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مذاکره عقالنی
نگاهی به الزامات تحقق منافع ملی در مذاکرات هسته ای پرونده

۹-۸

کدخدا   قابل اعتماد  نیست!
مبعث خاتم االنبیاء و  اشرف اولیاء )ص( مبارک باد

والدت امام حسین)ع( و روز  پاسدار مبارک باد

 دکتر یدالله جوانی

جنگ اوکراین از منظر منافع ملی سرمقاله
فرهاد مهدوی۲

سرقت در روز روشن! دیدگاه
۳ هادی محمدی

سیاست خارجی متوازن دیدگاه
۳

سیلی  اعتماد
عبرت آموزی از بحران اوکراین 

»اوکراین« کشــوری است که سال هاست به دنبال 
تقویت ارتباط با غرب به ویژه آمریکا و تالش برای 
پیوستن به ناتوست و در این مسیر گام های اساسی 
برداشته اســت. بد نیست بدانید که ارتش اوکراین 
در طول سال های ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۱ بیش از ۵۰۰۰ 
نیرو برای کمک به آمریکا در اشغال عراق فرستاده 
بود و از حیث تعداد نظامیان اعزامی سومین کشور 

نیروهای ائتالف در آن جنگ بود!
بررســی ها نشــان می دهد، در این مــدت عایدی 
اوکرایــن از نزدیک شــدن به غــرب، وعده های 
آمریکا و سران کشــورهای عضو ناتو بوده است. 
رئیس جمهور این کشــور در کمال تعجب با تکیه 
به این وعده ها در مقابل روســیه ایستاد و به دنبال 
اجرایی کردن سیاســت های غرب در شــرق اروپا 
بود. به عقیده کارشناســان، منازعــه در اوکراین 
لحظه به لحظه پیچیده تــر و متعاقبا، حل و فصل 
آن نیز ســخت تر و طوالنی تر می شــود. وقوع این 
نبرد تلخ، نتیجه اصرار ناتو بــر محاصره راهبردی 
روسیه از طریق گسترش به شرق است. با این حال، 
بانیــان وقوع این بحران تمام عیــار ترجیح داده اند 
ضمن صدور بیانیه ها و تحریم های کلی، نظاره گر 
غرق شدن مهره خود، یعنی والدیمیر زالنسکی در 

آب های دریای سیاه باشند! 

بوداپست، آغاز زوال اوکراین

شاید اولین اشــتباه اوکراین در این سه دهه اعتماد 
به وعده های نســیه ای بود که از طرف قدرت های 
بزرگ دریافت کرد. در واقع اوکراین با معامله بر سر 
امنیت خود، بزرگ ترین ضربه را به جایگاه خود زد. 
»وادیم پریستایکو« ســفیر اوکراین در انگلیس در 
مصاحبه ای تلویزیونی گفت: »ما در اوکراین در برابر 
فرانسه، انگلیس و چین، زرادخانه هسته ای داشتیم، 
آن را واگذار کردیم و این بالیی اســت که بر سر ما 
آوردند. ایــن درس بزرگی برای ما و کشــورهایی 
 مثل ایران اســت که ســپر هســته ای خود را کنار

 نگذارند....«
طبق معاهده بوداپست، آمریکا و انگلیس متعهد 
به حمایت کامــل از اوکرایــن در مقابل حمالت 

نظامی شــده اند. در واقع در سال ۱۳7۳، اوکراین 
با امضای معاهده »بوداپســت« به همراه آمریکا، 
انگلیس و روســیه، متعهد شد که کلیه سالح های 
هســته ای خود را تحویل دهد و در مقابل آمریکا و 
انگلیس تعهد کردند که از امنیت و تمامیت ارضی 
اوکراین در مقابل هرگونه تجاوز خارجی حمایت 
کنند. اوکراین به این تعهد خود به طور کامل عمل 
کرد؛ اما از آن به بعد به یک کشــور حاشــیه ای و 

آسیب پذیر تبدیل شد.
حــال پس از حــدود ۲۸ ســال از امضای این 
توافق نامه و خلع سالح اوکراین، این کشور محل 
اختالف اساسی بین کشورهای امضاکننده معاهده 
بوداپست شــده است و غرب جز لفاظی و تحریم 
هیچگونه حمایت عملی از این کشور نکرده است. 
رئیس جمهــور اوکرایــن پس از حمله روســیه به 
کشورش گفته است: »کشورش در برابر روسیه تنها 
گذاشته شده است.« زالنسکی در پیامی تلویزیونی 
گفت: »امروز از سران ۲7 کشور اروپایی مستقیم و 
صریح پرسیدم آیا اوکراین عضو ناتو خواهد بود؟ 

)اما( همه ترسیده اند، هیچ کدام جواب ندادند.«
»یوری کاستنکو« سیاستمدار معروف اوکراینی 
در کتاب »اوکراین و خلع سالح هسته ای« چنین 
نوشته است: »همه ما )اوکراینی ها( فریب خوردیم 
و برای آن معاهده }بوداپست{ دست زدیم، بنابراین 
همه ما مقصریم. خلع ســالح هسته ای با توافق و 
کف و سوت ملت اوکراین و با حمایت رسانه ای و 
تبلیغاتی انجام شد؛ اما اکنون مشخص شده که آن 
 اشتباه بوده است. گویی اوکراین، 

ً
ارزیابی ها کامال

عراق دوم شــده که نظام آن با تهاجمی بین المللی 
سرنگون شــد و در حال حاضر به سمت تکه تکه 
شدن و غرق شــدن در بحران های گوناگون پیش 

می رود.«

خطای راهبردی زالنسکی 

خطای دیگر اوکراین این بــود که دولت غربگرای 
اوکراین کنونی مانند پترو پروشنکو )رئیس جمهور 
ســابق (، به جای تمرکــز بر بنیان هــای تاریخی و 
ســرزمینی خاصی که ایــن کشــور را از بازیگران 
توسعه طلب آمریکایی و اروپایی متمایز می کرد، طی 
سال های گذشــته به زمین بازی غرب علیه روسیه 
تبدیل شــد. این بدترین انتخابی بــود که والدیمیر 
زالنسکی، رئیس جمهور فعلی اوکراین صورت داد. 
در این میان، بازیگران غربی نسبت به ضعف نظامی 
اوکراین در برابر روســیه آگاه بودند. اوکراین بودجه 

دفاعــی خود را از ســال ۲۰۱۰ با ســرعت باالیی 
افزایش داده و مطابق گزارش مؤسســه بین المللی 
مطالعات اســتراتژ یک)IISS( از حدود ۱ میلیارد 
دالر به بیش از ۲/۵ میلیارد دالر رسیده است؛ ولی 
این رقم همچنان فاصله محسوسی با بودجه دفاعی 

۴۱ میلیارد دالری روسیه در سال ۲۰۲۱ دارد.

توهمی به نام امنیت

شــاید زمانی که اوکراینی ها از معاهده بوداپست 
خوشــحالی می کردند، تصور چنین وضعیتی را 
برای خودشــان نداشــتند که هم اکنــون با چنین 
بحرانی روبه رو باشــند و غرب هیچ اقدام عملی را 
برای حمایت آنها انجام ندهد. وضعیتی که امروز 
بزرگ ترین تجربه برای کشورهای مختلف می تواند 
باشد که هیچگاه بر سر امنیت با هیچ قدرتی مذاکره 

نکنید. 
در یک دهه گذشــته به مــوازات افزایش جنگ 
اقتصادی آمریکا علیه کشورمان، نیروهای نظامی و 
قوای دفاعی ایران به یکی از مقاصد ثابت حمالت 
جریانات غرب گرا تبدیل شــد، تا جایی که مرحوم 
هاشمی رفسنجانی وجود نیروی نظامی قدرتمند 
را مانعی در مسیر رشــد اقتصادی خوانده و خلع 
ســالح ژاپن و آلمان پس از جنــگ جهانی دوم را 
نیز شــاهد مثالی برای اثبات این ادعا خواند و در 
توئیتی دنیای فردا را دنیای گفتمان ها و نه موشک  ها 
خواند. از سوی دیگر رزمایش قدرت نظامی نیز به 
یکی از ســوژه ها برای تخریب قوای دفاعی کشور 
تبدیل شد. موضع مشهور حسن روحانی در یکی از 
مناظرات انتخاباتی سال ۱۳96 که آزمایش موشک 
از سوی کشورمان را توطئه ای علیه برجام خواند، به 
خوبی نشان دهنده افق دید جریان غرب گرا نسبت به 

توانایی های دفاعی کشورمان بود.
بررسی ها نشان می دهد، مهم ترین هدف غرب، 
مهار جمهوری اســالمی ایران از طریق تهی سازی 
مؤلفه های قدرت کشورمان است؛ از این رو رهبری 
با عبرت از گذشتگان جلوی خیانت طرح مذاکره در 
مقابل موشک ایستادند که امروز نتیجه آن امنیت و 
آسایش برای کشورمان است. بنابراین امنیت نه تنها 
قابل معامله نیســت؛ بلکه حتی لحظه ای کوتاهی 
در آن نیز قابل بخشــش و گذشــت نخواهد بود. 
کارشناسان با اشــاره به جمله »دنیای فردا، دنیای 
گفتمان هاســت نه دنیای موشــک ها«، معتقدند: 
»رهبری ایران کســی است که جلوی پارادیم خلع 
ســالح ایران که از غرب به ایران تحمیل می شد و 

در داخل نیز عده ای به دنبال تحمیل آن به حکومت 
بودند، ایستاد.« 

کارشناســان روابط بین الملل می گویند که با در 
نظر گرفتن ۲۵ سال آینده، رهبری انقالب از بسیاری 
از روشنفکران مدعی امروزی جلوتر هستند. به این 
معنی که ایشــان فهمیدند خلع سالح، یعنی پایان 
ایــران و تجزیه آن. بنابراین صحبــت از مذاکره در 
مورد ســالح های بازدارنده یک کشور، یعنی قبول 
شکست در میز مذاکره که و امضای نابودی کشور 

خود در میدان عمل. 

غرب قابل اعتماد نیست

سقوط  اوکراین و دستان خالی مسئوالن اوکراینی 
آن هم در شرایطی که این کشور عمده توان دفاعی 
خود را به پیشنهاد غرب از کشور خارج کرده بود، 
نشــان می دهد در دنیای امروزی هر کشوری که به 
غرب دلبسته شده است، جز نابودی و ضعف، هیچ 
آینده ای برایش متصور نیست. توافق نامه هسته ا ی 
کــه در زمان دولت قبلی به امضا رســید، دقیقا در 
راستای تضعیف ایران طراحی شــده بود. اعمال 
باالترین تحریم ها بعد از برجام و صحبت از برجام 
۲ همگی در راســتای برچیدن انقالب اســالمی 

طراحی شده بود. 
نکته دوم این اســت که بحران اوکراین نشان داد 
غربی هــا حتی توان ابراز وجــود و مانور نظامی را 
هم از دســت داده اند و تنها بــه گفتار درمانی روی 
آورده اند. تأکید کشورهای غربی بر تحریم روسیه، 
به معنای ناتوانی آنها از جنــگ و مقابله نظامی با 
روسیه است. به نظر می رسد، چنین وضعیتی آینده 
جهان را با تغییرات اساسی مواجه خواهد کرد که 
از آن می توان به هموار شدن مسیر فروپاشی تمدن 

غربی یاد کرد. 
در واقع جنگ بین روســیه و اوکراین و تحوالت 
کنونی به ما ثابت کرد، باید به آیه 6۰ ســوره شریفه 
انفال در خصوص توان افزایی و قدرت خود در برابر 
دشمن عمل کرد. همانطور که رهبر معظم انقالب 
نیز بارها به این موضوع اشــاره کرده اند که دشمن 
 فقط منطق زور را درک می کند و قابل اعتماد نیست. 
چنانکه در آموزه های دینی ما بر این مهم تاکید شده 
اْعَتِبُروا َیا 

َ
است؛ در آیه ۲ ســوره مبارکه حشر »...ف

ْبَصاِر« با اشاره به تاریخ گذشتگان، بر عبرت 
َ ْ
وِلی ال

ُ
أ

گرفتن از آنها تأکید می کند. در واقع پیام این آیه  این 
است که مطالعه تاریخ، سرگرمی نیست بلکه وسیله 

عبرت است و بصیرت افزا است. 

گزارش تحلیلی صبح صادق از درس ها و عبرت های بحران اوکراین

اکبر معصومی
کارشناس بین الملل
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سیاست
۲

نگاه

 پیامد های تحمیل تکالیف 
ماالیطاق به بانک ها

بر اساس متن نهایی بودجه 1401 
که در هفته های گذشته به تصویب 
کمیســیون تلفیق مجلس رسید، بانک های 
دولتی موظف شدند در سال آینده حدود دو 
برابر میزان تسهیالت تکلیفی سال جاری را 
به عنوان تسهیالت تکلیفی بلندمدت و در 
قالب های مختلفی از جمله وام مســکن، 
و...  اشــتغال  فرزندآوری،  ازدواج،  ودیعه، 
پرداخت کنند. موضوعــی که البته با انتقاد 
رئیس کل بانک مرکزی و وزیراقتصاد مواجه 
شد، هفته گذشته بود که محمدباقر قالیباف 
در جریان بررســی بخــش درآمدی الیحه 
بودجه سال 1401 در مجلس، از نامه رهبر 
معظم انقالب به نمایندگان مجلس و هشدار 
ایشان نسبت به تحمیل تکالیف ماالیطاقی 
که انجام آن خارج از توان نظام بانکی است، 
خبر داد. در متن ذیــل برخی از پیامدهای 
افزایش تســهیالت تکلیفی نظام بانکی در 
شــرایط فعلی و لزوم اصالح این تصمیم را 

بیان کرده ام:
بر اساس آمارها، حدود ۷0 درصد 

تســهیالت بانکی در ایران، برای ۱
ســرمایه در گردش بخش هــای مختلف 
اقتصادی مصرف می شود. از طرفی با توجه 
به احتمال اجــرای توافق، تقاضای دریافت 
تسهیالت بانکی از ســوی بخش تولید در 
راســتای بهبود فناوری ها و ارتقای تولید، با 
افزایش قابل توجهی مواجه خواهد شد. با 
توجه به اینکه تأمین مالی بیش از 80 درصد 
فعالیت های اقتصادی در ایران، از سوی نظام 
بانکی تأمین می شــود، افزایش دو برابری 
تســهیالت تکلیفی نظام بانکــی می تواند 
آسیب جدی بر تولید و بحث تأمین سرمایه 

در گردش بنگاه های تولیدی وارد کند. 
 در صــورت اصرار بــه افزایش 

حجم پرداختی تسهیالت تکلیفی ۲
بانک ها، تنها راه ممکن برای تحقق این امر، 
افزایش اضافه برداشــت بانک هــا از منابع 
بانک مرکزی خواهد بود. به این معنا که باید 
بانک مرکزی را ناگزیر بــه خلق پایه پولی 
بی سابقه ای برای تأمین ذخایر بانک ها کنیم. 
در این حالت اگر چه ممکن اســت امکان 
پرداخت میزان بیشتری تسهیالت در کشور 
وجود داشته باشد؛ اما همین افزایش میزان 
تســهیالت منجر به افزایش پایه پولی و در 
نتیجه افزایش نرخ تورم شــده و در نهایت 
افزایش میزان تسهیالت تکلیفی نه تنها در 
راستای حمایت از مردم نخواهد بود، بلکه 
 کارکــرد و هــدف پرداخت چنین 

ً
اساســا

تسهیالتی را نیز از بین خواهد برد.
 بــر اســاس آخرین آمــار بانک 

مرکزی دارایی کل نظام بانکی ما ۳
در حــال حاضر حدود 8 هزار همت )هزار 
میلیارد تومــان( اســت. از طرفی کفایت 
ســرمایه نظام بانکی ما در اســفندماه سال 
گذشته، حدود 8۲ هزار میلیارد تومان منفی 
بوده است. ما اگر بخواهیم سرمایه نظارتی 
نظــام بانکی مــان را به آنچــه در مقررات 
بین المللی بازل یک آمده است، برسانیم این 
عدد باید به ۲۷۵ همت برسد. اگر بخواهیم 
مقررات بــازل ۲ را رعایت کنیم، این عدد 
باید به 448 همت برســد. اگــر نتوانیم به 
حداقل های تعیین شده از سوی این مقررات 
 به ایــن معناســت که از 

ً
برســیم، عمــال

استانداردهای الزم برای فعالیت بانکی در 
یک فضــای رقابتی بانکی در دنیا برخوردار 
نیســتیم. مجموع این موارد ســبب وجود 
ناتــرازی در نظام بانکی ما شــده اســت. 
موضوعــی کــه تــداوم و افزایــش میزان 
تســهیالت تکلیفی بانک ها می تواند به آن 
دامن زده و وضعیت موجود را وخیم تر کند.

   نیم نگاه    

شــرکت نفت و گاز پارس مسئولیت توسعه کامل میادین گازی 
پارس جنوبی، پارس شمالی، گلشن و فردوسی را برعهده داشته 
است. طبق صورت مالی این شــرکت در سال 1399، گاز خام 
تولیدی این شــرکت طبق بودجه مصوب، ســاالنه حدود ۲3۷ 
میلیارد متر مکعب در نظر گرفته شده بود؛ ولی در عمل گاز خام 
تولیدی عدد ۲۲3 میلیارد متر مکعب را به ثبت رســاند؛ یعنی 
انحراف 6 درصدی از برنامه. همچنین میزان تولید میعانات گازی 
طبق بودجه مصوب در ســال 1399 حدود ۷30 هزار بشکه در 
روز تعیین شده است، ولی در عمل تولید روزانه میعانات گازی 

686 هزار بشکه در روز بوده است.

 انحراف 6 درصدی 
وضعیت ایران در حوزه های تربیت نیروی انسانی و تحقیقات 
بنیادی و کاربردی بســیار خوب است. تعداد فارغ التحصیالن 
و افراد متخصص مرتبط با هوش مصنوعی در حد قابل قبولی 
است. وضعیت چاپ مقاالت معتبر علمی در کشور در حوزه 
هوش مصنوعی در حد بســیار خوبی بوده است. ایران با ثبت 
340۲8 مقاله در مقام 14 دنیا در بین سال های 199۷ تا ۲01۷ 
در هوش مصنوعی بوده است و هفتمین کشور برتر دنیا از لحاظ 
مقاالت پراستناد است و تنها کشــوری در خاورمیانه به شمار 
می آید که در بین 10 کشور برتر دارای بیشترین مقاالت پراستناد 

جای گرفته است.

چهاردهم  رتبه 
دولت در منابع نفتی خود در الیحه سال آینده فروش 1 میلیون و 
۲00 هزار بشکه نفت را با قیمت 60 دالر به مجلس ارائه کرد؛ 
ولی یک موضوعی مطرح بود که منابع دولت 408 هزار میلیارد 
تومان از محل درآمد های نفتی و درآمد های فروش اموال بود، 
481 هزار میلیارد تومان از محل درآمد های نفتی و گازی، 644 
هزار میلیارد تومان از محــل درآمد های عمومی و ۲99 هزار 
میلیارد تومان از محل سایر بود؛ البته سایر، سه قسمت بود که 
یک بخش آن ۷0 هزار میلیارد تومان فروش ســهام، 88 هزار 
میلیــارد تومان اوراق و 13۷ هزار میلیارد تومان هم ۲0 درصد 

برداشت.

بودجه منابع 

میثم مهرپور
اگرچــه جنگ امری خســارت بار و کارشناس اقتصادی

ناخوشایند است و بر همین اساس، 
سیاست ها و رویکردها باید جلوگیری از وقوع 
جنگ و خونریزی باشــد؛ ولی تاریخ بشــر با 
جنگ های گوناگون و با ماهیت های متفاوت 
گره خورده اســت. در جهان کنونی هم  گویا 
جنــگ پدیده ای اجتناب ناپذیر شــده و هر از 
چندی، جنگی رخ می دهد و جنگ در اوکراین 
هم،  به دالیلی به وقوع پیوســت و پیامدها و 
نتایج آن را به درستی و دقیق نمی توان پیش بینی 
کرد. اما در ایران اسالمی،  با کدام نگاه و از چه 
منظری باید جنگ روســیه علیــه اوکراین را 
تحلیل کرد؟ جمهوری اسالمی باید نسبت به 
این جنــگ، چه موضعــی را اتخــاذ کند؟ 
رســانه ها،  نخبگان و صاحبان اندیشه و نظر، 
 چگونه باید این جنگ را تحلیل کنند؟ با تأمل 
در نوشــتارها،  صحبت هــا،  مصاحبه هــا و 
موضع گیری های اتخاذ شده در کشور، به ویژه 
در فضای مجازی،  به وضوح می توان دریافت 
که دیدگاه ها در این موضوع بســیار متفاوت 
است. در این موضع گیری ها حتی در مواردی، 
 مواضع رسمی اعالمی با سؤال و چالش های 
ذهنی مواجه است. بسیار روشن است که هر 
نظام سیاســی و هر کشوری در قبال تحوالت 
پیرامونی، زمانی می تواند نسبت به آن تحوالت 
و رخدادها و از جمله جنگی که رخ می دهد، 
مواضع صحیح و بهنگامی داشــته باشد که، 
 درک درستی نسبت به ماهیت آن تحوالت 

ً
اوال

 با شــاخص منافع ملی،  
ً
داشــته باشــد،  ثانیا

سیاست ها،  رویکردها و مواضع خود را نسبت 
به آن تحوالت تنظیم و به اقتضای شرایط، آن 

سیاست ها را اعالم کند. 
بر این اســاس در کشــورمان ایــران، اگر 
 متضاد 

ً
نگاه هــا و مواضع متفــاوت و بعضا

نســبت به پدیده ای چون جنــگ اوکراین رخ 
می نمایــد،  دلیل اصلــی آن،  برداشــت ها و 
درک های متفاوت نسبت به ماهیت این جنگ 
از یک سو  و برداشــت ها و درک های متفاوت 
از منافع ملی و ارتبــاط آن با جنگ اوکراین از 
دیگر سوست. همین برداشت های متفاوت از 
سوی جریان های سیاسی،  نخبگان و اصحاب 
رسانه در این سال ها نسبت به ماهیت تحوالت 
داخلی،  منطقــه ای و بین المللی و چگونگی 
ارتباط آن بــا منافع ملی، در موارد بســیاری 

دیده شد. لشکرکشی آمریکا به منطقه، اشغال 
افغانســتان،  اشــغال عراق،  بحران سوریه و 
لبنان،  تهدیدات مستمر آمریکا علیه جمهوری 
اســالمی، نمونه هایی از این تحوالت است. 
بنابراین هرکسی در ایران،  دلسوز کشور و ملت 
و منافع ملی است، باید برای اتخاذ موضع در 
قبال تحوالت پیرامونی،  درک درستی از ماهیت 
تحوالت و ارتباط آن با منافع ملی به صورت 
توأمان داشته باشد. در غیر این صورت،  اعالم 
موضع و بیان مطالب در قالب های مختلف به 
 باندی، 

ً
ویژه در فضای مجازی، از منظر صرفا

 قبیله ای و سیاســی ـ جریانی،  چه بسا اقدامی 
خواسته یا ناخواسته علیه منافع ملی باشد. 

برای پاسخ به پرسش هایی که در صدر این 
نوشــتار آمد و اینکه،  کدامین نگاه و موضع 
در قبال جنگ اوکراین با منافع ملی سازگاری 
و همسویی دارد، باید متغیرهای بسیاری را به 
لحاظ تاریخی و همچنین اهداف بازیگران این 
صحنه مورد توجه و بررسی قرار داد. خالصه 
کردن جنگ اوکراین به دو طرف درگیر، یعنی 
روسیه و اوکراین یک خطای راهبردی است. 
ماهیــت اصلی جنــگ در اوکرایــن در واقع 
جنگ و رقابت و منازعه جدی چندین ســاله 
بین روســیه و ناتو با محوریت آمریکاســت. 
اوکراین در مقطع فعلی، زمین اصلی این جنگ 
و ملت اوکرایــن، قربانی اصل زیاده خواهی و 

تمامیت خواهی استکباری است. 
تمامیت خواهی،  زیاده خواهــی،   همــان 
 قلدرمآبی و خلق و خوی اســتکباری که ۴۳ 
سال اســت ملت مظلوم اما مقتدر ایران را به 
شــکل های مختلف تحت فشــار و تحریم و 
در ســال های اخیر به اذعان خودشــان فشار 

حداکثری قرار داده است. 
فهم و درک درســت از دالیــل، زمینه ها و 
عوامل اصلی پدیدآیی جنــگ اوکراین، ما را 
به اتخاذ مواضع اصولی و منطقی در راستای 
منافع ملــی رهنمون می کند. اکنون مشــکل 
اصلی در کشور، جریان ها و گروه هایی هستند 
که به دلیل ماهیت ایدئولوژیکی و وابستگی های 
فکری به نظام لیبرال دموکراسی و سرمایه داری 
غربــی، نمی خواهند و نمی گذارند یک فهم و 
درک درست نسبت به بســیاری از پدیده  ها و 
موضوعات و از جمله منافع ملی که در صدر 
آن امنیت ملی قــرار دارد،  در جامعه و به ویژه 
نسل جوان به صورت فراگیر و گفتمان غالب 
شــکل بگیرد. گزاره های زیــر کمک کننده به 
شــکل گیری یک تحلیل و فهم و درک درست 
نســبت به جنگ اوکراین از منظر منافع ملی 

است:

۱
  انقالب اسالمی در فضای رقابت سنگین دو 

بلوک شرق و غرب پدید آمد و ماندگار شد. 

۲
 با فروپاشی بلوک شرق، آمریکا خیز بزرگی را 

برای سلطه بر کل جهان برداشت.

۳
 آســیا و قدرت هایی همانند چین، روسیه و 
ایران به عنوان بزرگ ترین موانع سد راه سلطه 
آمریکا بر جهان، در برابر این زیاده خواهی قد 

علم کردند. 

۴
 در نهایت آمریکایی ها سیاست استفاده از ناتو 
و به کارگیری قدرت نظامی را برای ســلطه بر 

آسیا انتخاب کردند.

۵
 حادثه ساختگی ۱۱ سپتامبر و بهانه مبارزه با 
تروریسم و لشکرکشــی به افغانستان و عراق 
و بحران سازی در ســوریه و تحمیل جنگ به 
لبنان و بسیاری از اقدامات دیگر، همگی برای 
پیاده سازی طرح خاورمیانه بزرگ و جدید،  با 
هدف سلطه بر غرب آسیا و از جمله ایران بود. 

6
 سیاســت توســعه ناتو به شــرق از طریق به 
عضویت در آوردن کشورهای اروپای شرقی 
و در ادامه تالش بــرای به عضویت در آوردن 
جمهوری های شــوروی ســابق و از جمله 
اوکراین و گرجستان حرکت دیگر آمریکا برای 
غلبه بر روسیه و در نهایت تجزیه این کشور به 
عنوان یک رقیب اصلی در قاره کهن آســیا به 

حداقل ۱۵ کشور بود. 

7
 همانگونه که در ایران اسالمی در برابر سیاست 
عزتمندانه نظام اســالمی مبنی بر ایستادگی 
و مقاومــت در برابــر زیاده خواهــی آمریکا، 
یک جریان ســازش و تســلیم شکل گرفت 

 ســوگمندانه باید 
ً
که رفتارهای آنان را حقیقتا

روایت کنیــم؛ در بعضــی از جمهوری های 
شــوروی ســابق و از جمله اوکراین هم یک 
جریــان غرب گرا با دخالت غربی ها پدید آمد 

و در نهایت با انقالب رنگی به قدرت رسید. 

۸
 اگر جمهوری اســالمی اکنون یک کشــور 
مستقل، قدرتمند،  عزتمند و در حال پیشرفت 
و دارای نفوذ راهبردی در منطقه است،  دلیلش 
ایستادگی نظام اسالمی در برابر زیاده خواهی 
آمریکا و جریان اهل سازش و تسلیم در داخل 

به صورت توأمان است. 

9
 نظام سیاسی در روسیه هم با محوریت شخص 
پوتین، برای حفظ روسیه کنونی و جلوگیری 
از فروپاشــی و تجزیه آن،  راهبرد ایستادگی و 
مقاومت در برابر سیاســت توسعه و گسترش 
ناتو به شــرق و جریان اهل سازش و غرب گرا 
در داخل جمهوری های شــوروی سابق و از 
جمله اوکراین را به صــورت توأمان در پیش 
گرفته است. روسیه مرزهای شوروی سابق را 
مرزهای امنیتی خود تعریف کرده و بر اســاس 
سند دکترین امنیت ملی روسیه،  پوتین می گوید 

اوکراین،  خط قرمز امنیت ملی ماست. 

۱۰
  بدون تردید توســعه ناتو به شــرق،  تهدیدی 
جدی برای تمامی کشورهای مستقل در آسیا 
و از جمله ایران اســت. همانطور که حضور 
ناتو در افغانســتان که ۲۰ سال ادامه داشت، 
تهدیدهایی را برای جمهوری اســالمی پدید 
آورد،  حضــور ناتو در اوکراین و گرجســتان 
و در ادامه در دیگر کشــورهای شــمالی ایران 
هــم می تواند تهدیدهای دیگــری را با توجه 
به دشــمنی آمریکا برای ملت ایران و انقالب 
اسالمی پدید آورد. پس آنچه امروز در اوکراین 
اتفاق افتاده، مقابله با سیاست توسعه ناتو به 
شرق است؛ سیاســتی که تهدید جدی برای 
تمامی ملت ها و دولت های مســتقل است. 
بنابراین عامل اصلی این جنگ و خسارت های 
وارده بر ملت اوکراین، در درجه اول غربگرایان 
اوکراین و در درجه دوم کســانی هستند که با 
سیاست های توسعه طلبانه خود،  دنبال استیال 

بر دیگر کشورها و ملت ها هستند. 

 جنگ اوکراین
 از منظر منافع ملی

دکتر یدالله جوانی
مدیر مسئول
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سیاست
۳

دیدگاه

 در روزهــای اخیر، حمــالت متعددی به 
مجلس و نظام از جانب رســانه های حامی 
غرب به بهانــه  طرح حمایــت از کاربران 
فضــای مجازی صورت گرفته اســت؛ اما 
رســانه های منتقد طرح حمایت از کاربران 
فضای مجازی هرگز حاضر نشــده اند که 
در مورد بندهای آن بــه صورت جداگانه و 
تفصیل ســخن بگویند و تنها با شیوه های 
سانسور، شــایعه و دروغ در این زمینه ابراز 
نگرانی کرده اند. فقط در شــبکه  پیام رسان 
توئیتر از ســوی 66 اکانت بیش از 11 هزار 
محتوا علیه این طرح در روزهای اول منتشر 
شــد. در جبهه مقابل و حامیان طرح مزبور 
هم متأسفانه شــاهد دفاع منطقی نیستیم؛ 
زیرا یا طرح را کامل مطالعه نکرده بودند یا 
به خود زحمت دفاع نمی دادند! برای روشن 
شدن ابعاد طرح حمایت از کاربران فضای 
مجازی الزم اســت که به برخی از بندهای 
آن اشاره شــود: 1 ـ ایجاد و توسعه خدمات 
شــبکه ملی اطالعات در مقیاس منطقه ای 
و بین المللــی؛ ۲ـ حمایــت از برنامه های 
تبلیغاتی و بازاریابی خدمات شــبکه ملی 
منتخب کمیســیون عالی در داخل و خارج 
از کشــور؛ 3ـ حمایت از توسعه ابزارهای 
سالم ســازی و فناوری های تنظیم گری؛ 4 ـ 
حمایت از راهکارهای پیشگیری از جرم در 
فضای مجازی؛ ۵ ـ توسعه فناوری های نوین 
مرتبط با خدمات شبکه ملی به ویژه هوش 
مصنوعی، یادگیری ماشینی، زنجیره بلوکی 
و اینترنت اشــیاء؛ 6 ـ دستورالعمل اجرایی 
پرداخت حق السهم ارائه دهندگان خدمات 
فضای مجــازی داخلــی و تولیدکنندگان 
محتــوای داخلــی در آنهــا از محل وجوه 
حاصل از فــروش ترافیک ظرف ســه ماه 
از تاریــخ ابــالغ این قانــون در چارچوب 
مصوبات کمیسیون عالی، از سوی کمیسیون 
تنظیم مقــررات ارتباطات تصویب و ابالغ 
می شود؛ ۷ ـ تضمین حقوق کاربران از سوی 
ارائه دهندگان خدمات فضای مجازی؛  8 ـ 
حفاظــت از حریم خصوصــی کاربران و 
جلوگیری از دسترسی غیرمجاز به داده های 
آنها؛ 9 ـ احراز هویت معتبر کاربران و حفظ 
اطالعات آنها مطابق قوانین موضوعه و سند 
هویت معتبر مصوب شــورای عالی فضای 
مجازی؛ 10 ـ انتقال ندادن داده های مرتبط 
با هویت کاربران ایرانی به خارج از کشور؛ 
11 ـ عدم حذف حساب کاربران و محتوای 
مجاز مگر به درخواســت مالــک آن؛ 1۲ ـ 
چنانچه اشــخاصی که مسئول حفاظت از 
داده های مذکور بوده یا داده ها یا سامانه های 
مرتبــط با آنهــا را در اختیار دارنــد، بر اثر 
بی احتیاطی، بی مباالتــی یا رعایت نکردن 
تدابیر امنیتــی ابالغی مرکــز ملی فضای 
مجازی، موجب دسترســی اشخاص فاقد 
صالحیت بــه داده های مذکور شــوند، به 
حبس یا جزای نقدی درجه 6 و شش ماه تا 
دو سال محرومیت از اشتغال به امور مربوطه 

محکوم می شوند.
مطالب فوق بخشــی از بندهای طرح 
حمایت از حقــوق کاربران فضای مجازی 
بود که طبیعی اســت مردم به دلیل جنجال 
کانال ها و شــبکه های معانــد از آن خبری 

نداشته باشند.
اکنون وجدان خود را قاضی کنید، آیا این 
طرح به دنبال بستن اینترنت و فضای مجازی 
اســت یا حمایت از کاربران؟ آیا در مقابل 
حیثیت و آبروی مردم سکوت کرده است؟ 
آیا کسب وکارهای مجازی را رونق می دهد 
 که اجرای این طرح به نفع 

ً
یا می بندد؟ قطعا

مردم، کاربران و فعاالن فضای مجازی است 
و البته ما هم وظیفــه داریم که جزئیات این 

طرح ها را بیشتر برای مردم بیان کنیم.

سرقت در روز روشن!
 روزنه  

   عکس و مکث   

کمک مؤمنانه هنوز پابرجاســت/ بیش از ۲۰۰ هزار بسته کمک معیشتی 
با همکاری سپاه به مناطق محروم ارسال شد.

آمریکا ۲۰۲۲/ ســرعت گسترش فقر در آمریکا به حدی است که متروها 
به خوابگاه بی خانمان ها تبدیل شده است.

جوانان مکتب حســین)ع(/ مقایســه کنید امید و انگیزه را در چشــمان 
جوانان کشورمان با ناامیدی و ضعف در چشمان جوانان اوکراینی

تصویری آشــنا و تکراری!/ اوکراینی ها از ترس افتادن اســناد به دست 
روس ها، دست به آتش زدن آنها زدند!

کاله صهیونیستی!/ مدت ها زمان خواهد برد که رئیس جمهور اوکراین بفهمد 
چه کالهی مانند این کاله جنگی ساخت صهیونیست ها بر سرش رفته است!

کاش نگران همه بودیم!/ فقط یک روز از جنگ اوکراین گذشــته بود که همه 
نگران کودکان شدند، اما سال هاست که کسی نگران کودکان یمنی نیست!

فرهاد مهدوی
کارشناس رسانه

هادی محمدی
تحلیلگر ارشد بین  الملل

   دریچه    

سفر  پر  دستاورد
سفر رئیس جمهور کشــورمان به قطر در بحبوحه 
بحران اوکراین و مذاکرات وین، اهمیت راهبردی 
فوق العاده ای داشت. جدا از اینکه این سفر جایگاه 
منطقه ای کشورمان را به منزله یک کشور »مستقل 
قوی« ارتقــا داد، در حوزه ارتباط بین دو کشــور 
نیز دســتاوردهای بســیاری را به دنبال داشت؛ به 
گونه ای که در جریان این ســفر 14 سند همکاری 
بین دو کشــور به امضا رسید که بررسی این اسناد 
نشان می دهد، اجرای آن توافقات تحول شگرفی 
را در منطقــه و ارتقای میزان همکاری دو کشــور 
ایجاد خواهد کرد. وزیر نیرو که ریاست کمیسیون 
مشترک همکاری های اقتصادی ایران و قطر را بر 
عهده دارد، در بیان این مسئله که سفر به قطر شروع 
فعالیت اعضای هیئت دولت برای پیگیری توافقات 
انجام شده به شمار می آید، تأکید کرد: »با توجه به 
اســناد همکاری چهارده گانه مصوب شده، مقرر 

شد پس از ماه مبارک رمضان، کمیسیون مشترک 
همکاری های اقتصادی ایران و قطر برای پیگیری 

توافقات تشکیل شود.«
اگرچه در این گزارش مختصر بیشتر به روابط بین 
دو کشور اشاره شــده، اما الزم است که از جمله 
دســتاوردهای این سفر، به تبدیل شدن جمهوری 
اسالمی ایران به عنوان هاب گازی جهان نیز اشاره 
شود. روسیه، ایران، قطر، آمریکا و ترکمنستان، پنج 
کشوری هستند که بیشترین ذخایر گازی جهان را 
دارند. سه کشــور اول دارنده ذخایر گازی جهان، 
یعنی روســیه، ایران و قطر، در مجموع مالک ۵6 

درصد ذخایر گازی جهان هستند.
اگرچه در این سفر 14 سند همکاری به امضا رسید، 
ولی با توجه به محدودیت نوشتاری به طور کامل 
توان پرداختن به همه موضوعات وجود نداشت؛ 
اما نکته مهم آن است که جمهوری اسالمی ایران 

و قطر به ســطحی از رابطه دوجانبه رسیده اند که 
می توانند بدون حضور کشورهای بیگانه به توسعه 

اقتصادی، سیاسی، امنیتی و... برسند. 
نکته ای که می تواند به مثابه شــروعی تحول آفرین 
برای سایر کشــورهای حاشیه خلیج فارس باشد؛ 
به ویــژه بعد از آنکــه ایران نشــان داد همواره در 
هر شــرایطی کشــوری اطمینان بخش است و در 
وضعیت بحرانی کشورها بهترین همسایه خواهد 
بود. در بحران امنیتی کشور سوریه و عراق با داعش 
مبارزه کرد و این کشــورها را از چنگ تروریســم 
نجات داد. به لبنان در شــرایط حساس اقتصادی، 
انرژی صادر کرد و این کشــور را از بحران انسانی 
نجات داد. به ونزوئال و... که با دسیسه های غرب 
دچار فروپاشی اقتصادی شده بودند، بنزین ارسال 
کرد. نکته دیگر این است که بدون شک در جریان 
برگزاری جام جهانی ۲0۲۲ قطر، برای هرچه بهتر 

برگزار شدن این رویداد بزرگ ورزشی در کنار این 
کشور خواهد بود. بنابراین با توجه به نزدیک شدن 
جام جهانی فوتبال، راه اندازی کارگو و حمل هوایی 
بار به قطر از جمله توافقات بین ایران و قطر است 
و مقرر شــد طی هفته های آتی با توافقات صورت 

گرفته اولین پرواز کارگو آغاز شود.
نکته پایانی هم این اســت که احــداث تونل 
دریایی بین ایران و قطر نقطه عطفی در توسعه روابط 
بین دو کشور خواهد بود که که ابعاد این تونل بدون 
شک در تراز بین المللی مطرح است. این تونل که با 
دانش مهندسان ایرانی ساخته خواهد شد، می تواند 
خود به خود توانایی جمهوری اســالمی ایران را 
در بحث دانش به دنیا نشــان دهد و ارتباط دریایی 
ایران را با قطر تســهیل کند. این موضع از اهمیت 
ژئوپلیتیکی نیز قابل طرح است و می تواند موقعیت 

جمهوری اسالمی ایران را روز به روز ارتقا دهد.

 یکی از پیامدهای اندیشــه لیبرالیســتی و 
غرب گرا در حکومت های ایران، پایه ریزی و 
اجرای سیاســت خارجــی غربگرا و یک ســویه در 
تعامالت خارجی سیاســی و اقتصادی بوده که نوعی 
عدم توازن و آسیب به منافع ملی کشور را موجب شده 
است. این نوع سیاست خارجی غیر متوازن، با نادیده 
گرفتن بســیاری از فرصت های سیاسی و اقتصادی در 
ظرفیت های سهل با همســایگان یا در نگاه به شرق، 
 در خدمت اهداف راهبردی غرب و مجبورسازی 

ً
 عمال

نظام و دولت های حاکم در دوره  های گوناگون در مقابل 
سیاست های تحمیلی غرب عمل کرده است. 

ادبیــات دولت های لیبرال در سیاســت و رویکرد 
خارجی، بدون توجه به تحوالت در عرصه جهانی و بر 
پایه استدالل های پوپولیستی و عوام فریبانه و حداکثر در 
چارچوب گزاره و ادبیات جنگ سردی خالصه می شد 
و راه فالح و نجات و توسعه و رشد کشور را در رویکرد 

همراهی و تعامل با غرب خالصه می کرد.
دولت ســیزدهم با نــگاه جامع به شــرایط امروز 
جهانی و با تکیه بر مبانی و شعارهای انقالب اسالمی، 
اســتقالل و توانمندی و توسعه کشــور را نه در پیروی 
از قواعــد مطلوب غــرب، بلکه در تعامــل متوازن با 
تمامی فرصت ها در عرصه هــای خارجی قرار داده و 
برخالف دولت های لیبرال، مبنای سیاست خارجی و 
اقتصادی خود را بر ظرفیت ها و توانمندی های داخلی 

و ارزش ها و مبانی اســالمی و ملی قــرار داده،  تعامل 
با غرب را از مســیر انفعال خارج کــرده و در گام های 
حساب شده ای،  نگاه به شرق را به موازات فعال سازی 
عملی مناسبات سیاسی و اقتصادی با همسایگان )که 
همواره در دولت های لیبرال، رفتار عملی فعال را تجربه 
نکرده(، به ظرفیت های سیاست خارجی و اقتصادی 
افزوده است. گفتمان لیبرالیستی،  همواره برای به ثمر 
نرسیدن،  گفتمان مقاومت و نفوذ منطقه ای،  از تکمیل 
دیپلماسی نهضتی در ابعاد سیاسی و اقتصادی دوری 
جســته و حاصل و ثمره گفتمــان نهضتی و مقاومت 
را، نقطه ورشکســتگی، گفتمان لیبرالیستی و غربگرا 
ارزیابی کرده و لذا هیچ گاه،  رویکرد سیاست خارجی 
و اقتصادی خود را برای تکمیل دســت برتر مقاومت 
و نفوذ منطقه ای،  فعال نکرده تا این گفتمان به حاصل 

سیاسی و اقتصادی نرسد. 
در مناسبات و تحوالت جهانی نیز که همواره،  یک 
رقابت آشکار و پنهان در بین قدرت های جهانی و به ویژه 
قدرت های شرق و غرب در جریان بوده و فرصت های 
فراوان در آن برای جمهوری اســالمی مهیا بوده، از آن 
بهره نگرفته ایــم. به ویژه اینکه در برنامه ها و طرح های 
اقتصادی و توســعه ای قدرت های شــرقی که نیازمند 
ظرفیت های ایران هستند، فرصت های تعیین کننده ای 
برای مهار و مقابله با اهرم های فشار تحریمی غرب علیه 
ایران وجود دارد و قدرت های شرقی،  در موازنه قدرت 
در مقابل سیاست های سلطه طلبانه آمریکا و غرب برای 
مهار و مطیع ســازی قدرت هــای غربی،  فرصت های 
بازیگری بزرگی در عرصه منطقه ای و جهانی به ایران 
خواهد داد. زاویه دیگر منافع مشترک ایران در نگاه به 
شــرق، موضوع اهرم و ابزار تحریم و فشار اقتصادی 

اســت که امروز آمریکا،  به عنوان مهم ترین اهرم برای 
تحت فشار قرار دادن دیگر بازیگران در عرصه جهانی 
از آن بهره می گیرد و لذا همکاری های مشترک باشگاه 
تحریم شده ها،  ظرفیت  و فرصت هم افزایی و پایداری 
در مقابل سیاست فشــار و تحریم اقتصادی را در بین 

اعضای این باشگاه و به ویژه ایران فراهم خواهد کرد. 
در بعد امنیت ملی نیز یک فصل مشــترک آشکار 
بین ایران و قدرت های شــرقی وجود دارد که آمریکا 
و غرب با رویکرد مشــابه و تقریبا یکسانی علیه ایران 
و قدرت های شــرقی به اجــرا می گذارنــد و همین 
تهدید مشــترک، انگیزه و رویکرد و رفتار مشترک را 
تولید خوهد کرد. به کاربندی این ظرفیت ها از ســوی 
دولت ســیزدهم،  چه در ابعاد سیاست خارجی و چه 
در ابعــاد اقتصادی و توســعه ای و چه در بعد امنیتی و 
مقابله با تهدیدات، نوعی توازن منطقی در سیاســت 
خارجی و اقتصادی برای کشور تولید می کند. در این 
رویکرد دولت ســیزدهم،  هدف ایمن سازی اقتصادی 
و امنیتی مدنظر اســت تا ابزارهــای غیر قانونی و غیر 
انسانی سیاست های آمریکا و غرب را ناکارآمد کرده؛ 
ولی سیاســت کالن دولت ســیزدهم، با قدرت ها و 
کشورهای غربی  و شرقی بر مناسبات متوازن و احترام 
متقابــل و رعایت منافــع و امنیت ملی ایران اســتوار 
شــده و به مفهوم حرکت در مسیر نقض حاکمیت و 
منافع ملی در مناســبات با دیگر قدرت ها نیست. بر 
این اســاس، ظرفیت های مناســبات با همسایگان که 
سهل الوصول ترین و طبیعی ترین مناسبات را دارد، در 
شش ماه گذشته در مسیر نتایج پیش بینی شده حرکت 
کرده و با وجود کارشــکنی و اثرگذاری های آمریکا و 

غرب، به ظرفیت های منطقی خود نزدیک می شود. 

مناســبات با ســازمان های منطقه ای اوراســیا و 
شانگهای و مناســبات راهبردی ۲۵ ســاله با چین و 
مناسبات راهبردی ۲0 ســاله با روسیه)که در دستور 
کار امضای دو طرف قرار دارد( به موازات مناســبات 
سیاســی و اقتصــادی با دیگــر کشــورها در جهان،  
چشم انداز روشنی از خروج از انفعال در مقابل آمریکا 
و غرب و تأمین منافع ملی و فعال تر شــدن زمینه های 
توسعه داخلی و بهره مندی از همه فرصت های خارجی 
را نشان می دهد. تکیه بر اراده ملی و توانمندی های ملی 
برای تحقق مناسبات مثمر سیاست خارجی و اقتصادی 
کــه در ادبیات رهبر معظم انقالب همواره مورد تأکید 
بــوده، آثار و نتایج خود را نمایان کرده و آنچه امروز در 
مذاکرات وین با عقب نشینی های بی سابقه در مواضع 
آمریکا و غرب شاهد هســتیم، یک بخش از کارکرد 
متوازن سازی سیاست خارجی و اقتصادی در تعامل با 
محیط خارجی و بین المللی است. البته آمریکا و غرب 
با همــه تنگناهای خود در مقابل ایــران در مذاکرات 
وین،  تالش مستکبرانه ای به خرج می دهند تا اهرم های 
فشار خود را تا حد ممکن حفظ کنند؛ ولی بهره مندی 
از همه ظرفیت های سیاسی و اقتصادی و اراده ملی و 
هوشمندی در استفاده از فضای پرتنش آمریکا و غرب 
با روسیه و چین، بر ناتوانی و ناکارآمدی سیاست های 

آمریکا و غرب خواهد افزود.
این هوشــمندی در سیاســت خارجی متوازن، تا 
عمق متحدان اروپایی آمریکا نیز قابلیت تحقق منافع 
ملی دارد و به زودی اروپا،  که در حال هزینه شــدن در 
سیاست های بحران ساز از جیب اروپاست، در تعارض 
و شــکاف با آمریکا قرار می گیرد، که تمامی آن برای 

ایران،  فرصت های جدید را ثبت خواهد کرد. 

متوازن خارجی  سیاست 
 نگاهی به راهبرد سیاست خارجی دولت سیزدهم
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سیاست
۴

   یادداشت    

پیامدهای گفت وگوهای 
تهران و ریاض

در روزهای اخیر، حسین امیرعبداللهیان و 
فیصل بن فرحان آل سعود، وزیران خارجه 
جمهوری اســالمی ایــران و عربســتان 
سعودی هر یک در ســخنانی جداگانه از 
دور پنجم گفت وگوهای بین ریاض و تهران 
 در بغداد انجام شــده، استقبال 

ً
که عمدتا

کرده و ابــراز امیــدواری کرده اند که دور 
جدید گفت وگوها بــه تغییری قابل توجه 
در وضعیت موجود در روابط بین دو کشور 

منجر شود. 
روابطــی که از ســال ۲016 و به دنبال 
تنش های به وجود آمده درپی اعدام شــیخ 
نمر باقر النمر، روحانی شــیعه ســعودی 
و اقدامــات صورت گرفته علیه ســفارت 
و کنســولگری ریاض در تهران و مشــهد 
قطع شده اســت و اکنون هر یک از این دو 
کشور جهان اســالم امید دارند که بتوانند 
خواسته های خود را در مذاکرات پیش رو 
محقق کرده و یــخ موجود در روابط را آب 

کنند. 
در عرصه منطقه ای هر گونه دستاوردی 
کــه در مذاکرات آتی بین تهــران و ریاض 
حاصل شود، تأثیر مستقیمی بر مجموعه ای 
از پرونده ها خواهد داشــت. مهم ترین این 
پرونده ها جنگی اســت که نزدیک به یک 
دهه است از سوی عربستان و هم پیمانان آن 

بر مردم یمن تحمیل شده است.
مقامات ریاض با این دیدگاه که در مدت 
زمان کوتاهی می توانند جنگ در یمن را با 
نتیجه دلخواه خود به پایان برسانند، تجاوزی 
همه جانبه را علیه یمــن آغاز کردند؛ اما با 
مقاومت شدیدی از سوی جنبش انصارالله 
مواجه شدند و با وجود به کارگیری مزدوران 
داخلی و خارجی نتوانستند دستاورد میدانی 
قابل توجهی کسب کنند و حتی در ادامه با 
حمالت پهپادی انصارالله به عمق خود نیز 
مواجه شــدند. از همین روست که تالش 
می کنند ضمن به نتیجه رساندن مذاکرات 
خود با ایران، جنگ علیه یمن را هم به شکل 

آبرومندانه ای پایان دهند.
یکــی دیگــر از صحنه هــای متأثر از 
منطقه ای عربستان سعودی،  سیاست های 
کشور لبنان اســت. جایی که در سال های 
اخیر ســنگ اندازی های ســعودی مانع از 
توافق گروه های سیاسی لبنانی در قضایای 
مختلفی، همچون انتخاب رئیس جمهور، 
انتخاب نخست وزیر و تشکیل دولت شده 
اســت و در عین حال از نظر اقتصادی هم 
فشارهای ســنگینی که به اقتصاد ضعیف 
این کشور وارد کرده است. طبیعی است که 
توافق بین ایران و عربستان سبب می شود تا 
سعودی ها بخشی از سیاست های خود در 

قبال بیروت را تعدیل کنند.
از ســوی دیگر، می توان گفت یکی از 
بازنده های اصلی هر گونه توافق احتمالی 
بین ایــران و عربســتان ســعودی، رژیم 
صهیونیستی خواهد بود؛ در طول سال هایی 
که شــرایط حاکم بیــن تهــران و ریاض 
متشنج بود، این صهیونیست ها بودند که با 
دامن زدن بیش از پیش بر ایران هراسی در 
بین کشــورهای عرب حوزه خلیج فارس 
توانســتند روابط خود را با کشــورهایی، 
همچــون امارات متحــده عربی و بحرین 

عادی کنند.
با ایــن حال، عربســتان ســعودی که 
مالحظــات خاص خــود را در خصوص 
با رژیم صهیونیستی  عادی ســازی روابط 
دارد، درصورتــی که با ایــران به توافقاتی 
دست پیدا کند، نسبت به نزدیکی بیش از 
پیش خود با تل آویو با احتیاط بیشتری عمل 

خواهد کرد.

منطقه

محمدرضا بلوردی
کارشناس  مسائل منطقه

»سیاست همسایگی« و گسترش همکاری های 
اقتصادی، بازرگانی، سیاســی، امنیتی، فرهنگی 
و... با کشــورهای همســایه، مهم ترین اولویت 
سیاست خارجی دولت سیزدهم است. در شش 
ماه گذشته که دولت جدید بر سر کار آمده است، 
این سیاست با اهتمام ویژه شخص رئیس جمهور 
و دســتگاه دیپلماسی کشور، به صورت جدی در 

دستور کار قرار گرفته است. 
سفر اخیر رئیس جمهور اسالمی ایران به قطر 
که به دعوت رسمی تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر 
انجام شد، یکی از سفرهای خارجی مهم ایشان از 
زمان آغاز به کار دولت سیزدهم بوده است. ایران و 
قطر در سال های اخیر، وضعیت سخت اقتصادی 
را ســپری کرده انــد. ایران متأثــر از تحریم های 
همه جانبه آمریکا و قطر متأثر از تحریم کشور های 
عربی در شــرایط تحمیلی مشابهی از نظر جنگ 
اقتصادی قــرار گرفته اند؛ وضعیتی که البته هر دو 
کشور را به بازنگری در سیاست اقتصادی و رابطه 
با دیگر کشــور ها و حرکت به ســمت استقالل 
اقتصادی و گسترش همکاری های دوجانبه پیش 
برده است.  قطر یکی از کشورهای خوشنام و مهم 
عربی در منطقه و جهان اسالم است که مناسبات 
دوســتانه ای با جمهوری اســالمی ایران دارد. بر 
خالف بیشتر کشورهای عضو شورای همکاری 
خلیج فارس که از منطق »صفر و صد« در رابطه با 
جمهوری اسالمی تبعیت کرده و رویکرد سیاست 
خارجی شان را با منافع و دیدگاه های آمریکا تنظیم 
می کنند، قطر همیشــه دیــدگاه »واقع بینانه ای« 
نســبت به جایگاه جمهوری اســالمی ایران در 
منطقه و جهان اسالم داشته و همواره نیز جمهوری 
اسالمی ایران را جزء مهمی از راه حل  معماهای 

امنیتی منطقه دیده است.
تعمیق مناســبات جمهوری اســالمی و قطر 
که با تالش های دوجانبه می تواند ســطح روابط 
دو طرف را به »مشــارکت جامع راهبردی« ارتقا 
دهد، یک »همکاری بردـ برد« است که دو کشور 
به صورت متناســب از آن سود می برند. البته باید 

تأکید داشت، نگاه قطر در گسترش همکاری های 
 سیاسی 

ً
دوجانبه با جمهوری اسالمی ایران عمدتا

و امنیتی است؛ اگرچه موضوع اقتصاد و تجارت 
خارجی هم مهم اســت. این در حالی است که 
برای جمهوری اسالمی نیز در کنار همکاری های 
سیاسی و امنیتی، مسئله گسترش همکاری های 
اقتصادی، تجــاری، ســرمایه گذاری خارجی و 

انرژی در اولویت قرار دارد. 
اگرچه افزایش روابــط ایران و قطر در مقاطع 
مختلــف، موجب بروز اختالفــات و تنش هایی 
میان دوحه با ســایر کشورهای شورای همکاری 
خلیج فارس شــده است، اما با توجه به اینکه قطر 
از منطق »واقع بینانه« و »عمل گرایانه ای« در حوزه 
روابط خارجی و در ارتباط با جمهوری اســالمی 
ایران برخوردار اســت، لذا اختالفات مذکور که 
حتی در مقطعی باعث قطع روابط دیپلماتیک با 
عربستان ســعودی شد، نتوانسته است این کشور 
را از تهــران دور کند.  قطر بــه خوبی می داند که 
جمهوری اســالمی ایــران با اینکه یک کشــور 
غیرعربی است، اما در مقایسه با کشورهای عربی 
حاشــیه خلیج فارس و کشورهای غربی »شریک 
قابل اتکا« اســت که در سختی ها و بحران ها نیز 
دوســتان خود را تنها نمی گذارد.  گسترش روابط 
خارجی دوحه با تهران بــا اینکه برای جمهوری 
اســالمی ایران دارای فرصت ها و دستاوردهای 
مهمی در حوزه های اقتصادی و بازرگانی و غیره 
اســت، برای قطر نیز یک سیاست مطمئن تلقی 
می شــود که دوحه به وســیله آن می تواند به یک 

»توازن مطلوب« در مقابل عربستان دست یابد. 
ســعودی ها که حتــی در مقطعی اقــدام به 
محاصره قطر کــرده و با این کشــور قطع رابطه 
کردند، همیشــه دنبال این بوده اند کــه قطر را از 
نظر اســتقالل سیاسی در ذیل خود تعریف کنند. 
از این نظــرگاه روابط عمیق تر بــا ایران می تواند 
وسیله ای باشــد که قطر  از آن در فراز و فرودهای 
منطقه ای استقالل را از عربستان حفظ کند. ضمن 
اینکه ارتقای سطح روابط خارجی با ایران از نظر 
کمی و کیفی می تواند آسیب پذیری قطر در مقابل 
فشارهای آمریکا و شورای همکاری خلیج فارس 

را کاهش داده و جبران کند.

معادله برد - برد
   پنجره    

»ما این توانایــی را پیدا کرده ایم که هزاران فروند 
از موشــک های مان را به موشــک های نقطه زن 
تبدیل کنیم. مــا امروز در لبنان و از مدت ها پیش 
ساخت پهپاد را آغاز کرده ایم. با توجه با اقدامات 
صهیونیست ها علیه لبنان، مقاومت تصمیم گرفت 
پدافند هوایــی خود را که از ســال ها پیش به آن 
مجهز اســت، فعال کند.« صهیونیست ها گمان 
نمی کردند سخنان سیدحسن نصرالله دو روز بعد 
ایــن موضوع جنبه عینی به خود بگیرد. آنها حتی 
شب پنج شــنبه ۲8 بهمن ادعا کردند، یک پهپاد 
متعلق به مقاومت فلسطین در غزه را رهگیری و 
منهدم کرده است. از سوی دیگر، صهیونیست ها 
چند هفته پیش ســاخت دیوار بتنی که به وسیله 
آن محاصــره غــزه را کامل کرده بودند، جشــن 
گرفتند و در پشــت رزمایش های انبوه نظامی در 
ســطوح مختلف خود را به عنوان رژیمی آماده، 
شکســت ناپذیر و قدرتمند در برابر »دشــمنان« 
قلمداد می کردند. هنوز چند ساعت از اعالم رادیو 
ارتش صهیونیستی از ســرنگونی پهپاد مقاومت 
در غزه نگذشته بود که خبر عملیات موفقیت آمیز 
پهپاد ســاخت مقاومت لبنان و گشت اطالعاتی 
آن در آســمان سرزمین های اشــغالی، معادالت 
صهیونیســت ها را به هم ریخت. پهپاد »حسان« 
توانسته بود 40 دقیقه بر فراز سرزمین های اشغالی 
پرواز کند. این پرواز نقطه عطفی به شمار می آید 

که در ادامه به تأثیرات آن اشاره می کنیم:
1ـ شــریک نامطمئن؛ رژیم صهیونیســتی که به 
تازگی بنای قراردادی تســلیحاتی)عمدتا سامانه 
رهگیری موشــکی( به ارزش 600 میلیون دالر 
با مراکش را گذاشــته بود، حاال با چالشی جدی 
روبه روست. مقامات نظامی تل آویو قصد داشتند 
ســامانه های گنبد آهنین را در اختیــار امارات و 
بحرین قرار دهند! ناتوانی این سامانه در رهگیری 
پهپــاد مقاومت لبنان کارایی آن را به شــدت زیر 

سؤال برده است.
۲ـ آمادگــی مقاومــت؛ رژیم صهیونیســتی در 
معادالت خــود گمان می کنــد مقاومت لبنان و 

فلســطین به دلیل وضعیت بحرانی معیشــتی و 
اقتصادی قادر به تمرکز روی رژیم صهیونیســتی 
نیستند. البته نبرد ســیف القدس این تصور را در 
اردیبهشت 1400 باطل کرده بود، واکنش راکتی 
حزب الله در مرداد سال جاری علیه سرزمین های 
اشــغالی نیز به آن افزود؛ اما اکنون نفوذ این پهپاد 
به عمق سرزمین های اشــغالی نشان داد که هیچ 
مسئله ای نمی تواند تمرکز مقاومت را از »دشمن 

شماره یک« برگرداند.
3 ـ ســایه ایــران؛ تحلیلگــران صهیونیســت و 
رســانه های موجود در ســرزمین های اشــغالی 
می گویند وقتی تل آویــو توان مقابله با حزب الله، 
گروه هــای مقاومت ســوری، حماس و ســایر 
 ســایه ای از ایران 

ً
جریان هــای مبارز را  که صرفا

هســتند، ندارد، چگونه می تواند از سیاست های 
خیال پردازانــه و پــر طمطراق بــا عناوینی چون 
»بریدن سر افعی«، »نبرد بین جنگ ها« و »کشتن 
بــا هزاران زخم« برای مقابلــه با قلب مقاومت، 
یعنی ایران حرف بزند. آنچــه مقاومت لبنان در 
قالب پهپاد حسان به نمایش گذاشت، ده ها برابر 
کمتر از قدرت اصلی و ویرانگری است که ایران 

در اختیار دارد.
4 ـ شکســت هیمنه بازدارندگی ؛ در ســال های 
گذشته، دکترین امنیتی رژیم صهیونیستی بر این 
موضوع اســتوار بود که ارتش اشغالگر، هر نوع 
وسیله ای را که به سرزمین های اشغالی وارد شود، 
با مشت آهنین مواجه خواهد کرد. صهیونیست ها 
حتی پرتاب بالن های آتش زا از سوی نوار غزه را نیز 
با موشک پاسخ می دادند؛ اما در جریان نفود پهپاد 
حسان به سرزمین های اشغالی، رژیم صهیونیستی 
به پرواز دو جنگنده بر فراز بیروت اکتفا کرد؛ چون 
 نمی دانســت محل دقیق پرتاب »حسان« 

ً
اساسا

کجا بوده و از ســوی دیگر نگــران بود که هر نوع 
واکنش منجر به رد آن از سوی مقاومت حزب الله 
شود. رژیم صهیونیستی در سال های اخیر تالش 
زیادی کرده که به دلیــل برخوردار نبودن از عمق 
اســتراتژیک، قاعده بازدارندگی خود را افزایش 
دهــد؛ اما آنچــه حزب الله با عملیــات پهپادی 
اخیر خود به اجرا در آورد نشــان دهنده شکست 

صهیونیست ها در این مسئله است.

پوشالی گنبد 
   فراسو    

پیامدهای عملیات پهپادی حزب الله تعمیق مناسبات تهران و دوحه

   رصد    

واشنگتن  سردرگمی 
اذعان به شکست

اســرائیل هیوم: تغییراتی کــه در دوره اخیر در 
سوریه رخ می دهد، بسیار چشمگیر است. پس از 
آنکه برای نزدیک به یک دهه، سوریه در یک جنگ 
داخلی وحشیانه پر از خون غرق شد، جنگی که 
در آن صدها هزار نفر کشــته و زخمی شــدند و 
میلیون ها نفر از این کشور گریختند، رئیس جمهور 
بشــار اسد به قدرت بازگشــته و اکنون در تالش 
برای تحمیل حاکمیت خود بر کشــور، حتی بر 
طرف هایی که در این راه به او کمک کردند، مانند 
ایران است. با شــروع سال ۲0۲۲ و فرو نشستن 
گرد و غبار نبردها، من یقیــن یافتم که جنگ در 
 پایان یافته است. تمام قواعد بازی که 

ً
سوریه عمال

می دانستیم، تغییر کرده است و در مقابل چشمان 
ما، رئیس جمهور اســد در حال طراحی و توسعه 

سوریه جدید است.

دست های پر حزب الله

وبــگاه عبری زبــان والــال در واکنــش بــه 
مدعی  لبنان  حزب اللــه  جدید  قدرت نمایی 
شد: پهپــاد »حسان« بخشــی از طرح محرمانه 
حزب اللــه و ایران برای ســاخت نیروی هوایی 

متشکل از طیف گسترده ای از هواپیماهای بدون 
سرنشین است که در روز حساب )موعود(، علیه 
سایت های حســاس در سراسر اســرائیل مورد 
اســتفاده قرار خواهد گرفت و بــه برتری نیروی 

هوایی اسرائیل لطمه خواهد زد.

طراحی برای آینده لبنان

وگاه العهد لبنان: تروریسم اقتصادی ـ آمریکایی 
علیه حامیان مقاومت شکســت خورد، بنابراین 
محاصره گســترده تر شد تا شامل تمام لبنان شود 
و هدف، شکست حزب الله است. سازمان های 
غیردولتی را که آمریــکا تأمین مالی می کند و به 
معروف  مردم نهــاد(  )ســازمان های   »NGOs«
است، دو برابر کردند و این سازمان ها در راستای 
تضعیف روحیه و حمله به مقاومت در راســتای 

هدف ذکر شده فعال شدند.

صورت حساب باخت جنگ یمن

روزنامه المســیره یمن: تشدید تنش های رژیم 
ســعودی علیه منطقه حرض اندکــی پس از آن 
صــورت گرفت که امــارات رهبــری عملیات 
تهاجمی میدانی را به دستور ایاالت متحده آمریکا 

و رژیم صهیونیستی به دست گرفت. ورود امارات 
متحده عربی به این خــط، از چند زاویه خوانده 
می شــود؛ از جمله مهم ترین آنها این اســت که 
رژیم سعودی به بن بست کامل رسیده بود و حتی 

ایاالت متحده آمریکا نیز نتوانست 
در ایــن زمینــه کاری انجام 
دهد و بنابراین واشنگتن به 
تغییر نقش میــان ابزارهای 
اصلی در تهاجم به یمن نیاز 

داشت.

سردرگمی واشنگتن 

رویترز: درســت اســت که مخالفت های پوتین 
با گســترش ائتالف ناتــو و به طور مشــخص 
پیوستن اوکراین به این ائتالف مشهور است؛ اما 
غافلگیری پوتین در این بود که اعالم کرد کشور 
اوکراین مشــروعیت ندارد و در اصل این کشور 
بخشی از روسیه بزرگ بود و در یکی از روزها نیز 
یکی از جمهوری های اتحاد جماهیر شوروی به 

شمار می رفت.

 برسام محمدی
کارشناس بین الملل

الله کرم مشتاقی
کارشناس مسائل لبنان
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سیاست
۵

رسانه ای  دوئل  اپوزیسیون آمریکایی دردسرساز  هواپیمای  

ثمانه اکوان
دبیر گروه بین  الملل

ســخنرانی ســالیانه رئیس جمهــور آمریکا در 
 یکی از مهم ترین و 

ً
کنگره این کشــور، معموال

رؤسای جمهور  که  است  اقداماتی  نمادین ترین 
ایــاالت متحــده انجــام می دهنــد. واکنش 
نمایندگان به این ســخنرانی نیز همیشه جالب 
توجه بوده اســت. از »دروغگو« خطاب کردن 
اوباما در یکی از ســخنرانی های ســالیانه اش 
گرفته تا پاره کردن متن سخنرانی ترامپ از سوی 
نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان، همه 
حاشــیه های جذاب این سخنرانی ها بوده که تا 

مدت ها به تیتر اول رسانه ها تبدیل شده است. 
این بار بایدن برای دومین مرتبه در شــرایطی 
قرار است سخنرانی ســالیانه خود در کنگره را 
انجام دهد که هم در عرصه سیاســت خارجی، 
هم در مســئله مدیریــت بحران کورنــا و هم 
در مســئله مدیریت اقتصاد آمریــکا و افزایش 
تــورم و گرانی ها، دولــت او حرفی برای گفتن 
ندارد. او در طول مدت یک ســال گذشــته در 
عین حال بســیاری از طرح هایی را که در دوران 
ریاست جمهوری گفته بود انجام می دهد، انجام 
نداده و برخی از آنها نیز به تأیید کنگره نرســیده 
اســت و در تأمین نظر نماینــدگان برای اجرای 

آنها عاجز مانده است.  از طرف دیگر محبوبیت 
بایدن به شــدت رو به افول بوده و در عین حال 
محبوبیت ترامپ در حال افزایش است. همه این 
مسائل زمانی که به خروج مفتضحانه آمریکا از 
افغانستان و شکست این کشور در مقابل روسیه 
برسد، باعث می شــود حضور بایدن در کنگره 
آمریکا اهمیت باالیی داشته و به احتمال زیاد با 
سر و صدای زیادی همراه شود.  میزان تماشای 
سخنرانی های سالیانه رؤسای جمهور آمریکا نیز 
در طول چند ســال گذشته کاهش شدید داشته 
اســت و از ۳7 میلیون تماشــای سخنرانی در 
آخرین سخنرانی ترامپ به ۲7 میلیون تماشا در 
سال ۲۰۲۱ در اولین سخنرانی بایدن در مجلس 
نمایندگان رسیده اســت. رسانه های آمریکایی 
پیش بینــی کرده اند، اوضاع نامناســب ایاالت 
متحده از نظر مســائل داخلی و خارجی باعث 
می شود امسال نیز سخنرانی بایدن چندان مورد 

نظر مردم قرار نگیرد. 
رســانه های آمریکایی معتقدنــد، بایدن نیز 
قرار است در ســخنرانی خود مانند بسیاری از 
رؤسای جمهور قبلی ایاالت متحده بیان کند که 
تا قبل از روی کار آمدن دولت او، همیشــه همه 
چیز به هم ریخته و آمریکا در معرض فروپاشی 
قرار داشــته و دولت او بوده که آمریکا را نجات 
داده است! برای نمونه، در سال ۱9۸۲، ریگان 
در سخنرانی ســالیانه خود در کنگره به کاهش 
میزان تورم و نرخ ســود بانکی اشــاره کرد. او 

بیــان کرده بود »اگر ما نبودیــم و اقدامات الزم 
را انجام نمی دادیــم، االن وضع آمریکایی ها به 
شــدت بدتر از وضعیت فعلی بود.« چند دهه 
بعد، بیل کلینتون در سخنرانی سالیانه اش گفت: 
»ما بن بســت و بی هدفی را با اصالح و تجدید 
حیات اهداف دولت جایگزین کردیم.« اوباما 
نیز در سخنرانی خود در سال ۲۰۱۰ گفت: »دو 
میلیون آمریکایی تنها به دلیل گام هایی که دولت 
من برای ایجاد شغل برداشته، االن مشغول کار 
و فعالیت هستند، وگرنه همچنان بیکار بودند.« 
در سال ۲۰۱۸؛ ترامپ به تعداد فوق العاده ۲/۴ 
میلیون افزایش شغل در آمریکا اشاره کرد که در 
دوران ریاست جمهوری او به وجود آمده بود و 

آن را شکست یک رکورد بزرگ اعالم کرد. 
ســخنرانی امســال بایدن وضعیتی بهتر از 
ســخنرانی های قبلی رؤســای جمهور آمریکا 
نــدارد. پیش بینی می شــود بایدن مانند ســایر 
رؤسای جمهور آمریکا، ایجاد شغل در این کشور 
را به منزله یکی از دستاوردهای مهم خود جا بزند 
و در ماجرای افغانســتان نیز همچنان بگوید که 
آمریکا خروجی »فوق العاده« از این کشور داشته 
است. او در عین حال تشدید بحران در اوکراین 
را نیز بر ســر روسیه می اندازد و ادعا می کند این 
بحران قرار بود بســیار جدی تر و بزرگ تر باشد 
و اگر تحریم های آمریکا نبود، روســیه تا به حال 
تمام اوکراین و کشورهای همسایه اش را تسخیر 

کرده بود!

 پایان رسمی کرونا!

بر اســاس گزارش نشــریه ای، »بوریس 
جانسون« هفته گذشــته اعالم کرد زمان 
زندگی با ویروس کرونا فرا رسیده است و 
گفت، به محدودیت های قانونی باقی مانده 
در انگلیس و آزمایش هــای رایگان پایان 
داده می شود. وی با این اقدام کشورش را 
در برخورد با این بیماری همه گیر به یک 
کشور مجزا تبدیل می کند. طرح جدید به 
این معناست که ردیابی معمول تماس ها 
پایــان می یابد و افرادی کــه آزمایش آنها 
مثبت است، دیگر از نظر قانونی موظف 
به ایزوله کردن خود نخواهند بود، اگرچه 
از آنها خواسته می شــود این کار را انجام 
دهند. عرضه آزمایش های رایگان، که در 
حال حاضر به طور گســترده در دسترس 
اســت، از اول آوریــل بــرای همه به جز 
آســیب پذیرترین افراد به پایان رســیده و 
 افراد را مجبور بــه پرداخت هزینه 

ً
عمال

برای اطــالع از ابتال یا عدم ابتال می کند. 
افزایش دســتمزد بیماران برای حمایت 
از مبتالیان به ویروس کرونا در اواخر ماه 

مارس پایان می یابد.

سرکوب معترضان 

پلیــس اتاوا، پایتخت کانــادا اعالم کرده 
اســت، تاکنــون 10۷ نفــر در ارتباط با 
محاصره بخش هایی از این شهر در جریان 
اعتراضات علیه دولت »جاستین ترودو« 
با اتهامات سنگین دستگیر شده اند. پلیس 
کانادا همچنین اعالم کرده اســت، بیش 
از 190 معترض را دســتگیر، 389 اتهام 
را صادر و نزدیک به 80 وســیله نقلیه را 
با یدک کش به پارکینگ برده است. همه 
این برخوردها به این دلیل اســت که پس 
از فرمان وضعیت اضطراری نخست وزیر 
کانادا، برگزاری هرگونه تجمع اعتراضی 
ممنوع است و با معترضان برخورد شده 
براســاس گزارش روزنامه های  اســت. 
کانادایی، مانند گلوب اند میل، خیابان های 
اطراف پارلمان کانادا همگی از معترضان 
تخلیه شده و فضای امنیتی سنگینی بر این 
مناطق حاکم اســت. دولت کانادا پیش 
از ایــن اعالم کرده بود، حســاب بانکی 
کســانی را که در تظاهرات و اعتراضات 
حضــور دارند، مســدود می کند. برخی 
از مســئوالن دولتی از معترضان با عنوان 
تروریست های داخلی یاد کرده اند؛ اما این 
در حالی است که تاکنون هیچ خشونتی از 
سوی معترضان دیده نشده و آنها به دلیل 
اعتراض به اجباری شــدن واکسن کرونا 
برای رانندگان کامیون، راه های منتهی به 
پایتخت را بسته و در موردی دیگر بزرگراه 
ارتباطی بین آمریکا و کانــادا را نیز برای 

چند روز بسته بودند. 

جهان

پیشخوان

جهان

نتایج و پیامدهای جنگ روسیه در اوکراین، افزون 
بر ابعاد داخلی، منطقه ای و بین المللی جاری از 
منظر تأثیرگذاری بر شکل گیری نظم آینده جهان و 
کنش های مرتبط با آن از اهمیت فراوانی برخوردار 
اســت. هر نظم مســتقر، تجلی هرم خاصی از 
قدرت در سیستم بین المللی بوده که دوران ظهور 
و افول مشخصی دارد. در حالی که در سال های 
نخستین پس از جنگ سرد و پایان نظم دو قطبی 
حاکم بر جهان، ایــاالت متحده آمریکا به منزله 
یک قدرت مسلط بین المللی عالوه بر در اختیار 
داشتن ابعاد مختلف قدرت مادی تا حد زیادی نیز 
از برتری گفتمانی به منظور مشروع سازی اقدامات 
خود بهره می برد، ولی ظهور و بروز نشــانه های 
افول هژمونی آمریکا از مقطع حوادث 11 سپتامبر 
۲001 بــه بعــد و قدرت یابی ســایر بازیگران 

بین المللی نظیر چین و روسیه نشان داد، جهان به 
تدریج شاهد »تغییر« در نظم بین الملل و تحول در 
موقعیت و منزلت قدرت ها و بازیگران در چرخه 

سیستمی قدرت خواهد بود.
در این فضای جدید، قدرت های بالنده آسیایی 
نظیر چین و روســیه بیش از قدرت های اروپایی 
تمایل دارنــد وارد بازی های راهبردی شــوند. 
از این منظر، جنگ روســیه علیــه اوکراین که با 
حمایت تلویحی پکن صورت پذیرفت، می تواند 
نقطه عطف مهمی در رونــد انتقال و جابه جایی 
قدرت در عرصه سیاســت بین الملل و چرخش 
نظم جهانی از غرب به شرق تلقی شود و احتمال 
می رود، کنش های چین در موضوع تایوان نیز در 
آینده پرده بعدی این ماجرا باشد تا نشان داده شود 
دوران ابرقدرتی آمریکا به پایان رســیده و آمریکا 
دیگر نمی تواند رؤیای جهان تک قطبی را در سر 
بپروراند. بر این اســاس، آنچــه تا کنون از جنگ 
روسیه علیه اوکراین مشخص شده و در مصاحبه 
اخیر بایدن نیز به آن اشاره شده، این واقعیت است 
که حمایت آمریکا و اروپا از اوکراین در حد اعمال 

فشارهای سیاسی و تحریم های جدید علیه روسیه 
باقــی خواهد ماند و جهان غرب به ســرکردگی 
آمریکا وارد مرحله نظامی علیه روســیه نخواهد 
شد. البته اتخاذ رفتار فوق از سوی آمریکا نسبت 
به قضیه تایوان، در صورت اقدام مشابه روسیه از 
سوی چین محل تأمل خواهد بود و ممکن است 
آمریــکا برای ماندن بر اریکــه قدرت جهانی، به 
انجــام تحرکات نظامــی در دریای چین جنوبی 

دست بزند.
در عین حال، باید توجه داشت جنگ روسیه 
علیه اوکراین، تأثیرات دو گانه ای بر کشــورهای 
غربی باقــی خواهد گذاشــت. در عیــن اینکه 
می تواند برخی کشــورهای اروپای شــرقی را به 
تجدیدنظر در روابط با ناتو متقاعد کند، آمریکا و 
کشورهای اروپای غربی عضو ناتو را وادار می کند 
به منظور تأمین تمهیدات امنیتی منسجم تر عمل 
کنند. همچنین از آنجا که روسیه شرایط و ظرفیت 
اقتصادی الزم برای اشــغال درازمدت اوکراین 
ندارد؛ لذا تالش می کند از فرسایشی شدن جنگ 
پرهیز کرده و پروژه تغییر سیاســی را در اوکراین 

هرچه سریع تر به سرانجام برساند. به هرصورت 
روند تحوالت بین المللی نشان می دهد، نظم آینده 
جهانی نظمی چند قطبی با ویژگی های متفاوت از 
گذشته خواهد بود. در چنین نظمی چین و روسیه 
با وجود دارا بودن پتانسیل های یک قدرت بزرگ، 
از توان و امکان ایدئولوژیک و گفتمانی الزم برای 
مشروع سازی اقدامات خود و سامان بخشیدن به 
یک نظم جدید بین المللی رنج می برند. آمریکا 
دیگر نمی تواند رؤیای جهان تک قطبی را در سر 
بپروراند؛ ولی تا مدت های طوالنی به قول مادلین 
البرایت، وزیر خارجه اســبق آمریکا، کشــوری 
صرف نظر ناشدنی باقی خواهد ماند.چنین نظمی 
دســتیابی به نقش های نوین را برای قدرت های 
نوظهور منطقه ای، از جمله ایــران بیش از پیش 
تسهیل می کند؛ به گونه ای که جمهوری اسالمی 
ایران می تواند از طریق تعمیق روابط همسایگی 
و ایجاد شبکه های ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک در 
منطقه بر محور منافع و شبکه ژئوکالچر بر محور 
هنجارها و هویت های مشترک قدرت یابی خود را 

تکامل ببخشد.

   تحلیل    

بحران  اوکراین   و  نظم آینده جهان

با افزایش تنش ها بین هندوســتان و چین، نخست وزیر پاکستان 
اعالم کرد مایل اســت یک مناظره تلویزیونــی با همتای هندی 
خود به منظور حل اختالفات داشــته باشــد. این رقبای هسته ای 
از ۷۵ ســال پیــش، از زمان به دســت آوردن اســتقالل، روابط 
ناســازگار و خصمانه ای با یکدیگر داشته اند. آنها در سه جنگ با 
یکدیگر جنگیده اند و به تازگی روابط تیره ای بر سر منطقه شمال 
مسلمان نشــین کشــمیر دارند. »عمران خان« افــزود، اگر این 
اختالفات از طریق مناظره حل و فصل شود، چنین مسئله ای برای 
میلیاردها نفر در این شــبه قاره سودمند خواهد بود.گفتنی است، 

هند هنوز پاسخی به این درخواست نداده است.

رئیس جمهور مکزیک از دولت آمریکا خواســت تأمین مالی 
گروه های اپوزیسیون در مکزیک را متوقف کرده و این حمایت 
را یک ننگ و نقض حاکمیت کشورش دانست. این انتقاد در 
بحبوحه اختالفات میان آمریکا و مکزیک بر ســر اصالحات 
پیشــنهاد شــده از ســوی »آندرس مانوئل لوپز اوبــرادور«، 
رئیس جمهور مکزیک صــورت گرفت؛ اصالحاتی که کنترل 
دولت مکزیک بر بازار انــرژی را قوی تر می کند و دولت جو 
بایدن، رئیس جمهوری آمریکا هشــدار داده اســت این اقدام 
می تواند سرمایه گذاری در بخش انرژی تجدیدپذیر را محدود 

کند.

هفته گذشــته لیز تراس، وزیر امور خارجه انگلیس تصویری از 
خود را در حال ســوار شــدن به هواپیمای شخصی دولت این 
کشور در بروکسل و با این متن در توئیتر منتشر کرد: »در بروکسل 
برای ریاست مشترک جلسه کمیته مشترک با ماروش شفچوویچ 
)از مقامات کمیسیون اروپا( درباره توافق نامه خروج.« وزیر امور 
خارجه انگلیس مورد انتقاد شــدید رسانه ها و مردم قرار گرفت 
که به جای هواپیمای تجاری، از هواپیمای شــخصی و آن هم 
برای رفتن به مقصدی استفاده کرد که با قطار، دو ساعت فاصله 
داشــت. کاربران معترض شدند که با وجود قطار مستقیم میان 

لندن و بروکسل استفاده از هواپیما غیرضروری بوده است.

 سیاست داخلی بد 
 سیاست خارجی افتضاح

محسن محمدی الموتی
عضو هیئت علمی دانشگاه
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نیل به اقتصاد نوظهور 

تجربه سایر کشورها، موضوع بسیار مهمی 
در زمینه یافتن راه های کاهش وابســتگی 
به درآمدهای نفتی و تحقــق ایران بدون 
نفت است. اگرچه در بررسی تجربه سایر 
کشــورها در قطع وابستگی به درآمدهای 
نفتی و حرکت به سمت توسعه بدون نیاز 
به خام فروشی، باید تفاوت های ساختاری 
در ابعاد گوناگون و حتی ســابقه تاریخی 
ایــن کشــورها را در نظر گرفــت؛ اما به 
هرحال بعضی شرایط و الزامات را تمام 
کشورهای خواهان توســعه باید مد نظر 
 سیاست ها و ابزارهای 

ً
قرار دهند. اصوال

اقتصــادی که علــم اقتصــاد در اختیار 
سیاســت گذاران و برنامه ریزان اقتصادی 
هر جامعه ای قرار داده  اســت، بســته به 
شرایط  در همه کشــورها قابل اجرا بوده 
و مختص کشور خاصی نیستند. اگر هم 
موارد خاصی وجود داشته باشد، با توجه 
اینترنت  به امکانات اطالع رسانی، مانند 
و... می توان به راحتی از آن آگاهی یافت و 
در صورت لزوم مورد استفاده قرار داد؛ از 
این رو تفاوت های اساسی میان کشورهای 
موفق و ناموفق به لحاظ اقتصادی را بیشتر 
باید در شرایط ساختاری غیراقتصادی این 
کشورها جســت وجو کرد. برای نمونه، 
 ســاختارهای حقوقی و سیاســی 

ً
اصوال

کشورهایی، مانند نروژ و ژاپن به گونه ای 
است که خروجی آن در ذیل آمده است:

1ـ وجود محدودیت های حداقلی در روی 
کارآمدن مدیران و افراد کارآمد و الیق به 

ویژه در سطح کالن؛
۲ـ فضای باز و کافی بــرای بحث و نقد 
غیراقتصادی  یا  اقتصادی  سیاســت های 
مؤثر در اقتصــاد، در فرآیند تصمیم گیری 
و اجرا در محافل رســمی و غیررسمی، 
مانند مجلس، احــزاب و مطبوعات؛ به 
طوری کــه سیاســت ها و تصمیمات آن 
قدر چکش کاری می شوند تا ضعف ها و 

اشتباهات به حداقل می رسد؛
3ـ حاکم شــدن و نهادینه شــدن نظم و 

قانون گرایی؛
4ـ برقراری روابــط منطقی و عقالیی با 
دیگر کشــورها و نهادهای بین المللی در 
راستای اســتفاده از مزیت های موجود، 
برای جــذب ســرمایه گذاری خارجی و 

فناوری های مورد نیاز ؛
۵ـ ایجاد نهادها و شرایط الزم در جهت 
کاراتر بــودن ســازوکارهای انتخاباتی، 
به طوری کــه ماحصــل آن اعمال اصل 

شایسته ساالری است؛
6ـ ایجــاد و به کارگیــری اهرم های مؤثر 
رسمی و غیررسمی در جهت شفاف سازی 

و جلوگیری از فساد مالی؛
۷ـ کشورهای نوظهور مانند چین و برزیل 
از دیــد بلندمدت به تناســب نزدیکی به 
ویژگی های فوق موفقیت بیشتری کسب 
 
ً
کرده اند. البته چین سعی کرده است عمدتا
در زمینه های غیرسیاسی تغییرات الزم را 
ایجاد کند که مهم ترین آن بازکردن فضای 
اقتصادی کشــور، ورود به اقتصاد جهانی 
و جذب ســرمایه گذاری خارجی است؛ 
اما به گواه تاریخ توسعه، در صورت عدم 
حرکت به سمت دیگر الزامات، احتمال 
تبدیل شدن به یک کشــور توسعه یافته، 
همچون ژاپن در بلندمدت بســیار اندک 
خواهد شــد. از نظر نگارنده، جمهوری 
اســالمی با توجه بــه ظرفیت های قانون 
اساســی)از جمله امکان اصــالح آن( و 
نیز ظرفیت های بالقوه فنی و انسانی، این 
امکان را دارد که با حفظ ارزش های الهی 
و اســالمی، در بلندمدت به شرایط الزم 
بــرای پی ریزی یک اقتصاد نوظهور دیگر 
دســت یابد که در آن از نفت به منزله یک 
کاالی سرمایه ای در جهت توسعه پایدار 

استفاده شود.

 BBBB ابتدا می خواستم ارزیابی تان را از روابط  
اقتصادی و تجاری ایران با قطر بدانم. به 
نظرتان سفر رئیس جمهور به این کشور 
چه نتایجی بــرای اقتصاد ایران خواهد 

داشت؟
همان طور که می دانید قطر جزء کشورهای همسایه 
ماســت. از طرفی در بحث سیاســت های تجاری 
دولت ســیزدهم، موضوع گســترش همکاری با 
کشــورهای همســایه از جایگاه ویژه ای برخوردار 
اســت. اگر تجارت ایران با قطر را طی ســال های 
گذشته بررســی کنیم، متوجه می شویم تجارت دو 
کشور طی سال های گذشته شاهد روند رو به رشدی 
بوده اســت. به ویژه از سال 1396 که روابط تجاری 
قطر با عربستان دچار تحوالت و تغییراتی شد، این 
نیاز از ســوی قطری ها وجود داشت که جای خالی 
عربستان پر شود. از طرفی با توجه به همسایگی ایران 
با قطر و تمایل قطری ها برای مراودات اقتصادی با 
ایران، یکی از کشورهایی که از این ظرفیت استفاده 
کرد، کشــور ایران بود. به نحوی که ما در آن سال، 
بیشــترین حجم تجارت، یعنی عددی حدود ۲41 
میلیون دالر صادرات به کشــور قطر داشــتیم. این 
روند مناسب تا ســال 1398 ادامه داشت؛ اما بعد 
از سال 1398 به دلیل شیوع کرونا، تجارت جهانی 
از جمله تجارت ایران با سایر کشورها، به صورت 
کلی دستخوش مشکالتی شد؛ به گونه ای که سطح 
مبادالت تجاری ایران با قطر مقداری کاهش یافت. 
برای نمونه، در ده ماه گذشــته ما حدود 11۷ میلیون 
دالر صادرات به کشــور قطر داشته ایم که احتماال 
تا پایان ســال، به 1۲0 تا 130 میلیون دالر خواهد 

رسید.

 BBBB اشاره کردید صادرات ما به قطر در سال  
۱۳96 حــدود ۲۴۰ میلیون دالر بوده 
است. سؤال این است که واقعا ظرفیت 
اقتصاد ما برای صادرات کاال و خدمات 

به قطر، چنین ارقامی است؟
 مصرف گراست و 

ً
قطر کشــوری اســت که عمدتا

با توجه به درآمد ســرانه بسیار باال و جمعیت ۲/8 
میلیون نفری کــه دارد از طرفی بــا توجه به منابع 
بســیار عظیم نفت و گازی که در اختیار دارد، یکی 
از ثروتمندترین کشورهای جهان به شمار می رود. 
به نحوی که با حدود 1۲4 هزار دالر ســرانه هر نفر 
در ســال، یکی از باالترین ارقام درآمد ســرانه دنیا 
را در اختیــار دارد. از طرفی قطر با وجود جمعیت 
کمش، کشــور بســیار پر مصرفی بــوده و بخش 
عمده ای از نیازهای مصرفی مردم از طریق واردات 
تأمین می شود؛ یعنی موضوع تولید در آنجا اولویت 

چندانی ندارد. البته آنها در بحث برنامه چشم انداز 
۲030، که به نوعی چشم انداز قطر برای سال های 
آینده اســت باالخره متوجه شدند که این حجم از 
وابستگی به واردات خوشــایند نبوده و پیامدهایی 
خواهد داشــت؛ لذا ســعی کردند در یک سری از 
سرمایه گذاری های مشترک فعال شده و حداقل در 
بحث امنیت غذایی به دنبال انجام برخی از اقدامات 
باشند تا بتوانند حداقل برخی از محصوالت مورد 
نیاز  خــود در حوزه مــواد غذایــی را تأمین کنند. 
لذا با برخی از کشــورها مانند پاکستان یا استرالیا 
ســرمایه گذاری های مشــترکی در حوزه کشت و 
صنعت های بزرگ برای تأمین مــواد غذایی مورد 

نیازشان انجام دادند.

 BBBB عالوه بر بازار ۲/۸ میلیون نفری قطر و 
البته درآمد سرانه باال و مصرف گرا بودن 
آنهــا، افزایش تبادالت تجــاری با این 
کشور می تواند چه مزایای اقتصادی ای 

برای ما داشته باشد؟ 
در10 ماه گذشته سال جاری، ما حدود 13 میلیارد 
دالر واردات از کشور امارات داشته  و البته حدود 9 
میلیارد دالر نیز صادرات به کشور امارات داشته ایم؛ 
یعنی تراز تجاری ما با کشــوری، مانند امارات با 4 
میلیارد دالر منفی است. این موضوع، نشان می دهد 
کشور امارات نقش یک هاب را در منطقه ما به مثابه 
یک کشــور ترانزیت کاالها دارد. ما نیز می توانیم 
از کشــورهایی، مانند عمان یا قطر که این ظرفیت 
را دارنــد، برای بحث صادرات یــا واردات مجدد 
اســتفاده کنیم؛ یعنی عالوه بر بازار قطر، این کشور 

می تواند ما را در این حوزه نیز کمک کند. 

 BBBB اگر امکان دارد روی بحث  
مزایای تجــارت ایران با 

قطر نکاتی را بفرمایید.
قبل از اینکه وارد این بحث شــوم 
بهتر است به صورت کلی شمایی 
از تجارت قطر با دنیا عرض کنم. 

در سال ۲0۲0، حجم صادرات دنیا حدود 1۷ هزار 
و ۵03 بوده است که ۵۲ میلیارد دالر آن، سهم قطر 
با جمعیت ۲/8 میلیون نفری است. آمار ایران در این 
بخش 33 میلیارد دالر است، که البته آمار صادراتی 
ایران تنها مختص صادرات غیرنفتی اســت. با این 
حــال، قطر در رتبه صادراتی دنیــا دارای رتبه 14۷ 
جهان و ما در رتبه ۵۲ جهــان قرار داریم. در زمینه 
واردات نیز، کشــور قطر ۲6 میلیارد دالر واردات 
و ایــران 39 میلیــارد دالر واردات از کشــورهای 
مختلــف دنیا دارنــد؛ بنابراین، بــا توجه به حجم 
 می تــوان روی بازار 

ً
تجارتی کــه وجود دارد، واقعا

قطر سرمایه گذاری کرده و سهم بیشتری از بازار این 
کشور را کسب کرد. ما در سال ۲0۲0 حدود 188 
میلیون دالر صادرات به قطر داشته و از آن طرف 8 
میلیون دالر واردات از این کشور داشتیم که نسبت 
به مدت مشابه ســال قبل حدود 13 درصد کاهش 
داشــته است که البته دلیل عمده این کاهش مربوط 

به کروناست.

 BBBB به طــور کلی، در بیــان دالیل افزایش  
نداشتن میزان تبادالت تجاری میان دو 
کشور ایران و قطر می توان به چه مواردی 

اشاره کرد؟ 
در وضعیــت فعلی عالوه بر کرونــا، یک مقداری 
بحث تحریم ها و البته وجود یکســری مســائل و 
ضعف ها نیز مزید بر علت شده است. اگر بخواهم 
تیتروار به برخی از این دالیل اشــاره کنم ،می توان 
به ضعف ظرفیت بنادر دیر و بوشــهر اشــاره کرد. 
همانطور که می دانید، استان معین ما برای تجارت 
با قطر بندر بوشهر است که به هرحال محدودیت ها 
و ضعف هایــی دارد. مــورد دیگــر اینکــه 
بخش عمده ای از صــادرات ما به قطر، 
محصوالت کشاورزی است. در بخش 
برنامه  نبود  کشــاورزی،  محصوالت 
جامع صادراتــی و تولید محصوالت 
صــادرات محــور کشــاورزی، عدم 
پذیرش بیمه های ایرانی برای شناورهای 
ایران در کشور قطر، باال بودن عوارض 
بندری، اســتفاده نکردن از کانتینرهای 

یخچال دار و فســادپذیری محصوالت بــه ویژه در 
فصول گرم سال، نبودن سیستم ایکس ری در بندرهای 
قطر ـ از آنجا که با بندرهای بوشهر ارتباط مستقیم دارد 
و موجب تأخیر در ترخیص کاالها می شــود ـ و... از 
جمله موارد یا مشکالتی هســتند که سبب می شود 
روند تجارت ما با قطر کاهش داشــته یا افزایش پیدا 
نکنــد. به هر حــال، همانطور که گفتم ایران ســهم 
چندانی در تجارت با قطر ندارد؛ به گونه ای که از ۵۲ 
 نفت و گاز 

ً
میلیارد دالر صادرات قطر )که البته عمدتا

است( ما سهمی 0/۷ درصدی داریم. در واقع، قطر به 
دنیا ۵۲ میلیارد دالر صادرات و نزدیک به ۲6 میلیارد 
دالر واردات دارد. به عبارتی حجم تجارت ســاالنه 
این کشور، حدود 80 میلیارد دالر است که سهم ما از 

این تجارت کمتر از 130 میلیون دالر است! 

 BBBB عمــده شــرکای تجــاری قطــر چه  
کشورهایی هستند؟ 

 نفت و گاز( 
ً
کشــورهای عمده ای که از قطر کاال )عموما

وارد می کنند، کشــور ژاپن با 1۵/۵ ۵ درصد صدرنشین 
بــوده و بعد از آن چین با 1۵/۲ درصد، هند، کره جنوبی، 
سنگاپور، چین تایپه، تایلند، پاکستان، آمریکا، انگلیس 
و امارات در رده های بعدی قرار دارند. این 10 کشــور، 
شــرکای عمده قطر هســتند. در این میان، ایران با رتبه 
۷۲ در جایگاه بســیار پایینی قرار دارد. کشورهایی که به 
قطر صادرات داشــته و به اصطالح رقبای ایران به شمار 
می روند، آمریکا بــا 1۵/۷ درصد در صدر قرار داشــته 
و چین ســهمی 14/9 درصدی در بازار این کشور دارد. 
انگلستان، آلمان، هند، ایتالیا، ترکیه، فرانسه، ژاپن، عمان 
و سوئیس کشورهایی هستند که بیشترین صادرات کاال به 
قطر را دارند. در این رده بندی نیز، ایران در رتبه ۲8 قرار 
داشــته و سهم 0/۷ درصدی از مجموع صادرات کاال به 
قطر را در اختیار دارد. اقالم عمده صادراتی قطر، همانطور 
که عرض کردم نفت و گاز و مشتقات آن، مانند گاز مایع 
و روغن های نفتی است. عمده واردات قطر از کشورهای 
دنیا نیز قطعات هواپیما، تلفن همراه، جواهرات و فلزات 

گرانبها، وسایل نقلیه موتوری، دارو و... هستند.

 BBBB ما بیشــتر چه کاالهایی بــه قطر صادر 
می کنیم؟ 

اقالمی که طی 10 ماه ابتدایی ســال 1400 به قطر 
صــادر کرده ایم، به ترتیب میزان صادرات شــمش 
آهن و فوالد، گوجه  فرنگی، میله های گرم نورد شده، 
محصوالت نیمــه تمام از آهن و فــوالد، زعفران، 
هندوانه، گل کلم و کاهــو و... عمده محصوالتی 
هســتند که به قطر صادر کرده ایــم. همان طور که 
می بینید عمــده صادرات ما بــه قطر محصوالت 

کشاورزی و فوالدی است.

بازار

یادداشت 

اگرچه بسیاری از افراد یکی از دالیل توسعه نیافتگی اقتصاد ایران 
را وفور منابع طبیعی در کشورمان می دانند؛ اما این تمام ماجرا 
نیست، بلکه عوامل مهم دیگری مانند وضعیت شاخص های 
کیفیت نهادی از قبیل حاکمیت قانون، شــفافیت، پاسخگویی 
مبارزه با فســاد و... عامل اصلی در تحقق توســعه یافتگی یا 
نیافتگی آن هستند؛ چرا که کشور ما قبل از وابستگی به نفت نیز 
در مسیر توسعه قرار نداشت، اما ورود نفت نیز نتوانست چرخه 
اقتصادی کشور را در این مسیر قرار دهد. البته استفاده نامناسب 
از این درآمدها، موجب تضعیف بیشتر کیفیت نهادی شده و این 

چرخه معیوب مانع توسعه می شوند.

نهادی کیفیت 
منهای نفت

به گزارش »رویترز«، قیمت نفت در معامالت هفته گذشــته 
بازارهای جهانی در اثر تشــدید تنش ها میان روسیه و اوکراین 
و نگرانی در مورد اختالل در عرضــه، بیش از 3 دالر افزایش 
یافت. روسیه به نیروهایش دســتور داده است به مناطق شرق 
اوکراین وارد شوند. این اقدام مسکو با محکومیت طرف های 
غربی مواجه شده است و مقامات آمریکایی می گویند واشنگتن 
در هماهنگی با متحدان خود، قصد دارد تحریم های جدیدی 
را علیه روسیه، دومین تولیدکننده بزرگ نفت جهان اعالم کند؛ 
از این رو هر بشــکه نفت برنت با 3 دالر و 83 سنت افزایش، 

99/۲۲ دالر فروخته شد. 

نفت 100 دالری
شاخص

واحــد درصــد )PP( واحــدی برای ســنجش تفــاوت عددی 
درصدهای محاســبه شده اســت. برای نمونه، اگر گفته شود در 
1380، ســه درصد مردم ایران و در سال 1386 شش درصد آنها 
ســهام دار بوده اند، می توان گفت بین ســال های 1380 تا 1386 
تعداد سهامداران 3 واحد درصد افزایش داشته اند، اما نمی توانیم 
بگوییم جمعیت سهامداران سه درصد افزایش داشته  است؛ چرا 
که »درصد« بیان کننده نســبت و نه تفاوت است. بنابراین، در این 
مثال اگر کسی بگوید بین سال های 1380 تا 1386 در سایه انجام 
برخی اقدامات یا آموزش همگانی درست برای سهامداران، تعداد 

سهامداران دو برابر شده است، این سخن اشتباه است.

 واحد درصد
افزوده

 در روزهای گذشــته حجت االسالم والمسلمین سیدابراهیم رئیسی به همراه هیئت همراه در سفر به قطر با مســئوالن ارشد این کشور دیدار و رایزنی کرد. سفر 
رئیس جمهور ایران به قطر در حالی صورت گرفت که حجم تجارت قطر با جمعیتی حدود ۲/۸ میلیون نفر حدود ۸۰ میلیارد دالر در سال است؛ اما سهم ایران 
از این حجم تجارت در نهایت حدود ۱۳۰ میلیون دالر است. این حجم از تجارت در حالی است که قطر یکی از همسایگان ایران بوده و در گذشته بارها خواهان 
گسترش روابط تجاری و اقتصادی با ایران شده بود. صبح صادق به بهانه سفر رئیس جمهور و هیئت همراه به قطر در گفت وگو با عباس باقری باوندپور، دبیر سابق 

میز قطر در سازمان توسعه تجارت این موضوع را بررسی کرده است. 

علی مرزبان
خبرنگار

یبًا هیچ بود سهم ما از تجارت قطر تقر
عباس باقری باوندپور دبیر سابق میز قطر در سازمان توسعه تجارت 

عبدالمجید آهنگری
اقتصاددان
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حجت االسالم عبدالرضا سمیعی
کارشناس علوم اسالمی

  مقام عظیم 
پاسداران اسالم

آیاتی که در قرآن اشاره مستقیم و غیرمستقیم 
بــه جایگاه و ارزش پاســداری از اســالم و 
مسلمین دارد، آنقدر زیاد است که ساعت ها 
و روزهــا می توان درباره آن گفت و شــنید؛ 
اما زیباترین قســمت هایش این اســت که 
خداوند آنها را دوســت مــی دارد و از خود 
می داند. اینکه مــورد توجه خالق بی نهایت 
مهربان قرار بگیریم، هیچ مابه ازایی در تمام 
عالم ندارد که بیشــتر باید به آن توجه کنیم. 
زیباتریــن و باالترین جایــگاه زندگی یک 
انسان آن لحظه ای اســت که خدایش او را 
دوست دارد. خداوند پاسداران را با کلماتی، 
مانند »محبوب من، رستگاران، اهل ایمان، 
شایستگان مورد آمرزش و رحمت من، الیق 
بهشت، برتر از کســانی که جهاد نمی  کنند 
و به پا نمی خیزنــد و...« خطاب می فرماید. 
پاسدار بودن البته در جهات مختلف وجود 
دارد که یکی از آنها دفاع از کیان یک کشــور 
و مردم آن اســت.  پاســداری یک تکلیف 
اســت که برعهــده اهل ایمان اســت و در 
ابعاد گوناگون مــادی و معنوی جریان دارد. 
از پاسداری مرزهای علم گرفته تا پاسداری 
مرزهای یک کشور؛ همچنین پاسدار بودن به 
شیوه های گوناگونی هم صورت می گیرد که 
یکی می تواند بر دیگری ارجح باشد؛ برای 
نمونه پاسداری بدون مهاجرت و پاسداری 
با مهاجرت و تحمل سختی های گوناگون، 
ماننــد دوری از خانواده، شــهر، تعلقات، 
امکانات، وسایل آسایش و... به همین جهت 
است که خداوند در قرآن مقام و ثواب بزرگی 
برای اهل جهاد و هجرت در نظر گرفته است 
و به شــدت آنها را دوست می دارد. زمانی که 
خداوند به محافظــت از مرزهای معنوی و 
َها  مادی دســتور می دهد و می فرماید: »َیاأیُّ
«؛ ای 

ً
ْم َنارا

ُ
ْم َوأْهِلیک

ُ
َســک

ُ
وا أنف

ُ
َمُنوا ق

َّ
ِذیَن ا

َّ
ال

کسانی که ایمان آورده اید، خودتان و کسان تان 
را از آتــش دوزخ حفــظ کنید.)تحریم/6( 
می داند کــه برخی محافظت ها ســختی و 
دردمندی به همــراه دارد؛ به همین دلیل آنان 
را  که اهل تحمل سختی ها هستند و با صبر 
این سختی ها را از سر می گذرانند، می ستاید 
و دوست شــان دارد.)آل عمران/146(؛ آنها 
را برتــر می داند.)نســاء/9۵(؛ بهترین ها را 
برای شان در نظر می گیرد)توبه/88(؛ بهترین 
روزی را به آنهــا می دهد.)انفال/۷4(؛ آنها 
را بــا حمایت، هدایت و کمکش به پیروزی 
می رساند.)صف/1۲و13(؛ خداوند خودش 
جــان آنهــا را به بهــای بهشــت می خرد.

)توبه/111( و... . 
حقیقت پاســداری همین اتصال و قرب 
اســت. زندگی همین هاســت  به خداوند 
و ســعادت در این مســیر اســت. هنگامی 
که یک پاســدار احســاس می کند خداوند 
متوجــه اوســت و مورد لطــف و محبت و 
فضل خداوند قرار دارد، آن لحظه زیباترین 
لحظــات زندگی دنیای و اخروی اوســت. 
این آیات باید همیشــه در ذهن یک پاسدار 
باشــد تا بدانند که در چه حالتی باید باشد 
که مورد توجه خداوند قــرار بگیرد. حال با 
توجه به آیات ذکر شده بهتر می توانیم این آیه 
ُهم َما 

َ
وا ل

ّ
ِعد

َ
را درک کنیم که می فرماید: »َوا

رِهبوَن 
ُ
یِل ت

َ
ٍة َو ِمن ِرباِط الخ وَّ

ُ
عُتم ِمن ق

َ
اســَتط

م «)انفال/60( یکی از 
ُ
ک وَّ

ُ
وَّ اللــِه َو َعد

ُ
ِبه َعد

قوایی که در یک پاسدار باید به نهایت قوت و 
قدرت برسد، نیروی معنویت و حالت بندگی 
اوست. اگر این قدرت در او نباشد، هر قدرت 
مادی دیگری می تواند بالی جان خودش و 
مردمش شود. قدرتی که با آن خداوند ترس 
و وحشت را در دل دشمنان اسالم و مسلمین 
می انــدازد. این قدرت حتی دشــمنان را به 
حیرت وامی دارد و مجذوب خود می کند تا 

جایی که آرزو می کنند کاش مانند او بودند.

هِد  َمَرُة الُزّ
َ
آیت الله مجتبی تهرانی: امیرالمؤمنین)ع( فرمودند: »ث

«؛ میوه تعلق نداشتن به امور مادی، میوه دنبال دنیا ندویدن 
ُ
اَحة الَرّ

و به آن دل نبستن، این است که در همین دنیا برای شان راحتی 
می  آورد. پس بدان! اگر در دنیا برای تأمین راحتی آخرتت تالش 
کردی، در دنیا هم تا حدی راحتی نصیب می شــود؛ ولی اگر 
به خاطر راحتی دنیا  دویدی، بدان  که به راحتی ات نمی رســی. 
اشتباه در همین است. لذا در روایات داریم که راحتی برای اهل 
بهشــت است. بنابراین آنهایی که در دنیا اهل بهشت هستند و 
برای راحتی در بهشــت می دوند ، اینها هم در بهشت و هم در 

اینجا به راحتی می رسند.

دین

آیه

دنیا محل اراده ها و تحمیل اراده هاست. خداوند 
انسان ها را مختار آفریده تا اراده  او را از میان دیگر 
اراده ها انتخاب کند. اگر انسانی خود را ذلیل اراده 
خداوند دید، به ذلت های دیگر تن نمی دهد، اما 
اگر نخواست تحت ســلطه خداوند باشد، ذلیل 
غیرخدا می شــود. در واقع زیبایی بندگی به این 
اســت که خدا را بشناســیم و خود را مقهور او 
بدانیم و در اظهار عجز در درگاه خداوند به عزت 
برسیم. خداوند دوست دارد ما را با اختیار و اراده 
خودمان در مقابل خود ببیند و به همین دلیل است 
که به او پاداش می دهد و غیــر از او را از نعمات 
خود و پاداش خــود محروم می فرماید. در دعای 
عرفه، امام حسین)ع( به خداوند عرض می کند: 
ِنی...«؛ من 

َ
ْزت

َ
ْرک

َ
ْســَتِعز َو ِفی الذلِة أ

َ
 أ

َ
یف

َ
ِهی ک

َ
»ِإل

چگونه اســتعزاز کنم و در مقابل تو دنبال عزت 
باشم در حالی که تو من را در ذلت نشانده ای! این 
ِعَزُة َوِلَرُسوِلِه 

ْ
ِه ال

َ
ذلت است که عزت می آورد. »َوِلل

ُمْؤِمِنیَن...« عزت مخصوص خدا و رسول و 
ْ
َوِلل

اهل ایمان اســت.)منافقون/8( مؤمنان به واسطه 
عزتی که از خداوند می گیرند هیچ ذلتی در مقابل 
کسی به خود راه نمی دهند و در مقابل هیچ حرف 

و عملی ســر فرود نمی آورند. مؤمنانی که خدا را 
دارند، محکم و استوارند و هیچ ترسی از مخالفان 
خود ندارند و با اطمینان کامل به اعتقادات خود 
تکیه می کنند. اگر همه مردم دنیا کنارش باشند، 
فقط خدا را می بیند و اگر در مقابلش باشــند باز 
 

ِ
َجَبِل الراِسخ

ْ
ال

َ
ُمْؤِمُن ک

ْ
ل
َ
هم خداوند را می بینند. »ا

...« مؤمن مثل کوه اســتوار 
ُ

َعواِصف
ْ
ُه ال

ُ
َحِرک

ُ
ال ت

اســت و طوفان ها او را به حرکت در نمی آورند. 
کســی نمی تواند او را فریب دهد و جهتش را از 
راه خدا تغییر دهد. امام هــادی)ع( می فرمایند: 
ــَرُة الناِس َحْوِلی 

ْ
ث

َ
ِنی ک

ُ
ِزید

َ
 ت

َ
 ال

ُ
اِئــل

َ
ق

ْ
ْنــَت ال

َ
»َو أ

ِعــزًة...« تجمع مردم گرد من بر عزت من اضافه 
نمی کند و تفرق شــان از دور من وحشتی در من 
ایجاد نمی کند. اگر همه مردم من را با دشمن تنها 
بگذارند، به حالــت تضرع و عجز نمی افتم و در 
مقابل دشمن تســلیم نمی شوم.)زیارت غدیریه( 
امیرالمؤمنین علی)ع( نیز در جواب نامه برادرش 
َرُة الناِس َحْوِلی 

ْ
ث

َ
ِنــی ک

ُ
عقیل می فرماید: »الیِزید

ِعــزًة...« تجمع مردم گرد من بر عزت من اضافه 
نمی کند و تفرق شــان هم موجب نمی شــود که 
خوفی در من پیدا بشــود.)نهج البالغه، نامه36( 
این عــزت به دلیــل تکیه بــر قــدرت خداوند 
اســت. مؤمن در نیازمنــدی به خــدا بی نیازی 
یَس اللُه 

َ
ل
َ
به دیگر انســان ها را می بیند؛ زیــرا »أ

ــُوا الناَس 
َ

ش
ْ

خ
َ
ُه«)زمر/36( و »َو الت

َ
اف َعْبد

َ
ِبــک

ــْوِن«)مائده/44( مؤمن هــر اراده ای را از 
َ

ش
ْ

َو اخ

ســمت خدا می بیند و با این نــگاه تحت فرمان 
هیچ کسی قرار نمی گیرد؛ به همین دلیل سفارش 
  

ُ
َعل

ْ
شــده بر مداومت این جمله که می گوید: »یف

 ِبِعزِته«؛ 
ُ

ُم َمــا یِرید
ُ
َرِتِه َو یْحک

ْ
د

ُ
ــاُء ِبق

َ
اللُه َما یش

خدای متعال هر چه را اراده کند انجام می دهد؛ 
چــون قدرت دارد و آنچــه را اراده می کند حکم 
می کند؛ چون عزیز اســت و دیگران در او نفوذی 
ندارند. تالش پیامبــران به ویــژه پیامبر گرامی 
اســالم)ص( و ائمه اطهار)ع( این بود که عزت و 
ذلت را به ما بشناسانند و مانع از آن شوند که تحت 
ســلطه شــیطان قرار بگیریم. امام سجاد)ع( در 
صحیفه سجادیه این چنین خداوند را می خواند: 
ُمْسَتْســِلِم الذِلیل« ؛ 

ْ
 ال

َ
وف

ُ
 ُوق

َ
 ِبَباِب ِعزك

ٌ
»َواِقف

ایســتاده ام در درگاه عزت تو، ایستادن فرمان پذیر 
خوار.)دعای دوازدهم( رســول خدا)ص( و ائمه 
اطهار)ع( در کنار فرامین شان در عمل این عزت 
در مقابل انســان ها و ذلیل بودن در برابر خداوند 
را نشــان دادند. حضــرت اباعبدالله)ع( الگوی 
عملی عزت خواهی و عزت طلبی بود که به همه 
انسان ها تا قیامت درس عزت و عظمت داد. وقتی 
امام حسین)ع( خطاب به دشمن می فرمایند: »ال 
والله ال أعطیک بیدی إعطاء الذلیل، و ال أفر فرار 
...« نه به خدا ســوگند! هرگز دست ذلت 

َ
العبید

در دســت آنان نمی گذارم و مانند بندگان فراری 
ص۲88(  ج3،  فی التاریخ،  نمی گریزم.)الکامل 
درس آزادی و ســربلندی و تعلــق نداشــتن به 

مطامع دنیایی و عزت خواهی به بشریت می دهد. 
شاید آن روز که امام حســین)ع( این جمالت را 
می فرمودند، کسی آن  را درک نمی کرد؛ اما حاال 
کــه هزار و چهارصد ســال از آن روز می گذرد و 
انسان های بی شماری در این دنیا آمده و رفته اند، 
بهتر می توانیم معنای تعلق نداشتن به دنیا و تمکین 
نکردن از دشــمنان خــدا را درک کنیــم. »أال و 
إن الدعی و ابــن الدعی قد رکزنا بین اثنتین، بین 
السله و الذله. هیهات منا الذله«؛ یزید مرا بین دو 
راهی قرار داده است: کشته شدن و ذلت. هیهات 
که ما ذلت را بپذیریم.)تحف العقول، ص۲41( 
خداوند به کســی که خــود را ذلیــل درگاهش 
می بینــد، عزت می دهد و جایــگاه او را در میان 
انســان ها رفیع می کند. این پیروزی بزرگی است 
که همه جهانیان به آن اذعان می کنند و می خواهند 
مانند سیدالشــهداء)ع( زندگی کنند، بنده خدا 
باشند و عزیز شــوند. مرگ برای امام)ع( حیاتی 
اســت آزادانه، حیاتی  اســت باعزت که در هیچ  
جای گاهی یافت نمی شــود جز بندگی خداوند. 
حضرت اباعبدالله)ع( می فرمایند: »من می دانم 
که کشته می شوم، اما هرگز تن به ذلت نمی دهم. 
به خدا! اگر در دنیا هیچ پناه گاهی هم نداشته باشم، 
هرگز با یزید بیعــت نمی کنم.«)نفس المهموم، 
ص33( هدف از حرکت امام حسین)ع( این بود 
که انسان ها را به سمت بندگی خدا بکشاند، ذلیل 

خدا کند و عزیز مخلوقات خدا.

تسلیم اراده خدا و عزیز خلق خدا
   مکتب    

سیدحسین
خاتمی خوانساری
دبیر گروه معارف

امیرالمؤمنین)ع( در خطبــه قاصعه می فرمایند: 
»وقتی پیامبر اسالم)ص( مبعوث شدند، من در 
غار حراء بودم و صدای ناله شــیطان را شــنیدم. 
عرض کردم یا رسول الله این صدای ناله چه بود؟ 
ْسَمُع َما 

َ
پیامبر)ص( فرمودند که یا علی، »ِإنَّک ت

ْسَت ِبَنِبی«، هرچه 
َ
نَّک ل

َ
 أ

ّ
َری ِإال

َ
َری َما أ

َ
ْسَمُع َو ت

َ
أ

من می شــنوم را تو می شنوی. گوش شما به سوی 
ملکوت و باالتر از عالــم دنیا و فوق ملکوت باز 
اســت و آنچه من می بینم را تو هم می بینی، فقط 
تو پیامبر نیســتی.« بعد حضرت فرمودند که این 
صدای ناله شــیطان بود. بعد از اینکه من مبعوث 
شدم و برای دستگیری از بندگان خدا پا به میدان 
گذاشتم، از اینکه دیگر او را بپرستند مأیوس شد. 
چون آن روزی که شــیطان با خــدای متعال بنای 
ِتک  ِبِعزَّ

َ
 ف

َ
دشمنی گذاشت، سخنش این بود: »قال

صین« 
َ
ل

ْ
ُمخ

ْ
 ِعباَدک ِمْنُهُم ال

َّ
ْجَمعین، ِإال

َ
ُهْم أ ِوینَّ

ْ
غ

ُ َ
ل

جز بنــدگان مخلصت همه را مــن اغوا می کنم 

که مقصــود او مؤمنین بود. در یــک روایتی امام 
ْصَحاِبک« 

َ
ک َو ِل

َ
 ل

َ
صادق)ع( فرمودند: »َعَمــد

مقصودش شما هســتید و کار با دیگران ندارد. 
در واقع شــیطان گفت: همه مؤمنین را جهنمی 
می کنم و همه را به عبادت خودم دعوت می کنم. 
واقعه عظیم)بعثــت( اتفاق افتاد. خدای متعال به 
« شــما آغاز کن، 

ْ
َرأ

ْ
ایــن وجود مقدس فرمود »اق

یک مرحله جدیدی اســت. پروردگار شما یک 
مرحله جدیدی از ربوبیتش را نسبت به شما آغاز 
کرده اســت که همه عالم تحت تأثیر آن هستند. 
شما بخوان، همه هم محتاج این قرائت هستند. 
بعد، آغاز تا پایان راه را به پیامبر)ص( ارائه کردند. 
فرمودند ولی ای پیامبر ما، یک عده ای هســتند 
که اینها خودشــان را مســتغنی و بی نیاز از شما 
و هدایت شــما می بینند و احســاس می کنند که 
بدون شما می توانند به مقصد برسند. اینها طغیان 
نی« یک 

ْ
ْن َرآُه اْسَتغ

َ
غی، أ

ْ
یط

َ
ْنساَن ل ِ

ْ
می کنند: »ِإنَّ ال

جریان طغیان و سرکشی در مقابل خدای متعال 
و در مقابل شما در عالم اتفاق می افتد. تا جایی که 
 ِإذا 

ً
ذی یْنهی، َعْبدا

َّ
یَت ال

َ
َرأ

َ
کار به اینجا می رسد »أ

ی«... آنهایی که خودشان را از شما و هدایت 
َّ
َصل

شما مســتغنی می بینند و می خواهند بدون شما 
راه را بروند و به  ســعادت برسند، آنها مانع ذکر 
و صالت شما می شــوند. پیامبر ما، آنها را به ما 
اِصیة« ما   ِبالنَّ

ً
عا

َ
َنْسف

َ
ْم یْنَتِه ل

َ
ِئْن ل

َ
 ل

َّ
واگذار کن »کال

با دست قدرت آنها را خواهیم گرفت و مجازات 
خواهیم کرد. هیچ کس هم به فریادشان نخواهد 
رســید. بعد خدای متعال در آیه آخر سوره علق 
به حضرت دســتور می دهد که شما کار خودتان 

را انجام بدهید. شما سجده کنید و با سجده 
خودتان، همه عالم را وارد وادی تقرب به 

خدا کنید و مسیر عالم را تغییر بدهید 
و کار دشــمن را هم مــا به انجام 

می رسانیم.

 پیامبر)ص( راه  را مشخص کردند 
   منبر    

راحتی دو دنیا 
سلوک

اصالح  مراتب 
راهنما

حجت االســالم مجتبــی الهی خراســانی: مرحــوم آیت اللــه  
صافی گلپایگانــی از پرنفوذترین مراجع معاصــر بودند؛ مراجع 
جنبه پدری دارند. مثل جایگاهی که رهبر انقالب نسبت به دیگر 
مسئوالن دارند... گاهی یک تفقد یا پیام، نقطه انقطاعی را به اتصال   
تبدیــل می کند یا در بعضی موارد که قرابت  هایــی وجود دارد، با 
سردی برخورد   می کنند تا اشکالی اصالح شود.... ایشان با سلسله 
اقدامات مرجعیتی مراتب را طی می کردند؛ اول، تذکر نرم و پنهانی 
می دادند، بعد تذکر قاطع و بعد در دیدار رسمی متذکر می شدند و 
در نهایت بیانیه می دادند. به سنت همه مراجع، همیشه حجم مرئی 

مداخالت ایشان، یک دهم مداخالت غیرمرئی ایشان بود.

قرض الحسنه صندوق 
احکام

گفتاری از  حجت االسالم و المسلمین سیدمحمدمهدی میرباقری

پرسش: آیا صندوق قرض الحسنه شخصیت حقوقی مستقلی 
ق 

ّ
دارد؟ اگر داشــته باشــد، آیا به ســود حاصــل، خمس تعل

می گیرد؟ اگر شخصیت حقوقی مستقلی نداشته باشد، کیفیت 
پرداخت خمس آن چگونه است؟

پاسخ: اگر ســرمایه صندوق ملک شخصی اشخاص به نحو 
اشــتراک باشد، سود حاصل از آن، نســبت به سهم هریک از 
اعضا ملک شخصی او خواهد بود و باید خمس آن را در زائد 
برمؤونه سالش بپردازد؛ ولی اگر سرمایه صندوق ملک شخص 
یا اشخاص نباشد، مثل اینکه از مال وقف عام و مانند آن باشد، 

سود حاصل از آن خمس ندارد.
 اجوبة االستفتائات، س9۴۴

نگاهی به درس امام حسین)ع( به بشریت
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پرونده

 BBBB با توجه به رویکرد و ماهیت قابل اعتماد نبودن 
آمریکا در قبــال ایران، همچنیــن منازعات 
داخلی در این کشور برسر توافق هسته ای ایران 
و لغو تحریم ها، روند فعلی مذاکرات را چطور 

ارزیابی می کنید؟
نبایــد غافل بود که تــاش بایدن برای توافق هســته ای با 
جمهوری اسامی ایران بیشــتر مصرف داخلی در آمریکا 
دارد، دموکرات ها پیــروزی در انتخابات کنگره در نوامبر 
۲۰۲۲ را در گرو حل مسائل داخلی و بین المللی نظیر ایران 
و اوکراین از ســوی دولت بایدن می دانند. پس از انتخابات 
ریاست جمهوری ۲۰۲۰ در آمریکا و غائله ای که ترامپ در 
این کشور به پا کرد، سطح منازعات و برخوردهای سیاسی 
بین دو حزب جمهوری خواه و دموکرات در آمریکا افزایش 
یافته است، در مقابل سناتورهای جمهوری خواه همه تاش 
خودشان را می کنند تا توافق هسته ای با جمهوری اسامی 
ایران برای دموکرات ها ثمری نداشــته باشــد که نمونه آن 
نامه اخیر ۳۳ ســناتور جمهوری خواه خطاب به بایدن بود 
 وی را تهدید کردند هر توافق هسته ای با ایران را 

ً
که رســما

بــا روی کار آمدن دولت بعدی کان لم یکن تلقی می کنند. 
از دیگر ســو، موضوعات مربوط به امنیت ملی و سیاست 
 مانند دهه های گذشته مورد توافق 

ً
خارجی در آمریکا لزوما

دو حزب دموکرات و جمهوری خواه نیســت؛ بنابراین هر 
گونه توافق هسته ای با غرب بسیار شکننده خواهد بود؛ چرا 
که آمریکایی ها نشان داده اند به هیچ وجه قابل اعتماد نیستند.

 BBBB با توجه به آنچه عنوان شــد آینده مذاکرات 
چطور قابل ارزیابی است؟ این روند به منظور 

تضمین اجرا چطور باید پیش رود؟
تنها در صورتی که کنگره و سنا قطعنامه مشترک در تضمین 
مفاد توافق هســته ای با رأی دو سوم هر دو مجلس صادر 
کنند، می توان تا حدودی به این توافق امیدوار بود. موضوع 
بعدی راستی آزمایی پس از لغو تحریم هاست؛ برای نمونه 
ایران بتواند نفت خود را بفروشد، نفت کش ها مشکل بیمه 
نداشته باشند، پول آنها در بانک های بین المللی جابه جا و 
در نهایت به بانک های ایرانی منتقل شود و...؛ آنگاه تهران 
هم به تعهدات خود در توقف غنی ســازی ۶۰ درصد یا 

انتقال مواد غنی شــده به خارج از کشــور 
عمل کنــد. خاطره برجــام در ۲۰۱۵ 
نباید تکرار شــود که ایران تعهدات 
خود را انجام دهد، در مقابل غربی ها 
بــه بهانه های واهی انجــام تعهدات 

خود را به تعویق بیندازند یا چوب الی 
چرخ بگذارند. طبق ماده ۷ قانون اقدام 

راهبردی مجلس شورای اسامی در 
لغو تحریم ها، دولت جمهوری 

مکلف  ایران  اســامی 
است انجام تعهدات 
از سوی طرف غربی 
در لغو تحریم ها، به 

ویژه تحریم های نفتی و بانکی و بازگشت پول صادرات 
ایران به صورت بانکی و بدون هیچ مشکلی را به مجلس 
شورای اسامی گزارش داده و در صورت تأیید و تصویب 
مجلس می تواند نســبت به گام های کاهشــی در زمینه 
هسته ای اقدام کند. طی روزهای اخیر، بیش از ۲۵۰ نفر 
از نمایندگان مجلس شورای اسامی نامه ای هوشمندانه 
و انقابی به رئیس جمهور درباره توافق هســته ای نوشته 
و از رئیس جمهور خواســته اند پس از هر گونه توافق در 
مقام اجرا نیــز باید ابتدا آمریکا و ســایر اطراف بدعهد 
برجام به تعهد خود در لغو تحریم ها عمل کنند و پس از 
راســتی آزمایی، ایران به سراغ انجام تعهدات خود رفته و 

آن را انجام دهد.

 BBBB چرا غربی ها از یک ســو بر سرانجام رسیدن
مذاکرات و نبــود زمان اصــرار دارند و از 
طرفی در مســیر مذاکرات ســنگ اندازی 

می کنند؟ 
امروز تــوپ در زمیــن کشــورهای ۴+۱ و 
 مســئولیت 

ً
آمریکاســت و قطعا

شکست احتمالی مذاکرات 
با طــرف غربی اســت و 
توافق  یــک  برای  ایران 
خوب و لغو تحریم ها 
حتی یــک روز هم 

تعلل نمی کند. آمریکایی ها در ســال ۲۰۱۸ یک طرفه از 
برجام خارج شــدند و نشان دادند، به هیچ توافقی پایبند 
نیستند. اگر به سرانجام رسیدن مذاکرات اصرار دارند و 
می خواهند به تعهدات شان عمل کنند، امروز باید حسن 
نیت خودشان را نشان دهند و ضمن دادن تضمین، امکان 
راســتی آزمایی را هم بپذیرند. مشابه این شروط از سوی 
رهبر معظم انقاب در جریان توافق ســال ۲۰۱۵ موسوم 
به برجام هم مطرح شــد؛ ولی متأسفانه دولت وقت این 
 علت شکســت برجام 

ً
شــروط را نادیده گرفت و اتفاقا

هم رعایت نکردن همین شــروط ضمن توافق بود. رهبر 
فرزانه انقــاب در نامه تاریخی بــه رئیس جمهور وقت 
دربــاره الزامات اجرای برجام تأکیداتی داشــتند؛ تأکید 
معظم له بــر تضمین های قوی و کافی بــرای جلوگیری 
از تخلف طرف های مقابل، اعــام کتبی رئیس جمهور 
آمریکا و اتحادیه اروپا مبنــی بر لغو تحریم ها، رجوع در 
موارد مبهم سند برجام به متن مذاکرات، قرارداد قطعی و 
مطمئن درباره  طرح جایگزین و تضمین کافی برای اجرای 
نوســازی کارخانه اراک، بندهای نه گانه  قانون مجلس و 
ماحظات ده گانه  ذیل مصوبه  شــورای عالی امنیت ملی 
و... کــه البته بعضا مورد کم توجهی مســئوالن وقت در 
دولت قرار گرفت، از مآل اندیشــی و تیزبینی رهبر معظم 
انقاب اسامی در جریان توافق هسته ای حکایت داشت 
که البته همه این غفلت ها از ســوی دولت آقای روحانی 

منجر به خسارت های محض برجام شد.

 BBBB دربــاره علــل دشــمنی آمریــکا با ایــران و 
موفقیت های  مســیر  در  سنگ اندازی هایش 

هسته ای ایران توضیح دهید.
هدف آمریکایی ها ســرنگونی جمهوری  اسامی و تغییر 
حکومت ایران اســت؛ یعنی همان هدفی که سال ۱۳۳۲ 
داشتند و با وجود اینکه ۷۰ سال از آن دوران می گذرد، هنوز 
تغییر سیاست نداده اند. آنها برای اینکه به این هدف برسند، 
به بهانه نیاز دارند و موضوع انرژی هسته ای هم از ابتدا بهانه 
بود. این موضوع در بیانات رهبری هم بود که طرف مقابل 
می داند که ایران به دنبال ساخت بمب اتمی نیست! پس اگر 
این را می داند چرا موضوع هسته ای را بهانه قرار می دهد؟ 
 هســته ای بهانه اســت و اگر شــما این را در 

ً
چون اصوال

اختیار طرف مقابل بگذارید، آن کاری را می کند که رئیس 
دموکرات کمیسیون روابط خارجی سنای آمریکا می گوید. 
آقای رابرت منندز گفته اســت: »اگر ایران غنی ســازی را 
 متوقف کند، تحریم ها باید علیه ایران در حوزه های 

ً
کاما

دیگر اعمال شود«؛ یعنی اگر این بهانه هم از دست طرف 
مقابل گرفته شــود، بهانه دیگری پیدا می کند؛ چون هدف 
چیز دیگری اســت. بنابراین، تا زمانی که ایران جمهوری 
اسامی است و آمریکا هم حالت فعلی خود را دارد، این 
تحریم و فشــار و... وجود دارد. خبر خوب این اســت که 
آمریکا کشور رو به افولی است و به تدریج جایگاه خود را در 
دنیا از دست می دهد و صورت مسئله پاک می شود و آمریکا 
بعد از چند سال دیگر در جایگاهی نخواهد بود که بخواهد 
ایران را تحریم یا فشاری تحمیل کند؛ چون جایگاه خود را 
از دست داده است. به این ترتیب، تقابل بین ایران و آمریکا 
ادامه دارد و اگر در وین هم به توافق برسیم، مشکات حل 

نخواهد شد.

 BBBB فحوای کالم رهبری همواره در صحنه ماندن  
و تسلیم زور و کدخدا نشدن بوده است؛این 

رویکرد رهبری چطور ســبب صالبت امروز 
ایران می شود که غرب را برای مذاکره پای میز 

می کشاند؟
این نتیجه اســتقرار جمهوری اســامی در ایران است که 
ایران را از کشوری که نفتش را به کشورهای غربی و آمریکا 
می داد و تسلیحات آمریکایی وارد می کرد، به ایران مقتدر 
امروز مبدل کرده اســت؛ مانند همان کاری که اآلن رژیم 
سعودی می کند. کشوری که خود هیچ تولیدی نداشت، به 
قدرتی تبدیل شده که مکنزی، فرمانده نیروهای تروریستی 
آمریکا در مصاحبه  با نیویــورک تایمز می گوید: »ایران به 
نقطه آورَمچ رســیده است«؛ به این معنا که ایران در حوزه 
نظامی دیگر قابل مدیریت نیست و توانمندی های موشکی 
ایران در حدی اســت که کســی در منطقه، نه آمریکا و نه 
رژیم صهیونیســتی حریفش نمی شود. چطور می شود که 
ایران از نقطه زیر صفر)زیر صفر، یعنی ســاح هایی را که 
شاه می خرید، باید مستشاران آمریکایی هدایت می کردند( 
به نقطه ای می رســد که در نهایت نیروهای کشوری، مانند 
 اعام شکست می کنند. 

ً
آمریکا در مقابلش در منطقه رسما

این نتیجه استقرار جمهوری اسامی است.

 BBBB در خصوص ماهیت خود آمریکا  
و رویکردش در مقابل ایران برای 
دشمنی و سنگ اندازی و اینکه 

کردید  عنوان 

کشوری رو به افول است و در مقابل جایگاه 
بین المللی ایران در آینده چه تحلیلی دارید؟

دنیا در آینده چندقطبی می شود و این هم تحلیل ما نیست؛ 
بلکه تحلیل خود آمریکاســت. در آمریکا ۱۷ نهاد امنیتی 
وجود دارد که یکی از این نهادها شورای امنیت اطاعات 
ملی است. این نهاد تحلیلی را با عنوان جهان ۲۰۳۰ منتشر 
کرد که در ســال ۲۰۳۰ دنیا در چــه حالتی قرار دارد! آنها 
می گویند در ســال ۲۰۳۰ دیگــر هژمونی وجود نخواهد 
داشت و آمریکا که زمانی هژمون جهان بود، دیگر نخواهد 
بود، دنیا چند قطبی می شود و ائتاف ها و شبکه ها قدرت 
می گیرند و از این جهت به اذعان خودشــان آمریکا کشور 
رو به افولی است و ایران در حال قدرت گرفتن است. کسی 
به قدرت منطقه ای ایران شک ندارد و این قدرت فراتر هم 
می رود و سیاست آمریکا نسبت به ونزوئا را با فروش بنزین 
به ونزوئا خنثی می کند و این فراتر رفتن از محیط منطقه ای 
ایران اســت.  اما اینکه آمریکا آمریکا شد، پنج دلیل دارد؛ 
یکی قــدرت نظامی آمریکا در اوایل قرن بیســتم و اینکه 
یکی از قدرتمندترین کشورهای دنیا در حیطه نظامی شد 
و بعــد این قدرت نظامی را به قدرت اقتصادی 
تبدیل کــرد و به اذعان خــودش در خیلی 
از کشــورهای آمریکای جنوبی و مرکزی 
صرفا با قدرت نظامی تسلط یافت و منابع 
این کشورها را به ســرقت برد. این کشور 
به تدریــج به ویژه پس از جنگ جهانی دوم 
این کارها را در خیلــی از جاهای دنیا 
انجــام داد و از قدرت نظامی 
اقتصادی  قــدرت  به 
تبدیل شد. قدرت 
نظامی و قدرت 
به  اقتصــادی 
قدرت سیاسی 

تبدیل شد. این سه قدرت برای آمریکا قدرت نرم ایجاد کرد 
و خیلی ها در دنیا به آمریکا عاقه مند شــدند؛ چون کشور 
قدرتمندی بود. سپس برای مدیریت این چهار قدرت یک 
قدرت نهادســازی هم در آمریکا شــکل گرفت که بتواند 
قدرت خود را در حوزه های سیاســی، اقتصادی، نظامی و 
قدرت نرم مدیریت کند. اآلن هم در هر چهار حوزه دچار 
چالش است، هزینه نظامی باالیی دارد؛ اما نمی تواند این 
هزینه  ها را به یک دســتاورد سیاست خارجی تبدیل کند؛ 
بنابراین به شــکل افتضاحی از افغانستان فرار می کند و در 
سوریه، عراق و یمن شکســت می خورد. آمریکای امروز 
قدرت نظامی  و اقتصادی اش دچار چالش است؛ چرا که 
جایگاه اقتصادی آمریکا در دنیا رو به کاهش است و آمریکا 
مقروض ترین دولت دنیاست و اختاف طبقاتی در آمریکا 
بیــداد می کند. آمریکا در حوزه قدرت سیاســی هم دچار 
چالش و انســداد سیاسی است و دیگر کمتر جایی در دنیا 
وجود دارد که به حرف آمریکا توجه کند. قدرت نرم آمریکا 
دچار چالش می شود و فردی مانند ترامپ، رئیس جمهور 
آمریکا می شود و همین مهم مشخص می کند که در آمریکا 
مشــکات جدی وجود دارد و جایگاه خودش را در افکار 
عمومی داخلی و خارجی هم از دست داده است. وضعیت 
نهادســازی را هم که دیدید. مردم آمریکا به کنگره حمله 
می کنند؛ لذا آمریکا تحت فشــار مردم خودش هســت و 
مدیریت شــان با چالش مواجه است. از این جهت آمریکا 
کشــور رو به افولی اســت؛ ولی ایران با همه دشمنی های 
آمریکا توانست بیش از چهل سال مقاومت کند و این خود 
دستاورد بزرگی اســت. این مقاومت دارد نتیجه می دهد 
چه در وین توافقی باشــد و چه نباشــد، در نهایت کشور 
ایران آن دوره ســخت تحریم ها را از ســر گذرانده و چون 
یکی از مشــکات ایران آمریکاست و آمریکا کشور رو به 
افولی است، وضعیت بهتر خواهد شد و به تدریج از شدت 

فشارها کم می شود.

نیست! اعتماد  قابل  کدخدا 
 در گفت وگوی صبح صادق با صالح اسکندری، تحلیلگر مسائل سیاسی مطرح شد

ملیحهزرینپور
خبرنگار

مواضع رهبر معظم انقالب درباره گفت وگو با قدرت های غربی، مذاکرات و توافق هسته ای همیشه منسجم و روشن بوده است. ایشان در طول سال های گذشته ضمن تأکید بر بی اعتمادی 
به کشورهای غربی در مقاطع مهم، شرایط اجرای اصولی مطابق با منافع ملی و ماهیت و رویکرد آمریکا در قبال ایران را به مسئوالن گوشزد کردند. همان ماهیتی که سبب شد سال 1397 
دونالد ترامپ، رئیس جمهور وقت آمریکا با وجود توافق هسته ای و برجام با بدعهدی ذاتی همیشگی از برجام خارج شود و بار دیگر خلف وعده کند؛ موضوعی که رهبری بارها و بارها 
نسبت به آن گوشزد کرده بودند. اینکه اکنون در این مقطع وضعیت و روند فعلی مذاکرات به چه نحوی است و آینده مذاکرات با توجه به همان ماهیت قابل اعتماد نبودن آمریکا چگونه 

پیش خواهد رفت، موضوعی است که صبح صادق درباره آن با دکتر »صالح اسکندری« استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی گفت وگو کرده است که در ادامه می خوانیم. 

یر صفر تا سرآمد از  ز
فواد ایزدی در گفت وگو با صبح صادق مطرح کرد

 ایران اسالمی از پیروزی انقالب تاکنون همواره مورد عناد و دشمنی آمریکای جهان خوار بوده است؛ این عناد از سوی رهبری انقالب چه امام خمینی)ره( و چه رهبر معظم انقالب 
بارها و بارها تحلیل شده و بر ماهیت و رویکرد آمریکا به عنوان دشمن انقالب تأکید شده است. امری که در مسیر مذاکرات هسته ای از ابتدا تاکنون به خوبی خودنمایی کرده است و 
 مذاکرات را بهانه ای برای دشمنی کردن دشمن 

ً
رهبری هم تأکید کرده اند که آمریکا قابل اعتماد نیست و در عین حال بر در صحنه ماندن و تسلیم حرف زور نشدن تأکید داشته اند و اصال

قسم خورده می دانند. برای بررسی علل سنگ اندازی های آمریکا در مسیر توافقات هسته ای ایران و اینکه این عناد و سنگ اندازی ها به صالبت بین المللی ایران اسالمی ختم شده است، 
با دکتر »فؤاد ایزدی« تحلیلگر بین الملل و کارشناس آمریکا گفت وگویی داشته ایم که در ادامه می خوانید.

زهراعلوی
خبرنگار

 متأســفانه، با وجود اختالف اساسی بین مجموعه ای از درخواســت های قانونی جمهوری 
اســالمی ایران و زیاده خواهی های طرف غربی در روند مذاکرات وین، خوش بینی ها نسبت به 

وقوع توافق افزایش یافته و افکار عمومی جهانی را گمراه کرده است. 
رویکرد رسانه ای غرب که بیشتر در صدد تالش برای گرفتن امتیاز از طریق افکار عمومی است، 
نشان می دهد غرب با »انحراف سازی« افکار عمومی تالش می کند با ایجاد یک خطای محاسباتی 
در طرف مقابل، اجازه تصمیم گیری براساس واقعیات را ندهد و با تحت فشار قرار دادن جمهوری 
اســالمی ایران در دقیقه آخر، آنچه را که مطلوب خود است، به دست بیاورد. غرب تالش می 
کند با حداقل هزینه ممکن برجام را احیا کند تا مهار جمهوری اسالمی ایران را از دریچه برجام 
پیش ببرد. البته عقالنیت مذاکراتی نه تنها هیچ وقت اجازه تحقق چنین موضوعی را نمی دهد؛ 
 بلکه با تجربه تلخ یک دهه اخیر، باید رویکرد فشــار و تحریم به رویکرد لغو تحریم غرب تبدیل

 شود. 
البته وعده های داده شده آمریکا به کشورهایی مانند لیبی، اوکراین، عراق و ده ها کشور دیگر با 
موضوعات مختلف نشان می دهد؛ اجرای آن تعهدات هیچ وقت در اولویت آمریکا نبوده است 
و در جریان برجام نیز همین موضوع به طور واضح علنی شد. بنابراین جدا از جو رسانه ای، باید 

تضمین های الزم و اساسی در جریان مذاکرات وین از ایاالت متحده گرفته شود.

پیش درآمد 

گروهپرونده
صبح صادق

 

مذاکره 
عقالنی

 نگاهی به الزامات 
تحقق منافع ملی

 در مذاکرات هسته های

قدرت »جایگاه« هر کشــور را در دنیای امروز 
مشخص می کند. کشــورها به میزان قدرتی که 
دارند، در جهان »اعتبــار« و وزن پیدا می کنند. 
همین موضوع هم موجب می شود دست باالتر 
یا پایین تر را در دنیا داشته باشند. کشورهایی که 
 شکســت خورده 

ً
قدرت کمتری دارند، معموال

همیشه دنیای جنگ یا دیپلماسی هستند. مؤلفه 
قدرت به اندازه ای مهم اســت که کشــورهای 
صاحب قدرت، هــر روز دایــره آن را محدود 
می کننــد و اجــازه ورود کشــورهای دیگر را 
نمی دهند. در حال حاضر، یکی از اساسی ترین 
مؤلفه های قدرت داشتن دانش هسته ای است 
که تاکنون حدود ده کشور به آن دست یافته اند. 
آمریکا، روسیه، فرانسه، انگلیس، آلمان، چین 
و... از اصلی ترین کشــورهای دارای این دانش 
به شمار می آیند. دســتیابی کشورهای دیگر به 
این دانش با واکنش سخت دولت های مذکور 
روبه رو می شــود که در این میان ایاالت متحده 
سخت ترین واکنش ها را نشان می دهد. عراق، 
لیبی، اوکراین و... از جمله کشــورهایی بودند 
که غرب موفق شــد آنها را خلع هسته ای کند؛ 
بــه گونه ای کــه اوکراین که یــک زمانی تحت 
عنوان معاهده بوداپســت با اعتماد به غرب و 
شرق از هســته ای دست کشــید، امروز محل 
نــزاع دولت های بزرگ شــده و ایاالت متحده 
با تحریک کشــور روســیه، اوکراین را در یک 

وضعیت بحرانی قرار داده است. 
جمهوری اسالمی ایران کشور دیگری است 
که حدود دو دهه اســت که دولت های بزرگ از 
هر طریق ممکن تالش می کنند جلوی توسعه و 
پیشرفت هسته ای ایران را بگیرند. تهدید، تحریم، 
اقدامات خرابکارانه و تروریســتی، دیپلماسی 
و... همگی با هدف خلع هسته ای ایران صورت 
می گیرد. برجام آخریــن تالش های غرب برای 
برهم زدن توســعه و پیشــرفت هسته ای نظامی 
اســالمی در پیش گرفته شده اســت. امضای 
توافق نامه هســته ای که در سال 1394 صورت 
گرفته، ســبب شــد جمهوری اســالمی ایران 
بخش های مهم و زیادی از توسعه هسته ای خود 
را متوقف کند و در عین حال تحت شدیدترین 
قرار  بین المللی هسته ای  آژانس  بازرســی های 
 »هیچ« عاید کشورمان 

ً
گرفت و در مقابل تقریبا

شد؛ یعنی نه تنها تحریم های غرب برداشته نشد، 
بلکه شدیدترین تحریم ها نیز پس از برجام علیه 
کشورمان وضع شــد. رهبر معظم انقالب قبل 
از اجرای تلــخ و ناگوار برجام کــه به صورت 
یک طرفه اجرا شد، در 9 بند موافقت خود را با 
برجام اعالم فرمودند. مواردی که اگر از ســوی 
رعایت  مذاکراتی وقت)دولــت روحانی(  تیم 
می کردند، بدون شک مشکالت امروزی برجام 
پیش نمی آمد و حتی غرب نمی توانست دوباره 
تحریم کند. شــروط نه گانه ای که نشان می دهد 
یک دیپلمات در تراز انقالب اسالمی باید با چه 
حساسیتی از منافع ملی و قدرت ملی محافظت 
کند.  برای یادآوری شــروط نه گانه رهبری برای 

اجرای برجام دوباره آنها را باز خوانی می کنیم: 

 B تذکرات نه گانه
رهبر معظم انقاب اسامی در نامه ای به روحانی، 
رئیس جمهور و رئیس شــورای عالی امنیت ملی، 
با اشاره به بررســی های دقیق و مسئوالنه برجام در 
مجلس شورای اسامی و شورای عالی امنیت ملی 
و عبور این موافقت نامه از مجاری قانونی، دستورات 
مهمی را در خصوص رعایت و حفظ منافع ملی و 

مصالح عالیه کشور برشمردند:

1
 
ً
از آنجا که پذیرش مذاکرات از ســوی ایران اساسا

با هدف لغو تحریم هــای ظالمانه  اقتصادی و مالی 
صورت گرفته اســت و اجرایی شــدن آن در برجام 
به بعد از اقدام های ایران موکول شــده، الزم است 
تضمین های قوی و کافی برای جلوگیری از تخلف 
طرف هــای مقابل تدارک شــود، کــه از جمله  آن 
اعام کتبی رئیس جمهور آمریــکا و اتحادیه  اروپا 
مبنی بر لغو تحریم هاست. در اعام اتحادیه  اروپا و 
رئیس جمهور آمریکا، باید تصریح شود این تحریم ها 
به کلی برداشته شده است. هرگونه اظهاری مبنی بر 
اینکه ســاختار تحریم ها باقی خواهد ماند، به منزله  

نقض برجام است.

۲
در سراســر دوره  هشت ساله، وضع هرگونه تحریم 
در هر ســطح و به هر بهانه ای )از جمله بهانه های 
تکراری و خودساخته  تروریســم و حقوق بشر( از 
سوی هر یک از کشورهای طرف مذاکرات، نقض 
برجام به شــمار خواهد آمد و دولت موظف است 
طبق بند ۳ مصوبه  مجلس، اقدامات الزم را انجام 

دهد و فعالیت های برجام را متوقف کند.

3
اقدامات مربوط به آنچه در دو بند بعدی آمده است، 
تنها هنگامی آغاز خواهد شد که آژانس، پایان پرونده  

موضوعات حال و گذشته )PMD( را اعام کند.

4
اقدام در مورد نوسازی کارخانه اراک با حفظ هویت 
ســنگین آن، تنها در صورتی آغاز خواهد شــد که 
قرارداد قطعی و مطمئن دربــاره  طرح جایگزین و 

تضمین کافی برای اجرای آن منعقد شده باشد.

۵
معامله  اورانیوم غنی شده  موجود در برابر کیک زرد 
با دولت خارجی در صورتی آغاز خواهد شــد که 
قرارداد مطمئن در این بــاره همراه با تضمین کافی 
منعقد شــده باشــد. معامله و تبادل مزبور، باید به 

تدریج و در دفعات متعدد باشد.

۶
مطابق مصوبه  مجلس،  طرح و تمهیدات الزم برای 
توســعه  میان مدت صنعت انرژی اتمی که شــامل 
روش پیشــرفت در مقاطع مختلف از هم اکنون تا 
پانزده سال و منتهی به ۱۹۰ هزار سو است،  تهیه و با 
دقت در شورای عالی امنیت ملی بررسی شود. این 
طرح باید هرگونه نگرانی ناشی از برخی مطالب در 

ضمائم برجام را برطرف کند.

7
ســازمان انرژی اتمــی،  تحقیق و توســعه در ابعاد 
مختلف را در مقام اجرا به گونه ای سامان دهی کند 
که در پایان دوره  هشت  ســاله هیچ کمبود فناوری 
برای ایجاد غنی ســازی مورد قبول در برجام وجود 

نداشته باشد.

8
توجه شــود که در موارد ابهام ســند برجام،  تفسیر 
طرف مقابــل مورد قبــول نیســت و مرجع، متن 

مذاکرات است.

9
وجود پیچیدگی ها و ابهام ها در متن برجام و نیز گمان 
نقض عهد و تخلفات و فریب کاری در طرف مقابل 
به ویژه آمریکا، ایجاب می کند که یک هیئت قوی و 
آگاه و هوشمند، برای رصد پیشرفت کارها و انجام 
تعهــدات طرف مقابل و تحقق آنچــه در باال به آن 
تصریح شده است،  تشکیل شود. ترکیب و وظایف 
این هیئت باید در شورای عالی امنیت ملی تعیین و 

تصویب شود.

 Bنتیجه گیری
تذکراتــی که رهبر معظم انقــاب در همان روزهای 
نخســت اعام کردند، نشان از عمق شناخت دشمن 
به ویژه آمریکا از ســوی ایشان اســت. در واقع پس از 
خروج ایاالت متحده از برجام در اردیبهشــت ۹۷ با 
روی کار آمــدن دولت بایدن و برگــزاری چندین دور 
مذاکره در وین، نشان می دهد مشکات برجام اعم از 
تاش برای گرفتن تضمین، تاش برای لغو تحریم ها، 
اعمال تحریم از سوی ترامپ بعد از برجام و...، همگی 
به سبب عدم در نظر گرفتن کامل تذکرات رهبری بوده 
است و متأسفانه تیم مذاکراتی کشورمان)ظریف و...( 

کوتاهی های جبران ناپذیری در این زمینه داشتند. 
حال که مذاکرات وین ادامه پیدا کرده اســت و هر 
روز غرب با یک ترفند جدید ســعی در نادیده گرفتن 
منافع ملی و مهار قدرت جمهوری اســامی ایران را 
دنبال می کنــد، توجه به این نکته ضروری اســت که 
ویژگی توافق خوب بین ایران و طرف غربی »دستیابی 
به رفع تحریم ها«، »عادالنه و منطقی بودن و تحمیلی 
نبودن«، »ندادن اجازه نفوذ به حریم امنیتی و دفاعی و 
نظارت بر مراکز حساس« و »عدم پذیرش نظارت های 

غیرمتعارف« است.
»حفظ حریم دانشــمندان هسته ای«، »صیانت از 
پیشرفت ها و صنعت هسته ای کشــور«، »فرسایشی 
نشــدن روند مذاکرات«، »توافــق یکجا روی کلیات 
و جزئیات موضوع مذاکــره«، »رعایت خطوط قرمز 
در متن توافق«، »رعایت شــروط و الزامات مورد نظر 
رهبر معظم انقاب برای اجرای برجام«، »تدبیر برای 
مقابله با تفاســیر خاف واقع دشمن از مذاکرات« از 
ویژگی توافق تراز انقاب اسامی است و جز این بدون 
شک برای کشــور هزینه هایی را در بر خواهد داشت. 
بنابراین در تفســیر غرب، وین محلی برای مهار ایران 
به هر شکل ممکن خواهد بود و فرسایشی شدن آن نیز 
به نفع آنهاست تا دوباره جامعه را شرطی کنند و ایران 
نیز باید نگاه همه جانبه و بدون محدویت به وین را کنار 
بگذارد و با یک رویکرد متوازن در سیاســت خارجی 
اجازه شرطی شدن مذاکرات را به اقتصاد خود ندهد. 

توافق تراز انقالب
رضاحمیدی

خبرنگار

مذاکرات هسته ای ایران و آمریکا، از فروردین سال 
۱۳۹۱ به صورت محرمانه و از اواسط سال ۱۳۹۲ 
در دولت روحانی به صورت علنی پیگیری شــد. 
رهبر معظم انقاب از همان ابتدا به صراحت تأکید 
کردند که به این مذاکرات »خوش بین« نیســتند. 
ایشان دالیل متعددی را برای نگاه خود به مذاکرات 
 دشــمن 

ً
بیــان کرده و پیش بینــی می کنند که اوال

نمی خواهد حتی همین موضوع هسته ای حل شود 
)رجوع کنید به ســخنرانی های ۲۸ بهمن ۱۳۹۱ و 
 حتی اگر »بر فرض محال« 

ً
۱۹ بهمن ۱۳۹۱(، ثانیا

مسئله هسته ای حل شد، آمریکا باز هم موضوعات 
دیگری مانند بحث موشکی، منطقه ای، حقوق بشر 
و... را پیش می کشــد )۱۲ آبان ۱۳۹۲، ۲۸ بهمن 
 اگر آمریکا توافقی 

ً
۱۳۹۲ و ۱۶ تیــر ۱۳۹۳(، ثالثا

هم بکند، وعده هایش را نقض می کند )۱۹ بهمن 
 مذاکره با آمریــکا راه را برای طرح 

ً
۱۳۹۱(، رابعا

توقعات جدید از ســوی آنها فراهم و لحن و رفتار 
 
ً
آنها را تندتر می کند )۲۲ مرداد ۱۳۹۳( و خامســا
مذاکــره با آمریکا دولتمردان را از راه صحیح خود 
}که همان اجرای اقتصاد مقاومتی است{ منحرف 
می کنــد )۱۷ دی ۱۳۹۳ و ۱۱ مــرداد ۱۳۹۵(، با 
این حــال آیت الله خامنه ای مجوز مذاکرات را هم 
برای دولــت احمدی نژاد که به صورت محرمانه و 
از طریق علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه وقت 
پیگیری می شــد و هم برای دولت روحانی صادر 
کردند. به هر صورت متن توافــق برجام، ۲۳ تیر 
۱۳۹۴ با عبور از بخش مهمی از خطوط قرمز رهبر 
انقاب از سوی تیم مذاکره کننده ایرانی نهایی شد 
و محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه وقت نیز به 
رهبر معظم انقاب گفت که نتوانسته برخی از این 
خطوط قرمز را محقق کند. روز پنج شنبه در آستانه 
سالروز قیام تاریخی مردم تبریز در ۲۹ بهمن سال 
۱۳۵۶، حضرت آیت الله خامنه ای فرمودند: »در 
برجام ایــرادی که می گرفتم این بود که باید نکاتی 
 مشکاتی پیش نیاید، ولی 

ً
را در نظر بگیریم که بعدا

به برخی از این نکات توجه نشد و مشکاتی پیش 
آمد که می بینیم.« برای بررسی این موضوع و موارد 
مغفول مانده از سوی تیم مذاکره کننده دولت قبل، 
با حســینعلی حاجی دلیگانی، عضو هیئت رئیسه 
مجلس و حســین کنعانی مقدم، فعال سیاسی به 

گفت وگو نشستیم که در ادامه می خوانید:

 Bنقض شش بند
حسینعلی حاجی دلیگانی با اشاره به بیانات رهبر 
معظم انقاب درباره مواردی که تیم مذاکره کننده 
قبلی نســبت به آن بی توجهی کرد، به خبرنگار ما 
گفــت: »به جهت نقصی که توافــق برجام وجود 
داشت کافی و وافی نبود؛ حضرت آقا یک مطلب 
۹بندی برای تکمیل آنچــه در قانون مجلس آمده 
بــود، اباغ فرمودند کــه در واقع حکــم قانون را 
داشــت؛ بلکه باالتر از قانون هم محسوب می شد 

که می بایست توسط تیم مذاکره کننده موارد آن مورد 
توجه قرار می گرفت.«  عضو هیئت رئیسه مجلس 
افزود: »در یک مقطعی که مذاکرات پیش می رفت 
با بررسی دقیقی که به اتفاق برخی از همکاران انجام 
دادیم، شــش بند از نکاتی که رهبر معظم انقاب 
اباغ کرده بودند، از سوی تیم مذاکره کننده و آقای 
ظریف رعایت نشده بود؛ درحالی که خطوط قرمز 
نظام وجود داشت و آقایان از آن عدول کردند.« وی 
افزود: »یکی از موارد این بود که ضمانت و امضای 
کتبی از رئیس جمهور آمریکا و ســایر کشورهای 
حاضر در مذاکرات بگیرند؛ به همراه برخی موارد 
دیگر که انجام نشــد؛ لذا اگر آن زمان موارد مورد 
تأکید رهبری را رعایت کرده بودند؛ ســرانجام آن 
توافق به اینجا نمی رسید که آمریکایی ها طلبکار و 
از برجام هم خارج شوند.« حاجی دلیگانی با بیان 
اینکه آسیب هایی که در آن موقعیت متحمل شدیم، 
به دلیل رعایت نکــردن این موارد بود، اذعان کرد: 
»آقایان به شدت دنبال این بودند که هر چه زودتر به 
توافقی که فکر می کردند برای کشور مناسب است، 
دست پیدا کنند. حتی در یک مقطعی رئیس جمهور 
وقــت، بــرادر خود را به عنــوان نماینــده خود به 
مذاکرات فرســتاد. یک زمانی آقای »ظریف« در 
کمیسیون امنیت ملی بیان کرده بود که ما بنا داشتیم 
خطوط قرمز اعام شده را رعایت کنیم؛ اما نماینده 
ویژه رئیس جمهور که آمد با آرنج خود به پهلوی ما 
می زد که مذاکرات را خیلی زود تمام کرده و برای 

توافق تعجیل کنیم.«

 Bتعجیل ما و سوءاستفاده غرب
وی با تأکید بر ایــن امر که طرف مقابل از تعجیل 
ما برای توافق مطلع شــد، خاطرنشــان کرد: »با 
این رویکــرد، هرگونه خواســته ای را خــارج از 
چارچوب مذاکرات به طرف ایرانی تحمیل کردند 
و متأســفانه طرف ایرانی هــم پذیرفت.« نماینده 
مردم شاهین شهر در مجلس توضیح داد: »در حال 
حاضر ایمان داریم که آقایــان بنا دارند به مواضع 
اصولی مجموعه راهبردی توجه داشته باشند؛ اما 
باید رصد کنیم که مبــادا از چارچوب های تعیین 
شــده عدول کنند. آنچه تاکنون اطاع داریم، این 
است که توجهات الزم را داشته اند؛ اما باید بدانند 
ملت ایران خواستار شکستن ساختار تحریم هاست 
و می خواهــد قانــون اقدام راهبــردی که مجلس 
انقابی مصوب کرده را تیــم مذاکره کننده فعلی 
مدنظر قرار دهند.«در ادامه نیز حسین کنعانی مقدم، 
فعال سیاســی اصول گرا با اشــاره به بیانات رهبر 
معظم انقاب درباره بی توجهی به توصیه ها در دور 
مذاکرات قبل  به خبرنگار ما گفت: »در دولت قبل 
و زمــان مذاکرات رهبر معظم انقاب توصیه های 
کتبی، شروط و خطوط قرمزی را از طریق شورای 
امنیت ملی و ریاست جمهوری اباغ کردند و حتی 
در افکار عمومی هم این خطوط قرمز مطرح شد.«

 B لبخند فریب
وی افــزود: »یکی از توصیه هــای مهم رهبری آن 

زمان، این بود که تضامین الزم در خصوص عمل به 
تعهدات از سوی طرف مقابل اخذ شود. همچنین 
باتوجه به بدعهدی های آمریکایی ها، درخواســت 
رهبری از تیم مذاکره کننده این بود که فریب لبخند 

غربی ها را نخورید و تضامین الزم را بگیرید.« 
این فعال سیاسی با بیان اینکه آن زمان هم بحث 
برداشته شــدن همه تحریم ها مطرح بود؛ تصریح 
کرد: »اتفاقی کــه افتاد این بود کــه ترامپ بدون 
هیچ تعهدی از برجام خارج شد؛ اما اقداماتی که 
جمهوری اسامی در عمل انجام داده بود و خیلی 
از آنها هم بدون بازگشت ماند، به ضرر جمهوری 
اسامی تمام شد و آمریکایی ها به عنوان طلبکار به 

بحث برجام و مسائل مختلف ورود کردند.«

 B فراموشی راستی آزمایی
کنعانی مقدم با تأکید بر این امر که اروپا هم به هیچ 
یک از تعهدات خود عمل نکرد، اظهار داشــت: 
»رهبر معظــم انقاب در توصیه های خود و اعام 
خطوط قرمز نکته مهم دیگری را که بیان کردند، این 
بود؛ راستی آزمایی شود تا به تعهدات بعدی عمل 
کنیم ؛ اما متأســفانه در این مورد تیم مذاکره کننده 
اعتماد بیــش از حد نســبت بــه آمریکایی ها به 
خرج داد که باعث شــد آمریکایی هــا برای اینکه 
خواسته های بیشتری را مطرح کنند، جریح شوند؛ 
حتی موضوعاتی چون برجــام ۲ و ۳ را هم پیش 

بکشند.«
وی ضمن ارزیابی عملکرد تیم فعلی مذاکره کننده 
کشــورمان، اذعان کــرد: »در حــال حاضر تیم 
مذاکره کننده در حال تفهیم خواسته های جمهوری 
اســامی به طــرف مقابل اســت. به عبارت دیگر 
بــه آمریکایی ها تفهیم اتهــام می کند که اگر قصد 
بازگشــت به برجام را دارید، باید این اقدامات را 
 انجام دهید؛ اما در میدان عمل همیشــه با مشکل

 مواجه هستیم.« 

 Bدرخواست کنگره از بایدن
به گفته کنعانی مقدم، شاهد این هستیم که کنگره 
آمریکا اعام کرده اســت هر تفاهمی که بایدن در 
برجام داشته باشــد اگر به تصویب کنگره نرسد، 
ضمانت اجرایی ندارد. این به معنای آن اســت که 
در راســتای خواسته کنگره باید اورانیوم را تحویل 
دهیــم؛ در بحث غنی ســازی هم به شــرایط قبل 
برگردیم و در نهایت تعهدات بسیار زیادی دهیم که 
بازهم ممکن است کنگره آمریکا اعام این سطح 
از تعهدات را هم قبول نکند و تحریم هایی با عناوین 
حقوق بشر، موشکی و... نسبت به کشور ما اعمال 

کند.«
این فعال سیاسی در پایان خاطرنشان کرد: »باید 
در میــدان عمل، آمریکایی هــا و ۱+۴ را هم مورد 
راســتی آزمایی قرار دهیم و هم تضمین بگیریم که 
اگر انجام نشــد ضرر و زیان وارد شده به ما را چه 
کسی تقبل خواهد کرد؟ البته پیش بینی حال حاضر 
من نسبت به مذاکرات همان پیش بینی شش سال 

گذشته است.«

که وطی   شر
 فراموش شد

نتایج عبور از خطوط قرمز نظام در مذاکرات در برجام در گفت وگو با صاحب نظران

انسیهربیعی
خبرنگار
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یکــی از صحنه های تلــخ تاریخ این 
سرزمین، دخالت مستقیم انگلیسی ها 
در ســرنگونی خاندان قاجار و به روی کار آمدن 
خاندان پهلوی است. هدایت الله بهبودی در کتاب 
»رضانام تا رضاخان« که در مؤسسه مطالعات و 
پژوهش های سیاسی انتشار یافته است، به نقل از 
وزیــر مختار آمریــکا در تهران، »جــان الرنس 

کالدول« می نویسد:
»بعد از ظهر یک شــنبه بیســتم فوریه، خبر 
رسید که 1۵00 نیروی قزاق از قزوین به سمت 
تهــران حرکت کــرده و به چند مایلی شــهر 
رســیده اند. این خبر موجب نگرانی مردم شد. 
شواهد حاکی از آن بود که آنها در صدد تصرف 
پایتخت هستند؛ اما کسی از غرض اصلی ایشان 

خبر نداشت... 
نکته جالب توجه این است که به نظر می رسد 
نه دولت ایران و نه ســفارت بریتانیا تا زمانی که 
قزاق ها به چند مایلی شــهر نرسیده بودند، هیچ 
کدام خبر نداشــتند که قزاق ها به منظور تصرف 
پایتخت حرکت کرده اند و این در حالی است که 
نیروهای مستقر در قزوین )قرارگاه نیروهای بریتانیا 
در شمال ایران( تحت فرماندهی افسران بریتانیایی 

هســتند و شــهر را به همراه تجهیزات 
نظامی این کشــور ترک کردند و پس 
از گذشــت چهار روز و پشــت سر 
گذاشــتن صد مایل بــه دروازه های 

تهران رسیدند.  
اندکی پس از نیمه شــب بیستم 
فوریــه، قزاق ها وارد تهران شــدند. 
نیرو های ژاندارمــری که موظف به 

حفاظت از پایتخت و مناطق داخلی کشور هستند 
نیز به قزاق ها پیوستند. شاه یکی از افسران سوئدی 
را به منظور متوقف ســاختن قزاق ها در خارج از 
پایتخت، متصدی هنگ مرکزی ســرباز ها کرد؛ 
اما این افسر متوجه شد که سرباز ها نیز به قزاق ها 
پیوسته اند. ســه گلوله توپ و چند گلوله هوایی 
نیز شلیک شد. تنها نیرو های پلیس در مقابل این 
عده مقاومت کردند. در اداره مرکزی پلیس پیش 
از دســتگیری تمام نیرو های پلیس، دو نفر کشته 
شــدند. به هر حال، به نظر می رسد کودتا بدون 

خونریزی به پایان رسیده است. 
به زودی روشن شد که تمام چهره های برجسته 
این جنبش، ارتباط تنگاتنگی با ]سفارت[ بریتانیا 
دارند. سرگرد مسعود خان، که پیش از این بر مسند 
وزارت جنگ نیز تکیه زده، از چند ماه پیش تا کنون 
به عنوان معاون شخصی کلنل اسمیت در قزوین، 
مشــغول به خدمت است. ســرهنگ رضاخان، 
که بــه فرماندهی نیرو های قزاق منصوب شــده 
اســت، در هنگ نظامی انگلیس ـ ایران خدمت 
و در عمل بــرای فرمانده این هنگ جاسوســی 
می کرد. وی در چند ماه گذشــته همکاری بسیار 
نزدیکی با انگلیســی ها در قزوین داشــته است. 
ســید ضیاء الدین، رئیس الــوزرا، مالک 
روزنامــه نیمه رســمی رعد اســت؛ 
بریتانیا حامی مالی این روزنامه است. 
همانطــور که پیش از ایــن به اطالع 
وزارت خانه رسید، روزنامه رعد همان 
روزنامه ای اســت که در پاییز 1919 
 به آمریکا، ملت و آداب و رسوم 

ً
شدیدا

این کشور حمله کرد.«

تهران! تسخیر   
   دهلیز    

همانطور که اشاره شــد، جریان فتنه پس از ناکامی 
از اردوکشــی های خیابانی، تالش کــرد تا از همه 
ابزارهای موجود برای پیشــبرد کار خــود و تداوم 
فتنه بهره گیرد. بنابرایــن در ادامه ارائه راهکارهای 
خودســاخته و غیرقانونی جریان فتنــه که با هدف 
تضعیف قانون اساسی و نهادهای قانونی و تخریب 
رأی ۲4/۵ میلیونی ملت به رئیس جمهور منتخب 
پردازش می شــد، این بار مجمع روحانیون مبارز و 
رئیس دولت اصالحات به صحنه آمدند و مســئله 
برگزاری همه پرسی را برای پایان دادن به مناقشات 

پیشنهاد دادند.
مجمــع روحانیــون دو روز پــس از ســخنان 
خطیب جمعــه در 1388/4/۲8 با صدور بیانیه ای 
ضمن حمایت از ســخنان آقای هاشــمی، راهکار 
غیرقانونی خود را چنین مطرح کرد: »امروز اگر خیر 
انقالب و کشور و ملت را می خواهیم، همگی باید 
پیشنهادهای متین آیت الله  هاشــمی را که در واقع 
حداقل هایی اســت که می تواند هم بخشی از حق 
مردم را ادا کند و هم جامعه را به ســوی اطمینان و 
آرامــش ببرد و امید به آینده را افزون  ســازد، جدی 
بگیریم و آن را عملی سازیم. با توجه به اینکه اعتماد 
حداقل میلیون ها انسان نســبت به روند انتخابات 
سلب شده است، مجمع روحانیون مبارز بر اساس 
نص صریح قانون اساسی مصرانه می خواهد برای 
خروج از بن بســت و بحران موجود به جای اصرار 
بر روش های ناکارآمد که تاکنون نتیجه ای جز سلب 
اعتماد بیشتر نداشته اســت، در یک همه پرسی که 
عموم ملت ایران بتوانند آزادانه در آن شرکت کنند، 
نسبت به آنچه اتفاق افتاده است، نظرخواهی شود. 
البته همه پرسی ای نه توســط نهادها و مراکزی که 
انتخابات را به این گونه سرنوشتی دچار کردند؛ بلکه 
زیر نظر نهاد و مرجعی بی طرف و مورد اعتماد مردم. 
جا دارد که حاکمیت به جای اعتماد به تحلیل های 
بیمارگونه و توهم زا که مبنای سیاســت ها و اعمال 
زیان بار و منشــأ زیر پا نهاده  شدن حقوق شهروندی 
مردم و نقض آشکار قانون اساسی و قاعده انصاف و 
شرع و عقل شده است، به پیشنهادهای خیرخواهانه 
عزیزانی چون  هاشمی رفســنجانی توجه و اهتمام 

کننــد تا در ســایه آن رهبری، ملت و کشــور همه 
برنده صحنه ای باشند که اگر وضع فعلی ادامه یابد، 

همگان بازنده خواهند بود.«
همچنین ســیدمحمد خاتمــی در برنامه دیدار 
اعضای مجمــع روحانیون مبارز بــا خانواده های 
بازداشــت شــدگان سیاســی در روزهای پس از 
انتخابات با قدردانی از بیانات خطیب جمعه تهران 
گفت: »توصیه هــای آقای هاشــمی حداقل هایی 
است که می تواند فضای عمومی را تلطیف کرده و 
زمینه های بازگرداندن اعتماد از دست رفته مردم را 
فراهم آورد. مــن به صراحت می گویم اتکا به آرای 
مردم و برگزاری همه پرسی قانونی تنها راه برون رفت 
نظام از بحران فعلی اســت. این همه پرسی را باید 
نهادهای بی طرفی نظیر مجمع تشخیص مصلحت 
نظــام برگزار کنند و از مردم ســؤال شــود آیا آنچه 
پیش آمــده، مطلوب و رضایت بخش اســت؟ اگر 
اکثریت مردم این وضع را قبول داشته باشند، ما هم 

تسلیم هستیم.« 
این ســخنان، واکنش هایی را به همراه داشت و 
افراد و نهادهای قانونی کشــور نسبت به آن واکنش 
نشان دادند. »کامران دانشجو« معاون سیاسی وزیر 
کشور، با اشاره به اینکه برگزاری مجدد همه پرسی 
یک دور باطل اســت، افزود: »بایــد بدانیم مردم با 
حضور در این رفراندوم خودشان انتخاب کردند و 
مشــخص کردند که باید به کدام مسیر رأی بدهند 
باید این انتخاب مردم را محترم شمرد.« وی خاطر 
نشــان کرد: »در خود این حرف منطق وجود ندارد 
و قانون حاکم نیســت اینکه بــرای تعیین نتیجه هر 
انتخاب یــک رفراندوم برگزار کنیم، یک دور باطل 
اســت و چیزهایی است که خودشان هم می دانند، 

شدنی نیست.« 
نکته قابل توجه اینکه در بیانیه مجمع روحانیون 
مبارز و ســخنان خاتمی، مشــخص نشد که کدام 
قسمت از سخنان هاشمی در نماز جمعه به مسئله 
رفراندوم اشــاره داشــت؛ اما در مجموع، در نقد و 

بررسی این نظرات می توان به موارد زیر توجه کرد:
1ـ در مورد برگزاری همه پرسی باید گفت، پیشنهاد 
برگزاری همه پرســی از صالحیت ها و اختیارات 
رهبر و مجلس شورای اســالمی است و احزاب و 
گروه های سیاســی صالحیت پیگیری این مسئله 
را ندارنــد. طبق اصل 110 قانون اساســی، صدور 

»فرمان همه پرســی« از وظایف و اختیارات رهبر 
اســت. همچنین در اصل ۵9 در مــورد اختیارات 
مجلس در این زمینه آمده است: »در مسائل  بسیار 
مهم  اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی  و فرهنگی  ممکن  
اســت  اعمال  قوه  مقننه  از راه  همه  پرسی  و مراجعه  
مســتقیم  به  آرای مردم  صورت  گیرد. درخواســت  
مراجعــه  به  آرای عمومی  باید به  تصویب  دو ســوم  

مجموع  نمایندگان  مجلس  برسد.«
۲ـ نبایــد فراموش کرد از آنجا کــه طبق اصل 94 
کلیه مصوبات مجلس بعد از تأیید شورای نگهبان 
الزم االجــرا خواهد بود، همه پرســی نیــز بعد از 
تصویب دو ســوم مجموع نمایندگان باید به تأیید 
شورای نگهبان برســد. نکته قابل توجه دیگر آنکه 

نظارت بر برگزاری همه پرســی نیز مبتنی بر اصل 
99 قانون اساسی برعهده شــورای نگهبان است. 
حال سؤال اصلی از مجمع روحانیون این است که 
چگونــه طراحان کودتای مخملین از جمله مجمع 
روحانیون مبارز، »بر اســاس نــص صریح قانون 
اساسی« خواســتار برگزاری همه پرسی بودند، در 

حالی که شورای نگهبان را قبول نداشتند؟! 
3ـ تطبیق نداشتن صدر و ذیل این پیشنهاد غیرقانونی 
نیز قابــل توجه اســت. در حالی کــه در صدر آن 
برگزاری همه پرســی »بر اساس نص صریح قانون 
اساســی« درخواست شده است؛ اما در انتهای این 
بیانیه راهکاری غیرقانونی پیشنهاد شده و آمده است: 
»البته همه پرســی ای نه توســط نهادها و مراکزی 
که انتخابات را به این گونه سرنوشــتی دچار کردند 
بلکه زیر نظر نهاد و مرجعی بی طرف و مورد اعتماد 
مردم.« این رفتار متضاد کودتاگران که برخاســته از 
اعتقاد انحرافی »نؤمن ببعض و نکفر ببعض« آنها در 
قبال قانون اساسی است، بزرگ ترین معضلی بود که 

سردمداران فتنه سبز با آن مواجه شدند. 
4ـ مشخص بود که منظور از نهاد و مرجع بی طرف، 
مجموعه ای است که در رأس آن آقای هاشمی قرار 
داشته باشــد. وگرنه اگر به جای ایشان فرد دیگری 
در رأس بود، معلوم نبود که مجمع تشــخیص نیز 
وضعیتی بهتر از شــورای نگهبان و وزارت کشــور 
از سوی این جریان داشــته باشد. همچنین معلوم 
نیســت چطور ادعای مضحک »مرجعی بی طرف 
و مورد اعتمــاد مردم« از ســوی خاتمی و یارانش 
مطرح می شود، در حالی که فراموش نشود متأسفانه 
آقای هاشــمی در ایــن انتخابات یکــی از بدترین 
عملکردهای خود را در طول پنجاه ســال فعالیت 
سیاسی به نمایش گذاشت. از یک سو به طور کامل 
از موسوی و جریان فتنه انگیز وی حمایت کرد و از 
ســویی دیگر، فرزندان و برخی منســوبان ایشان از 

عوامل اصلی پشت صحنه اغتشاشات بودند.
۵ـ مسئله دیگر، نبود ضمانتی برای پایبندی موسوی 
و همراهانش به نتایج هر نوع انتخابات و همه پرسی 
بود. به راســتی کسی که بدون دلیل قابل قبول و تنها 
با هوچی گری و عوام فریبی، انتخابات باشکوه ۲۲ 
خرداد را این چنین زیر سؤال می برد، چه تضمینی 
وجود داشــت که به همه پرســی برگزار شده ملزم 

باشد؟

مهدی سعیدی
دبیر گروه  تاریخ

تقویم انقالب

رقابت در انتخابات مجلس

رقابت سیاســی دیگــری که در 
اواخر سال 13۵8 بر مبنای قانون 
اساسی شــکل گرفت، برگزاری انتخابات 
اولین دوره مجلس شــورای اســالمی بود. 
براساس اصل ششم قانون اساسی جمهوری 
اســالمی سیســتم اداره امــور کشــور در 
چارچوب یک نظام انتخاباتی دیده شــده و 
تصریح شده است: »در جمهوری  اسالمی  
ایران  امور کشور باید با  اتکا به آرای عمومی  
اداره  شــود. از راه  انتخابات   رئیس  جمهور، 
نمایندگان  مجلس  شورای  اسالمی ، اعضای  
شوراها و نظایر اینها، از راه  همه  پرسی  که  در 
اصول  دیگــر این  قانون  معین  می گردد.« در 
روند انقالب هر چه زمان به جلو می رفت، 
تشــکل های سیاســی شفاف تر  مرزبندی 
می شــد و در ایــن تفاوت هــا در میــدان 
رقابت های انتخاباتی خودشــان را نشــان 
می دادند. در آستانه اولین انتخابات مجلس 
شورای اســالمی چهار جریان سیاسی در 

برابر هم صف آرایی کردند:
1ـ مجموعه ای از اشــخاص و تشکل هایی 
کــه با ماهیت اســالمی و دینــی معتقد به 
فعالیت های سیاســی بودند، شامل حزب 
جمهوری اسالمی و گروه های همسو مانند 
سازمان مجاهدین انقالب اسالمی، سازمان 
فجر اسالم، انجمن اسالمی معلمان ایران، 
جمعیــت زنان مســلمان، اتحادیه انجمن 
اسالمی، بنیاد الهادی که به صورت ائتالفی 
به نام »ائتالف بزرگ« در انتخابات مجلس 
فهرســتی ارائه کردند. در این میان، جامعه 
روحانیــت مبارز تهران به دلیــل آنکه فاقد 
چهره های سرشــناس برای ارائه فهرســت 
انتخاباتــی مســتقل بــود و از طرفی دیگر 
توانایی تشکیالتی و مالی الزم برای تبلیغات 
نداشت، از دادن لیست خودداری نمود، ولی 
به مذاکرات خود با دیگر گروه های مرتبط با 
جریان های اســالمی به رهبری و محوریت 
حزب جمهوری اســالمی ادامــه داد و در 
نهایت تفاهم نامــه ای بین حزب جمهوری 
اســالمی و جامعه روحانیت مبارز تهران به 

امضا رسید و ائتالف کامل شد.
۲ـ جریان دیگر گروه ها و اشــخاص وابسته 
به جبهه ملی و نهضــت آزادی بودند که در 
آستانه انتخابات مجلس برای ارائه فهرست 
کاندیداتوری مجلــس ورود کردند. جبهه 
ملی که به دلیــل اختالفــات درونی روند 
فروپاشــی را طی می کرد، در کنار نهضت 
آزادی با وجود اختالفات سیاســی و فکری 
قــرار گرفته و در قالــب »ائتالف گروه های 
هم نام« فهرست انتخاباتی ارائه دادند. این 
فهرســت مورد تأیید ســه چهره سیاسی، 
مذهبی و ملی معتبر آن زمان، یعنی آیت الله 
سیدابوالفضل موسوی زنجانی، محمدتقی 
شــریعتی و دکتر یدالله سحابی قرار گرفت 

و بیشتر اعضای آن از نهضت آزادی بودند.
3ـ گروه دیگری که در صحنه رقابت تبلیغاتی 
انتخابات مجلس شــورا ورود کرد، »دفتر 
با  بود. بنی صدر  هماهنگی رئیس جمهور« 
اتکا به رأی ۷۵ درصدی مردم در انتخابات 
ریاســت جمهوری، درصدد بود که اکثریت 
جناح خــود را وارد مجلس کند و به همین 
 به عنوان یک قطب سیاسی وارد 

ً
منظور عمال

میدان شــد. او سعی داشت با حفظ ارتباط 
صمیمی با امام و دفتر امام مخالفت با خود 

را تا آنجا که ممکن است کاهش دهد. 
4ـ گروه های دیگر که از پسوند »ترقی خواه« 
اســتفاده می کردند، با محوریت ســازمان 
مجاهدین خلق و به رهبری مسعود رجوی 
شکل گرفت. اغلب اینها گروه های کوچک 
سیاســی بودند که هیچ پایــگاه اجتماعی 
نداشتند و مردم فهمیده بودند که هویت آنها 
اسالمی نیست و با ماهیت چپ مارکسیستی 
و رویکردی التقاطــی و منافقانه در صحنه 

سیاسی کشور در حال فعالیت هستند.

سیدمهدی حسینی
مورخ و پژوهشگر

نگاهی به نقش بیگانگان در استقرار دیکتاتور پهلوی
مهم ترین عاملی که روحیه مقاومت مسلمانان 
شــبه قاره را در برابر استعمارگران انگلیسی در 
قرن نوزدهــم تقویت می کــرد و موجب بیم و 
هراس آنان می شد، مســئله جهاد و مجاهدین 
بــود. بنابراین انگلیســی ها در صدد بودند فکر 
جهاد را از میان مسلمانان به کلی برافکنده، آن را 
 مضر جلوه دهند، 

ً
عملی بیهوده و بی اثر و احیانا

به همین منظور بــا مراجعه به بعضی از علمای 
دست نشــانده خود، سؤال و اســتفتایی با این 
مضمون تنظیم کردند که »آیا جهاد در هندوستان 
جائز است یا نه؟« و از آنان پاسخ گرفتند: »جهاد 

در صــورت عدم توازن 
مسلمان ها  نیروی  میان 
و نیروی استعمار، کاری 
بیهوده و مایه اتالف جان 
و مال اســت و تا وقتی 
که دشــمنان از اقامه و 
ادای فرایض جلوگیری 
نکرده اند، مملکت نباید 
محیط جنگ و آشــوب 

گردد... .«
انگلیسی ها تالش داشتند تا با شیوع و گسترش 
دادن ایــن فتوی، اثر فتوای دیگــری را که بیش از 
نیم قــرن قبل از این تاریخ نخســتین بار از طرف 
شاه عبدالعزیز دهلوی به سال 1803 منتشر شده 
و در سال های بعد، از طرف قاطبه علمای اسالم ـ 
به جز همین چند نفر علمای دست نشانده ـ مورد 
تأیید قــرار گرفته بود و مردم را به مبارزه و جهاد با 
انگلیسی ها تحریک و تحریص می کرد، خنثی کنند 
و در نتیجه اندیشه جهاد را که مورد گرایش و اعتقاد 

اکثریت مسلمانان و مورد عمل اقلیتی سلحشور و 
فداکار بود، متروک و ریشه کن گردانند.

مســتر هنتــر، مــورخ انگلیســی در کتاب 
»مسلمانان هند« برخی از این فتاوای استعماری 
را کــه به تاریخ 18۷0 در مکــه صدور یافته، نقل 
کرده است بر یکی از این فتوی ها امضای سه نفر 
از مفتیان مذاهب: حنفی شــافعی و مالکی دیده 
می شود، نه نفر از علمای هند نیز فتوای دیگری را 
که به تاریخ 1۷ ژوئیه سال 18۷0 صادر شده است، 
صحه نهاده انــد. این فتوی ها، نمایشــگر روحیه 
قوی مسلمانان، و نشــانه آن است که اینان هرگز 
به طــور کامــل در برابر 
دشمن اســتعمارگر، سر 
تســلیم فرود نیاورده و از 
تعقیب هدف دســت بر 
همچنین  بودند.  نداشته 
اســت  بــارزی  دلیــل 
انگلیســی ها  اینکه  بــر 
همواره از اندیشــه جهاد 
در بیم و هــراس بوده و 
می خواسته اند به هر وســیله مقدور، با رواج این 
اندیشــه مبارزه کرده و عامه افراد را به تســلیم و 
آرامش وادار کنند. با این مقدمه به خوبی می توان 
کشف کرد که غائله »میرزا غالم احمد قادیانی«ـ 
که ادعای نبوت کرده و می گفت به من وحی رسیده 
اســت که باید اندیشه جهاد را از سر بیرون کنیم و 
نسبت به حکومت انگلیســی با نهایت اخالص 
و صمیمیت رفتار کنیم و ایــن موضوع را یکی از 
فرایض مذهب ساختگی خود به شمار می آوردـ از 

کجا سرچشمه می گیرد!

   حافظه    

 جهاد؛ موتور مبارزه
نگاهی به حضور استعمارگران در شبه قاره هند-۱۱

یت!تاریخ جمهور علیه  رفراندوم   
انتخابات ریاست جمهوری دهم و صف آرایی جریان های سیاسی  - ۲۱
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سیاست
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مطالعه باورها و اندیشــه سیاســی سید قطب به 
منزله یکی از تأثیرگذارترین متفکران مســلمان 
در دوران معاصــر، یکی از ضروری ترین امور در 
حوزه مطالعات اندیشــه سیاسی و مسائل جهان 
اسالم است. برخالف برخی اتهام زنی ها از سوی 
مغرضان و ناآگاهان، دقت در سخنان سیدقطب 
بیان کننده این نکته اســت که جنس اندیشه وی 
تفاوتی بنیادی با اندیشــه های تکفیری وهابیت 
داشته و اصطالحات تکفیر، توحید، جاهلیت و 
عبودیت در ادبیــات وی معنای عمیق و خاصی 
داشته که نمی توان آن را بدون توجه به کلیت بافت 

اندیشه های وی فهم کرد. 
نظریــات وی در راســتای تبییــن ضرورت 
حاکمیت قانون الهی به عنــوان یگانه راه تحقق 
عدالت همه جانبه و به تبع آن دســت یافتن انسان 
به ســعادت راستین و نهایی، شکل گرفته است و 
ریشه این نظریات در دیدگاه های هستی شناسانه 
و انسان شناســانه اوســت که بر پایه مبانی قرآنی 
قــوام یافتــه اســت. او در این مســیر بهترین و 
کامل تریــن الگوی سیاســی را در ســیره پیامبر 
گرامی اسالم)ص( جست وجو می کند و با دقتی 
جالب توجه به جنبه های گوناگون حرکت عظیم 
فرهنگی ـ اجتماعی ـ سیاسی پیامبر )ص( اشاره 

کرده است. 
در این یادداشــت به همین بخش از تفکرات 
سید و تبیین او از اصول برنامه سیاسی پیامبر)ص( 
می پردازیم، اما پیش از آن به این مهم نیز اشــاره 
می کنیم که بــا وقوع انقالب اســالمی ایران در 
ســال 13۵۷ غرب به شــدت از بســط گفتمان 
انقالب اسالمی هراسناک شد و از انواع روش ها 
و حربه های ســخت و نرم برای نابودی یا توقف 
این تفکر استفاده کرد. بی شک یکی از مهم ترین 

حربه های غرب بــرای نیل به این مقصود، ایجاد 
اغتشاش نظری و ایدئولوژیک در اندیشه سیاسی 
اهل ســنت از طریق ایجاد فضایی بود که در آن 
فضا بسیاری از مسلمانان، متوجه تمایز میان آرای 
متفکران حرکت احیای اسالم )نظیر سید جمال و 
اقبال الهوری و مودودی و حسن بنا و قطب و...( 
با جریان وهابیت نشــوند و به این ترتیب بدیلی 
 
ً
برای تفکر انقالب اســالمی ایجاد کنند که اوال
آلوده به تفکرات فرقــه ای وهابیت بوده و مانع از 
 نخ 

ً
ایجاد وحدت کلمه میان مسلمانان شود، ثانیا

هدایت آن از طریق آل سعود به خود آنان بازگردد 
 اندیشه ای سطحی نگر و فاقد عمق جایگزین 

ً
و ثالثا

تأمالت ژرف متفکران بزرگ مســلمان شود که 
در نهایــت نتوانــد ماندگاری درازمدت داشــته 
باشــد و به دلیل همین ســطحی بودن از ابتدا در 
بطن خود، منطوی و مشتمل بر عنصر نابودکننده 
خود باشد؛ اما بازخوانی و تبیین صحیح اندیشه 
سید قطب که یک اندیشه احیاگر جهان اسالم به 
دور از آلودگی های تکفیر فرقه ای است، می تواند 
خنثی کننــده چنین پــروژه ای از ســوی غرب و 
زمینه ساز همکاری بیشــتر میان مسلمانان برای 

ایجاد تمدن نوین اسالمی باشد.
 

 Bشهیدان سید مجتبی نواب صفوی 
 و سید قطب در کنار یکدیگر

در نظر سید قطب، تحقق عدالت اجتماعی یکی 
از اصلی ترین اهداف حکومت اسالمی است؛ اما 
این امر به تنهایی ـ با وجود تمام اهمیتی که سید به 
آن می دهدـ به هیچ وجه به معنای سعادت انسان 
نخواهد بود و دستیابی به پیروزی های ملی و کسب 
استقالل و همچنین عمل به دستورالعمل هایی که 
تنها اصــالح اخالقی را مدنظر دارند ـ به تنهایی ـ 

مسیری منتهی به سعادت نخواهد بود. 
او چنانچه گفته شــد، تبعیت از انبیاء را یعنی 
کسانی که سرشت شان با حقیقت توحیدی عالم 
پیوند یافته است، راه ســعادت می داند و راه را از 
تعالیم پیامبر می جوید. بنابراین ویژگی های روش 

پیامبر در امر دعوت را شرح داده و آن را تنها راهی 
که به سعادت خواهد رسید، معرفی می کند.

او در معالم فی الطریق می گوید که در روزگار 
ظهور اسالم، بسیاری از سرزمین های اعراب در 
شمال و جنوب شبه جزیره عربستان در اختیار روم 
و ایران بود. پیامبر می توانســت به جای حرکت 
توحیدی خود، اعراب را به زیر پرچم ناسیونالیسم 
و عربیت جمع کرده و اســتقالل مــردم خود را 
فراهم کند و در ضمن دچار این همه مشــکل و 
آزاری کــه به خاطر دعوت به دین جدید متحمل 
شد، نشود. همچنین جامعه معاصر پیامبر)ص( 
در اوج نابرابری هــای اقتصادی و اجتماعی بود و 
پیامبر می توانست با شعارهای طبقاتی محض به 
یکباره فقــرا را به اطراف خود گرد آورد و عدالت 
اجتماعی را نیز مستقر کند. برای پیامبر در هر دو 
حالت فوق ممکن بود که ابتدا با همین برنامه ها 
پیروزی را به دست آورد و سپس در شرایط قدرت 
و سیادت به تبلیغ اسالم بپردازد؛ اما چنین نکرد و 
در ضمن فساد اخالقی نیز در جامعه آن روز عربی 
به حدی بود که انواع ازدواج هایی که برخی از آنان 
فرقی با فحشا نداشــت، در جزیره العرب کامال 
مرسوم و رایج بود و بودند انسان هایی که دعوت 
به اصالح اخالقی جامعه را از سوی یک مصلح 

لبیک می گفتند.
اما برنامه وحی این چنین نیســت که دعوتی 
یک بعدی باشد؛ بلکه از ابتدا منهج توحیدی خود 
را آشــکار می کند و استقالل و عدالت اجتماعی 
و اصالح اخالقی را زیــر پرچم الاله االالله بیان 
می دارد؛ زیرا تنها در این صورت اســت که سایر 
اجزای برنامه به هدف واقعی خود نائل می شوند 
و فطرت انسان به گمشده خود دست می یابد. این 
راه راهی است که طاغوت خارجی )مانند ایران 
و روم آن روزگار(، طاغوت داخلی )مانند اشراف 
قریش( و طاغوت نفــس را با فریاد الاله االالله و 
نفی الوهیت غیــر او، توأمان نفی می کند. این راه 
راهی دشــوار و مشــکل می نماید؛ اما به واسطه 
اتحادش با فطرت انســان و هستی، در ذات خود 

برنامه ای آســان اســت. این راه از مسیری دراز و 
پرسنگالخ عبور خواهد کرد تا باالخره روزی به 
مقصد نهایی خود برسد. او محتوای قرآن مکی و 
مدنی را )نامی که سید به سوره های مکی و مدنی 
می دهد.( دو مرحله ســاخته شدن قلب و اعتقاد 
انسان ها بر اساس باور توحیدی در مرحله اول و 
سپس اداره یک مدینه یا جامعه بر اساس برنامه و 
قانون برآمده از همان باور می داند.)قطب، سید، 
1390، نشانه های راه، ترجمه محمود محمودی، 

تهران: نشر احسان، ص ۵۵ـ۲3(
از نظر ســیدقطب، بشــریت امروز با مفهوم 
ســعادت فاصله ای بــس طوالنــی دارد و بر لبه 
پرتگاه ایستاده است. اولین کلمات کتاب »معالم 
فی الطریق« این اســت: »بشــریت امروز بر لبه 
پرتگاه ســقوط قرار دارد. البته نه به سبب تهدید 
به فنایی که بر ســرش آویزان است )مثل شمشیر 
داموکلس( چون این نماد بیماری اســت و خود 
بیماری نیست؛ بلکه به سبب افالس بشریت در 
عالم ارزش هایی است که حیات انسانی می تواند 
در ســایه آنها رشد و نمو ســالمی داشته باشد.« 

)همان، ص 1(
بشــر امروز نه تنها عالم ارزش هایی را که به 
حیــات او معنی می دهد، گم کرده اســت؛ بلکه 
چگونگی مواجهه با پیام خالق خود را نیز به کلی 
از یاد برده و به همین سبب است که می گوید: »ما 
امروز در جاهلیتی همانند جاهلیت قبل از اسالم 
و بلکه وحشــتناک تر از آن گرفتار شده ایم. هرچه 
در پیرامون ماست همه جاهلیت است.«)همان، 

ص 18( 
در نهایت اینکه ســید قطب معنــای واقعی 
تمدن را یک جامعه قرین به ســعادت می داند و 
ســعادت یعنی قرار گرفتن در مسیر یگانه عالم و 
گام برداشتن در مســیر عبودیت حضرت حق و 
جامعه ای که در این مسیر نباشد، جامعه جاهلی 
اســت چه در عصر رسول الله)ص( و چه در غیر 
از آن زمان. روشن است که این دیدگاه با اندیشه و 

عمل گروه های تکفیری فاصله زیادی دارد.

در پی انتشار ویژه نامه ۲۵8 صفحه ای 
روزنامه ایران به نام »ویژه نامه خاتون 
1« در مــرداد مــاه 1390، عــده ای از مردم، 
دســت اندرکاران این ویژه نامه را که تحت تأثیر 
جریان انحرافی دولت دهم بودند، به زیر سؤال 
بردن »چادر« به عنوان حجاب اســالمی برتر 
متهم کردند. جالب است که یوسفی  اشکوری 
کــه هیچ قرابــت سیاســی و جناحــی هم با 
دســت اندرکاران ایــن ویژه نامه نداشــت، در 
ســخنانی از ویژه نامــه »خاتون« دفــاع کرد و 
اهانت های آن را به چادر مشکی تکرار، تأیید و 
توجیه کرد. وی در ادعایی بی اساس گفت: »با 
هیچ معیــاری نمی توان گفت کــه چادر، جزء 
پوشش اسالمی اســت.« اشکوری به زودی از 
کلیــت رویکرد خصمانــه اش در قبــال نظام 
جمهوری اســالمی پرده برداشــت و در اظهار 
نظری غیر مســتند و مســتدل به بهانه انتشــار 
ویژه نامه خاتون به پایــگاه آلمانی »دویچه وله« 
گفت: »هر نیرویی با هر انگیــزه ای، که بتواند 
به شــکلی ساختار رســمی جمهوری اسالمی 
ایران را بشــکند و آن را سست کند، کار مثبتی 
است.« البته یوسفی اشکوری سابقه زیادی در 
انکار احکام و ضروریات دین اســالم دارد. او 
پیشتر، با انکار منشأ آسمانی حکومت دینی حتی 
در صدر اسالم گفته بود: »آنچه حداقل ۲0 سال 
اســت من از آن دفاع می کنم، حکومت عرفی 
)سکوالر( اســت، یعنی حکومتی که مذهبی 
نیست. حتی من به این باور رسیده ام که حکومت 
10 ساله پیامبر اسالم در مدینه نیز جنبه آسمانی 
نداشته است تا چه برسد به حکومت های بعدی 

تا به امروز. شریعت مبنای قانونگذاری نیست.« 
نام حسن یوسفی اشکوری یکی از نام هایی بود 
کــه در کنار نام افرادی، چون محســن کدیور، 
احمد سالمتیان، عبدالکریم سروش، عبدالکریم 
الهیجی، فرخ نگهدار و ... در فهرست اسامی 
دعوت شدگان همایش شکست خورده »گذار به 
دموکراســی« در 1۲ اســفند 1390 دیده شد. 
مجموعه عوامل ضدانقــالب و گروهک های 
گروه هــای  و  ســلطنت طلب  و  تروریســتی 
اپوزیسیون با همکاری سرویس های اطالعاتی 
غربی با قصــد ایجاد اخــالل و مزاحمت در 
برگــزاری انتخابات مجلس نهم همایشــی را 
برنامه ریزی کردند که این همایش بزرگ موسوم 
به »گــذار بــه دموکراســی« در روز برگزاری 
انتخابات مجلس، در واشنگتن آمریکا برگزار 
شود. بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته، قرار 
بود این نشست در تاریخ 1۲ و 13 اسفند 1390 
در واشنگتن برگزار شــود و طیفی از مخالفان 
جمهوری اســالمی با هر ایده، مرام، حزب و 
گروهــی )اعــم از گروهک هــای ضدانقالب 
کالسیک، تروریســت ها، فتنه گران، الئیک ها، 
بهائیان و سایر منحرفان و معاندان با نظام( و افراد 
دارای تخصص و گرایش های گوناگون سیاسی، 
اجتماعی، فرهنگی، ورزشــی، رسانه ای و... با 
عناوینی دروغین و ساختگی، مانند استراتژیست 
و دموکراسی خواه دعوت شــوند. لو رفتن این 
همایش باعث شد کمیته برنامه ریزی نشست، در 
تاریخ 11 اسفند و در آستانه انتخابات، با صدور 
بیانیــه ای شکســت بــزرگ ضد انقــالب و 

سرویس های اطالعاتی غربی را تأیید کند.

  فراز و فرود حسن یوسفی اشکوری- 5

انکار   احکام   اسالم

   ریزش ها    

 
پروژه نفوذ در حوزه زنان به دلیل سهم 
و نقــش آنهــا در نظــام فرهنگــی ـ 
اجتماعی یکی از پروژه های مبنایی و راهبردی 
نــزد غربی ها به شــمار می آید. ایــن پروژه در 
کشورهای اسالمی تاکنون با حساسیت بیشتری 
دنبال شده است. در این زمینه شاهد به کارگیری 
همه انــواع نفوذ اعــم از مــوردی، جریانی ـ 
شــبکه ای، معرفتی، تربیتی و... هستیم. پیامد 
مــورد انتظار نفوذگرهــای غربــی از اجرای 
طرح های نفوذ در حوزه زنان از خود بیگانگی 
زنان مسلمان و تهی شدن آنها از هویت اسالمی 
و ایرانی اســت. الزمه تحقق این انتظار رواج 
ســبک زندگی زنان غربی در جوامع اسالمی. 
سبک پوشش، سبک آرایش، سبک روابط بین 
ازدواج، ســبک  جنــس مخالــف، ســبک 
فرزندداری، ســبک رابطه زن و شوهری و نوع 
روابط اجتماعی در داخــل و خارج از خانه از 
جمله مواردی اســت که تالش شــده است از 
فرهنگ و شاخصه های کشورهای آمریکایی و 
اروپایی پیــروی و تبعیت شــود. رهبر معظم 
انقالب با توجه به فضای پس از جنگ تحمیلی 
این هشدار را در سال 13۷0 داده بودند که »آنها 
می خواهند زن به ســبک اروپایی ـ که عبارت 
اســت از سبک ُمد و مصرف و آرایش در انظار 
عموم ـ و ملعبه قرار دادن مسائل جنسی بین دو 

جنس و این چیزها را در جامعه به وســیله  زنان 
رواج بدهند. هر جا با این هدف گیری غربی ها 
مخالفت بشود، فریادشان بلند می شود.«)رهبر 

معظم انقالب، 13۷0/8/۲۲(
به باور »توماس فریدمــن« دنیای غرب به 
ایــن واقعیت پی برد که یکی از روش های نفوذ 
پایدار در مردم کشــورهای در حال توسعه و به 
ویژه کشورهای اسالمی زنان آن کشورهاست. 

)الیاسی، 1388 :۷1(
نفوذ در حوزه زنان در قبل از انقالب از ناحیه 
سه جریان دولت های غربی، حکومت پهلوی و 
روشنفکران غرب گرا دنبال می شد. کتاب های 
زیادی درباره پیامدهای غربی ســازی در دوره 
پهلوی نوشــته شــد. برای نمونه، خانم رابین 
رایت، وابسته سیاسی آمریکا در توصیف وضع 
شهرهای ایران می نویسد: »در سال  19۷3 ایران 
کشوری بود که برای زنان آمریکا جاذبه داشت. 
من در ســفر به آن کشــور خود را یک اروپایی 
حس می کردم. همــه جا می توانســتم بروم. 
 هر کاری می توانســتم بکنم و هر لباسی 

ً
عمال

که دوست داشتم بپوشم.«)رایت، 1384: 1۲(
امــام خمینی)ره( بــه خوبی به آثار ســوء 
عملکرد این سه جریان این گونه اشاره می کنند: 
»قلم های مســموم خطاکار و گفتار گویندگان 
بی فرهنگ در این نیم قرن ســیاه اســارت بار 
عصر ننگین پهلــوی زن را بــه منزله کاالیی 
خواســتند درآوردند و آنان را که آســیب پذیر 
بودند به مراکزی کشیدند که قلم را یارای ذکر 
آن نیســت.«)امام خمینی، همان، ج 1۲، ص 

)۲۷4

چهره پنهان سیاست  ـ ۳۳

وژه نفوذ در حوزه زنان پر

   آفاق    

خرد

سیاست نامه

سیدمحمدکاظم یزدی  ـ ۲۴

  نحوه مواجهه
 با آخوند خراسانی

 از جمله مطالب مهم در بررســی اندیشــه 
مراجــع و فقهــای مؤثر تاریخ مشــروطه، 
اختالف بیــن دو مرجع وقت، یعنی آخوند 
خراسانی و سیدیزدی است. به طور مسلم، 
تعامل بین آنها به اقتضای وظیفه ســنگینی 
که بر عهده داشــته اند، بسیار بیش از تقابل 
و اختالفات آنهاست. برای نمونه، در ورود 
جدی این دو مرجع به سیاست، حمایت شان 
از عزل نوز بلژیکی به دلیل توهین به اسالم 
و مقابله با دول استعماری انگلیس و روس 
و همچنین حمایت مشــترک از شــرکت 
اســالمیه اصفهان در ســال 1316ق، که با 
هدف تأمین منسوجات مورد نیاز مردم ایران 
و مقابله با وابســتگی به خارج تأسیس شد، 

نمی توان چشم پوشی کرد.1
وفق مستندات تاریخی شاهد اختالفات 
هم بین این دو مرجع هســتیم که بخشی به 
دلیل مباحث علمی است که امری طبیعی 
بوده و بخشی هم به دلیل اختالف افکنی های 
اســتعماری  قدرت های  نفوذی های  پنهان 
در بیــوت علمــا و فقهــای حق طلب بوده 
اســت. اوج تعــارض ایــن دو مرجع، در 
جریان مشــروطه و میان سال های 13۲۵ تا 
13۲9 بود. این تعــارض مورد بهره برداری 
محمدعلی شاه قرار گرفت. سیدکاظم یزدی 
بسیار کمتر از آخوند فعالیت سیاسی داشت 
و رفتارهای سیاسی او تنها در صدور تعداد 
محدودی تلگراف و بیانیه خالصه می شد؛ 
اما به دلیــل جایگاهش در مقام یک مرجع 
برجسته، وزنه سنگینی به شمار می آمد؛ اما 
آخوند خراسانی حامی مشــروطه بود و تا 
آخر عمر از آن دست نکشید.۲ سید یزدی با 
باب شدن مفاهیمی، مانند آزادی، پارلمان و 
دموکراسی به مخالفان مشروطه پیوست. او 
 
ً
با امضا نکردن نظام نامه قانون اساسی، علنا
نشان داد مخالف رویه مشروطه طلبان است.

ســیدیزدی در پاســخ بــه تلگرافی از 
مالمحمد آملی ـ از هواداران شیخ فضل الله ـ 
با اشاره به مشــروطه خواهان گفته بود: »از 
تجری مبتدعین و اشاعه کفریات ملحدین که 
نتیجه حرمت موهومه است، قرار مسلوب 
تلگراف مزید تشویش به عون الله متمنیات 
آنان شدنی نیست. البته دفع کفریات و حفظ 
عقیده و اجــرای قوانین محکمــه قرآنیه و 
شریعت ابدیه محمدیه اهم فرایض ربانیین 
علماء با مالحظه جهات موجبات صالح و 
صیانت دین و دماء مســلمین منظور اطالع 
داده بــذل مجهود شــود.«3یزدی در زمانی 
که شــیخ فضل اللــه و هوادارانش در حرم 
عبدالعظیم حســنی تحصن کــرده بودند، 
تنها عالــم بلندپایه ای بود که از آنان قاطعانه 
پشــتیبانی کرد. عباراتی که سید در دومین 
تلگراف خود به مالمحمد آملی به کار گرفته 
است، نشــان دهنده نهایت تعارض و تقابل 
وی با مشروطه طلبان است: »این جانب در 
این حوادث واقعه و فتن مســتحدثه ناچار 
سکوت را اصلح می دانسته، مداخل در این 
قسم امور را که مستتبع بعض لوازم است بر 
خود روا نداشــتم؛ ولی از تواتر نامالیمات 
و اصغاء نشــر کفر و زندقه و الحاد در سواد 
اعظم ایران به قدری ملول و متأثر شــده که 
البد شــدم دیگر بر حسب وقت دیگر آنچه 
تکلیف الهی اســت ادا نمایم... امید است 
از اثر اهتمامات عالیه در مقام دفع کفریات 
شایعه برآمده منشأ آن که حریت موهومه و 
بعض روزنامه جات ملعونه و مکاتیب خبیثه 
اســت، به طور اصلح و انســب جلوگیری 
بشود که به تدریج سد ابواب طعن را بر رؤسا 
ملت نموده عقاید عامه مســلمین محفوظ 

بماند.«4
منابع در دفتر نشریه موجود است.

بهرام زاهدی
 دکترای اندیشه سیاسی

 از دانشگاه تربیت مدرس

سیامک باقری
دکترای علوم سیاسی

 عدالت و سعادت
تکفیری وهابّیت  با  سیدقطب  فاصله   

اصول برنامه سیاسی پیامبر مکرم اسالم)ص( از نگاه سید قطب، اندیشمند مصری

فتح الله پریشان
دبیر گروه اندیشه
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مجازستانزندگی

   خبر خوب       نرم افزار       پژواک    

خشــک کن انجمادی فرآیندی 
اســت که طــی آن مــاده ای را 
منجمــد می کنند و ســپس با 
کاهش فشار سامانه، آب منجمد 
درون ماده مــورد نظر را به طور 
مستقیم به بخار تبدیل می کنند. 
این فناوری در ایران در شرکتی 
دانش بنیان بومی سازی شد و این 
شرکت در حال حاضر توانایی 
ساخت دستگاه های خشک کن 

سرمایشــی دارویی تا 10 متر مربع را دارد. از این فرآیند برای 
افزایش مدت نگهداری مواد غذایی و دارویی و همچنین آسان 
کردن حمل ونقل آنها بهره می برند. با این روش خشک کردن 

خاصیت شیمیایی و فیزیکی ماده حفظ خواهد شد.

انجمادی خشک کن 
افزایش ماندگاری داروها با دستگاه ایرانی

 »Truth Social« شبکه اجتماعی 
ترامــپ،  دونالــد  بــه  متعلــق 
سابق  تروریســت  رئیس جمهور 
آمریکا به آپ اســتور اضافه شده و 
قابل دانلود است. چند وقتی است 
که اخباری مبنی بر تصمیم ترامپ 
پلتفرمی  اختصاصی  برای عرضه 
در فضای وب به چشم می خورد و 
اکنون به نظر می رسد این اپلیکیشن 
کــه از عملکردی شــبیه به توئیتر 

برخوردار اســت، به آپ استور اپل اضافه شده است. اگر همه چیز 
طبق برنامه ریزی های ترامپ پیش رود و اتفاقاتی همچون هک اخیر 
این پلتفرم و نمایش تصویری از یک خوک تکرار نشــود، بار دیگر 

شاهد بازگشت دونالد ترامپ به شبکه های اجتماعی خواهیم بود.

ترامپ بازگشت 
شبکه اجتماعی ترامپ راه افتاد!

برخط  خرید  سامانه  »بازرگام« 
میوه و خواربــار خانه به قیمت 
دولتی و تنظیم بازار اســت که 
مصرف کنندگان می توانند میوه، 
صیفــی، ســبزیجات و اقــالم 
سوپرمارکتی مورد نیاز خانه خود 
را به قیمت مناسب، به صورت 
برخط سفارش داده و درب خانه 
خود تحویل بگیرند. بازرگام در 
شهرهای تهران، لواسان، کرج، 

اصفهان و... خدمات ارائه می دهد و به زودی به ســایر شهرها 
اضافه می شــود. ارسال رایگان ســفارش های باالی 80 هزار 
تومان، امکان مرجوعی ســفارش به هردلیل در زمان تحویل، 

امکان انتخاب زمان تحویل از ویژگی های این سامانه است.

بازرگام
خرید میوه وکاالی سوپرمارکتی

ریچارد گلدبرگ، کارشــناس بنیــاد ضدایرانی 

دفاع از دموکراسی ها: هیچ برجام احیا شده ای 

وجــود ندارد. فقط یک بازارگرمی اســت. 
یک توافق جدید و بدتر موجود است. چرا 
بایدن با وجود وعده یک توافق طوالنی تر و 
قوی تر، در حال رســیدن به یک توافق بدتر 
است؟ چون او بیش از یک سال پیش، فشار 
حداکثری را به طرفداری از تسلیم حداکثری 
کنار گذاشت. بایدن آنچه را که می خواست، 

به دست آورد.

صالح قریبیان، کاربر فضــای مجازی: صادق 

فالحی را   باید از نزدیک می دیدید تا معنی 
یک ارتشــی انقالبــی را درک می کردید. 
وی جوان  مؤمن و ارزشــی و تربیت شــده 
مکتب امام  حسین)ع( بود. حضور فعال در 
هیئت های عزاداری دانشــگاه علوم و فنون 
شــهید ســتاری و کالس های قرآن برنامه 
همیشگی وی بود. شــهادت این دو سرباز 

وفادار رهبری مبارک.

علی بهــادری جهرمــی، ســخنگوی دولت: 

رشادت و دلیری، ایثار و از خودگذشتگی، 
دّر گرانبهایی اســت نهفته در خون ایرانیان. 
تبریک بــه خلبانان ارتش کــه در لحظاتی 
نفس گیر انتخاب کردند سبک باالنه از جان 
بگذرند و مانع بروز فاجعه ای بزرگ شوند؛ 
تسلیت به خانواده معززشان. روح دو شهید 

ارتش شاد و یادشان ماندگار.

حسین عباســی فر، کاربر فضای مجازی:  توان 

درک این سطح از فتوت را ندارم که خلبان 
باشی، لحظات ســقوط را به چشم ببینی، 
ایجکــت نکنــی و شــهادت را در آغوش 
بکشی تا خدای نکرده هواپیمایت به منطقه 
مسکونی برخورد نکند... شهادت تان مبارک 

مردان خدا...

آزاده حکیــم، کاربــر فضای مجــازی:  ژانویه 

مرگبارتریــن ماه در یمن از ســال ۲018 تا 
کنون، هر ســاعت یک قربانــی! به گزارش 
ریلیف وب، بیــن 6 ژانویه تا ۲ فوریه، بیش 
از ۲00 بزرگسال و 1۵ کودک در یمن جان 
خود را از دست داده اند و همچنان حقوق بی 
بشر در برابر این همه ظلم و جنایت آشکار 

سوت کرده است!

محمد شیرازی، کاربر فضای مجازی: بیش از 

۵/4 میلیون کودک در کشور در فقر زندگی 
می کننــد و بیش از نیمی از آنها ســال ها در 
دام فقر هستند. البته این گزارش گاردین از 
بریتانیای کبیر هســت نه ایران. حیف شد؛ 
وگرنه سوژه خوبی برای غرب گداهای خود 

تحقیر می شد.

گندم ایزدی، کاربر فضای مجازی:  وقتی میگه 

تضمیــن برجام صــدور یــک »الیحه« یا 
»قطعنامه مشترک« باشد که هم به تصویب 
کنگره رسیده و هم با امضای رئیس جمهور 
آمریکا، الزم االجرا باشــد؛ یعنــی این تو 
بمیری از اون تو بمیری ها نیســت که جان 
کری یــه امضــای کهکشــانی، مثل نقی 

معمولی بزنه  و تضمینش کنه.

حســن عابدینی، کارشناس مســائل سیاسی: 

زلنسکی بازیگر خوبی در سریال طنز رئیس 
جمهور بود اما در دنیای واقعی ممکنه کشور 
را به باد دهد. انتخابات شوخی بردار نیست. 
امریکا زیاد بلوف می زند اما سر بزنگاه پشت 
متحدش را خالی می کند. روسیه و امریکا 
نسبت به۲0ســال پیش باالو پایین شده اند. 

برو قوی شو اگر راحت جهان طلبی.

مرتضی ســمیاری، کاربر فضای مجازی: برای 

اعضای ناتو ســگ و گربه های سفارت از 
جان مــردم در کی یف و کابــل با ارزش تر 
بود. سرنوشــت اوکراین عاقبت »تضمین 
آمریکایی« اســت. در دنیایــی که برخی به 
دنبال برجام موشکی هستند حتی بر سر یک 

پوکه فشنگ هم مذاکره نمی کنیم.

    نکته گرام    

 با هدف 
ً
فدرال رزرو )بانک مرکزی آمریکا( رسما

جلوگیری از تکرار رســوایی های ســال گذشته 
این نهاد، محدودیت های ســخت و گسترده ای 
را برای ســرمایه گذاری و تجارت مقامات خود 
تصویب کــرد. این تغییرات دســتورالعمل های 
جدیدی را تدوین می کند کــه در ماه اکتبر برای 
محدود کــردن معامالت فعال، ممنوعیت خرید 
اوراق بهــادار منفرد و افزایش الزامات افشــا در 
میان سیاست گذاران و کارکنان ارشد اعالم شد. 

فدرال رزرو در بیانیه ای اعالم کرد: »هدف قوانین 
جدید حمایــت از اعتماد عمومــی به بی طرفی 
و یکپارچگی کار کمیتــه از طریق محافظت در 
برابر هرگونه تضاد منافع است.« درخواستی که 
رئیس فــدرال رزرو »جروم پــاول« برای قوانین 
جدید دارد، اعتراف به این است که استانداردهای 

اخالقی قدیمی فدرال رزرو کافی نیست. 
یک مقام رســمی در نشســت خبری گفت، 
 کارکنان ارشد فدرال رزرو 

ً
قوانین جدید اساســا

را مجبور می کند که ســرمایه گذاری های خود را 
به ابزارهای ســرمایه گذاری، مانند صندوق های 
سرمایه گذاری مشترک و صندوق های قابل معامله 

در بورس محــدود کنند. مقامات ارشــد بانک 
مرکزی آمریکا از خرید و فروش ارزهای دیجیتال 
منع شده اند. برخی از قوانین جدید بانک مرکزی 

آمریکا عبارتند از: 
-مقامات از داشتن سهام انفرادی، صندوق های 
بخــش، اوراق بهادار نمایندگــی، اوراق قرضه، 
کاالها، ارزهای رمزنگاری شده، ارزهای خارجی 
و قراردادهای مشتقات، و شرکت در فروش کوتاه 

یا خرید اوراق بهادار در حاشیه منع شده اند.
-معامــالت در دوره های افزایش اســترس بازار 

مالی ممنوع خواهد بود.
- رؤســای منطقه ملزم خواهند بود معامالت را 

ظرف 30 روز افشا کنند، همانطور که مقامات و 
 انجام می دادند.

ً
کارکنان شورای حکام قبال

باید دیــد این ممنوعیت تجــارت رمز برای 
مقامات بانک مرکزی آمریکا چه هدفی را دنبال 
 این نهاد به دنبال دوری از بازار 

ً
می کنــد؟ آیا واقعا

رمزارزهاست یا اینکه به دنبال این است تا ردپای 
خود را از دســتکاری  ها و دزدی   هایی که در این 
بازار می شــود، پاک کند؟ هرچه هســت، بازار 
رمزارزها این روزها زمان خوبی را تجربه نمی کند 
و بسیاری از کارشناسان معتقدند این بازار مدت 
زیادی در وضعیت ترس و منفی بودن طی خواهد 

کرد.

یکا ممنوع شدند!  رمزارزها در بانک مرکزی آمر

محمد صالح نادری
کارشناس فناوری اطالعات

شاید شما شنیده باشید که فالن هنرمند یا فوتبالیست، 
یک NFT را به قیمت غیرقابل تصوری خریده اســت! 
قیمت هایی که این روزها در این بازار مشاهده می شود، 
به میلیون ها دالر هم رسیده است؛ اما شاید ندانیم که 
 این NFTها چه چیزی هستند که چنین بهایی پیدا 

ً
اصال

کرده اند!
شاید خبر ورود کریم باقری، بازیکن سابق تیم ملی 
و پرســپولیس به این بازار را شنیده باشید. کریم باقری 
قصد دارد یک مجموعه NFT عرضه کند. این مجموعه 
حاوی لحظات ماندگار مربوط به دوران حرفه ای او در 
تیم ملی و باشگاه پرسپولیس است. کم کم از این بازار 
و بســتر NFTها بیشتر خواهیم شنید، پس چه بهتر که 

اندکی درباره آنها بدانیم.
»NFT« یــا توکن هــای غیرقابل معاوضه به عنوان 
یک گواهی مالکیت دیجیتالــی غیرتکراری برای هر 
 NFT ،نوع دارایی دیجیتالی صادر می شــوند. در واقع
قراردادی هوشمند اســت که با استفاده از پلتفرم های 
متن باز تنظیم می شــود. پس از نوشتن، می توان آن را 
 به 

ً
ذخیره یا به طور دائمــی در قالب یک رمز )معموال

نام توکن ERC ۷۲1( در یک شبکه بالک چین، مانند 
اتریوم منتشــر کرد. در واقع، ایــن توکن های غیرقابل 
معاوضه امکانــی را به افراد می دهد که می توانند با آن 
مالکیت خــود را در دنیای واقعی، بر روی یک کاالی 
دیجیتال اثبات کنند! برای نمونه، شما می توانید اثبات 
کنید که صاحب واقعی یک عکس فقط شــما هستید 
و مالکیت آن برای شماست. البته شما در واقع اثبات 
می کنید که مالک تنها نســخه موجــود از آن عکس 
هســتید، به این معنا که فایلی که در اختیار شماست، 

یک فایل یکتا با کدهای مشخص است، که مالکیت 
آن برعهده شماســت و آن عکــس، مانند یک کاالی 
یکتا در فضای مجازی می شود. چنین امکانی مزایای 
زیادی خواهد داشت، فرض کنید می توانید اثبات کنید 
که بلیت دیجیتالی کنسرت برای شماست بدون اینکه 

ترس استفاده دیگران از آن را داشته باشید.
شاید فکر کنید چرا باید برای عکسی که در همه جای 
فضای مجازی موجود است و بقیه هم می توانند مشابه 
آن را داشته باشند، برخی پول پرداخت می کنند؟ به این 
دلیل که NFTها به خریدار اجازه می دهند کاالی اصلی 
را که شامل احراز هویت داخلی است، داشته باشد؛ در 
نتیجه این احراز هویت مالکیت این اثر را اثبات می کند 
و از سوی دیگران قابل استفاده نیست. در واقع، ارزش 
معنوی اثر با اعتبار و هویت هنرمند گره خورده اســت 
و آنها می پذیرنــد که تنها یک واحد از اثر مورد نظر به 

صورت NFT تولید و به خریدار اهدا کنند.
امــا این یکتا بودن ناشــی از چیســت؟ پول های 
رایج، ســکه های طال و هر دارایی ارزشمند دیگری، 
ذخیره کننده یــک ارزش در درون خود اســت؛ برای 
نمونه، یک سکه طال، یک ارزشی را درون خود ذخیره 
می کند، به پول امروز حدود 1۲ میلیون تومان می شود. 
زمانی که از کســی یک سکه طال قرض می گیرید، در 
 همان سکه را پس بدهید، 

ً
پس دادن، الزم نیست عینا

بلکه می توانید یک ســکه طالی دیگر یا حتی معادل 
ارزش آن، پــول رایج بدهید. در واقع دارایی ها که ما تا 
به حال دیده ایم، قابل تعویض هستند، می توانند بدون 
توجه به ماهیت اســکناس یا ســکه و...، مشابه آن را 
پذیرفت؛ اما در NFTها یا توکن های غیرقابل تعویض، 
ماجرا متفاوت است. در توکن های غیرقابل تعویض، 
ماهیت و ذات مهم است، ما توافق می کنیم که مالک 
نمونه خاصی از یک نقاشی دیجیتالی هستیم که برای 
ما تولید شــده  است و نمونه مشــابهی برای آن وجود 
ندارد که بتوان مانند پول یا سکه و... مبادله کرد. یکی 

از نقاشی های معروف کمال الملک را در نظر بگیرید، 
آیا در مقایسه با نسخه اصلی این نقاشی ها که در کاخ 
گلستان نگهداری می شــود، می توان گفت نمونه های 
مشابه و کپی شده آن، همان ارزش نمونه نگهداری شده 
 خیر! اما اثبات اصلی بودن و 

ً
در موزه را دارنــد؟ قطعا

ذات دار بودن نقاشی ها در دنیای واقعی راحت است، 
اما اگر بخواهیم در دنیای مجازی هم شــیوه ای برای 

چنین اثباتی داشته باشیم، چکار باید کرد؟
ایــن نقطه، در همان جایی اســت کــه NFTها یا 
توکن های غیرقابل تعویض بــه کمک ما می آیند. این 
توکن ها به کمک بالک چین و دیگر بسترهای دیجیتال، 
اثبات می کنند که مالکیــت معنوی یک نمونه خاص 
از یــک اثر، برای صاحب آن اســت و دیگــر افراد به 
نمونه های کپی آن دسترسی دارند؛ به همین دلیل است 
 60 NFT کــه افراد برای تصویر یک میمون به صورت

میلیون دالر پرداخت می کننــد! این همان لبخند 
ژکوند مونالیزاست که دیجیتالیزه شده و از 

مونالیزا به یک میمون در دنیای صفر و 
یک رسیده ایم! 

NFTها فقط محدود به تصویر 

میمون و حیوانات نمی شــوند، 
شــما هر چیــز دیجیتالــی را 

می توانید اثبات کنید که مالک آن 
هســتید! برگردیم به خبر کریم باقری، 

ایــن بازیکن ســابق تیم ملی قصــد دارد 
مجموعه ای از تصاویر و لحظات فوتبالی 
خود را به صورت توکن غیرقابل تعویض 
به فروش برســاند. با ایــن کار او اثبات 

می کند که مالک آن تصاویر است، از آنها 
فقط یک نمونه اصــل وجود دارد و تمایل دارد که 

آنها را به طرفداران خود بدهد. فقط کریم 
باقری به این فکر نیفتاده است و NFTها 

کاربردهای متنوعی دارد، فرض کنید 

 NFT در آینده برای گرفتن وام، نیاز پیدا می کنید که یک
به عنوان وثیقه در اختیار بانک قرار دهید!

بــرای NFT ویژگی هــای مختلفی ماننــد دارای 
اصالت؛ توکن های غیرقابل معاوضه مبتنی بر تکنولوژی 
 NFT بالکچین هســتند؛ بنابراین می توانید از اصالت
خود مطمئن شوید. تقسیم نشدنی؛ با اینکه این موضوع 
به عنوان یک قانون مشخص نشده، اما بیشتر توکن های 
غیرقابل معاوضه، به واحدهای کوچک تر قابل تقسیم 
نیستند! به بیان ساده تر، یا شما یک اثر هنری دیجیتال 
 آن را نمی خرید. نمی توانید نصف 

ً
را می خرید، یا اصال

تابلوی لبخند ژکوند را بخریــد و بقیه اش را دیگران 
بگذارید! کمیابــی؛ ارزش و قیمت ان اف تی به خاطر 
کمیاب بودن آنها اســت. توسعه دهندگان ان اف تی ها 
هر اندازه که قصد داشته باشند می توانند از این توکن ها 
ایجاد کنند؛ اما با محدود کردن تعداد آنها و ســاخت 
با تعداد کــم، باعث افزایــش ارزش آنها 
این  مالکیت؛  می شوند. حافظ حق 
مورد هــم به اســتفاده  NFT از 
پلتفرم های غیرمتمرکز اشاره 
می کند کــه در آن هیچ 
مالکی داده ای را پس 
از ثبــت نمی توانــد 
تغییر دهــد و آخرین 
 NFT یکتایی؛  ویژگی 
از اطالعات  دارای زبانه ای 
ثابتــی در مــورد یکتا بودن شــان 
هســتند. به بیان ساده ، آنها در ذات 
اثبات می کنند که یکتا  خودشان 

هستند.

این میمون ارزشمند!
NFT چیست و چرا بها پیدا کرده است؟

کریگ تورس
گزارشگر بلومبرگ

بانک مرکزی آمریکا به دنبال پاک کردن ردپای خود در بازار کریپتو است؟
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سیاست
۱۳

 مالیات هنرمندان 
و هزار هیاهو

 
موضــوع اخــذ مالیات از ســلبریتی ها و 
هنرمندان در حالی با بررسی الیحه بودجه 
1401 به موضوع جدی برای این اقشار بدل 
شده که بر اساس پیشنهاد ارائه شده، قرار 
است درآمد ساالنه هنرمندان تا سقف ۲00 
میلیون تومان از مالیات معاف باشد و برای 
مبالغ بیشتر از آن، مالیات دریافت شود. این 
در حالی اســت که در حال حاضر، سقف 
معافیت مالیات برای کارگران و کارمندان 
دولت، 48 میلیون تومان در ســال است و 
اگر قرار باشد کارگری ۲00 میلیون تومان 
در سال درآمد داشته باشد، باید ماهانه یک 
میلیون و 800 هزار تومان و ساالنه حدود 
۲۲ میلیون تومــان مالیات بپردازد! اگرچه 
کارمندان و کارگران، هر ساله اعتراضی به 
این پلکان مالیاتی ندارند؛ اما هنرمندان با 
وجود سقف باالی معافیت مالیاتی در نظر 
گرفته شــده برای آنها، به معترضان جدی 
این طرح بدل شده اند و معتقدند کارهای 

هنری، قابل مالیات ستانی نیست. 
بازیگران  ویــژه  به  برخی هنرمنــدان 
معتقدند ممکن اســت چند سالی بیکار 
باشــند یا کار خوبی به آنها پیشنهاد نشود؛ 
اما ممکن اســت به یک باره، نقش خوب 
با دستمزد خوبی برای یک کار تلویزیونی، 
سینمایی یا نمایشی به آنها پیشنهاد شود و 
این دســتمزد نباید تنها برای یک سال آنها 
محاســبه شــود. برخی از این هنرمندان 
معتقدند به جز معدودی از ســلبریتی ها، 
ندارند  آنچنانی  درآمــد  مابقی هنرمندان 
و حرف هایــی کــه در مــورد درآمدهای 

هنرمندان گفته می شود، واقعی نیست!
در طرح پیشنهادی برای حذف معافیت 
مالیاتی هنرمندان، پیشــنهاد شده است تا 
درآمد این اقشــار تا ۲00 میلیون تومان در 
ســال )حدود 16/6 میلیون تومان در ماه( 
از مالیات معاف باشــد و با لحاظ حداقل 
حقوق کارگــران در حال حاضر، این رقم 
حدود 4 تــا ۵ برابر حداقــل حقوق یک 
کارگر است. با وجود این، هنرمندان از این 
سقف نیز ناراضی هستند و معتقدند باید به 

کلی از مالیات معاف باشند. 
از سوی دیگر، یکی از پایه های توسعه 
کشور این است که گذران امور دولت باید 
از طریق اتکا به درآمدهای مالیاتی  به جای 
فروش نفت باشد و در این میان، همانطور 
که یک کارگر ســاده باید از درآمد اندکش 
مالیات بدهد، فعاالن هنری نیز باید مالیات 
 ،

ً
بر درآمد خود را به دولت بپردازند. اتفاقا

ســقف باالی معافیت در نظر گرفته شده 
برای هنرمندان نیز در همین راستاست تا 
این قشر بتواند با خیالی آسوده فعالیت کرده 
و در صورت کسب درآمد باال، به پرداخت 

مالیات اقدام کند. 
البته عده ای از هنرمندان معتقدند الزام 
هنرمندان به ارائه اظهارنامه مالیاتی و ابراز 
درآمد خود، تنها کارتراشی برای سازمان 
امور مالیاتی است؛ زیرا فقط بخش اندکی 

از هنرمندان چنین درآمدهایی دارند. 
اگرچه این اظهارات می تواند در ظاهر 
درست باشد، اما اداره امور کشور، نیازمند 
شفافیت درآمدی برای همه اقشار است و 
در این میان، فرقی بیــن هنرمند و دالل و 
کارگر وجود ندارد و همه باید در پایان سال 
درآمد خودشان را اعالم کرده و بر اساس آن 
مالیات بپردازند. اگر قرار باشد، هنرمندان 
به طریقی و سایر مشاغل نیز به طرق دیگر، 
از پرداخت مالیات معاف باشــند، دیگر 
جایی بــرای فعالیت دولت باقی نمی ماند 
و هر روزی قشــری از اقشار جامعه مایل 
هستند تا از بار مسئولیت مالیات فرار کنند. 

فرهنگ

یادداشت 

   مستند       انیمیشن    

معــاون  عطــارزاده«  »ایمــان 
هماهنگی دفتر حفظ و نشر آثار 
رهبر معظم انقالب با اشــاره به 
انتشــار روایتی از دیدار جمعی 
امام  بــا  از طنزپردازان کشــور 
خامنه ای خبــر داد و اعالم کرد 
ایــن دیدارها در قالب مســتند 
غیررســمی گفت: »نمایش این 
مســتند ویژه فعاالن فرهنگی و 
اهالی هنر و رسانه در استان های 

مختلف از هفته گذشته آغاز شده و به زودی این قسمت مستند 
غیررسمی از پایگاه اطالع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت 
آیت الله العظمی خامنه ای به نشانی »Khamenei.ir« و شبکه های 

مختلف سیمای جمهوری اسالمی پخش خواهد شد.«

4 غیررسمی 
دیدار طنزپردازان با رهبر معظم انقالب

نخســت  فصل  تصویربرداری 
مجموعه تلویزیونی »مستوران« 
به کارگردانی مســعود آب پرور 
و  و ســیدجمال ســیدحاتمی 
تهیه  کنندگی عطا پناهی براساس 
داستان های کهن ایرانی پس از 
یک سال به روزهای پایانی خود 
رسید. همزمان با روزهای پایانی 
»مســتوران«  تصویربــرداری 
مراحل فنی این ســریال نیز در 

حال انجام اســت و برای پخش در ســال 1401 از رسانه ملی 
آماده نمایش می شــود. تازه ترین محصول ســازمان هنری و 
رســانه ای اوج در ۲6 قسمت برگرفته از قصه های کهن ایرانی 

است که مجری طرح این مجموعه »استودیو بادبان« است.

مستوران
سریال جدید مسعود آب پرور

مجموعــه  پارســی«  »پنــد 
پویانمایی  مرکز  از  انیمیشــنی 
صباســت که بــه کارگردانی و 
تهیه کنندگی رسول شیری این بار 
با تغییر فضای خود سعی دارد با 
به  ریتم دراماتیک تری نســبت 
دو سری گذشــته خود روایتگر 
قصه هایی از ادبیات کهن و ملل 
انیمیشن  این  باشــد.کارگردان 
گفت: »طرح اولیه این مجموعه 

براســاس سه شخصیت رمضون )سمبل تجربه(، خری )نماد 
تجاهل( و پســر ) نماد دانش( گرفته شده بود. بعد از گذشت 
تولید دو سری از پند پارســی روند ساخت این مجموعه را با 

افزودن چندین شخصیت به شکل خانواده درآوردیم.«

پارسی پند 
سری جدید انیمیشنی برای کودکان

شاهرخ صالحی 
روزنامه نگار

   برداشت    

حرکتی که می تواند الگو شود

شاید بتوان پویش »پرچم افتخار« را متفاوت ترین 
و البته موفق ترین برنامه فرهنگی همگانی دانست 
که طی این ســال ها در کشورمان طراحی و اجرا 
شــده اســت؛ پویشــی که از مدتی قبل و با ایده 
مبتکرانه دفتر حفظ و نشر آثار رهبر معظم انقالب 
کلید خــورد و در ایام دهه فجر امســال، به اوج 
خودش رسید و عاملی برای هم بستگی همه اقشار 
و سالیق، حول یک عنصر هویت بخش فرهنگی، 

یعنی پرچم ملی شد.
در این پویش با عنــوان »پرچم افتخار، به نام 
شــهید اقتدار«، از عموم مردم به ویژه نوجوانان و 
جوانان دعوت شد تا از نصب پرچم ایران در سر 
در خانه ها، مــدارس، مغازه ها و محل  کار خود، 

یــا معابر عمومی عکس بگیرنــد و آن را به یکی 
از شهدای کشورمان که پیشــگامان اقتدار ایران 
هســتند، تقدیم کرده و با هشتگ #پرچم ـ افتخار 
و نام آن شهید عزیز منتشــر کنند. جلوه های این 
پویش عمومی، به فضای مجازی محدود نشد و 
جای جای شهرها و حتی برخی روستاها، تصاویر 
شــهدای گرانقدر انقالب اسالمی و دفاع مقدس 
و دیگر شــهیدان این مرز و بــوم، همراه با پرچم 
ســه رنگ ایران اسالمی باال رفت تا یک حرکت 
الهام بخش از این مســئله باشــد که پرچم، نماد 
عزت، هویت و انســجام ملی و فرهنگی مردمان 
یک سرزمین است و وقتی با تصویر شهیدان همراه 
می شود، این حقیقت را یادآوری می کند که برای 
باال نگه داشــتن این سند افتخار و عزت، هزاران 

قامت رعنا به زمین افتاده است.
هر چنــد پویش »پرچم افتخار« با پایان یافتن 

 به پایان رســید، اما این 
ً
دهه فجــر 1400 تقریبا

حرکت مبتکرانه و در عین حال ســاده، می تواند 
شــروعی بــرای برنامه های فرهنگــی ابداعی و 

اثرگذار دیگر باشد.
در فرهنگ عمومی ما، عناصر هویت بخش و 
مورد احترام همه اقشار و سالیق بسیار است و تنها 
کافی اســت، صاحبان ذوق و ایده با بهره گیری به 
موقع و غیرشعاری از این عناصر هویت بخش، هم 
از حریم این عناصر و مواریث ارزشمند پاسداری 
کنند و هم زمینه انســجام اجتماعی و فرهنگی و 
استحکام ســاخت درونی قدرت را فراهم کنند. 
پرچم ملی، شــهیدان ســرافراز این آب و خاک، 
مدافعان سالمت، مسئله وحدت اقوام و مذاهب 
و... تنهــا نمونه هایــی از این مؤلفه هــا و عناصر 
فرهنگی مورد احترام همه مردم هستند که نباید در 

تولیدات فرهنگی و هنری از آنها غافل شد.

   تلویزیون    

حسین مهریزی
خبرنگار فرهنگی

نسیم اسدپور
دبیر گروه فرهنگ

همیشه سوژه های پلیســی مخاطبان خاص خودش را 
دارد؛ مخاطبانی که عالقه بسیاری به تماشای ژانرهای 
هیجانی دارند. البته این عالقه را نمی توان به مخاطبان 
خاصی نســبت داد؛ بلکه استقبال از تکرار سریال های 
خارجی در ژانر معمایــی و جنایی، مانند کاراکترهای 
شــرلوک هولمز، هرکول پو آرو و خانم مارپل، نشــان 
 
ً
می دهد چنین مخاطبانی آنقدر زیاد هســتند که تقریبا

می توان با اطمینان گفت، بیشــتر کســانی که پای قاب 
جادویی تلویزیون می نشینند، به چنین سوژه هایی عالقه 
دارند.  البته بســیاری از سریال های پلیسی و کارآگاهی 
ایرانی نیز جزء سریال های خوبی بودند که توانستند در 
حافظه مخاطبان نیز ماندگار شوند؛ مانند »سر نخ« که 
 به تازگی خبرهایی از ساخت فصل دوم آن البته با 

ً
اتفاقا

تغییراتی اساسی هم به گوش رسید یا »کارآگاه علوی« که 
احمد نجفی ایفاگر شخصیت خود کارآگاه بود و خیلی 
خوب در حافظه هنری مردم ما ثبت شد.  در چند سال 
اخیر نیز به دلیل مسائل سیاسی و امنیتی روز، کمی از این 
عالقه به سمت کارهای امنیتی نیز رفته است. نمونه اش 
را در سریال »گاندو« و »خانه امن« دیدیم. در هر حال 
استقبال از کارهای پلیســی و امنیتی، این فرصت را به 
تولیدکنندگان فیلم و ســریال نیز می دهد تا تولید چنین 
آثاری را در برنامه کاری خود بگنجانند و مدیران رسانه 
ملی را قانع می کنند که هر چند ماه یک بار، حداقل کاری 
با چنین موضوعاتی در کنداکتور سریالی خود قرار دهند. 

 Bاز جذابیت تا کلیشه های
یکی از جدیدترین این کارها که مدتی قبل از رسانه ملی 
پخش شــد، ســریال »نوار زرد« بود. سریالی که فصل 
اول آن به خوبی و به ویژه با بازی خوب امیر آقایی جای 
خودش را در میان مخاطبان باز کرد و در هفته های اخیر، 
فصل دوم آن هم حول نقش کاوه با بازی بانیپال شومون 
از رســانه ملی پخش شد.  این ســریال در 30 قسمت 
آماده پخش شــد. از بسیاری جهات، فصل اول با فصل 
دوم شباهت هایی داشت و از برخی جهات تفاوت هایی. 
بــرای نمونه، همین محوریت داشــتن کارآگاه و پلیس 
اصلــی و توجه به زندگی شــخصی او، هم در نوار زرد 

1 و هم در نوار زرد۲ مشــترک بوده اســت.  اما این بار 
حضور پلیسی اخراج شده از نیروی انتظامی را می توان 
یک خالقیت در کار دانســت. پلیس اخراج شده ای که 
از نزدیکی خــود به کاوه سوءاســتفاده می کند و در دو 
قسمت آخر است که بیننده را غافلگیر می کند، البته این 
غافلگیری زمانی تکمیل می شود که نسیم در کنار نادر 
قرار می گیرد؛ نسیمی که مدعی بوده به کاوه عالقه دارد.  
 فیلمنامه جذاب تر 

ً
در هر حال، ایــن غافلگیری ها قطعا

و در نتیجه ســریالی موفق تر را روانه پخش می کند، هر 
چند زمانی که فرمانده کاوه به او اخطار می دهد که نباید 
نادر در جریان پرونده های داخل ســازمان قرار بگیرد، 
تا حدی می شــد حدس زد که نادر آنچه نشان می دهد، 
نیست و پایان داستان چیست. داستانی بودن هر قسمت 
از سریال های پلیســی، همیشه جذاب ترین قالب برای 
چنین ژانرهایی اســت و نــوار زرد نیز از این ظرفیت به 
خوبی استفاده کرد. هر چند به نظر می رسد، می توانست 
بســیار عمیق تر و دقیق تر و با پیچیدگی های بیشتری که 
در پرونده های واقعی نیز وجود دارد، این داســتان ها را 
روایت کند؛ اما با آدرس هایی که داده می شــد، خیلی 
زود مخاطب می توانســت ته داستان ها را حدس بزند. 
البته همانطور که اشاره شد، غافلگیری دو قسمت آخر 
تا حدی توانست مخاطب را راضی نگه دارد، اما همین 
غافلگیری نیز به خوبی به تصویر کشیده نشد. برای نمونه، 
در سکانسی که کاوه در مخفیگاه نادر گیر می افتد، خیلی 
راحت دســتیارش محسن که حسام محمودی نقش آن 
را بازی می کرد، پیدایــش می کند! در حالی که نادر که 
خودش زمانی پلیس بوده، به خوبی می توانست بداند که 
به خاطر موبایل کاوه، ردیابی او نیز بسیار راحت است یا 
زمانی که در سکانس های قسمت پایانی سریال، مجددا 
کاوه گروگان نادر می شــود، ورود نیروهای پلیس برای 
نجات کاوه با حرکات بسیار ضعیف و در واقع نمایشی 
صورت می گیرد.  در هر حال شاید نوار زرد۲، توانسته 
باشد تا حدی رضایت مخاطبان فصل اول را نیز تأمین 
کند، اما به نظر می رسد بهتر است پس از این و با توجه به 
عالقه مردم به ژانر پلیسی، این نوع کارها جدی تر گرفته 
شده و از نیروهای متخصص تری در این زمینه برای تولید 
فیلم کمــک گرفت؛ به ویژه اینکه دایــره مأموریت ها و 
حساسیت کار یگان های مختلف پلیس، امروز به مراتب 
گسترده تر از گذشته شده و همین پیچیدگی کار پلیس، 
تولید سریال هایی با داســتان جذاب تر و در عین حال، 

واقعی تر را می طلبد.

پایان زرد!
نقدی بر فصل دوم نوار زرد ساخته  پوریا آذربایجانی
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سیاست
۱۴

جبهه

   یادداشت    

مردم را از موشک نترسانید  

 

 حتی تصور ۵۲ روز موشک باران پایتختی 
که حاال تعدادی از مردمانش از آن خارج 
شده بودند هم برای کسی که آن روزها را 
ندیده،  سخت است. موشک هایی که هیچ 
آژیر خطری قبل از آن به گوش نمی رسید 
 کسی از آمدن شان خبردار نمی شد 

ً
و اصال

که بخواهد هشــداری به مــردم بدهد تا 
خودشان را به پناهگاه ها برسانند. آنهایی 
که خانه بزرگی داشــتند، دســت به کار 
شــده بودند تا در حیاط و زیرزمین خانه، 
با بتون های مســلح پناهگاهی درســت 
کنند و آنهایی که این امکان را نداشــتند، 
به همــان زیرزمین های نمــور و تاریک 
بسنده می کردند؛ اما مگر می شد همیشه 
در پناهگاه ماند؟! شلیک موشک ها روز و 
شب نداشت. گاهی سحرگاه تهران را پر از 
آژیر ماشین های آتش نشانی و آمبوالنس ها 
می کــرد و گاهی وســط نمــاز مغرب و 
عشــا، جوان رعنا و کودک بی گناهی را از 
خانواده ای می گرفت. تلویزیون در همین 
ســاعت ها درس های دبستان و دبیرستان 
را آموزش می داد و مگر می شد همیشه در 
پناهگاه های تنگ و تاریک، بساط کتاب و 

کیف و مداد را پهن کرد؟
هنوز ســه چهــار روز از ایــن دوران 
نگذشــته بود که حضرت امام به مناسبت 
13 رجــب و در 1۲ اســفند 1366 روی 
صندلی معروف حسینیه جماران، حرف 
اول و آخر را بیان کردند. مضمون کالم این 
بود: »اشتباهی که این غربی ها و مخالفان 
ما دارند این است که خیال می کنند وقتی 
کلمه موشــک توی کار آمد، مردم ایران 
می ترسند. این موشک ها را زدند و کشتند 
و چه کردند و مردم ایران ســر جای خود 
ایستاده اند و می خندند. شما، مردم ایران را 
از موشک نترسانید. مردم ایران که شهادت 
را برای خودشان افتخار می دانند و بسیاری 
از اوقات که اینجا می آیند، انسان تعجب 
می کند از وضع اینها  که جوانش شــهید 
شده اســت و می گوید باز هم جوان دارم 
که بدهم. بچه کوچک می گوید ان شاء الله 
بزرگ شــود که شهید بشــود. اینها، این 
مردم را که طالب شــهادتند، از شهادت 
می ترســانند و این یک اشتباهی است از 
باب اینکه نمی فهمند... صدام و اینها اصال 
نمی فهمند که مسئله چیست. از این جهت 
خیال می کنند که اگر موشــک انداختند، 
ایران فورا شکست می خورد. این قوی تر 

می کند اینها را...«
همین ایستادگی مردم است که زنی که 
خانه اش در موشک باران تخریب شده در 
اول اردیبهشت 136۷ به خبرنگار روزنامه 
کیهان می گوید:  صدام هر وقت در تنگنای 
نظامی قرار می گیرد، به چنین رفتارهایی 
دست می زند. الزم است مسئوالن جنگ 
برای تمام کردن و سرکوب دشمن از این 
فرصت استفاده کنند و اجازه تجدید قوا به 
او ندهند. به هر حال، ملت ما در شرایطی 
قــرار گرفته که باید کار جنگ را یکســره 
کند. االن مردم تهران و ســایر شهرهای 
ایران که زیر حمله های موشکی و بمباران 
هوایی قرار دارند، نمی توانند زندگی کنند؛ 
بنابرایــن برای جنگ باید با دشــمن یک 
بسیج عمومی اعالم کنند و در یک کالم، 
حکم جهاد صادر کنند تا کار جنگ یکسره 

شود... .
همین روحیه مقاومت بین امام و امت 
بود که کار جنگ را یکســره کرد و دشمن 
بعثی را بــا خفت و خــواری به پذیرش 

قطعنامه ۵98 مجبور کرد. 

از همان ابتــدای جنگ تحمیلی، رژیــم بعث عراق 
با بمباران فــرودگاه مهرآباد تهران ســعی کرد ضربه 
محکمی به ســاختار نظامی و فکری ایران وارد کند تا 
بتواند در مرزهای مشــترک، ضمن قوی کردن روحیه 
رزمندگان عراقــی، مدافعان و مــرزداران ایرانی را با 

تردیدهای مختلف و ضعف روحی مواجه کند.
عراق در نوبت های متعدد، هواپیماها و موشک های 
دوربرد خود را تا تهران آورد؛ اما مهم ترین بخش آن در 
8 اسفندماه 1366 آغاز شد و تا فروردین 136۷ ادامه 
داشــت. همین بمباران ها سبب شد مدارس و ادارات 
دولتی خیلی زودتر از موعد هر سال، در اوایل اسفندماه 
تعطیل شوند. مردم، شهرهای بزرگ از جمله تهران را 
به مقصد شهرهای شمالی، روستاها و شهرهای امن تر 
ترک کردند. بعد از تعطیالت نوروز، تعطیلی مدارس 
همچنان ادامه داشت و با تدبیر مسئوالن، صداوسیما 
کالس های آموزشــی مدارس را در قالب برنامه هایی 
پی  گرفت. ساختمان های مستحکم دولتی هم به دلیل 
تعطیلی ادارات به پناهگاه های امنی برای مردمی تبدیل 

شد که امکان مهاجرت به مناطق امن را نداشتند.
مقاومت جانانه رزمندگان در عملیات کربالی۵، 
ابرقدرت ها را به این نتیجه رســانده بــود که ایران در 
جنگ، به برتری زیادی رســیده است و این پیروزی ها 
خطر پایــان جنگ به نفع ایران را بــاال می برد. بلوک 
غرب که انواع تحریم ها را علیه کشورمان اعمال می کرد 
و در کنارش،  بلوک شرق با فروختن سالح های متعدد 
و متنوع به عراق، یاریگر تجاوزگر این رویارویی شــده 
بود. در همین مقطع بود که عراق با خرید موشک های 
پیشرفته از شــوروی و به کمک تکنسین های آلمانی و 
آرژانتینی توانست صنایع موشکی اش را به نحو عجیبی 
تقویت کند؛ طوری که به موشک هایی دست پیدا کرد 
که با آنها می توانست تهران را هدف قرار دهد. در همین 
زمان، عراق 800 هزار نفر نیرو و ایران، فقط 6۵0 هزار 
نفر نیروی رزمی داشت. عراق در زمینه بقیه امکانات 
جنگی هم برتری های چشمگیری پیدا کرده بود و برای 
نمونه هفــت برابر ایران، تانک و توپ داشــت! 300 
موشک اسکادبی و مقادیر زیادی سالح شیمیایی را هم 
باید به این تعداد تسلیحات  اضافه کرد. بی شک همین 
برتری ها بود که فاو را در کمتر از 3۷ ساعت و شلمچه 

را در حدود 8 ساعت، پس گرفت.
حمله موشکی عراق به ایران البته با این نیت بود که 
مســئوالن ایران را به پذیرش آتش بس و قبول قطعنامه 
۵98 مجبور کند. وقتی موشــک های شوروی بر سر 
مردم فرود آمد، موج راهپیمایی های ضد بلوک شرق 
در تهران و سایر اســتان ها به راه افتاد و پناهگاه سازی 
در شهرها سرعت بیشتری گرفت. البته حمله موشکی 
مانند حمله هواپیماها قابل تشخیص و اعالن عمومی 
نبود، ســاخت پناهگاه هــا هم خیلی بــه کار نیامد و 
همین بود که فشار روانی موشک باران، بسیار بیشتر از 

حمله های هوایی با هواپیماها بود.
عاقبت پس از حدود ۵۲ روز، آتش بس در شهرها 
برقرار شد و دیگر موشکی به سمت تهران شلیک نشد. 
یکی از علت های ایــن آتش بس، بی میلی عراق برای 

پذیرفتن قطعنامــه ۵98 بود. عراق حاال با پس گرفتن 
مناطق خود، به این نتیجه رســیده بود که می تواند باز 
هم با حمله سراسری، بخش های زیادی از خاک ما را 
تصرف کند و به برتری های بیشتری برسد. همین فکر 
خام ســبب شد که سه روز بعد از پذیرفتن قطعنامه، به 

خوزستان حمله کند!

 B1۳66 8 اسفندماه 
 بمباران پاالیشگاه تهران

عراق برای سنجیدن سطح آمادگی تهران برای مقابله با 
بمباران ها، ابتدا با چند فروند هواپیما به پاالیشگاه تهران 
حمله کرد که طی آن، یکی از مخازن بزرگ نفت آتش 
گرفت و 1۷ نفر به شهادت رسیدند. هواپیماهای عراقی 
که با پدافند ایرانی ها روبه رو شده بودند، در حال فرار، 
بمب های خود را بدون هدف انداخته بودند و به همین 
دلیل، نقاط حساس پاالیشگاه آسیب ندیده بود؛ اما دود 
غلیظی که یک هفته در آسمان تهران دیده می شد، دل 

مردم پایتخت را خالی کرده بود. نیروهای زیادی بسیج 
شدند تا باالخره توانستند آتش را مهار کنند.

مرحوم جواد شریفی راد، معلم و سرتیم خنثی سازی 
نیروی هوایی درباره وضعیت پاالیشــگاه تهران در آن 
روزها می گوید: من به تجربه فهمیده بودم که محل فرود 
بمب ها چطوری است. بر اساس زاویه فرود بمب ها، 
محاسباتی انجام دادم. هفت هواپیما آمده بودند و هر 
یک دو بمب که می شــد 14 بمب. هواپیما تا تهران دو 
تا بمب بیشتر نمی توانست بیاورد؛ چون باید با خودش 
تانکر سوخت می آورد. جای 13 بمب مشخص شد، 
ولی یکی از بمب ها گم شــده بود! احتمال دادم وسط 
آتش مخزن بزرگی  است که داشت می سوخت. در این 
مخزن 1000 نفر داشتند کار می کردند و عموما داشتند 
روی تانکرهــای بغلی آب می ریختند که داغ و منفجر 
نشــوند. من گفتم اگر این بمب منفجر بشــود، همه 
آدم هایی که دورو بر آن هســتند، کشته می شوند. بگو 
روی آتش آب بریزند چون آب می رود پایین و سوخت 
می آید باال. اینطوری اگر بمب منفجر بشود، الاقل در 
آب منفجر می شود و نه در سوخت. باالخره نازل یکی 
از لوله های اصلی را که توی پاالیشگاه هست، گرفتند 

سمت آن مخزن و آب تویش ریختند. من و همکارم هم 
باقیمانده بمب ها را جمع کردیم و برگشتیم.

فردا ظهــر، یعنــی 10 اســفند 1366 آقای قمی 
از پاالیشــگاه تمــاس گرفت و گفت یــک بمب پیدا 
کرده ایم. من با یکی از همکارانم به آنجا رفتیم. تا کمر 
توی نفت خــام و گل بودیم. بمب را نمی دیدیم؛ ولی 
وقتی دست مان را می کردیم توی نفت، بمب را حس 
می کردیم. مشــغول شــدیم؛ فیوز بمب باز نمی شد. 
ابزاری که داشتیم، جواب نمی داد. هر طوری بود بمب 

را درآوردیم.
کولیوند، معاون عملیات وقت آتش نشــانی تهران 
می گوید:  دو بار پاالیشــگاه را زدنــد؛ با فاصله زدند. 
موقعیت بســیار ســختی بود. زود تمامــش کردیم. 
طوری تمــام کردیم که هواپیماهــای عراقی که برای 
عکس برداری می آمدنــد، می دیدند که آتش خاموش 

شده و تیرشان به سنگ خورده است.
مزیدآبادی از اعضای هالل احمر هم می گوید: یک 

مخزن هیدروژن در کنار محل آتش سوزی بود که اگر 
خنک نمی شد، پاالیشــگاه روی هوا می رفت. ترکش 
خورده بود به مخزن ها و دور مخزن ها رنگ زرد فسفری 
خیلی خوشــرنگی داشــت. انگار گوگرد بــود. تمام 
پاالیشــگاه بو می داد. انگار همه مخزن ها پر از گوگرد 
بود و اگر منفجر می شد،  معلوم نبود چه اتفاقی می افتاد.

 B1۳66 9 اسفندماه 
 اطالعیه ستاد تبلیغات جنگ

ستاد تبلیغات جنگ اعالم کرد: ظرف ساعاتی دیگر، 
تأسیســات اقتصادی و نظامی شهرهای بغداد و بصره 
در عراق، هدف ضربات بازدارنده ســپاهیان اســالم 
قرار خواهد گرفت. این ستاد همچنین در اطالعیه ای 
که به همین منظور انتشــار داد، از مردم بغداد و بصره 
درخواســت کرد اطراف تأسیسات اقتصادی و نظامی 

این دو شهر را تخلیه کنند.

 B1۳66 1۰ اسفندماه 
 حمالت موشکی به تهران

ساعت از شش و سی دقیقه عصر دوشنبه 10 اسفندماه 

گذشــته بود که هواپیماهای عراقی بــه تهران حمله 
کردند. موشک هواپیماها به یک ساختمان در میدان 
هفت تیر و نیز به بیمارستان و زایشگاه عیوض زاده در 
خیابان شــیخ هادی اصابت کرد. در بمباران خیابان 
شیخ هادی، 1۵ نفر شــهید و ۷۵ نفرمجروح شدند. 
کوچک ترین شــهید، نوزادی یک ساعته و مسن ترین 
شهید، پیرزنی ۷0 ســاله بود. یکی از شاهدان عینی 
می گوید: با دیدن گرد و غبار و دود فهمیدم موشــک 
در بیمارســتان افتاده است. اولین چیزی که توجه من 
را جلب کرد، پرستاران بیمارستان بودند که گریه کنان 
و پتو به بغل، از ساختمان بیمارستان بیرون می آمدند. 
بیشتر که دقت کردم، متوجه شدم نوزادهای تازه به دنیا 

آمده را الی پتوها پیچیده اند.
صفایی، صاحب قنادی مقابل بیمارستان می گوید: 
اول یک صدا آمــد که فهمیدیم بمب در میدان هفت 
تیر افتاده. من داشتم شیرینی داخل جعبه می گذاشتم 
که ناگهان صدای انفجار آمد. همه شیرینی ها ریخت 
وســط مغازه. درخت های کاج بیمارستان آتش گرفته 
بود. موشــک در حیاط بیمارســتان افتاده بود. جای 
انفجار یک گودال بزرگ شــده بود. یک خانه قدیمی 
در شــرق بیمارســتان بود که کامال خراب شده بود و 

همه شان شهید شده بودند.
دو موشک دیگر هم یکی در میدان قزوین و دیگری 
در خیابان شــهید مطهــری افتاد، اما منفجر نشــد و 
خســارت های کمی به جا گذاشت. دو موشک دیگر 
هم در خیابان ســهروردی، نزدیک پل سیدخندان و 
نزدیک مسجد توتونچی در یک تعمیرگاه اتومبیل افتاد؛ 

اما به کسی صدمه ای نزد.
ساعت ۲3:48 دوشــنبه، عراق برای اولین بار با 
ســه موشک به تهران حمله کرد. یکی از موشک ها به 
خیابان سمیه خورد. دیگری در خیابان مبارزان افتاد و 
ســومی در خیابان سرباز و نزدیک بیمارستان خانواده 
ارتش به زمین اصابت کرد. این حمالت، هیچ تلفاتی 

نداشت. 
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 اصابت چهار موشک دیگر به تهران

در این روز هم چهار موشک به خیابان دکتر شریعتی، 
خیابان قیطریه، خیابــان قائم مقام فراهانی و بین فلکه 
اول و ســوم خزانه اصابت کرد. در بین موشک ها فقط 
سومی که ساعت ۵:16 دقیقه صبح در خیابان قائم مقام 
فراهانی منفجر شــد، ۷ نفر را شهید کرد و 16 زخمی 

به جا گذاشت.
ساعت 8:40 دقیقه صبح هم هواپیماهای عراقی 
دوباره به تهران حمله کردند و یک موشــک در خیابان 
ارســباران انداختند که منفجر نشد. ساعت 9:1۵ هم 
موشــک دیگری در محله نازی آباد انداخته شد که آن 
هم عمل نکرد. بمب سوم در ساعت 9:30 در خیابان 
پیروزی افتاد و سه شهید و چهار زخمی به جا گذاشت. 
در این روز چندین موشــک دیگر هم به تهران اصابت 
کرد؛  از پادگان دوشــان تپه و خیابــان پیروزی گرفته تا 

خیابان جردن و خیابان ایرانشهر. 
روند موشک باران تهران تا 31 فروردین 136۷ ادامه 
پیدا کرد، اما کسی که تن به ذلت داد و پیشنهاد آتش بس 

را داد، حکومت بعثی عراق بود... .

سی وچهار سال پیش، دشمن بعثی از همه توان خود برای شکست مردم ایران استفاده کرد؛ اما نتیجه کار برعکس بود

وزی موشک باران از جردن تا پیر
زینب گل محمدی

خبرنگار حوزه دفاع مقدس

میثم 
رشیدی مهرآبادی

دبیر گروه دفاع مقدس

صدایم باال نمی آمد از بس فریاد کشیده بودم. چطور می توانستم 
باور کنم دختر کوچکم که عاشــقش بودم، زیر آوار خانه، جان 
داده و مــن که کمد لباس ها رویم افتــاده، زنده مانده ام! جواب 
پــدرش را که عصر، با هزار امیــد و آرزو به خانه می آمد، چه 
می دادم؟! همه چیز طبیعی بود که لحظه ای همه دنیا روی سرم 
هوار شــد. حاال دیگر نه خانه ای دارم و نــه دختری؛ اما امید 

هست؛ چیزی که هنوز هم من را سر پا نگه  داشته... .

دخترم  پر کشید...
   قاب    

1۵ اسفند سال 1366 حدود ساعت 1۲:30 بود. پدرم مطابق 
معمول وضو گرفته بود که به مسجد برود. مادرم هم مثل همیشه 
آماده نماز می شــد. زن  برادرم هم به پسرش میثم که نوزاد بود، 
شیر می داد. یک بچه چهار ساله دیگر هم به نام مجید داشتند 

که خواب بود. 
من و دوســتانم در پارک بودیم. موشک باران که شد، فکر 
کردیم موشک به پارک خورده. خانه، سالم مانده بود ولی اریب 
م بود. به سمت خانه دویدم. برادرم 

َ
شــده بود. من چهارده سال

 الیاس، مســئول دفتر فرمانده وقت ســپاه و آقای رفیقدوست
 بود.

 دوستان برادرم از ســپاه آمدند و برادرم را پایین آوردند. به 
پهلوی پدرم یک ترکش خورده بود. یک ترکش ریز هم به ســر 
مادرم خورده بود. زن  برادرم هم ترکش خورده بود. موج، مجید 

را  ۲0 متر آنطرف تر انداخته بود. 
آن روز پــدر، مادر، زن برادر و پســر برادرم مجید، شــهید 
 شــدند. میثم اما زنــده مانــد و در رشــته مکانیک تحصیل

 کرد.

 راوی: آقای علیزاده، فرزند خانواده
 و شاهد عینی موشک باران

میثم   زنده  ماند
   خاطره    

اگــر چه بارهــا هواپیماهای عراقی در طــول جنگ تحمیلی 
خودشان را به تهران رســاندند و بمب های شان را بر سر مردم 
بی گنــاه خالی کردند؛ اما در هیچ زمانی به اندازه اواخر ســال 
1366 و ابتدای ســال 136۷ در زندگی روزمره و آرامش مردم 
این شهر اثرگذار نبودند. کتاب »جنگ شهرها در تهران« نوشته 
خانم زینب اسالمی که به همت مرکز اسناد و تحقیقات دفاع 
مقدس منتشر شده است، در کنار آمار و اطالعات، تالش کرده 
تا از تحقیقات به عمل آمده از مــردم کوچه و خیابان، تصویر 
جامعی از زمان بمباران و موشک باران شهر تهران و مشکالت 
و تنگناهایی که مردم این شهر با آن روبه رو بودند، به دست دهد.

جنگ در تهران
   تازه ها    
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سیاست
۱۵

پاسدار

علیرضا جاللیان
دبیر گروه سپاه

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

   روی خط    

 لطفًا اقساط اسفند ماه 
پاسداران به تعویق بیفتد

۰9۰۳۰۰۰9۱۳۸/ پیشــنهاد می کنــم با 

توجه به کرونا، گرانی و مشکالت معیشتی 
کارکنان شاغل اقساط وام ها در ماه اسفند 

کسر نشود.

۰9۱9۰۰۰9۴۸۱/ در ستون »کتیبه سبز« 

هفته نامه بــه چه صورت اشــعار چاپ 
 می شود؟ اگر پاسخ دهید ممنون می شوم.
صبح صادق: اشعار توسط گروه جوان 
متناســب با ایام، مناســبت ها و... از 
بین شعرای آیینی و انقالبی و شاعران 

معاصر انتخاب می شود.

 از مسئوالن تعاون 
ً
۰9۲۱۰۰۰۸۸۲۸/ لطفا

مسکن سپاه پیگیری کنید که چرا مصوبه 
مساعدت به کارکنان دوقلو و چند قلو، بند 
مربوط به اولویت داشتن در پروژه مسکن 
را اجرا نمی کنند! و هیچ کســی پاسخ گو 

نیست .

محتــرم  مســئوالن   /۰9۲۱۰۰۰۲۴۰۰

 تدابیری برای ارتقای 
ً
نیروهای مسلح لطفا

معیشــت کارکنــان بیندیشــند، حداقل 
نسبت به اعطای وام های قرض الحسنه به 
خانواده های متأهل دارای فرزند تسهیالت 

و مساعدت های بیشتری داشته باشند.

۰9۱۱۰۰۰۴۸۲۱/ ســوم اســفند ســال 

136۲. ســالروز عملیــات آبی و خاکی 
خیبر، در جزایــر مجنون و یاد فاتح خیبر 
ابراهیم همت گرامی باد./ »حسین  حاج 

اسدی« از لنگرود

۰9۱۲۰۰۰۸97۳/ تقاضــا داریــم کــه 

برای نیروهــای خریدخدمت نیز کارت 
یکسان سازی و حکمت صادر شود.

 در مورد اینکه 
ً
۰9۱9۰۰۰۸۱۱9/ لطفــا

حضور در مناطق عملیاتی و جنگی شامل 
قانون سختی کار شود، پیگیری کنید.

۰9۱۱۰۰۰۳9۴۲/ چرا هفته نامه شــماره 

103۷ ستون روی خط ندارد؟
 صبح صادق: برخی اوقات یک ستون 
یا عنــوان بخاطــر درج مطالب ویژه 
در یک صفحه در یک شــماره حذف 

می شود.

 بــه ســنوات 
ً
۰9۱۴۰۰۰۴۰۸۱/ لطفــا

تحصیلی قبل از سپاه ترتیب اثر داده شود.

 اسامی افرادی را 
ً
۰9۱۸۰۰۰۸6۳۱/ لطفا

 
ً
که به دالیل مختلف )مأموریت و...( اصال

فرصت نام نویســی برای سهام عدالت در 
ده ســال پیش نداشتند، از سازمان بگیرید 
و پیگیــر این مهــم باشــید؛ چراکه گویا 
 
ً
نام نویسی دوباره از سر گرفته می شود، لطفا

اطالع رســانی کنید به مسئول مربوطه.../ 
باتشکر از صبح صادِق عزیِز مرهِم درد.

کنیــد مدارک  ۰9۳۸۰۰۰۰۳9۰/ کاری 

تحصیلی قبل از ورود به سپاه را در سنوات 
یا رتبه نیروها لحاظ کنند. بنده سال 139۲ 
لیسانس گرفتم؛ ولی سال 1398 با مدرک 
دیپلــم و کد 89 عملیاتی وارد ســازمان 

شدم.

۰9۱۲۰۰۰۴۳67/ ماجــرای اوکراین بار 

دیگر دور اندیشــی و درایت رهبر معظم 
انقالب و سرداران موشکی ایران را روشن 
ســاخت، خداوند امام خامنه ای را حفظ 
کند. درود خداوند بر ارواح طیبه شهدای 
صنعت موشــکی به ویژه سردار طهرانی 

مقدم عزیز. جناب آقای محمدرضا دیانی
با نهایت تأسف و تأثر ضایعه درگذشت فرزند دلبندتان »محمدمهدی دیانی« را تسلیت می گوییم و از خداوند 

منان برای آن مرحوم رحمت و مغفرت و برای شما و خانواده محترمتان صبر و شکیبایی مسئلت داریم.

معاونت سیاسی و هفته نامه صبح صادق

جناب آقای علیرضا تربتی
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.

سردبیر و کارکنان هفته نامه صبح صادق

مراسم تکریم و معارفه جانشین معاونت سیاسی 
سپاه همزمان با برگزاری شورای تحلیل معاونت 
سیاسی سپاه با رعایت شیوه نامه های بهداشتی 
و به صورت ارتباط تصویــری با کلیه رده های 
ســپاه در کشــور با حضور حجت االســالم 
والمسلمین حسین طیبی فر، جانشین نماینده 
ولی فقیه در ســپاه برگزار شــد و طی آن برادر 
پاسدار علی قاسمی تکریم و از خدمات وی طی 
۳۰ سال خدمت در سپاه معاونت سیاسی تقدیر 
شد و سرهنگ پاسدار عزیز غضنفری به عنوان 
جانشین جدید معاونت سیاسی نمایندگی ولی 

فقیه در سپاه معارفه شد.

حجت االسالم والمسلمین طیبی فر در این مراسم 
گفــت: »امروز دشــمن آنچــه را که از دشــمنی 
می توانســت انجام دهد، انجام داد و هیچ کوتاهی 
نکرد، شاید باید گفت دیگر داشته ای برای تهاجم 

ندارد.«
وی افزود: »امروز تنها بحث پدافندی در مقابل 
دشمن مطرح نیست، موضوع آفند است، دشمن با 
جنگ ادراکی و شناختی و دستکاری کردن اندیشه 
می خواهد جامعه را به ســمتی که خود می خواهد 
ببرد، لذا مســئولیت و مأموریت بــرای معاونت 

سیاسی در سپاه سنگین است.«
جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه با بیان اینکه 
در دوران دفــاع مقدس مدتی کــه در حال پدافند 
بودیم تا زمانی که پدافند می کردیم، دشمن طراحی 
نو داشــت و زمانی که آفند کردیم، دشمن آرام آرام 

دست روی سر گذاشت و پرچم سفید باال می برد، 
تأکید کرد: »در جنگ فکری، ادراکی و شناختی اگر 
از حالت پدافند بیرون بیاییم و منتظر حمله دشمن 
نباشیم، وضعیت دشمن را ببینیم، اینکه کجا سنگر 
زده، کجا تدارک دیده و قصد تهاجم به کدام جبهه 
را دارد آن موقــع می توانیم قبل از عملیات او علیه 

دشمن عملیات کنیم.«
وی ادامه داد: »رصد درســت دشــمن قبل از 
عملیات الزم است تا درســت وارد عمل شویم و 

باعث عقب نشینی دشمن شویم.«
حجت االسالم طیبی فر افزود: »چهل و سه سال 
هر نوع عملیاتی که می توانستند انجام دادند و االن 
احســاس شکســت می کنند و این واقعیت میدان 
است و شــاید جبهه نهایی همین جبهه ادراکی و 

شناختی باشد.«
وی بــه نکته قرآن در خصــوص جنگ ادراکی 
و شناختی اشــاره کرد و گفت: »قرآن برای مبارزه 
با دشــمن و امیدآفرینی در سوره نحل نکته ای دارد 

و آن، اینکه وقتی جایی آبی ریخته می شــود، کفی 
باالی آن آب شکل می گیرد و ممکن است آب دیده 
نشــود، اما بعد از مدتی که کف از بین رفت، آب 

کامل دیده می شود.«
جانشــین نماینده ولی فقیه در ســپاه ادامه داد: 
»باطل مانند کف روی آب اســت که خود را نشان 
می دهد؛ اما بعد از مدتــی از بین می رود و چیزی 
که می مانند همان آب است، لذا باید توجه داشت 
و باید باور طال بودن و آب بودن را برای مردم ایجاد 
کنیم و مردم متوجه باشند که کف ها و ناخالصی ها 

ماندگار نیستند.«
وی تأکید کرد: »بنای خداوند این است که باطل 
را پایمال کند و اگر جایی ظالم بر ظلم پذیر مسلط 
شود، هر دو ظالم هســتند، خدا اجازه زیر سلطه 
باطل رفتن را نــداده و در آیات قرآن حکم کرده که 
 خود خدا و رسولش را پیروز می کند، درگیری 

ً
حتما

امروز بین حق و باطل است، آنها مکر می ورزند و 
خدا هم مکر می ورزد.«

حجت االســالم طیبی فر افزود: »امیدآفرینی و 
توجه به مسئله کلیدی اراده خدا برای لگدمال کردن 
باطل را باید توجه داشته باشیم، خدا توصیه می کند 
که االن که قــدرت دارید، باید کاری کنید. جامعه 
فقط در پیشــگاه خدا زانو بزند و کرنش کند، نماز 
خواندنش توجه به خدا باشــد، به سراغ نیازمندان 
باید رفت و امر به معروف و نهی از منکر باید کرد.«

وی در انتها گفت: »شرایط امروز خاص است، 
جهاد از ســوی حضرت آقا معنا شده که جهاد در 
میدان نبرد در برابر دشــمن است در قبال حرکتی 
که دشمن انجام می دهد یا می خواهد انجام دهد، 
امروز افسران و فرماندهان میدان تبیین شما عزیزان 
معاونت سیاسی هســتید، مجموعه های دیگر هم 
محتوای مورد نیازشان را از شما می گیرند. شما اگر 
اسلحه و مهمات نرسانید، آنها زمین گیر هستند و 

نمی توانند آفند کنند.«
جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه در خصوص 
تکریم و معارفه جانشین معاونت سیاسی سپاه نیز 
گفت: »در تغییر اخیر دکتر قاسمی که از نیروهای 
توانمنــد فکری ما هســتند، االن بر اســاس نیاز 
دولت به ایشــان به وزارت جهاد کشاورزی رفتند 
تا گره گشــایی کنند و برای جهاد در عرصه اقتصاد 
مقاومتی در این وزارت خانــه حضور پیدا کنند تا 
برای کل کشور مؤثر باشند و هر روز دست ما را از 

نیاز به بیگانه کوتاه تر کنند.«
وی ادامه داد: »ابتکار خوب ســردار جوانی و 
موافقت نماینده ولی فقیه در سپاه منجر به انتخاب 
دکتر غضنفری برای جایگزین کردن با آقای قاسمی 
شــد که ایشان ســابقه طوالنی در نیروی دریایی و 
معاونت سیاســی و... دارند و متخصص در حوزه 
سیاسی هستند تا در کنار سردار جوانی با همکاری 
بقیه عزیزان معاونت مهمات رسانی برای سربازان 

سنگر جهاد تبیین داشته باشند.«

در جلسه تکریم و معارفه جانشین معاونت سیاسی سپاه مطرح شد

مهمات رسانی برای جهاد تبیین

علی قاسمی در این مراسم اظهار داشت: »من سی 
سال و از ابتدای پاسداری در معاونت سیاسی سپاه 
بودم و در تمام مدت عمر پاسداری در این معاونت 
بوده ام؛ ابتدا باید طلب حاللیت از دوستان داشته 

باشم. «
وی با اشــاره به مســئولیت جدید در وزارت 
جهاد کشــاورزی گفت: »در بحث وزارت جهاد 
تأکیدم به وزیر محتــرم روی تبیین بود، مردم باید 
بدانند که چه کارهایی در ایــن حوزه دارد انجام 

می شود.«
وی با تأکید بر ایــن توصیه خود درخصوص 
تخصصی کردن هادیان سیاســی گفت: »بحث 
تخصصی کردن هادیان سیاسی نباید ابتر بماند و 

استدعا دارم دوستان پیگیر این موضوع باشند.«
قاســمی افزود: »توصیه مهم بنــده به هادیان 
سیاسی این اســت که داده های آماری زیاد داشته 

باشید که این با مطالعه زیاد به دست می آید.«
وی ادامــه داد: »مرکــز مطالعات سیاســی 
تولیدات زیادی دارد، اما اصل داده ها باید از سوی 
هادیان باشــد و همه مطالعه کنند تا در تحلیل ها 

بهتر تحلیل کنند.«
قاســمی در پایان تأکید کــرد: »به عنوان یک 
پاسدار می گویم که کماکان هادی سیاسی هستم، 
در خدمت سپاه خواهم بود و دوستان را در بحث 

اقتصادی کمک خواهم کرد.«
ســرهنگ عزیز غضنفری، جانشــین جدید 

معاونت سیاسی سپاه هم با بیان اینکه شایسته این 
مقام نبودم، مگر بــه دو دلیل، افزود: »اولین دلیل 
اعتماد سردار جوانی و حاج آقای حاجی صادقی 
اســت و دومین دلیل لطف همه کسانی است که 
در این مدت ۲۵ ساله در معاونت سیاسی دست 
من را گرفتند و اگر امروز من در خدمت دوستان 
هســتم، همه حاصل اعتماد و زحماتی اســت 
که دوستان داشــتند، از خدا می خواهم شرمنده 

دوستان و عزیزان در این مسئولیت نباشم.«
وی خطاب به همه مجموعه معاونت سیاسی 
گفــت: »از همه دوســتان می خواهم در مســیر 
مأموریت جهاد تبیین که همزمان با این مسئولیت 

جدید شد، کمک کار ما باشند.«
غضنفــری ادامه داد: »به حاج آقای قاســمی 
خیلــی ارادت دارم و برای شــان آرزوی موفقیت 
دارم و می دانم منشــأ خیر و اثر هستند و استمرار 
کار با معاونت سیاسی برای کارگاه های اقتصادی 

را همانطور که خودشان فرمودند، داشته باشند.«
گفتنی اســت، در این جلســه با اهدای لوح 
سپاس با امضای نماینده ولی فقیه در سپاه از حاج 
علی قاسمی تقدیر شد، همچنین تابلو فرش منقش 
به تصویر شهید کیومرث قاسمی برادر حاج علی 
قاسمی به وی اهدا شد. سردبیر و کارکنان صبح 
صادق هم به رســم یادگار، تابلوی کاریکاتوری 
تصویر جانشین ســابق معاونت سیاسی را به وی 

اهدا کردند.

یز غضنفری به جای علی قاسمی  عز

معاون سیاســی نمایندگی ولی فقیه در سپاه در این 
جلسه با اشاره به مأموریت جدید این معاونت مبتنی 
بر رویکرد جهادی و جهاد تبیین بر اســاس بیانات 
رهبر معظم انقالب اظهار داشت: »امروز به دلیل 
تمرکز دشــمن در جنگ شناختی بر لجن پراکنی و 
ســیاه نمایی برای نسل جوان که پاسداران، خانواده 
و بســیجیان هم مصون از این تهاجم نیستند، باید 
توجه داشته باشیم در شرایطی که در جنگ اقتصادی 
 ناکام شده، جبهه جدیدی را باز کرده 

ً
دشمن عمال

است.«
ســردار دکتر یدالله جوانی افزود: »جمهوری 
 
ً
اســالمی در اثر مقاومت و شرایطی که دارد، عمال

وارد فضایی شــده که ناکارآمدی تحریم ها در حال 
رقم خوردن اســت و لذا تنهــا راه باقی مانده برای 
دشــمن همین نوع جنگ شــناختی و سیاه نمایی 
است.« سردار جوانی گفت: »راهبرد مقابله با این 
جنگ، جهاد تبیین اســت که ســپاه در آن پیشگام 
است و نماینده ولی فقیه در سپاه چندین جلسه این 
را مطرح کردند و این مأموریت تبیین را به معاونت 
سیاســی دادند و ما هم در معاونت سیاسی تا کنون 
چندین جلسه داشتیم و دنبال نقشه راه هستیم تا با 
عمل هوشمندانه تأثیر عملیات خود را باالتر ببریم.«
وی ادامه داد: »در ســطح ســپاه قرارگاه جهاد 
تبییــن، روایــت و بصیرت افزایی بــا فرماندهی 
حجت االســالم طیبی فر مبتنی بر تدابیر شخص 
نماینده ولی فقیه در سپاه به جهای قرارگاه روشنگری 

شکل گرفته است.«
ســردار جوانی با اشــاره به موضوع برگزاری 
این جلســه هم گفــت: »در این جلســه عالوه بر 
موضوعات هفتگی تکریم و معارفه هم داریم.« وی 
افزود: »ما طی دو ســه ماه گذشته با نگاهی که در 
مجموعه بود با پیش بینی اینکه برادر عزیزمان آقای 
علی قاسمی، جانشــین معاونت سیاسی به کمک 
دولت می روند، یکی از بهترین نیروهای معاونت را 
انتخاب و معرفی کردیم و برای طی مراحل کارهای 
الزم انجام شد.« وی از علی قاسمی به عنوان فردی 
مخلص، فرهیخته و کارآمد به اذعان همه همکاران 
معاونت سیاســی یاد کرد و افزود: »در این سال ها 
دوســتان معاونت به سبب شــدت مأموریت ها به 
مناطق مختلف کشور رفتند که آقای قاسمی یکی از 
این عزیزان بودند و همه عزیزان شــاهد تالش های 
ایشــان بودند.« وی گفت: »مسئولیت ایشان را در 
جهاد کشاورزی تبریک عرض می کنیم و هم تشکر 
ویژه برای همراهی در این ســال ها داریم، ایشان از 
نظر توانمندی، اخالق، روحیه جهادی، صداقت و 

پشت کار جزء بهترین نیروها بودند.«
ســردار جوانی در انتها خاطرنشان کرد: »برادر 
عزیز دکتر غضنفری از بــرادران خوب معاونت و 
چهره علمی و فرهیخته هستند که در این جابه جایی 
امیدواریم پویایی بیشتری در معاونت ایجاد کنند و به 
ویژه در مأموریت جهاد تبیین جهادگونه با همکاری 

همه مجموعه وارد عرصه شوند.«

عنصر جهادی  و کارآمد
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رضایت همسر

اوایل ازدواج مان برای شــهادتش 
دعا می کرد، می دیــدم که بعد از 
نمــاز از خــدا طلــب شــهادت می کند. 
نمازهایش را همیشــه اول وقت می خواند، 
نماز شــبش ترک نمی شــد، دیگر تحمل 
نکردم. یک شب آمدم و جانمازش را جمع 
کردم، به او گفتم: تــو این خونه حق نداری 
نماز شب بخونی، شهید می شی. دیگر هم 
نماز شــب نخواند! پرسیدم: چرا دیگه نماز 
شب نمی خونی؟ خندید و گفت: کاری رو 
که باعث ناراحتی تو بشه، تو این خونه انجام 
نمی دم، رضایت تو برام از عمل مســتحبی 
مهم تــره، اینجــوری امــام زمان)عج( هم 
راضی تره. بعد از مدتی برای شهادت هم دعا 
نمی کرد. پرسیدم: دیگه دوست نداری شهید 
بشی؟ گفت: چرا، ولی براش دعا نمی کنم! 
چون خود خدا باید عاشقم بشه تا به شهادت 
برســم. گفتم: حاال اگه تو جوونی عاشقت 
بشه، چیکار کنیم؟ لبخندی زد و گفت: مگه 

عشق پیر و جوون می شناسه؟
به نقل از همسر شهید

مرتضی حسین پور شلمانی معروف به )حسین 
قمی(30 شــهریور 1364 در شلمان استان 
گیالن به دنیا آمد. او از سال 139۲ در مناطق 
درگیری در عراق و ســوریه حضور داشت. 
او از فرماندهان محورهای عملیاتی »غوطه 
شرقی« دمشق در سال 139۲ بود. سال1393 
بــا ورود داعش به عــراق، وی به عراق اعزام 
شــد و جزء اولیــن افرادی بود کــه به همراه 
حاج قاسم در پدافند بغدادـ سامرا مشارکت 
داشت. ســرانجام در تاریخ 16 مرداد 1396 
در منطقه تدمر ســوریه در جریان فرماندهی 
نیروهای عراقی کشــته شد. شهیدحاج قاسم 
ســلیمانی می گفت: »حســین قمی عاشق 
گمنامی بود؛ اما این رسالت بعد از شهادت از 
دوشش برداشته شد و اکنون رسالت ما خارج 

کردن شهید از گمنامی است.«

بلندای رضایت

ســفره ماه رجب دارد جمع می شــود. بعضی ها 
گوشــه ای نشســته اند و به انــدازه تکه نانی هم از 
این ســفره پربرکت ارتزاق نکرده اند. برخی دیگر 
بار و بندیل هزار ســاله  از این سفره برداشته اند. با 
 روزی می رســد که  آن کسی هم 

ً
این همه، مطمئنا

که توشــه ای برنداشــته، غصه دار می شود که چرا 
کوله بارم را پر نکرده ام؛ هم آنکه به قدر هزار سال 

بار زده، پشیمان می شود که چرا کم برداشته ام.
اما تو بهتر می دانی! آدمی که در دام کم و زیاد ها 
اســیر افتاده، آدمی است که در بن بست ثواب ها و 
برداشــت ها و جمع کردن ها گیر افتاده است؛ چرا 
که  آدمی اگر روح و تنش را شــریف تر از ســود و 
زیان های تاجرمآبانه  ببیند و تنها نگاهش به رضایت 
و تسلیم گره بخورد، برنده این بازی هستی است؛ 
آدمی که آســیاب عبادتش فقط برای رضای خدا 

بچرخد نه برای ثواب ها و پاداش ها.
آقاجانم! این درسی اســت که از مکتب شما 
یاد گرفته ایم؛ مکتبی که در آن عاشــقان را عیاری 
دیگر داده اند؛ عیاری به شــیرینی آیه »ارجعی الی 
ربک راضیه مرضیه«، آیه ای که نگین زندگی آدمی 
است که در پله ای باالتر از ثواب ها و پاداش ها گام 

برداشته  و در بلندای رضایت ایستاده است.

حسن ختام

   قبیله عشق    

امام سجاد)ع( فرمودند: همانا معرفت و کمال دین مسلمان در گرو رها کردن سخنان و حرف هایی است 
که به حال او و دیگران ســودی ندارد. همچنین از ریا و خودنمایی دوری جســتن و در برابر مشکالت 

زندگی بردبار و شکیبا بودن و نیز دارای اخالق پسندیده و نیک سیرت بودن است.
تحف العقول، ص۲۰۲

کمال و معرفت انسان
   صادقانه    

همیشه آغاز از یک در بسته، کوچه بن بست، یا ناامیدی شروع می شود. آغاز کردن، به معنی پایان دادن به 
شرایط قبلی است. وقتی خدا شروع یک راه و آغاز یک مسیر را به انسان نشان می دهد، باید از پایان ها و 
درهای بسته عبور کرد؛ چرا که مسیرهای روشن و درهای جدید گشوده خواهد شد. برای درهای بسته 

زندگی باید شکرگزار بود؛ زیرا آنها ما را به سمت درهای مناسب هدایت می کنند.

شکرگزاری
   صبحانه    

   تلخند    
 افزایش ۲5 درصدی قیمت  مترو/ 

در حالی که مترو وسیله نقلیه قشر آسیب پذیر است، این افزایش هزینه، پیامدهایی خواهد داشت!

به دنبال آرزویی، رؤیایی، دنیایی بهتر و 
حس غرور و وطن دوستی، سختی ها را 
پشت ســر بگذاری، از نامالیمات زندگی عبور 
کنی، پستی و بلندی را به جان بخری و تلخی ها 
را با جان و دل بپذیری و خار مغیالن این بادیه خم 
به ابروانت نیاورد، تا برســی بــه آنجا که باید و 
کیست که نداند »هر شبنمی در این ره صد موج 
خونفشان اســت«؟ روی صحبتم با شماست: 
»شهید سرهنگ دوم صادق فالحی« و همراهت 
»شهید ســروان علیرضا حنیف زاد« که به عشق 
آموختن پرواز و اوج گرفتن در آســمان، کنارت 
 نشســته بــود تــا از تــو بیامــوزد و چــه زیبا

 آموخت.
زمان امتحان زودتر از آنچه منتظرش بودید، 
رســید و هر دو ســربلند شــدید و به درجه ای 
رسیدید که حســرت زمینی هاســت و درسی 
 به ما آموختید، که برایش از جان مایه گذاشــته 

بودید.

خبــر کوتــاه بــود و اندوهش طوالنــی...! 
هواپیمــای آموزشــی جنگنــده اف۵ ارتش در 
ورزشــگاهی ســقوط کرد و خلبان و همراهش 
به درجه رفیع شــهادت نائل شــدند. سقوط نام 
زمینی هاست و صعود برازنده شما... خبر کوتاه 
بود، اما تا رسیدن به این نتیجه فقط خدا می داند 
که چه سختی ها کشیده بودی و چه نجواها که با 
او نداشــتی...؟ از همه آنها می گذرم، از هر چه 
تالش کرده بودی و هر چه سختی کشیده بودی، 
که همه انسان های آزاده و شجاع برای رسیدن به 
آرزوهای شان تالش می کنند، با سال های گذشته 
و روزهای عمــرت کاری ندارم، تنها نکته ای که 
از لحظه شنیدن خبر مرا و تمام مردم را در بهت 
و اندوه فرو برده اســت، همــان دقایق آخر عمر 

شماست. دقایقی که حتی تصورش هم برای ما 
سخت و دور از ذهن است. دلم می خواهد بدانم 
چند بار در همــان زمان کوتاه لبخند دخترت را 
مرور کردی، آرزوهایت را، چشم انتظاری مادر 
و همســر و خاطرات شیرین و تلخت را، چقدر 
در آن ثانیه های کوتاه با خودت جنگیدی تا بتوانی 
مهم ترین درس زندگی را به ما بدهی و در قبالش 
از همه آنها که نوشــتم، عبور کردی؟ مرگ  این 
مبهم تریــن اتفاق هر آدمی را، با چشــمانی باز 
پذیرفتی تا فاجعه ای دل شهر و وطن و کشورت را 
نلرزاند! تو از آنچه داشتی، گذشتی تا خانواده های 
بی شماری را داغدار نبینی! و چه می توان به این 
شــجاعت لقب داد جز اینکه تو نیز به تأسی از 
شهیدان کشورمان، جان برکف به مصاف نفس 
رفتی و پیروز شدی؟ تو به ما آموختی که دنیا هنوز 
با وجود تو و هزاران انســان همانند تو، با معنای 
از خودگذشتگی و ایثار بیگانه نشده است، چرا 
که پرواز از قفس تن را به عاشــقانه ترین شکل به 
نمایش گذاشتی، که تو شاگرد مکتب بابایی ها و 

شیرودی ها بودی وچه زیبا نغمه سر دادید:
من حسرت پرواز ندارم به دل، آری

در من قفسی هست که می خواهدم آزاد

   یادمان    

واز در سقوط پر

نفیسه محمدی
دبیر گروه جوان

با شیوع ســویه جدید کرونا به نام امیکرون و ابتالی بیشتر کودکان به این 
سویه الزم است نکاتی را در تغذیه مبتالیان مورد توجه قرار داد. حداقل دو 

تا سه میان وعده در اختیار فرزند بیمارتان قرار دهید. 
بهترین میان وعده ها عبارتند از: میوه، آب میوه، لقمه های کوچک ساده، 
مانند نان و پنیر و ســبزی. برای کودکان باالتر از ســه سال ساالد میوه از 
انواع میوه های رنگارنگ فصل، مانند تکه های کوچک پرتقال، سیب، موز 
و کیوی درســت کنید. روزانه دو تا سه لیوان آب میوه تازه )آب مرکبات( 

برای فرزندتان تهیه کنید. 
بهتریــن غــذا بــرای کــودکان و نوجوانــان غذاهای نرم و ســبک 
اســت، مانند انواع فرنی، انواع ســوپ )سوپ جو، ســوپ دال عدس، 
ســوپ ورمیشــل(، حلیم، تخم مــرغ و... . بــرای تحریک اشــتهای 
کــودکان، ظرف غذای آنــان را تزیین کرده و از ســبزیجات رنگی برای 
دورچیــن آنها اســتفاده کنیــد: نخودفرنگی، فلفل دلمــه ای، گل کلم، 
 گوجه فرنگــی، هویج، کدو، لبو و شــلغم برای تزیین غذاها مناســب 

هستند.
 تــا حد امکان مایعات فراوان به کــودک بدهید. مصرف مکمل های 
روتین کودک و نوجوان تان را )اعم از قطره A+D، مولتی ویتامین، ویتامین 
D و...( ادامه بدهیــد. از مکمل های غذایی پر پروتئین و پرکالری )قابل 
تهیه از داروخانه ها( به غذای فرزندتان اضافه کنید یا با حل کردن در شیر 

به او بخورانید.
برای دریافت ریزمغذی ها و انرژی بیشتر می توانید به غذای فرزندتان 
)مانند شیر، فرنی یا سوپ( شیرخشک، تخم مرغ آب پز رنده شده و پودر 
مغز بادام اضافه کنید. اضافه کردن کشــک به ســوپ می تواند پروتئین و 

کلسیم بسیار خوبی را برای فرزندتان فراهم کند. 

    سالمت    

ون  کودکان و امیکر
زهرا وحیدی نیا

کارشناس علوم تغذیه

 اقرأ باسم رّبک
به مناسبت مبعث رسول اکرم)ص(

 امروز قلب عالم و آدم حرای توست
این کوه نور شاهد حرف خدای توست

مکه دگر برای بزرگیت کوچک است
فریاد کن رسول که دنیا برای توست

اقرأ باسم رّبک یا ایها الرسول
قرآن بخوان امین، که همین آشنای توست

الت و هبل برای تو تعظیم کرده اند
وقتی که قلب سنگی ُعزی فدای توست

خورشید و ماه بین دو دست تو دلخوشند
یعنی تمام تکیه عالم عصای توست
بعد از هزار سال دگر می شناسمت

وقتی که جای جای دلم رّد پای توست
فریادتان تمام زمین را گرفته است

امروز هر چه می شنوم از صدای توست

محمود ژولیده

فنعم االمیری...
به مناسبت والدت امام حسین)ع(
چه خوب است آب و هوایی که دارید

همیشه بهشت است جایی که دارید
الهی روی خلوتی هم نبیند

شلوغی این کوچه هایی که دارید
مجال عرق ریختن هم ندادید
به پیشانی این گدایی که دارید

نمی خواهم اصال بفهمم که ما را
کجا می برد رد پایی که دارید
ً
همین که شما می بریدم، یقینا

شبی می رسم تا خدایی که دارید
از امروز نامه رسان حسین است

پر فطرس بینوایی که دارید
برایم هوای بهشتی باال

حرام است با کربالیی که دارید
شما با خدا با خدا با خدایید

و من با شمایم شمایی که دارید 
مرا خیمه کربال می نویسید

دخیل حسینیه ها می نویسید
دل بی قرار اختیاری ندارد

اسیر است و راه فراری ندارد
مقامات عاشق فنا می پذیرد
اگر هم بمیرد مزاری ندارد

کسی که بنا نیست بی سر بمیرد
چه بهتر دل بی قراری ندارد

دل بی حسین اصل و فرعش زیادی است
شبیه درختی که باری ندارد

دل بی حسین از گل بدترین هاست
دل بی حسین اعتباری ندارد

بود ذکر سجاده هر فقیری
امیری حسین فنعم االمیری

علی اکبر لطیفیان

   کتیبه سبز    

حسن نوروزی
نویسنده  پرسش: در مراحل اولیه ازدواج و در صحبت های ابتدایی بهتر است 

چه نکاتی مطرح شود؟

پاســخ: در زندگی با شخصیت های واقعی زن و شوهر سر و کار دارید و جایی برای 
رؤیاپردازی نیســت، پس باید به تفاوت های قبل از ازدواج خوب توجه کنید و بعد از 
ازدواج بیشــتر به شباهت ها اهمیت دهید؛ زیرا توجه به تفاوت ها به انتخاب عاقالنه 
کمک می کند و اهمیت دادن به شباهت ها بعد از ازدواج موجب محکم شدن ارتباط 
و صمیمیت زن و شــوهر می شود. نکاتی که بهتر اســت در صحبت های ابتدایی در 
مراحل اولیه ازدواج مطرح شــود: 1ـ پرونده های گذشــته در هر دو طرف بسته شده 
باشــد، در صورت سابقه شکست عاطفی آمادگی برای شروع یک رابطه مهم است. 
 ۲ـ اطالعات کافی درباره ســالمت روان و جسم از جانب هر دو طرف کسب شود.
 3ـ تناسب فرهنگی خانواده ها موضوع مهمی ست که بهتر است سنجیده شود، حتی 
بهتر است سالمت خانواده از ُبعد روان نیز بررسی شود. ارتباطات خانوادگی و اعضای 
آن و میزان صمیمیت و گرمی روابط بسیار حائز اهمیت است. 4ـ سطح تحصیالت و 
توقعات در یکدیگر را در نظر بگیرید و فهرست مشخصی تهیه کنید. ۵ـ درباره سطح 
درآمد و میزان خرج کردن دو طرف باید دقیق و شــفاف صحبت شــود. 6ـ دو طرف 
باید درباره اعتقادات مذهبی خود به روشنی گفت وگو کنند. ۷ـ در مورد مکان زندگی 
وحتی فرزندآوری هم باید صحبت شود. 8ـ مشاوره پیش از ازدواج را جدی بگیرید و 
با انجام تست های خودشناسی به شناخت کافی و الزم خود و طرف مقابل دست پیدا 
 طرفین این را بدانند که عجله در امر ازدواج طبیعی نیست. 

ً
کنید. 9ـ در نهایت حتما

مراقب باشید که ازدواج اهرم فشاری برای فرار از موضوعی در زندگی نباشد. ازدواج 
اتفاق پیچیده ای اســت که افزون بر هیجان و عشق برای ورود به آن، نیازمند شناخت 
یکدیگر هم هست. سؤاالت و خواســته ها و نیازها بهتر است شفاف و روشن حتی 
فهرست شده، در جلسات متمادی در منزل یا بیرون از منزل در موقعیت های مختلف 

از جانب دو طرف و خانواده ها مطرح شود.

   راه نرفته    

انتخاب با چشم باز


