت 
 بی ســوادی نیست، نادانی نیست؛ البته 

ً
صرفا

بی سوادی هم در آن هست، لکن این جاهلیت 
معنای وســیع تری دارد. رفتارهای ددمنشانه  
مردم: آدمکشی شان، دزدی شان، تجاوزشان، 
حق کشی شــان، ضعیف کشی شــان که همه  
اینها رایج بود در بین مردم جزیرةالعرب، اینها 
جزء همان جاهلیت است. پیغمبر با جاهلیت 
بــه مبارزه پرداخــت. این جاهلّیــت، امروز 
هم هست. اگر کســی تمدن غربی امروز را 

»جاهلیت مدرن« بخواند، حق دارد.
E امــروز مظهر جاهلیــت مدرن، مظهر 
تبعیض، مظهر ظلم، مظهر بحران ســازی در 
 رژیم ایاالت مّتحده  

ً
دنیا آمریکاست. اساســا

آمریکا، یک رژیم بحران ساز و بحران زیست 
است؛ از بحران تغذیه می کند، ارتزاق می کند؛ 
از بحران های گوناگون در اطراف عالم ارتزاق 
می کنــد. ]در آنجا[ یــک حرکتی این چنینی 

هست.
E ما با جنــگ و تخریب در هر جای دنیا 
مخالفیم؛ این حرف ثابت ماست. ما با کشته 
ت ها 

ّ
شــدن مردم، با تخریــب زیربناهای مل

]مخالفیم[ 
 در صورتی 

ً
E عــالج هر بحرانی صرفــا

ممکن است که ریشــه  بحران شناخته بشود. 
ریشــه  بحــران در اوکرایــن سیاســت های 
آمریکاست، سیاست های غربی هاست؛ اینها 
ریشه  بحران است؛ اینها را باید شناخت و بر 
اســاس اینها قضاوت کرد، داوری کرد و اگر 

اهل اقدام بودیم، اقدام کرد.
E  عبرت هایی هم در این قضّیه  اوکراین 
وجــود دارد. یکی این اســت که پشــتیبانی 
قدرت های غربی از کشورها و دولت هایی که 
دست نشــانده  آنها هستند، یک سراب است،  
ببینند وضع امروز اوکراین و دیروز افغانستان 
را. عبرت دّوم اینکه مردم، مهم ترین پشــتوانه 
دولت ها هســتند. اگر مردم در اوکراین وارد 
میدان می شدند، وضع دولت اوکراین و مردم 

اوکراین این جوری نمی شد.

 اسالم دین سیاسی
 پرتو  

   عکس و مکث   

عاقبتبیقانونی/اقدامــاتعملیقوهقضائیهدرحفظحقوقوصیانت
ازبیتالمــالمبنیبررفعتصرفوآزادســازیاراضــیرودخانهکرجبه
نفــععامه،بــاتخریبابرویالیحاشــیهرودخانهکرجادامــهپیداکرد.

آزادسازیمنابعطبیعی،درخواستهمهمردمایراناست.

دقتموشــکایرانی/کاربرانشــبکههایاجتماعیبامقایسهدقتموشک
اسکندرروسیوفاتح3۱3ایرانی،بیانکردندکهاگردقتزیادالزمدارید،
بهســراغایرانیهابرویــد.فاتح3۱3قیمتیبهمراتبکمترازاســکندر3

میلیوندالریداردودرعینحال،دقتباالتریهمارائهمیدهد.

پایگاهجدیدموشــکیســپاه/درآســتانهفرارســیدنروزپاسدار،دو
پایگاهموشــکیوپهپادینیرویهوافضایســپاهبــاحضورفرماندهکل
ســپاهرونماییوواردچرخهعملیاتیشد.ایناولینباراستکهنیروی

هوافضایسپاهازیکپایگاهزیرزمینیپهپادیرونماییمیکند.

الکیمثاًلداریمدعامیکنیم!/اشغالگرانفلسطیندرحالیدستبهدعابرای
اوکراینبرداشــتهاندکهخودسالهاســتمردمرابهخاکوخونمیکشــند.
البتهشایددرظاهربرایمردماوکرایندعامیکنند؛امااحتمااًلبیشترازمردم

اوکراین،نگرانگسترشجنگورسیدنآنبهشهرکهایشانهستند!

آدمفضاییهاحملهکردند؟!/شــبکهخبریرژیمصهیونیستیدرخالل
پخشتصاویرجنگاوکراین،تصاویریازفیلمسینماییجنگستارگان
وآدمفضاییهــاپخــشکردهوگویــافضاییهابهزمیــنآمدهاندوما
خبرنداریم!شایدهمبهارهازبیبیسیفارسیبهتلآویوبرگشته!

اســالمزداییازســرزمینوحــی!/خالــیکردنبــارمشــروباتالکلیبه
صــورتعلنیدرریاض،پایتختعربســتان!اززمــانرویکارآمدنبن
ســلمان،ویتالشبســیاریبرایتغییرچهرهعربســتانوغربیسازیو

انحطاطاخالقدراینکشورکردهاست!

حنیف غفاری
کارشناس روابط بین الملل

   دریچه    

غرب خلع سالح می شود؟

بحران اوکراین پیامدها و ابعــاد گوناگونی دارد که 
سبب شده اســت این جنگ از جنبه های گوناگون 
بررسی شود. مسائل امنیتی، اقتصادی، سیاسی و... 
از جمله آن پیامدهاســت. با توجــه به محدودیت 

نوشتاری تنها بعد اقتصادی آن بررسی می شود. 
در این زمینه واکنش کشورهای غرب به رفتار روسیه، 
تحریم این کشــور و تالش برای بســتن سوئیفت 
و محدودیت دسترســی بانک های این کشــور به 

شــبکه پولی جهان اســت. بنابراین اصلی ترین راه 
شناخته شــده  غرب برای برخورد استفاده از ابزار 
تحریم های اقتصادی اســت و بی تردیــد می توان 
گفت امــروز تحریم های اقتصــادی پرکاربردترین 
سالح آمریکاست. موضوعی که شاید رئیس جمهور 
غرب گرای اوکراین متوجه نشــد و بیشتر دلخوش 
همراهی غرب از طریق بعد نظامی اوکراین در مقابل 
روسیه بود. طی چند روز  آمریکا و اروپا، شدیدترین 
تحریم های خود را متوجه روس ها کردند. حال این 
سؤال مطرح می شود که آیا اروپا و آمریکا که یک بار 
به اذعان خودشان در به کارگیری سالح تحریم علیه 

ملت ایران شکســت خوردند، به چه امیدی دوباره 
از این ســالح استفاده می کنند! آیا غرب  توان بستن 
سوئیفت برای روســیه را دارد یا نه؟ میزان موفقیت 

تحریم های ضدروسی چقدر خواهد بود؟
بررسی ها نشــان می دهد، غرب بر خالف حجم 
باالی تبلیغات در رســانه های خود تا اآلن چند 
 کم اهمیت روسی را تحت تحریم های 

ً
بانک نسبتا

ســوئیفت قرار دادنــد. کارشناســان معتقدند، 
»غربی ها به خصوص اروپا به دلیل وابســتگی به 
واردات نفت و گاز روســیه به سادگی نمی توانند 
نظام بانکی این کشــور را تحریم کنند.« به نظر 

می رسد، مهم ترین دلیل ناتوانی غرب در تحریم 
موفقیت آمیز روسیه این باشد که بخش زیادی از 
گاز و نفت بسیاری از کشورهای اروپای مرکزی از 
طریق روسیه تأمین می شود. هر گونه تحریم نظام 
بانکی روسیه، پرداخت های اروپا بابت خرید نفت 
و گاز را با مشکل مواجه می کند، از این رو می توان 
گفت تحریم سوئیفت روسیه ناموفق خواهد بود. 

ناتوانی کشورهای غربی در تحریم روسیه می تواند 
ناکارآمدی سیســتم تحریمی غــرب را به جهان 
مخابره کند و این موضوع می تواند باعث شکست 

نامرئی دیگر برای آمریکا باشد. 

رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی 
اتمــی در بحبوحه مذاکرات ایــران و اعضای 4+1 
وارد تهران شــد تا درباره یکی از مهم ترین مسائل 
اختالفی باقی مانده، یعنی موضوعات ادعایی آژانس 
با مقامات ســازمان انرژی اتمی و وزارت خارجه 
کشــورمان رایزنی کند. در ابتدا، گروســی مدعی 
شــده بود، بررســی حقوقی موارد ادعایی در زمینه 
فعالیت های هسته ای صلح آمیز کشورمان را فدای 
یک توافق سیاســی )برجام( نخواهد کــرد! در رّد 
 بازخوانی 

ً
ادعای اولیه گروسی همین بس که اساسا

پرونده هایی که در جریان بررسی پرونده موسوم به 
PMD و در سال 2015 مختومه شده، مصداق بارز 

نگاه سیاســی و ابزاری آژانس در این معادله است. 
 بازتولید ادعاهای غیر حقوقی 

ً
به عبارت بهتر، اساسا

در خصوص فعالیت های هســته ای کشــورمان در 
گذشــته، خود مصداق یک سیاسی کاری آشکار از 
سوی مدیر کل آژانس و همراهانش به شمار می آید. 
در شرایطی که آژانس بر این نگاه و رویکرد سیاسی 
اصرار می ورزید، چاره ای جز مواجهه حقوقی و فنی 
با موارد ادعایــی آژانس و تعیین تکلیف آنها قبل از 

احیای توافق هسته ای باقی نمانده بود. 
محمد اسالمی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در 

پایان مالقات با گروسی اظهار داشته است:
»امروز با آقای گروسی مسائل باقی مانده در سفرهای 

گذشته ایشان و سفر همکاران مان را مرور کردیم و 
به یک جمع بندی رســیدیم و بنا شد تا آخر خرداد 
مدارکی که الزم اســت، بین ایــران و آژانس تبادل 

شود.«
همان گونه که از سخنان رئیس سازمان انرژی اتمی 
کشورمان بر می آید، پرونده ای به نام »موارد ادعایی« 
باید قبــل از »آغــاز تعهدات حقوقــی و اقدامات 
عملیاتی ایران در پروسه احیای توافق هسته ای« بسته 
شود. در صورتی که آژانس بخواهد در مسیر ترسیم 
شــده و حل و فصل موارد ادعایی باقی مانده تردید 
کرده یا ابعاد حقوقی و واقعی ماجرا را فدای القائات 
 خبری 

ً
سیاسی پشت پرده و آشکار غرب کند، اساسا
از آغاز توافق و اجرایی شدن آن نخواهد بود. 

موضوع دیگــر، به گزارش اخیر آژانس در آســتانه 
برگزاری نشست شــورای حکام مربوط می شود. 
واقعیت امر این است که با خروج دولت ترامپ از 
توافق هسته ای در سال 201۸ و بازگشت تحریم ها، 
ایران نیز گام به گام تعهدات برجامی خود را کاهش 
داد. در حال حاضر، تهران اورانیوم را با خلوص ۶0 
درصد غنی ســازی می کند که بسیار فراتر از سقف 
3/۶7 درصدی برجام اســت. ذخایر اورانیوم غنی 
شــده کشــورمان نیز افزایش یافته است. بر اساس 
گزارش جدیــد آژانس، ذخایر اورانیوم غنی شــده 
ایران 15 برابر بیش از حد توافق شده در برجام بوده 
و تخمین زده می شود ایران تا نیمه ماه فوریه )حدود 
 )UF۶(میزان هگزافلوراید اورانیوم )20 روز پیش
خود را به حدود 31۹7 کیلوگرم رسانده باشد. این 
در حالی است که جمهوری اسالمی ایران حدود سه 
ماه قبل، تنهــا 24۸۹ کیلوگرم از این ماده را ذخیره 

کرده بود.
ارائه این گزارش نشان می دهد، تعلل غرب و آژانس 
در به رسمیت شناختن خطوط قرمز و خواسته های 
بر حق کشورمان در فرآیند رفع تحریم ها، با مصالحه 
یا انفعال جمهوری اســالمی ایران همراه نخواهد 
شد. بدون شک در این معادله، سیاسی کاری آژانس 
و شورای حکام می تواند حکم پاشنه آشیل مذاکرات 
را داشته باشــد، چنانچه بازگشت آژانس به وجهه 
حقوقی و فنی خود و پرهیز این نهاد از بازی در زمین 
واشــنگتن و تروئیکای اروپایی نیــز می تواند نقش 
کاتالیزور و عامل تســریع کننده رسیدن به توافق در 
وین را ایفا کند. در این میان، انتخاب با گروســی و 

آژانس خواهد بود! 
مسئله نهایی، به جایگاه و وزن مذاکرات اخیر ایران 
و آژانــس در توافق نهایی باز می گردد. حل و فصل 
موارد ادعایی مطروحه از ســوی آژانس، »شــرط 
الزم« برای احیای توافق هسته ای به شمار می آید نه 
»شرط کافی«! در کنار این موضوع، موارد دیگری از 
جمله ارائه تضمین های اعتباری در قبال شرکت ها 
و مؤسســات تجاری )که قصد همــکاری با ایران 
پس از احیــای برجام را دارنــد( و همچنین لزوم 
رفع تحریم هایی کــه پس از خروج ترامپ از توافق 
هسته ای از ســوی دولت آمریکا وضع شده اند باید 
تحقق پیدا کنند. جمهوری اسالمی ایران بارها تأکید 
کرده اســت که تا زمان حل و فصل نشــدن تمامی 
 بر ســر هیچ چیز توافق نشده 

ً
موارد اختالفی، عمال

است. 
نکتــه پایانی، بــه رویکرد غرب در روزها و شــاید 
ساعات پایانی مذاکرات وین مربوط شود. واشنگتن 

و تروئیــکای اروپایی هر دو تالش می کنند »اصرار 
ایران بر خطوط قرمــز« را به مثابه »طرح مطالبات 
جدید« در اذهان و افکار عمومی دنیا مطرح کرده و 
این بازی جدید را با چاشنی »کمبود زمان« در انعقاد 
توافق نهایی توأم کنند. سیاست مداران و رسانه های 
غربی در این مســیر با یکدیگر همراه هستند. برای 
نمونه، خبرگزاری »رویترز« به بازوی رسانه ای سران 
کاخ سفید و سه کشــور اروپایی در وین تبدیل شده 
و »ایجاد التهاب در فضای عمومی مذاکرات« را به 

مثابه یک تاکتیک روانی پیگیری و اجرا می کند. 
بدون شــک، بهترین گزینه دســتگاه دیپلماسی و 
سیاســت خارجی کشــورمان در مواجهــه با این 
رویکرد، اصرار بــر خطوط قرمز و تمرکز بر همین 
موارد اســت. اگر تمرکز تیم مذاکره کننده هسته ای 
کشــورمان بــر روی خطــوط قرمز از بیــن نرود، 
شانتاژهای تبلیغاتی غرب با استناد به مؤلفه هایی، 
 نمی تواند به تحقق 

ً
مانند »کمبود زمــان« و... قطعا

خواســته ها و مطالبات نامشروع طرف مقابل منتج 
شــود. بازی در دقیقه ۹0 مذاکرات هســته ای، به 
مراتــب حســاس، سرنوشت ســاز و تعیین کننده 
اســت، به ویژه اینکه موارد حل شده در ادوار قبلی 
یا دور فعلی مذاکرات نیز به ترتیب نیازمند »تثبیت« 
هســتند. غرب در جریان مذاکرات ســال 2015 
میــالدی نیز با وجود حل شــدن برخــی موارد در 
مذاکــرات، در مرحله »تثبیــت« )مکتوب و امضا 
کردن آنها( عقب نشــینی کرد. بنابراین تا زمانی که 
تمامی موارد مورد توافق و تثبیت نهایی قرار نگرفته 
است، نمی توان از دســتیابی به توافق در مذاکرات 

ایران و اعضای 1+4 خبر داد. 

وسی به تهران سفر کرد؟ چرا گر
جایگاهآژانسدرجورچینمذاکراتوین

گروه گزارش
صبح صادق
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وحشت تل آویو از پرواز 
پهپادهای مقاومت

تغییر موازنه با پهپاد

روزنامه عبری معاریو: خطر اصلی که در 
این عملیات پهپادی نهفته اســت، به ایجاد 
یک تهدید هوایی بــا ویژگی های جدید که 
به تهدید موشــک های نقطه زن می پیوندد، 
مربوط اســت. تهدید جدیــد ویژگی های 
زیادی دارد. به جای سکوهای هوایی سنتی 
از سکوهای هوایی کوچک استفاده می شود 
که ردیابی آن دشوار است. هواپیما در ارتفاع 
کم پرواز می کند و قابلیت استفاده از سرعت 
پایین و باال را دارد، ارزان و به آســانی قابل 
استفاده اســت. حمایت لجستیکی اندکی 
نیاز دارد، به آسانی جابه جا و پنهان می شود 
 به ســالح هوایی جدید کشورها و 

ً
و عمال

سازمان های مختلف تبدیل شده است.

نقشه شوم

از  نشــانه ها حاکی  المعلومــه:  وبــگاه 
تحرکات آمریکایی ها برای بازسازی شاکله 
تروریست های داعش پیش از تشکیل دولت 
جدید عراق است و سناریوی پیش رو به نوع 
جهت گیری دولت آتی بستگی دارد که آیا در 
کنار سیاست های آمریکا یا علیه آن  خواهد 
ایســتاد. در حال حاضر، نظامیان آمریکایی 
در جنوب شرق سوریه  و همچنین در استان 
الحسکه در شمال شرق سوریه و نقاطی در 

استان دیرالزور مستقر هستند. 

کارت های روسیه

رأی الیــوم: تا این لحظه، رهبری روســیه 
کارت هــای مهمــی را بــرای مقابلــه با 
تحریم هــای غربــی رو نکرده اســت، اما 
گام های ابتدایی را برداشته که برجسته ترین 
آنهــا، جلوگیــری از حواله هــای مالــی 
ســرمایه گذاران داخلی روسیه به خارج آن، 
اجبار شــرکت های صادرکننــده انرژی به 
تبدیــل ۸0 درصد درآمد خــود از ارز های 
خارجی به »روبل« روســیه و افزایش نرخ 
سود از 10 درصد به 20 درصد برای توقف 

کاهش ارزش آن است.

ایران، برنده اصلی

رویترز: به دنبال حمله روسیه به اوکراین که 
موجب بروز بحران انرژی شدیدی در اروپا 
می شــود، اروپایی ها در اندیشه جدی برای 
یافتن جایگزینی برای تأمیــن انرژی مورد 
نیاز خود هســتند که احتماال ایران اســت. 
تالش های دیپلماتیک برای حل بحران یمن 
هم ادامه دارد و ایران، بازیگر اصلی در این 

زمینه است.

امارات به دنبال اندیشه رهبری

العرب: دولت امارات موفق شــده اســت 
عنصر جذابی برای شرکت های جهانی در 
عرصه اقتصادی و نظامی باشــد، همانطور 
که مسئوالن بین المللی در سفر به امارات، 
به توافق های بزرگی دست یافته اند. راهبرد 
به صفر رساندن مشکالتی که ابوظبی برای 
حــل اختالفات منطقه ای بــا ترکیه، قطر و 
ایران به آن اتکا کرد، به امارات این امکان را 
می دهد تا بتواند در دیگر پرونده ها نیز نقش 
واسطه را ایفا کرده و از روابط برجسته خود با 

قدرت های بزرگ استفاده کند.

آینده اوکراین

دیلی میل: چه اتفاقی در آینده برای اوکراین 
رخ خواهــد داد؟ بــه نظر می رســد ارتش 
اوکراین غافلگیر و مبهوت شــده اســت؛ 
 ظرف چنــد روز آینده 

ً
اما روســی ها قطعا

کنترل کی یف را به دســت خواهند گرفت.
دوم؛ اتحادیه اروپا و آمریکا به نظر می رسد 
تحریم هایی را علیه روســیه اعمال کنند تا 
هزینه کمتری برای خودشان داشته باشد و در 

نهایت به پوتین آسیب بزند.

منطقه

 BBBB در تبییــن دشمن شناســی روی چــه  
مؤلفه هایی باید تأکید کرد؟

 ما وقتی درباره دشمن صحبت می کنیم، به 
ً
معموال

معلول ها توجه داریم، اما به طور عمیق ریشــه یابی 
نکرده ایم که این استعمار چه ویژگی ها و مختصاتی 
دارد. اینکه گفته می شــود در انگلیــس، آمریکا و 
فرانسه مهم نیست چه دولتی سر کار می آید، برای 
این است که یک مشترکاتی دارند؛ هرچند ممکن 
است در روش ها متفاوت باشند؛ اما اصول آنها ثابت 
است که باید این مسئله را در مقاطع گوناگون برای 

نسل جدید محور آموزش قرار داد.
باید مطرح شــود که ما وقتی »مرگ بر آمریکا« 
می گوییم، به چه علت اســت. اگر امروزه پرسیده 
شود چرا »مرگ بر آمریکا« گفته می شود، می گویند 
به دلیل اینکه آمریکایی ها آمدند در کشور ما جنایت 
کردند و رفتند؛ اما کســی نمی گوید آمریکا به دلیل 
توســعه طلبی تا بی نهایت منفور ملت ایران است؛ 
همان گونه که حضــرت امام)ره( مطرح کردند اگر 
تمام کــره زمین را به آنها بدهید، می خواهند بروند 
کرات دیگر را هم بگیرند. بســیاری توجه ندارند 
آمریکایی ها به دلیل آنکه برای دیگران هیچ ارزشی 
قائل نیستند، به هیچ قانونی نیز پایبند نخواهند بود و 
 بقایش در کشتن، استثمار و چپاول 

ً
این نظام اساسا
دیگران است.

 BBBB چرا ایران با آمریکا مانند دیگر کشورها 
ارتباط برقرار نمی کند؟

شما نگاه کنید آمریکا بر روی نقشه در کجا قرار دارد 
و با این منطقه چقدر فاصلــه دارد؛ اما در فکر این 
هســتند که چگونه نفت منطقه و بازار آن را چپاول 
کنند و هیچ محدودیتی هم در چپاول قائل نیستند. 
البته برخی معتقدند، آمریکا مانند ترکیه اســت و 
همان طور که ایران با ترکیه تعامل دارد با آمریکا هم 
می تواند تعامل داشته باشد؛ اما غافلند که با ترکیه 
می توان رابطه داشت؛ چون ترکیه روحیه استکباری 
به آن معنای آمریکایی اش ندارد و با پاکستان می توان 

کنار آمد؛ اما با آمریکا نمی توان کنار آمد.
آمریکایی هــا هیچ زمانی نمی گویند سیاســت 
خارجی آمریکا، بلکه می گویند سیاســت جهانی 
آمریکا! یعنی ما آقای همه دنیا هســتیم! حاال اینکه 
چه سیاســتی باید برای این آقایی مان داشته باشیم، 
مسئله ای است که همیشه مطرح می کنند؛ بنابراین 

آمریکا با تمام دنیا، نه تنها ایران دشمن است.

 BBBB آن از  خصلــت  ایــن  تنهــا  آیــا    
آمریکایی هاست؟

نظام ســلطه این گونه است؛ برای نمونه، الجزایر در 
زمان استقاللش از فرانسه هزینه سنگینی را پرداخت. 
فرانسوی ها حدود یک میلیون از نه میلیون نفر مردم 

الجزایر را کشــتند؛ چون الجزایر نفت داشت و در 
کنار دریا قرار گرفته بود. فرانسوی ها می گفتند ما باید 
اینجا بمانیم. پس  از آنکه تمام دنیا به فرانسه اعتراض 
کرد و فرانســوی ها از کشــتن مردم الجزایر خسته 
شدند، این کشور را رها کردند. هیچ نظام استکباری 
در دنیا نیست که از تســلط بر ایران دست بردارد؛ 
یعنی از الجزایر دست برداشتند، اما از ایران دست بر 
نمی دارند؛ چون ایران موقعیتی دارد که به هیچ وجه 

برای استکبار قابل چشم پوشی نیست.

 BBBB جریان روشنفکری مطرح می کند که پس
از انقالب اسالمی یک جریان رادیکال 
و عمل گرا، سیاست خارجی کشور را 
مهندسی کرد که مســیر متضادی را در 
عرصه بین الملل پیمــود. منتقدان این 
نوع نگرش معتقدند، ایران به ســمت 
تفکر پان اسالمی گام برداشت و عمال 
به منافع ملی بی توجهی شــد. در این 
ادبیات و اندیشه مفاهیم دولت  ـ ملت 
بی معنا شد؛ در نتیجه این اندیشه با داعیه 
ایجاد اتحاد میان ملت های مسلمان به 
مرزهای ملی قائل نیســتند و از این  نظر 
توده مردم خســارت بسیار دیدند. نظر 

شما چیست؟
از ابتــدای انقالب، ایران گفته اســت می خواهیم 
با تمام دولت ها رابطه داشــته باشیم، تعامل داشته 
و دوســت باشیم؛ اما به شــرط عمل متقابل، یعنی 
آنها هم با ما طبق قانون تعامل داشــته باشند و علیه 
مــا توطئه نکنند. امام خمینی)ره( در ســال 1362 
در جلسه ای که خدمت شان بودیم، بیان داشتند ما 
می خواهیم با تمام دنیا دوست باشیم؛ حتی با آمریکا 
هم می خواهیم دوست باشیم اگر آدم شود؛ یعنی از 
سلطه و زورگویی و قانون شکنی دست بردارد. گفتنی 
اســت، ســال 1359 ایران قراردادی را با وساطت 
الجزایر با آمریکا امضا کــرد که معروف به »بیانیه 
الجزایر« شد. در آخر متن این قرارداد یک بند وجود 

دارد که آمریکا متعهد می شود مواردی را اجرا کند:
 1ـ آمریکا در امــور داخلی ایران دیگر دخالت 
نخواهد کرد. 2ـ آمریکا بر اساس قواعد بین الملل 
و احترام متقابل با ایران تعامــل خواهد کرد و... ؛ 
اما آمریکایی ها به هیچ  یک عمل نکردند. به تازگی 
یکی از روزنامه های خود آمریکا نوشــته است، ما 
به هیچ یک از تعهدات مــان در دنیا با دیگران عمل 
نکردیم. شواهد بسیاری از تعامل ایران و بی تعهدی 
آمریکایی ها وجود دارد. در سال 136۸ وقتی آقای 
هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور شد، آمریکایی ها 
با ایران تماس گرفتند و خواهش کردند گروگان ها 
را از لبنانی هــا بگیرید و به ما تحویل دهید، هر چه 
بخواهید به شما می دهیم. ایران چند شرط گذاشت: 

1 ـ چهار گــروگان دیپلمات ایرانی آزاد شــود. 2ـ 
تحریم ها لغو شــود و 3 ـ پول های بلوکه شــده آزاد 
شــود. در آن زمان رهبر معظم انقــالب فرمودند، 
اینهــا دروغ می گویند و هیچ گامی بر نمی دارند؛ اما 
دولــت وقت این کار را کرد و هیــچ اتفاقی نیفتاد؛ 
پس از مدتی »خاویر پرز دکوئیار« رئیس ســازمان 
ملل آمد ایران و با آقای هاشمی مالقات کرد؛ آقای 
هاشمی رفسنجانی گفتند مگر شما واسطه بین ما و 
آمریکا نشدید؟ ایشان گفتند در این خصوص با من 
صحبت نکنید! یعنی موضوع تمام شده است. از این 

نمونه ها در تاریخ پس از انقالب بسیار است.

 BBBB آمریکایی هــا معتقدند بــرای برقراری  
روابط با ایران، برژینسکی را به الجزایر 
می فرســتند تا با رئیس جمهــور ایران 
گفت وگو کند، آنها به دنبال این هستند 
که این شــبهه را طرح کنند که از جانب 

ایران دشمنی شکل گرفته است؟
پیش از فرســتادن برژینسکی کنگره آمریکا به دلیل 
 قطعنامه ای علیه 

ً
نقض حقوق بشــر در ایران رسما

ایران تصویب می کند. در حالی  که آمریکا تعهد داده 
بود در امور ایران دخالت نکند. همچنین در حالی 
 که با ایران مذاکره می کرد، به کردستان و خوزستان 
برای تجزیه ایران کمک می کند. در حالی  که ایران 
 قانون مدارانه رفتار می کرد. سیاست خارجه 

ً
کامال

ایران از اول انقالب بر این بود که با هیچ کشــوری 
درگیر نشود. حتی ابتدای انقالب که فدائیان خلق به 
سفارت آمریکا حمله کردند، این ایران بود که سینه 
سپر کرد و ســفارت را آزاد کرد، ایران نگذاشت به 
سفارت انگلیس و سایر سفارت های غربی حمله ای 
صورت گیرد؛ اما رفتار آمریکایی ها به گونه ای شد که 

اشغال سفارت در 13 آبان رخ داد.

 BBBB پس بدعهدی هــا و نقض تعهدات از  
سوی آمریکا رخ داده است؟

خود کارتر در خاطراتش نوشته است، 4۸ میلیارد 
دالر که در آمریکا بلوکه شــده بود، قرار بود به ایران 
تحویل داده شــود؛ اما فقط حدود ۸ میلیون بیشتر 
به ایران ندادیم؛ بنابراین تا آمریکا آدم نشود، امکان 
تعامل با آن نیســت. دسیسه تجزیه طلبی، کمک به 
ضدانقالب، تبلیغات عجیب تحت عنوان تروریسم 
یا بنیادگرایی اســالمی، مطرح کردن ایران به عنوان 
مخالف حقوق بشر، کودتای نقاب، جریان طبس و 
جنگ عراق هجمه هایی است که آمریکایی ها علیه 
ایران اقدام کردند. درباره جنگ تحمیلی باید بدانید 
آمریکایی ها آمدند با عراق مذاکره کردند و اول مهر 
شعله های جنگ زبانه کشید. قرار بود ظرف یکی دو 
هفته کار ایران تمام شود. 15 آبان 1359 انتخابات 
ریاست جمهوری آمریکا بود که کارتر می خواست 
از پیروزی عراق در مقابل ایران به عنوان برگ برنده 
در انتخابات بهــره ببرد.  یکی از اصول انقالب »نه 
شــرقی نه غربی« اســت. برخی مطرح می کنند، 
امروزه نبــود توازن برخورد ایران با غرب و شــرق 
 وجود 

ً
مشاهده می شــود، یعنی »نه غربی« شدیدا

 ایران در دامن 
ً
دارد، اما »نه شرقی« نیســت. عمال

شرق، یعنی روسیه و چین افتاده است. اگر قرار است 
یک پایه این اصل زمین گذاشته شود، چرا غرب که به 
لحاظ توسعه هم پیشرفته تر است، مدنظر قرار نگیرد 

که کشور ایران نیز نفع بیشتری ببرد.

 BBBB کدام حرف روسیه یا چین را پذیرفتیم؟  
بنده خودم سال ها وزارت خارجه بودم. ما با روسیه 
روابط و تعامل داریم و بر اساس قانون رفتار می کنیم 
و بر سر مواضع معامله می کنیم و تسامحی هم وجود 
ندارد. برای نمونه، درباره مسئله اوکراین به هیچ وجه 
از موضع روسیه دفاع نکردیم. برای اینکه ما با اشغال 
و تجزیه موافق نیســتیم، روس ها آمدند و کریمه را 
گرفتند. دنیا هم این اصل ایران را می داند و البته در 
مورد تبیین آن سکوت می کند در چین هم در مورد 
ایالت سین کیانگ بارها با چینی ها صحبت کردیم و 
به رفتار آنها با مسلمانان سین کیانگ اعتراض کردیم. 
ببینید تا زمانی که روسیه به مسائل خاورمیانه ورود 
نکرده بود، روابط با روسیه عادی بود؛ ولی وقتی وارد 
عرصه شــد و حمایت کرد، روابط با روسیه تقویت 
شــد. این عناد آمریکا با ملت ایران است یا با تفکر 

اسالمی؟
 گفت: »ما باید 

ً
وزیر دفاع آمریکا، واینبرگر رسما

ریشــه ملت ایران را بزنیم؛ زیرا همه مســائل ما از 
ملت ایران اســت.« خانم رایس در دورانی که وزیر 
خارجه بود، جلسه ای با شارون، نخست وزیر رژیم 
صهیونیســتی دارد. شارون مطرح می کند که بیایید 
همه نیروهای مان را تجمیع کرده و مســئله ایران را 
تمام کنیم. خودمان را در عراق، افغانستان، یمن و... 
 قانع شده بود 

ً
معطل نکنیم، جرج بوش )پسر( تقریبا

که خانم رایس می گوید آقای شارون فقط بگویید ما 
اگر جنگ با ایران را شروع کنیم، بعدش چه اتفاقی 
رخ خواهــد داد. شــارون ســکوت می کند. خانم 
رایس مطرح می کند که من می دانم چه می شــود؛ 
خاورمیانه از کنترل خارج می شود! بعد خانم رایس 
مطرح می کند برفرض ما ده تا بمب اتم هم در ایران 
بزنیم و ده میلیون آدم هم بکشــیم و همان بالیی که 
سر ژاپن آوردیم، بر سر ایران بیاوریم. آیا انسان های 
باقی مانــده بعد از بمباران تســلیم ما خواهند بود؟ 
جرج بوش می گوید فکر نکنم. شارون هم می گوید 
اینها فرهنگ شیعه دارند و تسلیم نمی شوند؛ یعنی 
همان حرف واینبرگر که باید ریشه این ملت را زد، 
در رأس سیاست های آمریکا هست؛ البته پیگیری 
هم کردند. امروزه با کنترل نســل، ریشه ملت ایران 
را نابود می کنند. اآلن محاســبه کرده اند و گفته اند 
ایران در ســال 1450 دیگر نیرویــی ندارد و باید از 
کشورهای همســایه آدم بیاورد؛ یا اینکه اهل سنت 
ایران به اکثریت می رســند. پایین تریــن میزان زاد 
ولد در دنیا در ایران اســت و این برنامه ای است که 

غربی ها در ایران پیاده کردند.

 BBBB به عنوان کالم آخر چشــم انداز ایران و 
آمریکا را چطور ارزیابی می کنید؟

به نظرم آمریکا یا باید سقوط کند یا از سیاست هایش 
دســت بردارد و یــک دولت عادی شــود؛ وگرنه 
 تضــاد آشــتی ناپذیر همچنــان وجــود خواهــد

 داشت.
امروزه بســیاری از کشــورها از سیاســت های 
تحریمی آمریکا گالیه مندند و در حال چشم پوشی 
از تحریم ها و گام برداشــتن به سمت ایران هستند. 
کره جنوبی می گوید مــا در بازار ایران منافع زیادی 
داریم و بــه رابطه با ایران عالقه مندیــم. ژاپنی ها، 
هندی ها، آلمانی ها، فرانسوی ها و ایتالیایی ها که در 
اتحادیه اروپا ضعیف ترین اقتصاد را دارند، به شدت 
از روابــط اقتصادی با ایران اســتقبال می کنند؛ اما 
آمریکا با تهدید تاکنون اینها را نگه داشــته اســت. 
حتــی چین که حــدود 1500 هزار میلیــارد دالر 
ساالنه با آمریکا روابط اقتصادی دارد و با ایران تنها 
20 میلیــارد دالر مبادله اقتصــادی دارد، با  وجود 
این، به شــدت عالقه مند به رابطه با ایران اســت. 
نخست وزیر ژاپنی ها ایران آمد و به صراحت گفت 
شما یک مقدار کوتاه بیایید تا ما بتوانیم با شما ارتباط 
برقرار کنیم؛ اما باید دانست زیاده خواهی های غرب 
محدودیت ندارد؛ حتی دوره پهلوی هم همین گونه 
اســت و در یادداشت های علم هم به آن اشاره شده 
است. علم می گوید شاه گفت این آمریکایی ها چه 
از جان ما می خواهند؟ گفتم اعلی حضرت شیشــه 
عمر ما دســت آمریکایی هاست؛ بعد شاه گفت هر 

چه می گویند شما گوش کنید!

یاده خواهی ایستادن در برابر ز
بازخوانیدشنمیتاریخیآمریکاباملتایراندرگفتوگویصبحصادقبادکترجوادمنصوری

یکی از موضوعاتی که از ابتدای نظام جمهوری اســالمی تاکنون همواره سؤاالتی را در ذهن آحاد جامعه ایجاد کرده است، مسئله چرایی دشمنی با آمریکاست. شگرد 
 جای جالد و شهید تغییر یابد، به همین دلیل همزمان با ورود 

ً
تبلیغاتی غرب سبب شده است برای نسل کنونی این ابهام ایجاد شود که دشمنی از جانب ایران است و عمال

به چهل و چهارمین ســال از عمر پربرکت نظام اسالمی در راستای جهاد تبیین بر آن شدیم تا در گفت وگویی با دکتر جواد منصوری، از بنیان گذاران سپاه پاسداران که در 
تصرف سفارت آمریکا نقش اساسی داشته و سال هاست در حوزه تاریخ معاصر به پژوهش مشغول است، به گفت وگو بنشینیم و ریشه های عناد آمریکا با جمهوری اسالمی 

را کاوش کنیم.

عیسی مولوی 
پژوهشگر تاریخ معاصر ایران
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جمعی  استعفای  همه! اوکراین کجاست؟ علیه  تحریم 

 ورود پناه جویان ممنوع

اوکراینی  پناه جویان  صهیونیســتی  رژیم 
را نپذیرفتــه و از آنها درخواســت کرده 
اســت چندهزار ِشِکل پول برای تضمین 
خروج شــان از ســرزمین های اشــغالی 
بپردازند. به گزارش روزنامه صهیونیستی 
»جروزالم پســت«، ســفیر اوکراین در 
تل آویــو گفت:  در  نشســت مطبوعاتی 
»ما دیروز از تصمیم آیلت شــاکد، وزیر 
داخلی که گفت اجازه نخواهد داد آوارگان 
اوکراینی به اسرائیل بیایند، ناامید شدیم.« 
تعداد زیادی از اوکراینی هایی که از جنگ 
قانونی در  فاقد وضعیــت  گریخته انــد، 
سرزمین های اشغالی هستند. این افراد در 
فرودگاه »بن گوریون« بازداشت شده اند. 
به گفته »کورنیچوک« و یک وکیل مدافع 
پناهندگان، آنها به ســرزمین های اشغالی 
آمده اند تا در کنار خانواده ای که داشــتند 
بمانند، اما تل آویو قبــل از اجازه ورود به 
آنها، درخواســت ضمانتی به ارزش چند 

هزار ِشِکل کرده است. 

خروج فوری

هنــد می گوید یکی از شــهروندانش که 
یک دانشــجو در اوکراین بود، در جریان 
گلوله بــاران اوکراین جــان باخت. این 
دانشــجو در شــهر خارکیــف اوکراین 
هنگامی که برای خرید غذا به بیرون رفته 
بود، بر اثر گلوله باران روســیه کشته شد. 
به گــزارش ایندیا تایمز، دولــت هند از 
شهروندان خود خواسته است تا به سرعت 
اوکراین را به هر طریق ممکن ترک کنند. 
»فارت هنــد« در کی یــف در توصیه ای 
اعالم کرد، همه اتباع هند باید از قطارهای 
موجود اســتفاده کنند. به آنها توصیه کرد 
کــه آرامش خود را حفــظ کنند و منتظر 
صف هــای طوالنی باشــند.  در دهلی، 
نخســت وزیر، نارندرا مــودی به نیروی 
هوایی هند دســتور داد تــا هواپیماهای 
ویژه ای را برای تســریع تخلیه شهروندان 
این کشور در اوکراین به کار گیرند. هنوز 
 دانشجو، 

ً
بیش از 16 هزار هندی، عمدتا

در اوکراین هستند. پدر قربانی ادعا کرد، 
هیچ کس از ســفارت هند به دانشجویان 
هندی ســرگردان در خارکیــف اوکراین 
مراجعه نکرده اســت. عموی او نیز ادعا 
کرد، نوین شکاراگودا زمانی که از پناهگاه 
خود خارج شد تا ارز مبادله کند و مقداری 
غذا بیاورد، کشــته شــد. محل سکونت 
شــکاراگودا در چاالگری با دریافت خبر 
کشته شدن فرزندشان در کشور دوردست 
اروپایی در تیرگی فرو رفت و تعداد زیادی 
از مردم برای دلجویی از خانواده داغدار در 

خانه جمع شدند.

جهان

پیشخوان

جهان

اعمال ســریع و شــدید تحریم های اقتصــادی علیه 
روسیه، شخص والدیمیر پوتین و همچنین نمایندگان 
و سیاست مداران روســی، این گمانه را در بین افکار 
عمومی دنیا ایجاد کرده  اســت کــه این نوع تحریم ها 
می توانند مانع از ادامه فعالیت و حمالت نظامی روسیه 
در اوکراین شوند. نگاهی به تحریم هایی که پیش  از این 
علیه مسکو، پوتین و متحدانش در روسیه اعمال شده 
بود، نشان می دهد تحریم ها نمی توانند برای مقابله با 

جنگ چندان کارایی داشته باشند.
هفته گذشته »بوریس جانسون« اعالم کرد، افزون 
 بر تحریم هــای اقتصادی علیه برخــی از پروژه های 
گازی و نفتی روسیه، تحریم های شخصی را نیز علیه 
والدیمیر پوتین و وزیر خارجه اش، ســرگئی الوروف 
اعمال می کند. انگلستان متعهد شد فهرستی از افراد 
حلقه نزدیک پوتین برای تحریم های آینده ایجاد کند. 
آن طور که لیز تراس، وزیر خارجه انگلستان بیان کرده، 
این تحریم ها قرار اســت به قدری گســترش یابند که 
حتی شامل میلیاردرهای روسی که اقتصاد این کشور 
را در دست دارند نیز بشود. نگاهی به تحریم هایی که 

از سال 2014 به بعد علیه اشخاص و شخصیت های 
روسی از سوی آمریکا اعمال  شده است، نشان می دهد 
بسیاری از آنها از مدت ها قبل در فهرست تحریم های 
آمریــکا قرار داشــته اند و از تحریم ها به عنوان نمادی 
از وطن پرســتی و افتخار به کشورشــان یاد می کنند. 
ســران دوما، مجلس قانون گذاری روسیه، زمانی که 
آمریکا و متحدانــش اعالم کردند همــه آنها تحت 
تحریم های آمریکایی قرار گرفته اند، با خنده از یکدیگر 
می پرسیدند مگر تابه حال تحریم نشده بودید؟ آنها بر 
این عقیده بودند کســی که تابه حال از سوی آمریکا و 
متحدانش تحریم نشــده، »یک وطن پرست واقعی« 

نیست. 
تحریم ها از سال 2014 و اشغال کریمه آغاز شده 
و در سال 2019 به اوج خود رسیده بود. تحریم شدن 
افراد نزدیک به پوتین تا سیاســت مداران این کشــور 
حاال دیگر در داخل مســکو به یک جوک تبدیل  شده 
اســت. پیش از اعالمیه جانســون در طول سال های 
گذشــته، صدها نفــر از نمایندگان پارلمان روســیه، 
ژنرال هــا و مقامات اطالعاتی و امنیتی این کشــور از 

سوی ایاالت متحده یا اتحادیه اروپا تحریم شده بودند. 
بهانه آنها نقش ایــن افراد در جدایی کریمه از اوکراین 
و همچنین هدف قرار دادن بوئینگ مالزیایی بر ســر 
اوکراین بود. برخی از آنها نیز به بهانه دســت داشتن 
در مســموم کردن سرگئی اســکریپال و دخترش در 
لندن و همچنین بازداشت کردن الکسی نوالنی، یکی 
از معروف ترین افراد اپوزیسیون دولت پوتین، تحریم 

شده بودند.
در واقع اولین دور از تحریم هایی که علیه اشخاص 
در روسیه اعمال می شد و شامل ممنوعیت سفر و بلوکه 
کردن اموال در بانک های غربی بود، سال ها پیش و در 
سال 2009 آغاز شده بود. برخی از تحلیلگران با اشاره 
به این تحریم ها اعالم کرده اند اگر قرار بود تحریم های 
اعمال شده علیه اشــخاص بر روی تصمیمات گرفته  
شده در کرملین تأثیر داشته باشد، ما نباید شاهد جدایی 
کریمه از اوکراین یا حمله روسیه به اوکراین می بودیم. 
برخی از فعاالن اقتصادی درعین حال معتقدند، تحریم 
پروژه های مشــترک بین المللی روسیه باعث می شود 
این پروژه ها با قیمتی بسیار پایین در دست ثروتمندان 

و ســرمایه گذاران روسی قرار گیرد و آنها از این مسئله 
منافع بسیاری نصیب شان می شود. 

رســانه های آمریکایی حاال بیان کرده اند ثروت 
افراد حلقــه نزدیک به پوتین به قــدری پراکنده و در 
کشــورهای مختلف دنیاســت که ردیابی آنها برای 
هر دولتی چه بریتانیا و چه آمریکا به شدت سخت و 
دشوار است. آنها از طریق کمپانی های چندملیتی و 
شرکت های حقوقی برون مرزی، در بخش امالک و 
مستغالت و بخش های اقتصادی کشورهای مختلف 
دنیا ســرمایه گذاری کرده و ســود حاصل از آن را به 
صورت های غیرمستقیم در حساب های مختلف خود 
دریافت می کنند. با این کار مدت زمان بســیار زیادی 
الزم اســت که کشــورهای اروپایی و آمریکا بتوانند 
منابع مالی این افــراد را ردگیری کرده و آن را تحریم 
کنند؛ از همین روســت که بســیاری از تحلیلگران 
تحریم در آمریکا معتقدنــد، تحریم های همه جانبه 
اروپایــی و آمریکایی علیه پوتین و سیاســت مداران 
روس، بــه این زودی هــا نمی تواند تأثیــر خود را بر 

سیاست های کرملین در اوکراین نشان دهد. 

   تحلیل    

ُپر   هیاهو   و  کم اثر

همزمان با اینکه صدراعظم پیشین آلمان و از دوستان پوتین با قطع 
رابطه با کرملین مخالف اســت، کارکنان دفتــرش در اعتراض به 
کناره گیری نکردن او از شــرکت های گاز روســی استعفا داده اند. 
»گرهارد شرودر« پس از ترک سمت خود در سال 2005، چندین 
سمت در شــرکت های انرژی روسیه کسب کرد و تعدادی دیگر از  
سیاستمداران حزب سوسیال دموکرات آلمان به دلیل »البی« کردن 
برای شرکت های روسی، »تحت نظارت فزاینده ای« قرار گرفته اند. 
گفتنی اســت، رهبران حزب سوســیال دموکرات آلمان از شرودر 
خواستند تا همانند سایر سیاســتمداران اروپایی از سمت هایی در 
روسیه دست بکشد؛ اما شرودر در برابر فشارها مقاومت کرده است.

مشاور امنیت ملی سابق آمریکا این ایده را که رفتار رئیس جمهور 
سابق این کشــور )آن هنگام که در کاخ سفید بود( روسیه را از 
حمله نظامی دلسرد کرد، رد کرد و گفت: »صحیح نیست که 
بگوییم رفتار  ترامپ به نوعی مانع حمله نظامی روسیه شده بود 

 نمی دانست اوکراین در کجای دنیا قرار دارد!« 
ً
زیرا او اصال

»جان بولتون« در مصاحبه ای با پایگاه »نیوزمکس« ضمن آنکه 
 نمی دانست اوکراین کجای نقشه جهان 

ً
مدعی شد ترامپ اصال

اســت، گفت: »به نظر من روسیه در دوران ریاست جمهوری 
ترامپ هیچ اقدام نظامی انجام نداد؛ چرا که احساس می کرد 

ارتشش آماده نیست.«

همزمان با اینکه انگلیس و متحدان، روسیه را به دلیل حمله به 
اوکراین با اعمال تحریم هایی مجازات کرده اند، وزیر خارجه 
انگلیس هشدار داد که تحریم علیه همه چیز و همه کس روی 
میز است. »لیز تراس« وزیر خارجه انگلیس در شورای حقوق 
بشر سازمان ملل در ژنو گفت: »والدیمیر پوتین، رئیس جمهور 
روسیه مسئول تلفات غیرنظامی و فرار بیش از 500 هزار نفر 
از اوکراین است؛ آماری که به سرعت در حال افزایش است.« 
تــراس گفت: »ما از وزن جمعی مان که نیمی از اقتصاد جهان 
را تشکیل می دهیم، استفاده می کنیم تا تأمین بودجه از ماشین 

جنگی پوتین را قطع کنیم.«

ثمانه اکوان
دبیر گروه بین  الملل

از ابتدای شــکل گیری بحــران در اوکراین، به نظر 
می رســید دنیا باید در انتظار زمانی باشد که پوتین 
ماننــد جــرج دبلیو بــوش در ســال 2001 به دنیا 
اعالم کند: »یا با ما هستید، یا علیه ما«. بااین حال، 
والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روســیه ترجیح داد 
تنهایی به مصاف آمریــکا و متحدان غربی اش رفته 
و خط قرمزهای خود در حــوزه امنیت را برای آنها 
شرح دهد. در این  میان، کشورهای مختلف با اصرار 
آمریــکا و متحدانش در حــال موضع گیری درباره 
اقدامات اخیر روســیه و حمله نظامــی به اوکراین 
هستند. برخی از کشورها از این مسئله حمایت کرده 
و برخی کشورهای دیگر به شدت با آن مخالفت کرده 
و در عین حال اعالم کردند از تحریم های غربی علیه 
روسیه نیز حمایت می کنند. ترکیه به  منزله کشوری که 
هم عضو ناتوست و هم خواهان دریافت سالح های 
روســی، در این موقعیت در بدترین وضعیت برای 

تصمیم گیری قرار دارد.
نگاهی به سیاســت های ترکیــه در قبال بحران 
اوکراین نشــان می دهد، این کشور بیش  از هر زمان 
دیگــری در تصمیم گیری های خود درگیر مســائل 
سیاسی و اندیشیدن به خط قرمزهای امنیتی در منطقه 
اســت. آنکارا با وجود اینکه سال ها منتظر دریافت 

سامانه دفاع موشکی اس 400 از روسیه بوده  است، 
نتوانســته در شــرایط به وجود آمده در این بحران، 
طرف یکی از کشورهای درگیر در این جنگ را گرفته 
و موضعی ثابت از خود نشــان دهد. با وجود اینکه 
خبرگزاری ها می گفتند ترکیه راه های ارتباطی روسیه 
در دریا را بسته و اجازه عبور کشتی های روسی از تنگه 
بوســفروس را نمی دهد، این اخبار هم اشتباه از آب 
درآمد. بااین حال، رویکرد ترکیه حمایت از روســیه 
نیز نبوده  اســت و اردوغان با فروش پهپادهای مدل 
تیپ 2 از شرکت »بایراکتار« به دنبال تأثیرگذاری بر 
فضای نظامی موجود در اوکراین بوده  است. رجب 
طیب اردوغان از همان روزهای ابتدایی شکل گیری 
بحــران، بارها حمله روســیه به خــاک اوکراین را 
محکوم کرد؛ اما چــون همچنان در انتظار دریافت 
سالح های روســی برای مقابله با زیاده خواهی های 
آمریکا در منطقه است، در مصاف با آمریکا نیز قرار 
دارد. ترکیه با وجود اینکه قراردادهای میلیون  دالری 
با ایاالت متحده برای دریافت هواپیماهای جنگنده 
اف35 داشــت، تردیدش در دوراهی انتخاب بین 
قدرت غربی و شرقی، باعث شد نه بتواند از روسیه 

سالح بخرد و نه از آمریکا جنگنده.
 ترکیه تــالش دارد از بحران بــه وجود آمده در 
اوکراین برای نزدیک شــدن هرچه بیشــتر به ناتو و 
متحدان آمریکایی خود استفاده کند. برهمین اساس، 
در شرایطی که همه دنیا نگاه های خود را به اوکراین 
دوخته اند تا پیش بینی کنند چه اتفاقی در این کشور 
می افتد، اردوغان از دنیا می خواهد به جای توجه به 

اوکراین، به ترکیه توجه کنند و با درخواست های او 
برای خرید سالح از ناتو موافقت کنند.

تمایل نداشتن آمریکا برای فروش جنگنده های 
اف35 تنها به دلیل نزدیکی اردوغان و پوتین نیست و 
موقعیت جغرافیایی ترکیه و جایگاه بی ثبات اردوغان 
در صحنه سیاســی این کشور، ســبب شده  است 
آمریکا تمایلی برای ریســک کردن در این مسئله و 

فروش جنگنده های اف 35 به آنکارا نداشته باشد.
وارد شدن پهپادهای ترکی به جنگ اوکراین، در 
واقع نشان دهنده رویارویی نظامی ترکیه با روسیه در 

 از 
ً
خاک اوکراین است و این مسئله مسلما

جانب روســیه نیز بی پاسخ نخواهد 
ماند؛ با وجود اینکه آنکارا اعالم 

کــرده  اســت بــه تحریم های 
آمریکایی علیه مســکو پایبند 
اقدامات  اما همین  نیســت؛ 
تحلیلگران  می شــود  باعث 
بر این عقیده باشند که روابط 
آنکارا و مســکو پس از جنگ 

اوکرایــن دیگر به روال ســابق 
برنخواهد گشت و ترکیه ممکن 

اســت در این بازی هم روسیه را 
از دســت دهد و هم متحدانش 

بــا  اردوغــان  را.  ناتــو  در 
این حــال ســعی دارد 

مایملک  تمــام 
خــود را در 

قمــار اوکراین به وســط میــدان آورده و بر روی آن 
ســرمایه گذاری کند؛ قماری که به نظر نمی رســد 
چندان هم منفعتی برای آنکارا داشته باشد و می تواند 
به آخرین قمار زندگی سیاسی اردوغان تبدیل شود. 
این همان قماری است که اردوغان بر سر وجهه ترکیه 
در ماجرای مقابله با صهیونیســت ها انجام داد و در 
شرایطی که از کشــتار صهیونیست ها در غزه انتقاد 
می کرد، با مسئوالن و سران این رژیم در ارتباط بود. 
این بار باید دید قمار سیاسی اردوغان بر روی ناتو و 
روسیه با چه پاسخی از طرف این دو مواجه می شود. 

نگاهیبهسیاستاردوغاندربحراناوکراین

قمار سیاسی 

روسیهچطورباتحریمهایاقتصادیکنارمیآید؟
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مدیریت درآمدهای نفتی

 
در جست وجوی راهکارهایی برای تحقق 
ایران بدون نفت باید به این موضوع توجه 
داشته باشیم که در مباحث اقتصادی، بهتر 
اســت حرف های احساسی زده نشود. از 
این رو به نظر می رسد اقتصاد بدون نفت 
اگربه معنــای عدم فروش نفت باشــد، 
عبارتــی منطقی و اقتصادی نیســت. به 
نحوی که امروز در کشــوری، مانند نروژ 
به عنوان یک کشــور نفتی عبارتی تحت 
عنوان اقتصاد بدون نفت معنا ندارد؛ زیرا 
نفت نعمتی خدادادی است که باید از آن 
استفاده کرد، مسئله اصلی نحوه استفاده از 

درآمدهای نفتی است. 
بــه طور کلــی، درآمدهــای نفتی در 
کشور به دو صورت مصرف می شود. در 
وضعیت عادی بخش عمــده آن صرف 
بودجه ســاالنه شــده و بخش مازاد نیز 
به حســاب یــا صندوق خاصــی، مانند 
حســاب ذخیره ارزی یا صندوق توسعه 
ملی واریز می شــود. از آن جایی که ما در 
مدیریت بخش اول دچار مشکل هستیم، 
نمی توانیم بخش دوم را نیز مدیریت کنیم. 
بنابراین، وقتی سخن از اقتصاد بدون نفت 
و مدیریت درآمدهای نفتی اســت، باید 
هــر دو حوزه در نظر گرفته شــود. به نظر 
می رسد، به عنوان شــرط الزم، اول باید 
مدیریت بخش اصلــی درآمدهای نفتی 
در قالب بودجه ســنواتی صورت گرفته و 
مدیریت مازاد آن در قالب صندوق ارزی 
یا حســاب ارزی به عنوان شــرط کافی 
در نظر گرفته شــود کــه این موضوع یک 
بحث بلندمدت است. موارد اصلی برای 
مدیریت درآمدهای نفتی را می توانیم در 
سه گروه راهکار های سیاستی، ساختاری 

و عملکردی به شرح زیر طبقه بندی کنیم:
کردن  کارا  سیاســتی:  راهکارهــای 
سیاســت های حمایتی دولت در شــبکه 
بانکی، حرکت به طرف نــرخ ارز و نرخ 
بهره تعادلی، هدف گذاری ســهم کاهنده 
درآمدهای نفتی در بودجه دولت، سیاست 
هدف گذاری تورم و تعادل در تراز تجاری 

)بدون نفت(.
تعریف  باز  ســاختاری:  راهکارهای 
در ســازوکار صنــدوق توســعه ملــی، 
افزایش ســهم بازارســرمایه تأمین مالی 
اقتصاد، افزایش اســتقالل بانک مرکزی 
)قطع ارتباط جریــان درآمدهای نفتی با 
سیاست های پولی و ارزی(، کاهش سهم 
دولت در اقتصاد ملی و افزایش شفافیت 
عملکردی آن و متنوع ســازی درآمدهای 

ارزی.
راهکارهای عملکردی: افزایش التزام 
دولت به سیاست ها و برنامه های مصوب، 
حرکت به طــرف بودجه متوازن، کاهش 
پدیده ســرکوب مالــی، مدیریت منابع 
صنــدوق و ســرمایه گذاری در بازارهای 
بین المللی، تعادل در قیمت های نســبی 
و حداقل ســازی ماهیت بودجه ای بدهی 

دولت به بانک مرکزی.
لذا بــه نظرم اقتصاد بــدون نفت، در 
میان مدت امکان پذیر نخواهد بود و تحقق 
 به افقی بلندمــدت ـ حداقل دو 

ً
آن حتما

برنامه پنج ساله ـ نیازمند است. در ارتباط 
با سیاست های پیشنهادی فوق، برای نمونه 
می توان به سیاســت های پولــی و ارزی 
اشــاره کرد که به نظرم ام الفســاد اقتصاد 
ایران اســت. واقعیت این است که ما در 
این حوزه تعارف داریم و نمی دانیم با ارز یا 
میزان استقالل بانک مرکزی چکار کنیم. 

 دولتی که نتواند تورم را کنترل 
ً
طبیعتا

کند، توانایی کنترل نرخ ارز را نیز نخواهد 
داشت. 

بازار

یادداشت 

اتخاذ سیاست اقتصاد مقاومتی به مفهوم یک مدیریت استراتژیک 
منســجم خودباور، با شناســایی و تشــخیص حوزه های فشار 
و تهدیدهــای فرارو و اهتمام در اســتفاده حداکثــری از تمامی 
فرصت ها و توانمندی های بالقــوه و بالفعل با حداکثر بهره وری 
و اصالح ضعف هاســت که منجر به کاهش آسیب پذیری ناشی 
از تحریم ها می شــود و رشــد اقتصادی حاصل از بهره گیری از 
فرصت های ناخواسته پیش آمده ناشی از آن را نیز سبب خواهد 
شد. به عبارت دیگر، یک نظام اقتصادی با ویژگی اقتصاد مقاومتی 
تالش می کند نقش تأثیرگذاری در اقتصاد جهانی ایفا کند تا اعمال 

هرگونه تحریم امنیت اقتصاد جهانی را با مخاطره مواجه کند.

فرصت ها از  استفاده 
منهای نفت

به گزارش رویتــرز، در حالی که روبل طــی روزهای ابتدایی 
آغاز جنگ میان اوکراین و روســیه حدود 30 درصد ســقوط 
کــرده و از 91 روبل در برابر دالر بــه 11۸ روبل در برابر دالر 
رســیده بود؛ اما در هفته گذشــته بخش قابــل توجهی از این 
 ضررهــا را جبران کرده و بــه حدود 97 روبــل در برابر دالر

 رسید. 
کشورهای غربی و متحدان شان تحریم هایی را علیه بانک 
مرکزی روسیه اعمال کردند و همین مسئله موجب شد تا شاهد 
ریزش روبل باشیم. شایان ذکر است، بانک مرکزی روسیه برای 

تقویت روبل نرخ بهره را دو برابر کرد.

 جبران ریزش روبل
شاخص

هــر کاالیی از بدو تولید تا رســیدن به دســت خریــدار مراحل 
گوناگونی را طی کرده و ممکن اســت به صورت های مختلفی به 
دست خریدار برسد. اصطالح »اینکوترمز« به صورت بین المللی 
بوده و دربرگیرنده حالت های مختلف رسیدن کاال از تولیدکننده 
به خریدار اســت؛ به صورتی کــه در هر یــک از این حالت ها، 
مســئولیت ها و هزینه ها را برای طرفین مشخص کرده است. در 
حاالت مختلــف تحویل کاال ممکن اســت دو طرف خریدار و 
فروشنده متقبل مسئولیت ها و هزینه های گوناگون شوند. اینکوترمز 
برای هر یک از این حاالت، واژگان و اصطالحات مختلف را در 

نظر گرفته است. 

چیست؟ اینکوِترمز   
افزوده

پیروزی انقالب اسالمی در سال 1357 را می توان نقطه 
آغازی برای دشمنی قدرت های استکباری دنیا با ایران 
دانست. دشمنی که از همان ایام آغاز شده و تا به امروز 
نیز ادامه داشته است. اگر چه از ابتدای انقالب تا امروز 
تمام تحریم ها و سنگ اندازی های ممکن در حوزه های 
گوناگونی، چون سیاســی، اقتصادی، اجتماعی و... 
علیه انقالب اسالمی مردم ایران ساری و جاری بوده؛ 
اما می تــوان تنها تفاوت این تحریم ها طی بیش از 40 
سال گذشته را تغییر در اولویت ها و برنامه های تحریمی 
دشــمن دانست. از اواســط دهه ۸0 و انتشار اخباری 
دال بر پیشــرفت های علمی ایران در حوزه هایی چون 
سلول های بنیادی، علوم فضایی، انرژی هسته ای و... 
آمریکایی ها که نمی خواســتند ایران به الگویی برای 
کشورهای مسلمان و حتی غیر مسلمان تبدیل شود، به 
بهانه دستیابی و پیشرفت های ایران به انرژی صلح آمیز 
هسته ای، هجمه های جدیدی را علیه مردم ایران آغاز 
 
ً
کردند. هجمه هایی که از ابتدا نیز مشخص بود صرفا
به دنبال آسیب زدن به انقالب اسالمی بوده و موضوع 
هسته ای بهانه آنها برای این مسئله است؛ چرا که طی 
سال های پس از پیروزی انقالب، دشمن از هیچ تالشی 
برای تضعیف جمهوری اسالمی دریغ نکرد؛ به گونه ای 
که طی بیش از چهار دهه گذشــته همواره و به تناوب 
اقدامی، چون ایجاد تفرقه قومی و تجزیه طلبی در بین 
اقوام ایرانی، حمله نظامی به کشور طی سال های دفاع 
مقدس، تحریم و محاصره اقتصادی، تهاجم فرهنگی 
و حملــه به باورهــا و اعتقادات مــردم، جلوگیری از 
پیشرفت های علمی و صنعتی کشور، برنامه ریزی برای 
براندازی نظام اســالمی، نفوذ برای تغییر محاسبات 
مسئوالن و باورهای مردم و... را در دستور کار قرار داده 
است.  با این حال تالش های دشمن برای ضربه زدن به 
انقالب اسالمی و مأیوس کردن مردم ایران در دهه 90 
وارد مرحله جدیدی شد. تحریم هایی که طرف غربی، 
عنوان »تحریم های فلج کننده در راســتای فروپاشــی 
اقتصادی« را بــرای آن انتخاب کرده بود. رهبر معظم 
انقالب در همان سال های ابتدایی دور جدید تحریم ها 
از اهداف آمریکا برای اعمال این تحریم ها پرده برداشته 
و در اردیبهشت ماه سال 1392 در سخنانی در این باره 
می فرمایند: »دشمن با تحریم و فشار اقتصادی سعی 
کــرد مردم را از میدان خارج کند. می گویند ما با مردم 
دشمن نیســتیم. دروغ می گویند؛ راحت، با وقاحت! 
بیشترین فشار برای این است که مردم ناراحت شوند، 
مردم در تنگنا قرار بگیرند، مردم زیر فشار قرار بگیرند، 
شــاید بتوانند به این وســیله بین مردم و نظام اسالمی 

فاصله ایجاد کنند. هدف، فشار بر مردم است.«

 Bتحریم هایی از جنس اولین ها
تحریم های اعمال شده علیه اقتصاد ایران طی یک دهه 
اخیر را می توان شــدیدترین تحریم های ثبت و ضبط 

شــده در طول تاریخ بشریت دانســت؛ به گونه ای که 
دشمن عالوه بر تحریم افراد، بنگاه ها، شرکت ها و... 

روی دو موضوع اساسی تأکید داشت:
1 ـ تحریــم خرید مقــداری نفت ایران تــا زمانی که 

صادرات نقت ایران به صفر برسد، یکی از دو تحریم 
مهم اقتصادی علیه ایران بود. این تحریم از این جهت 
حائز اهمیت بود که بودجه ایران همواره و طی دهه های 
گذشــته وابســتگی قابل توجهی به درآمدهای نفتی 
 کاهش شدید یا قطع درآمدهای نفتی 

ً
داشــته و طبیعتا

می توانست کشــور را با کسری بودجه های شدید و به 
تبع آن تورم و... مواجه کند. این در حالی بود که ایران 
به جز مقاطع کوتاهی در سال های دفاع مقدس هرگز با 

چنین تحریمی مواجه نشده بود. 
2ـ تحریــم دوم که از همان ابتدای دهه 90 اعمال و به 

نوعی در راستای تکمیل تحریم اول و حتی فراتر از آن 
بود، تحریم ســوئیفت و مبادالت پولی و بانکی ایران 
بود. بر این اساس، دشمن می خواست حتی اگر ایران 
موفق به فروش نفت از طریق دور زدن تحریم ها شود، 
نقل و انتقال این پول به داخل ایران ممکن نباشد. این 
تحریم ها در کنار بسیاری از تحریم های جانبی )به جز 
فروش نفت( نه تنها تا سال اجرای توافق برجام، بلکه 
 پابرجا بوده و تداوم داشت؛ چرا که 

ً
پس از آن نیز تقریبا

 تحریم های 
ً
حتی بعد از اجرای توافق برجام نیز عمال

بانکی برداشته نشد و همچنان بسیاری از بانک های دنیا 
مراوداتی با ایران نداشتند.

 Bتأثیرات تحریم ها
اگر چه مباحث و موضوعات داخلی در اقتصاد ایران، 
سهم و نقش بسیار پررنگ تری نسبت به مسائل بیرونی 
دارد؛ امــا نمی تــوان منکر تأثیر 20 تــا 30 درصدی 
تحریم ها بر اقتصاد کشور شد. از طرفی زمانی می توان 
آثار آسیب زای تحریم ها را به حداقل ممکن رساند که 
به اصطالح تحریم های داخلی لغو و اقتصاد کشور از 
طریق افزایش بهره وری و بازدهی هزینه های وارد شده 
از ســوی اعمال تحریم ها خنثی شــود؛ اما به هرحال 
اعمال تحریم ها در یک دهه اخیر مشــکالتی را برای 
اقتصــاد ایران ایجاد کرد که در بســیاری از موارد آثار 

سوء این تحریم ها به واسطه سوء مدیریت های دولتی 
پررنگ تر شــده است که در ذیل به برخی از آنها اشاره 

می شود. 
الف ـ کاهش منابع ارزی کشور

 یکــی از پیامدهای تحریم ها، از جمله تحریم 
ً
 طبیعتا

خرید مقــداری نفت ایــران را می تــوان در کاهش 
محســوس در میزان ارز ورودی به کشــور دانســت. 
موضوعــی که افزون بر ایجاد اخــالل در نحوه تأمین 
کاالهای وارداتی مورد نیاز کشور، براساس مدل عرضه 
و تقاضا منجر به افزایش نــرخ ارز و به تبع آن افزایش 
نرخ تورم می شــود. بنابراین، اولین تأثیر تحریم ها در 
اقتصاد ایران را می توان کاهش درآمدهای ارزی کشور 
دانست؛ موضوعی که آمارهای منتشر شده از سال های 

 مؤید این موضوع است. 
ً
گذشته نیز کامال

ب ـ افزایش هزینه های تولید

افزایش هزینه های تولید از دو نظر قابل بررسی است: 
بخش اول افزایش هزینه های جاری و عمومی کشور به 
واســطه تورم موجود در کشور و بخش دوم که به طور 
مســتقیم به موضوع تحریم ها بســتگی دارد، افزایش 
هزینه های تولید به واســطه افزایش نرخ ارز )افزایش 
هزینه واردات ماشــین آالت و مواد اولیه و...( است. 
از ســوی دیگر، حتی ممکن است به واسطه تحریم ها 
و افزایش هزینه ها، برخــی از بنگاه های تولیدی برای 
تجهیز و بــه روز کــردن فناوری های مورد اســتفاده 
خود دســت نگه داشــته و همچنان با ماشین آالت یا 
فناوری های قبلی به فرآیند تولید ادامه دهند. موضوعی 
که در کنار افزایش هزینه واردات، می تواند در نهایت 
منجر به افزایش هزینه های تولیــد و به تبع آن افزایش 
قیمت تمام شــده شــود. عالوه بر این مــوارد، گاهی 
دسترسی به برخی از امکانات و کاالها بسیار سخت 

و پر هزینه می شود. 
ج ـ کاهش قدرت خرید

افزایش نــرخ ارز به دلیل کاهــش درآمدهای ارزی، 
افزایش قیمت کاالها به دلیل افزایش هزینه های تولید، 
فرسوده شدن برخی از تجهیزات تولید و نیاز به نوسازی 
آن، افزایش تصمیمات خلق الســاعه به دلیل شرایط 
تحریمی و... از جمله دالیلی است که در کنار وجود 

تورم ساختاری در اقتصاد ایران منجر به کاهش شدید 
قدرت خرید مردم شده است. 

 B چه باید کرد؟ 
شکی نیست که بهترین روش مقابله با تحریم ها بی اثر 
کردن تحریم ها یا به عبارتی انجام اقداماتی اســت که 
براســاس آن، تحریم ها کارکرد خود را از دست داده 
و کشــور تحریم کننده انگیزه ای برای تداوم تحریم ها 
نداشــته باشــد؛ از این رو دولت بــرای بی اثر کردن 
فشارهای اقتصادی دشمن باید چند اقدام را در دستور 

کار قرار داد: 
1 ـ کاهــش وابســتگی بودجه به درآمدهــای نفتی را 

می توان یکــی از اقدامات مهم دولت ها در راســتای 
تحریم ناپذیری اقتصاد ایران دانست. درآمدهای نفتی 
درآمدهایی ناپایدار و پرنوســان است که دولت ایران 
هیچ نقشی در تعیین قیمت و حتی میزان صادرات آن 
ندارد؛ چرا که میزان صادرات از سوی مجموعه ای از 
کشــورهای صادرکننده و قیمت آن بر اساس عرضه و 
تقاضا تعیین می شود. بنابراین، ما صاحب درآمدهایی 
هســتیم که نقشــی در تعیین قیمت آن نداریم. عالوه 
بر ایــن موضوع، تجربه تاریخی نشــان داده اســت، 
میزان نوســان قیمت نفت به شــدت باال بوده و برای 
نمونه قیمت هر بشــکه نفت طی بازه زمانی کوتاهی 
100 درصد کاهش یا افزایش داشــته است؛ از این رو 
وابســتگی به درآمدهای نفتی را می توان پاشنه آشیل 
اقتصاد ایران دانست. موضوعی که دشمن با استفاده از 
این ضعف مشکالت زیادی را طی سال های اخیر برای 

اقتصاد ایران ایجاد کرده است. 
2 ـ افزایش مراودات تجاری با کشــورهای همســایه 

یکی دیگر از اقداماتی است که می تواند اقتصاد ایران 
را تحریم ناپذیر کند. ایران به دلیل هم مرز بودن با 15 
کشور همســایه خود می تواند بسیاری از تحریم های 
تجاری، از جمله ممنوعیت هــای مربوط به مبادالت 
 بســیاری از 

ً
تجاری یا انتقــال پول را دور زده و عمال

تحریم های موجود را ناکارآمد کند. افزایش مراودات 
و مبادالت اقتصادی با کشورهای همسایه، به این دلیل 
حائز اهمیت است که به واســطه هم مرز بودن ایران 
با این کشــورها، شــبکه حمل ونقل و رصد مبادالت 
تجاری برای دشــمنان غیر ممکن بــوده و می توان از 
طریق روش هایی چــون تهاتر کاالیی یــا انتقال پول 
از روش هایــی جز انتقال از طریق شــبکه بانکی این 
دادوســتدها را با سهولت انجام داد. ضمن اینکه یکی 
از مهم ترین هزینه ها در امر صادرات، فاصله جغرافیایی 
دو کشــور صادرکننده و واردکننده از یکدیگر است، 
نزدیکی و هم مرز بودن ایران با این کشورها این امتیاز 
را برای طرفین ایجاد می کند که بدون اینکه مورد رصد 
قــرار بگیرند، در کمترین زمان و بــا کمترین هزینه با 

یکدیگر تجارت داشته باشند. 
3 ـ باید زمینه های خارج شــدن اقتصاد ایران از سلطه 

دالر در تجارت و معامالت بین المللی فراهم شــود؛ 
یعنی در تعامل و ارتباط بیشتر با دیگر کشورها از طریق 
انعقاد توافق نامه هــای پولی دو یا چند جانبه بتوانیم از 

پو ل های ملی به جز دالر استفاده کنیم. 

یم ها تحر  هدف 
 فشار بر معیشت مردم است

میثم مهرپور
دبیر گروه اقتصاد

امیرحسین مزینی
اقتصاددان
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سید مرتضی رضایی
کارشناس علوم اسالمی

 توسعه مساجد
 توسعه تقوای الهی

انســان زندگی اجتماعی دارد؛ زیرا بسیاری 
از نیازهای خــود را از طریق دیگران تأمین 
می کنــد. در کنــار نیازهای مــادی برخی 
نیازهای معنوی هم بایــد به کمک دیگران 
انجام بپذیرد. انســان برای تأمین مایحتاج 
زندگی مــادی بازارچه ها، برای تحصیالت 
علمی دانشــگاه ها و برای ارتقای معنویت 
افراد مکان های مذهبی را طرح کرده و در آن 
هر یک از نیازها را برآورده می کند. خداوند 
برای بندگانش مســجد را قــرار داد. اولین 
مسجد را حضرت آدم)ع( بنا کرد که همان 
کعبه بود. پس از اســالم پیامبر)ص( اولین 
مسجد را که مکان عبادت و آموزش مسائل 
دینی بود، بنا فرمود. خداوند مســجدی را 
که برپایه تقوا بنا شده است، مورد تأیید قرار 
می دهد، کسانی  را که در آن برای تقوای الهی 
جمع می شــوند، دوســت دارد، کسانی که 
اهل تقوا نیســتند و مسجدی را برای توسعه 
بی تقوایی بنــا می کنند، مطــرود می داند و 
َوی ِمْن 

ْ
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 أ
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مســجدی که از نخســتین روز بر پایه تقوا 
بنا شده شایسته تر اســت که در آن ]به نماز 
و عبادت[ بایســتی، در آن مردانی هســتند 
که خواهــان پاکیزگی ]و طهارت جســم و 
جان[ هســتند و خدا پاکیزگان را دوســت 
دارد.)توبه/10۸(  کلمه مســجد حدود 2۸ 
بار در قرآن ذکر شــده، 22 بــار به صورت 
مفرد)مســجد( و 6 بــار به صــورت جمع 
)مساجد(. آن 22 موردی که مفرد آمده، 15 
موردش مقید به قید)الحرام( است که مراد از 
همه آنها همان مسجد مخصوص و معروف 
و مقدس مسجد الحرام در مکه است و یک 
مورد هم مقید بــه قید )االقصی( که مراد از 
آن اولین قبله گاه مسلمانان مسجداالقصی در 
بیت المقدس است. آیات و روایات متعددی 
در خصوص ساخت مســجد وجود دارد؛ 
آیــات و روایاتی که تجهیز و آبــاد کردن آن 
 را هم دارای ارزش دانســته اند. پیامبر)ص( 
می فرمایند: »کسی که چراغی در مسجدی 
برافروزد، فرشــتگان و حامالن عرش الهی 
مادام که نور آن چراغ در مسجد می  تابد، برای 
او استغفار می  کنند.«)محاسن، ص57( اما 
تأکید بر ساخت مســجد در دو بعد مادی و 
معنوی باید دیده شود. ساخت مسجد یعنی 
گسترش تقوای الهی. یعنی هرجا که سفارش 
شد مسجد ساخته شــود، منظور اصلی آن 
ســاخت جامعه ای اهل تقوا و دین دار است 
نه فقط ساخت دیوارها، سقف و تجهیزات 
مادی. برای نمونه، در جریان مسجد ضرار 
 ســاختمان مسجد موضوعیت ندارد؛ 

ً
اصال

به همین دلیل بود که پیامبر)ص( آن  را خراب 
کرد. بنابراین مســجدی کــه در آن حرکتی 
برای رشــد تقوا صورت نمی گیرد، به نوعی 
مســجد ضرار است و وجودش باعث ضرر 
به دین اســت. خداوند در آیه 17 سوره توبه 
می فرماید: »مشــرکان حق ندارند مساجد 
خدا را آباد کنند، در حالی که به کفر خویش 
گواهــی می دهند!« اگــر بخواهیم عمیق تر 
بــه این آیه نگاه کنیم، بایــد بگوییم خداوند 
نمی خواهد مشرکان عهده دار مسائل تربیتی 
مسلمانان شــوند. کســانی که به کفر خود 
اعتراف می کنند، نمی توانند به رشد تقوا در 
جامعه دست بزنند. پس مسلمانان باید این 
موضوع مهم را در نظر بگیرند؛ زیرا کافران 
 درصدد انحراف و جلوگیری از رشــد 

ً
قطعا

مسلمانان هســتند. مکان عبادت نیز برای 
خداوند از اهمیت باالیی برخوردار اســت. 
پس باید از هر آلودگی دور باشد، چه از خود 
مشــرکان و کافران؛ چه از فکر آنها و چه از 

منافع شان.

آیت الله سیدرضا بهاءالدینی: اگر در زندگی مادی یا معنوی شما 
گره هایی افتاد که نمی دانید به چه دلیل ایجاد شده است، چهار 
کار انجــام دهید؛ اول صدقه دهید، دوم رد مظالم دهید که اگر 
 به کسی ظلم کردید و نفرین یا آهی پشت سرتان است و به 

ً
احیانا

زندگی تان گره انداخته، بدین وسیله اصالح شود. سوم حدیث 
کساء بخوانید اگرچه یک نفر باشید و اگر توانستید چند نفر را 
دور خود جمع کنید و با هم بخوانید و در انتهای دعا، به حضرت 
زهرا)س( توّسل کنید؛ چراکه محور حدیث کساء ایشان است 

و چهارم اگر امکان داشت، قربانی کنید.

دین

آیه

همه انســان ها در برهه ای از زندگــی خود را با 
خســارتی بزرگ مواجه می بیننــد و آن لحظه ای 
است که همه یا قســمتی از داشته های خود را از 
ِفی 
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چیز است که فضیلت و برتری آنها را نداند، مگر 
کســی که آن دو را از دســت داده باشد؛ جوانی و 
سالمتی«)شرح غررالحکم، ج7، ص171( همه 
ما دوران جوانی را دوران طراوت و ســرزندگی 
می دانیم که قوای عقلی، جســمی و معنوی بدن 
در اوج خود هستند و احساس قدرت به پیشرفت 
ابعاد مختلف انســانی ما کمــک می کند؛ زیرا 
خداونــد دوران جوانــی را فرصتی برای تقویت 

همین ابعاد قرار داده است. 
به عبارتی، ما از جوانی باید برای نیرومند کردن 
خود در تمامی جهات مادی و معنوی اســتفاده 
کنیم تا در دوران پیــری بتوانیم از محصولی که 
کاشته ایم، استفاده کنیم. البته انسان ها هرقدر هم 
که در این دوران خود را تقویت می کنند، در هنگام 
پیری احســاس می کنند از فرصت خود استفاده 
درستی نکرده اند و مدام از کم کاری ها و تعلل ها 

حســرت می خورنــد. در هر صــورت، یکی از 
توصیه های کسانی که سن وسال باالیی دارند، این 
است که از »فرصت جوانی« استفاده کنید و آن را 

به بطالت نگذرانید. 
در اینجا یک ســؤال مهم پیش می آید که یک 
جوان بهتر اســت کــدام وجه از وجــوه خود را 
تقویت کند تا در پیری بتواند اســتفاده بهتری از 
آن ببرد؟ پاسخ دین اســالم این است که در کنار 
تقویت وجــوه مادی، باید وجــوه معنوی مان در 
دوران جوانی را هم تقویت کنیم، البته نه با افراط. 
زیرا قدرت در معنویات قدرت در مادیات را هم 

ممکن می کند.
البته قدرت در مادیات، یعنی بهترین استفاده 
از آن؛ وقتی در آیــات و روایات تکالیف در نظر 
گرفته شده برای دوران جوانی را بررسی می کنیم، 
می بینیم مهم ترین وظیفه  ما در این دوران تقویت 
معنویات  است. تقویتی که در طول زندگی ما را از 
آسیب های گوناگون دور می کند و سبب می شود 

مادیات مان هم حفظ شود. 
خداونــد در یک حدیث قدســی می فرماید: 
»ســهم خــود را از دنیا فرامــوش مکن«؛ یعنی 
ســالمتی، توان، فرصــت، جوانی، شــادابی و 
دارایــی ات را فراموش مکن تا با آنها آخرت را به 
دست آوری. )معانی األخبار، ص325(  جوانی 
بهتریــن فرصت برای مهــارت پیدا کــردن در 
تشخیص حق و باطل است؛ مهارتی که می تواند 
در ادامه زندگی بهترین کمک ها را به انسان داشته 

باشد. 

هنگامی کــه امیرالمؤمنیــن)ع( می فرمایند: 
ِم«؛ اندیشه 
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پیر را از چابکی و نیرومندی جوان بیشتر دوست 
دارم.)نهج البالغه، حکمت۸3( اینجا منظور رأی 
پیری است که قدرت استدالل بیشتری دارد. این 
قدرت چه زمانی به دست آمده است؟ ایام جوانی؛ 
انسان باید در دوران جوانی که قدرت بدنی خوبی 
دارد، برای شناخت خود و محیط اطراف خود و 
وظایف و تکالیف وقت بگذارد، زحمت بکشد 
و توشــه مناســب جمع کند و آن را برای دوران 
پیــری و ناتوانی به کار بگیــرد و اگر هم بخواهد 
راهبردهای خود را در اختیار جوانان نسل بعدی 
خود قرار بدهد، باید با قدرت کافی باشــد. تنها 
در این صورت است که می تواند مفید فایده باشد 
و در ارتقای معنویت جوانان مؤثر و مفید باشــد. 
جوانی دوره ای است که در آن حرص ها و طمع ها 
کمتر دیده می شود و حقیقت بهتر پذیرفته می شود، 
پس اگر در این دوره حقیقت در دل  انسان ها جای 

گرفت، می تواند بماند و تقویت شود.
 رســول خدا)ص( می فرمایند: »به شــماها 
درباره جوانان به نیکی ســفارش می کنم که آنها 
دلی رقیق تر و قلبی فضیلت پذیرتر دارند. خداوند 
مرا به پیامبری برانگیخــت تا مردم را به رحمت 
الهی بشــارت دهم و از عذابش بترسانم. جوانان 
سخنانم را پذیرفتند و با من پیمان محبت بستند؛ 
ولی پیران از قبول دعوتم سر باز زدند و به مخالفتم 
ص176(  ج2،  البحــار،  برخاستند.«)ســفینة 
پیامبر)ص( در ادامــه این حدث دلیل مخالفت 

کهن ســاالن را هم فرمودند که قساوت قلب بوده 
وُبُهم«؛ 
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َ
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دوره ای طوالنی بر آنها گذشــت و دل های شــان 
زنگار قســاوت گرفــت. جوان بــرای پذیرش 
 باید با 

ً
فکرهای مختلف آمادگــی دارد؛ پس اوال

دقت به سمت فکرها و جریان های فکری برود و 
 باید درصدد شــناخت راه درست و حقیقت 

ً
ثانیا

محض باشد. به همین دلیل می گوییم کسانی که 
در سنین باالتری هستند، باید قدرت مند باشند تا 

بتوانند نسل بعد خود را قدرتمند کنند. 
امام علــی)ع( در وصیت بــه فرزندش امام 
حسن)ع( می فرمایند: »به راستی که قلب جوان، 
همچون زمینی است که گیاهی در آن روییده باشد. 
هر زمان که بذری در آن افکنده شــود، می پذیرد. 
پس، به آگاهانیدن تو اقــدام کردم، پیش از اینکه 
دلت سخت و عقلت سرگرم شود.«)نهج البالغه، 
نامه31( جذب جوانان نیز هنر خاص خود را الزم 
دارد؛ زیرا به محض یک اشتباه واکنش نشان داده 

و از مسیری معین دور می شود.
 امیرالمؤمنین)ع( می فرمایند: »هرگاه جوانی 
را ســرزنش کردی، بخشــی از خطاهای وی را 
نادیده بگیر تا ســرزنش تــو، وی را به لجاجت 
ابن ابی الحدید،  نهج البالغه،  نکشاند.«)شــرح 
ج20، ص333( به همــان میزان کــه جوان زود 
به ســمت حق می آید اگر نگاهش عوض شود و 
دچار لجاجت شود، خیلی دیر حق را می پذیرد. 
بنابراین باید از بهترین روش ها برای جلب توجه 

او استفاده کرد.

اهمیت دوران جوانی در دین داری
   مکتب    

سیدحسین
خاتمی خوانساری
دبیر گروه معارف

دوران رشــد و شــکوفایی و نوجوانــی و جوانی 
حضرت علی اکبر می دانید کی بود؟ از سال 40 
هجری که امیرالمؤمنین)ع( شــهید شد تا سال 
61 کــه واقعه کربال بود این 20 یا 21 ســال بود. 
این مدت را شــما می دانید چه برهه ای از تاریخ 
اســت؟ این 20 سال برهه ای اســت که معاویه 
به شــدت با یک هجوم فرهنگی سنگین، با یک 
فضای مســمومی که درســت کرد، علی زدایی، 
امیرالمؤمنین زدایی و شــیعه زدایی را در دســتور 
کارش داشت. در بیست سال معاویه دستور داده 
بود که در سراسر بالد اسالمی آن زمان در منابر و 
مساجد به امیرالمؤمنین)ع( دشنام بدهند و سّب 
کنند. در مکتب خانه هایی که درس قرآن به بچه ها 
یاد می دادند، امیرالمؤمنین)ع( را سب می کردند. 
ایــن دوران دورانی بود کــه یواش یواش هویت 
جامعه دارد عوض می شــود. یعنــی جوان هایی 
که در این بیســت سال رشــد کردند با دشمنی 
امیرالمؤمنین)ع( رشد می کردند. هویت جامعه 

دارد به صورت مخالفت با امیرالمؤمنین)ع( شکل 
می گیرد، حتی در کوفه. 

بفرماییــد علی اکبر)ع(  خب حاال عنایــت 
بزرگوار در این دوره ســخت و ســنگین تقوای 
خودش را حفظ کرد. در این دوره سخت و سنگین 
تهاجم فرهنگی توانست خودش را حفظ کند از 
لقا 

َ
جهت بصیرتش، شد اشبه الناس برسول الله خ

لقا و منطقا؛ معاویه در جمع اطرافیانش یک 
ُ

و خ
مرتبه سؤال کرد که شایسته ترین فرد برای خالفت 
کیســت؟ این چاپلوس هایی که اطرافش بودند 
گفتند: شما! معاویه گفت: نخیر، شایسته ترین فرد 
برای خالفت علی بن الحســین)ع( است که هم 
شجاعت هاشمی در اوست و هم سخاوت اموی 
در او هســت )از خودش هــم یک تعریفی کرد( 
هم شــکوه و وقار ثقفی )طایفه مادری حضرت 
علی اکبر(. شایسته ترین فرد برای خالفت اوست.

نگوییــد خب حــاج آقا معلوم اســت دیگر! 
حضــرت علی اکبر)ع( باید هــم حتی در همان 

جو مســموم فرهنگی این تقوا و این بزرگی و این 
عظمت را پیدا کند، چون فرزند سیدالشهداء)ع( 
اســت. این را نگویید. بــرای خوب بودن صرف 
فرزند امام بودن کافی نیســت. برای خوب بودن 
خودت باید خوب باشــی. ما داشــتیم فرزندان 
بعضی از ائمه)ع( را که خوب نبودند. درسی که 
از همین بخشــی که خدمت شــما عرض کردم 
می گیریــم، این اســت که کســی در این هجوم 
ســنگین فرهنگی که در زمان ما هســت در این 
جنگ روانی ســنگینی که در زمان ما هســت که 
حمله ور شــدند به تمام اصــول و فروع دین، اگر 
کســی در این فضای فرهنگی و جو جنگ روانی 
که سیاه نمایی می کند همه چیز را، اگر کسی بتواند 
عفت و حیای خودش را حفظ کند و دچار تردید 
نشود، کسی از رهبر الهی قطع نشود و کوتاه نیاید، 
با والیت زاویه پیدا نکند، آن وقت علی اکبری)ع( 
هست. در این فضای ســنگین بتواند خودش را 

حفظ کند این پیرو حضرت علی اکبر)ع( است.

مرد استقامت در برابر جنگ های روانی
   منبر    

باز شدن گره ها
سلوک

رمزارزها معامله   
راهنما

حجت االسالم حسین بنیادی: هیچ دولتی در دنیاـ ظاهرا به جز 
یکی دو کشورـ ضامن مالیت این رمزارزها نیستند. در این باره 
بحث معامالت غرری پیش می آید؛ این یعنی رمزارزها در مسئله 
پول بودن شان و اعتبارشان مشکل وجود دارد و گرنه ارزش پول، 
نکته ای است که در همه جا مشخص است. لذا ارزش پول در 
جهان نسبت به کشورها در آمار اعالمی تمام بانک های مرکزی 
جهان مشخص است. زمانی که موضوع از جهات عدیده دارای 
ابهام اســت، مکلفان باید در مبادالت شــان با رمزارزها نوعی 
احتیاط آن هم از نوع عقالنی پیش بگیرند. چون بحث شرعی 

 در مرحله پژوهش خود موضوع رمزارزهاست.
ً
فعال

دارایی   خمس 
احکام

گفتاریازحجتاالسالممسعودعالیبهمناسبتمیالدحضرتعلیاکبر)ع(

پرسش: چند ســال قبل اقدام به محاسبه اموالم و تعیین سال 
خمســی برای خودم کــردم، در آن زمان نود و هشــت رأس 
گوســفند که خمس آنها داده شده بود و همچنین مقداری پول 

نقد و یک موتورسیکلت داشتم.
 چند سال است که گوسفندان من بر اثر فروش تدریجی آنها 
کم شده، ولی پول نقدم زیاد شده است. در حال حاضر شصت 
رأس گوسفند و مقداری پول نقد دارم، آیا پرداخت خمس این 
پول بر من واجب است یا اینکه فقط باید خمس مقدار زیادی 

آن را بدهم؟
پاسخ: اگر مجموع قیمت گوسفندهای موجود با اموال نقدی 
که دارید، بیشــتر از مجموع قیمت نود و هشت رأس گوسفند 
 خمس آن را 

ً
با پول نقدی باشد )البته با احتساب تورم( که قبال

پرداخت کرده اید، مقدار زائد خمس دارد. 

)اجوبة االستفتائات، س948(
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مسیر 
پیشرفت

نگاهی به منطق
نامگذاری  سال ها 

از سوی رهبر معظم  انقالب

هر ســاله با نزدیک شدن به ایام پایانی سال و ورود 
به سال جدید زمزمه های نام گذاری سال جدید از 
ســوی رهبر معظم انقالب به ویژه در میان اهالی 
رسانه باال می گیرد و عده ای فراتر از حرف و سخن 
در اندیشه علل این نام گذاری به دنبال میزان تحقق 
نام یا بهتر بگوییم پیام، دســتورالعمل و شاید هم 
چراغ راهِ سال گذشــته، میزان تحقق آن را بررسی 
می کننــد.  نام گذاری هایــی که اگر بــه ژرفای آن 
بنگرید، دغدغه هایی بس عظیم می یابید که رهبری 
با آینده نگری خود آن را ترسیم کرده اند تا مسئوالن 
و دست اندرکاران بدانند اگر قرار است کاری انجام 
دهند یا برنامه ای در فالن نهاد رســمی کشور برای 
مسیر یک ســاله خود تنظیم کنند، چه امر مهمی 
را دســتاویز این مسیر یک ساله قرار دهند تا ضمن 
کسب موفقیت، کشور را در مسیر توسعه و پیشرفت 
و عبور از بحران های سهمگینی که مولود چنین نام 

و پیامی شده، به جلو برانند. 

 Bنام هایی پر از دغدغه 
نام هایــی که یک ســال از تالش در مســیر تولید 
و ســال دیگر کاهش موانع تولیــد خبر می دهد، 
یک ســال از صرفه جویی و پرهیز از اســراف ها و 
تجمالت اداری خبر می دهد و سالی دیگر عدالت 
اجتماعی را سرلوحه و فلســفه وجود خود کرده 
اســت. با این حال، مهم این اســت که هر یک از 

این نام گذاری ها پیشــینه ای پر از حرف و حدیث 
و دغدغــه دارد، دغدغه هایی که رهبــری بارها و 
بارها در سخنرانی های خود آن را گوشزد کرده اند 
و حاال بــرای تأکید مؤکد بر آن ســال جدید را به 
همان دغدغه اختصاص می دهند تا مســئوالن و 
دســت اندرکاران توجه بیشتری در مسیر تحقق آن 
داشته باشــند.  اما این نام گذاری ها از کی و کجا 
 علت نام گذاری ها از سوی رهبر 

ً
آغاز شد و اصال

معظم انقالب چیســت؟ با نگاهی به نوروزهای 
گذشــته باید گفت، اولین نام گــذاری نوروزی در 
سال 1378 از سوی رهبری انجام شده و پس از آن 
این امر به سنتی هر ساله از سوی رهبر فرزانه انقالب 
مبدل شد. فلسفه این کار هم از سوی برخی، جلب 
توجه مردم به یک ارزش خــاص و همین طور در 
نقطه مقابل آن به یک مشــکل عنوان شده است؛ 
یعنی مردم بدانند برای نمونه »تولید« در کشور یک 
ارزش ملی و نمادی برای توسعه و آبادانی است که 
در مسیر تحقق با مشکالت بسیاری دست و پنجه 
نرم می کند و حاال به عنوان مسیری یک ساله ترسیم 
می شود تا همگان هر آنچه در چنته دارند، در مسیر 

اجرای آن به کار ببندند.

 B!یک ارزش و یک مشکل  
برخــی هم فلســفه ایــن نام گذاری هــا را توجه 
مــردم به یک ارزش و در نقطه مقابل یک مشــکل 
عنــوان کرده اند. چنانچه رهبری بــا اطالعات و 
گزارش هایی که از سراسر کشور دریافت می کنند، 
و بررســی برخی پارامترهای اجتماعــی، دینی و 
فرهنگی دیگر، مردم را بــه یک موضوع خاص و 

مهم توجه می دهند.

هر چند نام گذاری ها از ســال 1378 آغاز شــده 
اســت، اما این ســنت، ســال های بعد در مسیر 
مشــخص تری و در ارتباط مســتقیم تری با دولت 
قرار می گیرد تا نقشــه راهی شود در مسیر خدمت 
به مردم و در یک ســالی که در پیش است. در واقع 
این نام گذاری بر ســطح توقعات مــردم از دولت 
می افزاید و وظیفه دولت را در مســیر و رویکردی 
خاص ســنگین تر می کند. براساس قانون اساسی 
کشور، ترســیم و ابالغ سیاست های کلی نظام و 
جهت گیری کشــور بر عهده رهبری نظام است. 
این وظیفــه از طرق مختلف به اجــرا در می آید. 
سخنرانی ها، ابالغ ها، نامه ها، دستور و در پاره ای 
مــوارد حکم حکومتــی! اما یکــی از روش ها و 
شیوه های ترسیم جهت گیری کلی نظام و مسئوالن 
یا به عبارتی ترسیم نقشه راه که رهبر معظم انقالب 
آن را مطرح و دنبال کرده اند، همین انتخاب شعار و 

نام گذاری سال های مختلف بوده است.

 Bجمع بندی ساالنه 
مشاور عالی رهبر معظم انقالب درباره این سؤال 
که »چرا عالی ترین مقام نظام اســالمی نام گذاری 
ســال ها را پی می گیرند؟« گفته اســت: »نوروز 
لحظه ای عزیز برای ایرانی هاســت. همه مردم ما با 
هر سلیقه ای تحویل سال و نوروز را مهم می دانند. 
در تاریخ ایران همیشه باالترین مقامات کشور هم 
نوروز را جشــن می گرفته اند. در انقالب اسالمی 
نیز نوروز با پیام رهبری نظام آغاز می شود؛ چه در 
زمان حضرت امام رحمه الله و چه امروز در دوران 
رهبری آقا.« »غالمعلی حدادعادل« عنوان کرده 
است: »ایشان بیشتر سال ها را با یک نامی مشخص 

کرده اند که به نظر می رســد فلسفه  این کار جلب 
توجه مردم بــه یک ارزش و همین طــور در نقطه   
مقابل آن به یک مشکل است. بر این اساس رهبری 
با اطالعات و گزارش هایی که از سراســر کشــور 
دریافت می کننــد، مطالعات و تجربه ای که دارند، 
درک و دریافتــی که از معارف اســالمی و قرآنی و 
مفاهیم انســانی دارند و نیز اشــرافی که به مسائل 
کشــور دارند، هر ســال ملت را به یک موضوع 
توجه می دهند.« وی در پاســخ به این پرسش که 
»رهبر معظم انقالب چــه عناصر و مؤلفه هایی را 
در انتخاب نام سال لحاظ می کنند؟« عنوان کرده 
است: »در واقع نوعی جمع بندی مجموع عوامل 
اســت؛ از جمله آســیب هایی اجتماعی که باید 
برطرف گردد. جوانه های نویی که در جامعه روییده 
است. گاهی نیز ممکن است شرایط بین المللی یا 

اقتضائات داخلی هم اثرگذار باشد.«

 Bبهره سخن 
با این حال، توجه به این نکته حائز اهمیت بسیاری 
اســت که اگر رهبری سالی را به نامی خاص مزین 
می کنند، نه برای این است که تنها مسئوالن امر به 
آن توجه داشته باشند که اگر قرار بود تنها مسئوالن 
بشنوند و بدانند در عرصه ای به آن مهمی و سنتی 
بدین ارزشــمندی آن را مطــرح نمی کردند؟ لذا 
مشخص اســت که این دســتورالعمل برای همه 
آحاد جامعه اســت، منتهی وظیفه مســئوالن و 
دســت اندرکاران آن در مقام مجری و خدمت گزار 
مردم در این امر و تحقق این نقشه راه، سنگین تر و 
سایر مردم به عنوان خدمت گیر و مطالبه گر سبک تر 

است.

هدف نام گذاری سال چیست؟

گفتمان سازی 

 

موضوع نامگذاری و انتخاب شــعار سال 
مدت هاســت که از ســوی رهبر معظم 
انقالب پایه گذاری شــده است. در واقع، 
رهبری بــا درایت و بــا آگاهی کاملی که 
از وضعیت کشــور دارند، شــعار سال را 
انتخــاب می کنند که این امر در بررســی 
فلســفه انتخاب عنوان ســال ها به خوبی 
خود را نشــان می دهد. بنابراین نام هایی 
که در ســالیان اخیر انتخاب شــدند، نیاز 
روز کشــور اســت و در بلندمــدت نیز 
بروز  آن ســبب  فرهنگ ســازی عمومی 
رفتار و تفکری می شود که الزمه توسعه و 
پیشرفت کشور است؛ ولی عمل به منویات 
 در راستای پیشرفت و ارتقای 

ً
رهبری دقیقا

جایگاه کشــور در همه حوزه هاست. در 
فضاهای گوناگون مالحظه شده است که 
بی توجهی به سیاســت ها و رویکردهای 
رهبری، مشکالت متعددی را برای کشور 
ایجاد کرده اســت. در قضیه برجام اگر به 
شروط نه گانه ایشان عمل می شد، هیچ گاه 
آمریکا نمی توانست از برجام سوء برداشت 
کند. از چند ســال پیــش، رهبری معظم 
انقالب مباحث اقتصادی بــه ویژه تولید 
و اشــتغال را به منزله شعار سال انتخاب 
 در مقابل 

ً
می کننــد؛ سیاســتی که دقیقــا

سیاست های آمریکا بوده است و به نوعی 
اثرگذاری تحریم و روایت سازی دروغین 
رسانه های وابسته به آمریکا مبنی بر ناتوانی 
 خنثی 

ً
 جمهوری اســالمی ایران را کامال

می کند. 
فراموش نشــود که رویکــرد رهبری 
تأثیر بســزایی در رشــد و توسعه کشور 
می گــذارد. درواقــع نامگذاری  ســال ها 
هم هــدف و راهبرد را تعییــن می کند و 
هم باعث انســجام ملی برای رسیدن به 
پیشــرفت و تعالی می شود. بنابراین رهبر 
معظم انقالب همواره در این ســال ها با 
رصد دقیق مســائل کشــور و نیازسنجی 
خاصی که دارند، راهنمای دولت و ملت 
هســتند. گفتمان ســازی یکی از اهداف 
اصلــی نامگذاری ها در این چند ســال 
بوده اســت. رهبر معظم انقالب همواره 
بر مسئله گفتمان ســازی تأکید داشته اند. 
گفتمان ســازی از این حیث اهمیت دارد 
که زمینه حرکت جامعه به ســمت هدف 
مورد نظر را فراهم می کند؛ یعنی تا جامعه 
درزمینه مســئله ای احســاس نیاز نکند و 
انگیــزه و دغدغه در آحاد مختلف جامعه 
و مسئوالن ایجاد نشــود، نمی توان انتظار 
داشــت که جامعه به سمت موضوع مورد 
نظر حرکت کنــد؛ از همین رو مســئله 
نام گذاری ســال ها اهمیت بسزایی دارد. 
مردم و مســئوالن هر دو مخاطب اصلی 
در نامگذاری سال است و الزمه موفیقت 
آن نیز همکاری تمام جامعه اســت. مردم 
باید حمایت مطالبه جدی و حمایت قاطع 
از دولت در این حوزه داشته باشند تا طعم 

عمل به شعار سال را بچشند. 

پیش درآمد 

رهبر معظم انقالب هر ساله در اولین روز سال، راهبرد یک ساله کشور را تعیین می کنند و به اعتقاد بسیاری از نخبگان، سیاست های کالن کشور در اولین روز سال با 
سخنرانی ایشان مشخص می شود. برخی دیگر نیز معتقدند، چون برخی از دولت ها برای تحقق شعار سال برنامه ریزی دقیقی ندارند، الزمه تعیین شعار سال چیست؟  
رهبر معظم انقالب در این خصوص در سال 1397 می فرمایند: »بعضی ها می گویند »شما شعار سال معّین می کنید، فایده ای ندارد ؛ عمل که نمی کنند، چرا بی خودی 
شعار سال معّین می کنید؟«؛ بنده قبول ندارم این حرف را. شعار سال با دو منظور مطرح می شود: یکی جهت دادن به سیاست های اجرایی و عملکرد مسئولین دولتی 
و مسئولین حکومتی است، یکی توجه افکار عمومی است؛ یعنی افکار عمومی توّجه پیدا کنند به اینکه چه مسئله ای امروز برای کشور مهم است؛ امروز برای کشور 
مسئله  کاالی ایرانی یک مسئله  مهّمی است. دولتی ها هم البّته ممکن است در سال های مختلف، بعضی ها ی شان این شعارهایی را که ما هر سال معّین می کنیم قبول 
نداشته باشند، اّما آنهایی که قبول دارند تالش می کنند، عمل می کنند، به قدر توان خودشان کار می کنند؛ البّته اگر کار، بهتر و جامع تر انجام بگیرد، نتایج بیشتری به 
 بافایده است.« بررسی انتخاب شعار سال دو دهه اخیر نشان می دهد، رهبری 

ً
فاقا

ّ
دست می آید. بنابراین، این جور نیست که این شعارها بی فایده باشد؛ نخیر، شعارها ات

معظم انقالب با یک منطق و با جامعیت کامل نسبت به وضعیت کشور، اقدام به انتخاب شعار سال کرده اند تا کمبودهای کشور در حوزه های گوناگون خنثی شود. 

شعار سالچراییسالردیف

11380
اقدامات خصمانه و توسعه طلبانه جهان استکبار به سرکردگی آمریکا در منطقه غرب آسیا 

و همچنین ضرورت توجه مسئوالن به امر اشتغال زایی و کارآفرینی در کشور
اقتدار ملی و اشتغال آفرینی

عزت و افتخار حسینیمقارن با ایام عزاداری سرور و ساالر شهیدان با آغاز سال شمسی21381

خدمت گزاری 31382

41383
با توجه به اینکه سال آخر تصدی گری دولت هشتم بود و ضرورت داشت دستگاه های دولتی

 گزارشی از عملکرد خود را تقدیم مردم کنند
پاسخگویی

51384
در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری نهم و همچنین افزایش حجم تبلیغات منفی و غوغاساالری غربی ها پیرامون برنامه 

صلح آمیز هسته ای کشورمان و ضرورت احتراز فعاالن و کنشگران سیاسی و رسانه ای داخلی از مناقشات حزبی و جناحی
همبستگی ملی و مشارکت عمومی

61385
توهین برخی نشریات غربی به ساحت مقدس نبی اکرم)ص( و غلیان احساسات دینی مسلمانان سراسر جهان

 و انزجار آنها از هتک حرمت کنندگان به ساحت مقدس نبوی
پیامبر اعظم)ص(

اتحاد ملی، انسجام اسالمیتالش همه جانبه و مذبوحانه دنیای استکبار برای ایجاد تفرقه در میان امت اسالم و ملت ایران71386

نوآوری و شکوفایی 81387

اصالح الگوی مصرفباال بودن سرانه باالی مصرف انرژی در کشور91388

101389
کشور یک سال بحرانی را به واسطه فتنه گری ها و زیاده خواهی های برخی مردودان سیاسی سپری کرده بود 

و به نوعی اهداف کالن توسعه ای کشور مغفول مانده بود
همت مضاعف و کار مضاعف

جهاد اقتصادیفزونی یافتن اقدامات خصمانه غربی ها در تحریم کشور111390

تحریم های ِاعمال شده لجام گسیخته از جانب غرب و همچنین برخی سوء مدیریت ها از جانب مسئوالن در عرصه اقتصادی121391
تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه 

ایرانی

حماسه  سیاسی و حماسه  اقتصادیدر پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری یازدهم و همچنین ضرورت عزم راسخ مسئوالن برای عبور از معضالت اقتصادی131392

141393
همچون سه سال گذشته، مقوله اقتصاد در نام گذاری سالیانه جای داشت؛ 

البته در این سال مقوله فرهنگ نیز مورد توجه قرار گرفت
اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت 

جهادی

دولت و ملت، همدلی و همزبانی 151394

161395
بیست و نهم بهمن سال 1392، رهبر معظم انقالب سیاست های کلی »اقتصاد مقاومتی« را ابالغ کردند.

 این سیاست ها که 24 بند دارد، بر اساس بند یک اصل 110 قانون اساسی پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، 
از سوی معظم له تعیین و ابالغ شد.

اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل

اقتصاد مقاومتی: تولید ـ اشتغالبا توجه به نیاز کشور به اقتصاد مولد و درون زا و دندان تیز کردن های دشمن در جنگ تحمیلی اقتصادی171396

حمایت از کاالی ایرانیاین نام گذاری نشان از اولویت اهمیت به کار و سرمایه و فعالیت اقتصادی و ذهن و ابتکار ایرانی دارد181397

191398
با توجه به اینکه اولویت و مسئله فوری و جدی کشور، مسئله اقتصاد است 

و کلید حل همه مشکالت اقتصادی، »توسعه تولید ملی« است.
رونق  تولید

منطق 
سدید

ملیحه زرین پور
خبرنگار

اکبر معصومی
دبیر گروه پرونده
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وحیدشقاقیشهریعضوهیئتعلمیدانشگاهخوارزمیدرگفتوگوباصبحصادق

حمایت از تولید، رونق و جهش تولید و پشــتیبانی 
از تولید، از جمله محورهایی اســت که بارها طی 
ســال های گذشــته از زبان رهبر معظــم انقالب 
شــنیده ایم. موضوع تولید در رشد اقتصاد کشورها 
بسیار حائز اهمیت است، به همین دلیل رهبر معظم 
انقالب بر این موضوع تأکید دارند و به مناسبت های 
گوناگون، به ویژه عید نوروز تالش می کنند مسئوالن 
و مردم را به این ســمت دعوت کنند. کارشناس و 
تحلیلگر مســائل اقتصــادی در گفت وگو با صبح 
صادق نگاهی دارد به عواملی که مانع تحقق شعار 
سال و رسیدن به نقطه مطلوب حمایت از تولید برای 

رشد واقعی تولید شده است.
وحید شقاقی شهری، استاد و تحلیلگر اقتصاد در 
گفت وگو با صبح صادق در پاسخ به این پرسش که 
به نظر شما موانع پیش روی تحقق شعار سال را به 
چند دسته می توان تقسیم کرد، گفت: »با اینکه رهبر 
معظم انقالب سال هاست بر مسئله رشد و حمایت 
از تولید به شــدت تأکید می کنند، اما متأسفانه این 
موضوع از جانب دولت های گوناگون به طور کامل 
و دلخــواه به منصه ظهور نرســیده اســت. به بیان 
بهتــر، می توان گفت پیگیری دولت ها در مســائل 
مربوط به رشد و پشتیبانی از تولید، بسیار حداقلی 
بوده اســت؛ در حالی که براساس اهمیت موضوع 
تولید، باید انتظارات را به صورت حداکثری برآورده 

می کردند.«
وی در ادامه خاطر نشان کرد: »این موضوع بسیار 
حائز اهمیت اســت، چرا که رهبــر فرزانه انقالب 

سال های سال است بر حمایت از تولید تأکید دارند؛ 
به همین دلیل و به علت تأثیری که رونق و حمایت 
و پشتیبانی از تولید روی رشد اقتصادی می گذارد، 
الزم اســت دولت ها ورود جدی تری به این بحث 

داشته باشند.«
اســتاد و تحلیلگر مســائل اقتصادی در پاسخ 
به این پرســش که عواملی که مانع تحقق شــعار 
سال و شــعارهای مبتنی بر رشد و رونق تولید شده 
از نظر شــما چیســت، گفت: »برای رشد تولید و 
حمایت های درســت و اصولــی از تولید، نیازمند 
اصالحات ســاختاری و جراحی هــای عمیق در 
اقتصاد هستیم. خوشــبختانه به عنوان اولین گام، 
وزارت اقتصاد در راستای بهبود محیط کسب وکار 
وزارت با تسهیل صدور مجوزها به دنبال رفع برخی 

موانع از پیش روست.«
وی در ایــن باره تصریح کــرد: »دولت تالش 
می کند تا در این مســیر و برای حمایت و پشتیبانی 
از تولید حرکت کند، اما با این حال، موفقیت مورد 
نظر حاصل نشده است، چرا که همچنان تولید در 

اقتصاد ایران صرفه اقتصادی ندارد.«
عضو هیئت علمی دانشــگاه خوارزمی در این 
باره بیان داشــت: »فقدان ثبات اقتصادی، تولید را 
از صرفه انداخته اســت. متأســفانه در دولت های 
گذشته و دولت فعلی شــاهد ناهماهنگی هایی در 
تصمیم گیری های مدیریتی و عدم ثبات در رویه هایی 

هستیم که تولید و محورهای مهم اقتصادی 
را متزلزل می کند. تغییر مکرر سیاست های 

اقتصــادی، نه تنها حمایت و پشــتیبانی از 
تولید به شمار نمی آید، بلکه به شدت ثبات و 

امنیت اقتصادی را که الزمه رشد و رونق تولید 

است، به خطر می اندازد.«
در  »بی ثباتــی  داد:  توضیــح  ادامــه  در  وی 
تصمیم گیری ها و سیاســت گذاری های اقتصادی، 
اقتصــاد را پیش بینی ناپذیر می کنــد. این موضوع 
نااطمینانی به ســودآوری تولید و ریسک های تولید 
را افزایش می دهد. در چنین شــرایطی کارآفرین و 
سرمایه گذار تمایلی برای هدایت سرمایه و ایده خود 

به سمت تولید و بازار کار ندارد.«
وحید شقاقی شهری، استاد اقتصاد درخصوص 
مؤلفه های مهمی که حمایت و پشتیبانی جدی از تولید 
به شمار می رود، گفت: »مبارزه با فساد اقتصادی و 
از بین بردن هر گونه انحصار در بخش های گوناگون 
اقتصادی، از جمله اقداماتی است که تضمین کننده 
سود و رشد تولید است. تا زمانی که این اصالحات 
در اقتصــاد بــه صورت جــدی صــورت نگیرد،

 

 نمی تــوان بــه رشــد و رونــق تولیــد امیــدوار 
بود.«

شقاقی شــهری در این باره توضیح داد: »فســاد 
و رانــت، فضای غیــر رقابتی ایجــاد می کند که با 
عــدم اطمینانی که بــه دنبال دارد، مانــع هر گونه 
ســرمایه گذاری و فعالیــت در بخش هــای مولد 

می شود.«
عضو هیئــت علمــی دانشــگاه خوارزمی در 
خصوص لزوم اصالحات بانکی برای حمایت های 
جدی از تولید گفت: »انتظار می رود دولت سیزدهم 
برای تحقق شــعارهای مبتنی بر رشد تولید، نظام 
بانکی کشــور را حامی تولید کنــد. به این دلیل که 
نظام بانکی کشــور، همچنان تمایلی به حمایت از 
تولید ندارد. اصالح نظام بانکی و رفع عیوبی که در 
نظام بانکی وجود دارد، بسیار حائز اهمیت است. با 
توجه به اینکه نظام بانکی تمایلی به ارائه تسهیالت، 
مشــارکت در تولید یا حمایت از تولید ندارد، ورود 
دولت و مجلس برای این موضوع می تواند به تحقق 

شعارهای مبتنی بر رشد تولید کمک کند.«
استاد اقتصاد تصحیح برخی قوانین را در حمایت 
از تولید مؤثر دانست و در این باره گفت: »بسیاری 
از قوانین مــا موانع بازدارنده ای پیــش روی تولید 
ایجاد می کنند که مانع حمایت های جدی از تولید 
می شــود. هر چند برای بهبود فضای کسب وکار و 
صدور مجوزها قدم هایی برداشته شده، اما همچنان 
با مسائل مختلفی از جمله عدم الکترونیکی 
شــدن کارهای اداری رو به رو هستیم که 
قانون گــذار برای رفع این موانع باید به 

کمک تولید بیاید.« 
شقاقی شــهری خاطر نشان کرد: 

»وجود قوانین درســت و حامی تولیــد و بازدارنده 
می توانــد مانــع ســنگ اندازی های ذی نفعان در 
بخش های مختلف اقتصاد کشــور شود که فقط به 
منافع حزبی، گروهی و فــردی خود بها می دهند. 
ضمن تغییر برخــی قوانین، برای رشــد تولید نیز 
نیازمنــد اصالحاتــی در مدیریت اقتصاد کشــور 
هســتیم؛ مانند تغییر مدیران بانکی که حامی تولید 
نیستند؛ چرا که متأسفانه ساختار نظام بانکی کنونی 
در راستای حمایت، سرمایه گذاری و مشارکت در 

تولید تالشی نکرده است.«
وی در ادامــه افزود: »هنــوز فضای انحصاری 
و رانتــی وجود دارد. این مســائل هزینه های تولید 
در اقتصــاد ایران را باال برده اســت، به گونه ای که 
ســرمایه گذار و تولیدکننده از تولید فراری اســت، 
بنابراین بیشتر به سمت بخش های غیر مولد حرکت 
می کند. متأســفانه بســیاری از قوانین، مانع تولید 
هستند، لذا نیازمند مقررات زدایی و ثبات اقتصادی 

هستیم.«
وحید شقاقی شــهری در پایان گفت وگو خاطر 
نشان کرد: »قوانین و مقرراتی که مکرر تغییر می کنند 
و بخشــنامه هایی که مکرر ابالغ می شوند، یک بار 
برای همیشــه باید کنار گذاشته شوند. زمانی شعار 
سال، یعنی حمایت و پشــتیبانی از تولید به منصه 
ظهور می رسد که شاخصه های کلیدی اقتصاد ایران 
مبهم نباشد. در صورتی که کارآفرین و سرمایه گذار 
بتواند برآوردی از نرخ تعرفــه، نرخ ارز، نرخ تورم، 
ســود بانکی و سایر شــاخصه های اقتصادی برای 
ســال های آینده داشــته باشــد، آن زمان می توان 
 گفت حمایت های واقعــی از تولید صورت گرفته

 است.«

پیشرفت راهنمای 

سال 1400 ســال حمایت و پشتیبانی از 
تولید نام گرفت. موضوعی که نه فقط در 
سال جاری، بلکه در سال های گذشته نیز 
رهبر معظم انقالب بر تحقق آن بسیار تأکید 
داشتند ودر وهله اول مسئوالن و مردم را به 
حمایت از تولید توصیه و تأکید می کنند. 
صبح صادق در گفت وگو با کارشناســان 
اقتصادی این موضوع را بررسی کرده که 
شعار سال تا چه اندازه محقق شده و نقش 
دولت هــا در این موضوع بــه چه میزانی 
بوده است؟ بیژن عبدی، استاد دانشگاه در 
گفت وگو با صبح صادق به چرایی محقق 
نشدن کامل شعار سال در بخش پشتیانی 
و مانع زدایــی از تولید پرداخت و به نقش 
دولت آقای روحانی در این موضوع اشاره 
 در حال حاضر به دلیل 

ً
کرد و گفت: »قطعا

در دســترس نبودن آمار و ارقام به صورت 
صد درصدی در این موضــوع نمی توان 
اظهار نظر کــرد و یا تحلیلی داد، چرا که 
باید به اســتناد آمارهای دولتی نسبت به 
تحقق بودجه و تفریــغ بودجه و آمارهای 
ارائه شــده گفت، آیا شــعار سال محقق 
شده است؟! در غیر این صورت آنچه بیان 
می شود تحلیلی است که از برآیند آنچه در 

ظاهر در جامعه می بینیم.«
وی در ادامــه خاطر نشــان کرد: » در 
سال 1400 دو دولت داشتیم. دولت آقای 
روحانی پس از هشت سال مدیریت کشور 

کنار رفت و دولت آقای رئیسی جایگزین 
شد و بخش بزرگی از این موضوع باید در 
دولت قبلی بررسی شود تا نقش دو دولت 

در تحقق شعار سال شفاف شود.«
کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی 
گفــت: »به ایــن دالیل می تــوان گفت 
متأسفانه شعار سال آنگونه که باید و شاید 
محقق نشده اســت. دولت آقای روحانی 
به توســعه تولید داخل اعتقادی نداشت 
و بــه درســتی از ابزارهای پولــی برای 
کاهش تورم اســتفاده نکرد. همچنین با 
سیاست گذاری های غلط بیش از حد پول 
به اقتصاد تزریق کرد؛ در حالی که ســهم 
فعالیت های مولد در آن بسیار ناچیز بود. 
در مدیریت دولت آقای روحانی دسترسی 
نداشتن به منابع ارزی و سیاست هایی که 
منجر به تورم شد، حتی دالر را تا مرز 30 
هزار تومان نیز کشــانید، در چنین دولتی 
 نمی توان امیدی به پشتیانی و حمایت 

ً
قطعا

از تولید داشت.«
وی دراین باره افزود: »ثبات نداشــتن 
در سیاست های ارزی و سایر شاخص ها 
موجب شــد تولیدکنندگان دچــار ابهام 
با چالش هایی درخصوص  آنها  شــوند. 
قیمت تمام شــده مواد اولیــه، میزان وام 
بانکــی و چگونگی حمایت های دولت و 
نظام بانکی در اعطای تسهیالت بانک ها 
روبه رو شدند. هزینه تراشی های نیمه اول 
سال و مصرف درآمدهای خزانه هر چند 
به صورت رسمی اعالم نشد، اما براساس 
انتشار آمارهای جسته و گریخته از سوی 

دولت جدید، نــه تنها خزانه خالی، بلکه 
بدهــکار نیز بود؛ به گونــه ای که قرار بود 
تا پایان ســال 9 میلیــارد دالر ارز 4200 
تومانی به واردات مــواد اولیه تخصیص 
داده شــود که این مبلغ هزینه شده و تمام 

شده بود.«
بیژن عبدی نقش سیاست گذاری های 
دولت آقای روحانی را در محقق نشــدن 
شعار سال توضیح داد و گفت: »متأسفانه 
دولت گذشــته بــه تولید ملــی اعتقادی 
نداشت؛ چرا که همه تخم مرغ هایش را در 
سبد برجام گذاشت و منتظر بود از طریق 
توافق و مذاکره با غرب گشایشــی پیش 

روی اقتصاد کشور ایجاد شود. نه تنها این 
موضوع محقق نشد، بلکه قرارداد ضعیف 
برجام چالش هــای جدیدی برای اقتصاد 
کشور ایجاد کرد، همان خسارت هایی که 
رهبر معظم انقالب بارها مسئوالن دولت 
قبل را نسبت به آن تذکر داده بودند که نباید 

در دام غرب افتاد.«
استاد اقتصاد با اشــاره به چرایی عدم 
تغییرات اساســی در اقتصاد ایران بعد از 
پایان دولت آقای روحانی نیز گفت: »وقتی 
بسیاری از مدیران کنونی، مدیران دولت 
قبلی با همان خط و مشی های هشت سال 
 سیاست های گذشته 

ً
گذشته هستند، قطعا

نیز تداوم دارد. سیاســت هایی مانند باال 
بردن نرخ ارز با توجیه از بین بردن رانت، 
 به برقراری عدالت در جامعه کمکی 

ً
قطعا

نمی کند. هرچه قدر در بودجه های سنواتی 
ارز را گران تر کنیم، به این معناســت که 
هزینه بیشتری به جامعه تحمیل کرده ایم، 
اقتصاد  توســعه  برای  بنابراین راهکارها 

وحمایت از تولید باید تغییر کند.«
بیژن عبدی در زمینه راه های حمایت از 
تولید گفت: »یکی از ابزارهای حمایتی، 
نظارت دولت است. متأسفانه دولت آقای 
روحانی، اعتقادی به نظارت نداشــت و 
تالشــی برای ایجاد ساختارهای نظارتی 
نکرد، بلکــه بازار را به حال خود رها کرد 
و با تخصیــص ارز 4200 تومانی نه تنها 
قادر به کنترل قیمت ها و حمایت از تولید 
نشد، بلکه کاالهای اساسی با قیمت 2۸ 
هزار تومان به دست مصرف کننده رسید. 
سیاســت غلطی که متأســفانه در بودجه 
ســال آینده باز هم اعمال شده است؛ زیرا 
دولت فکر می کند با محاسبه ارز 24 هزار 
تومانی یا نیمایی درآمد مضاعفی خواهد 
 
ً
داشــت؛ در حالی که این برداشتی کامال

اشتباه است، هر چند ممکن است دولت 
درآمدی داشته باشــد؛ اما این موضوع به 
شدت هزینه های تولید، واردات و شبکه 

توزیع را افزایش می دهد.«
بیژن عبــدی در ادامه دربــاره چرایی 
محقق نشدن شــعار سال در بخش تولید 
گفت: »مشکل ما در مسئله محقق نشدن 
شــعار سال و حمایت از تولید به بی ثباتی 

اقتصاد و قیمت ها بازمی گردد. در فضای 
اقتصاد ملتهــب و بی ثبــات تولیدکننده 
نمی داند با چه مســائلی روبه رو می شود. 
قیمت ارز چقدر اســت؟ تا چه حد به وام 
دسترسی خواهد داشت و چه رقمی برای 
ســود بانکی باید بپردازد؟ به چه میزان از 
بانک تســهیالت می گیرد و کدام بازارها 
را در اختیــار خواهد داشــت؟ دولت به 
کدام یک از وعده های حمایتی خود عمل 
می کند. وقتی این موارد مشخص نیست و 
دولت تالشی برای راه اندازی پنجره واحد 
تجــارت نمی کند، وقتی دولت تالشــی 
برای شفاف ســازی درآمد شــرکت های 
دولتــی نمی کند، وقتی سیســتم مالیاتی 
کشور اصالح نشده و دریافت کنندگان ارز 
4200 تومانی مالیات سنگینی نمی دهند، 
 نمی توان به جهش و رونق و پشتیبانی 

ً
قطعا

و حمایت از تولید امیدوار بود.« 
بیــژن عبــدی در پایــان گفت وگــو 
خاطرنشان کرد: »زمانی می توان به توسعه 
و رشــد تولید امیدوار بود که انحصارات 
شکسته شــود؛ البته این موضوع نیازمند 
قانون گذاری اســت که متأســفانه دولت 
تا کنــون بــرای شفاف ســازی تعارض 
منافع الیحه ای نداده اســت. تا زمانی که 
ضعف های اشاره شــده حل نشود چون 
این شبکه به هم پیوسته اســت و اجزا از 
هم تأثیر می گیرند، ابهامات موجود مانع 
تحقق شعارهایی می شود که هدف نهایی 
آن توســعه و حمایت و پشتیبانی از تولید 

است.«

سال  شعارهای 
 و مدیرانــی که  باور  به تولید ملی  ندارند

بیژنعبدیکارشناساقتصادیدرگفتوگوباصبحصادقمطرحکرد

ساحل عباسی
خبرنگار

احمد رجایی
خبرنگار
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وجود فســاد در نظام های سیاســی و 
کارگزاران آن، به ویژه وقتی که  به فساد 
نظام مند بدل شده باشد، عاملی است که دیر یا 
زود به ســقوط حکومت منجر خواهد شــد؛ 
سرنوشــتی که برای خاندان پهلوی رقم خورد. 
کتاب »ظهور و سقوط سلطنت پهلوی« نوشته 
ارتشبد بازنشسته،  حسین فردوست گنجینه ای از 
خاطرات دوران  پهلوی به ویژه 37 سال سلطنت 
محمدرضا شاه را شامل می شود که از بسیاری از 
ناگفته ها و ناشنیده ها پرده  برمی دارد. او از کودکی 
نزدیک ترین دوست محمدرضا و محرم اسرار 
وی بود. تا  جایی که شــاه در کتاب »مأموریت 
برای وطنم« از او به عنوان تنها دوست خود نام 
می برد. فردوست در این اثر از فسادهای گوناگون 
خاندان پهلوی پرده بر می دارد و آشکار می کند 
که چرا این خاندان فاسد صالحیت حکمرانی بر 
این ملت و سرزمین را نداشتند. در بخشی از این 
اثر می خوانیم: »اشرف در مسائل مالی کارهای 
 پول می گرفت و 

ً
 و رســما

ً
عجیبی می کرد. علنا

شــغل می داد، از وکالت تا  وزارت و سفارت و 
ابایی هم نداشت. یکی از منابع مهم 

درآمدش بلیط های بخت آزمایی 
بــود که ماهیانه 4 تــا 5 میلیون 
تومان حق حســاب می گرفت. 
اشرف قاچاقچی بین المللی بود 
و هر جا که می رفت در یکی از 
هروئین حمل  چمدان هایــش 
می کرد و  کســی هــم جرئت 
نداشت او را بازرسی کند. این 
مسئله توســط مأمورین به من 

گزارش شــد، من هــم به اطــالع  محمدرضا 
رساندم. محمدرضا دستور داد که به او بگویید 
این کار را نکند. همین! چه کســی بگوید، من؟ 
 موقعی کــه محمدرضا هنوز نمی توانســت یا 
نمی خواست جلوی اشرف را بگیرد، من که بودم 
و چگونــه  می توانســتم؟ فســادهای دیگرش 

بماند... 
در دوران محمدرضــا، تبلیغات پر ســر و 
صدایــی علیه قاچاق مواد مخدر بــه راه افتاد و 
عده ای قاچاقچی  خرده پا اعدام شدند. در همان 
حال افتضاحات اشــرف در زمینه مواد مخدر 
در مطبوعات خارجی چاپ  می شــد. عالوه بر 
اشرف سه نفر دیگر نیز از بزرگ ترین قاچاقچیان 
مواد مخدر بودند که همگی به دربار  وصل بودند. 
دکتــر فلیکس آقایان که نماینــده ارامنه جنوب 
در مجلس شــورا بود، قاچاقچــی بین المللی 
 محسوب می شد و از دوستان نزدیک محمدرضا 
بود که در اکثر ساعات فراغت او حضور داشت 
و هر شــب  تا یک و دو نیمه شب هم ورق بازی 
می کردنــد. او همیشــه گارد محافظ مفصلی 
داشــت و بزرگ تریــن ســازمان  مخفی 
گانگستری را در ایران اداره می کرد که 
از کاباره های تهران و آبادان و خرمشهر 
و غیره حق حساب  می گرفت. پس از 
او امیرهوشنگ دولو بود که به »سلطان 
خاویــار ایران« شــهرت داشــت و 
دیگری غالمعلی  اویسی. اویسی چند 
سالی که در ژاندارمری بود، حداقل 5 
میلیارد تومان دزدید و همه را به دالر 

 تبدیل کرد و به خارج برد.

دربار! قاچاقچیان 
   دهلیز    

 جریان شکســت خورده انتخابات 13۸۸ وقتی که 
مشــاهده کرد اکثریت جامعه ایران بــا این جریان 
همراهی نمی کند و زیاده خواهــی آنان ناکام مانده 
اســت، تالش کرد تــا به بهانه هــای گوناگون و در 
فرصت های به دست آمده، با کمک رسانه های بیگانه 
خود را زنده نگه داشته تا شاید در فرصتی دیگر بتواند 
خود را احیا کند؛ بنابراین، تقویم کاری را برای خود 
تعریف کرد تا در فاصله های زمانی مشخص فتنه را 
بازخوانی کرده و اجازه ندهد فتنه سبز به طور کامل 

به فراموشی سپرده شود. 
یکی از اقدامات سلســله ای ستاد جنگ روانی 
کودتاگران برای ایجاد شوک موقت به جریان رو به 
زوال فتنه سبز، برگزاری تجمعات غیرقانونی به بهانه 
برگزاری مراسم چهلم کشته شدگان حوادث اخیر 
بود. در همین راســتا، موسوی و کروبی طی نامه ای 
به وزیر کشور خواستار دریافت مجوز برای برگزاری 
مراسم یادبود جان باختگان حوادث اخیر شدند. این 
در حالی اســت که تمامی این حوادث با بیانیه های 
فتنه ا نگیز این دو آغاز شــدند و بی شک متهم ردیف 
اول در قبال خون های ریخته شده، موسوی و کروبی 
هستند.  در این نامه آمده است: »وزیر محترم کشور ـ 
بدین وسیله به اطالع می رسانیم به مناسبت گذشت 
چهل روز از آغاز حوادث ناگواری که طی آن عده ای 
از هموطنان مــان جان خود را از دســت دادند، در 
خواست برگزاری مراسم یادبود این عزیزان در روز 
پنج شنبه 13۸۸/5/۸ ســاعت 1۸ الی 19/30 بعد 
ازظهر در محل مصالی بزرگ تهران را داریم. شایان 
ذکر است که مراسم مذکور بدون ایراد سخنرانی و با 
استماع به تالوت آیات کالم الله مجید انجام خواهد 
شد و از شرکت کنندگان نیز درخواست خواهد شد 
در سراسر مراسم با سکوت خود ادای احترام کنند.« 
پیش بینی می شــد کــه وزارت کشــور مجوز 
برگزاری چنین مراسمی را در فضای ملتهب ایجاد 
شــده آن روز نخواهد داد؛ چرا که از یک ســو عدم 
صالحیت درخواســت کنندگان برنامه و از ســوی 
دیگر ناتوانی آنها در مدیریت هواداران، این تجمع 

را بــه محلی برای حضــور اغتشاشــگران تبدیل 
می کرد؛ از این رو ســران فتنه سبز اعالم کردند روز 
پنج شــنبه بر مزار کشته شــدگان در بهشــت زهرا 
حاضر خواهند شد. انتشار این خبر، این بار از ایجاد 
ناآرامی در بهشــت زهرای تهران حکایت  داشت. 
در سایت های وابســته به فتنه سبز خبر این مراسم 
چنین آمده بــود: »مهندس میرحسین موســوی و 
حجت االسالم والمسلمین مهدی کروبی با حضور 
در مزار شهدای ٣٠ خرداد در چهلمین روز شهادت! 
آن عزیزان، یاد و خاطره شان را گرامی می دارند. این 
مراسم، عصر پنج شنبه )فردا( ساعت ١٦ بر سر مزار 
 ندا آقاسلطان واقع در قطعه 257 بهشت زهرا آغاز 

می شود.« 
برگزاری این مراســم با تبلیغات یک هفته ای و 
شبانه روزی صدای آمریکا، بی بی سی و شبکه های 
ماهــواره ای و پایگاه های اینترنتی این جریان همراه 
بود. در این روز در بهشت زهرا و برخی خیابان های 
تهران تجمعاتی شکل گرفت که با حضور نیروهای 
پلیس و پراکنده شــدن مردم همراه بود. شــاهدان 
عینی از درگیری های پراکنده میان تجمع کنندگان و 

نیروهای پلیس خبر دادند. 

به گزارش پایگاه نوروز »جمعیتی بالغ بر چهل 
هزار نفر امروز در بهشت زهرای تهران گرد آمدند 
تا چهلمین روز شهادت شهدای درگیری های پس 
از انتخابات را پــاس دارند. مهدی کروبی و هادی 
غفاری از جمله چهره های سیاسی بودند که با حضور 
بر سر مزار قربانیان به ایشان ادای احترام کردند؛ اما 
نیروهای امنیتی از نزدیک شدن میرحسین موسوی و 
زهرا رهنورد به محل دفن شهدای جنبش سبز ایران 

ممانعت کردند.« 
در همیــن زمینه، شــبکه خبــری پرس تی وی، 
گزارش داد: »بین دو تا ســه هزار نفــر بر مزار ندا 
آقاسلطان تجمع کرده اند و پلیس برای متفرق کردن 
حاضران و جلوگیری از اغتشاشــات احتمالی، در 

محل حضور پیدا کرده است.« 
نکته قابل توجه، ارائه آمار ساختگی حضور چهل 
هزار نفری برای این مراســم از ســوی پایگاه های 
وابســته به کودتاگران است. این آمار در حالی ارائه 
می شود که همواره بهشــت زهرای تهران در شب 
جمعه، شــلوغ ترین زمان خود را ســپری می کند و 
اغلب خانواده ها طبق ســنت های مذهبی، شــب 
جمعه را برای زیــارت اهل قبور انتخاب می کنند؛ 

بــه نحوی که در این زمان، ورودی بهشــت زهرا با 
ترافیک شدیدی همراه است. برگزاری چنین مراسم 
سیاسی همزمان با ساعات اوج شلوغی بهشت زهرا 
را می توان یکی دیگر از حربه های ســوخته جریان 
 فتنه برای بزرگ نمایی فتنه ســبز و تجمع هواداران 

دانست.
ترک بهشت زهرا از سوی موسوی، شایعه ای را 
خلق کرد که محتوای پیام آن حرکت میرحسین برای 
حضور در مصالی تهران بود. ساعتی پس از انتشار 
این شایعه، در محدوده مصالی تهران به ویژه خیابان 
شهید بهشتی، گروه های پراکنده چند نفری حاضر 
شدند و اقدام به شــعار دادن، بستن خیابان و ایجاد 
مزاحمت برای مردم کردند. آشوبگران همچنین با 
آتش زدن چند ســطل زباله و سنگ پرانی به سمت 
اتومبیل هــا و نیــروی انتظامی مســتقر در محل، 
درگیری هایی را ایجاد کردند. این درگیری ها و بستن 
خیابان از ســوی آشوبگران، منجر به ایجاد ترافیک 
شدید در خیابان های شهید بهشتی، شهید قنبرزاده، 

خرمشهر و سهروردی شمالی شد.
حضور برخی از افراد مسلح به سالح های سرد و 
گرم به ویژه تفنگ ساچمه ای در میان تجمع کنندگان و 
نیز در اختیار داشتن گاز اشک آور توپی از سوی آنها، 
قرینه هایی بود که ســازمان یافته بودن تجمع عصر 
پنج شــنبه را تأیید می کرد. از طرف دیگر براساس 
گزارش های دریافتی، تعدادی گاز اشک آور از سوی 
برخی از نیروهای ســازماندهی شده به میان مردم 
و نیز نیروهای انتظامی شــلیک شد که هدف آن در 
وهله اول متهم کردن پلیس به برخورد شــدید و در 
وهله دوم، عصبانــی کردن مأموران جهت برخورد 
با تجمع کننــدگان بود. همچنین شــلیک با تفنگ 
ســاچمه ای به مأموران نیز از جملــه اقداماتی بود 
که ســازمان یافته بودن تجمع و برنامه مزبور را تأیید 
می کند.  اخبار ساخته شده از چنین حوادثی، چند 
روزی خوراک رســانه های بیگانــه را تأمین و بعد 
فروکش می کرد، فتنه گران نیز تالش می کردند برای 
اقدام خبرساز بعدی خود را آماده کنند. این در حالی 
بود که مردم به زندگی روزمره خود ادامه می دادند و 
آماده می شــدند تا در مرداد ماه پیش رو حکم تنفیذ 
رئیس جمهور صادر شود و دولت دهم خود را آماده 
خدمت رسانی به مردم کند و مطالبات آنان را جامه 

عمل بپوشاند.

تقویم انقالب

 مرحله اول
 انتخابات مجلس 

در تقویم تاریخی انقالب اسالمی 
در اواخــر ســال 135۸ بــازار 
تبلیغات انتخاباتی نماینــدگان اولین دوره 
مجلس شورای اســالمی داغ بود. شورای 
انقالب مطابق مقررات برگزاری انتخابات 
را در دستور کار خود قرار داد. دولت موقت 
در مرحله اجرایی کردن آن ورود کرد،  طبق 
هماهنگی ها روز 23 اسفند سال 135۸ روز 
رأی گیــری اعــالم شــد،  حضــرت امام 
خمینی)ره( در آستانه برگزاری از دو موضوع 
در رنج بودند و ابــراز نگرانی کردند. یکی 
اوج گیری تبلیغات و شایعه سازی ها و ترویج 
آن که موجب دلســردی مردم در مشارکت 
می شد و دیگر اینکه افرادی که به ارزش های 
انقالب اسالمی و جمهوری اسالمی اعتقاد 

نداشتند، به مجلس راه یابند. 
در نحوه برگزاری انتخابات هم دو نظر 
وجود داشــت،  برخی از اعضای شــورای 
انقالب بــر دو مرحله ای شــدن انتخابات 
تأکید داشــتند و عده ای دیگر از همان نهاد 
انقالبی معتقــد به یک مرحلــه ای بودند؛ 
یعنــی در مرحله اول با توجه به ترتیب آرای 
هر کسی هر چقدر رأی آورد، نماینده مردم 
به شــمار می آید. در نهایت شورای انقالب 
دو مرحله ای شــدن را به تصویب رساند و 
جریان رقابت تبلیغاتی در انتخابات به طور 
 به شکل دو جبهه مقابل هم شکل 

ً
کلی تقریبا

گرفت؛ یکی با محوریت حزب جمهوری 
اســالمی و دیگری ائتالف چنــد جریان و 
گروه های سیاسی نظیر جبهه ملی، نهضت 
آزادی،  دفتر هماهنگی ریاســت جمهوری،  
حزب ملت ایران و سازمان مجاهدین خلق 
معروف به منافقین کــه در مجموع جریان 
التقاطــی نــام دارد. در ایــن رقابت حزب 
جمهوری اسالمی به همراه سایر گروه های 
همسوی خود موفق شدند در قالب »ائتالف 

بزرگ« سازماندهی شوند.
جریان مقابل هم به اقدام مشــابه دست 
زد و فضای رقابت انتخاباتی شدت گرفت،  
ســرانجام در روز موعــود اولیــن مرحله 
انتخابات در یک رقابت ســالم برگزار شد. 
از بیســت میلیون واجد شــرایط آرا حدود 
11 میلیون نفر آرای خــود را به صندوق ها 
ریختند)مشــارکت باالی 52 درصد( و از 
بین کاندیداها 97 نماینده از سراسر کشور 
در مرحله اول با بیشــترین آرا به مجلس راه 
یافتند و بقیه نمایندگان به مرحله دوم کشیده 
شــد. حزب جمهوری اسالمی و گروه های 
همســوی او پیروز انتخابات شدند. به این 
صورت که از 30 نفــر حائز اکثریت آرا 11 
نفر اول متعلق به فهرســت نهضت آزادی، 
9 نفر به فهرســت دفتــر هماهنگی مردم 
رئیس جمهور که بیشــتر آنها بــا نامزدهای 
جامعه روحانیــت مبارز و حزب جمهوری 
اســالمی مشــترک بودند و بقیه کاندیداها 
 از طــرف جریانی کــه با حزب 

ً
منحصــرا

جمهوری اسالمی همســو با آرای مردم به 
مجلس راه پیدا کنند، جالب اســت در این 
انتخابات تنها فهرستی که هیچ گونه موفقیتی 
به دست نیاورد، فهرست ارائه شده از سوی 
سازمان مجاهدین خلق بود، مسعود رجوی 
رهبر این سازمان نتیجه ای بهتر از رتبه 3۸ به 

دست نیاورد. 
در شهرســتان ها نیز به جز چند مورد، 
یعنی اصفهان احمد ســالمتیان،  بوشــهر 
ســیدمحمدمهدی جعفری، نیشابور آقای 
جاللــی و احمد غضنفری پــور و چند نفر 
دیگــر، بقیه انتخاب شــوندگان اولین دوره 
مجلس به طور کامل از چهره های مستقل یا 
همگرا با جریان  اسالمی یا حزب جمهوری 

اسالمی انتخاب شدند.

سیدمهدی حسینی
مورخ و پژوهشگر

نگاهیبهفساددردرباردیکتاتوریپهلوی
یکی از حربه های کوبنده ای که دستگاه استعمار 
بر ضد جریان مبارز و انقالبی هند به کار می برد، 
متهم کردن آنان به وهابی گری بود. در آن تاریخ 
وهابیان به دلیــل ویران کردن بقعه های متبرک 
حجاز، در نظر عموم مســلمانان منفور و بدنام 
بودنــد و وارد آوردن این نهضت می توانســت 
 متوجه این جمعیت 

ً
 این نفرت عمومی را عینا

کند.
از آنجا که »سیداحمد عرفان« رهبر فکری 
ایــن جمعیــت از جهت پیشــنهاد طرح های 
اصالحی و دعوت مسلمانان به پیراستن اسالم 
از بدعت ها و خرافات بــه وهابیان که آنان نیز 
مدعی مبــارزه با بدعت و بازگشــت به آنچه 
 شباهتی 

ً
اسالم خالص می نامیدند بودند ظاهرا

می داشــت. این تهمت در همان اوایل، یعنی 
در دوران حیــات عرفان به ثمر رســیده بود و 
انگلیسی ها و سیک ها توانسته بودند بدان وسیله 
بعضی از افراد بی اطالع مسلمان را به خیانت 
وادار کرده، بر او بشــورانند و با این تدبیر، او و 
مرید و همکارش شــاه اســماعیل را در سال 

1۸31 از بین ببرند.
یاد آوری این مطلب الزم اســت که مسئله 
اصالحات مذهبی و برطرف کردن خرافات که 
داعیه وهابیان است. هرگز از مرحله ادعا تجاوز 
نکرده و در نهضت وهابی گری کاری که بتوان 
آن را اصالح نامید، صورت نگرفته است. تنها 
کاری که محمدبن عبدالوهاب )رهبر وهابیان( 
و پیروان خشــک و خشــن و جامد وی انجام 
دادنــد، این بود که به نــام اصالحات مذهبی، 
شــکاف تازه ای میان مســلمانان ایجاد کرده و 

به بهانه های کوچک اکثریت قاطع مســلمانان 
جهان را از دایره اســالم خارج کردند و جان و 
مال و ناموس آنان را مباح دانســتند و به عالوه 
در محیط قــدرت و حکومت خود آزادی فکر 
را کــه از ارکان اجتماعی آیین مقدس اســالم 
اســت، از بین بردند و با شــعار »انا الوهابیه و 
اما السیف« )یا وهابیگری یا شمشیر( مسلک 
خود را به صورت یک اعتقاد اجباری در آورند 
و خالصه به نام مذهب و به عنوان اصالحات، 
برادرکشی و جمود فکری را در یک قسمت از 
جامعه اسالمی ترویج کردند و از این راه کمکی 
بس ارزنده به پیشــرفت هدف های اســتعمار 

غربی تقدیم داشتند.
بــاری در دوران پــس از انقــالب 1۸57 
کــه پیروان عرفان سرســختانه بــا انگلیس ها 
می جنگیدند ایــن تهمت به صورت ســالح 
قاطعی در اختیار انگلیســی ها بــود که در هر 
فرصت مناســب، از آن استفاده می کردند و از 
جمله علمایی را که در امور سیاســی دخالت 
ورزیده و مردم را بــه مبارزه با انگلیس دعوت 

می کردند، در نظر عوام منفور می کردند. 
ولی پیروان عرفان، آن پاکبازان با اخالص، 
از این ســالح برنده نیز نهراسیده و هرگز زبون 
حــوادث و موانع نشــدند و هر چه اســتعمار 
انگلیس بیشــتر آنان را زیر فشــار قرار می داد، 
گویی بر قدرت مقاومت شان می افزود؛ امالک 
 
ً
و اموال شان مصادره می شــد؛ خودشان دائما
تحت تعقیب و مورد شکنجه قرار می گرفتند؛ 
در دادگاه های انگلیسی محاکمه و به زندانی ها 

و تبعیدهای طویل المدت محکوم می شدند. 

   حافظه    

 اتهام به انقالبی ها
نگاهیبهحضوراستعمارگراندرشبهقارههند-۱۲

فتنه در بهشت زهرا!تاریخ
انتخاباتریاستجمهوریدهموصفآراییجریانهایسیاسی-۲۲

مهدی سعیدی
دبیر گروه  تاریخ
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حمله روســیه به اوکراین را می توان 
ســخت ترین رویارویــی کرملین با 
دنیای غرب پس از جنگ جهانی دوم دانست. 
روس ها بدون واهمه از پیامدهای این جنگ و 
بی توّجه به تحریم های سخت گیرانه غرب بازی 
بزرگــی را آغاز کرده اند بــا آینده ای نامعلوم. 
چنین اقدامی هرچند به دلیل توسعه نفوذ ناتو 
به کشورهای همسایه روسیه آغاز شده است، 
اما ریشــه های قوی تری از جنس ایدئولوژی 
دارد و به دالیل مختلف آگاهی از این ریشه ها 
اهمّیــت و ضرورت بســیار زیــادی برای ما 
خواهد داشت. این نوشــتار بر این فرض بنا 
شــده که برخالف ادعای متفکران آمریکایی 
منازعــات  دوران  فوکویامــا،  همچــون 
ایدئولوژیک پایان نیافته و اتفاقا ایدئولوژی و 
حمایت یا رّد آن، ماسکی بر چهره غرب است 
تا در پشــت آن منافع خود را در عرصه قدرت 
سیاســی ـ اقتصادی دنبال کنــد و از آنجا که 
روســیه نیز در همیــن مســیر گام برمی دارد، 
درگیری کرملین و کی یف و پیروزی روس ها را 
نبایــد عجوالنه به فال نیــک گرفت. مطالعه 
بســترهای ایدئولوژیک این بحران بیشتر این 

مسئله را روشن می کند.

 B مسیحّیت ارتدوکس 
یا جانشینی ُرم شرقی

دنیای غرب همواره یک قبله داشته و آن جمهوری 
و سپس امپراتوری ُرم بوده است. غربی ها حتی در 
دوران کنونی نیز تــالش می کنند خود را نماینده 
راســتین ُرم تلقی کنند و حتی آمریکا از آن سوی 
دنیا نیز با سرمایه گذاری در هالیوود سعی می کند 
دســت کم در حوزه تصویر و خیال خود را مدعی 

این اسطوره بنامد. انگلســتان و به ویژه فرانسه و 
آلمــان که جای خود دارد. وقتی دین مســیحّیت 
یس 

ّ
با فریب کاری و تفســیرهای باطل پولس قد

از هوّیت اصیل خود فاصلــه گرفت، به آیینی در 
خدمت قدرت درآمد و به توجیه قدرت امپراتور ُرم 
و پذیرش ظلم و ستم از سوی مسیحیان، با وعده 
خروی آنان پرداخت و با مســلط شدن 

ُ
آســایش ا

دستگاه کلیسا بر امور، اســتفاده ابزاری از دین با 
ت بیشــتری ادامه یافت. زمانی که امپراتوری 

ّ
شد

ُرم در ســال 395 م به شرقی و غربی تقسیم شد، 
مســحّیت شرقی با تشکیل کلیســای ارتدوکس 
ب سلطه بر تمامی مسیحیان 

َ
تالش کرد دین را مرک

قرار دهــد و در مقابل کلیســای کاتولیک ُرم که 
سال ها مرجع حکمرانی دینی و سیاسی بر دنیای 
مسیحی بود، نمی توانست این موضوع را بپذیرد 
و این رقابت سیاســی با وجود اشــتراکات دینی 
فــراوان میان ارتدوکس هــا و کاتولیک ها همواره 
ادامه یافت. مسیحّیت ارتدوکس برای روس ها اما، 
انتخابی در شرایط صلح و ثبات و با هدف تحکیم 
وحدت سیاسی در این کشــور بوده است. بر این 
اساس، حمایت پوتین از گسترش آیین ارتدوکس 
در سرزمینش از چنین پیشینه ایی برخوردار است. 
پشتیبانی شــخص پوتین از گسترش ارتدوکس و 
حتی محدودسازی محیط های لهو و لعب غربی 
در شهرهای بزرگ روسیه، از این منظر که تالشی 
در مقابل سبک زندگی غربی است، ارزش خاص 
خود را دارد و ایده های الکساندر دوگین برای ایجاد 
پیوند میان مسلمین و مسیحیان ارتدوکس و تقوّیت 
رویکرد پوتین نیز ارزشــمند اســت. با این همه، 
توجه به سخنان رئیس جمهور روسیه در سخنرانی 
2014 در دوما و در جمع بزرگی از اصحاب رسانه 
و استفاده از مفهوم »ُرم ســوم«، بازسازی اقتدار 
روسیه در سطح جهانی با استفاده از دین را نشان 
می دهد و دینی تحریف شده همچون مسیحّیت 
ارتدوکس از حدود و شــرایعی برای تنظیم رفتار 
سیاسی مسکو در چارچوبی مشخص برخوردار 
نیســت، همچنان که آیین کاتولیک نیز نتوانست 

 و حدودی پیش روی اقدامات ظالمانه کلیسا و 
ّ

حد
درگیری های امرا و شاهان اروپایی قرار دهد.  

 Bناسیونالیسم روسی 
 و الیگارشی سرمایه دار

ی و چه به 
ّ

»ُرم ســوم« چه به عنوان یک آرمــان جد
عنوان یک توّهم بــرای روس ها در هر حال با منافع 
الیگارشی ســرمایه دار روس هم پوشانی دارد و این 
دو موضوع از جانب ناسیونالیســم روســی تقویت 
می شــوند. نخبگان ســرمایه دار روس و تالش آنها 
بــرای احیای قــدرت و جایگاه تاریخی روســیه با 
دمیدن در کوره ملی گرایی، ارکان قدرت و ثروت این 
کشور را پس از فروپاشی شوروی به دست گرفته اند 
و پیوند اقتصادی و سیاســی و نیز روابط شخصی و 
مســتحکمی با پوتین دارند. پشــتوانه ایدئولوژیک 
این جریان، »ایوان الکســاندروویچ ایلین« است. 
اگر دوگین ناسیونالیسم روسی را با معنوّیت گرایی 
و الهّیــات ارتدوکس می آمیزد، ایــوان ایلین چنین 
رویکردی ندارد و برای وی احیای قدرت و عظمت 
روسیه، و تعریف کشــورش در مقام عامل وحدت 
بخش همه ملت های دنیا مهم اســت. در این میان، 
نزدیکی بیشتر ایلین به پوتین در مقایسه با دوگین تا 
آنجاست که به گفته یکی از استادان روابط بین الملل، 
رئیس جمهور روســیه پیش از حمله بــه کریمه در 
سال 2014، نســخه    ای از کتاب ایلین، یعنی کتاب 
»وظیفه مــا« را برای همه بوروکرات    های عالی رتبه 
و فرمانداران محلی ارســال کرد. ایده های ایلین که 
از نگاه غربی ها نوعی فاشیســم روسی را نمایندگی 
می کند، با تقابل شــدید وی در مقابل طبقه متوسط 
و فاســد دانســتن این طبقه، تکیــه گاه مهمی برای 
الیگارشی سرمایه دار روسیه است تا قدرت و ثروت 
را بیشتر به انحصار درآورد و در پوشش نجات بخشی 

به سوی سلطه بر ملت های همسایه حرکت کند.

 Bاوکراین 
میدان صدور رادیکالیسم غربی

اگر گرایش های ایدئولوژیک روســیه برخاســته 

از متن فرهنگی این کشــور بــوده، این موضوع 
در اوکراین بســیار متفاوت و فاجعه بار اســت؛ 
فاجعــه ای کــه عامــل آن ســردمداران لیبرال 
سرمایه داری غرب است. اوکراین برای غربی ها 
عرصه صدور تفکرات راســت افراطی بوده تا با 
این اقدام سد نفوذی در مقابل روسیه ایجاد شود 
و در این میان، کانادا با چهره سازی حقوق بشری 
از خود نقش ُپر رنگی داشته است و گفته می شود 
این کشــور طی سال های اخیر 700 میلیون دالر 
برای پشتیبانی نظامی و پلیسی از نیروهای امنیتی 
اوکراین هزینه کرده است؛ در حالی که بسیاری از 
این نیروها عضو گردان آزوف و دیگر سازمان های 
فاشیستی بوده اند. همچنین اسناد محرمانه جدید 
سازمان سیا نشــان می دهند، مقامات آمریکایی 
از »مایکوال لبد«، رهبر فاشیســت های اوکراینی 
که به همدستی با نازی ها مشکوک بوده و بعد از 
جنگ جهانی دوم تحت تعقیب بود، طی سال های 
پس از جنگ محافظت کرده و او را در دفتری در 
نیویورک استخدام کرده بودند تا جنگ مخفیانه ای 
را علیه اتحاد جماهیر شوروی ترتیب دهد. به این 
ترتیب، غربی ها چشم خود را بر تمامی فجایعی 
که راست گرایان افراطی اوکراین که طی سال های 
جنــگ جهانی دوم و بعد از آن مرتکب شــدند، 
بسته اند و این نیروها را برای مقابله با روسیه الزم 
دارند. روس ها اما با ناسیونالیسم رادیکال و متکی 
به الیگارشی ســرمایه دار، چنان بی مهابا به تغییر 
خشونت آمیز صحنه سیاسی اوکراین دست زده اند 
که فرضیه مداخله آنان در ســایر کشورهای این 

منطقه را تقوّیت می کند.  
در مجمــوع صحنه نبرد روســیه و اوکراین، 
صحنه ظهور دوباره میوه های سّمی ایدئولوژه های 
مادی اســت و با شــناخت عمیق تر بســترهای 
ایدئولوژیــک این منطقه بهتر می توان احســاس 
خــود را در مقابل پیروزی روس ها یا شکســت 
اوکراینی ها مدیریت کرد، مگر جان غیرنظامیان 
که از منظر کرامت ذاتی انسان، کشتار آنان همواره 

محکوم است.

حمزه عالمی
دکتری اندیشه سیاسی

حسن یوسفی اشکوری به همراه افرادی، 
چون عبدالعلی بازرگان، محسن کدیور 
و صدیقه وسمقی که در حوادث پس از انتخابات 
سال 13۸۸ تمام تالش خود را در راستای براندازی 
نظام به کار گرفتند، در خردادماه 1391 نامه ای در 
حمایت از شاهین نجفی، خواننده و سازنده کلیپ 
موهن علیه امام هــادی)ع(، خطاب به حضرات 
آیــات ســبحانی، مرحــوم صافی گلپایگانــی، 
و  ملکوتــی  مکارم شــیرازی،  علوی گرگانــی، 
نوری همدانــی که حکم ارتداد بــرای آن خواننده 
صادر کرده بودند، ارسال کردند. آنها در نامه خود، 
ضمن ادعای محکومیت توهین به باورهای دینی 
مسلمانان و شیعیان، با صراحت از خواننده هتاک 
حمایت کرده و مدعی شــدند، مراجع محترم به 
جای محکومیت فرد هتاک به ائمه، باید جمهوری 
اسالمی را محکوم کنند. در ادامه هم توصیه کردند 
که اگر مجازاتــی هم در کار اســت، باید مطابق 
موازین بین المللی باشد. آنها در بخشی از این نامه 
به اســم پژوهش و تحقیــق آورده بودند: »در حال 
حاضر بســیاری از عالمان و محققان مســلمان 
مشروعیت دینی مجازات  حکم اعدام مرتد و ساب 

النبی را مورد نقد و انکار قرار داده اند.«
مخالف خوانی اشــکوری با هر آنچه به نظام 
اســالمی و ارزش های دینی ارتبــاط دارد، ادامه 
داشــت. در بهمن ماه 1390، 12 گروه فعال ضد 
انقالبی ســبز با انتشــار بیانیه ای در پایگاه جرس 
اعالم کردند، در فراخوان پیاده روی در ســکوت 
شرکت می کنند. جرس با انتشار این بیانیه خواستار 
شکستن حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی 
شد؛ اما نکته جالب اینجا بود که تمام این گروه ها 

در آمریکا و اروپا حضور داشتند. در همین حال، 
برخــی از عناصر فراری نظیر رجــب مزروعی، 
فاطمه حقیقت جو، یوسفی اشکوری، گرامی مقدم 
و احمد سالمتیان که خود را جمعی از نمایندگان 
ادوار مجلس خواندند، به شیوه بقیه از اپوزیسیون 

خواستند که به خیابان بیایند. 
در کارنامه حســن یوسفی اشکوری بر خالف 
الف روشــنفکری ، مخالفت با فیلم »قالده های 
طال« به کارگردانی ابوالقاســم طالبــی نیز دیده 
می شود. واکنش وی به این فیلم که آن را »توصیه 
شــده  جمهوری اســالمی و هنرمنــدان آن را در 
خدمت دروغ«)!( توصیف کرده بود، در پایگاه های 
داخل و خارج بازتاب داشت. اشکوری با بغضی 
عیان در مقاله ای درباره این فیلم نوشت: »داستان 
این فیلم و ماهیت و محتوا و اهداف چنین فیلمی 
به روشنی آفتاب است و نیازی به تحلیل و توضیح 
و حتی نقد ندارد تا همه شــیرفهم شوند که چنین 
فیلمی به چــه انگیزه و برای چــه و به چه هدفی 
ساخته شده است. به ویژه که کارگردان )به روایت 
آقای نــوری زاد( از اعضــای وزارت اطالعات و 
 هست و همین دستگاه )به گفته کارگردان 

ً
احتماال

و دیگر عوامل فیلم( اســناد و منابع الزم را برای 
نوشتن فیلمنامه در اختیار کارگردان نهاده است.« 
این در حالی است که اشکوری و هم فکران وابسته 
بــه غرب می دانند که مشــاوره گرفتــن در چنین 
فیلم هایــی از نهادهای امنیتــی در همه جای دنیا 
مرسوم و روش جاری هالیوود مطلوب این آقایان 
در آمریکاســت؛ به گونه ای که هنرمندان آمریکا 
همواره به زیادی دخالت ســیا در امور ســینمایی 

هالیوود اعتراض داشته و دارند.

فرازوفرودحسنیوسفیاشکوری-۶

نقد  حکم  ارتداد!

   ریزش ها    

 
پس از انقالب، هدف دشــمنان ایران و 
اســالم تغییرات فرهنگــی ـ اجتماعی 
حوزه زنان ایرانی، زمینه سازی برای گذار سیاسی و 
براندازی نرم نظام اسالمی بود. پروژه نفوذ آمریکا 
در ایران از همان ابتدای پیروزی از طریق بنیادهای 
وابســته به آژانس توســعه ملی آمریــکا با انگیزه 
شبکه سازی و مهندسی اجتماعی جوامع زنان کلید 
خورد و مدت ها در سایه غفلت مسئوالن و متولیان 
امر آزادانه فعالیت خود را ادامه داد. بنیاد اعانه ملی 
برای دموکراســی در ســال 2004 برنامه ای را با 
بودجه 40500 دالر تصویــب کرد که هدف آن 
تســهیل ارتباط با زنان ایرانی، یافتن استعدادها و 
امکان گسترش تشکل های مســتعد همکاری با 
آمریــکا و مهم تر از همه، برگزاری ســمینار برای 
یافتن عواملی است که می توانند نقش رهبری را در 
میان زنــان ایرانــی بر عهــده گیرنــد. )عبداله 
خانی،13۸5 :103( در همین راستا، مؤسسه رند 
در گــزارش راهبردی خود در ســال 2007 نگاه 
تکمیلی را به نقش زنان در ایجاد شبکه های میانه رو 
در جوامع اسالمی ارائه داد که بالفاصله مورد توجه 
قــرار گرفت. آمریکا  دولتمــردان  تصمیم گیران 
)مؤسسه رند، همان: 10( در راستای برنامه فوق، 
افراد گوناگونی از داخل و خارج جذب شــدند. 
یکی از نمونه ها، خانم حقیقت جو، عضو شورای 
مرکزی جبهه مشــارکت ایران اسالمی و نماینده 

اصالح طلــب در دوره ششــم مجلس شــورای 
اســالمی اســت. وی در ســال 13۸4 ایران را به 
مقصد آمریکا ترک می کند و بالفاصله در ســال 
2006 ـ 2005 جذب »مرکز مطالعات بین الملل 
دانشگاه  ام آی تی« می شــود و پس از آن در سمت 
پژوهشگر »مرکز زنان در سیاست و سیاست گذاری 
دانشگاه هاروارد« آغاز به کار می کند. پس از جذب 
برای او پروژه یلدا را با بودجه وزارت خزانه داری 
آمریکا راه اندازی می کنند. او با شعار »ده زن، صد 
زن، هزار زن« به شبکه سازی زنانه در ایران مبادرت 
ورزیــد. افزون بر این، مؤسســه های متعددی در 
خارج از کشور برای شبکه ســازی در حوزه زنان 
ایران فعال شــدند. پول و جاذبه های جنســی با 
اهداف جعلی و دروغین مهم ترین ابزارهای جذب 
و شبکه ســازی در این حوزه اســت. یکی از آنها 
»ســازمان زنانی که طبق قوانین اسالمی زندگی 
می کنند«)ولوم( اســت. این ســازمان که یکی از 
بنیان گذاران آن »هما هودفــر« ایرانی ـ کانادایی ـ 
ایرلندی است، در پوشــش فعالیت های علمی ـ 
پژوهشی به مراکز داخلی، گروه ها و فعاالن حوزه 
زنــان در ایران نفوذ پیدا کرده بــود. یکی دیگر از 
مؤسســه های بــه ظاهر غیــر دولتی، مؤسســه 
»هیفوس« است. هیفوس مانند ولوم از حامیان و 
مروجــان جــدی »زندگی مجــردی«، »ازدواج 
سفید«، و »تسلط زنان بر بدن و جنسیت خود« در 
جهان و ایران اســت. هیفوس با همکاری وزارت 
خارجــه هلند برای حمایــت از همجنس بازی و 
همجنس بازان در ایران مبلــغ 1۸0 هزار یورو در 
اواخر 2012 اختصاص داده بود و در سال 2014 

بیش از دو میلیون یورو در ایران هزینه کرد. 

چهرهپنهانسیاستـ۳۴

شبکه سازی زنانه در ایران

   آفاق    

خرد

سیاست نامه

سیدمحمدکاظمیزدیـ۲۵

 سیره سیاسی متمایز

بــدون تردید، علمــا و فقهای شــیعه از 
پرنفوذتریــن طبقــات اجتماعــی عصر 
مشــروطه بوده و نقــش مهمــی را ایفا 
کرده انــد؛ اما به دالیل گوناگون، از جمله 
تفاوت در درک شرایط و چگونگی تطبیق 
آن با اصول و مصادیق با طیف گسترده ای 
از مواضع متفاوت در مواجهه با مشروطه 

در درون این طبقه مواجه هستیم. 
مــروری بر ســیره سیاســی آیت الله 
ســیدمحمدکاظم یزدی بر اساس اسناد 
موجود از تمایز نگاه و عمل سیاســی وی 
حکایــت دارد. همان گونه کــه آیت الله 
سیدمحمدکاظم یزدی بارها در نامه های 
خویش به افــراد مختلف متذکر شــده 
اســت، حضور فعال در امور اجتماعی و 
سیاسی، مبتنی بر تحصیل اطالع دقیق و 
کامل از جوانب، آثار و پیامدهای حوادث 
و رویدادهــا از طریق افراد موثق، تأمل در 
صحیح تریــن راه و بهترین نوع برخورد با 
آنها، و  در نهایت تصمیم و اقدام قاطع از 
سر بصیرت و تدبیر به رد یا تأیید حوادث 
مزبور بوده اســت. صاحب عروه به جد 
معتقد بود، علمــا باید در اموری دخالت 
و اقدام کنند که اصــول و فروع آن بر آنان 
 روشن باشــد و از مبدأ و مقصد آن 

ً
کامال

به انــدازه کافی مطلع و مطمئن باشــند. 
در غیر این صورت، چه بســا هیمه دیگ 
فتنه انگیزان و بازیگران سیاسی داخلی و 

خارجی خواهند شد.1
در حقیقــت ســید از سیاســت دور 
نبود، امــا در موضع گیری های خود)اعم 
از منفی یــا مثبت( در قبــال جریان ها و 
جنب وجوش هــای موجــود و عوامــل 
دســت اندرکار آن، از اقدامات شتابزده، 
 احساســاتی و تحت تأثیر 

ً
ناپخته و صرفا

جــو و تبلیغــات رایج، ســخت پرهیز 
داشــت و بنابراین، افرادی اعم از دشمن 
و دوســت که او را در قبال حوادثی که بر 
جوامع اسالمی و جهان تشیع می گذشت، 
بی تفاوت و کناره گیر شمرده اند، سخت به 
خطا رفته اند. چگونه می شود فردی نسبت 
به اوضاع و احوال زمانه خویش بی تفاوت 
و تماشاچی باشد، آن گاه خود را تا سر حد 
استقبال از مرگ سرخ، با مشروطه خواهان 
تندرو و سکوالر درگیر کند و مهم تر از آن، 
در برهه حساسی چون جنگ جهانی اول، 
ده هــا نامه و اعالمیه جهاد بر ضد متفقین 
صادر کند و حتی فرزند ارشد و نور چشم 

خویش را به خط مقدم جهاد بفرستد؟ 
در نهایــت، به نظر می رســد آنچه در 
تبیین دلیــل مخالفت و نحــوه عملکرد 
ایشان در قبال نهضت مشروطه نقش مهم 
و اساســی را بازی می کنــد، توجه به این 
مسئله است که ایشان در بحبوحه نهضت 
مشــروطیت ســاکن نجف بوده است؛ 
اتخاذ موضع  بنابراین، مهم ترین علــت 
منفعل و مخالفت ایشان با مشروطه ـ که 
به واسطه احساس انحراف، عدم انطباق 
و حتی ضدیت مســیر و اهداف نهضت 
مشروطه با موازین شــرع مقدس اسالم 
بوده اســت ـ در نوع نگاه و درکی ریشــه 
داشته که وی به واسطه شبکه اطالع یابی 
متشــکل از افراد مورد وثــوق و اطمینان 
خود، نســبت به شــرایط ایران، به دست 
آورده اســت2؛ چرا که سید یزدی و حتی 
مراجع ثالث مشروطه، آن امکان مشاهده 
مستقیم و بی واسطه حوادث ایران که برای 
امثال شیخ فضل الله نوری مهیا بوده برای 

مراجع نجفی میسر نبوده است. 
منابع در دفتر نشریه موجود است.

سیامک باقری
دکترای علوم سیاسی

مادی گرایی سّمی  ثمرات 
بسترهایایدئولوژیکدرگیریمیانروسیهواوکراین

فتح الله پریشان
دبیر گروه اندیشه
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مجازستانزندگی

   خبر خوب       نرم افزار       پژواک    

درمان آسیب های پوستی و ترمیم 
آثار به جای مانده از جوش، ضربه، 
جراحــی، تغیر رنــگ موضعی 
پوست ناشی از سوختگی و غیره 
با استفاده از اسپری ضد باکتری 
نانوســیلوری ممکن شد.  زخم 
این اســپری ضدباکتری زخم به 
عنوان ضد عفونی و ترمیم کننده 
زخم های با ضخامت نســبی تا 
ناشــی  زخم های  همانند  کامل 

از حــوادث، زخم های دیابتی و... مورد اســتفاده قرار می گیرد و 
خواص آنتی میکروبیالی دارد و از تکثیر و رشد میکرو ارگانیزم ها 
جلوگیری می کند و هیچگونه مشابه داخلی یا خارجی ندارد. این 

محصول ایرانی به زودی روانه بازار خواهد شد.

ترمیم با فناوری ایرانی
رفعسریعآسیبهایپوستی

به تازگی روشی کشف شده است 
که می تــوان کارکرد احراز هویت 
چندعاملــی را بی اثــر کــرد. در 
این روش، مهاجم با ارســال یک 
لینک به قربانــی، وی را به آدرس 
دلخــواه خود هدایــت می کند و 
قربانــی رمز ثابــت و رمز یک بار 
مصرفش را در آن سایت وارد کرده 
و مانند حالت عادی به حســاب 
می کند،؛اما  ورود  خــود  کاربری 

تفاوت اینجاســت که لینک دریافتی، مرورگــر او را به طور کامل 
هــک کرده و در واقع کاربر در مرورگر مهاجم در حال کار اســت! 
 این فرآیند کامال مخفی انجام می شــود، بدون اینکه قربانی متوجه

 شود. 

 یک قدمی هک
یکبارمصرفوبدونامنیت

می کنــد  ادعــا  پ« 
َ
»بیــزا

بزرگ ترین مرجع معرفی بهترین 
و نزدیک ترین مشاغل خدماتی 
و کسب وکارها در ایران است. 
برای خیلی از ما اتفــاق افتاده 
که به نیروهــای خدماتی مانند 
لوله کش،  برق کار،  تأسیساتی، 
نشت یاب، پخت غذای خانگی، 
مکانیکــی و ... نیــاز داشــته 
پیدا کردن شان  اما در  باشــیم؛ 

به مشــکل خورده ایم یا خیلی وقت ها که دنبال یک رستوران، 
کافی شاپ و... هســتیم، اما نمی دانیم کدام را انتخاب کنیم؟! 
پ به شــما بهترین و نزدیک ترین کسب    وکارها را معرفی

َ
 بیزا

 می کند. 

بیزاپ
معرفیخدماتومشاغل

جواد تاجیک، کاربر فضای مجازی:  فوتباِل 

سیاســی، یعنی یوفا و فیفا روســیه رو به 
خاطر حمله به اوکراین از حضور در تمام 
رقابت های فوتبال محــروم می کنند، اما 
میزبانی های بین المللی عربستان رو بعد از 

تجاوز به  یمن، بیشتر می کنند.

ســیدهانی هاشــمی، کاربر فضای مجازی: 

وزیر دفــاع اوکراین در حالــی که ارتش 
روســیه چهار روزه به پایتخــت اوکراین 
رسیده، حرف از مقاومت می زند. چیزی 
که مشخصه اینه که غربی ها حتی تصوری 
هم از مفهــوم  مقاومت ندارند و وســط 
جنگ هم اســتندآپ کمــدی می کنند. 
مقاومت یعنی مردم یمن که هفت ســال 
است با دست خالی جلوی 20 کشور دنیا 

ایستادند.

مهــدی جهان تیغی، کاربــر فضای مجازی: 

 قهرمان نشــان دادن غربگرایان داخلی از 
رئیس جمهوری که دشــمنش ظرف چند 
روز تــا نزدیکی پایتختش آمده و ســریع 
رفته پای میز مذاکره، خنده دار است. االن 
زلنسکی در علن به بایدن التماس می کند 
و در خفا به پوتین.  اوکراین اگر به سیاست 
 
ً
نه شــرقی نه غربی عمــل می کرد، حتما

عزتمندتر از االن بود.

امین ســرمدی، کاربر فضای مجــازی:  هر 

چند دقیقه یک بار یک کودک یمنی بر اثر 
قحطی و جنگ زدگــی می میرد! ولی آه از 
نهاد غــرب و غرب زدگان بیرون نمی آید، 
پس چگونه دین خود را انسانیت معرفی 

می کنند؟!

علی بهــادری جهرمی، ســخنگوی دولت: 

پس از ســفر اخیر رئیس جمهور به  قطر، 
ایشــان به معاون اول دستور داد، کارگروه 
ویژه ای برای هم افزایی و هماهنگی بیشتر 
دستگاه های دولتی به منظور استفاده بیشتر 
اقتصادی  از ظرفیت های گردشــگری و 
برگــزاری جــام جهانی فوتبــال در قطر 

تشکیل شود.

محمد خلف، کاربر فضای مجازی: تراژدی/

کمدی یعنی کلیپ بمباران غزه توســط 
اسرائیل رو به اسم اوکراین پخش می کنن، 
گریه هم می کنن و دختر فلســطینی که تو 
روی سرباز اسرائیل ایستاده و چند میلیون 
نفــر هم مشــاهده کردن رو هم به اســم 

اوکراین منتشر می کنند!

محمد عیوضی، کاربــر فضای مجازی: اگه 

اوکراینی ها برای مقابله با متجاوزگران به 
کشورشون کوکتل مولوتف بسازن می شن 
قهرمان! ولی اگه همین کار رو فلسطینی ها 
انجام بدن می شــن تروریست! تو جهانی 
که شما رو نسبت به موقعیت جغرافیایی و 
رنگ چشم و مو قضاوت می کنه، این همه 

کشتار عادیه!

حسن محمدزاده، کاربر فضای مجازی: علی 

رضافیروزجا به خاطر اینکه اجازه ندادن 
با رقیب اسرائیلی بازی کنه، گفت ورزش 
تو ایران سیاسیه و رفت به تیم ملی فرانسه 
پیوست؛حاال فرانســه بازی با تیم  روسیه 
رو ممنوع کرده و اجازه نمیدن با حریفش 
بازی کنه! فکر کنم قشنگ فهمید سیاست 

یعنی چی!

ســامان ماهور، کاربر فضای مجازی:  خیلی 

از ایرانــی ها به دلیل آنچــه رفاه و امنیت 
می گفتند از ایران رفتند پاسپورت اوکراینی 
گرفتن و همین پاسپورت اوکراینی باعث 
شده دولت اوکراین نزاره از کشور خارج 
بشــن و امروز باید از خاکی دفاع کنند که 
نه برایشان رفاه به ارمغان آورد و نه امنیت !

    نکته گرام    

در شــماره های پیــش در این صفحه بــا مفهوم 
»متاورس« و دنیای دیجیتالی آشنا شدیم. گفتیم که 
متاورس محیطی است که تعامالت دنیای فیزیکی، 
در دنیــای مجازی قابــل انجام خواهد شــد. در 
متاورس، خانه خریده، خودرو فروخته، جلسات 
کاری برگزار کرده و بســیاری مثال های دیگر. اگر 
شماره هفته پیش را خوانده باشید، با مفهوم مالکیت 
مجازی به کمک NFTها آشنا شده اید که در دنیای 
متاورس به کار خواهند آمد. در همین راستا، دبیر 
شورای عالی انقالب فرهنگی حرف هایی را درباره 
متاورس به تازگی بیان کرده است که با هم بررسی 
می کنیم. خواندن این حرف ها به دانســتن موضع 

کشورمان در قبال متاورس کمک می کند.
ســعیدرضا عاملی، دبیر شورای عالی انقالب 

فرهنگی با اشاره به اینکه ابزارهای متاورس شامل 
افزوده«، »واقعیت  »واقعیت مجازی«، »واقعیت 
ترکیبی«، »صنعــت شبیه ســازی«، »آواتارها«، 
»بالک چین« و »اینترنت اشــیا« است، می گوید: 
»هنگامی که ساختار ابزارهای متاورس را بررسی 
می کنیم، متوجه می شــویم فناوری متاورس یک 

زیست بوم دارد.«
وی بیــان می کنــد: »متــاورس یــک حوزه 
بین رشته ای اســت و موضوعات مختلفی به این 
حوزه مرتبط هســتند و این حوزه هــا در دو جنبه 
کلیدی اکوسیســتم و فناوری قابل بررسی است، 
لذا فناوری های کلیدی، از اینترنت واقعیت گسترده 
شروع می شود و به متاورس می رسد و از اکوسیستم 

متاورس پشتیبانی می کند.«
عاملی بر شــناخت و درک هرچه بیشتر ابعاد 
مختلف روند جدید فضای مجازی بر بستر متاورس 
از سوی جمهوری اسالمی برای ظرفیت سازی های 

مهــم ســخت افزاری و نرم افزاری تأکیــد کرده و 
تصریح می کنــد: »پیش بینی ها حکایــت از این 
می کند که تا سال 1404 کسب وکارها متاورس به 
۸00 تا هزار میلیارد دالر رسیده و فراجهان صنعتی 
تشکیل خواهد شد که یک غلبه تصویری و زندگی 
ســه بعدی و دارایی های مجازی احراز شده را به 

صورت انفجاری افزایش خواهد داد.«
دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی در ادامه با 
طرح این ســؤال که چرا باید در مورد پدیده های 
جدید، مانند متاورس ســخن گفــت و فکر کرد 
و برنامه ریــزی نظام مند داشــت، بیــان کرد: »ما 
نمی توانیم بدون توجه به گذشــته در حال و آینده 
زندگی کنیم. گاهی وقتی به پدیده های جدید توجه 
نمی کنیم، این  پدیده ها برای ما یک نظام اســتبداد 
و جبر فناوری ایجاد می کنند. هنگامی که در جبر 
فناوری و زندان فنــاوری گیر می کنیم، نمی توانیم 
برون رفتی بــرای خود به عنوان فرهنــگ ایرانی و 

اســالمی تصور کنیم، لذا نزدیک دو قرن می شود 
که دنیــا در نظام فناوری غرب زندگی می کند و ما 
 
ً
نتوانســتیم در این میدان آغازگر باشیم و معموال

تقلید و تکرار کردیم.«
وی بــا بیان اینکه، متــاورس در واقع انتقال به 
جهان دوم و زندگی کردن در جهان دوم به صورت 
واقعی با احراز مالکیت وابسته به کاربر و نه وابسته 
به پلتفرم است که مدار توجه آن انسان کاربر است، 
افــزود: »یعنی در اتاق پرو لبــاس را تن می کند و 
اندازه بودن لبــاس را متوجه می شــود، ما امروز 
در واقعیت ایــن کار را نمی توانیــم انجام دهیم؛ 
برای نمونه وقتی وارد فروشــگاه لباس می شویم، 
نمی توانیم تمام لباس ها را برتن کنیم تا اندازه بودن 
آن را متوجه شویم؛ ولی دنیای متاورس این امکان 

برای ما فراهم می کند.«
صحبت های کامل دبیر شورای عالی مجازی را 

در پایگاه هفته نامه صبح صادق بخوانید.

انتقال به جهان دوم

محمد صالح نادری
دبیر گروه رسانه

آمارها همیشه حقایقی را به دنبال دارند که 
با کمی توجه بیشتر، به آنها پی خواهیم برد. 
حقایقی که هشداردهنده خواهند بود و در 
برخی موارد ترسناک! پنج سال پیش وقتی 
مســئوالن شــورای عالی فضای مجازی 
و مرکز ملی فضای مجازی ســهم تلگرام 
از پهنای باند ایران را اعالم کردند، بســیار 
عجیــب به نظر رســید. در آن زمان اعالم 
شد، 60 درصد پهنای باند کشور در اختیار 
تلگرام قرار دارد، این عدد رقم باالیی بود و 
وقتی چنین پهنای باندی در اختیار تلگرام 
قرار می گیرد، باید توجه مســئوالن به این 

عرصه بیشتر شود.
کمی بعــد امیــر خوراکیــان، معاون 
محتوایی وقــت مرکز ملی فضای مجازی 
کشور جزئیات بیشتری اعالم کرد و گفت: 
»60 درصد پهنای باند کشــور را تلگرام 
اشغال  کرده است. این شبکه پیام رسان در 
حال حاضر نزدیک به 40 میلیون کاربر دارد 
که ساعت 22 تا یک شب بیشترین ساعت 

ترافیکی آن است.«
اما آیــا در آن زمان که آماری مبنی بر در 
اختیار گرفتن 60 درصد پهنای باند اینترنت 

کشور به وسیله تلگرام منتشر شد، تالش 
کردیم که به حقایــق و تأثیرات جانبی این 
آمار پی  ببریم؟ در اختیار داشــتن بیش از 
نیمی از پهنای باند یک کشــور به وســیله 
یک نرم افزار، یعنی امکان پایش و دانستن 
مو به موی تفکرات، بینش، سبک زندگی، 
عالیــق، اخــالق، ضعف، قــوت و... 
بسیاری موارد دیگر! در آن زمان تلگرام از 
بسیاری از نهادهای کشور، شاید مردم ما را 

بهتر  شناخته است!
پس از مســدود شــدن تلگرام به دلیل 
پرمخاطب ترین  جایگاه  امنیتی،  مســائل 
شــبکه  اجتماعی به واتســاپ رسید. بر 
اساس گزارش مرکز پژوهشی بتا از تعداد 
کاربــران شــبکه های اجتماعی مختلف 
در ایران، واتســاپ با حدود 50 میلیون، 
تلگرام با 49 میلیون مخاطب و اینستاگرام 
با 47 میلیون مخاطــب، پرمخاطب  ترین 
شبکه های اجتماعی و پیام رسان ها در ایران 

هستند.
امیــر  اطالعــات،  تازه تریــن  در 
هیئت مدیره  عضو  محمدزاده الجوردی، 
شرکت ارتباطات زیرساخت سهم ترافیک 
داخلی از پهنای باند کشــور را 20 درصد 
و ســهم ترافیک خارجــی در پهنای باند 
را 80 درصــد اعالم کرده و گفته اســت: 
»از 80 درصد ترافیــک ایران که به پهنای 
دارد، حدود  باند خارجــی اختصــاص 

70 درصد مربوط به محتوای واتســاپ و 
اینستاگرام است.«

این آمار یعنی در ســال 1400 حدود 
56 درصد از کل پهنای باند کشور فقط به 
دو پیام رسان و شبکه اجتماعی واتساپ و 
اینستاگرام تعلق دارد و پنج سال پیش هم 
60 درصد پهنای باند کشور فقط در اختیار 

پیام رسان تلگرام قرار داشت.
این آمار به این معناست که پس از حدود 
پنج سال، دوباره بیش از نیمی از پهنای باند 
کشور در اختیار یک نرم افزار خارجی قرار 
گرفته اســت و از دوره گــذار از تلگرام به 
نرم افزارهای دیگر که کاربران برای انتخاب 
نرم افــزار جایگزین به ســراغ، نمونه های 
ایرانی هم رفته بودند، به خوبی اســتفاده 
نکــرده و در نهایت مجدد یــک نرم افزار 

خارجی جایگزین تلگرام شده است!
در اختیار داشتن بیش از نیمی از پهنای 
باند کشــور، به شــرکت متا که مالک دو 
است،  اینســتاگرام  و  واتســاپ  نرم افزار 
ایــن امــکان را می دهد که با اســتفاده از 
کالن داده هــا و پایش آنهــا، اطالعاتی به 
دســت آورده و با فروش آنهــا به دالالن 
اطالعاتی در دنیا، هویت کاربران ایرانی در 
سراسر دنیا از این دست به آن دست شده و 
در اختیار نهادهای مجرمانه قرار گیرد و علیه 
نظام جمهوری اســالمی از آنها استفاده 
شــود. تصور اینکه متا اطالعات را فقط 

به دولت آمریکا می فروشد، غلط است و 
این شرکت و مالک آن، زاکربرگ، تاجری 
هســتند که برای پول هر داللی از هر جای 

دنیا را سر میز خودشان راه می دهند.
ملی  شــبکه  هدف گذاری های  طبــق 
اطالعات، بایــد به 70 درصــد ترافیک 
داخلــی  و 30 درصد ترافیــک خارجی 
برســیم. به نظر می رســد در سال هایی که 
سپری شده، نه تنها این هدف محقق نشده 
و سهم ترافیک داخلی به جای 70 درصد 
فقط 20 درصد اســت؛ بلکه فقط شاهد 
جابه جایــی جایــگاه پلتفرم های خارجی 
از ســهم پهنای باند کشور بوده ایم! اما آیا 
دوای ایــن درد، صرفا در طــرح صیانت 
است؟ یا باید با ســرمایه گذاری بیشتر در 
فناوری و جذب نخبگان، شــرایط را برای 
ارائــه جایگزین های بومی بــرای تلگرام، 
واتساپ، اینستاگرام و... مهیا کرد؟ کاربر 
ایرانی از سخت پســندترین و باهوش ترین 
کاربرهای دنیاســت، فرق نرم افــزاری را 
که برایش ســال ها زحمت کشیده شده و 
حاصل تالش نخبگان است و نرم افزاری 
را که یک ماه به مرحله انتشار رسیده است، 
می داند. بــه امید اینکه، به زودی شــاهد 
موفقیت نرم افزارهای ایرانی در میان کاربران 
باشــیم تا در آمار بعدی، 70 درصد پهنای 
باند کشــور، در اختیار خودمان باشد و نه 

بیگانگان.

 سیطره واتساپ
و اینستاگرام

70درصدپهنایبانداینترنتکشوردراختیارزاکربرگ!

امیرمهدی صالحی
کارشناس فناوری اطالعات
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 تبلیغ شکم   بارگی
 هنر صنعت بیمه!

 
موضــوع بیمــه کــردن معــده یکــی از 
اینفلوئنسرهای اینســتاگرامی از سوی یک 
بیمه دولتی در حالی در روزهای گذشــته، 
واکنش های بسیاری را به خود متوجه کرده 
اســت که بیمه تعاون به عنــوان مجری این 
حرکت، آن را امــری رایج در دنیا می داند. 
اما سؤال اینجاســت که بیمه اعضای بدن 
اشخاص مشهور در دنیا با چه شرایطی انجام 
می شــود؟ و آیا این کار، اقدامی فرهنگی به 

شمار می آید یا ضدفرهنگ؟
پنج ســال پیش بود که برای اولین بار در 
ایران، حنجره ساالر عقیلی، خواننده فاخر 
و ملی از ســوی یکی از شرکت های بیمه به 
ارزش 500 میلیون تومان بیمه شــد. البته 
بیمه کردن حنجره خوانندگان در دنیا امری 
رایج است؛ زیرا تمامی سرمایه یک خواننده 
به حنجره اش است و اگر حنجره اش آسیب 
ببینــد، گویی تمامی ســرمایه خــود را از 
دست داده است؛ بنابراین بیمه آن، از سوی 
شرکت های بیمه، در واقع، کاهش ریسک 
سرمایه انسانی یک هنرمند به شمار می آید. 
این بیمه برای شخصی مانند ساالر عقیلی 
کــه خواننده ملی بوده و یک چهره فرهنگی 
به شمار می آید، امری پسندیده است و چه 
بسا، این انتظار وجود داشته باشد که دستان 
هنرمند یک نوازنده یا نقاش یا مجسمه ساز 
یا ذهن خالق یک موزیسین یا جوارح سایر 
هنرمنــدان نیز مورد حمایــت بیمه ها قرار 
گیرد؛ اما آیا بیمه کردن معده یک اینفلوئنسر 
اینســتاگرامی که تنها هنرش شــکم بارگی 
و منبــع درآمــدش تبلیغ و تهییــج مردم به 
شکم پرستی اســت، با بیمه کردن حنجره 
توانمند یک هنرمند ارزشــمند و ملی قابل 

مقایسه است؟
هنر یک هنرمند، بخشی از هویت ملی 
و فرهنگــی یک ملت به شــمار می آید که 
در طول نســل ها و قرن هــا، از هنرمندی به 
هنرمند دیگر منتقل شــده و امروزه بسیاری 
از هنرهای اصیل ملی، ســابقه ای عمیق و 
طوالنی در فرهنگ این مرز و بوم دارند؛ ولی 
در چنین هنر تبلیغ اینستاگرامی هم می تواند 
چنین ارزشی داشته باشد؟ حتی در فرضی 
که قائل به ارزش های اقتصادی کسب وکار 
یک اینفلوئنسر در تبلیغات فضای مجازی 
باشــیم، بازهم در وضعیت امروز کشور که 
وضعیت معیشــتی روز بــه روز برای مردم 
دشوارتر می شود و عده ای از مردم حسرت 
یک وعده شام در رســتوران را دارند، چرا 
باید زیرمجموعــه وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی که یکــی از وظایــف اصلی آن 
توجه به محرومانی اســت که بعضا گرسنه 
ســر بر بالین می گذارند، دســت به چنین 
 در 

ً
کج سلیقگی بزند و برندینگ خود را دقیقا

نقطه مقابل این افراد یعنی کسب  وکاری که 
به غذاهای لوکس اختصاص دارد، تعریف 

کند؟ 
واقعیت این است که امروزه بسیاری از 
هنرمندان کشور به خصوص در رشته های 
تجســمی و هنرهای دســتی با مشکالت 
جدی معیشــتی روبه رو هستند و از حداقل 
بیمه های درمانی یا تأمین اجتماعی مستمری 
نیز محرومند. هر از چند گاهی نیز انتشــار 
تصاویــری از وضعیت ســخت بازیگران 
معروف سینما در دوران کهنسالی نیز گواهی 
بر این مطلب اســت. در چنین روزگاری، 
شاید بهترین تبلیغ برای بیمه های تجاری، 
ارائه خدمات پایه به این هنرمندان باشــد تا 
ارزش های فرهنگی و هنری کشور نیز بیشتر 
از گذشــته حفظ شود و عالوه بر تکریم این 
هنرمندان، گامی برای رفع مشکالت اینها 

برداشته شود. 

فرهنگ

یادداشت 

   شعر       ادبیات    

روایــت زندگی پیامبــر )ص( از 
ســوی انتشارات شــهید کاظمی 
در دســترس عالقه منــدان قــرار 
گرفت.کتاب »چهــره تو قبله هر 
شاعر اســت« به قلم کمال السید 
و ترجمه حجت االســالم حسین 
ســیدی در قطــع رقعــی و 130 
صفحه با همکاری دفتر ادبیات به 
چاپ رســیده است. کمال السید 
در کتابش، خواننده را سوار قطار 

 تند 
ً
تاریخ  اســالم کرده و خواننده، همه صحنه ها را با ریتمی تقریبا

می بیند. عالقه مندان می توانند از طریق پایگاه رسمی انتشارات شهید 
کاظمی به نشــانی »nashreshahidkazemi.ir« یا از طریق ارسال 
نام کتاب به سامانه پیام کوتاه 3000141441 کتاب را دریافت کنند.

شاعر  هر  قبله 
روایتزندگیپیامبراکرم)ص(

کتاب »جایزه های خدا«، نوشته 
علی شعیبی، از جمله آثار منتشر 
شده طی سال های اخیر است که 
تــالش دارد با زبان قصه و با در 
نظر داشتن نگاهی نو، مباحث 
برای نوجوانان شــرح  دینی را 
دهد. این کتاب که انتشــارات 
قــدر والیت برای گروه ســنی 
نوجوان به چاپ رسانده، توانسته 
است با استقبال مخاطبان برای 

ســومین بار بازچاپ شود و در دسترس عالقه مندان قرار گیرد. 
از جملــه ویژگی های کتاب »جایزه های خــدا«، نحوه طرح 
موضوعات است که نویسنده توانسته با انتخاب عناوین مناسب، 

از پس این کار برآید.

خدا جایزه های 
داستانهاییازدلاحادیثمعتبر

برنامه نوروزی »نارنج و ترنج« 
با نگاهــی ویژه بــه فرهنگ و 
بخش هــای  شــامل  ادبیــات 
گفت وگوی ویــژه با هنرمندان، 
مختلف،  خواننــدگان  اجرای 
شعرخوانی و... خواهد بود و از 
حضور مهمانانی در حوزه های 
هنری، فرهنگی، اجتماعی و... 
بهره می بــرد. منصور ضابطیان 
از برنامه سازان مطرح تلویزیون  

پیش از این برنامه های رادیو هفت، مردم ایران سالم، صدبرگ، 
محاکات و... را در تلویزیون داشته است.این برنامه گفت وگو 
محور به تهیه کنندگی جواد فرحانی در 14 قســمت هر شــب 

حوالی ساعت 23 از شبکه دو سیما روانه آنتن می شود.

نارنج و ترنج
برنامهنوروزیشبکهدوسیما

شاهرخ صالحی 
روزنامه نگار

   برداشت    

حفره هایی که کار دست مان می دهد

چند روز پیــش بود که خبر اهدای جایزه بخش 
موسیقی نمایش چهلمین جشــنواره تئاتر فجر 
به یک فرد بهایی، حاشیه ســاز شد و حسابی در 
فضای فرهنگی و هنری کشــور پیچید. هرچند 
دبیرخانه جشنواره تئاتر فجر، در مقابل انتقادات 
از خودش ســلب مسئولیت کرد و در اظهاراتی 
عجیب، موضوع را به نهادهای امنیتی کشــور و 
مسئولیت آنها در شناسایی این مصادیق حواله 

داد.
 امــا این واقعیت را نمی تــوان انکار کرد که 

وقتی رسانه ها اسناد و شــواهد انتساب این فرد 
به فرقه ضاله بهائیت را ـ فرقه ای که دست ساخته 
استعمار ســیاه انگلیس است ـ منتشر می کنند، 
یعنی مســئله برای متولیان فرهنگی کشورمان، 
با این همه تشــکیالت عریض و طویل اداری و 
نظارتی، آنقدرها سخت نبوده و نیست که مراقب 

این باگ های عجیب و غریب باشند.
اما این فقط ظاهر ماجراست؛ باطن ماجرا، 
خألها و حفره های فکری و نظارتی در مدیریت 
فرهنگی کشــور اســت که اگر فکری برای آنها 
نشود، هر چند وقت یک بار باید شاهد این قبیل 

مسائل یا حتی نمونه های بدتر از آن باشیم.
مسئله اینجاســت که با وجود گذشت شش 

ماه از آغاز به کار دولت ســیزدهم، هنوز برخی 
گلوگاه هــای مدیریتــی کشــور ـ در حوزه های 
اقتصــادی، سیاســی، اجتماعی و  گوناگــون 
فرهنگــی ـ در دســت جریانــات غیربومی و 
غیرمعتقد به باورهای بنیادین انقالب اســالمی 
اســت که اگر دیر بجنبیم، زهرشان را به دولتی 
که امید را تا حد ملموسی در جامعه زنده کرده، 
خواهند ریخت. این خطــر در حوزه فرهنگ و 
هنر، به مراتب بیشتر و اثراتش به مراتب عمیق تر 

و تلخ تر خواهد بود. 
 کســی ایــن راه و روش را توصیه 

ً
البته قطعا

نمی کند که به بهانه کنار گذاشــتن افراد نفوذی 
و غیرمعتقــد در مدیریــت بخش های مختلف 

فرهنگی کشــور، خانه  تکانی افراطی شده و تر 
و خشــک را با هم بســوزانیم، اما عقل ســلیم 
حکم می کند که راه های نفوذ و به قول معروف، 
باگ های موجود در بخش های سیاست گذاری و 
اجرایی فرهنگ کشور را هرچه سریع تر مسدود 
کنیم و این هم میسر نمی شود، مگر با به کارگیری 
نیروهــای متخصص، متعهــد و دغدغه مند که 
هم ظرافت های مدیریــت فرهنگی و هنری را 
می شناسند و درک می کنند و هم در عین حال، بر 
سر اصول بنیادین اسالم و انقالب با کسی تعارف 
ندارند و صد البته، اگر خطایی مرتکب شوند، 
به جــای توجیه و فرار رو به جلو، عذرخواهی و 

جبران می کنند.

   کتاب    

حسین مهریزی
خبرنگار فرهنگی

نسیم اسدپور
دبیر گروه فرهنگ

هفته پیش بود که محمدرضا سرشــار، مدیر شبکه 
کودک با انتشــار پستی، خبر رفتنش از این شبکه را 
منتشر کرد. او نوشت: »این رفتن، از پس آمدنی در 
اردیبهشت 1394 بود. ایستگاه آغازین سفر شبکه 
کودک به سوی الگوی »رســانه مربی«. البته همه 
می دانستند که دیر یا زود سرشــار از شبکه کودک 
خواهد رفت و دلیلش نیز خبری بود درباره انتصاب 
او به ســمت معاون فرهنگی و اجتماعی معاون اول 

رئیس جمهور. 
در هر صورت سرشار رفت، در حالی که می توان 
گفت به نوعی او اولین سکاندار شبکه کودک بود. در 
این چند سال، نفس تأسیس این شبکه اقدامی ارزنده 
بود و اینکه به جز پخش انیمیشــن ها و کارتون های 
خارجی، برنامه هــای ویژه کــودک و نوجوان هم 
ساخته شد و برخی آثار کوتاه نیز با تالش نسل جوان 
فیلم سازان تولید و از این شبکه پخش شد، یعنی این 
شبکه توانست گام بلندی در ارتقای تولیدات حوزه 

کودک بردارد. 
تولیدات این شــبکه کم کم تنوع بیشــتری پیدا 
کرد و شــبکه کودک توانســت جای خــود را در 

بیــن خانواده های ایرانی و فرزندان شــان پیدا کند. 
از برنامه های ویژه خردســاالن تا ســنین نزدیک به 
نوجوانی، برنامه هایی بودند که توانســتند تا حدی 

مخاطب را راضی نگه دارند. 

 B6۰ از صعود دهه 
 تا افول دهه 9۰ 

واقعیت این اســت کــه تولید در حــوزه کودک، 
نمی تواند به راحتی تولید ویژه جوانان و بزرگساالن 
باشد؛ چراکه برخالف دهه های 60 و 70 که دوران 
طالیــی در حوزه تولیدات کــودک و نوجوان بود، 
دهه ۸0 و دهــه 90 در زمینه تولیدات ویژه کودکان 
و نوجوانان در هیچ عرصه ای از فیلم و سریال گرفته 
تا تولید کتاب، دوره درخشانی نبود. این حرف هم 
یک ادعا یا اغراق نیســت؛ زیرا هنوز هم تولیداِت 
قدیمی آن دو دهه است که توانسته کنداکتور شبکه 
کودک و نیز شبکه نوجوان )امید( را رونق ببخشد. 
از »قصه هــای مجید« گرفته تــا قصه های »خونه 
مادربزرگــه«، حتــی »هادی و هدی« و بســیاری 
تولیــدات دیگر. اگر ایــن تولیدات نباشــد یا اگر 
انیمیشن های خارجی ـ که بعضا بی ربط با فرهنگ 
 دست این دو 

ً
ایرانیـ  اسالمی نیز هستند ـ نبود، قطعا

شبکه نیز خالی می ماند.
اما ســؤالی که در این دوره و زمانه پیش می آید، 
این اســت که چــرا در روزگاری کــه امکانات و 

تجهیزات فنی تولید مانند امــروز نبود و پروژه های 
تولید به راحتی امکان پذیر نبود، آثاری به این خوبی و 
ماندگاری ساخته می شد، ولی امروز با این امکانات 
گسترده تولید و پخش، کنداکتور رسانه ملی به ویژه 
در شبکه های کودک و نوجوان از چنین آثاری خالی 

است؟! 
اگر این پرســش را دیروز یا امــروز از مدیری، 
مانند سرشار یا امثال او بپرسیم، پاسخ خواهند داد؛ 
کمبود بودجه! آن هم در حالی که تا جایی که دل مان 
بخواهد در این حوزه نیروی متخصص و عالقمند 
وجود دارد و ـ همانطور که گفته شد ـ امکانات تولید 
هم نسبت به دهه های 60 و 70 بسیار بیشتر شده، اما 
آنطور که باید و شاید کاری ماندگار و شایسته برای 
کودکان این سرزمین در دهه 90 ساخته نشده است. 
اگر هم کاری ساخته شــده، آنقدر ناچیز و کم بوده 
که به چشم نمی آید، وگرنه تجربه نشان داده است، 
کودکان و نوجوانان از آثار متفاوت و فاخر استقبال 
می کنند؛ مانند ســریال »شش قهرمان و نصفی« و 
فیلم ســینمایی »قهرمانان کوچک« که توانستند با 
داستانی شیرین و جذاب، فرهنگ حمایت از کاالی 

ایرانی را در بین بچه ها جا بیندازند. 

 B سنگرهایی که 
نباید از دست برود

ضعف رســانه ملی در تولیدات خاص برای حوزه 

کودک و نوجــوان در حالی ادامــه دارد که فضای 
مجــازی، پلتفرم هــای مختلف و انیمیشــن های 
خارجی آنقدر زیاد و در دسترس کودکان و نوجوانان 
هســتند که هر لحظــه غفلت، به معنی از دســت 
رفتن یک ســنگر در این نبرد فرهنگی خواهد بود؛ 
امــا مدیران ما از این نبرد فرهنگی غافل هســتند و 

خودشان را به بی خبری زده اند.
 در حالی که اگر به این حوزه حساس و راهبردی 
 کســانی را هم که 

ً
به قدر کافی بها می دادند، قطعا

ســعی در تولید آثــاری برای کــودکان و نوجوانان 
دارند، مورد حمایت و حتی تشویق قرار می دادند، 
نه اینکه نیروهای جوان و خــالق را با این بهانه که 
»کمبود بودجه داریم« پشــت درب های بسته خود 
نگه دارند و در ازای آن، درب های فرهنگی کشــور 
 در حوزه کــودک و نوجوان را به روی دشــمن باز 

بگذارند.
به نظر می رسد، مدیران فرهنگی کشور از جمله 
مدیران رســانه ملی، به جای کارهای ساختاری و 
شکلی، مانند تفکیک بخش کودک از شبکه نوجوان 
و ایجاد یک شبکه مستقل، با صدها نیرو و ساختار 
داخلی فرسایشــی و هزینه کرد منابع، کافی است 
قدری به محتوا و خوراکی که جامعه به آن نیاز دارد 
فکر کنند و با ریشه یابی وضع موجود، مسیر جدیدی 
را برای تولیدات فاخر رسانه ای برای آینده سازان این 

کشور باز کنند.

نگاه نسل فردا  به  شبکه کودک 
نقدیبرحالاینروزهایحساسترینشبکهسیما
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جبهه

   یادداشت    

دکتر مجیدی 

 
بالفاصله پس از شهر فاو، دو جاده اصلی 
بود؛ یکی از جاده ها ســمت راســت به 
طرف بصره می رفت )جــاده فاو ـ بصره( 
و دیگری مستقیم به سمت بندر ام القصر 
عــراق )فــاو ـ ام القصر(. محور لشــکر 
حضرت رسول)ص( در راستای جاده فاوـ 
ام القصر بود. روی جاده و چپ و راســت 
آن. طرف چپ جاده بیشتر جاها آب گرفته 
و ِگل و شل بود که در انتهای سمت چپ 
به خــور عبدالله می رســید و در پایین به 
دماغه ای که وصل می شد به خلیج فارس. 
ولی ســمت راســت جاده، بیابان بسیار 
وســیعی بود که در آن فصل سال، خاک 
 مرطوبی داشت و خیلی جاها روی 

ً
نسبتا

زمین ذره های ریز بلوری نمک به چشــم 
می خورد. درگیری هــای اطراف کارخانه 
نمک نفس گیر و ســخت بود. در یکی از 
پاتک های سنگین، ترکش درشتی پشت 
مچ پای محمد محبی را در باالی قوزک 
پاره کرد. در غوغــای پاتک و درگیری که 
رســیدگی به مجروحان به سختی میسر 
بــود، اردوان مجیدی خــود را به محمد 
محبی رساند. در آن شرایط و اوضاع بعد 
از درآوردن پوتیــن در عــرض چند دقیقه 
گوشت و رگ های پای محبی را باندپیچی 
کرد و به کمک چند نفر محبی را با اولین 
وســیله ای که رو به عقب می رفت؛ یعنی 
روی بدنه پی ام پی ســوار کــرد تا از خط 
مقدم به سمت بیمارســتان صحرایی در 
پشــت خط راهی و از معرکه خارج کند. 
کارخانه نمک بیش از سی کیلومتر جلوتر 
از شــهر فاو بود و برای رسیدن مجروحان 
به فاو و انتظار برای قایق و برگشتن از روی 
اروند و رســیدن به اورژانس و بیمارستان 
صحرایی ســاعت ها وقت تلف می شد. 
وقتی محمد محبی را با جراحت شــدید 
به اورژانس صحرایی رساندند، بالفاصله 
جــراح متخصص باندها را بــاز کرد و با 
تعجب پرسید چه کسی این زخم را بسته 
اســت؟ االن باید پایت قطع می شد ولی 
کســی که در آن شرایط و زیر تیر و ترکش 
کمکت کرده، چه مهارت و دقتی داشــته. 
پایت را مدیون او هستی که تمام رگ های 
قطع شــده را به خوبی تشــخیص داده و 
 درست روی هم بسته 

ً
شــریان ها را کامال

اســت. اردالن مجیدی بهیــار و امدادگر 
گردان تخریب بود و از قدیم همگی به او 
دکتر مجیدی می گفتیم. همیشه کسی که 
برای دردی نزدش می رفت، دست خالی 
برنمی گشــت. برای بیماری و رهایی از 
انواع دردهــا، از گزیدگی با عقرب گرفته 
و تــا هزارپا در گــوش و آموزش مقابله با 
حمالت شیمیایی و... همه دست به دامن 
او بودیــم. نمی دانم کی و کجــا آن همه 
مهارت را یاد گرفته بود. شاید هم حاصل 
تجربه و حضور طوالنی اش در جنگ بود.

بعد از پایان جنــگ برایم عجیب بود 
که بــا آن همه تجربه و مهــارت به دنبال 
پزشــکی نرفت و در رشــته مهندســی 
کامپیوتــر تحصیــل کرد. البتــه مدارس 
مهارت محور و ویژه ای را پایه گذاری کرد 
و در زمینه معماری ســازمان و مشاوره و 
طراحی ساختار ســازمانی خبره و در این 
زمینه صاحب تألیفاتی اســت. همچنین 
کتاب هایــی در حوزه آمــوزش و تعلیم و 
تربیت نوشــته اســت. راه اندازی دولت 
الکترونیک از جمله ایده های اوست. هنوز 
هم تمام بچه های گردان تخریب به رسم 
قدیم، او را »دکتر مجیدی« صدا می زنند.

در آســتانه 17 اسفندماه که سی وهشــتمین سالگرد 
شهادت فرمانده دلیر لشکر 27 محمد رسول الله )ص( 
است، یکی از سخنرانی های او را که حدود سه ماه پیش 

از شهادتش ایراد شده بود، مرور کردیم.
»... بسیجی ها آن شب طوری جنگیدند که شاید در 
طول جنگ، این نحوه جنگیدن آنها بی سابقه بوده باشد. 
جنگی که از ساعت 10 شب جمعه بیست وهشتم آبان 
شروع شد و تا ســاعت هفت صبح شنبه بیست ونهم 
آبان،  به شدت ادامه داشت. بچه ها به مدت 9 ساعت و 
15 دقیقه متمادی، یک روند و بی امان جنگیدند. اغلب 
گردان ها بر اثر شدت درگیری، مهمات شان تمام شد. 
مع الوصف برادرها از ادامه جنگ منصرف نمی شدند و 
می رفتند مین های کار گذاشته شده توسط دشمن را از 
زمین درمی آوردند و آنها را به طرف کماندوهای بعثی 
پرتاب می کردند، تا این مین ها منفجر شوند و جلوی 
پیشروی کماندوهای دشمن به طرف مواضع خودشان 
را بگیرند. آن شــب گردان حبیب بن مظاهر در مسیر 
هجوم خودش، دو یال مهم را در پیش رو داشــت. یال 
اولی را به ســرعت گرفت و بسیاری از بعثی های روی 
این یال را کشــت و تار و مار کرد و در ادامه پیشــروی 
خودش، آمد روی یال دوم. خاطرم هســت در همان 
لحظات برادرمان امیر چیذری، مسئول گردان حبیب 
در تماس بی ســیم خودش به من خبر داد:  یال دوم را 
گرفته ایم و اآلن بچه های بسیجی  ما، سرازیر شده اند به 

سمت یال سوم کانی مانگا.
حاال مطلب از چه قرار بــود؟ 13 نفر از بچه های 
گــردان حبیب، داشــتند به ســمت قله بعــدی جلو 
می کشــیدند که ناغافل می شــنوند یکی از باالی آن 
قله ها می گوید: » الله اکبر، الله اکبر، بچه ها بیایید این 
باال!« این 13 نفر بســیجی، از شنیدن آن صدا خیلی 
تعجب می کنند و به همدیگــر می گویند آخر چطور 
ممکن اســت کســی از ما روی آن قله رسیده باشد؟ 
هیچ کس جلوتر از مــا حرکت نمی کرد. مع الوصف 
بین خودشان می گویند شاید حواس مان جمع نبوده و 
یکی از خودی ها، توانسته خودش را برساند به باالی آن 
قله. لذا برای رفتن به همان سمت، از سینه ارتفاع باال 
می کشند، که یک دفعه،  از همان باال، یک قبضه تیربار 
دوشکا، رگباری از گلوله را به سمت این بچه ها سرازیر 
می کند و آنها را می زند؛ به طوری که نصف این13 نفر 
زخمی می شوند و تازه بعد از این قضیه است که بچه ها 
 آن 

ً
مشکوک می شوند و درصدد برمی آیند بفهمند واقعا

باال چه خبر است؟!
یکی از آرپی جی زن های بســیجی خیلی شجاع و 
رشــید حاضر در آن جمع 13 نفره، به اسم برادر علی 
هاتف؛ که اآلن جزء زخمی های گردان حبیب است، 
بالفاصله نارنجک می کشد و آن را پرتاب می کند توی 
همان سنگر دوشــکا و این جوری،  آن تیربار را از کار 
می اندازد. بعد این برادر، به همراه مســئول اطالعات 

عملیات گردان حبیب یعنی برادر اســالم لو که او هم 
زخمی شــده و اآلن تحت درمان قــرار دارد، دوتایی 
بلند می شوند و می روند به سمت آن موضع دوشکای 
منهدم شده. ضمن وارسی جسد دوشکاچی، می بینند 
چهره او بیشتر به ایرانی ها شباهت دارد تا به عراقی ها. 
جیب بلوز فرم او را که می گردند،  از داخل آن، کارت 
عضویت سازمان منافقین را پیدا می کنند. منتها این دو 
برادر ما،  مرتکب اشتباه بزرگی می شوند و آن کارت را 
همراه شان به عقب نمی آورند. آن کارت را با عصبانیت 
می زنند توی صورت جسد آن منافق معدوم و یکی دو تا 

بد و بیراه هم نثار منافقین می کنند.
بعد ایــن بچه ها، بعثی ها را می بیننــد که دارند از 
ســینه کش آن قله بــاال می آیند. اینهــا دیگر مهماتی 
نداشــتند و می بینند نزدیک است که توسط دشمن به 
اسارت گرفته شــوند. توی آن گیر و دار، متوجه شدند 
یک دانه نارنجک برای شان باقی مانده. یکی از بچه ها 
ضامن همان نارنجک را می کشــد و آن را به ســمت 
بعثی ها پرتــاب می کند و با اســتفاده از همین مجال 
اندِک زمین گیر شدِن دشمن،  سریع از آنجا عقب نشینی 

می کنند...«
روند مشارکت مســتقیم اعضای گروه تروریستی 
منافقیــن در جنگ تحمیلی، از اردیبهشــت 1360 با 
مذاکرات فشرده سه نفر از اعضای مرکزیت این فرقه 
به نام  های ابراهیــم ذاکری، پرویــز یعقوبی و مهدی 
ابریشــم چی با افســران اطالعاتی ســپاه یکم ارتش 
بعث و مقامات عالی رتبه سازمان امنیت عراق، برای 
فعال ســازی پایگاه های نظامی منافقین در کردســتان 
عراق و راه اندازی ایســتگاه فرســتنده رادیویی با نام 

»صدای مجاهد« آغاز شد. 
پس از شورش مسلحانه سازمان و فرار بنی صدر و 
رجوی به پاریس در نهم مردادماه 1360، مجموعه ای 
از اطالعات نظامی فوق العاده حساس نیروهای مسلح 
ایران در جبهه ها از ســوی بنی صدر با واســطه گری 
عناصر مرکزیت فرقه تروریســتی مجاهدین خلق به 
مأموران اطالعاتی مستقر در سفارت عراق در کشور 

بلغارستان تحویل داده شد.

معروف ترین این موارد که اسناد آن پس از سرنگونی 
رژیم صدام و دسترســی خبرنگاران رســانه های دنیا 
به آرشــیوهای فوق سری ســازمان امنیت رژیم بعث 
افشا شد،  مربوط است به لو دادن منطقه عملیاتی فکه 
جنوبی در اوایل زمســتان 1361 کــه به ناکامی بزرگ 
ایران در عملیــات والفجر مقدماتی در هفدهم بهمن 
همان سال منجر شــد. در حد فاصل تابستان 1360 
تا اواخر بهــار 1362 منافقین بــرای خوش خدمتی 
به حامیان بعثی شــان، از شــیوه های نفوذدادن عناصر 
 با 

ً
رده پایین ســازمان در یگان های رزمی ایران عمدتا

پوشش سرباز وظیفه و گاهی با عنوان بسیجی، استفاده 
می کردنــد. نقش این نیروهای نفــوذی به خرابکاری 
و زدن ضربات کم دامنه به نیروهای ایرانی مســتقر در 
خط محدود می شد؛  نظیر هدایت آتش توپخانه خودی 
بر ســر نیروهای عمل  کننده )مانند عملیات مسلم بن 
عقیل( یا جمع آوری اطالعات میدانی و سپس پناهنده 
شدن به یگان های ارتش بعث )قبل از عملیات والفجر 
مقدماتی( که شهید همت هم به آن اشاره داشته است.

پس از امضای قرارداد صلح سازمان با رژیم صدام 
از اوایل ســال 1362 و با عملیات والفجر2، عناصر 
 در خطوط مقدم جبهه ارتش بعث حاضر 

ً
سازمان رسما

شدند و نقش پیشــمرگان افتخاری را برای یگان های 
رزمی صدام ایفا کردند. 

شهید همت در زمانی که فرمانده سپاه قدر بود، در 
جلسه توجیهی مســئوالن رده های لشکری به فاصله 
4۸ ســاعت مانده تا عملیات والفجر مقدماتی، یعنی 
جمعــه 15 بهمن 1361 به نکته مهمــی در این زمینه 
اشاره می کند. آنجا که می گوید: »خدا شاهد است ما 
در عملیات مسلم بن عقیل، گردانی داشتیم که از دستور 
فرماندهی اطاعت نکرده بود و شــبانه از روی ارتفاع، 
پایین آمده بود و تا ســاعت 10 صبح، داشــت تماس 
می گرفت و به ما می گفت: من االن روی ارتفاع هستم! 

و اینجوری داشت به اسالم خیانت می کرد.
ما از مرکز پیام تیپ حضرت رسول)ص( با بی سیم 
این گردان تماس می گرفتیم و می پرسیدیم: گردان، تو 
االن توی محور خودت مستقر هستی؟ جای آن گردان 

روی ارتفاع »سلمان کشته« سومار بود. بعد که مسئول 
محور برای بازدید به سمت آن ارتفاع می رفت، دید این 
بی سیم چی از کنار ساحل رودخانه چمدان، دارد به ما 
می گوید:  من روی ارتفاع سلمان کشته هستم. می بینید 
که ما در طول این ســه ســال جنگ، این عذاب ها را 
کشیده ایم و انواع و اقسام حیله ها را دیده ایم، لذا از شما 
خواهش می کنم توجیه دقیق بی سیم چی های گردان را 

جدی بگیرید. 
در جبهــه غرب، در یکــی از یگان هــای ارتش، 
بی سیم چی ای حضور داشــت که در واقع یک منافق 
نفوذی بود. بعد همین نفوذی شــده بود بی ســیم چی 
دیده بان یگان سالح سنگین و در عملیات مسلم، گرای 
غلط را به مسئوالن آن توپخانه داد. نتیجه اش این شد که 
کلی از نیروهای تیپ 31 عاشورا، توسط اجرای آتش 
غلط توپخانه و کاتیوشــای خودی، شهید شدند. اگر 
خودتان این بی ســیم چی ها را حتی از حیث حفاظتی 
چک نکنید، اگر شــخصا بررســی نکنید تا مبادا یک 
عنصر نفوذی توی اینها باشد، خدا شاهد است چوب 
این اهمال را می خوریم. کافی است یک عنصر نفوذی 
توی این بی سیم چی ها باشد؛ با دادن گرای غلط، چنان 
آتش پرحجم توپخانه خودمان را هدایت می کند روی 
سر نیروهای خودی که اول از همه داد و بیداد خود شما 
به آسمان بلند می شود که؛ بابا آخر این دیگر چه جور 
اجرای آتشــی است؟! بعد تا بیاییم و دستور قطع آتش 
بدهیم، می بینید توی خط صد نفر، دویست نفر شهید 
 ســازمان آن واحدتان از هم 

ً
و زخمی شده اند و اصال

پاشیده شده است. 
یک شــب قرار بود یک گــردان از تیپ 27 و یک 
گردان از تیپ 31 از ســاحل رودخانه چمدان حرکت 
کند و بروند برای گرفتن ارتفاع سلمان کشته. تا وقتی 
این دو تا گردان حرکت نکرده بودند، هیچ آتشی روی 
بچه ها اجرا نمی شــد. درســت در ســاعت 10 شب 
که گردان ها حرکت کردند، ده تا گلوله کاتیوشــا روی 
سر این نیروها ریخته شــد. من و برادر مهدی باکری 
مات و متحیر از خودمان می پرســیدیم خدایا  آخر این 
گلوله ها را کی فرســتاده؟ بعد که دقت کردیم،  دیدیم 
گلوله ها دارند از سمت خودی اجرا می شوند. تا آمدیم 
دســتور قطع آتش بدهیم، کار از کار گذشته بود و تک 
ما در اینجا، برای دشمن  شروع نشده، کشف شده بود. 
تازه آن موقع بود که متوجه شــدیم هفت هشت نفر از 
دیده بان ها و بی سیم چی های شان نفوذی بوده اند که اینها 
را دستگیر کردند و به دادگاه انقالب تحویل دادند. در 
واحدهای ما، عنصر نفوذی هســت، کما اینکه دیدید 
 
ً
توی اطالعات عملیات لشکر 27 چنین موردی اخیرا

دیده شد...«
فرد مورد اشاره شهید همت، »مهدی سرواهرابی« 
از افراد نفوذی منافقین بود که پیش از عملیات والفجر 
مقدماتی در محور طاووســیه به دشمن پناهنده شد و 

اطالعات زیادی را به دشمن لو داد!
واقعیت، چیزی اســت که شــهید همت در جای 
دیگری از ســخنانش می گوید: »خــوب دقت کنید؛ 
 صحنه هایی دارد که شاید نشود آنها را توی 

ً
جنگ بعضا

کتاب ها نوشت... .«

بهبهانهسیوهشتمینسالگردشهادتسردارحاجمحمدابراهیمهمت

فرمانده هوشیار 
میثم 

رشیدی مهرآبادی
دبیر گروه دفاع مقدس

وقتی عکس سیدعلی اکبر مصطفوی را دیدم، باورم نمی شد. از 
آن سید با قد و قامت بلند و رشید، جز پوست و استخوانی باقی 
نمانده بود. چه کرده بودنــد با تو در اردوگاه  های حزب بعث؟ 
یــاد عکس هایت با امام افتادم. یــاد کارهایی که هیچ کس دل 
و جرئتش را نداشــت. وقتی ضبط صوت خانه ات را بردی به 
محوطه کاخ نیاوران و شبانه شاسی اش را زدی تا سرود »خمینی 

ای امام«، به گوش خانواده سلطنتی هم برسد... .

سرباز امام
   قاب    

ابراهیم را سه ماهه آبستن بودم. حالم خوب بود: یعنی از کاظمین 
تا کربال سر حال بودم، به کربال که رسیدم حالم بد شد. شب شد، 
گفتند: ببریمش دکتر. بردند، بعد آمدیم. گفتم: اآلن می روم پیش 
دکتر واقعی. رفتم حرم، سر گذاشتم روی شبکه های ضریح گفتم: یا 
امام حسین)ع(! من از خودم نمی ترسم که بروم. به حرف هیچ کس 
هم گوش نمی دهم. فقط می ترسم من قاتل این بچه بشوم. نگذار 
همچنین بالیی سرم بیاید. گریه می کردم، زیارت می کردم، حرف 
می زدم. برگشتم خانه و شــام را خوردم و خوابیدم. خواب دیدم 
نشسته ام پای ضریح دارم به این خانم های قدبلندی نگاه می کنم 
که روبنده  عربی دارند. به خودم می گفتم چه باحیا هستند اینها که 
یکی از آنها آمد پیش من و گفت خانم! گفتم: بله. دست کرد از زیر 
چادرش یک بچه قشنگ درآورد داد به من. چادرم را هی می کشید 
روی صورتــش می گفت: بچه ات که از دســت رفت؛ ولی برای 
اینکه دست خالی برنگردی این را بگیر با خودت ببر. به کسی هم 
نشانش نده. فقط یادت باشه اسمش را بگذار محمدابراهیم. او از 
ماست و پیش ما هم برمی گرده. صبح که بیدار شدم رفتم خوابم را 
برای مادر شوهرم تعریف کردم. گفت: باز یک پسر گیرت می آید. 
ذوق کردم. گفت: اما نمی خواهد به هر کسی بگویی. نگفتم. وقتی 

به دنیا آمد اسمش را گذاشتیم محمدابراهیم.
راوی:  بانو نصرت همت،  مادر شهید همت

اسمش را بگذار محمدابراهیم
   خاطره    

ســیدعلی اکبر مصطفوی وقتی در حوالی ســومار به اسارت 
نیروهای بعثــی در آمد، اگر می فهمیدنــد او از نیروهای گارد 
حفاظــت از فرح پهلوی بــوده و در همان حــال به انقالبیون 
پیوسته است؛ به طوری که مســئولیت گروه حفاظت از جان 
امام خمینی)ره( را به او ســپرده اند، بی شک جان سالم به در 
نمی برد. او خودش را ســیدعلی اکبر نیشابوری معرفی کرد تا 
همشهری هایش او را بشناسند و خبر زنده بودنش را به خانواده 
برسانند. سید، در کنار مرحوم ابوترابی، هدایت اسرا را بر عهده 
داشت و به همین دلیل، حدود 10 ســال در اردوگاه با شرایط 
سختش باقی ماند. کتاب »هنوز هم خروشان« درباره او منتشر 

شده است.

سیدعلی اکبر نیشابوری
   تازه ها    

قاسم عباسی
نویسنده و رزمنده دفاع مقدس
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 سردار ضیاءالدین حزنی، معاون هماهنگ کننده 
قرارگاه مرکزی جهاد سازندگی و محرومیت زدایی 
سپاه در گفت وگوی اختصاصی با صبح صادق 
از مأموریت هــای ایــن قرارگاه و کــم و کیف 
محرومیت زدایی سپاه گفت. در ادامه موجزی از 

این گفت وگوی مفصل را می خوانید.

 BBBB ســردار دربــاره تاریخچــه تشــکیل  
در  محرومیت زدایــی  مأموریــت  و 
قــرارگاه مرکــزی جهاد ســازندگی و 
محرومیت زدایی سپاه توضیح بفرمایید.

مأموریت اصلی سپاه برقراری امنیت پایدار و صیانت 
از انقالب و دفاع از نظام مقدس جمهوری اسالمی و 
دستاوردهای انقالب است. پس از جنگ، سپاه قرارگاه 
ســازندگی را از ظرفیت های مهندســی خــود که در 
جنگ شکل گرفته بود، تشکیل داد. این قرارگاه دست 
راســت دولت در آبادانی کشور بود. سپاه به این نتیجه 
رسید که افزون بر ســاختن خود پروژه ها، مانند سد و 
پل و بزرگراه به مــردم اطراف پروژه ها هم نیم نگاهی 
داشته باشــد؛ برای نمونه اگر آنجا مشکل زیرساختی 
در جاده، پل، مســجد، مدرســه و... دارنــد، به آنها 
هم رســیدگی کند.  سال 13۸0 به این نتیجه رسیدیم 
کــه افزون بــر قرارگاه های تخصصــی در حوزه های 
سدسازی، راه سازی، تونل سازی و... قرارگاه دیگری 
هم بــرای محرومیت زدایــی نیاز اســت؛ بنابراین، 
قــرارگاه محرومیت زدایــی »کوثر« شــکل گرفت. 
بحــث محرومیت زدایــی از مناطق محــروم اطراف 
پروژه ها را در ایــن قرارگاه پی گرفتیم.  با پشــتیبانی 
مالی قــرارگاه خاتم االنبیاء، این قــرارگاه قوام یافت و 
بعدها بنا بر این شد که دیگر نیروهای سپاه هم در این 
قرارگاه همکاری کنند؛ برای نمونه نیروی زمینی سپاه 
یگان های مهندســی فراوانی در سطح کشور دارد که 
از اینها هم اســتفاده شد، همچنین نیروی دریایی سپاه 
در جنوب و مناطق مأموریتی خود یگان های مهندسی 
با تجهیزات خوبــی دارد که از ایــن ظرفیت ها برای 

محرومیت زدایی استفاده شد. همچنین هوافضا، نیروی 
قدس و بیمارستان های سپاه که از همه این ظرفیت ها 
برای محرومیت زدایی می توان استفاده کرد. بر اساس 
این، ســپاه قرارگاهی با عنوان قــرارگاه مرکزی جهاد 
سازندگی و محرومیت زدایی سپاه تشکیل داد که کار 
آن هماهنگ سازی و پشتیبانی از همه واحدهایی است 
که محرومیت زدایی در ســپاه انجام می دهند. آمایش 
سرزمینی واحدهای محرومیت زدایی و تعیین مأموریت 

برای این مجموعه ها از دیگر کارهای قرارگاه است.

 BBBB از طــرف دولت ها با شــما همکاری   
همکاری  بیشتر  دولت  کدام  می شود؟ 

کرد؟
شــکر خدا دولت ها همکاری کردنــد و برای این 
قرارگاه یک ردیف بودجه مستقل محرومیت زدایی 
باز شــد و یک قدم دولت و چند قدم ما برداشتیم و 
پیش رفتیم. البته آمار فعالیت های ما به روز است و 
مناطق محروم، صعب العبور و مناطق مأموریتی سپاه 

در اولویت فعالیت ها قرار دارند.

 BBBB قــرارگاه چــه فعالیت هایــی انجام  
می دهد؟

مجموعه کارها در چهار عرصه اســت: اول کارهای 
عمرانی در اولویت ماست؛ چراکه اولویت و خواست 
مردم هم ابتدا کارهای عمرانی و زیرساختی است؛ از 
جمله راه، آب، مســجد، خانه عالم، خانه بهداشت، 
غسالخانه، کتابخانه و در کل هر فعالیت عمرانی که 
مــردم اعالم نیاز می کننــد.  دوم پروژه های فرهنگی 

و مذهبی اســت، برای نمونه مردم فضایی در منطقه 
داشــتند که می خواســتند آن را  دارالقرآن کنند و ما 
برای شان تجهیز کردیم. کارهای غیر عمرانی که نیاز 
مردم اســت و مردم دنبالش هستند، مانند جهیزیه و 
رزمایش های مواسات و کمک های مؤمنانه و سبدهای 
معیشتی و ورزشی و فرهنگی برای روستاها، سبدهای 
آموزشــی برای مدارس و نوشــت افزار و... عرصه 
دوم اســت. عرصه ســوم امنیت غذایی و در بحث 
فعالیت های حمایتی از باغداران، دامداران، چوپانان 
و فعالیت های کشــاورزی، مانند دامپزشکی و تولید 
مواد غذایــی و این قبیل امور اســت. عرصه چهارم 
اشتغال زایی اســت، مانند ایجاد کارگاه ها، دامداری 
و تولیــدی. در کل این فعالیت هــا در چهار عرصه 
عمرانی، غیر عمرانی، امنیت غذایی و اشــتغال زایی 

تنظیم و اجرا می شود.

 BBBB بــرای تأمین نیازهای خــود در بحث  
جهیزیه و ســبدهای مختلفی که اشاره 
کردیــد، از چه ظرفیت هایی اســتفاده 

می کنید؟
حجم و تعداد جهیزیه و ســبدهای مختلف خیلی 
باالســت و ما برای تأمین اقالم نیاز اســت که یک 
مرکزیت داشــته باشیم؛ بنابراین، در بحث جهیزیه 
به صورت مســتقیم از کارخانه هــای داخلی اقالم 
تأمین می شود، در بحث تأمین جهیزیه و اقالم مورد 
نیاز در انواع سبدها استفاده از ظرفیت های داخلی 
سبب رونق تولید و اشتغال شده است. االن بعضی 

کارخانه ها سه شیفت برای تأمین اقالم مورد نیاز ما 
فعال شده اند. ما هم رونق و جهش تولید را داشتیم 
و هم اشتغالزایی که کمک شایانی در بحث جمعیت 
خواهد بود و هم زوج جوان به خانه بخت می روند 
و هم کارخانه ها فعال می شوند و کارگرها فعالیت 

می کنند.

 BBBB لطفــا توضیحات بیشــتری در زمینه  
همکاری دولت ها بدهید.

در بحث همکاری دولت ها در این چند ســال و چند 
دولتی که ما تجربه کردیم، خیلی تفاوتی وجود نداشته 
اســت و همه همکاری داشــتند؛ اما مشکل اصلی در 
کم بودن اختیارات فرمانداران و اســتانداران اســت و 
تمرکز اختیــارات در مرکزیت که اگــر این اختیارات 
میان فرمانداران و مدیران کف و رده نهایی تقسیم شود، 
کمک شــایانی برای بهتر انجام شدن مأموریت های ما 
خواهد بود. بیشتر فرمانداران ما در همه دولت ها مردمی 
و مردم دوست هســتند و اگر اختیارات بیشتری داشته 
باشند ،خیلی بیشــتر می توانند به مردم خدمت کرده و 
رضایت مردم را جلب کنند. مشکالتی هم داشته ایم. 
در کل منظورم این اســت که در قوانیــن این موضوع 
لحاظ شود که اگر مسئولی را در جایی می گذاریم، باید 
به او اختیارات کامل بدهیــم؛ اما از آن طرف از او کار 

بخواهیم و خیلی سر سخت هم کار بخواهیم.

 BBBB.نکته نهایی شما را می شنویم  
من فقط در انتهــا می گویم که خدمت به مردم وظیفه 
ماست و این نعمتی است که خدا به ما داده است، ما 
بهترین مردم دنیا را داریم و خدمت به این مردم موجب 
افتخار است؛ مردمی که عزیزان خود را به دفاع مقدس 
و دفاع از حرم می فرستند و همیشه در صحنه حضور 
دارنــد. با خدمت باید رضایت مــردم را جلب کنیم 
و این وظیفه همه ماســت و به اعتقاد بنده اگر در این 
مأموریت هم از کار زیاد بمیریم، رواســت. حضرت 
آقا فرمودند که از سپاه راضی هستم و یکی از حامیان 
اصلی محرومیت زدایی ســپاه شخص ایشان است و 
ایشان فرمودند که سپاه می تواند صد برابر این هم کار 
کند. حاج قاسم سلیمانی یکی از مهم ترین حامیان و 
همراهان ما بود. او خود در راه انجام امر والیت شب 
و روز و خواب و خوراک نداشــت و در همین مسیر 
هم شهید شد. با وجود این همه مشغولیت حاج قاسم 
همواره پیگیر محرومیت زدایی و کمک در این امر به ما 

بود. باید به مردم عزیزمان خدمت کنیم.

پاسدار

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

   روی خط    

  اقساط اسفند ماه 
از فیش کارکنان کسر نشود

09120008949/ مسببان وضع موجود 

کشور تا کی همچنان بر کرسی های نظام 
در بخش های مختلف تکیه خواهند زد؟! 
امروز مردم منتظر پاســخگو کردن همه 
کسانی هســتند که در دولت قبل هشت 
سال فشارهای مختلف را بر مردم و کشور 

تحمیل کردند.

از  تا  پاســداران  مــا   /09140008961

آمریــکای کثیف و ترامــپ قمارباز قاتل 
انتقام نگیریم، آتش خشــم مان فروکش 

نمی کند.

 سنوات تحصیلی 
ً
09920005877/ لطفا

افسران دانش آموخته لحاظ شود.

 
ً
09140007939/ مسئوالن محترم لطفا

طرح تبدیل وضعیــت فرزندان ایثارگر را 
بــرای نیروهای خرید خدمت ســپاه هم 

اجرا کنید.

ســال  از 20  بیــش   /09120008949

اســت که بخاری هــای گازی با کمترین 
مصــرف و باالتریــن بازدهــی و بدون 
آلودگی در کشورهایی، مانند ژاپن استفاده 
می شــود کــه مزیت هــای فوق العاده ای 
دارد. وزارتخانه هــای صنایع و نفت و... 
با همکاری در تولید ایــن نوع بخاری ها 
می تواننــد کاهــش چشــمگیر مصرف 
گاز و آلودگی هــوا را به ارمغان بیاورند./ 

»موسیوند«

09140008961/ مســتدعی اســت در 

صورت صالحدید در هفته پاسدار عالوه 
بر عضویت های مختلفــی که تجلیل به 
عمل می آیــد، از خانواده های شــهدای 
مدافعان حرم و بازنشسته های شایسته ای 
کــه معنویت های دوران دفــاع مقدس را 

حفظ کرده اند، نیز تجلیل شود.
 

09180000429/ خواهــش می کنیم به 

مسئوالن سپاه برســانید که در اسفند ماه 
اقساط را از فیش کم نکنند.

09110004944/ چــرا مــدت کســر 

خدمت بســیجی مندرج در کارت پایان 
خدمت پاســداران جزء ســنوات مثبت 
مدتــش بــه حســاب نمی آید؟»یزدانی 

گلوردی« از نکا

09150002150/ عید بزرگ  نیمه شعبان 

را به همه پاســداران انقالب اسالمی که 
امروز در صف اول  ایجاد کنندگان زمینه 
ظهور منجی عالم بشریت هستند تبریک 

می گوییم.

09380005638/ در کنــار نــام بزرگ 

جانبازان انقالب اسالمی و اکرام و ستایش 
آنــان  نبایــد از زحمات و ســختی های 
خانواده آنهــا فراموش کرد. مــا خود را 
مدیون این خانواده ها می دانیم و قدردان 
لحظه به لحظه زحمات و سختی هایی که 

متحمل شدند هستیم.

09110007914/ تحقق شعارهای سال 

که رهبر معظم انقــالب تعیین می کنند 
متاسفانه در دولت گذشته با جدیت دنبال 
نشد، از مســئوالن دولت انقالبی تقاضا 
داریم در سال پیش رو با همت و جدیت 
برای تحقق ایران قوی و اقتصاد متکی بر 

قدرت داخلی حرکت کند.

معاونهماهنگکنندهقرارگاهمرکزیجهادسازندگیومحرومیتزداییسپاهتأکیدکرد

خدمت به مردم  رسالت  سپاه

 ســازمان تربیت بدنی بسیج را می توان از نهادهای 
تأثیرگــذار در ورزش امــروز ایران دانســت که در 
ســال های گذشــته در ورزش کارهــای بزرگــی 
انجام داده اســت؛ از ساخت ســالن های ورزشی 
تــا راه انــدازی پایگاه های اســتعدادیابی ورزش و 
فعالیت های گسترده در زمینه همگانی و قهرمانی. 
سرهنگ ابوالفضل قلی پور، رئیس سازمان ورزش 
بســیج در گفت وگو با خبرنــگار هفته نامه »صبح 
صادق« گفت: »به دنبال تالش برای تحقق منویات 
رهبر معظم انقالب در حوزه ورزش، به ویژه ورزش 
همگانی هســتیم.« رهبر حکیم انقالب اســالمی 
جوانان کشور را به سه مسئله مهم رهنمود کرده اند؛ 
تحصیل، تهذیب و ورزش. هدف ما در تربیت بدنی 
نیروی مقاومت خدمت رســانی بیشــتر به مردم و 

بسیجیان در امر ورزش است.
وی با بیان اینکه با بهره گیری بیشتر از تجربیات 
گذشته و ادامه مسیر به دنبال ارتقای ورزش بسیج در 
سطح کشور هستیم، با تأکید بر نگاه تخصصی در 
ورزش بسیج گفت: »برای دستیابی به این موضوع 
به همکاری همه پیشکسوتان و صاحب نظران نیاز 
داریم؛ به همین منظور تشکیل هیئت های راهبردی 
و اندیشــه ورز، حفظ آمادگی گردان ها، سرکشــی 
مرتــب به تربیــت بدنی نواحی و حفــظ و جذب 
استعداد های ورزش کشور برای حضور قدرتمند در 
عرصه ورزش حرفه ای و قهرمانی در دستور کارمان 
قرار دارد. ضمن اینکه در این راه از توجه به ورزش 

همگانی غفلت نخواهیم کرد.« 
رئیس ســازمان ورزش بسیج تأکید کرد: »برای 
فرهنگ ســازی در ورزش و توسعه ورزش همگانی 
و نشــاط در جامعــه ورزش پایگاه های بســیج در 

مســاجد را تقویت می کنیم. بدون تردید دستیابی 
به چنین هدفی می تواند نقش بســزایی در توســعه 
ورزش همگانی داشــته باشد. نشــاط اجتماعی و 
تقویت ورزش همگانی فرصتی اســت برای ما تا با 
پرورش جوانــان متعهد و متخصص در امر ورزش 
آینده انقالب اســالمی را بهتر بسازیم و نقش خود 
را در تحقق جامعه پویا، ســالم و پرنشاط به خوبی 

ایفا کنیم.«
وی با اشاره به خدمات بسیج به مردم خاطرنشان 
کــرد: »یک نمونــه روشــن دیگر، ســازماندهی 
گروه های جهادی و ســالمت در حاشیه شهرها و 
مناطق کم بضاعت که از نظر معیشتی و آسیب های 
اجتماعی دچار مشــکل هســتند، صورت گرفت. 
پس از شناسایی، افرادی که ناهنجاری های اسکلتی 
دارند با مشــاوره های ورزشی به دنبال مرتفع کردن 
درمان و اصالح حرکتی و اینکه مشکل شان حادتر 

نشود به پزشک معرفی شده اند.«
یکی از مهم ترین برنامه های بســیج، راه اندازی 
پایگاه های استعدادیابی و پشتوانه سازی برای ورزش 
کشــور اســت، برنامه ریزی کرده ایم که پایگاه های 
اســتعدادیابی را بــه خانه هــای تخصصی ورزش 
تبدیل کنیم تا فعالیت های آن گسترده تر شود. طبق 
تفاهم نامه ای که بــا وزارت و تربیت بدنی آموزش 
و پرورش بسته شــد، قرار است با همکاری مربیان 
ورزش در مدارس و با انجام غربالگری از رده سنی 
۸ تا 12 سال استعدادیابی صورت گیرد و ماحصل 
این همــکاری معرفی به پایگاه های اســتعدادیابی 
باشد. در نهایت خروجی پایگاه های استعدادیابی را 
در باشگاه مقاومت که نماد حضور بسیج در ورزش 

حرفه ای و لیگ های کشوری است، می بینیم.
قلی پــور در ادامه گفــت: »در ســال 1400 با 
تحقیقات راهبردی که در زمینه ورزش انجام شد و با 
تغییر رویکرد در عرصه استعدادیابی توانستیم تعداد 

پایگاه ها را از 292 به 700 پایگاه ارتقا دهیم.«
رئیس سازمان ورزش بسیج کشور درباره اهمیت 
بخــش ورزش بانوان، تصریح کــرد: »50 درصد 
جمعیت کشور را بانوان تشکیل می دهند. در بسیج 
کشور، نیمی از خواهران بسیجی در عرصه ورزش 
فعال هســتند که این نشــان از اهمیت و اثرگذاری 
ورزش بر سالمت افراد و جامعه است. هر برنامه ای 
 در کنــار هم برای 

ً
کــه برای آقایــان داریــم، قطعا

خواهران هم داریم.«
وی توســعه زیرســاخت ها را از الزامات مهم 
ورزش و افزایــش رفــاه عمومی می دانــد. اتخاذ 
تصمیمات سازنده فرماندهان محترم و توجه ویژه ای 
بــه ورزش و امر زیرســاخت ها در ورزش دارند و 
حمایت های بسیار خوبی داشتند، باید تشکر کنم. 
بــرای گســترش ورزش همگانــی و عملی کردن 
توصیه های رهبر معظم انقالب حدود 2500 سالن 
بسیج برای توسعه ورزش همگانی در اختیار عموم 

مردم قرار گرفته است. 
رئیس سازمان تربیت بدنی بسیج کشور تصریح 
کــرد: »با طرح های ورزشــی در دســت اقدام این 
ســازمان و بهره برداری از آنها کمک قابل توجهی 
به توسعه وتکمیل زیرســاخت های ورزشی کشور 
خواهد شــد و در آینده می تواند به توسعه فرهنگ 
ورزش های ملی و پهلوانی در همه رده های سنی در 

کشور کمک کند.«

ســرهنگ قلی پور با اشــاره بــه اهمیت بحث 
آموزش، گفــت: »یکی از ضروریــات و نیازهای 
توســعه تربیت نیروهای انسانی متخصص و وجود 
زیرســاخت ورزشی اســت و به همین دلیل در هر 
سازمانی توجه به امر آموزش برای توسعه ضروری 
است.« وی در پاسخ به این پرسش که به منظور کم 
کردن هزینه های مردم برای آمدن به ســمت ورزش 
چه برنامه  هایی دارید، خاطرنشان کرد: »در صورتی 
که همه نهادهای مســئول جوانان، مانند بســیج، 
بهزیستی، ستاد مبارزه با مواد مخدر، سپاه، وزارت 
ورزش و... دست به دست هم بدهند و امکاناتی در 
تمامی رشته های ورزشی با قیمت ارزان ارائه دهند، 
مردم بیشتری می توانند به سمت ورزش گرایش پیدا 
کنند. اگر این جامعیت را در فراهم کردن امکانات 
رشــته های مختلف ورزشــی مورد نیاز قشرهای 
مختلف مورد توجه قرار دهیم و این همدلی به وجود 
بیاید، می توانیم ورزش همگانی را گسترش دهیم. 
امیدوارم با حمایت هایی که هیئت رئیســه سازمان 
بسیج مستضعفین انجام می دهد، بتوانیم تکالیف مان 
را به خوبی انجام دهیم. معتقدم بستر خیلی خوبی 
در بســیج برای ورزش آماده شده و هنر و مدیریت 
ماســت که از توانمندی های خیل عظیم بسیجیان 

استفاده کرده و برنامه های مان را عملی کنیم.«

رئیسسازمانورزشبسیجدرگفتوگوباصبحصادقخبرداد

راه اندازی 700 پایگاه  استعدادیابی
سعید قاسمی

خبرنگار

 زهرا مغازه ای
خبرنگار

جناب آقای مجید غالمرضا معاون محترم تربیت و آموزش عقیدتی سیاسی سپاه
با تأسف و تأثر فراوان درگذشت پدر گرامی تان را به جناب عالی و خانواده محترم تان تسلیت عرض کرده و از 

درگاه حضرت حق برای آن عزیز سفر کرده غفران الهی و برای همه بازماندگان صبر و اجر مسئلت می کنیم.

معاونت سیاسی و هفته نامه صبح صادق
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اخالص

دفعه اولی که حسین به سوریه رفت 
خیلی به ما سخت گذشت، نه تنها 
روزشماری می کردیم برای بازگشتش؛ بلکه 
ثانیه ها را هم می شمردیم تا برگردد. یک روز 
تمــاس گرفــت و گفت سه شــنبه  شــب 
برمی گردد، بی نهایت خوشــحال شدیم. از 
ساعت ده شب در فرودگاه امام خمینی با یک 
ســبد گل بزرگ منتظر برگشت او بودیم که 
 برای ساعت سه هواپیمایش روی زمین 

ً
تقریبا

نشست. تمام مدت پشت شیشه های سالن 
پرواز قرآن می خواندیم و ذکر می گفتیم تا از 
روی پله ها دیدیمش. شــاد و خوشــحال به 
سمتش رفتیم. از گیت بیرون آمد تا ما را با آن 
سبد گل بزرگ دید، با غم بزرگی که در چشم 
و صدایش نمایان بود، گفــت: »تو رو خدا 
برید اون طرف و گل رو مخفی کنید.« ما هم 
خودمــان را از گیــت دور کردیم. وقتی آمد 
بیــرون و از او علت را جویا شــدیم، با حال 
عجیبی گفت: »تو این پرواز چند تا شــهید 
آوردیــم، تازه خیلی از شــهدا در منطقه جا 
موند، می ترسم پدر و مادر یکی از شهدا این 

دسته  گل ها رو ببینه و آه بکشه!« 
به نقل از مادر شهید
حسین معزغالمی

حســین معزغالمــی، ششــم فروردین ماه 
ســال 1373 در امیدیــه اهواز)پایگاه پنجم 
شــکاری( متولد شد. وی از مداحان و سینه 
ســوختگان اباعبدالله الحســین)ع( بود و 
همواره برای مصائب اهل  بیت)ع( مداحی و 
نوحه خوانی می کرد. بعد از دیپلم به دانشگاه 
امام حســین)ع( راه یافت. معزغالمی که از 
اعضای فعال پایگاه بســیج قمر بنی هاشــم 
حوزه 113 تهران بود، بــرای دفاع از حریم 
اهل بیت)ع( و اســالم عازم ســوریه شــد. 
حسین روز جمعه 4 فروردین ماه سال 1396 
در منطقه حماء سوریه به شهادت رسید. پیکر 
پاکش را در هشتم فروردین ماه در قطعه50 

بهشت زهرا)س( به خاک سپردند.

دیدار یار
بهار از راه می رسد، نغمه مرغان سحرگاهی 
و نسیم نوروز بر دشــت و صحرا نقشی نو 
می زند. دل ها و جان ها پذیرای قدوم بهارند. 

چه انتظار شیرینی و چه وصل جان بخشی!
اما ای آقای همه خوبی هــا! ای بهترین 
حال هــا و ای آرام بخش دل ناآرام ما! بهار ما 
آمدن شماست، آنچه دشت و کویر دل ما را 

سبز و بهاری می کند، مژده آمدن شماست! 
نــوروز مــا شــمایید آقاجــان! دل ما 
مدت هاســت که در زمســتان آلودگی ها و 
تیرگی ها دســت و پا می زند. اگر چه الیق 
نفس های بهاری شما نیستیم، اگر چه آنطور 
که باید در استقبال از شما و ظهورتان، دل را 
فدا نکردیم و از جان مایه نگذاشتیم، اما بهار 
کاری به درختان خشــک و شوره زار ندارد، 

می آید و همه را از نو می سازد.
جانان ما! تا شــما نباشــید، معنای بهار 
تکمیل نیســت، شکفتن کامل نیست و دنیا 
هنوز یک پای تکاملش می لنگد. شــما به 
شــوره زار دل ما نگاه نکنید، به ســاقه های 
بهار  بنگرید.  منتظران مخلص تان  شکننده 

برای ما با شماست که معنا می شود:
بهار است و بهار است و بهار است

گل سرخ و سفید و الله زار است
بهار مردمان عید است و نوروز

بهار عاشقان دیدار یار است

حسن ختام

   قبیله عشق    

امام حسن عسکری)ع(: خداوند متعال، خلق را بیهوده نیافریده است؛ بلکه آنان را به قدرتش آفریده و 
برای آنها گوش و چشــم و دل و عقل قرار داده، آن گاه پیامبران را که مژده دهنده و ترســاننده هستند، به 
سوی شان برانگیخت تا به طاعتش دستور دهند و از نافرمانی اش جلوگیری فرمایند و آنچه از امر خداوند 
و دین شــان نمی دانند، به آنها بفهمانند و بر آنان کتاب فرستاد و به سوی شان فرشتگان برانگیخت تا آنها 
لی که بر ایشان روا داشته، واسطه باشند.           بحاراالنوار ج50 ، ص228

ّ
میان خدا و پیامبران به واسطه تفض

واسطه بین خدا و خلق
   صادقانه    

هر مرحله جدید از زندگی، قابلیت های جدیدی می خواهد، پس استعداد تازه ای را شکوفا می کند. بهار 
که از راه می رســد، دیگر آن درخت خشک و بی بار و بر را نیاز ندارد، پس درخت شکوفه می زند، رود 
جریان می گیرد و پرندگان نغمه ســر می دهند. در شروع هر مرحله از زندگی باید تغییر را از درون آغاز 
کرد، باید خودســازی را شــروع کرد و اوج گرفت. ساختن خود، ساختن زندگی است، پیام بهار شاید 

همین باشد.

بهار پیام 
   صبحانه    

 بهار روی دار قالی می نشــیند و شــروع 
می کند به نقشــه خواندن: »دو تا الکی 
جــای خودش، ســه تاســبز، 4تا نخــودی جای 

دارچینی، آبی کنار می شینه...«
گلی کناری ایســتاده و بــا کرک هایی که روی 
زمین ریخته، بازی می کند. از صدای پر نشاط بهار 
لجش می گیرد و با لحنی معترض می گوید: »اآلن 
 برات مهم نیست چه خبره؟«

ً
تو خوشحالی؟ اصال

ـ معلومه کــه ناراحتم! اما چیــکار کنم؟ غصه به 
غصه هاشون اضافه کنم؟ امسال چقدر گندم و ذرت 
رو به قیمت خریدن؟ بابا یه گوشــی نتونست برای 
امیر بخره که به درســاش برسه، حاال من بیام بگم 

جهاز بده برم سر زندگیم؟ کی گفته وظیفه شه؟
گلی با اکراه و زیرلب می گوید: »آخه تو و اکبر 
خیلــی وقته همدیگه رو می خواین، پســر خوبیه، 
اگه بره و پشــیمونش کنن چی؟« بهار، بغضش را 
می خورد و نخ ســفیدی از میــان انبوه نخ ها بیرون 

می کشد.
ـ بابا حرف بدی نزد، گفت یه سال صبر کنید بتونم 
مختصر جهازی جور کنم، توقع زیاد نداشته باشید! 
نمی دونم چرا بهشــون برخورد... این حرفا رو ول 

کن بیا باال قسمت خودتو تموم کن، زودباش ظهر 
شد... تلفن خانه چند باری زنگ می خورد، اما هیچ  
یک از دخترها حوصله جــواب دادن ندارند. بهار 
نقشه می خواند و گلی در سکوت خفت می زند. در 
ذهن شان اندوه و خشم شعله می کشد. اندوه کشت 
و کار بی نتیجه بابا و خشم از شرایطی که روز به روز 
بدتر می شــود. بهار از پشت دار قالی بلند می شود 
و آهی از ســر درد می کشد. عضالت خشکش را 
ورزش می دهد، ســری به غذای ظهر می زند و با 
یک ســینی چای برمی گردد. بعد طوری که اندوه 
چهره اش معلوم نباشــد، می گویــد: »تازه خوب 
شــد، اگه خانواده اکبر واقعا منو بخوان االن معلوم 
می شــه...« هنوز حرف بهار تمام نشده که صدای 
باز شــدن در و »گلبهار« گفتن بابا می آید. همیشه 

دخترها رو اینطور صدا می زند.
ـ گلبهار بابا! بدویید ببینم، برید کمک مادرتون کنید.
مادر با چهره ای خندان وارد می شــود. انگار نه 
انگار که دیشب با خواســتگار دخترشان به توافق 
نرسیدند و حسابی دمق بودند. خسته و کوفته روی 
زمین می نشیند. دو تا بلوز خوشرنگ از توی نایلونی 

بیرون می کشد و به طرف دخترها می گیرد.
ـ تلفنو چرا جواب نمی دید؟ البد گوشــیتم دست 
امیــره رفته خونه یونس عمــو درس بخونه... بهار 
چایی جلوی بابا می گذارد و لیوانی آب به دســت 
مادر می دهد. مشــتاق اســت که دلیــل این همه 

سرخوشی را بداند. بابا چایی اش را داغ داغ هورت 
می کشد و تمام نشــده حرف می زند: »رفتیم اداره 
کشــاورزی، قرار شــد پیش  خرید کنن گندم رو، 
آموزش کشت قارچ گذاشتن، مادرت می ره شمام 
یاد بگیرید، درآمــدش خوبه، یــه وام ازدواجم به 
بچه های کشــاورزا می دن، خبر از خیریه مسجدم 
گرفتــم، معرفی می کنن یه جایی تو شــهر نصف 
جهیزیه رو می دن، غصه نخور جور می کنه خدا...«
گلــی از روی تخته پایین می پــرد. بهار لبخند 
تلخی می زنــد و با خودش به حرف های گلی فکر 
می کند: »اگه بره و پشیمونش کنن چی؟« بغضش 
را قورت می دهد و به سمت آشپزخانه می رود. باز 
هم صدای تلفن بلند می شــود. بابا گرم و صمیمی 
در حال حرف زدن اســت. وارد هال می شود، مادر 
و گلی را می بیند که با اشــتیاق سکوت کرده اند تا 
حرف های بابا را بهتر بشنوند. سفره را پهن می کند و 
با اشاره می پرسد: »کیه؟« گلی با ایما و اشاره ادای 
عروس و داماد را درمی آورد. بهار می خندد و صدای 
پدر اکبر را به وضوح می شنود. بابا با لبخند جواب 
می دهد: »اختیار داری سدمرتضی! چه ناراحتی؟ 
تشــریف بیارید، شب نیمه شــعبان خیلی خوبه، 
هر چی شــما بگید، اکبر پسرخودمه، بهارم دختر 

شماس، هر گلی زدیم به سر خودمون زدیم...«
نسیم سردی از پنجره سرک می کشد و بوی بهار 

همه جا پخش می شود.

   داستان    

بوی بهار

نفیسه محمدی
دبیر گروه جوان

 بیا آقا
 خدا را شکر بین شهر ما از تو نشان پیداست
کمی از پشت بام خانه ما، جمکران پیداست 
اگر هر جای دنیایم دلم در یک خیابان است
همیشه نیمه شعبان دلم در چار مردان است 

خیابانی که دل سرمست یوسف می شود در آن
و با اصرار هی شربت تعارف می شود در آن 
به پای دل به شوق دیدن دلدار خواهم رفت

پیاده از حرم با گریه تا گلزار خواهم رفت
حرم... گلزار، احساس صفا تا مروه را دارد

و باالی سرم یک کعبه زیبا خدا دارد 
من بیچاره دنبال تو هستم، چاره من چیست؟

تو هستی در میان ما ولی توفیق دیدن نیست 
و می دانم مرا که دل به تو بستم تو می بینی

اگر چه اهل پایین شهر قم هستم تو می بینی 
و می دانم که حتما سر به ما هم می زنی آقا

تو حتی سر به جشن بچه ها هم می زنی آقا 
چه می شد باز کودک می شدم با شور دلتنگی

دوباره کوچه را تزئین کنم با کاغذ رنگی 
و می خواند تو را حتی نگاه بچه ها آقا

برای کودکان چشم بر راهت بیا آقا
حمیدرضا برقعی

مصباح الهدی
آمد به طرب مأذنه و مسجد و منبر
فطرس به لبش زمزمه سوره کوثر

آفاق پر از عطِر شمیِم گل زهراست
آمد به جهان گل پسر حضرت حیدر
همراه حسن )ع(تاج سر عالم و آدم

دربین جوانان بهشتی شده سرور
خورشید در آغوش پیمبر شده آرام
بر فرق و گلویش بزند بوسه سراسر

مولود،حسین است که جان ها به فدایش

مهرش به دل شیعه عجین کرده خدایش

ای ازتو جهان در طلِب عشق روانه 
از نسل تو آیات خدا کرده جوانه

تا که برسد دست به دامان ضریحت
)دیوانه رود در طلبت خانه به خانه(

هر جاسخن ازصحن وضریح و حرمت شد
گیرد دل سرگشته بیچاره، بهانه

گویند که از داغ تو تا روز قیامت
آتش کشد از سینه ی احرار زبانه

ای کاش بمانم به ابد عبد و گدایش

مهرش به دل شیعه عجین کرده خدایش

وقتی نشدی در ره او شیعه ی قابل!
»کّنا معک«آن قدر که گفتی تو،چه حاصل؟

هر ارض مگر در همه جا کرب و بال نیست؟
دردا که ارادت به زبان است و نه از دل!
رهپوِی َرهش همچو سلیمانِی عاشق،

تاهست، تو خاموش بمان ای دِل غافل
 هدایت

ِ
شعبان شده یارب به مصابیح

حق را بنما تا برود فتنه و باطل!
پیچیده ز گودال در افالک صدایش

مهرش به دل شیعه عجین کرده خدایش

 معصومه حکمتی

   کتیبه سبز    

مصرف نمک را محدود کنید: ســدیم می تواند فشار خون را باال ببرد و 
سوسیس، کالباس، ماهی های کنسرو شده، سس ها، سوپ ها، قرص های 
گوشت، کنســرو لوبیا، غذاهای آماده، سبزی های کنســرو شده در آب 
نمک، زیتون شور، چیپس و سایر تنقالت شور به علت دارا بودن مقادیر 
باالی سدیم سبب تشدید بیماری می شوند. به میزان کافی منیزیم دریافت 
کنید: ارتباط معکوسی بین دریافت منیزیم و بروز پرفشاری خون سکته و 
پره اکالمپسی )فشار خون بارداری( وجود دارد. منبع غنی از منیزیم مانند 
غالت سبوس دار، آجیل کم نمک، اسفناج و شیر. از پتاسیم استفاده کنید: 
طبق توصیه انستیتو تغذیه افراد بزرگسال باید حداقل 4700 میلی گرم در 
روز پتاسیم مصرف کنند و دریافت سدیم هم بیشتر از 2300 میلی گرم در 
روز نباشد. این در حالی است که مصرف نمک ما دو برابر پتاسیم است. 
بنابراین مصرف مواد غنی از پتاســیم یعنی میوه ها)موز، زردآلو، پرتقال، 
انجیر، گریپ فروت، هلو، انگور و آلو و ســبزی ها )ســیب زمینی، سیر، 
کلم بروکلی ،کدوسبز، قارچ، گوجه فرنگی و...( می تواند نقش مهمی در 
کنترل پرفشــاری خون داشته باشد. شیر را فراموش نکنید: منابع غنی از 
کلسیم مانند شیر سبب کاهش فشار خون می شود. روزانه باید 1000 تا 
1200 میلی گرم کلسیم دریافت کرد. مقداری که در 2 ـ3 لیوان شیر وجود 

دارد. سایر منبع خوب کلسیم عبارتند از: 
ماست، پنیر و خانواده کلم. از کرفس 
به عنوان میان وعده لــذت ببرید: در 

کرفــس ترکیبی به نــام »فتا لید« 
وجــود دارد که عضــالت دیواره 

عروق را شل می کند.

    سالمت    

و  کنترل فشار خون بدون دار
زهرا وحیدی نیا

کارشناس علوم تغذیه

   تلخند    

زندگی آینه های 

کودکان آینه تمام نمای والدین هستند، آینه 
تمام نمای مقعر! شما هر کار زیبا یا زشتی 
انجام دهیــد، کالم خوب یا بدی بر زبان بیاورید یا 
برداشت تان از زندگی، اجتماع، جهان بینی، دین و 
غیره هرچه باشــد، کودکان به صــورت بزرگ تر و 
مشــخص تر آن را انجام می دهند. پس کودک را به 
خاطر رفتارش در کودکی و بزرگســالی ســرزنش 
نکنید. اگر دوست ندارید رفتاری از کودک تان سر 

بزند، آن را در خود اصالح کنید. دستور دادن و امر 
و نهی کردن، اثر معکوس دارد و شــما را به کودک 
دلخواه تان نزدیک نمی کند. برای تربیت فرزند چند 
نکته تربیتــی را به خاطر بســپارید. این نکات در 
آموزش آداب اجتماعی به کودک نقش بسزایی دارد. 
همیشــه به کودک خود ســالم کنید و به او احترام 
بگذارید. پیامبر)ص( در این امر زبانزد خاص و عام 
بودند. زمانی را با کودک تان بــازی کنید، بازی به 
شناخت و صمیمیت تان اضافه می کند و این زمان 
باید وقتی باشــد که او مشتاق باشــد. از زورگویی 
پرهیز کنید. بگذارید او نظر بدهد، از او مشــورت 

بخواهید و گاهی خودتــان را جای او بگذارید، به 
هیچ وجه نظر خود را تحمیل نکنید. با کودک رفتار 
محبت آمیز داشته باشید. او با همین ترفند به ظاهر 
ساده با شما صمیمی خواهد شــد. برای آموختن 
زندگی به کــودک عجله نکنید و اجازه بدهید او از 
کودکــی خود لذت ببرد. او بایــد در زمان خودش 
کودکی کند و چیزهای زیادی را تجربه کند.  ناکامی 
کــودک را محترم بشــمارید و او را از شکســت 
نترســانید. کودک را بــرای خودش و بر اســاس 
توانایی هایش پرورش دهید و نه برای اینکه تصویری 

از آرزوهای شما باشند. 

   راه نرفته    

محمد مفیدی
مشاور خانواده
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