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تنها راه پیش روی صهیونیست ها کدام است؟

»تل آویو شب بسیار سختی را سپری کرد.« این جمله »نفتالی بنت« 
نخست وزیر رژیم صهیونیستی را که صبح روز جمعه، 19 فروردین در 
واکنش به عملیات شب قبل در تل آویو به زبان آورد، به خاطر بسپارید؛  جمله ای 
که در آینده به احتمال بســیار قوی به این صورت تکرار خواهد شد: »تل آویو 

روزها و شب های بسیار سختی را سپری می کند!«
عملیات قهرمانانه و بی نظیر یک جوان فلسطینی مظلوم و بزرگ شده در اردوگاه 
آوارگان فلسطینی،  که به تعبیر »احمد االبراهیمی« عضو هماهنگ کننده جبهه 
مقابله با عادی ســازی روابط با دشمن صهیونیستی، تمامی معادالت را بر هم 
زده؛ نشان می دهد مبارزه فلسطینی ها با رژیم صهیونیستی وارد مرحله جدیدی 
شده است. عملیات های پی در پی فلسطینی ها در درون سرزمین های اشغالی، 
موجی از وحشت را در میان صهیونیست ها از یک سو، و موجی از خوشحالی را 

در میان فلسطینی ها و طرفداران شان از دیگر سو به دنبال داشته است.
در سلســله عملیات های انجام شــده تاکنون،  تعدادی صهیونیست با هویت 
اغلب نظامی کشــته و زخمی شده اند. روند قدرت یابی فلسطینی های مظلوم 
برای مقابله با اشــغالگران، روندی غیر قابل کنترل و توقف ناپذیر شده است. 
تمامی گروه های مقاومت فلســطینی در واکنش به عملیات اخیر در تل آویو، با 
صدور بیانیه ها یا انجام مصاحبه از ســوی شخصیت های برجسته آنان،  بر یک 
نکته مشترک تأکید کرده و آن، اینکه »عملیات تل آویو واکنش طبیعی به جنایات 
رژیم صهیونیستی بود.« تأکید دیگر در این بیانیه ها و اظهارنظرها، ادامه مبارزه 
با رژیم صهیونیســتی تا رســیدن به یک هدف مقدس و آن هم آزادی فلسطین 

است./ادامه در صفحه دوم

دکتر یدالله جوانی
نگاهمدیر مسئول

۲

سال بی باران
نگاهی به خشکسالی و راه های عبور از آن پرونده

۸-۹

بارشهایپیشرو
کمآبیراجبراننمیکند

رئیس سازمان جهاد خودکفایی نیروی زمینی سپاه
در گفت وگو با صبح صادق

امروزدرمسیرپیشرفت
هیچگلوگاهینداریم



شماره ۱۰۴2 |  دوشنبه  22 فروردین ۱۴۰۱

سیاست
2

از آذرماه ســال گذشته که دولت ســیزدهم مذاکرات 
هســته ای را با طرف هــای برجام در ویــن آغاز کرد، 
تاکنون چندین بار متوقف شــد. هر بــار، به موازات 
علت تراشی ها و بهانه سازی های طرف غربی، جریان 
 به همان سبک و سیاق 

ً
سیاســی ای در داخل هم تقریبا

به جای متهم کردن آمریکا، دولت و تیم هسته ای ایران 
را آماج نقد و مقصر و عامل توقف معرفی کردند. اولین 
دور مذاکــرات وین در آذر مــاه و آخرین مذاکرات در 

اسفند ماه سال گذشته را مقایسه کنید! 

اولیــن گفت وگــو دولــت ســیزدهم با  طرف هــای برجــام که از حیث سلســله 1
مذاکرات، دوره هفتم به شــمار می آمــد، در ۸ آذر 
۱۴۰۰ شروع شد؛ اما وقتی این مذاکرات پس از پنج 
روز متوقف شد، رســانه های غربی عملیات روانی 
گســترده ای را شــکل دادند و بــا دادن آدرس غلط 
پیش نویس ایــران را عامل قفل شــدن گفت وگوها 
دانستند. در همین راستا، برخی جریان های سیاسی و 
محافل مطبوعاتی در داخل نیز با متهم ســازی تیم 
ایران اعالم کردند: »شکست دور هفتم مذاکرات، 
دستپخت نه چندان دلچســپ کنی در وین« بود! و 
ایــران هیچ پلن B ندارد. همیــن جریان که پیش از 
مذاکرات با صدور بیانیه ای به دولت سیزدهم فشار 
می آورد که »هرگونه درنگ در بازگشت به برجام، جز 
خسارت به بار نخواهد آورد«. با توقف مذاکرات نیز 
آن را فرصت سوزی و خسارت بار توصیف می کرد. یا 
روزنامه شــرق طرح اینکه علی باقری »دیپلماتی نه 
چندان رسانه ای« است، تالش بر القای این مسئله که 

غیرحرفه ای بودن وی عامل شکست مذاکرات بود!

 با وجود تبلیغات سیاســی از ناحیه خارج و 
داخل و مقصرنمایی، دور هشتم مذاکرات با 2

مبانــی دور هفتــم گفت وگو شــروع شــد و با وجود 
رفتارهای ایذایی آمریکایی ها، همه طرف ها از روند آن 
ابراز خرسندی می کردند. با این وصف، در حالی که 
همه طرف های مذاکرات هسته ای در نیمه دوم اسفند 
اعالم می کردند که بیشــتر مسائل حل شده و به توافق 
نزدیک شده ایم، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا 
خبر توقف مذاکرات وین را اعالم و عوامل خارجی را 
دلیل این وقفه قلمداد کرد. از این زمان دستگاه تبلیغاتی 
آمریکایی و اروپایی به صورت پرحجم با دادن آدرس 
اشتباه در خواست تضمین روسیه را عامل اصلی وقفه 
القــا کردند. متعاقب آن برخــی جریان های داخلی و 
مطبوعات آنها هم در همین سناریو، تبلیغات گسترده ای 
راه انداخته و در آن روســیه را مقصر اصلی دانستند و 
دولت را به روســی گرایی و زیر پا گذاشــتن اصل »نه 

شرقی نه غربی« متهم کردند! 
پس از این بازی آمریکایی، روایت سازی دیگری از 
عامل توقف به میان کشیده شد. جن ساکی، سخنگوی 
کاخ سفید در ابتدای ســال جاری گفت: »ارزیابی ما 
 
ً
این است که مســئولیت نهایی کردن این توافق کامال
بر عهده ایران اســت!« آنها با این موضع گیری، افکار 
عمومی ایران را تحریک کردند که مقصر اصلی توقف 
را پیدا کنند. ســپس در یک بازی فریب جدید آدرس 
توقف، درخواســت ایران برای لغو تحریم های سپاه 
داده شد و این گونه وانمود کردند که اگر سپاه موافقت 
کند که همچنان در فهرســت تروریستی باقی بماند، 
مسئله حل خواهد شــد. حال آنکه دولت سیزدهم از 
همان ابتدا تأکید داشــت، لغو تمام تحریم های اعمال 
شــده علیه جمهوری اسالمی ایران جزء خطوط قرمز 
است؛ اما جریان های مخالف و رقیب دولت سیزدهم، 
این موضــع صریح دولت را نادیده گرفته و به جای آن 
بهانه سازی کاخ سفید برای فرار از رفع همه تحریم ها 
و ارائــه تضمین های معتبر را پذیرفتنــد و به صورت 

القایی سپاه را عامل اصلی حل مسائل هسته ای و رفع 
مشکالت وانمود کردند! 

با وجــود این، از زمان توقف مذاکرات، دنباله روی 
ارادی و غیرارادی این جریان از عملیات روانی غربی ها 
به این موضوع منحصر نشد، از جمله وقتی غربی ها و 
رســانه های آنها، ایران را به فرسایشی کردن مذاکرات 
متهم کردند، این جریان طبق معمول به جای فشار بر 
آمریکا، ایران را به طوالنی کردن بدون دلیل مذاکرات 
متهم کرد؛ برای نمونه، در یکی از یادداشت ها نوشتند: 
»مذاکرات برجام بــدون هرگونه دلیــل موجهی در 
روندی فرسایشــی گرفتار افتاده و از این جهت احیای 
توافق با تأخیر زیادی روبه رو شــده اســت. تأخیر در 
امضای برجام به سود دشمنان این توافق است و حتی 
می تواند اصل آن را به مخاطره بیندازد. تأخیر و تعلل 
و تردید در امضای سریع برجام به مثابه از دست دادن 
این فرصت تاریخی است و از دست دادن این فرصت 

نیز بدون تردید پشیمانی تاریخی به بار خواهد آورد!« 

 مقصرسازی ایران در حالی صورت می گیرد 
 مشخص و روشن است. ۳

ً
که واقعیت ها کامال

ایــن واقعیت ها متأســفانه در تحلیل های جریان های 
مخالف عامدانه مغفول می ماند؛ از جمله می توان به 
موضع مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اشاره کرد 
که گزارش داده بود طرح خواسته های جدید از سوی 
آمریکا موجب عصبانیت و شــگفتی تیم ایران شــده 
است. همین موضع را چینی ها هم اعالم کرده بودند که 
آمریکا مقصر وضعیت ایجاد شده است و از واشنگتن 
خواســت به نگرانی مشــروع ایران در مذاکرات وین 
پاسخ دهد؛ اما متأسفانه این جریان ها در طول شش و 
هفت ماه اخیر کوچک ترین انتقادی از آمریکا و رفتار 
متکبرانه و مزورانه آنها نکردند. اگر مواضع آنها با اصول 
دیپلماســی و مذاکره ارزیابی شود، بدون تردید به نفع 
چانه زنی آمریکایی ها و به ضرر ایران تلقی می شــود؛ 
زیرا سر جمع مواضع آنها حاوی این پیام به طرف های 

غربی است که دولت ایران باید برای راضی کردن افکار 
عمومی، از خواسته های خود کوتاه بیاید و دستیابی هر 
چه سریع تر به نتایج مذاکرات را در اولویت خود قرار 

دهد. 

واکاوی الیه های بهانه سازی های آمریکا این  ، رفع تحریم ها ۴
ً
حقیقت را بیان می کند که اوال

به گونه ای نباشد که به عادی ســازی تجارت با ایران و 
 ،

ً
انتفــاع اقتصادی کامــل ایــران منجر  شــود. ثانیا

تضمین هایی معتبر نیز داده نشــود که دست آنها را در 
آینده ببندد. در هر صورت، بهانه سازی آمریکایی ها از 
طریق ایجاد وقفه در مذاکرات بدین معنا نیست که آنها 
نیازی به برجام ندارند و اگر ایران کوتاه نیاید، برجام از 
اساس نابود خواهد شد و به تعبیر اصالح طلبان فرصت 
تاریخی از دست خواهد رفت؛ بلکه رفتارشناسی کاخ 
سفید حداقل از زمستان سال ۱399 تاکنون نشان داده 
اســت که آنها به شدت به توافق نیازمندند و تا آنجا که 
شرایط اقتضا می کند تالش دارند از طریق بهانه تراشی 
و رفتارهای زیگزاگی و با تحریک افکار عمومی، فضا 
را به گونه ای سازمان دهند که با فشار بر مذاکره کنندگان، 
آنها را مجبور به تصمیم گیری در چارچوب مؤلفه های 
مورد نظر واشــنگتن کنند یا توافقی را رقم بزنند که با 
ایجاد انتفاع اقتصادی برای ایران امکان مانور با سالح 

تحریم از واشنگتن سلب نشود.
بنابراین، دو عامل می تواند بازی های فریب آمریکا 
را بی تأثیر کند: الف ـ فهم دقیق از نیاز ضروری آمریکا 
به برجام و اینکه شرایط زمانی به نفع آنها نیست، ب ـ 
باور به این حقیقت که جمهوری اســالمی می تواند از 
طریق خنثی سازی تحریم ها، بهبودی نسبی در وضعیت 
اقتصادی کشــور ایجاد کند. موضع وزارت خارجی 
ایران مبنی بر اینکه »ما ملت صبوری هستیم ولی تا ابد 
صبر نمی کنیم« و مواضعی از این دســت در داخل از 
ســوی همه جریان ها در خنثی سازی سناریوی آمریکا 

بسیار تأثیرگذار است.

وضعیت سیاســی عراق وارد مرحله حســاس و 
سرنوشت سازی شــده اســت. با گذشت بیش 
از شــش ماه از برگزاری انتخابات پارلمانی این 
کشور، همچنان فرآیند تشــکیل دولت و به ویژه 
انتخاب رئیس جمهــور و متعاقــب آن انتخاب 
نخست وزیر و کابینه جدید در هاله ای از ابهام قرار 
گرفته است. آنچه مسلم است، اینکه تداوم روند 
کنونی، کشور عراق را با چالش های جدی مواجه 
خواهد کرد.  انتخابات پارلمانی عراق از سه جنبه 
با انتخابات گذشته در این کشور متفاوت بود و این 
تفاوت ها منجر به ادامه دار شــدن روند بن بست 
سیاسی موجود شده است. این تفاوت ها عبارت 

بودند از:
ـ قانون جدید انتخابات که به صورت حوزه ای و 
آرا برحسب شخص محوری تغییر پیدا کرده بود؛

ـ الکترونیکی برگزار شدن انتخابات که به ایجاد 
شبهات مختلفی از حیث صحت انتخابات منجر 

شد؛
ـ نبود وحدت بین جریان های شیعی و پراکندگی 
و تعدد در معرفی کاندیداها که تا به امروز نیز ادامه 

دارد.
پس از انتخابات ســه اقدام اساســی از ســوی 
جریان های شیعی به جز جریان صدر برای خروج 

از این بن بست صورت گرفت:

وحدت تمام گروه های شــیعی منهای  صــدر تحــت عنــوان اطار تنســیقی 1

)چارچوب هماهنگی(؛
اطار تنسیقی؛ 2 همراه کردن بخشی از جریان کردی با 

تعامل با برخی جریان های سنی همچون  اگرچه ۳ العزم خمیــس خنجر؛  جریان 
جریان عزم بعد از دخالت های برخی دولت های 
منطقه همچون امارات و ترکیه به ائتالف سه جانبه 

صدر، بارزانی و حلبوسی پیوست.
این اقدامات و ائتالف های چندگانه ســبب شد 
که جریان شیعی به دو قسم تقسیم شود و هر یک 
برای تشکیل دولت با سایر احزاب ائتالف بستند. 
جریــان صدر با تمام تالش هــای صورت گرفته 
همچون برگزاری جلسات با خود مقتدی صدر 

حاضر به ائتالف با سایر جریان های شیعی نشد 
و با حلبوسی و بارزانی ائتالف کرد. این وحدت 
برای انتخاب رئیس پارلمان جواب داد و مقتدی 
صدر به این گزاره رســید که بــا این ائتالف توان 

تشکیل دولت را نیز خواهد داشت. 
بعد از این اقدام ائتالف ســه گانه و زیرپاگذاشتن 
برخی اصول توافقی میان جریان های سیاســی، 
همچون عدم انتخاب رؤســای سابق ثالثه، سایر 
جریان ها همچون اطار تنسیقی را به سمت ائتالف 
با برخی جریان های سیاسی و مستقلین سوق داد. 
مهم ترین اقــدام ائتالف ســه گانه، معرفی گزینه 
ریاســت جمهوری از ســوی حــزب دموکرات 
کردســتان بود. این در حالی است که بنابر عرف 
موجود در عراق، رئیس جمهور از حزب اتحادیه 

میهنی باید انتخاب شود؛ اما بارزانی بنابر پشتوانه 
صدر و حلبوســی بــه فکر معرفــی گزینه برای 
ریاست جمهوری افتاد و هوشیار زیباری را معرفی 
کرد که به دلیل فساد اقتصادی از سوی دیوان عالی 
رد شد. این اقدام حزب دموکرات با واکنش حزب 
اتحادیه میهنی مواجه شد و توافقاتی را که میان دو 
حزب در بحث تقسیم قدرت صورت گرفته بود، 

با چالش های اساسی مواجه کرد.
با وقوع این اتفاقات و پایبند نبودن ائتالف سه گانه 
به اصول توافقی با ســایر جریان ها، جریان اطار 
تنســیقی و جریان اتحادیه میهنی از مشارکت در 
انتخاب رئیس جمهور ســرباز زدند. با اقدام این 
دو جریان و همراهی برخی مســتقلین، جلسات 
پارلمان برای انتخاب رئیس جمهــور تاکنون به 
حدنصاب نرسیده است. براساس قانون اساسی 
عراق، رئیس جمهور باید دوسوم آرای نمایندگان 
را کســب کند. این در حالی است که این تعداد 
برای رئیس مجلس نصف به عالوه یک اســت. 
به همین علت بود که ائتالف سه گانه در انتخاب 
مجدد حلبوســی برای ریاســت پارلمان موفق 

شدند.
با توجــه بــه مهلــت ۴۰ روزه صدر به ســایر 
جریان های شیعی برای تشکیل دولت و همراهی 
نکردن وی با اطار تنسیقی دورنمای تشکیل دولت 
در عراق همچنان مبهم خواهد بود. تشکیل دولت 
و انتخاب رئیس جمهور فقط با وحدت و حضور 
همه جریان های سیاسی میسر خواهد شد و در این 
راستا نباید هیچ جریانی را نادیده گرفت. در این 
میان یکی از مهم ترین جریان های سیاسی عراق 
جریان صدر است که به هیچ وجه نباید خارج از 

فرآیند تشکیل دولت بماند.

نگاه

سیامک باقری
 عضو شورای  سیاست گذاری

 صبح صادق

آدرسغلط!

بنبستسیاسیدرعراق

نگاهی به موضوعات مطرح شده در فضای سیاسی و رسانه   ای درباره توقف مذاکرات

احد کریمخانی
عضو شورای 

 سیاست گذاری صبح صادق

   نیم نگاه    

تنها راه پیش روی 
صهیونیست ها کدام است؟

ادامــه از صفحه اول/ طارق ســلمی، 
ســخنگوی جنبش جهاد اسالمی در پی 
تل آویو می گویــد: »عملیات  عملیــات 
تل آویو بیانگر پایبندی ملت فلســطین به 
ســرزمین خود و تالش ملت برای آزادی 
آن از چنگال رژیم غاصب صهیونیســتی 
است. ملت فلسطین تسلیم و عقب نشینی 
نخواهــد کــرد و به جهاد و مبــارزات تا 

آزادسازی اراضی ادامه خواهد داد.«
فلسطینی ها بیش از هر زمان دیگر به آزادی 
فلسطین و قدس شریف امیدوار شده اند. 
این امیدواری برای آزادی سرزمین اشغال 
شده فلسطین از بحر تا نهر،  یک پیام واضح 
و قطعی برای صهیونیست های اشغالگر 
دارد و آن، اینکه »اشغالگران باید بروند!« 
محمد شــلح، عضو ارشد جنبش جهاد 
اسالمی فلسطین در پی عملیات قهرمانانه 
تل آویو،  ضمن تبریک این عملیات و اشاره 
به خیانت ســران کشورهای عربی همراه 
شده با رژیم صهیونیســتی گفت: »ما در 
حال نزدیک شــدن به پیروزی هســتیم و 
اشغالگران در ســرزمین فلسطین جایی 

ندارند.«
اما نکته بسیارمهم،  آنکه رژیم صهیونیستی 
در کنار این وضعیت بســیار شــکننده و 
غیرقابــل کنترل در درون ســرزمین های 
اشــغالی،  دچار ضعف و ناتوانی شدید و 
انکارناپذیر در مقابله با چالش های جدی 
امنیتی خود در محیط منطقه ای شده است. 
رونــد تحوالت در منطقــه و قدرت یابی 
فوق العاده باالی محور مقاومت، به طور 
کلی موازنه قدرت را بــه ضرر این رژیم 
غاصب و کودک کش تغییر داده و این روند، 
 نه تنها بازگشت ناپذیر بوده، بلکه در گذر 
زمان تمام راه های تنفسی صهیونیست ها 
را مســدود خواهد کرد. تکیه گاه هایی که 
رژیم صهیونیستی در هفت دهه گذشته با 
پشــتوانه آنها، به انواع جنایت و آدم کشی 
 دســت  می زد،  یکی پــس از دیگری در 
حال سست شــدن و فروریختن هستند. 
آمریکا روند افول بازگشــت ناپذیر را طی 
می کنــد و هیچ چاره ای جز فــرار از کل 
منطقه ،  همانند فرار خفت بار از افغانستان 
ندارد. کشــورهای اروپایــی و همچنین 
خود آمریکا،  به شــدت درگیــر بحران و 
جنگ اوکراین شــده و این جنگ، عالوه 
بر آشکارسازی ضعف های غرب،  سایش 
بیشتر قدرت های غربی را رقم می زند و در 
این میان، امنیت رژیم صهیونیســتی را از 
اولویت کشورهای اروپایی خارج می کند. 
متحدان منطقه ای رژیم صهیونیستی که با 
آشکارســازی و عادی سازی روابط با این 
رژیم،  در توهم قدرت یابی به سر می برند، 
بیش از هر زمان دیگری برای ادامه حیات 
دچار ضعف و ناتوانی شده اند. بنابراین با 
یک نگاه راهبردی و آینده پژوهانه می توان 
گفت، رژیم صهیونیستی بسیار زودتر از 
آنچه تصور می شد، به زمان فروپاشی خود 
نزدیک شده اســت. اگر در بیش از هفتاد 
سال گذشــته، این فلسطینی های مظلوم 
و بی پناه بودند که هر شــب را به سختی 
ســپری می کردند، اکنون نوبت ســختی 
کشیدن های پی در پی، به صهیونیست های 
اشغالگر رسیده است. واقعیت آن است که 
تاب آوری  قدرت  دنیاپرست،   اشغالگران 
در برابــر این ســختی  ها و آمادگی برای 
پذیرش مــرگ را ندارند. بنابراین تنها راه 
پیش روی صهیونیســت ها و اشغالگران 
سرزمین فلســطین،  تن دادن به مهاجرت 
معکوس و فرار از سرزمینی است که آن را 

اشغال کرده اند.

   سرمقاله    

دکتر یدالله جوانی
مدیر مسئول
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سیاست
۳

دیدگاه

یکی از مؤلفه های بسیار مهم در ارزیابی 
ســاختارها و تحــوالت اجتماعــی و 
سیاسی در هر جامعه ای شناخت و تبیین 
نقش رهبــران به منزله عنصــر کلیدی 
در شــکل دهی به این تحوالت به شمار 
می آید؛ چــرا که با وجود شــکل گیری 
ساختارها و ایفای نقش آنها در تحوالت 
اجتماعی همچنان این رهبران هســتند 
کــه بــا قــرار گرفتــن در موقعیت های 
مدیریت  و  تصمیم سازی  تصمیم گیری، 
کالن به این تحوالت ســمت و ســوی 

خاصی می دهند. 
این مهــم به خوبی با پیاده شــدن نظریه 
والیت فقیه در جمهوری اســالمی ایران 
نمونه عینی پیدا کرده است و اصلی ترین 
رکن این نظام قلمداد می شود؛ اما آیا در 
نظام های جمهوری اســالمی دیگر این 
قاعده  ســاری و جــاری در بطن جامعه 

است؟ 
پاکستان، همسایه شرقی کشورمان یکی 
از نمونه هــای دیگــر با دارا بــودن نظام 
جمهوری اسالمی اســت که بیش از دو 
دهه قدمت بیشتری در تعریف جمهوری 
اســالمی نســبت به ما دارد؛ اما با رصد 
تحوالت سیاســی چند دهه اخیر متوجه 
می شــویم که دارا بودن نظامی مبتنی بر 
جمهوریت و اســالمیت بدون خاستگاه 
والیت فقیه، نظامی ابتر خواهد بود که در 
آن امنیت و ثبات کاالیی خریدنی خواهد 
شد که هرگاه همسو با منافع قدرت های 
بزرگ قدم برداشته شــود، این دو کاال را 
عرضه و در غیر این صــورت آن را دریغ 

خواهند کرد.
 پاکستان کشوری است مبتنی بر مدل نظام 
جمهوری اسالمی که البته با شاخصه های 
آن فاصلــه زیــادی دارد. در این کشــور 
فقدان رهبری مقتدر ســبب شده که این 
نقش را ارتش این کشور به همراه جریان 
اپوزیسیون همســو با غرب ایفا کنند؛ به 
نحوی که مجموع کارهای عمران خان، 
نخست وزیر پاکســتان از جمله سفر به 
روســیه و واکنش قاطع او در رد پیشنهاد 
غرب بــرای حمایــت از اوکراین با این 
بیان که »مگر ما برده شما هستیم که هر 
چه می گویید گوش کنیم« و عدم تمکین 
عمران خان در مسئله درخواست آمریکا 
برای احــداث پایگاه نظامــی در خاک 
پاکستان و نزدیک شدن به شرق و مسائل 
دیگری از این نوع موجب شــد که مورد 
خشم غرب قرار گیرد و سناریوی حذف 

وی از قدرت کلید بخورد.
 بنابرایــن، به راحتی از صحنه سیاســی 
پاکستان حذف خواهد شد. پاکستان که 
ارتشــی قدرتمند و مجهز به سالح اتمی 
دارد هم در صحنه داخلی از مشــکالت 
و مصائــب عدیده رنج می بــرد و هم در 
یکپارچگی  آن  صحنه سیاست خارجی 
و انســجام در میــان ارکان سیاســی را 
نــدارد و لذا بــا مطالعــه در احواالت و 
عاقبــت امر در مورد نخســت وزیرهای 
سابق که در قالب ترور و کودتا از صحنه 
سیاســی حذف شــده اند به خوبی این 
حلقه مفقوده، یعنــی رنج بردن از فقدان 
ولی فقیه به عنــوان رکن حافظ مملکت 
در مقابل کــوران رقابت های قدرت های 
بزرگ احســاس می شــود و لذا والیت 
فقیه یک ستون مستحکم برای صیانت از 
مملکت و انقالب اســت که در حفظ آن 
باید کوشا باشیم و به فرموده حضرت امام 
خمینی)ره( »پشتیبان والیت فقیه باشید تا 

آسیبی به مملکت شما نرسد.«

جمهوری اسالمی پاکستان 
منهای والیت فقیه؟!

 روزنه  

یاسر کوچک زاده
کارشناس سیاسی

   عکس و مکث   

خیال توخالی امنیت !/ نفتالی بنت از شهرک نشــینان رژیم صهیونیستی 
خواســته اســت هنــگام حضــور در محیط های عمومی، اســلحه داشــته 
باشــند! به زودی حمل اســلحه به محیط های خصوصی تان هم کشــیده 

خواهد شد...

تورم سرسام آور/ براساس نظرسنجی شبکه خبری سی ان ان، بزرگ ترین 
دغدغــه ایــن روزهای مردم آمریکا، تورم اســت که حتــی باالتر از جنگ 
روســیه و اوکراین قرار گرفته اســت. تورم در آمریکا، رکورد 40 ســاله 

خود را زده است!

چــو تختــه پاره بر موج، رها رهــا رها من!/ فیلمی که بــه تازگی از اولین 
روزهای ریاســت جمهوری بایدن منتشــر شــده است، نشــان می دهد او 
چگونه در مراسم استقبال از خودش، در یک گوشه به تنهایی رها شده 

و توجهات به سمت اوباماست!

مطمئنید ماه رو دیدین؟/ یکی از کاربران شــبکه های اجتماعی خطاب به 
سعودی ها گفت: شما پهپادهای یمنی در ارتفاع هزار متری را نمی بینید، 
انتظار دارید دیدن ماه و اعالم شــروع ماه رمضان را از ســوی شــما باور 

کنیم!

بــه فکر باشــیم/ اواخر هفته گذشــته بیشــتر شــهرهای کشــور یکی از 
آلوده ترین روزهای خودشان را سپری کردند. وزش باد و بارش های کم، 
ســبب شده اســت محیط زیست بسیار حساس شــود. در همین زمینه 

پرونده این شماره صبح صادق را بخوانید.

تــالش برای جدایی دو ملت/ حضور پرشــور اقشــار گوناگون مردم از دو 
ملیت ایرانی و افغانستانی در کنار هم در مراسم تشییع شهدای حادثه 
حرم مطهر رضوی، پایان خوش خیالی رســانه های معاند برای ماهی گیری 

از این حادثه بود

تسهیلگرجنایت!
نقش رسانه در گسترش تروریسم و افراط گرایی

جهانی شــدن و گســترش راهبرد اقتدارزدایی، 
بیش از گذشــته نقش رسانه ها را در کنترل افکار 
و مناسبات اجتماعی برجسته می کند. پیشرفت 
فناوری هــای نویــن ارتباطی، ســبب رهیافت 
هژمونیک بازیگران دولتی، ســازمان های ملی و 
غیرملی در مدیریــت اطالعات و نظم گفتمانی 

شده است.
اما در کنار فرصت ســازی جهــان مجازی، 
شاهد ظهور سایبر تروریسم و شکل گیری فضای 
تهدیدزا علیه منافع حکومت، دولت ها و تحریک 
احساســات ملی و مذهبــی در فرآیند عملیات 

روانی هستیم.
رشد کنشگری تروریستی در فضای رسانه ای، 
تجلی بسط تهدیدات امنیتی از بعد سخت افزاری 
به نرم و گسترش تروریسم فرهنگی، اجتماعی و 
سیاسی است. »آلوین تافلر« نظریه پرداز سرشناس 
آمریکایی، درباره نقش رسانه ها در فرآیند عملیات 
روانی در آینده معتقد اســت، وســایل ارتباطی 
عرصــه نبرد آینده را می ســازند که از گلوله های 

سالح های جنگی بسیار مرگبارترند.
جنــگ دوم خلیج فــارس یا جنــگ 2۰۰3 
آمریکا و انگلیس در عراق، مصادیقی از تقویت 
ابزار رســانه به جای ماشــین های جنگی است؛ 
برای نمونه، در جنگ عراق حضور حدود 5۰۰ 
خبرنگار متعلق به شبکه های سی ان ان، بی بی سی 
و فاکس نیوز، اســتقرارهزار خبرنگار در عراق، 
عربستان و کویت سبب شد تا با تولید پیام به نفع 
مقاصد دولت های متخاصم، اقدام به اقناع افکار، 
ارعاب عمومی، جاسوسی و مهندسی اجتماعی 

کنند.
گروه تروریستی داعش نیز به عنوان نسل دوم 
تروریسم جهانی اســت که با ترکیب قدرت نرم 
و ســخت و تســلط بر فناوری های اطالعاتی و 
ارتباطی به دنبال کسب مشروعیت و هویت سازی 
معرفی شــود. بر اســاس نظریه جامعه شبکه ای 
مانوئل کاستلز، پارادایم رسانه ای جدید، فرصت 
بدیعی را برای برساختن هویت های مقاومت از 

بنیادگرایی و افراط گرایی ایجاد کرده است.
استفاده تروریست ها از توئیتر و فیس بوک در 
جهت انتشار تصاویر گروگان ها، لحظات انفجار 
و کشتار، نقطه اصلی فعالیت داعش در انعکاس 
اقدامات خشونت آمیز و گسترش افراط گرایی بوده 
است؛ البته میزان موفقیت فیس بوک در گسترش 
اطالعــات تاکتیکی و عملیاتی، ســبب شــد تا 
سیاستمداران جهانی مجبور به اعتراض به مدیران 

اصلی فیس بوک شوند.
همچنین توئیتر کارکردهای برجسته ای برای 
گروه داعش داشته است؛ به گونه ای که صفحات 

منتســب به آن روزانه حدود ۱۰۰ هزار پســت 
توئیت می کــرد. از توئیتر به جهت ویژگی هایی، 
همچون سرعت انتقال پیام، محتوای کوتاه و عدم 
محدودیــت در ارائه به زبانــی خاص می توان به 
مثابه پرکاربردترین رسانه اجتماعی داعش نام برد.

با ایــن مقدمــه، می تــوان اذعان داشــت، 
شــبکه های اجتماعی با خودمختاری در تولید و 
انتشار اطالعات، اصلی ترین دروازه شکل گیری 
رادیکالیســم مذهبی اســت که افراد مستعد با 
ویژگی فقــر اقتصادی، فرهنگی و ســرکوب را 

جذب، آموزش و مدیریت می کند.
در جمهوری اسالمی ایران نیز شاهد بهره گیری 
جریان تکفیر از شبکه های مجازی درجهت دامن 
زدن بــه افراط گرایی و رشــد اختالفات قومی و 
مذهبی هســتیم تا فضای مطلوبی در به چالش 

کشیدن امنیت و حاکمیت ملی ایجاد کنند.
حــوادث چنــد روز اخیر نظیر شــهادت و 
زخمــی شــدن دو طلبه اهــل ســنت در گنبد 
کاووس و ســه روحانی شیعه در مشهد، از جمله 
اقدامات رادیکالی اســت که تنها یک جورچین 
از تأثیرگذاری تروریســم رســانه ای در گسترش 
فعالیت گروه های تکفیری و افراط گرای مذهبی 
در داخل ایران بوده اســت. بنا بــر یافته هایی از 
فعالیت های عبداللطیف مرادی قاتل وهابی طلبه 
های مشهدی در شبکه های اجتماعی می توان به 
نقش تأثیرگذار رسانه های وهابی در تولید محتوا 

به منظور تأثیرگذاری بر مخاطب اشاره کرد.
این قاتل وهابی به وضوح در صفحه شخصی 

خود در اینستاگرام شیعه زدایی می کرد و همواره 
به شــیعه اهانت می کرد. بنا بر این مشــاهدات، 
نباید از نقش رســانه های محــور عبری ـ عربی ـ 
غربی در مهندســی افکار عمومی غافل بود. در 
حقیقت، در پشت صحنه یک عملیات انتحاری، 
جورچین هــای تأثیرگــذاری از جنــگ روانی 
تهاجمی، شــامل ایجاد ذهنیت منفی، تحریک 
افکار مخاطب، شــیعه زدایی و بســط پیام های 

ایدئولوژیک به چشم می خورد.
مــروری بر خروجــی خبرهای شــبکه های 
ماهــواره ای و اجتماعی نشــان می دهد، اخبار و 
تحلیل های آنها حول محور ایران هراسی نسبت 
به خطر شکل گیری هالل شــیعی، توطئه چینی 
و شــکاف بین مسلمانان منطقه بوده که نتیجه آن 
ثمره ای جز تضعیف وحدت جهان اسالم، انزوای 
شیعه و تثبیت هژمونی قدرت های متخاصم نبوده 

است.
در بیــن رســانه های وهابیت از شــبکه های 
ماهواره ای، مانند برهان، اقرا الفضاییه و الوصال، 
پایگاه های اینترنتی مانند اســالم هــاوس، فتوا 
آنالیــن، رادیــو قرآن و نداء االســالم و شــبکه 
تلویزیونی مکه می توان به عنوان منابع خبری نام 
برد که درصدد رسیدن دولت سعودی به رهبری 
جهان اســالم و وهابی سازی ســایر مسلمانان 

هستند.
البته در کنار گســترش افراطی گری از طریق 
رسانه های جریان های سلفی و تکفیری، باید به 
نقش رســانه های جریان های منتسب به شیعیان 

افراطی، نظیر جریان شیرازی ها نیز اشاره کرد. این 
جریان با در اختیار داشتن ده ها شبکه ماهواره ای 
و پایــگاه اینترنتی، نظیر شــبکه جهانی چهارده 
معصوم، شبکه ماهواره ای فدک، شبکه ماهواره ای 
ابوالفضل، شــبکه جهانی مرجعیت،  حضرت 
سایت حرم امام حسین)ع( به زبان های فارسی، 
ترکی، عربی و انگلیسی از طریق مناسک سازی، 
سب و لعن به مقدسات اهل سنت زمینه تحریک 
احساســات مذاهب دیگر و اختالف افکنی بیم 

مذاهب اسالمی را ایجاد کرده است.
جمع بندی این یادداشت نشان می دهد، رسانه 
به دلیل مزیت هایی همچون سرعت سریع انتقال 
پیام، تمرکززدایی، گمنامی و زبان دیجیتال ابزار 
مناســبی برای راه اندازی جنگ روانی از ســوی 
تروریســت ها بوده تا با القای شــوک و ترس از 
طریق پلت فرم هــای رســانه های اجتماعی در 
جامعه شبکه ای، کسب مشروعیت و هویت کنند. 
با توجه به اهمیت سایبر تروریسم در عصر جدید 
و ظهور چالش هایی در جهت شکاف اجتماعی، 
اختالفــات مذهبــی و توســعه بنیادگرایی باید 
تالش هایی در جهت تضعیف افراط گری مذهبی 

صورت گیرد.
اقداماتی همچون ارتقای ســواد رســانه های 
اجتماعــی، هوشیارســازی شــهروندان، تولید 
محتوای فاخر کاربســت هایی است که نهادهای 
آموزشی، فرهنگی و رســانه ای در جهت مقابله 
با ترویج خشونت سیاسی و چالش های ناشی از 

تروریسم رسانه ای اعمال کنند./ پایگاه بصیرت
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سیاست
۴

   پنجره    

اصالح طلباِن چشم انتظار!

اصالح طلبان پــس از ناکامی در دولت و 
 در انتخابات ۱۴۰۰ شرایط 

ً
مجلس و نهایتا

مســاعدی را پیش روی خود نمی بینند و 
در ماه های اخیر نیز نتوانســته اند سامان 
مشــخصی به خود بگیرنــد. اختالفات 
موجــود نیز ریشــه ای تر از آن اســت که 
موجبات همگرایی آنــان را فراهم آورد، 
ضمــن آنکه اختالف نظــر در چگونگی 
فعالیت در انتخابات نیــز پس از ناکامی 
شــدت یافته اســت. در این نابســامانی 
اردوگاهــی دو نکته برای این جریان قابل 

مالحظه است:
۱ـ ناکامی های سیاســی در این جریان، 
میل بخشــی از فعاالن ایــن اردوگاه را 
بــه کناره گیری از قدرت رســمی و رفتن 
به ســوی قدرت غیررســمی و فعالیت 
اجتماعی افزایش داده است. این رویکرد 
، برآمده از نوعــی تمایالت روحی ـ 

ً
اوال

روانــی در این اردوگاه اســت که پیش از 
این نیز در بخشی از منسوبان این جریان 
وجود داشــته و گریز از مسئولیت پذیری 
و پاســخگویی و قرار گرفتن در جایگاه 
، تضعیف 

ً
انتقادی را مطلوب می بیند. ثانیا

و از دســت رفتن پایــگاه اجتماعی این 
جریان موجب شده است تا علت ناکامی 
در انتخابــات را در کم توجهی به پایگاه 
هــواداری ارزیابی کــرده و از الزام روی 
آوردن به اصالحات جامعه محور سخن 
بگوید. اصالحــات جامعه محور مدنظر 
آنها تالشی اســت برای بسیج نیروها و 
آغاز حرکتــی اجتماعی و فشــارآوردن 
از پایین بــرای ایجاد تغییرات اساســی 
در ســاختار قدرت اســت کــه البته در 
این میان خوانش هــای گوناگونی از این 
تغییرات وجــود دارد که طیفی از ایده ها 
از اصالحــات درون حاکمیت و تقویت 
مردم ســاالری تا سکوالریزاسیون کردن 
حاکمیــت را در بر می گیرد! متأســفانه 
نبود انســجام درونی در این اردوگاه بستر 
را برای جوالن جریان های ســکوالر باز 
گذاشته و حاصل آن ابهام و تشتت در فهم 

مفهوم اصالحات شده است. 
2ـ اصالح طلبان از آنجا که در سردرگمی 
خاصی به سر می برند، حیات سیاسی شان 
با موفقیت و عدم موفقیت دولت سیزدهم 
گره خورده است. آنان چشم انتظار ناکامی 
دولت سیزدهم نشســته اند و موفقیت آن 
را به مثابــه تهدیدی برای خــود قلمداد 
میرزایی،  نمونه، جــالل  برای  می کنند؛ 
نماینده اصالح طلــب دوره دهم مجلس 
می گویــد: »اگر دولت رئیســی به همین 
 شش ماه آینده بدنه 

ً
رویه ادامه دهد تا تقریبا

اجتماعی اصالح طلبان منسجم می شود، 
اما اگر دولت موفق شود، ترمیم این رابطه 

قدری عقب خواهد افتاد.«
در این مسیر، آنها امیدوارند که برنامه های 
تحولــی ـ اصالحــی دولــت رئیســی 
نتیجه بخش نباشــد، تا در اثر آن بار دیگر 
میدان دار فضای سیاسی کشور شده و خود 
را ناجی معرفی کننــد. در این بین، نباید 
فراموش کرد که انتخابات مجلس در سال 
۱۴۰2 نیز در پیش است و اصالح طلبان 
هرچند از اصالحات جامعه محور سخن 
می گوینــد، اما همچنان کفه کســانی که 
معتقد بــه اصالح طلبی قــدرت محور 
هستند، قوی تر است و بدون شک اکثریت 
اصالح طلبــان همچنان به بازگشــت به 

قدرت فکر می کنند.
همیــن امــر موجــب شــده اســت تا 
اصالح طلبان عملکــرد جریان رقیب در 
دولت و مجلس و دستگاه قضا را به شدت 
زیرنظر داشته باشند و کوچک ترین ضعف 

و ناکامی را بازتاب داده و رسانه ای کنند.

راهبرد

   دریچه    

یویتکفیریدرحرمامنرضوی سنار

بررســی و ارزیابی حمله به سه روحانی جهادگر 
در حرم رضوی که به شهادت دو نفر از آنها منجر 
شــد، نشــان می دهد این اقدام برنامه ای از قبل 
طراحی شــده بود. بی تردیــد، یک فرد تکفیری 
به تنهایی چنین تصمیمی را نگرفته اســت؛ بلکه 
پشــت این صحنه یک ســناریوی طراحی شده 
وجــود دارد. در واقع، انتخاب حرم رضوی برای 
حمله تروریستی و گزینش طالب جهادی به منزله 
افراد قربانی در این حمله وحشیانه نشان می دهد، 
دشــمن به دنبال ایجاد اختالف مذهبی و قومیتی 
در کشور بوده است. ناکامی و نتیجه بخش نبودن 
سناریوهای قبلی در ایجاد هرج و مرج در کشور، 
اتاق فکر محور عبری ـ عربی را به این سمت سوق 

داده اســت تا با یک ترفند داعش گونه کشــور را 
دچار بحران کند که البته واکنش ها و نحوه برخورد 
و مدیریت موضوع موجب شکست این سناریو در 

همان مرحله اول شد. 
رصد فضای مجازی نشان می دهد، از مدتی 
پیش جریانی با هدف خاص، ســناریوی اخراج 
مهاجران افغانســتان را مطرح کــرده و در ادامه 
نیز افرادی به صورت نادانسته این خط فکری را 
دنبال کردند و از پیامدهــای ورود مهاجران این 
کشــور که در اثر ناامنی که آمریکا در این کشور 
به وجود آورده اســت، سخن به میان آوردند. در 
ادامه طراحان حمله تروریستی یک فرد اجیرشده 
و گرفتار در دام تبلیغــات تکفیری ها را به حمله 
تروریستی در حرم رضوی سوق دادند. بالفاصله 
پس از این اقدام هجمه علیه افغانی ها در فضای 
مجازی به راه افتاد و به اصطالح سیاســت روباه 
پیر را در جهت ایجاد اختالف به صورت دانسته 

یا ندانسته دنبال کردند. جدا از اینکه حادثه حرم 
رضوی باید به دقت بررسی و عامالن و طراحان 
آن باید به شدت تنبیه شوند، ولی طراحی صحنه 
نشان می دهد، ایجاد اختالفات مذهبی و قومیتی 
هــدف اصلی ایــن موضوع بوده اســت. ایجاد 
اختالف بین شــیعه و سنی و ایجاد اختالف بین 
مردم ایران و افغانستان هدف بعدی دشمن بوده 
است. شکست سیاست های محور عبر ی ـ عربی ـ 
غربــی در منطقه به خصــوص در یمن، عراق، 
ســوریه، لبنان، ایستادگی مردم فلسطین در برابر 
صهیونیست  و... سبب شده اســت تا برخی از 
کشــورها با همراهی رژیم صهیونیستی به دنبال 
ناامن ســازی جمهوری اســالمی ایران باشند. 
در واقع، رژیم صهیونیســتی تــالش می کند با 
مشغول سازی کشورهای اسالمی در درون خود 
و بین همدیگر، از میزان نفرت مسلمانان نسبت 
به خــود بکاهد که تحوالت چنــد روز اخیر در 

سرزمین های اشغالی نیز این سناریو را زیر سؤال 
برد. 

نکته بعدی این است که جمهوری اسالمی 
ایران از همان ابتــدای پیروزی انقالب الگوی 
اسالم ناب را مطرح کرده است که مورد توجه 
بسیاری از مسلمانان قرار گرفته است؛ از این رو 
برخی نیز بــا ارائه الگویی ناقص از اســالم و 
ترویج تفکر تکفیری تــالش کردند که مانع از 
پیشرفت الگوی نظام اسالمی شوند که حادثه 
مشهد از این زاویه قابل تحلیل و ارزیابی است. 
کســانی که در جامعه بین الملل مسئله حقوق 
بشر را علم می کنند، انتظار می رود درباره این 
اتفاق هم به میدان بیایند و آن را محکوم کنند؛ 
زیرا حریمــی که حرمت دارد، از ســوی یک 
جنایتکار که تحت تأثیر القائات شیطانی جریان 
تکفیری اســت، بدون مقدمه و مسئله پیشینی 

شکسته شده است.

میدان
وسیاست
صبح صادق تقابل راهبردی اراده ها در یمن را واکاوی می کند

جنگ در یمن وارد سال هشتم شده و موازنه قدرت 
در میدان و سیاست در حد قابل مالحظه ای،  برای 
متجاوزان سعودی و اماراتی و حتی طراحان اصلی 

این جنگ افروزی  پرهزینه شده است. 
روند تدریجــی عملیات های میدانــی پس از 
مسدود شدن در جبهه ساحلی دریای سرخ،  عمدتا 
در جبهه شرق صنعا و به ویژه بر روی مأرب متمرکز 
شد که پیامدهای راهبردی آن،  همه طرف های دخیل 
در تجاوز به یمن را به تکاپو انداخت، پیشنهادهای 
گوناگون سیاســی یا تالش های نظامی و تشــدید 
حمالت هوایی به جبهه های دیگر،  مسیر آزادسازی 
مــأرب را متوقف نکــرد و نیروهــای انصارالله و 
کمیته های مردمی در ســه محور شمالی، شرقی و 
جنوبی به حاشیه شهر مأرب رسیدند. این وضعیت 
اضطراری موجب شــد تا ائتالف سعودی با انتقال 
نیروهای عمالقه، که از توانایی و ورزیدگی خاصی 
برخــوردار بودند، به جبهه مأرب، روند پیشــروی 
متوقــف و در برخــی محورهای مأرب و شــبوه و 
جوف بتوانند  پیشــروی محدود هم داشــته باشند. 
حمالت موشــکی و پهپادی انصارالله به عمالقه و 
تلفات سنگین آنها،  موجب شد تا از این محورها، 
بخش زیادی از نیروهای شــان راخارج کنند که باز 
پس گیــری مناطق، از پیامدهای این عقب نشــینی 
بود. فشــار بمباران های وحشیانه به صنعا و صعده 
و فشــارهای سیاســی در شــورای امنیت سازمان 
ملل و تروریســتی خواندن انصاراللــه، نیاز به یک 
راهبرد جدید حداکثــری به حامیان جنگ در یمن 
را برجســته کند. در این راهبرد،  که در ســه مرحله 
و بــا نام طوفــان یمن به اجرا درآمد و در پاســخ به 
بمباران های شدید ســعودی ها دنبال شد، اهداف 
حســاس نفتی و فرودگاهی و دفاعی در عربستان و 
سپس در امارات مورد حمله قرار گفت که واکنش 
علنی آمریکا، انگلیس و رژیم صهیونیستی را برای 
ارسال سالح بیشتر و حتی مداخله محدود در جنگ 
را به شکل تلویحی در برداشت، اسرائیلی ها علنا از 
ضرورت دفاع از سعودی و امارات سخن گفتند که 
تأییدی بر رویکرد بازدارنده آنها در قبال انصارلله و 
دولت نجات ملی یمن بود. در واقع، مواضع جدید 
جنگ افــروزان بر این قرار گرفــت که جبهه جنگ 
علیه یمن را گســترش دهند. مقابله با این راهبرد و 
شناخت درست از این مرحله از بحران در یمن که 
به دنبال متوقف کردن روندهای آســیب پذیر برای 

سعودی و امارات بود،  نیاز به یک راهبرد منطقه ای 
جبهه مقاومت را ضروری و برجسته کرد. چند روز 
پس از عملیات طوفان3،  عملیات پهپادی به مراکز 
حساس امارات از سوی یک گروه به نام »الویه الوعد 
الصادق« )تیپ های وعــده صادق(، دارای پیامد و 
پیام های متعددی به لحاظ تاکتیکی و راهبردی بود. 

عملیات طوفان 3 نشــان داد، فاجعه انسانی در 
جنگ هفت ســاله به نتیجه ای نرســیده و در حال 
معکوس شــدن پیامدهاست و معادالت منطقه ای 
جدیدی در حال شکل گیری است و دست برتر را در 
میدان و سیاست در اختیار دارند و پاسخ منطقه ای به 
بانیان جنگ و افزایش هزینه های آنها، آینده جنگ 
را تعیین می کند. با اینکه مشاور امنیت ملی آمریکا، 
کمک به ســعودی و امارات را برای حمله به یمن 
تأکید کرد؛ ولی حاشــیه های جنــگ در اوکراین و 
تنش فزاینده بین آمریکا و غرب و روسیه،  گزینه های 
عملی آمریــکا، رژیم صهیونیســتی و انگلیس را 
محدود می کرد و اقــدام الویه الوعد الصادق، یک 
پیام هشــدار راهبردی برای آنها نیز در برداشــت. 
مجموعه این شــرایط موجب شــد تا انصارالله و 
حکومت نجات ملی،  جهش راهبردی جدیدی در 
هدف گذاری های عملیاتی را در دســتور کار خود 
قرار دهند و دو مرحله عملیاتی »کســر الحصار« 
)شکســت محاصره( را علیه مراکز حساس نفتی 
و نظامی و فرودگاهی و ســاحلی و بنادری به اجرا 
بگذارنــد. خارج کــردن بخش قابــل توجهی در 
ظرفیت های صادراتی آرامکو در بندر منبع و مخازن 
پاالیشــگاهی آرامکو به موازات بحران نفت و گاز 
در جنگ اوکراین،  آستانه تحمل سعودی و اماراتی 
و غربی را ثبت کرد و به شکل فعالی،  نماینده ویژه 
ســازمان ملل به نام  »هانس گروند برگ« که یک 
عنصر امنیتی آمریکایی اســت، به حرکت درآورد 
تا توقــف جنگ و راه حل سیاســی،  به عنوان یک 
نیاز مرحله ای در دســتور کار قرار گیرد. انصارالله 
و دولت نجات ملی نیز با هوشمندی از اثرگذاری 
راهبرد جدیــد خود، در روز مقاومــت ملی که با 
تظاهرات گسترده مردمی در تمامی استان ها همراه 
بود،  از زبان مهدی نشاط، رئیس جمهور یمن اعالم 
آتش بس یک طرفه و سه روز کرد که قابل تمدید نیز 
بود و سه خواســته توقف حمالت همه جانبه، رفع 
محاصره کامل و خروج نیروهای خارجی و مزدور 
را خواستار شد که همزمان با تحرکات هانس گروند 
برگ در سازمان ملل بود و سعودی ها با تأخیر از آن 
استقبال کردند، برای اینکه ابتکار عمل سیاسی در 
اختیار یمنی ها نباشد، طرحی از سوی سازمان ملل 
در چهار بند اصلی آماده شــد که درصدی مهم از 
خواسته های انصارالله را در برمی گرفت؛ ولی مسیر 

مذاکرات را از طریق شورای همکاری خلیج فارس 
به نشســت اطراف مختلف در ریاض گره زدند که 
انصاراللــه آن را نپذیرفت و ریــاض را یک طرف 
اصلی تجاوز معرفی کرد. مذاکرات با انصارالله در 
مسقط دنبال شد و به جز توقف حمالت،  ارسال ۱۸ 
کشتی از مشتقات نفتی به بندر حدیده و ۱6 پرواز 
تجازی از مبدأ اردن و مصر به فرودگاه صنعا و تبادل 
اســرای دو طرف را مورد تأکید قرار دادند و از ۱3 
فروردین به اجرا گذاشته شد. سعودی ها در تکرار 
رویه های اسرائیلی از همان ابتدای اعالن آتش بس، 
 به حمــالت محدود نظامی و ایذایــی به حدیده و 
صنعا و مــأرب و جوف تا امروز ادامه داده و صدها 

نقض آتش بس را به نام خود ثبت کرده اند. 
آنچــه از رفتــار دو طرف دیده می شــود، اینکه 
ایــن آتش بس بــا نگاهــی تاکتیکــی و مرحله ای 
مدنظر اســت، ولی برای دو طــرف دارای فوایدی 
اســت. طرف متجاوز غربی  ـ عربی به دنبال توقف 
آسیب های راهبردی و سازماندهی نیروهای نظامی 
و برنامه های جدید است و انصارالله نیز با دریافت 
ســوخت و مواد غذایی و بهداشتی و... رویه سازی 
در حدیده و فرودگاه صنعا، شرایط دشوار درون یمن 
را بهبود خواهد بخشــید. ضمن اینکه انصارالله با 
در دســت داشتن امکان استمرار حمالت موشکی 
و پهپادی به داخل عربستان و امارات یا محورهای 
زمینی در داخل یمن،  حتی االمکان به دنبال امتیازات 
سیاســی در این مرحله نیز هست،  نشست تعدادی 
از گروه ها در ریاض به یک رخداد مهم منجر شــده 
و منصور هادی از ریاســت جمهوریش اســتعفا و 
تمامی اختیار خود و معاونش،  محســن االحمر را 
به شــورای ریاســت جمهوری جدیدی که ترکیبی 
از عناصر وابســته به سعودی و امارات و به ریاست 
یک فرد کامال آمریکایی  اســت،  منتقل کرده است 
تا با انصارالله مذاکره کنند. انصارالله این شــورا را 
یک اقدام غیر قانونی در مکانی غیر قانونی ارزیابی 
کرده و هر گونه چشم انداز را در درون یمن می داند. 
این رخداد نیز نوعی عقب نشــینی سیاســی، ولی 
مین گذاری شــده است و با اینکه این شورای هفت 
نفره، گزیده هایی از رهبران مزدور سعودی و اماراتی 
و آمریکایی است؛ ولی به دلیل کاسته شدن از وزن 
حزب اصالح )اخوانی(، بــا چالش های وجاهت 
قانونی و موازین احزاب اصلی در درون یمن مواجه 
اســت و فرصت های جدیدی به انصارالله خواهد 
داد تا مســیر رایزنی و مذاکرات با حزب اصالح را 
پیگیری کند و بر شــکاف درون جبهه متجاوزان و 
مزدوران آنها بیفزاید. ارسال کشتی های سوخت به 
بندر حدیده شروع شده و فعالیت فرودگاه صنعا برای 
۱6 پرواز تجاری طی دو ماه آینــده از ۱9 فروردین 

آغاز می شود. 
آرام سازی جبهه نظامی یمن برای آمریکا و غرب 
و رژیم صهیونیستی در شرایط بحران نفتی و گازی 
جنگ اوکراین بســیار ضروری است و ممانعت  از 
آســیب های راهبردی به زیرساخت های قدرت در 
سعودی و امارات نیز از اولویت های آنهاست؛ ولی 
آنچه طرح آتش بس فعلی را با سؤال مواجه می کند، 
 اینکه مطالبات انصاراللــه را در میز مذاکره واگذار 
نخواهند کرد و به دنبال راه حل های میانه یا تدابیر و 
برنامه های نظامی جدید برای مقابله با یمن در پایان 

آتش بس دو ماه هستند. 
پیچیده تر شــدن معادالت راهبردی در یمن،  از 
جمله محورهای دغدغه  حامیان جنگ و تجاوز در 
یمن اســت؛ چرا که از یک سو یمنی ها به ابزارها و 
راهبردهای الزم برای دســت برتر در میدان دست 
یافته اند و به روشــنی از استمرار ضربات راهبردی 
علیه ســعودی و امارات سخن می گویند و از سوی 
دیگر هرگونه تصعید و تشــدید فضای نظامی علیه 
یمن،  به واکنش های مجدد منطقه ای، جبهه مقاومت 
منجر خواهد شد؛ به ویژه اینکه صف بندی جبهه های 
سیاســی و منطقه ای کشــورهای همراه بــا رژیم 
صهیونیستی روشن تر شده و همین امر،  گزینه های 
پاسخ و واکنش از ســوی گروه های مقاومت را در 
جغرافیای وســیع تری از عراق تا فلسطین گسترش 
 اینکه به جز سعودی و امارات، 

ً
خواهد داد. خصوصا

رژیم صهیونیستی نیز  با عملیات های اخیر از سوی 
مجاهدان گمنام فلسطینی وارد یک بحران ناشی از 
سستی اهرم های امنیتی و نظامی در درون این رژیم 
روبه روست و آمریکا و غرب نیز از گزینه های وسیع 
در بحران های متنوع منطقه ای برخوردار نیســتند. 
همین امر به گسترش فرصت های جبهه مقاومت و 
گزینه های آنها منتهی می شود. شاید با قطعیت بتوان 
گفت تحوالت غرب آسیا، به جز ظرفیت های درون 
منطقه ای،  به دو پارامتر مهم بین المللی مرتبط است. 
حاصل مذاکرات ایران و ۱ + ۴ و جنگ اوکراین،  که 
در هر دو مسئله،  شرایط آمریکا و غرب،  از مطلوبیت 
برخوردار نیســت و در هر شــرایطی بر ســرعت 
تحوالت منطقه غرب آســیا خواهد افزود و یمن و 
عراق در سرلوحه رخدادهای جدید قرار می گیرند 

و از آن بهره مند می شوند. 
ادامه جنگ و بحران در یمن به مفهوم آسیب های 
راهبردی برای غرب و متحدان منطقه ای آنهاست و 
ادامه بن بست سیاســی در عراق،  به دشوارتر شدن 
اوضاع برای طرح کودتای حکومتی و بر پایه تقلب 
سازمان دهی شده  انتخابات عراق منتهی و گروه های 
انقالبی را در وضعیت بهتری از امروز قرار خواهد 

داد. 

هادی محمدی
تحلیلگر ارشد بین  الملل

اکبر معصومی
کارشناس بین الملل

مهدی سعیدی
جریان شناس  سیاسی
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تقابلقدرتها اقبالبهلوپنشکستخوردم

 هدف جدید انگلیس!

روزنامــه »تایمز« لندن هفته گذشــته در 
گزارشی نوشت، انگلستان به دنبال ساخت 
موشــک های هایپرسونیک برای مقابله با 
روسیه است. از زمانی که جنگ روسیه و 
اوکراین آغاز شده است، مقامات انگلیسی 
بارها اعــالم کرده اند به دنبال همکاری با 
آمریکا و استرالیا برای ساخت موشک های 
هایپرسونیک هستند تا بتوانند از آنها برای 
مقابلــه با روس ها اســتفاده کنند. اگرچه 
کشــورهای اروپایی موافقت نکرده اند که 
اوکراین را به عضویت اتحادیه اروپا و ناتو 
در بیاورند؛ اما تالش دارند از این بحران به 
نفع منافع ملی خود سود جسته و به سمت 
تولید تجهیزات نظامــی ای بروند که تا به 
حال دلیلی برای ساخت آنها در کشورهای 
اروپایی وجود نداشــته اســت. انگلستان 
به ســرعت از ایــن فضا اســتفاده کرده و 
گفته است به دنبال ساخت سالح هایی با 
سرعت باالست تا بتواند کالهک هسته ای 
بر آنها ســوار کند. بسیاری از تحلیلگران 
بین المللی بر این عقیده بوده اند که جنگ 
در اوکراین می تواند بر رقابت های هسته ای 
در دنیا اضافه کند و بسیاری از کشورها را 
به این فکر بیندازد که بهتر است به سمت 
ساخت سالح هسته ای بروند، اما پیش بینی 
نمی شد که اتحادیه اروپا به سمت ساخت 
و تجهیز موشک های خود با کالهک های 

هسته ای باشد. 

عصبانیت زلنسکی!

»والدمیر زلنسکی« رئیس جمهور اوکراین 
در ســخنرانی خــود در شــورای امنیت 
سازمان ملل متحد ارتش روسیه را متهم 
به »کشــتار زنان، کــودکان و خانواده ها، 
سوزاندن اجساد و تجاوز جنسی« در بوچا 
و اقدامات روســیه را بــا جنایات داعش 
مقایسه کرد. زلنسکی با بیان اینکه تصاویر 
ماهواره ای و اســناد و شواهد نشان دهنده 
اتفاقاتی اســت کــه در بوچــا رخ داده، 
تأکید کرد آمران و افرادی که مرتکب این 
»جنایات جنگی« شده اند، باید محاکمه 
شوند. وی با انتقاد از اینکه شورای امنیت 
ســازمان ملل قادر به جلوگیری از جنگ 
نیست، گفت: »شورای امنیت کجاست؟ 
واضح است که نهاد کلیدی مسئول حفظ 
صلح جهانی به طور مؤثر عمل نمی کند.«

 بــه گــزارش »وال اســتریت ژورنال«، 
رئیس جمهور اوکراین خاطرنشــان کرد: 
»می خواهم ماده ۱ منشور سازمان ملل را 
یادآوری کنم. هدف این سازمان چیست؟ 
حفظ صلح اما اکنون منشور سازمان ملل 
نقض شــده است... آیا حاضرید سازمان 
ملل را تعطیل کنید؟ آیا فکر می کنید قوانین 
بین المللی نابود شــده است؟ اگر پاسخ 
شــما منفی اســت، باید فورا اقدام کنید. 
سیستم سازمان ملل متحد به اصالحات 
فوری نیاز دارد تا حق وتــو از بین برود و 
تمام مناطق جهان به طور عادالنه در شورا 

حضور داشته باشند.«

جهان

پیشخوان

جهان

ژنرال »مارک میلی« رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا هفته گذشته 
به نمایندگان ارشــد کنگره ایاالت متحده آمریکا گفت که احتمال 
درگیری بزرگ بین قدرت های بزرگ جهان در حال افزایش اســت. 
بنا بر گزارش شــبکه روســی »راشــاتودی«، ژنرال »مارک میلی« 
در این بــاره تصریح کرد، در حالی که جهان بی ثبات تر می شــود، 
»پتانسیل درگیری چشمگیر بین المللی در حال افزایش و نه کاهش 
است.« »لوید آســتین« وزیر دفاع آمریکا و میلی در جلسه استماع 
کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان آمریکا از بودجه بی سابقه 
۷۷3 میلیارد دالری که وزارت دفاع آمریکا برای سال مالی 2۰23 

درخواست کرده است، دفاع کردند. 

»دونالــد ترامپ« در ســخنان اخیر خود اعتراف کــرد، در انتخابات 
ریاســت جمهوری 2۰2۰ مقابل »جو بایدن« پیروز نشــده است. به 
گزارش روزنامه گاردین، دونالد ترامپ که از زمان اعالم نتایج انتخابات 
ریاســت جمهوری آمریکا در سال 2۰2۰ مدعی تقلب انتخاباتی بود، 
در مصاحبه اخیر خود گفت: »من در انتخابات پیروز نشــدم.« ترامپ 
این اعتراف را در گفت وگویی ویدئویی با هیئتی از تاریخ نویسان انجام 
داد، گفت وگویی که جولیان زلیزر، ویراستار کتاب »ریاست جمهوری 
دونالد ترامپ: اولین ارزیابی تاریخی« هماهنگ کرده بود. ترامپ گفت: 
»وقتی من در انتخابات پیروز نشدم، او )مون جائه این( خوشحال ترین 

شخص بود و چین... نه، ایران خوشحال ترین کشور.«

نتایج یک نظرسنجی مربوط به نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری 
فرانسه نشان داد، امانوئل مکرون در این انتخابات، رقیبش مارین 
لوپن را شکست می دهد؛ اما این نامزد جناح راست افراطی فرانسه 
با افزایش اقبال به خودش مواجه شده است. به گزارش خبرگزاری 
رویترز، نتایج نظرسنجی انجام شده برای نشریه »لوموند« فرانسه 
نشــان داد، امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه در انتخابات 
ریاســت جمهوری پیش روی فرانســه که برای اواخر ماه جاری 
میالدی برنامه ریزی شده، مارین لوپن را شکست خواهد داد؛ اما 
این نظرسنجی در عین حال نشان داد که لوپن در هفته های اخیر با 

افزایش اقبال رأی دهندگان به خودش مواجه شده است.

ثمانه اکوان
دبیر گروه بین  الملل

پیــروزی »ویکتور اوربــان« در انتخابات پارلمانی 
مجارســتان به احتمال زیاد با واکنش مثبت مسکو، 
پکــن و ماراالگو )محــل اقامت ترامــپ( مواجه 
می شــود؛ اما موجب ایجــاد ناامیدی شــدید در 
بروکســل و کی یف خواهد شــد. پس از برگزاری 
انتخابات پارلمانی هفته گذشــته در مجارســتان، 
والدیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین پیروزی 
اوربان در این انتخابات را نکوهش کرده و گفته بود، 
اوربان تنها رهبر اروپایی است که به صورت علنی از 
پوتین حمایت کرده است. اما نخست وزیر مجارستان 
پس از اعالم پیروزی در این انتخابات، انتقام خود از 
زلنسکی را گرفت و بیان کرد زلنسکی نیز جزء یکی 
از مخالفان او در انتخابات بوده که توانســته او را به 
همراه سایر مخالفان از جمله بوروکرات های مستقر 
در بروکسل و رسانه های بین المللی شکست دهد. 
اوربان ازجمله کسانی بود که در گذشته پوتین را به 
دلیل اینکه »عظمت را دوباره به روســیه بازگردانده 
بود« ســتایش کرده بود و همچنین ازجمله رهبران 
اروپای شرقی بود که قبل از حمله مسکو به اوکراین 
با پوتین دیــداری تصویری برقرار کرده و از این کار 
حمایت کــرده بود. دونالد ترامــپ نیز یکی دیگر 
از طرفداران ویکتور اوربان اســت. در ابتدای سال 
جاری میالدی رئیس جمهور سابق ایاالت متحده با 
حمایت از اوربان در انتخابات پارلمانی مجارستان 
او را یــک »رهبر قدرتمند« خوانده بود که »اقدامی 
فوق العــاده و قدرتمندانــه در ایــن کشــور انجام 
داده است.« اوربان همچنین رابطه ای خاص با ژی 
جینپینگ، رئیس جمهور چین دارد. مجارستان اولین 
کشور در اتحادیه اروپا بود که واکسن چینی سینوفارم 
را خریــداری کرد و دولت اوربان همچنین موجب 
منع انتشار بیانیه اتحادیه اروپا در انتقاد از چین بر سر 

هنگ کنگ شده بود.
این نــوع توجهات به انتخابات مجارســتان که 
حدود 2 درصد از جمعیت اتحادیه اروپا را تشکیل 
می دهد، باعث شده است که این کشور نقشی بسیار 

مهم و حیاتی در اتحادیه اروپا داشــته باشد. اوربان 
با اقداماتی که انجام داده و صحبت هایی که مطرح 
کرده، خود را در جایگاه مخالفت با اتحادیه اروپا و 

همچنین هژمونی غربی قرار داده است. 
در  مجارســتان  سیاســی  جهت گیری هــای 
دوران نخســت وزیری ویکتور اوربان ســبب شده  
است، اتحادیه اروپا و کشــورهای غربی به سمت 
تشدید فشــارها بر این کشور برای تغییر در سیستم 
 Freedom( آزادی  خانــه   برونــد.  سیاســی اش 
House( سیستم سیاسی مجارستان را »نیمه آزاد« 

خوانده است و رهبران کشورهای غربی این کشور 
را دموکراســی غیر لیبرال می دانند. آنها معتقدند، 
در انتخابات پارلمانی مجارســتان تقلبی صورت 
نگرفته  اســت و به صورت عادالنه برگزار شده؛ اما 
قبل از برگزاری این انتخابات، سیستم سیاسی چنان 
به نفع ویکتور اوربان شکل داده  شده که نه رسانه ها 
می توانند به آن انتقاد کنند و نه سیستم قضایی قادر 
اســت اقدامی علیه نخست وزیری او انجام دهد. با 
وجود نارضایتــی اروپایی ها از قدرت گرفتن اوربان 
در مجارستان به نظر می رســد در غرب تنها کسی 

که از پیروزی او به شــدت خوشحال است، ترامپ 
و طرفداران او و افرادی مانند اســتیو بنن، مشــاور 
رئیس جمهور سابق ایاالت متحده باشد که اوربان را 

یک »قهرمان« خوانده بود. 
احزاب دست راســتی در ایاالت متحده و اروپا 
اوربان را به عنــوان الگو برای خود می دانند؛ زیرا او 
ملی گرایی را در سیاســت های خــود اتخاذ کرده و 
موضع جــدی در مقابل پناه جویــان دارد. در طول 
کمپیــن انتخاباتی نیز اوربان مشــکالت اساســی 
کشورش را به بروکسل و رهبری اتحادیه اروپا نسبت 

داد. 
پیروزی اوربان در انتخابات پارلمانی مجارستان 
این ترس را در بروکسل ایجاد خواهد کرد که ممکن 
اســت اتحادیه اروپا از جانب مجارســتان تهدید 
شود یا شاید دیر باشــد که اقدامی علیه او صورت 
گیرد. اوربان 5۸ ساله رکورددار طوالنی ترین دوره 
مدیریت و رهبری در اتحادیــه اروپا بوده و ممکن 
است تا سال های آینده نیز همچنان در قدرت باقی 
بماند. دلیل پایــدار ماندن قدرت اوربان در اتحادیه 
اروپا این اســت که او توانســته با سایر کشورهای 

اروپایی، مانند لهستان، اتحاد استراتژیک در مقابل 
اتحادیه اروپا و بروکسل ایجاد کند و در مقابل قوانین 
اتحادیه اروپا از خود مقاومت نشــان دهد. با حمله 
روســیه به اوکراین به نظر می رسد، اتحاد لهستان و 
مجارستان دچار دگرگونی های شدیدی شود؛ زیرا 

لهستان به شدت مخالف این حمله بوده است. 
پــس از پیــروزی راســت گرایان در انتخابات 
مجارســتان، به نظر می رســد مهم ترین انتخاباتی 
کــه ازاین پس می تواند سرنوشــت اتحادیه اروپا را 
به شــدت دچار تغییر و دگرگونی کنــد، انتخابات 
ریاست جمهوری در فرانسه است. با وجود اینکه در 
طول ماه های گذشته امانوئل مکرون در نظرسنجی ها 
جایگاه خوبی داشت، در طول چند هفته گذشته به 
دلیل افزایش قیمت انرژی و مواد غذایی جایگاه وی 
به شدت افت کرده و احتمال پیروزی مارین لوپن در 
این کشور افزایش یافته  است. اگر فرانسه نیز به دام 
راست گرایان افراطی بیفتد، آن زمان به صورت قاطع 
می تــوان گفت اتحادیه اروپا دچار تهدیدی فوری و 
بســیار جدی در خصوص موجودیت خود خواهد 

بود. 

مسئول ارشد سیاست خارجی اتحادیه اروپا هفته 
گذشته گفت وگوهایی طوالنی با رئیس جمهور 
چین داشــت. به نظر می رســد، با وجود همه 
تالش های اتحادیه اروپا و آمریکا، پکن حاضر 
نیست در جنگ روسیه و اوکراین، یک طرف را 
انتخاب کند و همچنان سیاست بی طرفی خود 
را حفظ می کند. بورل بر همین اساس مذاکره با 
شی جین پینگ، رئیس جمهوری چین را مانند 
»گفت وگوی ناشنوایان« توصیف کرد که در آن 
طرف مذاکره به خواســته طرف مقابل پاسخی 
نمی دهد. چین این روزها به شدت تحت فشار 
آمریکا و اتحادیه اروپا برای محکوم کردن جنگ 
روسیه علیه اوکراین قرار دارد. مسئول سیاست 
خارجی اتحادیه اروپا در همین خصوص خاطر 
نشان کرد: »چینی ها نمی خواهند درباره اوکراین 
مذاکره کنند. آنها نمی خواهند درباره وضعیت 
حقوق بشر و دیگر مسائل مذاکره کنند و بیشتر 

بر مسائل مثبت تمرکز دارند.«

شــی جین پینگ، رئیس جمهوری چین از 
ابتدای بحــران اوکراین، با بایدن و پوتین درباره 
جنگ اوکراین مذاکره کرده؛ اما هنوز مذاکره ای 
با والدیمیر زلنسکی نداشته است. آمریکایی ها، 
چیــن را عامل بی اثر شــدن تعداد زیــادی از 
تحریم های روسی می دانند و معتقدند تا زمانی 
که چیــن با آنها همکاری نکنــد، نمی توانند به 
جنگ در اوکراین پایان داده و به روســیه فشــار 
آورند تــا انجام جنایات جنگــی در اوکراین را 
بپذیرد. چندی پیش رسانه های غربی خبر داده 
بودند که مسکو برای حمله به اوکراین از چینی ها 
کمک خواســته بود؛ اما پکن جوابی واضح به 
روسیه در این خصوص نداده بود. وزیر خارجه 
چین نیز مدتی پیش در جواب انتقاد آمریکا مبنی 
بر اینکه چین باید موضع خود را در قبال روسیه 
که در حال جنگ با اوکراین اســت روشن کند، 
اظهار داشــت که پکن در جایگاه درست تاریخ 

ایستاده است.

   تحلیل      گزارش    

پــس از ماه ها بحــث و رایزنی بیــن اعضای 
کمیته ویژه بررسی وقایع روز ششم ژانویه سال 
2۰2۱ و وکالی ترامــپ، ســرانجام اعضای 
خانــواده رئیس جمهور ســابق آمریکا حاضر 
شــده اند با کنگره آمریکا همکاری کنند. پیش 
از این کوشنر، داماد ترامپ برای ساعت ها در 
کنگره مورد ســؤال و جواب قــرار گرفته بود و 
نمایندگان دموکرات قصد داشتند ارتباطی بین 
اعضای خانواده ترامپ و اغتشاشگرانی بیابند 
که روز ششم ژانویه، به تسخیر ساختمان کنگره 
دست زده بودند. بعد از کوشنر، این بار ایوانکا 
ترامپ راهی کنگره شــده و برای ۸ ساعت به 

پرسش های نمایندگان پاسخ داد. 
»بنی تامســون« رئیس دموکــرات کمیته 
منتخب تحقیق کنگره در پاسخ به این پرسش 
که آیــا ایوانکا ترامــپ در حال همــکاری با 
این کمیته اســت، اینطور جــواب داد: »او به 
تصمیم خــودش )به کمیته تحقیق کنگره( آمد 

و این کامال ارزشــمند است. ما مجبور نشدیم 
احضاریه بفرستیم.« بسیاری معتقدند، تصمیم 
ایوانکا ترامــپ برای حضــور در رقابت های 
انتخاباتی ســال 2۰2۴، دلیــل اصلی حضور 
او در کنگره بوده تا نشــان دهد با تندروی های 

پدرش همراهی ندارد.
ترامپ گفته بود اجازه دسترسی به فایل های 
شخصی خود در کاخ سفید را نمی دهد و هیچ 
یک از اعضای خانواده اش نیز بدون احضاریه 
رسمی به کنگره نمی روند؛ اما دختر و داماد او 
بدون احضاریه و با تصمیم خود به کنگره رفتند 

و شهادت دادند. 
بنا بر گزارش رسانه های آمریکایی، ایوانکا 
ترامپ همانند کوشــنر شوهرش که در جلسه 
کمیته منتخب تحقیق کنگره آمریکا درباره حمله 
به کنگره این کشور حاضر شده بود، به صورت 
ویدئو کنفرانسی در جلسه حضور یافت و مورد 

سؤال و جواب قرار گرفت.

متهمانجدید
خانواده ترامپ و جلسات بررسی حادثه 6 ژانویه

ادامهبیطرفی
موضع چین در جنگ روسیه و اوکراین

تهدید
وپا ار اتحادیه

 ویکتور اوربان چگونه غرب را به تکاپو انداخت؟
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سیاست
6

 آمارهایی که
باورپذیر نیست

اصطالحات مربوط به بحث شاغالن، 
 
ً
مانند بیکار، اشــتغال ناقص و... عمدتا

مبتنی بر تعاریفی اســت که ســازمان 
بین المللــی کار مطرح کــرده و از آنجا 
که ایران نیز مانند بســیاری از کشورها، 
عضو این سازمان است، این مبنا را برای 
ارزیابی وضعیت اشــتغال و بیکاری در 
کشور در نظر می گیرد؛ اما  افکار عمومی 

در کشور ما این موضوع را قبول ندارند.
از نکات دیگر مفاهیم آماری این است 
که برای نمونه ســربازها، از نظر جامعه 
و مردم شــاغل به شمار نمی آیند؛ اما از 
نظر آماری سربازی شغل به شمار آمده 
و ســربازان شاغل هســتند. به هرحال 
خدمت ســربازی، وظیفه است. برای 
نمونه، اگر فرزند کسی سرباز باشد و ما 
از او بپرسیم فرزندتان کجا رفته است؟ 
در پاســخ می گوید به ســربازی رفته و 
نخواهد گفت سر کار رفته است. لذا آمار 
و ارقا م هایی که درباره اشتغال و شاغالن 
کشور داده می شود، نوساناتی دارد؛ یعنی 
واردی چون یک ســاعت کار در هفته 
گرفته تا شغل سربازی تا ۴۴ ساعت کار 
در هفته و حتی باالی ۴۴ ساعت در هفته 

در تعریف شاغل جای دارند.
نکتــه مهم دیگری که بایــد به آن توجه 
شود، بخشی است که به عنوان اشتغال 
ناقص مطرح می شــود. می توان گفت، 
در هشت ســال ریاست جمهوری آقای 
روحانی، نرخ اشــتغال ناقص نســبت 
به هشت ســال قبلی حدود ۱۰ درصد 
افزایــش پیدا کــرد. این مســئله به این 
معناســت که برای نمونه، اگر شما 2۴ 
میلیون شاغل در کشور دارید، 2 میلیون 
و ۴۰۰ هزار نفر از این 2۴ میلیون نفر به 
دنبال شغل دیگری هستند؛ چرا که زیر 
 
ً
۴۴ ساعت در هفته کار می کند. معموال
این دو میلیون و ۴۰۰ هزار نفر در ذهن 
عموم مردم بیکار تلقی می شــوند. لذا 
یکی از دالیلی که مردم احساس می کنند 
دولت ها گاها آمارهای درستی را درباره 
اشــتغال ارائه نمی دهند، همین مفاهیم 

آماری است.
مســئله بعدی که باید به آن توجه کرد، 
 ما از سال ۱395 به 

ً
این اســت که اساسا

این طرف، شاهد کاهش نرخ جمعیت 
به خصــوص نــرخ جمعیــت فعال و 
عرضه آن به بازار کار بوده ایم. بنابراین، 
اگر زمانی گفته می شــود میزان بیکاری 
 به 

ً
در کشور کاهش یافته اســت، لزوما

معنای کاهش میزان بیکاری نیســت؛ 
بلکه چون عرضه نیروی کار به دلیل هرم 
سنی جمعیت کاهش پیدا کرده، میزان 
بیکاری نیز یا کاهش داشــته یا افزایش 
پیدا نکرده است. واقعیت این است که ما 
به سمت و سویی می رویم که هرم سنی 
جوانان ما در حال نحیف تر شدن است، 
 افراد پیر ما در حال بیشــتر شدن 

ً
متقابال

 در این جا، ما در مقاطعی 
ً
هستند و طبیعتا

ممکن است حتی به مرحله ای برسیم که 
نیــروی کار خارجی نیز به کشــور وارد 
کنیم، به نحوی که اکنون به طور رسمی 
یا غیررســمی چیزی باالی دو میلیون 
شــاغل اهل کشور افغانســتان در ایران 
وجود دارد و بســیاری از مشاغل، مانند 
چوپانی، صافکاری، کارهای ساختمانی 
و امثال اینها که پیشــتر خود ایرانی ها با 
آنها سروکار داشتند، در اختیار جمعیت 
افغانستانی که به ایران مهاجرت کرده اند، 

قرار دارد.

بازار

یادداشت 

تبدیل درآمدهای ناپایدارحاصل از صادرات نفت خام ـ که به واسطه 
تغییرات قیمتی و ســهمیه ای  از جمله درآمدهای ناپایدار به شمار 
می آیدـ  به درآمدهای پایدار ناشی از فعالیت های تولیدی را می توان 
یکی از راه های اساســی کاهش و حتی حذف وابستگی بودجه به 
درآمدهای نفتی دانست؛ به گونه ای که اگر درآمدهای نفتی به جای 
هزینه شدن در بودجه های جاری در فعالیت های سرمایه گذاری و 
تولیدی هزینه شــوند، می توانند به درآمد پایدار برای سال های آتی 
 وابســتگی بودجه به نفت و درآمدهای نفتی به 

ً
تبدیل شده و عمال

صفر میل کند. نحوه هزینه کرد درآمدهای نفتی مهم ترین موضوع در 
کاهش یا عدم کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی است. 

هزینهدرآمدها
منهای نفت

به گزارش فارس، قیمت ســوخت جت در بازار به قیمت های 
سرسام آوری رسیده و به ۷/5 دالر در هر گالن یا 32۰ دالر در هر 
بشکه افزایش یافته است. کمبود گازوئیل نیز در بازارهای جهانی 
گزارش شــده و احتمال رشد بیشــتر قیمت آن در آینده نزدیک 
وجــود دارد. از آنجایی که گازوئیل هنــوز موتور اصلی اقتصاد 
است، فقدان آن می تواند برای اقتصاد جهانی و مصرف کنندگان 
نهایی گازوئیل دردســرهایی ایجاد کند. خبرگزاری رویترز هم 
اعالم کرده اســت، با وجود همکاری آمریکا و کشورهای عضو 
آژانس بین المللی انرژی و تزریق نفت به بازار برای کاهش قیمت 

انرژی در جهان، آنها موفق به انجام این کار نشده اند.

رکوردسوخت
شاخص

در اصطالحات اقتصــاد به پولی که از دیگــران قرض گرفته 
می شود، »بدهی« گویند. گاهی برخی از شرکت ها و سازمان ها 
نیز به تنهایی از پس مخارج برنمی آیند و مجبور به گرفتن قرض 
می شــوند. در این وضعیت، بین قرض گیرنده و قرض دهنده 
قراردادی نوشته و مشخص می شــود که قرض گیرنده در قبال 
مبلغ پرداختی، از آن پول اســتفاده کنــد. البته این موضوع در 
اقتصادهای ربــوی و متعارف دنیا وجود داشــته و در جوامع 
 باید قرض الحســنه باشــد. البته در 

ً
اســالمی قرض صرفــا

اصطالحــات اقتصادی، بدهکاری تنها پول نیســت و ممکن 
است یک وسیله، یک قول یا یک کار  و قرار باشد. 

بدهیچیست؟
افزوده

براســاس روندهای جهانی و تأکید سیاست های 
کلی نظام به دانش بنیان شدن اقتصاد کشور، موضوع 
حمایت از ایجاد و رشــد کســب وکارهای نوپا و 
شــرکت های دانش بنیان و رفع موانع و چالش های 
مربوط به آن طی یــک دهه اخیر از اهمیت باالیی 
برخوردار بوده اســت؛ به گونه ای کــه در بند دوم 
سیاســت های اقتصاد مقاومتی افزایش سهم تولید 
و صادرات محصــوالت و خدمــات دانش بنیان 
و دســتیابی ایران به رتبه اول اقتصــاد دانش بنیان 
در منطقه بــه عنوان یکی از اهــداف و برنامه های 
اقتصادی کشــور مطرح شده اســت. با این حال و 
با توجه به اهمیت موضــوع ورود علم و فناوری به 
تولید و ارتقای کمــی و کیفی تولیدات دانش بنیان 
در عصر جدید، رهبر معظم انقالب ســال جدید 
را »تولید؛ دانش بنیان، اشــتغال آفرین« نامگذاری 
کردنــد. نامگذاری ای که نشــان دهنده ورود تولید 
بــه مرحله ای جدید با لــزوم رعایت قیودی، چون 
دانش بنیان و اشــتغال آفرین بودن است. با توجه به 
رشد پرشتاب تعداد شرکت های نوپا و دانش بنیان 
در ســال های اخیر، فرصت و ظرفیت خوبی برای 
ایفــای نقش جدی تر این بخــش در اقتصاد ملی، 
قابل انتظار است. بنا به تعریف آیین نامه »تشخیص 
شرکت ها و مؤسســات دانش بنیان«، شرکت های 
دانش بنیان کــه وظیفه تحقق تولید دانش بنیان را بر 
عهده دارند، مؤسسات خصوصی یا تعاونی هستند 
که به منظور افزایش علم و ثروت، توسعه اقتصادی 
بر پایه دانش و تحقق اهداف علمی و اقتصادی در 
یك راستا )گسترش اختراع و نوآوری( و در نهایت 
تجاری سازی نتایج تحقیق و توسعه ـ شامل طراحی 
و تولید کاال و خدمات ـ در حوزه فناوری های برتر و 
با ارزش افزوده فراوان، به ویژه در تولید نرم افزارهای 

مربوط تأسیس و راه اندازی می شوند.
تجربه چند سال اخیر از وجود موانع و چالش هایی 
برای تشکیل و رشد شرکت های نوپا و دانش بنیان 
حکایــت دارد. ورود حاکمیت بــرای رفع موانع 
توســعه شــرکت های نوپا و دانش بنیان در کشور 
می تواند براســاس سطح مســائل )مسائل ملی یا 
زمینه ای و مســائل ســطح خردتر مرتبــط با ابعاد 
زیست بوم استارت آپی( صورت گیرد که در ادامه 

به آن خواهیم پرداخت.

 B همچنان نیازمند پشتیبانی و مانع زدایی
ســال گذشــته ســال »تولیــد؛ پشــتیبانی ها و 
مانع زدایی ها« نامگذاری شــده بود. شعاری که در 
واقع یکــی از الزامات مهم تحقــق رونق تولید را 
پشــتیبانی و مانع زدایی از تولید می دانست. بدون 
شــک تحقق شــعار ســال جدید، یعنی »تولید؛ 
دانش بنیان، اشتغال آفرین« نیز از این قاعده مستثنی 
نبــوده و بــرای تحقــق آن افزون بــر حمایت ها و 

پشــتیبانی های مورد نیاز باید به دنبال مانع زدایی از 
مسیر تحقق شعار سال باشیم. 

 Bموانع تحقق تولید دانش بنیان
نبود راهبرد یا سیاســت مشخص نسبت به توسعه 
کســب وکارهای نوپا و دانش بنیــان، ضعف نظام 
آمــوزش در پــرورش مهارت هــای کارآفرینــی، 
چندنرخی بودن ارز، نداشتن انعطاف و نبود ثبات در 
بخشنامه های بانک مرکزی در ارتباط با ارز و فقدان 
برنامه های بلندمدت برای صیانت از بازار داخلی، 
از جمله مهم ترین مسائل و موانع اصلی توسعه تولید 
دانش بنیان در کشور هستند که در ذیل به برخی از 

آنها اشاره می شود:
1 ـ نظــام آمــوزش: نداشــتن تناســب مهارت 
دانش آموختگان دانشگاهی و افراد آموزش دیده در 
بخش مهارتی بــا نیازهای بازار کار در کنار تمرکز 
معیارهای ســنجش بر تولید علم و محفوظات و 
ســنجش نکردن خالقیت، مهارت های کارآفرینی 
و روحیه کســب وکار در آزمون های ملی، از جمله 
دالیلی است که منجر به ضعف نظام آموزشی ما در 

پرورش مهارت های کارآفرینی شده است.  
در  ثبــات  نداشــتن  و  انعطــاف  نبــود  ارز:  ـ   2
بخشــنامه های بانک مرکزی برای تبدیل بخشــی 
از ارز حاصــل از صادرات به مــواد اولیه وارداتی 
مورد نیاز در کنــار تخصیص ارز به واردات برخی 
تجهیزات )نظیر تجهیزات و ملزومات پزشــکی( 
در حالی است که ســاخت داخلی بسیاری از این 

تجهیزات وجود دارد. 
۳ـ صیانــت از بــازار داخل: نبــود ممنوعیت 
واردات در بخش هــا و حوزه هــای دارای تولیــد 
داخل، اعتماد نداشتن مدیران دستگاه های اجرایی 
به کیفیت محصــوالت و خدمــات تولید داخل 
بــرای رفع نیازهــا، نبود برنامه هــای بلندمدت یا 
هدف گذاری های استراتژیک، وابستگی اقدامات و 
حمایت ها به مسئوالن و افراد متولی امور در مقاطع 
زمانی مختلــف و... را می تــوان از جمله دالیلی 
دانست که سبب شده بازار داخلی کشور به عنوان 

متقاضی تولیدات ملی با چالش هایی مواجه شود. 
عالوه بر مشــکالت کالن بر ســر راه گســترش 
فعالیت های دانش بنیان، مســائل خــردی که این 
موضــوع را تحت تأثیر خود قــرار دهد نیز وجود 
دارد. منظور از مســائل ســطح خرد، آن دســته از 
مسائل و مشکالتی است که به طور خاص زیست 
بوم استارآپی کشور را متأثر می کند. این مسائل را 
می توان به شش دسته اصلی بیمه، مالیات و گمرک، 
نظام تأمین مالی و ارز، مجوزدهی و نظارت، ایجاد 

بازار و تقاضا و نظام مالکیت فکری تقسیم کرد.

 Bنظام تأمین مالی برای دانش بنیان ها
باید توجه داشــت کــه اگر چه مطابــق تجربیات 
جهانــی، مشــوق های مالیاتی یکــی از ابزارهای 
سیاســتی پرکاربرد و مؤثر بر تسهیل شکل گیری و 
رشد شــرکت های نوپا و فناوری محور است، اما 
به تنهایی نمی تواند برای هدف مزبور کافی باشد. 
به عبارت دیگر، وجود محیط مناسب کسب وکار، 

دسترســی به زیرســاخت های پژوهشی مطلوب، 
قــرار گرفتن در یک محیط اقتصــادی پویا در کنار 
شــرکت های موفق و پیش رو را می توان مؤثرتر از 
مشــوق های مالیاتی موقتی و محدود دانســت. از 
سوی دیگر، بسیاری از کسب وکارهای نوپا، امکان 
تأمین مالی از طریق وام های معمول بانکی به دلیل 
درخواست وثیقه های سنگین و نامتناسب با اندازه 
کســب وکار خود را ندارند. در حــوزه دانش بنیان 
اگرچه صندوق نوآوری و شکوفایی یکی از بازیگران 
اصلی تأمین مالی اســت، اما سرمایه آن با توجه به 
حجم منابع مالــی مورد انتظار برای توســعه این 
حوزه بسیار محدود است. در این میان، روش های 
دیگــری از قبیل ســرمایه گذاری های جســورانه، 
تقویــت نقــش شــتاب دهنده های تخصصــی و 
سازوکارهای تسهیل کننده جذب سرمایه، همچون 
ضمانت نامه های اعتباری پرداخت و... نیز به دالیل 
گوناگونی ازجمله خألهای قانونی یا عدم همکاری 
مؤثر دستگاه های ذی ربط هنوز جایگاه مناسبی در 

نظام تأمین مالی دانش بنیان پیدا نکرده اند.

 Bتقویت نظام تأمین مالی غیربانکی
برخی از راه های رایج جذب سرمایه از قبیل جذب 
منابع مالی بانک ها بــرای فعالیت های دانش بنیان 
نیز مورد اســتقبال بانک ها قرار نگرفته و مشکالت 
تأمین مالی را افزایش داده اســت. با توجه به اینکه 
ساز و کار تأمین مالی برای توسعه فناوری در بیشتر 
دنیا مبتنی بر سرمایه گذاری جسورانه، بازار سرمایه 
و حتی سرمایه گذاران فردی است )نه سیستم تأمین 
مالی بانکی(، به نظر می رســد تقویت نظام تأمین 
مالی غیربانکی موضوع بسیار مهمی است که باید 
مورد توجه قرار گیرد و راهکارهایی برای این منظور 

اندیشیده شود.
مســائل بانکی و ارزی که کســب وکارهای نوپا و 
شــرکت های دانش بنیان حیــن واردات کاالهای 
مورد نیاز خود با آن مواجه هستند نیز، دسته دیگری 
از مسائل و مشــکالت مهم کسب وکارهای نوپا و 
دانش بنیان اســت. از مهم ترین این مسائل، چابک 
نبــودن بانک های عامــل در فرآیندهایــی از قبیل 
ظهرنویسی، معامله و تحویل به موقع اسناد حمل 
محموله ای وارداتی اســت. زمــان رفع تعهدات 
ارزی ناشــی از واردات کاال بــا توجه به وضعیت 
دشوار اقتصادی کنونی نیز برای شرکت های نوپا و 
دانش بنیان کافی نیســت و شرایط ویژه ای برای این 
نوع شرکت ها در نظر گرفته نشده است، اصالح این 

موضوع برای موفقیت در تحقق شعار سال الزامی 
است. 

لزوم وجود بازار برای عرضه تولیدات دانش بنیان 
وجود تقاضا و بازار بــرای محصوالت و خدمات 
شــرکت های نوپا و دانش بنیان امری حیاتی است؛ 
به گونــه ای که حتی در بســیاری از بررســی ها و 
پیمایش های انجام شــده، این شــرکت ها اهمیت 
وجود بازار و تقاضا برای تولیدات خود را بســیار 
بیشــتر از حمایت های تحریک طــرف عرضه و 
حتی کمک های بالعوض عنوان کرده اند. مســئله 
دیگر، رقابت نابرابر شرکت های دولتی و نهادهای 
عمومی غیردولتی با شــرکت های دانش بنیان )از 
نظر امکانات مالی، قدرت و نفوذ( اســت. وجود 
رویه های ضد رقابتی و ورود دستگاه های دولتی یا 
حاکمیتی صادرکننده مجوز و نهادهای نظارتی به 
فعالیت های اقتصادی و تأســیس کسب وکارهای 
مشابه کسب وکارهای خصوصی نیز، بر محدودیت 

بازار شرکت ها افزوده است.
به هرحال، میزان صادرات محصوالت و خدمات 
دانش بنیــان به منزلــه یکــی از معیارهای تحقق 
اقتصــاد دانش بنیان و اقتصاد مقاومتی در کشــور 
مطرح اســت. ضمن اینکه سیاســت های کالن و 
قوانین مختلف نیز بر توسعه صادرات محصوالت 
و خدمــات دانش بنیان تأکید دارد. متولی رســمی 
برای اندازه گیری و گزارش دهی منظم آن در کشور 
تعیین نشده است و در نتیجه آمار رسمی نیز وجود 
نــدارد. با این حــال، برآوردهــا در این خصوص 
نشــان می دهد، در ســال ۱395 میزان صادرات 
محصوالت با فناوری باال که در گمرک ثبت شده، 
حدود ۴25 میلیــون دالر بوده که با در نظر گرفتن 
صادرات خدمات فناوری اطالعات به میزان ۱۸۰ 
میلیون دالر می توان گفت، کل صادرات خدمات و 
محصوالت دانش بنیان در سال ۱395 حدود 6۰5 
میلیون دالر بوده است؛ عددی که با توجه به حجم 

اقتصاد ایران رقم بسیار کمی به شمار می رود.
عوامــل متعددی بر توســعه صــادرات متکی بر 
فناوری هــای باال تأثیر می گذارند کــه از آن جمله 
می توان به میزان نوآوری، سرمایه گذاری در تحقیق 
و توســعه، نیروی کار متخصص )سرمایه انسانی( 
و شــرایط اقتصادی از قبیل رشد اقتصادی، تولید 
ناخالص داخلی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، 
درجه باز بودن اقتصاد و نوســانات نرخ ارز اشــاره 

کرد. 

علی مرزبان
خبرنگار

موانعتحقق
تولیددانشبنیان

تیتر

حمید حاجی عبدالوهاب
معاون اسبق وزیر کار
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 رفیق خوب!

اگر از هر انســانی بپرسید یکی از عوامل 
پیروزی یا شکست چیست، به طور قطع 
»رفیق خوب« یا »بد« یکی از گزینه های 
پاسخ است. خداوند انسان را مدنی الطبع 
آفرید، اجتماعی خلق کرد و رشــدش را 
در گرو اجتماعی بودن قــرار داد؛ اما این  
به معنای حضور در هر جمعی، در کنار هر 
کسی و رشد به هر طریقی نیست. رفاقت و 
همراهی با یک فرد، جمع، اجتماع، فکر یا 

فرهنگ شرایط و آموزه هایی دارد.
 خداونــد در ســوره نســاء، آیه 69 
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ِ
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َ
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ُ
أ
َ
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َهداِء َو الّصاِلحیَن 
ُّ

یقیَن َو الش
ِّ

د یَن َو الصِّ ِبیِّ النَّ
«؛ و کسی که خدا 

ً
 َرفیقا

َ
ولِئک

ُ
َو َحُســَن أ

و پیامبر را اطاعت کند، در روز رستاخیز 
همنشــین کســانی خواهد بود که خدا، 
نعمت خــود را بر آنــان تمام کــرده، از 
پیامبران و صدیقان و شــهدا و صالحان 
و آنها رفیق های خوبی هســتند. این نوع 
رفاقت مدنظــر خداوند اســت، از تمام 

منظرهای فردی و اجتماعی. 
به عبارتی، خداوند می گوید با کســی 
رفیق و همراه شو که تو را به من برساند. در 
این آیه یک نکته نیز نهفته است و آن، اینکه 
خداوند از کسانی نام می برد که توانسته اند 
در رفاقت با خدا خــوب عمل کنند و به 
درجاتی برســند؛ یعنی وقتی یک فرد در 
مقام عمل توانســته اســت به جایگاهی 
برســد، می تواند برای مــا رفیق و همراه 

خوب باشد.
 پیامبر گرامــی اســالم)ص( درباره 
ِیَن یعنی  ِبیِّ این آیــه می فرمایند: »ِمــَن النَّ
یقیَن یعنــی َعِلیُّ بُن 

ِّ
د ــد َو ِمَن الصِّ ُمَحمَّ

ــهداِء یعنی َحمَزة و 
ُّ

ِلب و ِمَن الش
َ
ِبی طا

َ
ا

ِمَن الّصاِلِحیَن یعنی الَحَســن َو الُحَسیُن 
«؛ یعنــی القائم 

ً
َو َحُســَن اُولئــک َرفِیقا

من آل محمــد. )شــواهدالتنزیل، ج۱، 
ص29۷( در روایــات، ائمه معصوم)ع( 
بهترین رفیق معرفی شده اند که می توانند 
سعادت را برای انسان به  ارمغان بیاورند. 
در مقابل توصیه هایی هم شــده است که 
نباید بــا برخی افراد رفاقت کــرد. در آیه 
ُء 

َّ
ِخال

َ ْ
6 ســوره زخرف آمده اســت: »ال

ِقیَن«؛  ُمتَّ
ْ
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ُ
ُهْم ِلَبْعٍض َعد

ُ
یْوَمِئٍذ َبْعض

دوســتان در آن روز دشــمن یکدیگرند، 
مگر پرهیزگاران، یعنی کسی که پرهیزگار 
نیست، دشمن توســت؛ چون بسیاری از 
گرفتاری هایی که در دنیــا و آخرت برای 
تو به وجود آمده، از این رفاقت سرچشمه 

می گیرد. 
البتــه بســیاری از اوقات انســان ها 
نمی فهمنــد کــه گرفتاری شــان در دنیا 
از چیســت؟ یعنــی نمی دانند کــه این 
رفاقت ها در حال ضربه زدن به اوســت. 
صَحِب 

َ
امیرالمؤمنین)ع( می فرمایند: »ال ت

 
ً
ّرا

َ
بِعِه ش

َ
 ِمن ط

ُ
بَعک یســِرق

َ
انَّ ط

َ
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َّ
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ُم«؛ با شــرور دوستی نکن، 
َ
عل

َ
َو انَت ال ت

زیرا طبیعت تو، شــرارت را از طبیعت او 
می دزدد، در حالی که نمی فهمی.)شــرح 
ابی الحدیــد، ج2۰،  ابن  نهج البالغــه، 

ص2۷2(. 
رفیق انسان می تواند یک انسان باشد، 
همســر او باشــد، کتابی که می خواند، 
تعلقاتی که دارد و حتی آنچه را که دوست 
می دارد. به هر تقدیر نباید کسی باشد که 
در آخرت مایه شرمساری انسان باشد، به 
گونه ای که بگوید: »و روزی که شــخص 
ظالم پشت دست حسرت به دندان گرفته 
و گوید: ای کاش من )در دنیا( با رســول 
حق راهی )برای دوستی و طاعت( پیش 
می گرفتم. ای وای، کاش فالنی را دوست 

]خود[ نگرفته بودم.«)فرقان: 2۷و2۸(

حجت االسالم عبدالرضا سمیعی
کارشناس علوم اسالمی

مرحوم آیت الله شــیخ محمدتقی بهجت: باید از عمل، نتیجه 
بگیریم. محال است عمل بی نتیجه باشــد، و در نتیجه از غیر 
عمل حاصل شــود! خدا کند قّوال ]پر ســخن[ نباشیم، فّعال 
]پرعمل[ باشیم... باید کسانی که حاجت مهّمه ای دارند، یکی 
از عبادت هایی که برای حاجت ذکر شــده است ]به جا آورند[ 
و اگر بخواهند تثبیت بکنند، تأیید بکنند و برســند به حاجت 
، ملتفت باشــند بعد از آن طلب حاجت 

ّ
خودشان بال شــک

و نمازها و دعاها، بروند به ســجود و در سجود سعی کنند ]به 
اندازه[ بال مگســی چشم تر بشــود، این عالمت این است که 

مطلب تمام شد. 
به سوی محبوب، ص۴۴ و 125

دین

آیه

 یکی از احادیثی که بســیار شــنیده ایم، حدیثی 
اســت درباره زیبایی و زیبادوستی خداوند. امام 
 گرامیش علی)ع( روایت کرده 

ّ
صادق)ع( از جد

 ُیِحبُّ الجمال 
ٌ

اســت که فرمود: »إن الله جمیل
ر الِنعمة علی َعْبِده«؛ خداوند 

َ
ث
َ
ْن َیری ا

َ
و ُیِحــبُّ ا

جمیل اســت و جمال و زیبایی را دوست دارد و 
همچنین دوســت دارد که اثر نعمت های خود را 
در مردم مشــاهده نماید.)کافی، ج6، ص۴3۸( 
نعمت های خداوند چــه نعمت های مادی و چه 
نعمت های معنوی همه زیبا هستند که انسان ها، 
هم باید به آن آراســته شوند و هم باید به آن پایبند 
باشند. ضمن آنکه اعتقاد به اینکه هرچیزی که از 
سمت خدا صادر شده است زیباست، می تواند در 
زندگی معنوی و مادی به ما کمک کند. خداوند 
قوه ای برای شناسایی زیبایی و اصول آن در وجود 
ما قرار داده که »فطرت« اســت. فطرت انسان ها 
می تواند حد و مــرز زیبایی، حقیقــت زیبایی، 
کارایــی زیبایی و زمان و مــکان عرضه زیبایی و 
عدم آن را بشناســد. به عبارتی زیبادوســتی فقط 
مسئله نیست، بلکه به کارگیری زیبایی و وجوهی 
که زیبایی را قابل مشاهده می کند هم مهم است. 

انسان هایی که به فطرت شان رجوع می کنند، همه 
چیز را زیبا دیــده و در این زیبایی خداوند را پیدا 
می کنند. شعر باباطاهر عریان که در زیبایی کوه، 
دشــت، دریا، آســمان و... خداوند را می بیند، 
معرف حضور همه هســت که »به صحرا بنگرم 

صحرا ته وینم، به دریا بنگرم دریا ته وینم«.
افعال خداوند و مراتبی که برای مخلوقات در 
نظر گرفته شده است، هم زیباست و هم حکمتی 
دارد که باید آن  را بشناسیم و درست به کار بگیریم. 
خداونــد در قرآن از روش زیباشناســی و معرفی 
زیبایی اســتفاده می کنــد. زیبایی هــا را به خود 
منتســب کرده و زشتی ها را از آن کفار و شیاطین 
جّنی و انسی می داند. ارتباط انسان با خدا هم با 
همین زیباشناسی صورت می گیرد؛ به همین دلیل 
شیاطین و کفار و انسان های ناصالح و سرکش به 
سمت زشتی ها حرکت می  کنند و هم زیبایی های 
خداوند را زشت جلوه می دهند تا دیگر انسان ها را 
از خدا و اطاعتش دور کنند. به عبارتی می خواهند 
ارتباط انسان را از این طریق با خدا قطع کنند. آنها 
بندگی و اطاعت را ســخت و طاقت فرسا جلوه 
می دهند، زشتی ها را زیبا جلوه می دهند، شک و 
تردید ایجاد می کنند و... تا بندگان را سست کنند. 
ُهُم 
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َّ
الش

آنها)مشرکان ( را در نظرشان زیبا جلوه داد. شیطان 
از روش های مختلف استفاده می کند تا زشتی ها 

را زیبا و زیبایی ها را زشــت جلــوه دهد. یکی از 
این روش ها »تســویل« نام دارد؛ یعنی زیبا جلوه 
دادن یــک چیز بد که نفس انســان به آن حریص 
اســت. عالمه طباطبایی می فرماید: »مقصود از 
زینت دهنده، شیطان است، به شهادت اینکه در 
آیاتی از قرآن مجید، زینت دهنده اعمال زشت را 
شیطان دانسته و اگر در پاره ای از آیات، ضاللت 
گمراهان را به خدا نســبت داده، نه از این جهت 
است که شــر از خداوند سر می زند، بلکه در هر 
جا نسبت داده شــده به عنوان جزای شر است... 
آری، وقتی بنده مرتکب فسق و فجور شود، خدای 
تعالی هدایــت را از او دریغ می نماید و به همین 
معنا در حقیقت اذنی است برای داعی ضاللت، 
یعنی شــیطان و وقتی شیطان دست خدا را از سر 
بنده اش کوتــاه و خالصه میــدان را خالی دید، 
اعمال زشت را در نظر آن بنده جلوه و زینت داده 
و او را گمراه می کند.«)المیزان، ج9، ص36۴( 
فطرت انسان می تواند زیبایی ها و حدود استفاده 
از آن را تشخیص دهد؛ اما وقتی که غرق در گناه 
شــود، خداوند قدرت شــناخت زیبایی را از او 
می گیرد. این سلب تشخیص دالیل فراوانی دارد. 
هــم می تواند از رحمت باشــد و هم می تواند از 

غضب باشد. 
برای نمونه، وقتی شــخصی تخلفی مرتکب 
می شــود، برخی اختیارات قانونی را از او سلب 
می کنند تا بیش از این بــه تخلفش ادامه ندهد و 

همچنین بیشــتر از این به دیگران آسیب نرساند. 
انســانی که یاغی می شــود هــم می تواند تمام 
زیبایی هــا را در خود از بین ببرد و هم می تواند به 
زیبایی های اطــراف خود صدمه بزند. خداوند با 
این سلب تشخیص، دست او را از زندگی دیگر 
انسان ها که به زیبایی تمایل دارند، کوتاه می کند که 

البته مراتبی هم دارد. 
دشمنان دین برای منحرف کردن بندگان خدا 
آنها را نســبت به زیبایی ها بدبین می کنند و با هر 
روشی زشتی ها را به جای زیبایی قرار می دهند. در 
آیات قرآن در مورد تسویل سخن گفته شده است. 
میِصِه 
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برادران حضرت یوســف می خواستند با خونین 
کردن پیراهن یوسف، نفرت خود را دل سوزی و 
محبت جلوه دهند و در آیه25 سوره محمد)ص( 
َن  َبیَّ
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شرح حال مرتدان است. کسانی که حق را یافتند 
و شــناختند اما باز هم به آن پشت کردند، گرفتار 
زیباسازی های شیطان می شــوند. تمام اعمال و 
رفتار زشت شان را زیبا می بینند و با همین تفکر در 
باتالق نفسانیت فرو می روند. نتیجه آنکه ما باید 
در جهت شناخت زیبایی های حقیقی و رفتن به 
سمت آن تمام تالش خود را به کار بگیریم تا بنده 

پرهیزگار خدا بشویم.

شیطانزشتیهارازیباجلوهمیدهد
   مکتب    

سیدحسین
خاتمی خوانساری
دبیر گروه معارف

چرا ماه رمضان، ماه میهمانی خدا نامیده می شود، 
ولی میهمانان باید گرســنگی و تشنگی روزه را 
تحمل کنند؟ نخستین ســؤالی که درباره دومین 
ویژگِی ایــن ماه مطرح اســت ، معنای میهمانی 
خدای سبحان در این ماه و میزبانی او از دوستانش 
اســت. مگر همه مردم در همه اوقات، میهمانان 
خدا نیستند که بر ســر سفره الهی فرود آمده اند ؟ 
بــه عالوه، پایــه میهمانــی، همــان خوردنی و 
آشامیدنی ای است که میزبان برای میهمان فراهم 
می کند. پس، این چه ضیافتی اســت که پرهیز از 
خوردن و آشــامیدن، نخستین شــرط آن است؟ 
پاسخ این پرســش، از تحلیل واقع بینانه حقیقت 
انسان و شــناخت بنیادهای وجودی او به دست 
می آید . انســان از نگاه اسالم، ترکیبی از جسم و 
جان است. همان گونه که جسم انسان برای تداوم 
وجود خویش نیازمند غذاهای ماّدی است، هوّیت 
و حقیقت انسانِی او نیز نیازمند غذاهای معنوی از 
سنخ خود است. روشن است که خداوند سبحان، 
میهمانی رمضان را برای پذیرایی از جسم و وجود 
ماّدِی دوســتانش فراهم نکرده اســت؛ چرا که 

بدن های آنان، مثل همگان، در ضیافت همیشگی 
خدایند.

این در حالی اســت که اغلب دشمنان خدا از 
این سفره گسترده، بیش از دیگران بهره می برند. 
نتیجه، اینکــه  ارزش پذیرایی از جســم و تأمین 
خواســته های ماّدی، هرگز به پای تأمین نیازهای 
معنوی نمی رســد، به خصوص کــه قرآن کریم 
تصریح می کنــد : اگر بیم آن نبود که همه مردم به 
کفر بگروند، کافر به باالترین امکانات ماّدی نایل 
می شد .)زخرف/33(  در حدیث پیامبر)ص( نیز 
آمده است: »اگر نبود اینکه دنیا در نزد خدا برابر با 
بال پشه ای هم نیست، هرگز در آن  یک جرعه آب 

نیز به کافر و فاجر نمی نوشاند.«
خدای متعال در میهمان سرای رمضان، جان ها 
و روح های دوســتانش را به ضیافت فرا خوانده 
است، نه بدن ها و وجود ماّدی آنان را و این ضیافتی 
است که جز او، کســی ارزش آن را نمی داند؛ از 
وُم لی  این رو خدای سبحان فرموده است : »الصَّ
َو أَنا أجزی ِبِه«؛ روزه، از آِن من است و من خود، 
پاداش آن را می دهم. از ســوی دیگر، شــرایط و 

آداب این میهمانی، باید هماهنگ با ضیافت جان 
باشد و طعام و نوشیدنی آن، هماهنگ با ضیافت 
روح و هدف از آن نیز پدید آوردن تحّول روحی و 
تجدید حیات معنوی انسان و تقویت بنیه روانی 
او... . دعــوت به ماه رمضان، دعوت به بهشــت 
است و غذاهای این میهمانی نیز از نوع غذاهای 
بهشتی است. هر دو، میهمان  خانه خدایند؛ لیکن 
نام میهمان ســرا در اینجا »ماه رمضان« است و 
نامش در آنجا »غرفه های بهشتی«. این جا غیب 
است و آن جا مشــهود و عیان؛ این جا تسبیح و 

تهلیل است و آنجا چشمه سلسبیل .

ماهرمضانماهمیهمانیجانهاست
   منبر    

اصراربرحاجت
سلوک

انقالبیگری 
راهنما

حجت االسالم عبدالحسین خسروپناه: جریان ِشبه انقالبی، تنها 
به چند ویژگی انقالبی گری بســنده می کنند و با تفسیر ُمضّیق از 
انقالبی گری، جمع کثیری از انقالبیون را غیر انقالبی می پندارند. 
گوهر انقالبی گری »جامعیت اســالم« اســت؛ جامعیت عقل و 
وحی، جامعیت دنیا و آخرت، جامعیت دین و سیاست، جامعیت 
مــدارا و اخوت و استکبارســتیزی، جامعیت جذب حداکثری با 
بصیرت انقالبی. ِشبه انقالبی، انقالب را تنها در تفسیر خاصی از 
استکبار ستیزی معنا می کند و باندی از سیاست بازی را جایگزین 
انقالبی گری می سازد، همین تفسیر ُمضّیق از انقالبی گری باعث 
می شود که این طایفه نسبت به برخی سخنان و حمایت    های رهبری 

در تردید قرار گیرند و اینکه چرا چنین فرمود و چنان حمایتی کرد!

طلبهاوبدهیها
احکام

گفتاری از مرحوم آیت الله محمد محمدی ری شهری

پرسش: سه سال پیش مغازه ای را با مالی که خمس آن پرداخت 
شده، افتتاح کردم و سر سال خمسی ام هم پایان سال شمسی، 
یعنی شب عید نوروز است و تاکنون هرگاه سر سال خمسی ام 
رسیده، مشــاهده کرده ام که همه سرمایه ام به صورت قرض بر 
عهده مردم است و در عین حال خودم هم مبلغ زیادی بدهکارم. 

ما را نسبت به تکلیف مان راهنمایی فرمایید.
پاســخ: اگر سر سال خمسی چیزی از سرمایه و سود نزد شما 
نباشــد یا چیزی بر سرمایه شــما افزوده نشده باشد، پرداخت 
خمس بر شما واجب نیســت و طلب های شما که بابت سود 
فروش نســیه کاال به مردم است، اگر ســر سال خمسی قابل 
دریافت باشــد، پس از کسر سرمایه و تورم آن پرداخت خمس 
آن واجب است و در غیر این صورت جزء درآمد سالی به شمار 
می آید که آنها را دریافت می کنید و اگر قسمتی از طلب مزبور 
بابت سود بین سال بوده که به کاال تبدیل شده و سپس به صورت 
نســیه فروخته شــده، خمس این مقدار باید بالفاصله پس از 

دریافت پرداخت شود. 
اجوبة االستفتائات، س982
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پرونده

 سال
 بی باران

نگاهی به خشکسالی
 و راه های عبور از آن

 BBBB در خصــوص آخریــن وضعیــت  
بارش ها در کشور بفرمایید؛ در مقایسه 
با سال گذشــته مقدار بارندگی ها چه 

تغییری کرده است؟
در حال حاضر، بارش ها در کشــور کمتر از نرم و 
اســتاندارد سالیانه اســت و میزان آن حدود 135 
میلی لیتر اســت؛ در حالی که  بایــد حدود 1۸5 
میلی متر باشد. بنابراین، بارندگی ها در پهنه کشور 
50 میلی متر یا 5 ســانتی متر کمتر از نرم سالیانه 
اســت. این متوسط بارندگی کشــور است؛ ولی 
اگر در مقطع اســتانی و منطقه ای بررســی کنیم، 
برخی استان ها مانند ایالم، کرمانشاه و خوزستان 
بیــن 40 تا 65 درصد بارندگی شــان کمتر از نرم 
سالیانه اســت، یعنی اگر قرار باشد 400 میلی متر 
باران بیاید، اآلن به متوســط هم نرسیده است.  در 
اســتان های ایالم و کرمانشــاه هم بیــش از 200 
میلی متر در واحد سطح بارندگی های مان کمتر از 
نرم است؛ یعنی از نصف بارش سال کمتر در ایالم 
و کرمانشــاه هم بارندگی ها کمتر از 47 میلی متر 
است. در خراسان رضوی، شمالی و بخش هایی از 
گلستان، سمنان، تهران، قزوین، البرز، یعنی شمال 
شرق و مرکز کشــور و دامنه های جنوبی البرز هم 
کمبودهای جدی داریم و خود تهران هم بارندگی 
زیر 30 درصد نرم اســت.  نکته حائز اهمیت این 
است که خشکسالی امســال به دنبال سال بسیار 
خشک گذشته است. ســال گذشته استثنایی ترین 
سال کم بارش در کشور بود، به گونه ای که در سال 
میالدی 2021 ما به طور متوســط در کشور 104 
میلی متر بارندگی داشــتیم، در حالی که متوسط 
بارش کشور 237 میلی متر است؛ ولی سال گذشته 
تنها 104 میلی متر دریافت کردیم و کم بارش ترین 
سال میالدی در تاریخ مشــاهده شده بارندگی در 
ایران بود و این در حالی اســت که رقم بعدی کم 
بارش 134 میلی متر می شــود. این کم بارشی ها 
در طبیعت از بین نمی رود، بلکه در ســال های بعد 

هم خودش را نشان می دهد؛ چون امسال هم یک 
سال کم بارش است به نوعی انباشت کم بارشی ها 
از سال قبل به امســال هم منتقل شده که نتیجه آن 
حجم آب بسیار پایین در بسیاری از سدهای کشور 

شده است.
به طور اســتثنایی برخی از سدها در جنوب کشور 
ماننــد ســد کارون وضعیت خوبــی دارند؛ ولی 
رودخانه های بزرگی مانند رود کرخه و بسیاری دیگر 
وضعیت مناسبی ندارند. همچنین رودخانه هایی 
کــه در دامنه های جنوبی البــرز در تهران و قزوین 
و البرز و کرج و همینطور شــمال شرق کشور و به 
خصوص رودخانه هایی که از افغانســتان به کشور 
سرازیر می شوند، وضعیت بسیار نامطلوبی دارند؛ 
 
ً
به گونه ای که سطح آب خیلی پایین است یا اصال

آبی وجود ندارد و در نتیجه امیدی نداریم که با این 
وضعیت اوضاع سدها بهبود پیدا کند.

 BBBB آیا بارندگی در ماه های پیش رو طوری  
خواهــد بود کــه جبرانی بــر این کم 

بارشی ها باشد؟
کم بارشــی امسال و سال گذشته باعث می شود که 
اثرات کم بارشی و خشکسالی را بیشتر حس کنیم، 
لذا با توجه به چشــم انداز پیش رو بارش های کمتر 
از نرم برای باقی مانده ســال آبی، یعنی فروردین و 
اردیبهشت ماه پیش بینی شده و پیش بینی نمی کنیم 
که بارش های آنچنانی صورت بگیرد و این کمبودها 

را مرتفع کند.
بنابرایــن تنها چاره ای که برای مــا می ماند اعم از 
شهروندان و بخش های صنعتی و فعالیت های دیگر 
این است که خودمان را با شــرایط سازگار کنیم؛ 
حاال در کشــاورزی به یک صــورت، در صنعت 
به یک صورت و در آب شــرب مصرف خانگی به 

شکل دیگر باید این سازگاری ایجاد شود.
گزارشی از ایتالیا و جنوب اروپا را دیدم که آنها هم 
وضعیت بارش وخیمی دارند؛ اما آنجا شهرداری 

اعالم کرده بود کسانی که استخر خانه شان را پر کنند 
یا ماشین بشویند یا حیاط شان را بشویند، بین 500 
تا 1000 یورو جریمه می شوند. این نشان می دهد، 
در وضعیت های بحرانی و زمانی که انتظار افزایش 
تقاضا برای مصرف آب داریم، مانند تابســتان باید 
مدیریت بیشتری انجام بگیرد و با یکپارچگی بیشتر 
و دســتورالعمل های دقیق و فنی تر بتوانیم ســطح 
بحران را کاهش دهیم تا مشــکلی برای مان پیش 

نیاید.

 BBBB گفتــه می شــود امســال وضعیــت 
خشکسالی خیلی بحرانی تر از سال های 

دیگر است!نظر شما چیست؟
سال قبل وضعیت سدهای مان مانند امسال نبود با 
وجود اینکه بارش کمتر بود؛ ولی چون سال قبل به 
دنبال یک سال پرآب 139۸ و 1397 بود در نتیجه 
وضعیت سدها و ذخایر آبی بهتر از امسال بود؛ اما 
امسال دومین سالی است که در خشکسالی به سر 
می بریم و بنابراین اثرات ســال دوم خشکسالی به 
نسبت سال اول بیشتر است. بنابراین من فکر می کنم 
وضعیت کشاورزی و نوع کشت خیلی در ادامه این 
روند مهم است و باید هم در نوع کشاورزی و سطح 
کشت و بخصوص کشت های فصلی، مانند کشت 
بهاره محدودیت ایجاد شــود و هم نوع کشــت و 
کشت های آب بر ممنوع شود تا بتوانیم این شرایط 
را تحمل کنیم.  از طرفی همه شهروندان باید نهایت 
تالش شان را برای جلوگیری از هدر رفت آب بکنند 
تا آب به هیچ عنوان هدر نرود و مصرف را به گونه ای 
تنظیم کنند که با کمترین مصرف بهترین کارایی را 
داشته باشــد؛ چون هر فرد در قبال این معضالت 

مسئولیت دارد. 
به هرحال این موضوع از جای دیگری تحمیل نشده 
و جیره ما از آسمان امسال این بوده و باید بتوانیم این 
را طوری برنامه ریزی کنیم که زندگی مان با کمترین 

مشکل پیش برود.

 BBBB وضعیت بارندگی های ماه های آینده را  
چطور ارزیابی می کنید و فکر می کنید به 

چه منوالی خواهد بود؟
در هر حال بارندگی ها کمتر از نرم خواهد بود. البته 
در هفته های آینده بارندگی هایی داریم و همین هفته 
شمال غرب کشور و دامنه های شمالی و جنوبی البرز 
بارندگی خواهند داشت؛ ولی آن بارشی که دریافت 
می کنیم در آینده نســبت به آنچــه در این مناطق به 
صورت نرمال دریافت می کردیم کمتر و خیلی کمتر 
است و در نتیجه کمبودهای قبلی جبران نمی شود؛ 
چرا کــه در حال حاضر کمبودهــای خیلی جدی 
 اثرات 

ً
داریم و سال دوم خشکسالی است که عمال

این موضوع می تواند نسبت به گذشته شدیدتر شود.

 BBBB یعنی بارش ها آنقــدر کم و تنش های  
آبی شهرهای کشور انقدر زیاد است که 
حتی با بارندگی های پیش رو هم جبران 

نخواهد شد؟ 
با توجه به اینکه اقلیم کشــور ما یــک اقلیم گرم و 
 بارندگی 

ً
خشک اســت، در فصل تابســتان عمال

آنچنانی ندارد و بارش بیشتر به نوار شمالی کشور، 
یعنی استان های گیالن و مازندران و گلستان و یا نوار 
شمالی آذربایجان ها محدود می شود. در واقع، در 
کشور ما بیشتر بارش ها در فصل سرد سال است که 
این فصل هم به پایان می رسد و شاید دو یا سه هفته 
آینده فرصت بارشــی کشور ما به پایان برسد. حال 
اگر اردیبهشت بارشی نداشته باشیم، عمال سال آبی 

با کمبودهای فراوان به پایان می رسد.

 BBBB آیا گرمای هوای ایــن روزها ادامه دار  
خواهد بود یا تقلیل پیدا می کند؟

گرمای هوا در این چند روز بی سابقه بود و طی یک 
دو روز آینده ما همچنان با هوای گرم مواجه هستیم؛ 
ولی روند تغییرات دما به گونه ای نیســت که بدتر 
از این بشود. ان شاءالله در هفته بعد با موج سردی 

روبه رو هســتیم که دمای هــوا را به صورت جدی 
کاهش خواهد داد.

 BBBB آیــا این کمبــود بارش هــا مربوط به  
کل دنیاســت یا تنها کشور ما و مناطق 

اطراف را در بر گرفته است؟
خیر، ایــن مشــمول کل دنیا نیســت و هر جایی 
متناسب با اقلیم خود بارندگی دارد. حتی در برخی 
جاها بارندگی مانند جنوب چین بیش از نرمال بوده 
است؛ ولی منطقه خاورمیانه، جنوب اروپا و شمال 
آفریقا امسال جزء مناطق کم بارش بوده است، اما 
 این الگوها تغییر می کند و ثابت نیســت.  به 

ً
قطعا

هرحال بارندگــی این مناطق، یعنی کل خاورمیانه 
از جمله افغانستان، ایران، عراق، ترکیه و آذربایجان 
کمتر از نرمال است. گردش های جوی و اقیانوسی 
محصول چنین تغییراتی هستند ضمن اینکه تغییر 
اقلیم و گرمایش جهانی هم مزید بر علت اســت. 
گرمایش جهانی الگوهای اقلیمــی و فصلی را به 
گونه ای تغییر داده که رخداد خشکسالی ها نسبت 
به گذشته خیلی بیشتر شــده است. در گذشته اگر 
یک سال خشکسالی داشــتیم، یک یا دو سال بعد 
ترسالی داشــتیم، در حالی که االن به این صورت 
نیســت ضمن اینکه جمعیت کشور ما و نیازش به 
آب نسبت به گذشته خیلی تغییر کرده و این کشور با 
این جمعیت و این مقدار آب قابل دسترس مقداری 
ناهمخوانی دارد.  مگر اینکه الگو و روش زندگی و 
نحوه توسعه و فعالیت مان را از مبتنی بر منابع معدنی 
و زیست محیطی جدا کنیم یعنی کشاورزی اولویت 
ما نباشد. درست اســت که امنیت غذایی اولویت 
ماست؛ ولی اگر بخواهیم کشاورزی را محور قرار 
بدهیــم و زورمان را بر کشــاورزی بزنیم، آن وقت 
آب کافی نداریم و الجرم می شــود خالی شــدن 
آب های زیرزمینی، فرونشست زمین و بیابانی شدن 
کشــور و خارج شدن از شرایط زیستی؛ عواقبی که 

جبران ناپذیر است.

 Bانقراض گونه های گیاهی و جانوری
ایــران 12 هزار گونــه گیاهی در خود جای داده اســت؛ 
به گونه ای که غنی ترین مجموعــه از گونه های گیاهی در 
کشورهای خاورمیانه از درختان و گیاهان جنگل های شبه 
حاره ای تا انواع گیاهان بیابانی و سازگار با خشکی هستند. 
طبق آمار سازمان حفاظت محیط زیســت، ایران 2 هزار 
گونه جانوری اعم از پستاندار، پرنده، خزنده، دوزیست و 
ماهیان آب هــای داخلی و حدود هزار و 200 گونه ماهی 
در آب های دریایی در اکوسیســتم های خشکی و آب های 
داخلی کشور شناسایی شده  است. از این گونه ها می توان به 
210 گونه پستاندار، ۶۴0 گونه پرنده، ۳00 گونه خزنده، 
2۳ گونه دوزیســت و ۳۵0 گونه ماهیان آب های داخلی 
اشاره کرد؛ اما چند سالی می شود که این گونه ها در معرض 

انقراض و نابودی هستند. 
خشکســالی بیــش از همــه گونه هــای گیاهــی را 

تحت الشعاع قرار داده است؛ امری که گونه های جانوری 
علف خوار را هم دچار آسیب های جبران  ناپذیری می کند. 
کاهش بارندگی و خشکیدن چشــمه ها و کاهش رویش 
گیاهان سبب شــده اســت این گونه های جانوری برای 
نوشیدن جرعه ای آب یا خوردن اندکی گیاه از زیستگاه های 
خود روانه  کشــتزارها و باغ ها شــوند و در این مسیر یا در 
تصادف های جاده ای کشــته می شوند یا به  دام می افتند و 
شکار می شــوند و این یک قســمت ماجراست؛ چرا که 
برخی دیگر لب تشنه جان می دهند، مانند گونه هایی که در 
تاآلب ها زندگی می کنند و با خشک شدن آنها دیگر هوایی 

برای تنفس آبشش های شان نیست.

 B زیستگاه های در خطر
خشکسالی درازمدت و دامنه دار اکنون سال هاست دامن 
بیشتر گونه های گیاهی و جانوری را گرفته و دشت هایی که 

شاید تا چند سال پیش پر از گونه های مختلف از پرندگان 
و چرندگان و خزندگان بــود و زیبایی بی بدیلی به حیات 
وحش کشور داده بود، اکنون شکل دیگری به خود گرفته 
و در برخی نواحی تا چشم کار می کند، بیابان است و کویر 
و بی آب و علف. این امر عواقب خطرناکی برای جمعیت 
گونه های مختلف پیش بینی می کند. به گفته کارشناسان و 
فعاالن محیط زیست، خشکسالی سال های اخیر بیشترین 
خسارت ها را به پارک ملی سیاه کوه در استان یزد وارد کرده 
و منجر به کاهش جدی رویش گیاهی شــده و پیامد این 
پدیده نیز کاهش جمعیت گونه هایی، چون کل و بز، قوچ 

و میش و علف خواران در منطقه بوده است.
عباســعلی دامنگیر، مدیرکل حفاظت محیط زیست 
استان سمنان هم به خشکسالی و ضعف منابع آبی در اثر 
کاهش بارش ها به منزله عامل اصلــی نابودی گونه های 
جانوری و گیاهی در مناطق حفاظت شده و شکار ممنوع 
این استان اشاره کرده است. وی دلیل 70 درصد انقراض 

گونه های جانوری در این استان را خشکسالی عنوان کرده 
و گفته اســت: »اکنون این پدیده شــوم زیست یوزپلنگ 
آسیایی، پلنگ ایرانی و گورخر آسیایی در مناطق حفاظت 
شده را با چالش مواجه کرده است، به طوری که تعداد این 
گونه ها در مقایسه با 20 سال پیش نصف شده است. خطر 
زیست بوم در اثر خشکسالی در یزد و سمنان تنها دو نمونه 
از کشور پهناور ایران اســت؛ خطری که در کمین همه 2 
هزار گونه جانوری و 12 هزار گونه گیاهی در ایران اسالمی 

است.«

 B مرگ تاالب ها
معضــل دیگری که در پی خشــکی و خشکســالی های 
پی درپی، اقلیم و زیســتگاه های طبیعی کشــور را تهدید 
می کند، خشــکی تاالب ها و ظهور گرد و غبارهای بستر 
آنهاســت. خشکسالی بسیار شــدید در سال های اخیر و 

به ویژه در یک ســال گذشته، سبب فعال شدن کانون های 
نقطه ای گردوغبار در استان اصفهان به ویژه در مناطق شرق، 
شمال شرق، شمال و گاهی در نواحی مرکزی شده و تاالب 

گاوخونی را به نابودی کشانده است.
تاالب گاوخونی از اکوسیســتم های مهم کشور است 
که اگر حقابه آن تأمین نشود، می تواند به منبع اصلی تولید 
ریزگردهای آلوده به مواد ســمی به ویژه در فصولی که باد 
غالب از شــرق به غرب می وزد، تبدیل شــود. مشابه این 
اتفاق در خوزستان و سیستان و بلوچستان هم در حال روی 
دادن اســت و تاالب ها و اکوسیستم های طبیعی کشور از 
تاالب هورالعظیم و شــادگان خوزستان تا تاالب انزلی و 
میانکاله در شمال و آق گل همدان، همه از سرنوشتی مشابه 
برخوردارند و آن چیزی نیست جز عواقب خشکی و بی آبی 
که دامن سرزمین پهناور و غرورآفرین ایران اسالمی را فرا 

گرفته است.

 B فرونشست و مهاجرت
کارشناســان معتقدند از بحران عبور کــرده و به ابربحران 
خشکسالی رســیده ایم؛ ابر بحرانی که نه تنها نسل امروز 
بلکه نسل های بعد را به شدت تهدید می کند؛ چرا که اگر 
آب این مایه حیات نباشــد، معنای زندگی می خشکد و 

ساکنان به مهاجرت از آن مجبور می شوند. 
مهاجرت تنها بخشــی از عوارض بی آبی و خشــکی 
زمین اســت و باید اذعان داشــت عواقب خطرناک تری 
همچون فرونشست زمین و خشک شدن رگ های زندگی 
در تاالب هــا را پیش رو داریم. خشکســالی و به دنبال آن 
برداشت های بی رویه و بدون ضابطه از آب های زیرزمینی 
و حفر چاه های عمیق و نیمه عمیق همان بالیی را بر ســر 
سرزمین مان آورده، که زلزله 8 ریشتری می توانست بیاورد. 
شاید اگر این برداشت های بی رویه نبود، زمین زیر پای 
اســتهبانی ها خالی نمی شــد و با اندک تحرکی زمین فرو 

نمی نشســت تا امروز شهرک اســتهبان اصفهان به دلیل 
فرونشســت و ترک های عظیم و عجیــب و غریب خالی 
از سکنه شود؛ اما این بخشی از ماجرای فرونشست های 
زمین در پی برداشــت های بی رویــه از آب های زیرزمینی 
است و به قول زمین شناسان مرکز ملی زمین شناسی کشور 
فرونشست پدیده ای است که امروز همه نقاط کشور حتی 

استان های شمالی را تهدید می کند.
مطابق هشدار ســازمان زمین شناسی کشور پیش بینی 
می شــود، اســتان های گیالن و مازندران طی ســال های 
آینده دچار فرونشســت شوند و اســتان تهران نیز روزی 
یک میلیمتر دچار فرونشســت می شــود! امری که در پی 
خشکسالی و برداشت های بی رویه از دشت های کشور رقم 
خورده اســت؛ چنانچه در پایش های زمین شناسی کشور 
از مجموع ۶0۵ دشــت کشور، ۳00 دشت دچار بحران 

فرونشست هستند.

ویی با بحران ویار ر
از خشکی سرزمینی تا خطر انقراض گونه های گیاهی و جانوری

ایران در فالت مرکزی ایران با اقلیمی گرم و خشک واقع شده است؛ اقلیمی که هر چند ماهیت آن به گرما و 
خشکی تمایل دارد؛ اما باز هم بارش های ساالنه همواره به گونه ای بوده است که زمین تشنه نماند و کشاورزی 
و دامداری رونق داشته باشد. چند سالی می شود که بارش های ساالنه از برف و باران به شدت کاهش یافته و 
همین امر سبب استفاده بی رویه از آب های زیر زمینی و در نهایت خشکی سرزمینی شده است. خشکی ای که 
اگر ادامه یابد، گونه های جانوری و گیاهی و حیات بشــر و زندگی متمدن را دچار تنش می کند. اگر بخواهیم 
عواقب خشکســالی های پی درپی و درازمدت را برشماریم، باید از خشکی سرزمینی تا مهاجرت و تخریب 
شهرها و فرونشست زمین و نابودی گونه های گیاهی و جانوری و خیلی موارد دیگررا باید در این بحث بیاوریم.

پیش درآمد 

گروه پرونده
صبح صادق

 سقوط آزاد

نمودار 1: این نمودار مقایسه میزان بارندگی های کشور در بلندمدت است که به صورت تفکیک شده برای 
هر استان میزان نزوالت را نشان می دهد.

نمودار 2: مطابق نمودار در پنجاه سال اخیر روند تغییرات دمای به نحوی است که دمای کشور افزایشی 
بوده و این وضعیت در میزان افزایش خشکسالی تأثیرگذار بوده است. 

 نمودار بارندگی ها در کشور طی یک دهه اخیر نشان می دهد، ایران به صورت مداوم بارندگی های کمتر 
 نزوالت جوی روند نزولی به خود گرفته است که این شرایط 

ً
از میانگین بلندمدت را تجربه کرده و تقریبا

موجب شــده ایران در 10 سال گذشته گرفتار کم بارشی شدید و کاهش محسوس منابع آبی شود. این 
شرایط به صورت محسوس قابل لمس بوده است، به گونه ای که نه تنها کارشناسان در این حوزه، بلکه 
مردم عادی نیز تفاوت بارندگی ها را طی یک دهه اخیر متوجه شــدند و گاهی با نگرانی این موضوع را 
مطرح می کنند. به گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت نیرو )پاون(، میزان بارش های کشور در مقایسه با 

مدت متوسط بلندمدت حدود 31 درصد کاهش داشته است.
همچنین بررسی ها نشــان می دهد، در 50 سال اخیر تنها سال  های آبی 137۸ـ1379 با ثبت 149 
میلی متر و ســال آبی 13۸6ـ13۸7 با ثبت 134 میلی متر بارندگی به مراتب وضعیت نامناســب تری 
را نسبت به ســال آبی جاری تجربه کرده اند و در انتهای جدول بارندگی های نیم قرن اخیر کشور قرار 
گرفته اند. در این بین، ســال آبــی 1371ـ1372 نیز با ثبت 34۸ میلی متــر پربارش ترین مقطع زمانی 
کشــور طی نیم قرن اخیر بوده و پس از آن ســال آبی 1354ـ1355با ثبت 342 میلی متر و ســال آبی 
1374ـ1375با ثبت 339 میلی متر پربارش ترین سال های نیم قرن اخیر کشور بوده است. این در حالی 
اســت که از حدود 10 سال پیش، کشــور به صورت مداوم بارندگی های کمتر از میانگین بلندمدت را 
تجربه کرده و گرفتار خشکسالی شده است. از سال آبی 13۸6ـ13۸7که کشور بدترین وضعیت بارش ها 
را در آن زمان تجربه کرده بود، وضعیت به گونه ای پیش رفته است که تاکنون ایران هیچ گاه بارشی فراتر 
از میانگیــن بلندمدت را تجربه نکرده و نزوالت جوی روند نزولی به خود گرفته اســت؛ به گونه ای که 
پربارش ترین مقطع زمانی یک دهه اخیر کشور مربوط به سال آبی 94 با ثبت 237 میلی متر بارندگی بوده 
است. میانگین بلندمدت بارش های کشور حدود 242 میلی متر است که بررسی آمار نزوالت جوی 50 
سال گذشته نشان می دهد، طی نیم اخیر ایران در 23 سال بارندگی های فراتر از میانگین بلندمدت و 27 
سال بارش هایی کمتر از میانگین بلندمدت را تجربه کرده است؛ از این رو برخی نمودارها به طور عینی تر 

میزان کاهش بارندگی ها را نشان می دهد.

و   بارش های پیش ر
 کم آبی را

کند نمی  جبران 

احد وظیفه، مدیر کل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی کشور
در گفت وگو با صبح صادق

ملیحه زرین پور
خبرنگار

 این روزها آســمان هم دست هایش خالی اســت و باران، این رحمت الهی بر سرمان نمی بارد؛ پدیده 
ناگواری که زمین را خشک و خالی از منابع آبی می کند. امری که چند سالی می شود دامن سرزمین مان را گرفته است و بارش ها چه برف و چه باران آنقدر کم شده که دیگر بارش باران های سیل آسا و جان بخش بهاری و برف های 
متری و یخچال های زمستانی را باید در خاطرات بزرگ ترهای فامیل جست وجو کرد و مرثیه ای برای باران هایی که دیگر نیستند و سدهایی که خالی می شوند و منابعی که تقلیل می یابند، خواند. بارش ها در همه نقاط کشور به شدت 
کاهش یافته و سدها را خالی و منابع مصرفی را تقلیل داده است تا جایی که دشت های آبی بحرانی شده و حاال شهرهای کشور با مشکالت جدی در حوزه آب مواجه شده اند. برای بررسی بیشتر وضعیت بارش ها و منابع آبی 

کشور، صبح صادق با »احد وظیفه«، مدیر کل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی کشور گفت وگویی داشته که در ادامه می خوانیم.

 BBBB   وضعیت بارش ها در کشور را چطور ارزیابی می کنید؟  
در سال گذشته بارش هایی کمتر از متوسط دوره خودش داشتیم. امسال هم دوباره وارد یک 
دوره خشکسالی شده ایم و تا این لحظه کاهش بارندگی بیش از 26 تا 27 درصد از متوسط 
درازمدت مان اســت. در ابتدای سال آبی، یعنی در ابتدای مهر و آبان هشدارهای الزم هم 
پیرامون این شرایط داده شد که ما با مشکل کم آبی رو به رو خواهیم شد؛ ولی متأسفانه خیلی 
جدی گرفته نشد و اآلن وضعیت به گونه ای است که با ادامه این وضعیت ما فقط در فصل 
بهار مقداری بارندگی داشته باشیم؛ ولی با توجه به موج گرمایی که ایجاد شده، به سرعت 
ذوب ذخایر برفی را خواهیم داشــت و این ذخایر هم از دسترس خارج خواهد شد؛ چون 
ذخایر برفی برای سدهای ما بسیار حیاتی هستند. بنابراین، بسیاری از مناطق کشور با کمبود 
آب روبه رو خواهند شــد و پیش بینی می شود بیش از 300 شهر کشور در معرض تنش آبی 
قرار گیرند؛ لذا در برخی مناطق روستایی و شهری مسئله تأمین آب مشکل جدی خواهد 
بود؛ یعنی با تانکر و روش های سیار باید به اینها آب رسانی کرد. مسئله کمبود آبی که در حال 
حاضر با آن روبه رو هستیم، بسیار جدی است و سوءمدیریت هم آن را تشدید می کند. اگر از 
ابتدای سال آبی که این هشدارها داده شده بود برنامه ریزی درستی می شد، بحران به میزانی 

که االن پیش بینی می شود، نمی رسید.

 BBBB از کاهش میزان بارندگی نســبت به سال گذشته گفتید، این آمارها چگونه  
است؟

در مقایسه با سال گذشته آبی حدود 50 درصد کاهش بارندگی داشتیم و سال خشکی بود. 
امسال هم تا به اینجا با سال خشــکی رو به رو هستیم و تا 13 فروردین نزدیک به 26 تا 27 
درصد متوسط سال آبی کاهش بارندگی داریم و در تهران نزدیک به 36 درصد کاهش بارش 
داشتیم. در همه استان ها کاهش بارش داریم و به استثنای استان هرمزگان، بقیه استان ها دچار 
 تابستان سختی را 

ً
تنش آبی هستند. این وضعیت اگر به همین شکل ادامه داشته باشد، قطعا

پیش رو خواهیم داشت؛ در حالی که می شد با راهکارهای مدیریتی، تمهیداتی اندیشید و 
از شدت مسئله کاست.

 BBBB چــه راهکارهایی برای مدیریت آب های باقی مانــده وجود دارد؟ راه های  
جبران این بحران چیست؟

 متفاوت اســت؛ در مدیریت آب 
ً
راه حل های کوتاه مدت بــا راه حل های درازمدت کامال

باید ابتدا به راه حل های درازمدت فکر کرد، یعنی با برنامه ریزی مناســب میزان مصارف 
کشــور را به 60 درصد منابع تجدیدپذیر برســانید، در حالی که االن بیش از ۸۸ درصد 
مصرف می شــود. بنابراین اولین کار این بود که میزان مصرف را به این حد می رساندیم و 

برنامه ریزی هایی هم شده بود؛ ولی هیچ وقت عملیاتی نشد. 
بحث بعدی تهیه و اجرای برنامه ســازگاری با اقلیم و کم آبی و تدوین و اجرای برنامه 
خشکسالی و سیل است که این هم تهیه نشده است. بحث استفاده از تخصیص ها و استفاده 
از آب های نامتعارف در شــرایط خشکسالی وجود دارد، یعنی استفاده از فاضالب تصفیه 
شــده و پساب ها در صنایع و برخی از محصوالت کشاورزی و نه همه آنها و آب شربی که 
در بخش صنعت و کشاورزی مصرف می شود، با آب های نامتعارف و پساب ها جایگزین 

بشود. 
بازچرخانی و اســتفاده چندباره از آب مطرح است. بحث نمک زدایی از آب دریا و آب 
شیرین کن ها از قبل مطرح بود که باید انجام بگیرد و سهم بیشتری از آب شرب در مناطقی 
که امکان تأمین آب از منابع ســرزمینی فراهم نیست، از طریق نمک زدایی آب دریا انجام 
شود که در این زمینه هم اگر چه کارهایی انجام شده است؛ ولی با آن میزانی که باید باشد، 

فاصله زیاد است. 
باروری ابرها هم حداکثر تأثیری که در جهان دارد 15 درصد است که آن هم مستلزم این 
است که هم رطوبت هوا در جبهه هایی که وارد کشور می شوند، وجود داشته باشد و هم ابری 
وجود داشته باشد که بتوان آن را بارور کرد و ذرات را به درون ابر فرستاد تا بارندگی صورت 

بگیرد؛ اما این هم به نظر من راه حل پرهزینه ای است.
در وضعیت فعلی باید سعی کرد در مصارف صرفه جویی کرد، در بخش کشاورزی اگر 
فقط 10 درصد کاهش مصرف داشــته باشیم، مانند این است که 45 سد مانند سد کرج را 

ســاخته ایم و حجمی معادل این میزان آب به ما خواهد داد. مردم باید در مصارف شان و به 
ویژه بخش کشاورزی صرفه جویی انجام دهند و نوع آبیاری باید به شیوه کم آبیاری و استفاده 
از دستگاه های تحت فشار صورت بگیرد و آبیاری مدرن انجام شود. البته اینها کارهایی بود 

که باید از مدت ها قبل انجام می شد.
کشور ما خیلی شگفت انگیز است که با این همه سعی و خطا و هر دوره ما با این مسئله 
روبه رو می شویم؛ اما هیچ کار اساسی و ادامه داری انجام نمی دهیم، کارهای پراکنده ای در 
دوره های مختلف انجام شده و رها می شود و اینقدر این کارها طوالنی می شود که وقتی به 

سرانجام می رسد، دیگر آن کارایی الزم را ندارد. 

 BBBB به جز صرفه جویی در مصارف خانگی چه صرفه جویی هایی می توان کرد و آیا  
از بحث بازچرخانی آب در مصارف خانگی می توان استفاده کرد؟

من عزم جدی در مردم و مســئوالن برای حل مســئله کم آبی در کشور ندیده ام؛ چون در 
خیلی از بخش ها برنامه ریزی هایی صورت می گیرد که استفاده بیشتر از آب را نشان می دهد، 
بنابراین مردم هستند که باید وضعیت را تغییر بدهند. من عرض کردم که آب مصرف کشور 
7 درصد آب شــرب است و صنعت 2 تا 3 درصد آب شرب را مصرف می کند و بقیه 90 
درصد مصارف کشــاورزی است. بنابراین در صنعت می شــود تجدید آب را بسیار زیاد 
باالبرد. در دســتگاه های خنک کننده و سیستم های غیرفرآیندی آب در سیستم ها مصرف 

می شود و می توان به بازدهی نزدیک 90 درصد برسد.
لذا در بخش صنعت هم می توان صرفه جویی کرد؛ اما مهم ترین بخش، بخش شــرب 
خانگی اســت که باید صرفه جویی شود؛ چرا که بســیار هم پرهزینه است تا آب سالم و 
بهداشتی در لوله ها جاری شــود. در بخش کشاورزی که 90 درصد آب کشور را مصرف 
می کند، صرفه جویی در خشکســالی حیاتی اســت. مــن عرض کردم اگــر 10 درصد 
صرفه جویی کنید در بخش کشاورزی رقمی حدود 9 میلیارد متر مکعب آب صرفه جویی 

می شود که معادل با 45 تا 50 سد کرج است. 
این کار با استفاده از دســتگاه های آبیاری مدرن تحت فشار و مدیریت آبیاری در زمان 
مناسب و استفاده از تراکم و الگوی کشــت مناسب امکان پذیر است. بنابراین این مسئله 

بسیار اهمیت دارد.
ما اگر در کشــاورزی برنامه ریزی داشتیم، در بسیاری از مناطق می توانستیم در فصولی 
که پیش بینی می شود خشکسالی خواهیم داشت، کشاورزی را در محیط های بسته و کشت 
گلخانه ای انجام دهیم که هم میزان تولید بیشتر و هم ارزش تولید اشتغال و ارزش افزوده اش 
بیشتر و مصرف آب هم کم شود و از کشت محصوالت آب بر، مانند برنج هم در مناطق کم 
آب و مناطقی که دچار مشکل و تنش آبی هستند، اجتناب کنیم؛ چرا که در کشور به جز دو 

منطقه گیالن و مازندران، سایر مناطق کشت برنج از نظر منابع آبی مناسب نیستند.

»آب« این مایه حیات همچون طال کمیاب شده و هیچ دست بشری قادر به بازگشت آن به چرخه طبیعت نیست، اوضاع مساعد 
نیست؛ آسمان هم رحمتش را از ما دریغ کرده و میزان بارش ها در سال آبی جاری در مقایسه با سال گذشته به شدت کاهش داشته 
اســت. حاال مشکل این است که چگونه ســال پیش  رو را با توجه به خشکی آسمان و لب های تشنه زمین مدیریت کنیم؟ برای 
بررسی این مهم با دکتر هدایت الله فهمی، معاون اسبق دفتر برنامه ریزی کالن آب و آبفای وزارت نیرو و پژوهشگر آب به گفت وگو 

نشسته ایم. این مصاحبه را پیش رو دارید.

 صرفه جویی
 راه عبور از خشکسالی

نگاهی به هفت خان مدیریت بی آبی در گفت وگوی صبح صادق   با
 هدایت الله فهمی، معاون اسبق دفتر برنامه ریزی کالن آب و آبفای وزارت نیرو 

احمد رجایی
خبرنگار
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و  خاندان پهلوی، خانــدان بی هویت 
بی اصالتــی بود کــه در فضای پیچیده 
رقابت هــای جهانــی روس و انگلیس در جنگ 
جهانی اول بر سرنوشــت یک ملت مسلط شد تا 
اهداف اربابان خود را در این سرزمین دنبال کند. 
رضاخان از حداقل اخالق انسانی محروم بود و در 
برخورد با دیگران آداب نگه نمی داشــت. سگ 
 عصبانی بود و با دیگران به 

ً
هاری بود که معموال

تندی و پرخاشگری مواجه می شد. نشستن چنین 
فرد ضعیف النفسی بر صندلی قدرت از او چهره 
خشنی ســاخته بود که هیچ افساری نداشت و در 
مواجهه با زیردســتان به شدت با هتاکی و توهین 

برخورد می کرد.
رفتار وحشــیانه شــاه با مقامــات عالی رتبه 
مملکتی نیــز به امری عــادی مبدل شــده بود. 
طبــق گزارش های ثبت شــده تاریخــی یکی از 
هولناک ترین موارد وحشیگری شخص شاه، کتک 
مفصلی بود که در زندان به تیمورتاش زد، به حدی 

که تیمورتاش از حال رفت. 
لقی، تحمل نکردن کوچک ترین مخالفت 

ُ
بدخ

یا انتقادی و وقاحت رفتارش او را صاحب اختیار 
بالمنازع رعایاش کــرده بود و او 

از داشــتن چنین رفتار خشن 
یک  همچــون  آمرانــه ای  و 
»دیکتاتــور نظامــی« لذت 

می برد. 
در  مجد  محمدقلی  دکتر 

کتابش با عنوان »رضاشــاه و 
مطالعات  مؤسسه  که  بریتانیا« 
و پژوهش های سیاســی منتظر 

کرده است، بخشــی از گزارش محرمانه »برنارد 
گوتلیــب«، کنســول آمریکا در ســال ۱923 را 
نقل می کند که او شــواهدی از وحشیگری های 

رضاخان را چنین نقل می کند:
»رئیس الوزرای فعلی، یک دهاتی بی سواد با 
خوی ددمنشانه است که با هوشمندی، قاطعیت 
 
ً
و اســتحکام شــخصیت ذاتی خاصش که ندرتا
در ایرانی ها یافت می شــود، به مقام کنونی دست 
یافته است. مردی است با خشمی مهارنشدنی؛ 
 رئیس الوزرای ســابق، قوام السلطنه، 

ً
او شــخصا

را مضروب ســاخت )آن هم طبق گزارش ها در 
حضور شــاه(؛ و همچنین با دست خودش کتک 
مفصلی به یک روزنامه نگار مســن و مو ســفید 
ایرانی که خبطی کرده بود، زد؛ آن هم در حضور 
یک آمریکایی که صحنه مزبور را رقت انگیزترین 
ت آورتریــن صحنه وحشــیانه ای توصیف 

ّ
و خف

می کند که تا به حال به چشم خودش دیده است. 
]رضاخــان[ از زمانی که رئیس الوزراء شــده به 
دفعات مالزمانــش و یا مقاماتی را که خطایی از 
آنها سر زده در پیش چشم همه مورد ضرب و شتم 
قرار داده است، از جمله کتک مفصلی که به یک 
شیخ سالخورده زد. شیخ در مجلسی 
نشســته بود و به ســبب ضعف قوه 
باصره ]رضاشــاه را کــه وارد اتاق 
می شد، ندید و[ جلوی پایش بلند 
 بعید 

ً
نشــد. تأکید می کنم که اصال

نیســت که با اولین مخالفت جزئی 
یک مقام مالیه، خوی حیوانی رئیس 
الوزراء بر او مســتولی شود، و اتفاقی 
بیفتد که عواقب وخیمی داشته باشد.«

خویوحشیانه
   دهلیز    

اول دی ماه سال ۱33۱ بود که برای اولین بار حضرت 
امام خمینی)ره( در برابر خبرنگاران یک مجله ایرانی 
قرار گرفت و مصاحبه ای از ایشان انتشار عمومی یافت. 
در پی بازگشت »سیدعلی اکبر برقعی« از نشست صلح 
سوسیالیست ها در »وین« به شهر قم و جسارت و توهین 
عوامل حزب توده به دین مقدس اســالم و مرجعیت 
شیعه در پوشــش حمایت از برقعی، شهر قم ملتهب 
شــد. مردم متدین طی اجتماعی خواستار دستگیری 
و مجازات وی شــدند که این اجتماع بــه درگیری و 
دخالت شهربانی و کشته شدن یک نفر و مجروح شدن 
تعدادی از افراد انجامید. پــس از این حوادث مرجع 
عالی قدر شیعه، آیت الله العظمی بروجردی، حاج آقا 
ه خمینی را مسئول تحقیق و رسیدگی به موضوع 

ّ
روح الل

کردند. در آن شرایط خبرنگار مجله »ترقی« برای تهیه 
گزارش از ماجرا به آقای بروجردی در قم آمده بود. آقای 
بروجردی اعالم می دارند اگر نظر مرا می خواهند، نزد 
ه خمینی، نماینده رسمی من بروند؛ 

ّ
آقای سیدروح الل

از این  رو خبرنگار نزد امام خمینی رفته و با ایشــان به 
گفت وگو می نشــیند که بخشــی از آن در مجله ترقی 

شماره 32 به سال ۱33۱ ه. ش درج شده است.
سال ها طول کشــید تا حضرت امام)ره( بار دیگر 
در برابر یــک خبرنگار خارجی حاضــر به مصاحبه 
شود. »لوســین ژرژ« خبرنگار روزنامه لوموند، اولین 
خبرنگاری اســت که در چهارم اردیبهشت ماه ۱35۷ 
موفق به مصاحبه با حضرت امام خمینی در منزل ایشان 
در نجف شــد و متن آن در تاریخ 6 مه ۱9۷۸ میالدی 

)۱35۷/2/۱6( در آن روزنامه به چاپ رسید. 
این دیدار به دنبال وقوع قیام های بزرگ مردمی در 
قم و تبریز در اواخر ســال ۱356 و گسترش آن به سایر 
شهرها و همراهی دانشگاه ها و تثبیت رهبری حضرت 

امام)ره( از منظر رسانه های بین المللی انجام می شود.
ژرژ دربــاره ایــن دیدار می نویســد: »اکنون ما در 
ــه در اتاقی 2 * 3 متــر و در خانه ای 

ُّ
حضــور آیت الل

هســتیم که در دورترین قســمت نجف واقع است... 
ه خمینی با چهره ای الغر که محاسنی سفید آن 

َّ
آیت الل

را کشیده تر می کرد، با بیانی متهورانه و لحنی آرام، به 
مدت دو ســاعت با ما سخن گفت. حتی وقتی به این 

مطلب و تکرار آن می پرداخت که ایران باید خود را از 
شّر شاه خالص کند و نیز هنگامی که به مرگ پسرش 
اشاره می کرد، نه آثار هیجان در صدایش دیده می شد 
و نه در خطوط چهره اش حرکتی مالحظه می گردید. 
 نفس او خردمندانه 

ّ
وضع رفتار و قدرت تســلط و کف

بود. آیت الله به جای آنکه با فشار بر روی کلمات، ایمان 
و اعتقاد خود را بــه مخاطبش ابالغ کند، با نگاه خود 
چنین می کرد، نگاهی که همواره نافذ بود؛ اما هنگامی 
که مطلب به جای حساس و عمده ای می رسید، تیز و 
غیر قابل تحمل می شد. آیت الله، عزمی راسخ و کامل 
دارد و در صــدد قبول هیچ گونه مصالحه ای نیســت. 
مصمم است که در مبارزه خود علیه شاه تا پایان پیش 
برود...« اما با رفتن حضرت امام)ره( به پاریس، شاهد 
برگزاری نشســت های خبری متعدد با خبرنگاران از 
سراسر جهان هستیم. در این مقطع حساس حضرت 
امام)ره( به چهره ای رســانه ای بدل شــد که به راحتی 
در برابر خبرنــگار قرار می گرفت و به انواع و اقســام 
ســؤاالت بدون هیچ حذف و محدودیت و سانسوری 
پاســخ می داد و متن آن در رسانه های مختلف انتشار 
می یافت و نشان داد رابطه صمیمی و تنگاتنگی با رسانه 
و مطبوعات دارد. در مدت اقامت در فرانســه که ۱۱۸ 
روز به طول انجامید، حضرت امام)ره( ۱۱۷ مصاحبه 
با خبرنگاران رسانه های گروهی و مطبوعات و رادیو و 

تلویزیون سراسر دنیا و خبرگزاری های خارجی داشتند 
و در 22 مهر ۱35۷ گزارشــگر روزنامه فیگارو اولین 
مصاحبه را با امام انجام داد و مسیر را برای مطبوعات 
دیگر فرانســه و خبرگزاری های سراسر جهان هموار 
کرد.  ســیدصادق طباطبایی در خاطراتش در این باره 
می نویسد: »با هجوم خبرنگاران رادیو و تلویزیون ها و 
خبرگزاری ها و مطبوعات سراسر دنیا، به نوفل لوشاتو 
باعث شد که سازمانی به مصاحبه های امام خمینی داده 
شود. این موضوع را یک شب در جمعی با حضور آقایان 
حبیبی، یزدی، موسوی، خوئینی ها، مرحوم الهوتی و 
ســیداحمد آقا مطرح کردیم و قرار شد یک کمیته  3، 
۴ نفری تشکیل بشود... البته متناسب با حوزه  اقامت 
و فعالیت های سیاســی، افراد دیگری هم مساعدت 
می کردند. خبرگزاری ها و مطبوعات انگلیســی زبان 
 آقای یزدی خودش حضور داشــت و چنانچه 

ً
را غالبا

مصاحبه ها با مطبوعات آلمان بود، من شرکت می کردم 
و یا اگر بــا خبرنگاران عربــی و خاورمیانه بود، آقای 
دعایی کمک می کرد. گاهی ما فهرستی داشتیم شامل 
دویســت نفر خبرنگار که درخواســت مالقات برای 
مصاحبه با امام را داشــته و در نوبت قرار گرفته بودند. 
نحوه کار به این شکل تنظیم شد که خبرنگاران سؤاالت 
خودشان را ابتدا تحویل می دادند، این سؤاالت بررسی 
می شــد و خدمت امام داده می شــد. امام که پاســخ 

می دادند، آنگاه وقت دیدار و مصاحبه تعیین می گشت. 
خبرنگار می آمد و چند دقیقه ای نزد امام می نشســت 
و چنانچه الزم بود، امام توضیح بیشــتری می دادند و 
 مطرح می شد. دوستان 

ً
اگر سؤال دیگری بود، مجددا

ترجمه می کردند و امام هم پاســخ می گفتند. در مورد 
مصاحبه های تلویزیونی نیز با یک ســازماندهی قبلی 
بود... باز هم ســؤاالت از قبل آماده و بررسی می شد 
و امام پاســخ های الزم را می دادند. گرفتن سؤاالت از 
 وقت امام با ترجمه  

ً
قبل این مزیت را داشــت که اوال

 
ً
سؤاالت خبرنگار و ترجمه  پاسخ گرفته نمی شد. ثانیا
از یک مقطعی به بعد سؤاالت تکراری بود و امام پاسخ 
ســؤاالت را قبال داده بودند.«  همین مرام کافی بود تا 
در آن مقطع از این حقیقت حکایت داشــته باشد که 
این رهبر و مرجع بزرگ دینی که در رأس هدایت یک 
انقالب سیاسی قرار گرفته است، نگاه مثبتی به نهادهای 
جامعه مدنــی از جمله رســانه ها و مطبوعات دارد و 
همین مشی بود که مبارزان سیاسی را مطمئن کرد که 
در نظام سیاسی ای که شکل خواهد یافت، به مقوالتی 
چون توسعه سیاسی، آزادی های اجتماعی ـ فرهنگی، 
شکل گیری رســانه ها و احزاب سیاســی فعال توجه 
خواهد شــد و در ایران زمین پس از قرن ها حاکمیت 
نظام های خودکامه سلطنتی، شاهد شکل گیری نظامی 

مردم ساالر با همه الزامات آن باشیم.

تقویم انقالب

عملیات علیه ایران

آمریکایی ها پس از قطع رابطه با 
ایران اقــدام به عملیات تجاوزانه 
نظامــی کردند که بــه حادثــه »طبس« یا 
»طوفان شــن« معروف شــد. این واقعه در 
پنجم اردیبهشــت ســال ۱359 بــه وقوع 
پیوســت؛ اما در همان اقدام اولیه منجر به 
شکســت مفتضحانه ای شــد. برژینسکی 
می گویــد:  »روز ۱۱ آوریــل برابــر بــا 22 
فروردیــن ۱359 بود که جیمی کارتر به من 
گفت وی خواســتار تشــکیل یک جلسه 
اضطراری شــورای امنیت ملی است. او در 
پاسخ به پرسش من که دلیل تشکیل جلسه را 
پرســیدم،  گفت که به نظــر وی زمان اقدام 
نظامی فرا رسیده است.« کارتر در جلسه یاد 
شده ســخنان خود را اینگونه آغاز کرد:  »به 
نظر امکان خالصی گروگان ها بسیار بعید به 
نظر می رسد و ما بایستی حاکمیت خود را 
اعمال کنیم و حاال وقت آن اســت که عمل 
مناسب انجام پذیرد و جدول زمانی آن هم 
تهیه شود.« او در ادامه باز هم تأکید کرد: »ما 
بایســتی برای آزادی گروگان ها وارد عمل 
شویم و عملیات می بایستی در اولین فرصت 
ممکن آغاز شود.« ژنرال جونز، رئیس ستاد 
مشــترک ارتش مناســب ترین زمان شروع 
عملیات را روز چهارم اردیبهشــت اعالم 
می کنــد. در ایــن روز تعداد شــش فروند 
هواپیمایــی ۱3۰ ـC آمریکایــی  نــود نفر 
کماندوی این عملیات را که آمریکایی ها نام 
»دلتا« برای شــان انتخاب کــرده بودند، از 
قاهره مصر به ناو هواپیمابر در دریای عمان،  
نزدیک آب های ایران منتقل کردند. در نیمه 
شــب چهار اردیبهشت هواپیماها و هشت 
فروند بالگرد نفربر از ناو هواپیمابر »نیمیتز« 
برخاستند و با پرواز در ارتفاع کم راهی ایران 
شدند. باید هواپیماها و بالگردها در فرودگاه 
شماره ۱ واقع در صحرای طبس فرود آیند، 
سپس بالگردها کماندوها را به اطراف تهران 
منتقــل کنند تــا از آنجــا بــا کامیون ها و 
خودروهایی که از قبل عمال داخلی و نفوذی 
آمریــکا آمــاده کــرده بودند، بــه اطراف 
جاسوس خانه انتقال یابند. پس از ورود آنها 
به حریم ایران،  یــک فروند بالگرد در ۱2۰ 
کیلومتری در کرمان دچار نقص فنی  شد و 
ناگزیر فرود آمدند. سرنشینان این بالگرد به 
بالگرد دیگری منتقل شــدند که پس از طی 
مسافتی دستگاه هیدرولیک این بالگرد نیز از 
کار می افتد، ولی خــود را به ناوهواپیما بر 

آمریکایی نیمیتز می رساند. 
در هر صورت شــش فروند هواپیمای 
۱3۰ ـC و شش فروند بالگرد در محل مورد 
نظر واقع در صحرای طبس در تاریکی شب 
فرود آمدند. در حال سوختگیری  بالگردها 
برای اجــرای مرحله بعدی عملیات، یکی 
دیگر از آنهــا دچار نقص فنی شــد و با از 
کار افتــادن ایــن بالگرد تمــام برنامه های 
آمریکایی ها بهم ریخت؛ چراکه برای انجام 
مرحله بعدی عملیات حداقل به شش فروند 
بالگرد نیاز داشتند. موقعیت ناو نیمیتز به کاخ 
سفید گزارش شد و از رئیس جمهور کسب 
تکلیف کردند. جیمی کارتر دســتور توقف 

عملیات و عقب نشینی را صادر کرد. 
همین که آمریکایی ها قصد بازگشــت 
کردند، طوفانی از شن برخاست و هواپیماها 
و بالگردهای آمریکایی،  در حال بلند شدن 
از زمین دچار مشــکل شدند و یک هواپیما 
و یــک بالگرد با هم برخورد کردند و هر دو 
آتش گرفتند. در اثر این حادثه هشــت نفر 
آمریکایی  در آتش سوختند و بقیه پنج فروند 
هواپیمای ۱3۰ ـC نیز فرار کردند. وقتی که 
ژنرال جونز این خبر را بــه کارتر می دهد، 
 می گوید کارتر با شنیدن این خبر مانند مار 

زخمی به خود می پیچید.

سیدمهدی حسینی
مورخ و پژوهشگر

مروری بر مفاسد دربار  دیکتاتوری پهلوی
پس از فروپاشی امپراتوری روم، منطقه ایتالیا به 
مناطق و شــهرهای خودگردان بسیاری تقسیم 
شده بود )از جمله جمهوری ونیز و دولت کلیسا( 
ولی واحدهای مختلف سیاسی در منطقه ایتالیا 
در سال ۱۸6۱، از طریق پادشاه »ویکتور امانوئل 
دوم ساردنی« متحد شده و کشور کنونی ایتالیا 
را به وجود آوردند. این حکومت تا سال ۱9۴6، 
پایــدار ماند تا اینکه ایتالیایی ها تصمیم گرفتند 

یک جمهوری با قانون اساسی تأسیس کنند.
پیدایش امپراتوری استعماری ایتالیا با خرید 
شــرکتی تجاری در شهر ساحلی »عصب« در 
دریای ســرخ و کشور اریتره به سال ۱۸69 آغاز 
شــد. در سال ۱۸۸2، این خرید از سوی دولت 
ایتالیا مصادره شد و اولین قلمرو خارجی ایتالیا 
به حســاب آمد. در طول دو دهه بعدی سرعت 
اروپایی ها برای تصاحب آفریقا افزایش یافت که 

به اصطالح »تقال برای آفریقا« نام گرفت.
در این دوران، شاهد رقابت ایتالیا و فرانسه بر 
سر سرزمین های شمالی آفریقا و به ویژه تصّرف 
تونس هســتیم که در نهایت بــه تنظیم قرارداد 
»باردو« در ســال ۱۸۸۱ و ســلطه فرانسوی ها 
انجامید. این مســئله خود به کینه ای در روابط 
این دو کشور بدل شد که در قالب جنگ جهانی 
اول ظهور و بروز کرد.  ایتالیا در ســال ۱۸95، 
اعتبار جدیدی برای توسعه نیروی دریایی خود 
تخصیص داد و خود را آمــاده حمله به اتیوپی 
 کرد. ایتالیایی هــا دو بار در قــرن نوزدهم، در 
کشورگشایی ناکام ماندند و شکست خوردند؛ 
یک بار در نبرد دوغالی به سال ۱۸۸۷، و سپس 
در اولین اشــغال اتیوپی در نبرد »آدوا« در سال 

۱۸96.  با شــروع جنگ جهانی اول در ســال 
۱9۱۴، ایتالیا به تنهایی یک مستعمره در ساحل 
دریای سرخ )اریتره(، تحت الحمایه بزرگی در 
سومالی و قدرت مدیریتی لیبی را به دست آورده 
بود. در خارج از آفریقــا، ایتالیا صاحب امتیاز 
»تین تســین« در چین بود و »جزایر دودکانیز« 
در نزدیکی ســواحل ترکیه را در اختیار داشت. 
در طول جنگ جهانی اول، ایتالیا، آلبانی جنوبی 
را اشــغال کرد تا به دست اتریش و مجارستان 
نیفتد. در ســال ۱9۱۷، یــک تحت الحمایه در 
آلبانی تأســیس کرد کــه تا ســال ۱92۰ باقی 
ماند. در ســال ۱939، ایتالیا مجــدد آلبانی را 
اشــغال و ضمیمه کشور فاشیســت خود کرد. 
دولت فاشیســتی که با به قدرت رسیدن »بنیتو 
موسولینی« در سال ۱922، سر کار آمده بود، به 
دنبال افزایش قلمرو امپراتوری ایتالیا و برآوردن 
مطالبات توســعه طلبان ایتالیایی بــود. ما بین 
سال های ۱935 تا ۱936، دومین اشغال اتیوپی 
ایتالیا با موفقیت انجام شد. این سرزمین با مابقی 
مستعمرات ایتالیا ادغام شده و در 9 می ۱936 

»آفریقای شرقی ایتالیا« را تشکیل داد. 

   حافظه    

اشغالشمالآفریقا
مروری بر پیدایش امپراتوری استعماری ایتالیا

مهندسیفضایرسانهایتاریخ
امام و مواجهه با رسانه ها در پیش از پیروزی انقالب اسالمی

مهدی سعیدی
دبیر گروه  تاریخ
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دین و دینداری در جامعه ایران همواره موضوعی 
تأمل برانگیز برای متفکران اجتماعی بوده و شاید 
هــواداران سکوالریســم رغبت بیشــتری برای 
اظهارنظر در این باره از خود نشــان داده اند. آنان 
اغلب با بیان شــواهدی ناقص جامعــه ایران را 
در حرکت به ســوی بی دینی یا کاهش دینداری 
توصیــف کرده انــد. ایــن ادعاها بــا مطالعات 
 معتبری پاســخ داده شده است. 

ً
پیمایشی نسبتا

یکی از مطالعــات مورد اســتناد در این زمینه با 
عنوان »پیمایش ملی تدین اســالمی ایرانیان«، 
کــه دکتر محمدرضا طالبان انجام داده اســت و 
وضعیت تحــوالت دینداری تجربــی در ایران 
طی ســال های ۱353، ۱3۷۴، ۱3۷9، ۱3۸۱، 
۱3۸۴ و ۱3۸۸ مطالعه شــده، معتقد است: »در 
ایران بعد از انقالب اســالمی آگاهی های دینی 
مردم نسبت به گذشته بسیار بیشتر شده است. با 
بررسی شاخص های مشترک مربوط به اعتقادات، 
رفتارها و احساســات دینی طی سال های ۱353 
تا ۱3۸۸ به این نتیجه دســت یافته ایم که در بعد 
اعتقادات اصلی دین، یعنی اعتقاد به خدا، پیامبر 
و معاد تغییر قابل توجهی در دینداری مردم ایران 
به وجود نیامده و تفاوت محســوس و معناداری 
وجود نداشته اســت. در ُبعد عاطفی و احساس 
دینی، متوســط رو به باال، و در ُبعد اعمال و رفتار 
دینی، متوسط رو به پایین بوده است. به عنوان مثال 
در بعد رفتارهای مذهبی، شاخص نماز خواندن 
از ســال ۱353 تا ۱3۸۸ با شیب مالیمی کاهش 

پیدا کرده است.« 
همچنیــن سرپرســت مرکز افکارســنجی 
دانشــجویان ایران )ایســپا( معتقد است: »وقتی 
براســاس پیمایش های علمی از ســال ۱353 تا 
۱395 برخی شاخص های مشــترک مربوط به 

اعتقادات را مورد بررســی قــرار می دهیم به این 
نتیجه دست می یابیم که در حوزه اعتقادات اصلی 
دین، بیشتر شــاهد ثبات در دینداری مردم ایران 
هســتیم تا تغییر.« البته در ادامه ایــن آمار، روند 
کاهشــی عواطف مذهبی و به ویژه انجام اعمال 
دینی مشــهود اســت، اما این میزان به آن اندازه 
نیســت که از کاهشی معنادار دینداری در جامعه 

ایران بتوان سخن گفت.

 Bنگاهی دوباره به این نتایج و چند نکته
با وجود اینکه شــواهد پیمایشــی فــوق، ادعای 
کاهش معنادار و چشــمگیر دین داری در جامعه 
امروز ایران را رّد می کند، اما اهمّیت این موضوع 
ضرورت تأمل ژرف تــر در آن را ایجاب می کند. 
 شواهد فوق زنده بودن احساسات مذهبی و 

ً
اوال

دینــی را تأیید می کند، اما در ُبعد رفتاری و انجام 
عمال دینــی گویای ضعیف بــودن این مهم در 

َ
ا

 مدارک تجربی و پیمایشی 
ً
جامعه هســتند. ثانیا

نمی توانند فهمی از روندهای فکری کالن جامعه  ـ 
که به یقین دینداری را تحت الشعاع قرار می دهد ـ 
 شواهد فوق به معنای نیندیشیدن 

ً
ارائه کنند و ثالثا

به تهدیــدات پیش روی دینداری در جامعه امروز 
ایران نیست.

بر این اساس با مالحظه مطالعات تجربی فوق 
و دیگر شواهد و قراین و به ویژه روندهای فکری 
تأثیرگذار بر الهّیات جامعه امروز ایران، می توان 

مسائل ذیل را در این زمینه تذکر داد:

۱ـ اگر تأثیرگذارترین عامل بر دینداری در جامعه 
امــروز را فضای مجازی بدانیم، بی راه نگفته ایم. 
امروزه فضای مجازی خلوت را از بسیاری افراد 
ربوده است و در این زمینه تفاوتی میان انسان ساکن 
در مناطق ســّنتی و روستایی ـ که پیشتر تهدیدات 
کمتری علیه دین داری در آن محیط بودـ با انسان 
ســاکن در کالن شهرها نیســت. فضای مجازی 
انســان را از مکان و زمان تهی می کند و خلوتی 
که پیشــتر با احساسات دینی ُپر می شد، اکنون با 

سرگرمی در دنیای مجازی سیراب می شود. حال 
اگر پایگاه ها و شــبکه های منافی عفت و خالف 
مذهب را هم در نظر بگیریم، مشــکل عمیق تر 
می شــود، به این ترتیب هرچند فضای مجازی 
می تواند به مثابه ابزاری جهت تبلیغ دینی استفاده 
شــود، اما ویژگی ذاتی و نوع ساختار آن بیشتر به 

گریز از دین می انجامد.

2ـ نیــاز به معنوّیت و دین امری فطری اســت و 
هیچگاه به خاموشی نمی گراید، اما در شرایطی که 
فضای مجازی انسان ها را به خلوتی از سرگرمی 
سوق می دهد، انتخاب نوع دین، منابع و مراجع 
ت فردی تبدیل می شود. 

ّ
آن به یک انتخاب به شد

در اینجا شــمار زیاد افرادی را کــه دغدغه های 
فرهنگی و دینی ندارند، کنار می گذاریم و سخن 
درباره کسانی است که اتفاقا انگیزه های فرهنگی 
و دینی دارند. این افــراد با چه الهّیاتی در فضای 
مجازی مواجه هســتند؟ روشن است که دنیایی 
از آموزه های مختلف معنوی همچون عرفان های 
الحادی، الهّیات اومانیستی، الهّیات پست مدرن 
و... در این فضا در معرض انتخاب فرد قرار دارند 
و فعالّیت هرچند گسترده مبلغان دینی در فضای 
مجازی نیــز نمی تواند تأثیر تعیین کننده ای بر این 
انتخاب داشته باشد. دین در حوزه اجتماع است 
که زنده می ماند و شــاید فلســفه توّجه اسالم به 
اجتماع و جماعات نیز در این موضوع ریشه داشته 
باشد. دین به مثابه »صراط«، زمانی می تواند زنده 
قوا«  َرّ

َ
ف

َ
ِه َجمیًعا َوال ت

َّ
باشد که »َواعَتِصموا ِبَحبِل الل

شکل گیرد.

3ـ وابســتگی احیای دین بــه اجتماعات دینی 
در دنیــای واقعــی تنها یک مقدمه اســت. آنچه 
مهم اســت، طرح مباحث جدید و پاسخگویی 
به آنها در محافل دینی اســت. بخشــی از رونق 
محافل دینی در طول تاریخ تکیه بر احساســات 
و عواطف بوده اســت، اما پیشتر اگر احساسات 
معنوی برانگیخته می شد، مراجع دینی مشخصی 

در یک مواجهه واقعــی و در محیطی اجتماعی 
به این احساسات پاســخ می دانند، اما امروزه با 
برانگیختن احساســات معنوی، بــدون ورود به 
مسائل جدید، می توان انتظار داشت که گرایش به 
منابــع و مراجع کاذب در فضای مجازی افزایش 
یابــد، چه اینکه این مراجــع کاذب، اغلب دینی 
غیرتکلیف آور و با تأکید بر کفایت انسان دوستی و 
عشق به خود و دیگری و به طبیعت و هستی تبلیغ 
 می کنند و شــریعت و احکام دینی را پایان یافته 

می دانند.

 Bمسائل جدید چیست؟ 
پاسخ مشــهور این است که مســائلی همچون 
مسائل زیست محیطی، فضای مجازی، حقوق 
بشر، حقوق زن و... جزء مسائل نوظهوری هستند 
که الهّیات یک جامعه را تحت تأثیر قرار می دهند. 
 
ً
می توان به این مسائل شمار بیشتری افزود و اساسا

موضوعــات کالنی همچون علم، فرهنگ، هنر، 
سینما و... همواره مسائل جدیدی در حوزه دین و 
الهّیات برمی انگیزند، بنابراین باید آنچه را که سبب 
ظهور مسائل بدیع و نو می شود، مالک دانست و 
 نیروی پیش برنده 

ً
آن شک و شبهه اســت. اساسا

 و تردید تشکیل 
ّ

عناصر فرهنگی و معنوی را شک
می دهد و نمی توان از گسترش معنوّیت و احیای 
فرهنگ دینی ســخن گفت و شــک و شــبهه را 
سرکوب کرد. چنین رویکردی سبب تولید »کالم 
جدید« می شود. کالم جدید در دنیای مسیحّیت 
کنونی که توانسته اســت مسیحّیت تاریخی را با 
همه خألهای خود در جوامع سکوالر و دین گریز 
غرب حفظ کند، در محیطی آکنده از شک و شبهه 
این موفقّیت را کسب کرده است و مجامع دینی و 
مذهبی اســالمی و شیعی نیزـ در ایامی چنین ـ با 
استقبال از پرسشگری است که می توانند دینداری 
جامعه را در دنیای کنونی ـ که طبق حدیث نبوی 
همچون نگه داشــتن آتش در کف دست است ـ 
از تهاجمات فضای مجازی و نســخه های بدلی 

مصون بدارند.

حمزه عالمی
دکتری اندیشه سیاسی

در دی ماه ۱39۱ یوسفی اشکوری به 
همراه چند نفر از عناصر ورشکســته 
سیاسی با انتشار نامه ای به »رهبران ملت مصر« 
از آنها خواستند اسالم را به سیاست راه ندهند. 
در حالی که رژیم صهیونیســتی در همسایگی 
 از روی کار آمدن اسالم گرایان ابراز 

ً
مصر، علنا

نگرانی کرده بود و تعارض جریان اپوزیسیون با 
دولت پس از انقالب مصر نیز بر سر حاکمیت 
احکام اسالمی بود، عبدالعلی بازرگان، حسن 
یوسفی اشــکوری، محمود صــدری و صدیقه 
وســمقی از عناصر ورشکسته و افراطی جریان 
غربگرا با محوریت محســن کدیور نامه ای به 
رهبران ملت مصر نوشــته و از آنها خواستند از 
تجربه جمهوری اســالمی عبرت بگیرند. در 
اســفندماه ســال ۱39۱ خبــری در رابطــه با 
دستگیری برخی روزنامه نگاران وابسته به جریان 
بیرونی فتنه در فضای سیاسی کشور منتشر شد. 
۱2 اسفندماه ســال ۱39۱، درحالی که وزارت 
اطالعات با صدور بیانیه ای اعالم کرد که افراد 
دستگیر شده، اعضای باند و شبکه ای به شدت 
پیچیــده و چند الیه بوده کــه مدت ها در رصد 
سیستم اطالعاتی ایران قرار داشتند و این دستگاه 
موفق به کشــف یکی از بزرگ ترین شبکه های 
رســانه ای متصل به اردوگاه رسانه ای استکبار 
شده است، تشکل های وابســته به فتنه با ابراز 
نگرانی از دســتگیری ها، آن را محکوم کردند. 
واکنش های گســترده رســانه ها و محافل ضد 
انقــالب و اپوزیســیون پس از بازداشــت این 
روزنامه نگاران نشــان داد، ارتباطات گسترده و 
دقیقی میان این افراد و شبکه های خارجی برقرار 

بوده است. چنانچه کاترین اشتون، مسئول وقت 
سیاســت خارجــی اتحادیه اروپا، بازداشــت 
روزنامه نگاران ایرانی را نگران کننده خواند. وی 
با صدور بیانیه ای خط انتخاباتی این بازداشت ها 
را به جامعه رسانه ای غرب القا کرد. شماری از 
وابســتگان گروهک ها و عناصر فراری ضمن 
انتشــار نامه ای در اردیبهشت ماه سال ۱392 از 
سیدمحمد خاتمی که ادعا می کرد نگران نظام و 
انقالب اســت، بــرای نامــزدی در انتخابات 
ریاست جمهوری ســال ۱392 دعوت کردند. 
امضاکنندگان بــا بیان اینکه حامی فتنه ســبز 
هســتند، نوشــتند: »امضاکننــدگان این نامه 
امیدوارند جناب عالی که در چهار سال سخت 
گذشــته، دوشــادوش خواســته ها و رنج های 
حامیان جنبش ســبز مانده اید، با اعالم نامزدی 
خود در انتخابات آتی، به تداوم دموکراتیزاسیون 
یاری رسانید.« حسن یوسفی اشکوری یکی از 
امضاکنندگان این نامه بود. اگرچه خاتمی هرگز 
توضیح نداد که کدام سنخیت باعث تجانس و 
همراهــی وی بــا گروهک های قســم خورده 
ضدانقالب شده بود؟ اما بر اساس برخی قراین 
می توان این گمانه تحلیلی را مطرح کرد که این 
گروهک ها بــا قطعی دانســتن رد صالحیت 
خاتمی، درصدد بودند وی را برای نوعی انتحار 
سیاســی به عرصه فرستاده و پیش مرگ اهداف 
خود کننــد. دربــه دری و دریوزگــی غرب از 
اشــکوری مدعی پیروی از امــام)ره(، به مرور 
عنصری برای نمایــش لجن پراکنی علیه مردم 
ایران و انقالب ســاخته و این اوج افول و ابتذال 

سیاسی اپوزیسیون است.

 فراز و فرود حسن یوسفی اشکوری- بخش پایانی

افولوابتذالسیاسی!

   ریزش ها    

 
ادراک انســان نقش بســیار مهمی در 
شناخت نوع رفتار، تفسیر محیط خود و 
نحوه تصمیم گیری او دارد. ادراک فرآیندی است 
که طــی آن افراد برداشــت های حسی شــان را 
ســازماندهی و تفســیر می کنند تا بتوانند محیط 
اطراف شــان را درک کنند.)رابینز، ۱39۸: ۱۷( 
نکته اساسی رابینز این است که افراد واقعیت ها را 
آن گونه که در محیط هست، نمی بینند، بلکه آنچه 
می بینند ابتدا تفسیر کرده و ســپس آن را به مثابه 
واقعیت می پذیرند. با این تعریف می توان نتیجه 
گرفت، ادراک فرآیندی شناختی است که افراد، به 
وســیله آن، شناخت ها و برداشــت هایی را که از 
خود، دیگــران و محیط دارند، تنظیم و تفســیر 
می کنند و به آنها معنا می بخشــند. در این میان، 
احساس)حواس پنج گانه( اولین گام برای ادراک 
است؛ مرحله ای است که داده ها یا اطالعات خام 
در محیط عینی برای فرد فراهم می شود. گام بعدی 
در محیط ذهنــی رخ می دهد کــه در این فرآیند 
ادراک و شناخت صورت می گیرد و در گام آخر به 

صورت رفتار در محیط عینی بازتاب می یابد.
براساس فرآیند مزبور پاســخ این پرسش که 
»چرا با وجود مشــابه بودن نظــام ادراک در همه 
انسان ها، شاهد برداشــت و شناخت متفاوتی از 
یک واقعه یا واقعیت دارند؟« حاصل می شــود و 
آن میزان دسترســی افراد به اطالعات اســت که 

البته این موضــوع را باید یکی از دالیل تبیینی به 
شــمار آورد. با این حال، اگر ورودی اطالعات به 
محیط ذهنی افراد ناقص باشد و همه واقعیت های 
پدیــده در محیط عینی دیده نشــود یا اطالعات 
غلط و نادرستی باشــد، می تواند ادراک افراد را 
نســبت به یک واقعه متفاوت کند. نفوذ ادراکی یا 
شــناختی بر چنین پایه هایی استوار است؛ یعنی 
رخنه و تأثیرگذاری بر نظام پردازش و ذخیره سازی 
اطالعات افراد. اهمیت این نفوذ در این است که 
با تغییر دریافت ها و باورهای حریف، بهتر می توان 
عملیات فریب را اجرا کرد تا با متقاعد کردن او به 
تغییر افکارش. از این جهت گفته می شود، »برای 
تغییر رفتارسیاســی مورد دلخــواه باید از محیط 
روان شناختی و ذهنی نخبگان، تصمیم گیرندگان 
و مردم  عبور کرد.« )موسوی نیا، ۱392: ۴3( در 
صورتی که نظام ادراکی و محاسباتی بازیگر هدف 
بر اثر فناوری ها و تکنیک های نرم به اشتباه بیفتد یا 
دچار اختالل و تغییر شود، اراده او نیز تحت تأثیر 
قرار گرفته و در نتیجه رفتار او به نحو دلخواه تحت 
کنترل خواهد آمد یا تغییر خواهد کرد. به تعبیر رهبر 
معظم انقالب، »وقتی دســتگاه محاسباتی دچار 
اختالل شــد، از داده  های درست، خروجی  های 
غلط به  دست خواهد آورد؛ و تجربه  ها هم به درد 

او نخواهد خورد.«)۱393/5/۱(
اکنــون می توان فهم و معنــای بهتری از نفوذ 
ادراکی پیدا کرد. نفوذ ادراکی مجموعه اقدامات 
و تکنیک های گفتاری و رفتاری برای تأثیرگذاری 
به فرآیندهای ذهنی جامعه هدف نسبت به یک یا 
چند پدیده و هدایت فکری و محاسباتی آن جامعه 

به مسیر مورد دلخواه است. 

چهره پنهان سیاست  ـ 36 

نفوذادراکیوشناختی

   آفاق    

خرد

سیاست نامه

سیدمحمدکاظم یزدی  ـ 27

 مشروطه و بحران رهبری

بدون تردید، انقالب مشروطیت از مهم ترین 
تجــارب تحول خواهی اجتماعــی و نقاط 
عطف رخدادهای تاریخ معاصر ملت ایران 
است که واجد درس ها و عبرت های فراوانی 
اســت. جالب اســت که امام خمینی)ره( 
در ایجــاد و پیــروزی انقالب اســالمی و 
بنیانگــذاری و تأســیس نظــام جمهوری 
اســالمی از این تجارب گرانبها بیشــترین 
بهره را بردند و توانستند نظام مرد م ساالری 
دینــی را پایه گذاری کننــد؛ اما قصه واقعی 
مشروطه چیزی جز توسعه و تحول خواهی 
و عدالت طلبی مردم ایران نیســت. محدود 
کــردن قدرت اســتبداد داخلــی و تحدید 
حمایت های استعمار خارجی از آن، چاره 
و راهی بود که ملــت ایران برای برون رفت 
از مشــکالت تشــخیص داد.  نتیجــه  این 
چاره اندیشی ملی انقالب مشروطیت را رقم 
زد و ملت ایران توانست استبداد چند هزار 
ساله ای را که در آن ایام در چنگال استعمار 
نیز گرفتــار آمده بود وادار کند تا با دســت 
خویش محدود بودن و مشروط بودن قدرت 
خود را امضا کند؛ اما سیر تحوالت پس از 
پیروزی نشــان می دهد، اگرچه مشروطیت 
به مفهوم یاد شــده و به عنــوان یک آرمان، 
هیچگاه شکســت نخورد و همواره وجهه  
همت ملت ایران بود، اما در عمل، مطالباتی 
که از اقــدام ۱2۸5 )ه.ش( مورد انتظار بود 
برآورده نشــدند و می توان گفت از جهاتی، 
وضع از گذشــته هم بدتر شــد؛ به گونه ای 
که آخوندخراســانی در نامــه ای خطاب به 
مســئوالن کشــور، آنان را مالمت کرد که 
اســتبداد مرکبه ای که شــما ایجاد کردید، 
از اســتبداد مفرده  قبل از نهضت به مراتب 
بدتر اســت.۱ حال این پرسش مهم مطرح 
می شــود که چرا ملت ایران با وجود دست 
زدن به انقالب مشــروطه و موفقیت نسبی 
در کوتاه کردن دست استبداد و استعمار، در 
مرحله  ثمره و میوه چینی آن پس از پیروزی 
نتوانست اهداف انقالب مشروطه را محقق 
و نهادینه کند؟ پاســخ جامع به این پرسش 
کالن نیازمند آسیب شناسی جامع از انقالب 
مشروطیت است و چنین کاری در حوصله 
این یادداشت نیســت؛ اما اگر بخواهیم به 
نکتــه ای کلیدی و مهم کــه در رقم خوردن 
آن سرنوشت نقش اساسی داشت به اجمال 
 موضوع رهبری مشروطه 

ً
اشاره کنیم، قطعا

است. مشروطه هم با بحران رهبری مواجه 
بود و هم نتوانست در بزنگاه مشروطه خوب 
و مؤثــر هدایــت و رهبری شــود. رهبران 
مشروطه دچار دو غفلت مهم شدند: یکی 
اینکه در تبیین شفاف اهداف انقالب و تفسیر 
اقدام درخــوری صورت  ایدئولــوژی آن، 
نگرفت. دیگر اینکه در آن روزگار هم تمدن 
غــرب در پی آن بود که گفتمــان خود را بر 
دیگر کشورهای جهان مسلط کند و گفتمان 
او در ایران نیز نمایندگانی داشت که غرب در 
پی ســپردن مدیریت کشور به آنها بود؛ ولی 
 از ســوی رهبران مذهبی توجه الزم 

ً
ظاهرا

به این موضوع نشد. چرا؟ چون رهبران آن 
 نامتمرکز 

ً
 متعدد بودند و ثانیا

ً
انقــالب، اوال

بوده و در دو مکان دور از هم، تهران و نجف 
مستقر بودند. همین تکثر و عدم تمرکز، خود 
یکی از منافذ مهم آسیب پذیری شد. با وجود 
این، آنان در مجموع، به خوبی از عهده بسیج 
ملی برای مقابله با مداخله بیگانگان از جمله 
حمله روس ها و وادارسازی نظام سیاسی به 

تسلیم برآمدند. 
منبع:

مشروطه،  در  رهبری  بحران  تقوی،  سیدمصطفی  ۱ ـ 
العظمی  آیت الله  حضرت  رسانی  اطالع  پایگاه 

خامنه ای. 

سیامک باقری
دکترای علوم سیاسی

اخگریدرکف
ماه رمضان و تأملی در وضعّیت دینداری ایرانیان

فتح الله پریشان
دبیر گروه اندیشه
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نــوروز امســال را می  توان اوج تالش شــبکه های 
نمایــش خانگی بــرای جذب مخاطبــان جدید 
دانست. بسترهایی که روز به روز بر تعدادشان افزوده 
می شود و هر کسب و  کار جافتاده ای، به دنبال ایجاد 
یک رسانه تعاملی در کنار تجارت اصلی خود رفته 
است، از ایرانســل و همراه اول و صدا وسیما گرفته 
تا ســوپرمارکت های زنجیره ای، همگی به دنبال به 
دست آوردن بازار شبکه های نمایش خانگی هستند! 
 مخاطبان به این تعداد از شــبکه های 

ً
اما آیا واقعــا

نمایش خانگی نیاز دارند؟
حدود 3۰ ســال پیــش، تلویزیون با دو شــبکه 
تنها ابزار ســرگرمی مردم بود کــه در کنار اخبار، 
مجموعه های نمایشــی هم برای مخاطبان پخش 
می کــرد، اما امروز رســانه  ملی حــدود 3۰ کانال 
تلویزیونی دارد و عالوه بــر آن مخاطبان می توانند 
برای ســرگرمی به حدود ۱۰ بستر نمایش خانگی 
مراجعه کنند! اگر دســته بندی ها و کانال های ایجاد 
شده در بســترهای نمایش خانگی را حساب کرده 
و به 3۰ کانال رســانه ملی اضافه کنیم، حدود ۱۰۰ 
کانال و دسته بندی برای مخاطبان وجود دارد! هدف 
ما از این نوشتار، پرداختن به دالیل سوق دادن مردم 
به شــبکه های نمایش خانگی نیســت، اینکه چرا 
رسانه ملی با وجود این تعداد کانال و برنامه در جذب 
مخاطبان خود، عالی عمل نمی کند در جای دیگری 
باید بررسی شود و بسترهای نمایش خانگی برخط، 
از این ضعف و غفلت به خوبی اســتفاده کرده و در 

حال ساخت برنامه برای جذب مردم هستند.
نکته ای که باید مورد توجه قرار گیرد، این است که 
سودی که به جیب متولیان بسترهای نمایش خانگی 
می رود آنچنان زیاد است که سبب شده روز به روز 

به تعداد آنها افزوده شود! البته شاید بگویید افزایش 
تعداد ارائه دهندگان خدمات تلویزیون اینترنتی سبب 
کاهش انحصــار و در ادامه کاهش قیمت و رقابتی 
شــدن بازار شــود، اما آنچه تاکنون دیده ایم، تأثیر 
نداشتن رقبا بر قیمت بوده است و بارها دیده ایم که 
هرچند ماه یک بار، ناگهان قیمت های اشتراک این 
بسترها دو برابر شده است! اگر قیمت بدون تخفیف 
را در نظر بگیریم که باید گفت قیمت گذاری در این 
رسانه ها فاجعه اســت و آیا نهادی برای نظارت بر 
قیمت های آنها نیست؟ گران فروشی این بسترها را 

چه نهادی می سنجد؟
هزینه چنین بسترهایی در دنیا با توجه به موقعیت 
جغرافیایی متفاوت است. برای نمونه، شبکه نمایش 
نتفیلیکس که تعداد فیلم و ســریال های موجود در 
آن قابل مقایســه با نمونه های داخلی نیست، برای 
کشــورهای اطراف ما مانند ترکیه و یا هند، ماهانه 
هزینه ای برابر با 5۰ هزار تومان می گیرد! مقایســه 

کنید با ارائه دهندگان این خدمات در کشــورمان و 
هزینه هایی که برای اشــتراک دریافت می کنند، در 
 تمام خدمات دهنده های کشورمان 

ً
صورتی که تقریبا

دراین حــوزه، فقط یک گردآوری کننده ســریال ها 
و فیلم های ســینمایی خارجی هســتند و حتی در 
معروف تریــن ارائه دهندگان هم، تعــداد تولیدات 
ساخته شده در مقایسه با تولیدات نتفیلیکس بسیار 

کم است!
امــا مهم تر از هزینــه  ریالی که برای تماشــای 
محتویات این رســانه ها می دهیــم، هزینه مخربی 
اســت که بیشتر تولیدات این رســانه ها بر خانواده 
تحمیل می کنند! آرایش های غلیظ و پوشش خارج 
از عرف، روابط نامتعــارف و... همگی از تأثیرات 
سوِء استفاده از این رسانه هاست. هزینه ای که پنهانی 
در حال پرداخت آن هســتیم و اثرات آن را در آینده 

مشاهده خواهیم کرد.
بارها به تجربه ثابت شــده است که بسیاری از 

کارگردانان بزرگ که در رســانه ملی ســابقه خوبی 
داشته اند، در ساخت تولیدات برای بسترهای برخط 
ناموفق بوده اند. شــاید یکی از دالیل آن این باشــد 
که برای ساخت تولیدات شبکه نمایش خانگی، به 
دلیل تفاوت خطوط قرمز، با دم دستی ترین شوخی ها 
می توان بازی کرد و این کارگردانان انتظار دارند که 
تولیدات سطحی شان مورد توجه مخاطب قرار گیرد! 
اما در رسانه ملی به دلیل تفاوت خطوط قرمز، ذهن ها 
خالق شده و به شوخی ها و مفاهیم عمیق تری نیاز 
است. این شــاید از موهبت خطوط قرمز باشد که 

سازندگان را ناخواسته خالق کرده است!
جنگ VODها یا همان بسترهای نمایش برخط 
ویدئو و به عبارتی شبکه های نمایش خانگی، روز به 
روز در حال باال گرفتن است. سرمایه گذاران بسیاری 
مشــتاق حضور در این عرصه شده اند و بسیاری از 
تولیدکننــدگان حاضر به اکران نخســت تولیدات 
ســینمایی خود در این بسترها هستند و این نشان از 
سود باالی این کسب وکارها دارد؛ اما آیا نباید فکری 
به حال وضع بی ســامان این ارائه دهندگان کرد؟ از 
محتوای پوچ، انحصــار، هزینه نامتعارف، رعایت 
نکردن حقوق کاربــر و... تا حتی نمایش تبلیغات 
در نســخه های پولی که خالف قانون است، نشان 
می دهد نهاد ناظر بر این رسانه ها، باید دقیق تر عمل 

کرده و کمی به فکر حقوق کاربران هم باشد.
وجود و رشــد چنین شــبکه هایی بسیار خوب 
است، اما مشکل جایی اســت که با وجود حداقل 
۱۰۰ شــبکه، بازهم در تعطیالت نوروز، کاربر باید 
به دنبال محتوایی باشد که جدید، سرگرم کننده و... 
باشــد و خارج از چارچوب تاک شوها و مسابقات 
تکراری، بتواند برای ســاعتی ســرگرم شــود، که 
متأسفانه در حال حاضر این طور نیست و با انبوهی 
از محتوای تکراری و کپی شــده مواجه است و در 
نهایت این جنگ، تنها یک بازنده دارد و آن، کاربری 
اســت که با وجود پرداخت هزینه، چیزی نصیبش 

نشده است.

مجازستانزندگی

   دانش بنیان       نرم افزار       پژواک    

آلودگــی آب هــای زیرزمینــی به 
آرسنیک، اغلب به علت مجاورت 
آب بــا بســترهای خاکــی حاوی 
آرســنیک یــا ورود فاضالب های 
صنعتــی با میزان آرســنیک باال به 
آب های سطحی یا زیر زمینی است. 
سازمان بهداشت جهانی، آرسنیک 
را جــزء عوامل ســرطان زا معرفی 
کرده و به همین دلیل حساسیت ها 
روی حــذف آن از آب آشــامیدنی 

بســیار افزایش یافته اســت. حال یک شــرکت دانش بنیان ایرانی با 
دستیابی به دانش فنی ساخت جاذب های پایه نانو آهن، سیستم های 
تصفیه آب های آلوده به آرسنیک را ارائه می کند و تاکنون بیش از ۱۰۰ 

واحد حذف آرسنیک در مقیاس های مختلف راه اندازی کرده است.

آب،گوارا
حذف آرسنیک موجود در آب

»ایالن ماسک« مدیر عامل تسال 
حدود ۱۰ درصد از سهام شرکت 
توئیتر را خریــداری کرده و با این 
کار به بزرگ ترین ســهامدار این 
شبکه اجتماعی مبدل شده است. 
ارزش این ســهام نزدیــک به 3 
میلیارد دالر است. ایالن ماسک 
از ثروتمندترین افراد دنیاست که 
فناوری های توســعه داده شده در 
شرکت های زیرمجموعه او عالوه 

بر خدمات ظاهری، در صنایع نظامی و جنگی هم به کار می رود 
 
ً
و منشأ بسیاری از کشتارهاست. ورود رسمی او به رسانه احتماال

با هدف مسموم ســازی و گمراه کردن بیشتر افکار عمومی انجام 
خواهد شد.

توئیتر را پاک کنید!
میلیاردر آمریکایی صاحب توئیتر شد!

برخط  بــازی  »روی خــط« یک 
ایرانی اســت که به وسیله استودیو 
اکسیر منتشر شده است. این بازی 
یک معضــل اجتماعی را در قالب 
طنز و کارتون به تصویر می کشد و 
شخصیت های داخل بازی توجهی 
بیش ازحــد به تلفن همــراه خود 
دارند؛ همین موضوع مشــکالتی 
را برای آنان به وجــود می آورد که 
بازیکن باید مشکالت را حل کند. 

این بازی به سبک  فکری و اکشن با موضوع فرهنگی استفاده متعارف 
از تلفن همراه دارای مراحل رقابت آنالین و مراحل آفالین است. این 
بازی دارای پیام رســان داخلی اختصاصی به منظور چت با بازیکنان 

این بازی و بازی های دیگر این شرکت است.

رویخط
بازی برخط ایرانی

امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه:  اگر مکثی 

در روند مذاکرات وین برای لغو تحریم ها 
دیده می شود، به دلیل زیاده خواهی طرف 
آمریکایی و ایستادگی جمهوری اسالمی 
ایــران در کســب عالی منافــع ملت و 
رعایت خطوط قرمزهاست. هرگز زیر بار 
زیاده خواهی آمریکا نخواهیم رفت. توافق 
دست یافتنی اســت اگر آمریکا واقع بینانه 

رفتار کند.

بهــادری جهرمی، ســخنگوی دولت:  برای 

چهار ماه متوالی نرخ رشد نقدینگی کاهش 
یافته و 96 ه.م.ت از اوراق فروخته  شده در 
دولت قبل تسویه شده است. تورم نقطه ای 
از ۴3/۷ در شــهریور به 3۴/۷ در اســفند 
۱۴۰۰ رسید. اینها همگی نشان از شروع 

بهبود شاخص های کالن اقتصادی دارد.

سیداحسان خاندوزی، وزیر اقتصاد:  اقتصاد 

قوی، از طریق فرصت شناســی داخلی و 
خارجی، ممکن می شود که تاکنون کشور 
در آن ضعف جدی داشــت. خوشبختانه 
امــروز پیشــنهاد وزارت اقتصــاد برای 
تشویق ورود  سرمایه و ارز از خارج به ویژه 
کشورهای همسایه، از طریق کاهش میزان 
حداقل سرمایه سپرده و افزایش سال های 

مجوز اقامت در دولت تصویب شد.

علی عبدالسالم العجری، کاربر یمنی در فضای 

مجازی:  دشمن می خواست ما هفت شب 

مقاومت کنیم؛ ولی خدا آن را هفت سال 
قرار داد. هفت سال یمن در زندان توطئه! 
نکته عجیب ســکوت جهان است به جز 
وفاداران مثل ایران و حزب الله، عجیب تر 
اینکه به لطف خدا ما پیروز شــدیم، این 

پیروزی بر دوستان مبارک.

دانیال معمار، فعال رســانه ای:  اگر کســی 

 یعنی 
ً
پرســید بی اثر کردن تحریم ها دقیقا

چــه؟ بگویید دشــمن با تمــام توانش، 
کشــورمان را تحریم کرد، امــا با وجود 
همه این تحریم ها، ایران اســالمی ما در 
ســال ۱۴۰۰، رکورد صادرات غیرنفتی 
به کشــورهای مختلف را بــا 3۷ درصد 

افزایش شکست.

زینب سلیمانی، دختر شهید سلیمانی:  تلفن 

خانه زنگ خورد. بابا بود با صدای خسته. 
پرسیدم  افطار کردید؟ گفتند بچه ها برایم 
در قرارگاه افطار آماده کردند، اما نرفتم و 
در خط ماندم و با رزمنده ها سفره انداختیم 
و نان پنیر مختصری خوردیم. گفتم چرا 
قرارگاه نرفتید؟ گفتند »می ترسم در غیبتم 
مظلومی با زبان روزه، اســیر و یا شــهید 

شود.«

افشــین عال، شــاعر معاصر: فکر می کردم 

تنها خط قرمز اینستاگرام، نام و یاد قهرمان 
اســطوره ای ملت ایران ســپهبد شــهید 
قاسم سلیمانی باشد؛ اما گویا به موازات 
شکست ها و ناکامی های پیاپی غرب در 
منطقه و جهان، بر خطوط قرمز اینستاگرام 
نیز افزوده می شود! دقایقی پیش، شعری که 
در حمایت از دفاع مشــروع ملت مظلوم 
یمن در برابر متجاوزان ســعودی سروده 
بودم،  از اینســتاگرام حذف شد، آن هم با 
اتهام ترویج خشونت! چه طبع لطیف و دل 

نازکی دارند گردانندگان اینستاگرام!

رضا سراج، کارشناس مســائل راهبردی:  با 

اقدام روســیه و برخی کشــورهای دیگر 
برای تجارت با پول ملی، دالر در حال از 
دست دادن سیطره کامل خود بر معامالت 
جهانی اســت. این ابتکار آغاز روند افول 
دالر بــوده و باعث حفظ ارزش پول ملی 
کشورها خواهد شد. ایران با قرار گرفتن 
در ایــن روند می تواند بــه مزایای زیادی 

برسد.

محمد صالح نادری    نکته گرام    
دبیر گروه رسانه

فضــای ســایبر و دیجیتــال، امــروزه جــزء 
جدایی ناپذیر از زندگی ما شــده است! صبح 
زود که از خــواب برمی خیزیم تا پایان روزمان 
و رفتن بــه رختخواب، دائم درگیــر فناوری و 
ملحقات آن هســتیم. حتی بــرای عده ای این 
وابســتگی به خواب هم رسیده و وسایل پایش 
سالمت در خواب استفاده می کنند که خود آن 
 مصداقی از نفوذ فناوری در ساعات خواب آنها 

است.
بنابراین، نمی توان نقــش فناوری و فضای 
ســایبری را در زندگی امروزه خود انکار کرد. 
اینکه این وابســتگی خوب است یا بد، هدف 
این نوشته نخواهد بود. در این ستون به امید خدا 
خطرها و شگردهای تهدیدات امنیتی در فضای 
سایبر را با هم مرور خواهیم کرد و جدیدترین 
شیوه ها و اخبار دنیای امنیت دیجیتالی را بیان 

خواهیم کرد. 
شــرکت های  بزرگ ترین  هکرهای  ســن 
دنیا به ۱5 ســال رسیده اســت و یک نوجوان 
۱5 ســاله از ضعف  غول های فناوری استفاده 
کرده و ســرویس های آنها را با اختالل مواجه 
می کنــد و اینکه فکــر کنیم مــا از غول های 
 بر امنیت فضای 

ً
فناوری آگاه تر هستیم و کامال

مجازی و سایبر مسلطیم، خیال باطلی است. 
خطر در کمین ماســت، همه مــا پیامک های 
هشــدار پلیــس فتــا را دیده ایــم و امــروزه 
 کالهبرداری های ســایبری، شــدت بسیاری

 یافته اند.
اگر نگران هک شــدن حساب های خود یا 
خالی شدن حساب بانکی خود هستید، پیشنهاد 
می کنیم این ستون را در شماره   های آتی پیگیری 

کنید.

   رسانه      سایبر    

از ســواد رســانه ای تعاریف های متعددی ارائه 
شده اســت. ما در این ســتون قصد داریم بیشتر 
با ســواد رســانه ای و زوایای آن آشنا شویم که در 
شــماره های پیش رو به امید خــدا به این مقصود 
خواهیم رســید. به عقیده برخی کارشناســان، 
سواد رســانه ای شامل تحقیق، تحلیل، آموزش و 
آگاهی از تأثیرات رسانه ها )رادیو، تلویزیون، فیلم، 
موســیقی، مطبوعات، کتاب و اینترنت( بر روی 
افراد و جوامع است.  یکی از اهداف اصلی سواد 
رسانه ای آگاه کردن و سعی در کم کردن تأثیرات 
منفی رســانه ها بر روی کودکان، دانش آموزان و 
جوانان اســت. آنها باید درک کنند که هر روز به 
وسیله رســانه ها به منظور خرید کاال و پیام های 
گوناگون مورد تهاجم دائمی قرار دارند. آنها باید 
دریابند که اهداف رسانه ها چیستند و چگونه بدون 
آنکه خود بخواهند به طور زیرکانه به افکار، کردار 

و رفتارشان شــکل می دهند. قدرت رسانه ها در 
این است که مخاطبان ناخودآگاه، با یک دیدگاه، 
رفتار و گفتار به خصوص هماهنگ می شوند. آنها 
باید بیاموزند که رسانه ها پروپا گاندای طیف ها و 
جریان های وابسته به آنها هستند.  در واقع، سواد 
رســانه ای را می توان معیاری از توانایی و قابلیت 
فردی در درک مستقل رســانه دانست. اکنون در 
عصــر اطالعات و فنوری های ارتباطات به ســر 
می بریم. در این میان، وجوب ســواد رســانه ای 
حکم می کند که در چنین فضایی، مخاطب دارای 
حداقل توانایی مستقل و مستقیم از درک خوراک و 
خروجی رسانه ها باشد. بنابراین مجموعه عواملی 
که این اســتقالل ادراکی را به وجــود می آورند، 
ســواد رسانه ای نام می گیرد. ســواد رسانه ای هم 
تنها به مخاطب مربوط نمی شود، بلکه کارگزاران 

رسانه ها را هم مخاطب خود قرار می دهد.

سوادرسانهایچیست؟ حسابتخالینشه!

سیطرهتجارتبرهنر!
چرا با وجود انبوه VODها، کاربران محتوای خوبی یافت نمی کنند؟
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واقعیتی که منکرش 
می شدند

»اگر یــک نهر فاضالب را بخواهید تمیز 
کنید، شیر آب زالل را در آن باز نمی کنید، 
چون اینطوری بر حجم آن فاضالب اضافه 
می کنید. برای اینکه بخواهید نهر آلوده را 
پاک کنید، باید برای آن تصفیه خانه درست 
کنید«؛ اینها سخنان هنرمند فقید زنده یاد 
فرج الله سلحشــور است که سال ها پیش 
در مورد انحراف در ســینمای ایران بیان 
کرد؛ اما به مذاق بسیاری از سینماگران و 
حتی تعدادی از رسانه ها خوش نیامد و تا 
توانســتند به او تاختند. البته این اولین بار 
نبود که چنین موضوعاتی جسته و گریخته 
مطرح می شــد، اما انگار برخی ترجیح 
می دادند که طرح این موضوعات در نطفه 

خفه شود! 
اما چند روز پیش بود که دســتیار دوم 
یک کارگردان در صفحه شــخصی خود 
در توئیتر، از رفتارهای نادرســت بازیگر 
یک مرد در پشت صحنه فیلمی خبر داد. 
ادعایی که موجی از واکنش ها از ســوی 
کاربران اجتماعی و ســینماگران را در پی 
 هر حرفی نمی تواند 

ً
داشت. هر چند قطعا

تا ثابت شدن آن، مورد اطمینان و قضاوت 
باشــد، با این حــال اصل ایــن ماجرا ـ 
همانطور که اشاره شد ـ چند سال پیش از 
زبان افرادی هممچون سلحشوِر مرحوم 
مطرح شد، ولی تنها به او تاختند و با اینکه 
شاید همان زمان هم از این واقعیت باخبر 

بودند، اما منکر شدند. 
ولــی حاال که دیگر طبل رســوایی با 
صدایی بلندتر به صدا در آمده، جمعی از 
زنان دســت اندرکار سینما در اعتراض به 
خشونت علیه زنان در این عرصه بیانیه ای 
صادر کردنــد؛ بیانیه ای کــه خودش نیز 
واکنش های بسیاری را در پی داشت. یکی 
از اولین واکنش ها مربوط به اظهارات یک 
نویســنده خانم بود که در آن گفته، مدتی 
قبل این موضوعات را مطرح کرده؛ ولی 

به او گفته اند: »خفه شو«! 
به هر حــال، در اینکــه گاهی اوقات 
تعصبی و شاید عمدی با چنین موضوعاتی 
در یک صنف برخورد می شــود، شکی 
نیســت؛ اما در جمعی مانند سینماگران 
که عمــری داعیه دفاع از حقــوق زنان را 
داشته اند، خیلی زشت است که سال ها در 
مورد آنچه می دانسته اند، سکوت کنند، یا 

خودشان را به آن راه بزنند. 
حاال کار بــه جایی رســیده که خود 
سینماگران و منتقدان که دیروز منکر فساد 
در بخش هایی از سینما بوده اند، معترض 
رفتارهای نادرست در برابر زنان شده اند 
که البته اعتراض درســت و بجایی است. 
 ریشه دواندن فساد اینچنینی، مختص 

ً
قطعا

یک سال و دو سال نیست و پیشینه چندین 
ســاله دارد و همین باعث می شود، نوک 
پیکان انتقاد تنها به سوی سینماگران نباشد، 
بلکه نهادهای متولی نظارت بر تولیدات 
فرهنگی نیز باید حاال جوابگو باشــند که 
چرا پیش از این بــه صورت جدی تر این 
معضالت را حــل نکرده اند؛ مانند آنچه 
امروز و پس از مرگ ســهراب شاهدش 
هستیم که رئیس سازمان سینمایی با توجه 
به این حواشی اخیر، دستور داده است که 
»شــورای اخالق حرفه ای سینما« ایجاد 

شود.
این نکتــه را هم نباید فراموش کرد که 
سکان این پاالیش و تصفیه، باید در دست 
خود ســینماگران ـ به ویژه زنان  ـ باشــد تا 
هــم از حریم هنر بهتر دفــاع کنند و هم 
اگر فرداروزی دوباره کسی، مانند مرحوم 
سلحشور دلسوزانه نسبت به این ُدمل ها 
هشــدار داد، دوباره به او نتازند و به جای 

حل مسئله، منکر آن نشوند. 

فرهنگ

یادداشت 

   کتاب       رسانه ملی    

امیرحسین حاج نصیری، فرمانده 
تیپ هجومی سیدالشهداء)ع( که 
بعد از رفتن دوستانش با بدنی نیمه 
جان برمی گردد تا خاطرات این 
به فراموشی  از مقاومت  قسمت 
ســپرده نشــود. کتــاب »هوای 
مــن« خاطرات  روزهــای  این 
جانباز  حاج نصیری  امیرحسین 
قطع نخاع و فرمانده تیپ هجومی 
سیدالشهدا)ع( در سوریه است. 

این کتاب بیشتر از اینکه خاطرات راوی باشد، خاطرات مقاومت 
در حلب، خان طومان و الذقیه است. خاطرات ناگفته از مصطفی 
صدرزاده، محمدحســین محمدخانی و شــهدایی که رفتند و 

خاطرات شان را بردند.

وزهایمن هوایاینر
چاپ دوم روایت فرمانده تیپ سیدالشهداء)ع( 

رئیس ســازمان ادبیات و تاریخ 
دفاع مقدس گفت: »ســازمان 
ادبیــات و تاریــخ دفاع مقدس 
با هدف جهانی شــدن فرهنگ 
دفاع مقدس و تکمیل رســالت 
خود در تبیین این فرهنگ قصد 
دارد در بیستمین دوره برگزاری 
جایزه کتاب دفاع مقدس بخش 
بین الملل را ایجاد کرده و زمینه 
نویســندگان دیگر  مشــارکت 

کشورها به ویژه بخش مقاومت اسالمی در این رویداد مهم را 
فراهم کند.« وی افزود: »سعی بر این است که در دوره بیستم با 
استفاده از تمام ظرفیت های نظام و سازمان های مرتبط این دوره 

را هر چه بهتر برگزار کنیم.«

بینالمللی حضور
بیستمین دوره جایزه کتاب دفاع مقدس

سریال »قصه ابراهیم« که یکی 
مجموعه  اصلی  داستان های  از 
به  اســت،  شهر«  »مســافران 
کارگردانــی احمــد معظمی، 
تهیه کنندگــی پرویــز امیری و 
نویســندگی جابرقاســم علی، 
بــرای پخــش در مــاه مبارک 
رمضان ۱۴۰۱ در دســت تولید 
است. این مینی سریال با بازی 
داریوش فرهنگ و فریبا کوثری 

در حال ضبط است و هنرمندان سرشناس دیگری در آن ایفای 
نقش می کنند.»قصه ابراهیم« داستانی از مجموعه »مسافران 
شهر« است که برای پخش از گروه فیلم و سریال شبکه پنجم 

سیما در شب های قدر آماده می شود.

ابراهیم قصه
سریال شبکه 5 برای شب های قدر

   برداشت    

قرارگاهجنگ

ســخنان چند روز پیش رهبــر معظم انقالب در 
دیــدار فعاالن قرآنی در آغاز ماه مبارک رمضان و 
تأکید ایشان بر اینکه »مساجد یک محل، هر کدام 
یک پایگاه قرآنی باشند«، یک بار دیگر این فرصت 
را پدید آورد تا اهالی فکر و فرهنگ، درباره جایگاه 
و کارکرد »مسجد« در مهندسی فرهنگی جامعه 
فکر کنند؛ در واقع، این سخن رهبر حکیم انقالب 
می توانــد فتح باب دوباره ای باشــد برای تأمل و 
تعمق بیشتر درباره احیای ظرفیت مساجد برای 

تقویت و انسجام فرهنگی جامعه. هرچند اشاره 
حضرت آیت الله خامنه ای در ســخنان اخیر، بر 
روی کارکرد قرآنی مســاجد هر محله بوده، اما 
آنچه در اینجا قابل بحث و یادآوری است، فراتر از 
فعالیت های قرآنی و امور مستقیم دینی است؛ در 
واقع، سخن بر سر این است که در شرایط امروز 
مساجد چه نقشــی در میدان مهندسی فرهنگی 
می توانند ایفا کنند؟ به بیان دیگر، چطور می توان 

مسجد را به »کانون فرهنگی محله« تبدیل کرد؟
مفهوم این سؤال، فراتر از کارهای ارزشمندی 
مانند ایجاد کانون های فرهنگی هنری مســاجد 
است که سال هاســت زیر نظر یک شورای عالی 

با همیــن عنوان، به محل تفریــح و تربیت دینی 
 ثمرات 

ً
کودکان و نوجوانان تبدیل شده اند و قطعا

ارزشــمندی هم داشــته اند. در اینجا، صحبت 
بر سر این است که مســجد، چه برای کودکان و 
نوجوانان، چه برای جوانان و چه برای همه اقشار و 
سالیق در یک محله و برای همه نیازهای آنها، باید 
یک »کانون« محسوب شده و به چشم یک مأوا و 
منزل به آن نگاه شود تا در نهایت، مسجد به هسته 

مرکزی مهندسی فرهنگی جامعه تبدیل شود.
برای نمونه، مســاجد عــالوه بر فعالیت های 
دینی و اعتقادی که محور و شاه رگ فرهنگ یک 
جامعه هستند، می توانند به مرکزی برای خدمات 

مشــاوره خانواده و ازدواج، محفلی برای برپایی 
کرسی های آزاداندیشــی جوانان، مرکزی برای 
همفکری خانواده های یک محل درباره مهم ترین 
معضالت فرهنگی و اجتماعی آن منطقه و ده ها 
کار مشــابه تبدیل شــوند و هرچند برخی از این 
فعالیت ها ممکن اســت ماهیت اجتماعی داشته 
باشد، اما مجموعه این برنامه های منظم فرهنگی 
و اجتماعــی، در نهایت بــه ایجاد نقش محوری 
مسجد به عنوان »کانون و مرکز فرهنگی محله« 
منجر می شود و انســجام فرهنگی جامعه را در 
کارزار مبارزه با شبیخون فرهنگی دشمن، به دنبال 

خواهد داشت.

ثنا مهدوی
خبرنگار فرهنگی

حامد حسین عسکری
خبرنگار فرهنگی

   جشنواره    

نسیم اسدپور
دبیر گروه فرهنگ

روزهای نوروزی امسال سینمای ایران، روزهای 
پر رونقی بود. بعد از دو سال انتظار، سینماهای 
تاریک با حضور بیننــدگان نوروزی لحظه های 
روشــن و پرامیدتــری به خود دید. کم شــدن 
محدودیت هــای کرونایی یکــی از دالیل رونق 
گرفتن دوباره ســینماها در مقایسه با نوروزهای 
قبل بود، امــا این دلیل اصلی نبود. دلیل اصلی 
این رونق نوروزی مربوط به فیلم های خوبی بود 
که بر روی پرده نقره ای قرار گرفتند؛ فیلم هایی که 
در جشنواره فجر چهلم خوب درخشیدند. یکی 
از این فیلم ها »موقعیت مهدی« است که هنوز 
هم اکرانش ادامه دارد. فیلمــی که پرده هایی از 
زندگی سرداران و سربازان رشید اسالم مهدی و 
حمید باکری را روایت می کند. مدتی قبل بود که 
رهبر معظم انقالب نیز پس از دیدن این فیلم از آن 
تمجید کردند و آن را اثری »پر از نکته های دقیق« 

و »روایت درست« دانستند. 

 Bنخستین روایت داستانی  
 از »آقامهدی«

»موقعیــت مهدی« اولیــن کار ســینمایی هادی 
حجازی فر در مقام کارگردانی است که توانست در 
جشــنواره فیلم فجر از ۱۴ مورد نامزدی، برندٔه پنج 
جایزه از جمله ســیمرغ بلورین بهترین فیلم شود. 
فیلمنامه ای جذاب که با خواستگاری آقا مهدی آغاز 
می شود، خیلی خوب توانسته است بیننده را با خود 
همراه کند. در فیلم، شعار داده نمی شود و اتفاقا این 
نکته، از جمله نقاط ضعف برخی از کارهای مرتبط 
با دفاع مقدس اســت که گاهی دچار شــعارزدگی 

می شوند. 
»موقعیت مهدی« تالش می کند که در خدمت 
واقعیت باشــد و همین گونه هم هست؛ هر چند، 
ابعاد شــخصیتی شــهیدان این مرز و بوم، به ویژه 
شهدای دفاع مقدس آنقدر متعالی و عجیب است 
که شاید بتوان با ســاخت بهترین آثار نیز تنها قطره 
ای از دریای وجود تربیت یافته الهی آنها را به تصویر 
کشــید، اما »موقعیت مهدی« تمام ســعی خود را 
کرده اســت تا در این رابطه، ِدین خود را به دو برادر 
شهید لشــکر عاشورا ادا کند و به شخصیت مهدی 
 و حمید باکری به خصوص حتی از ُبعد خانوادگی

 نزدیک شود. 
البتــه یکــی از نکاتی کــه در فیلم هــای دفاع 
مقدســی دهه 6۰ یا ۷۰ بیشتر به چشم می خورد و 
در آثار دهه های بعد کمتر دیده شــده، پرداختن به 
ابعاد عرفانی و معنوی شخصیت شهداست؛ برای 
نمونه، در کارهایی مثــل »مهاجر« یا »دیده بان« یا 
»افق« آنچه محور کار قرار می گرفت، ابعاد معنوی 
شخصیت شهدای دفاع مقدس بود و این بارزترین 
وجه تفاوت کارهای جنگی سرزمین ما با کارهایی 
است که بسیاری کشورها در مورد سربازان جنگی 
خود ســاخته اند، بنابراین شــاید بهتر باشد در کل 
 به این گونه ابعاد بیشــتر ـ البته بدون شــعارزدگی ـ

 توجه شود.

 Bروایتی متوازن از همه قهرمانان 
یکی از نکات مثبت »موقعیت مهدی« این است که 
هر چند ـ همان گونه که از نام فیلم می توان دریافت ـ 
محوریت فیلم با شخصیت ســردار شهید مهدی 
باکری، فرمانده دالور لشــکر 3۱ عاشوراست، اما 
بســیار جذاب و شیرین توانسته اســت، در خالل 
این محوریت داســتانی، روایت های دیگری حتی 
از رزمندگان دیگر این لشــکر که شاید نام شان هم 

نگاهی به جایگاه مساجد در نبرد فرهنگی به بهانه سخنان حضرت آیت  الله خامنه ای

سردار
عاشورا

نگاهی به فیلم موقعیت مهدی، اولین ساخته هادی حجازی فر

چندان برای جامعه آشــنا نباشــد، ارائــه دهد. در 
بسیاری از فیلم های دفاع مقدسی، وقتی محوریت 
با یک شهید اســت، بقیه کامال به حاشیه می روند، 
اما در »موقعیت مهدی« اینطور نیست. با شیرینی 
و جذابیت خاصی، شخصیت سردار شهید حمید 
باکری )قائم مقام لشکر عاشورا( به تصویر کشیده 
شده است؛ شخصیتی که وحید حجازی فر، خیلی 
خوب توانسته است از عهده ایفای نقش آن بربیاید. 

پرده »من مهدی باکری نیســتم« نیــز یکی از 
روایت های اثرگذار و قشنگی است که به همین نکته 
اشــاره دارد؛ اینکه مهدی در محوریت فیلم است، 
اما بقیه شــخصیت ها به هیچ عنوان در حاشیه قرار 

نگرفته اند. 

 Bدو تذکر 
اما یک نکته که نمی توان آن را ضعف جدی کار در 
نظر گرفت، اما شاید برای بسیاری سؤال شده باشد، 
این اســت که چرا با اینکه صــدای واقعی مکالمه 
 
ً
بیسیم شهید مهدی باکری در دسترس بوده و اتفاقا
به کارگیری آن می توانست جزء نقاط عطف کار به 
شمار آید، از صدای خود شهید استفاده نشده است؛ 
مثل سکانسی که شــهید باکری در پشت بیسیم به 
سردار شهید احمد کاظمی ـ که اصرار به عقب آمدن 
مهدی از منطقه درگیری داشته ـ می گوید: »کاش تو 
هم اینجا بودی و می دیدی چه جای باصفایی است«! 
این قسمت هرچند به درســتی و واقعی نشان داده 
شده، اما نتوانسته است حال و هوای خاص و عرفانی 
فرمانده شــهید لشکر عاشــورا را در آخرین دقایق 
حیات دنیوی اش، به خوبی به مخاطب منتقل کند 
و تا حدی ضعف بازی حجازی فر در این سکانس 
مشهود است. صدای ماندگاری که بعد از شهادت 
شهید حاج قاسم سلیمانی، در فضای مجازی و از 
قول او دست به دســت چرخید و توانست دل های 
بسیاری را با دو شهید و رفیق دلباخته، شهیدان احمد 

کاظمی و مهدی باکری همراه کند. 
نکته دیگر هم اینکــه، اصرار کارگردان بر اینکه 
تقریبا کل فیلم را با زبان آذری و با زیرنویس فارسی 
به مخاطب عرضه کنــد، باعث تمرکز بیش از حد 
مخاطب بر روی متــون زیرنویــس و جاماندن از 
تصویر شده و در کل این روش، مناسب آثار ملی و 

قهرمانان ملی در سینما نیست.
در نهایت، آنچه همیشــه پس از دیدن فیلم های 
دفاع مقدسی تداعی می شــود، به یادآوردن مردانی 
اســت که اگر دریاها ُمرکب شوند و درختان قلم و 
دوربین ها روایتگر، تنها قطره ای از دریای مردانگی و 

دالوری های شان را می توان به تصویر کشید.
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جبهه

   خاکریز    

 سرزمین نور 
و راهگذر جهانی

شــهید حســن باقری در روزهای پس از 
پیروزی در عملیات فتح المبین به ســرعت 
کار تکمیل طراحی های عملیات بعدی را 
انجــام داد و مبنا و هدف عملیات بعدی را 
آزادسازی خرمشهر و عقب راندن دشمن تا 
مرزهای بین المللی در مابقی مناطق اشغالی 
خوزســتان قرار داد. با اجرای عملیات الی 
بیت المقدس طــی 23 روز در نهایت همه 
مناطق باقی مانده در اشــغال ارتش عراق 
در اســتان خوزســتان پس گرفته می شود. 
خرمشهر، هویزه و بسیاری از مناطق غرب 
کارون آزاد می شــود و از جمله این مناطق 
سرزمینی پنج ضلعی به نام شلمچه است که 
بعدها هم محل منازعه برای دسترسی ایران 
به بصره در عملیات هایی بود که در جنوب 

خوزستان طراحی شد. 
پیگیری راهبــرد تعقیب و تنبیه متجاوز 
اگرچــه در آن روزگار بــه دلیــل اهمیت 
دستاوردهای  خوزســتان  استان  اقتصادی 
مهمــی از نظر نظامی نصیــب جمهوری 
اســالمی می کرد، اما شــاید در آن روزگار 
کمتر کســی تصور می کرد کــه این جنگ 
روی یکی از بزرگ ترین ذخایر نفتی جهان 
در حال انجام است. کشفیات مخازن نفت 
پس از دفاع مقدس مؤید این بود که جنگ 
ایران و عراق روی یکی از بزرگ ترین ذخایر 
نفت جهان در حال انجام بوده اســت؛ اما 
بعد مهم تر ماجرا آنجایی روشن شد که دو 
سه دهه بعد موضوع راهگذر شرق به غرب 
عالــم و مهم ترین و اقتصادی ترین مســیر 
زمینی اتصال غرب و شــرق و عالم مطرح 
شــد. چند کیلومتر از این مسیر ریلی برای 
اتصال خطوط ریلی ایران و عراق باقی مانده 
 همه اش روزگاری منطقه عملیاتی 

ً
که اتفاقا

بوده است. در توافقاتی که سال گذشته بین 
وزرای راه ایــران و عــراق صورت گرفت، 
کارهای مطالعاتی و اجــرای عملیات پل 
اتصال مســیر راه آهن ایران و عراق بر روی 

اروند رود در مسیر شلمچه آغاز شد. 
این خبــر اگرچه یک خبــر اقتصادی 
تلقی می شــد؛ اما از دیدگاه آنهایی که بر 
وقایــع دفاع مقدس از لحظــه عقب زدن 
ارتش عراق در عملیات الی بیت المقدس 
و شــروع عملیات تعقیب و تنبیه متجاوز 
مســلط هســتند، مفهــوم دیگــری هم 
داشت. منطقه ای که در عملیات های الی 
بیت المقدس، رمضــان، کربالی ۴ و 5 و 
۸ و در روزهای پایانی جنگ همواره محل 
منازعه و درگیری بود و در عملیات کربالی 
5 بــرای متر به متر آن ده ها شــهید تقدیم 
انقالب شد، امروز مهم ترین نقطه اتصال 
شرق و غرب عالم شده و این موضوع عالوه 
بر موضوع ذخایر نفتی و اهمیت حفظ متر 
به متر سرزمین های کشور، نشان دیگری بر 
حقانیت دفاع مقدس هشــت ساله است. 
سرزمین شــلمچه که امروز چنان اهمیت 
راهبردی و اقتصادی پیدا کرده، روزگاری 
ذره ذره خاکش مخلوط با خون و گوشت 
بهترین جوانان کشــور شــد و به اعتباری 
میزان استفاده از سالح های سنگین از سوی 
دشمن در این پنج ضلعی به قدری بود که 
گفته می شود در هر سانتیمتر مربع آن چند 
توپ و خمپاره بر زمین آمد، به صورتی که 
هیچ گونه دفاع و مقاومت در آن ســرزمین 
با عقــل جور در نمی آمد، برای متر مترش 
ده ها شهید فدا شــد و اما امروز بخشی از 
ثمره های پایمردی رزمندگان اسالم در این 

سرزمین راهبردی و مهم عیان شد.

 BBBB ســردار با توجه به اینکه میزان و تعداد  
دستاوردهای دفاعی کشور در چند سال 
اخیر به حدی رسید که به صورت روزانه 
شاهد رونمایی از این دستاوردها بودیم، 
به نظر می رســد در حوزه رزم زمینی به 
علت تکثر و انبوهی این دســتاوردها 
عمومــا این امر عادی انگاری شــده و 
بیشــتر توجه ها به سمت دستاوردهای 
دفاعــی حوزه های هوافضــا و دریایی 
بوده است، می خواهم در این خصوص 

توضیح دهید.
وقتی درباره رزم زمینی صحبت می کنیم، در واقع از 
عرصه وسیعی از رسته ها و عرصه های مأموریتی این 

حوزه سخن می گوییم.
بــرای نمونــه، تنها اقالم همــراه یــک رزمنده به 
صورت عادی 26 قلم اســت کــه از انواع لباس و 
انواع پاپوش، تا ســالح و مهمات همراه، قمقمه، 
تجهیزات امدادی، تجهیزات جنــگ نوین و... را 

شامل می شود.
بحث دیگر ادوات، ســالح، تجهیزات و وســیله 
نقلیه متناسب با نوع رسته و عرصه سرزمینی است. 
توپخانه، زرهی، پهپادی، جنگال، ادوات و ضد زره، 
 
ً
موشک، صابرین و... همه و همه عرصه های کامال

متفاوت است.
در همه اینها موضوعــات و نیازهای وجودی دارد 
که به عنوان مســئله برای ما مطرح می شود که باید 
با دانش و پژوهش و تحقیقات و سپس حل و تولید 
مشکل را حل و نیاز را مرتفع کنیم. باید توجه داشت 
که هر عرصه نیازمند دانش و تخصص متفاوت از 
عرصه دیگر است و این کار را پیچیده تر هم می کند.

حاال اینکه شما می گویید دستاوردهای رزم زمینی به 
دلیل کثرت باال دیده نمی شود مفهوم پیدا می کند، 
بلــه دســتاوردهای دانش بنیان مــا در عرصه های 

مختلف روزانه است.

 BBBB ســردار کمی هم درباره ساختاری که  
امروز جهــاد خودکفایی نیروی زمینی 

سپاه پیدا کرده، توضیح بفرمایید.

سازمان جهاد خودکفایی نیروی زمینی سپاه قدمتی از 
دوران دفاع مقدس دارد و قبل از حضور چهار ساله 
من عزیزان بســیار خوبی در این سازمان مدیریت 
کردند که خدمات ارزشــمندی هم به سپاه داشتند 
و انصافــا این خدمات مثمر ثمر بوده اســت. بنده 
هم از چهار سال پیش اینجا مأمور به انجام تکلیف 
پاسداری شــده ام و قبل از آن هم در دفاع مقدس و 
هم در مسئولیت های عملیاتی حضور داشته ام. اما 
چون از دل مأموریت به اینجا آمدم، نیازها را خوب 

می شناختم.
با شناخت از نیاز عملیاتی کار را در جهاد خودکفایی 
شروع کردیم و بحمدالله خود خداوند باری تعالی به 
کار ما برکت داد. امروز برخی امکاناتی که در اختیار 
ماســت و با همه نخبگان بسیجی و با انگیزه کشور 
اینجا مهیا شــده، در کشــور نظیر ندارد. نمونه اش 
کارگاه کامپوزیت ماســت و شاید نتوان فعال درباره 

بخشی از این امکانات و توانایی سخن گفت. 
ما به جز این مجموعه در تهران، مجموعه هایی در 
اصفهان و تبریز و شیراز و نقاط دیگر داریم، از سویی 
مراکز تحقیقاتی خود را به صورت متناظر با رسته ها 
و ساختار نیروی زمینی در خود رده ها ایجاد کرده ایم 
تا پاسخگوی نیاز عملیاتی رده باشند و اعالم نیاز از 
طرف خود رده باشد و مراکز ما مسئله را حل کنند؛ 
یعنی در کنار فرماندهی موشکی، توپخانه، زرهی، 
ضد زره، بالگردی، ادوات، صابرین، جنگال، پدافند 
هوایی و... در کنار رده عملیاتی مرکز تحقیقات ما 
وجــود دارد و این مراکز مأموریت دارند مســائل و 

نیازهای اعالمی رده متناظر خود را حل کنند.
اگر بخواهم همه مجموعه را معرفی کنم، امکانش 
وجود ندارد. لذا برخی بخش ها را توضیح می دهم 

و پاسخگوی سؤاالت شما هستم.

 BBBB به جز این مراکز تحقیقاتی که اشــاره  
کردیــد ســایر بخش هــای ســازمان 
چگونه اســت؟ یعنــی در خصوص 
جذب دانشمندان جوان، شرکت های 
دانش بنیــان یا نخبگان دانشــگاهی و 

سربازان نخبه هم فعالیت دارید؟

ما مدیریتی در ســازمان داریــم که مدیریت علم و 
فناوری است و ســه مرکز زیر مجموعه دارد، البته 
به جز یکــی از این مراکز، مابقــی مراکز تنها یک 
یا دو نیــروی رســمی کادر دارد و مابقی نیروها از 
دانشمندان و بســیجیان و دانشجویان نخبه کشور 

هستند. 
ســه مرکز رصد، رشد و پروژه های کسر خدمت را 
داریم که فقط در بخش کســر خدمت تعداد کادر 

رسمی مشغول می باشد.
مرکز رصد کارش معلوم است که وظیفه رصد همه 
تحوالت علم و فناوری در حوزه نظامی و دفاعی در 
جهان را دارد که در این خصوص استادان بزرگواری 
از دانشگاه های صنعتی مطرح کشور با ما همکاری 

دارند. 
مرکز رشــد ما با حمایت از نخبگان و دانشجویان 
تیم هایی چند نفره تشــکیل می دهد و برای هر تیم 
استاد راهنما مشــخص کرده تا با یک فرآیند طرح 
مسئله تا حل آن از واحد رشد به واحد فناور تبدیل 
شود که سپس باید به شرکت تبدیل شوند و محصول 
مســتقل ارائه کنند و وارد روند اخذ مجوز شرکت 
دانش بنیان شــوند؛ یعنی هم خودمان شرکت های 
دانش بنیان را تا رسیدن به این مسیر کمک می کنیم و 
هم از شرکت های دانش بنیان موجود در بخش های 

مختلف استفاده می بریم.

 BBBB در ایــن مســیر فقط با شــرکت های  
دانش بنیان همکاری دارید؟

خیــر، دایــره همــکاری ما گســترده اســت، از 
جهادخودکفایی سایر نیروهای سپاه مانند هوافضا، 
دریایی، قدس و... بگیرید تا دانشــگاه ها، معاونت 
علمی ریاســت جمهوری، صنایع مختلف کشور، 

سایر سازمان های نیروهای مسلح و... .

 BBBB در جهــاد خودکفایــی کار تولیــد را 
هم انجــام می دهید یا اینکــه تولید را 

برون سپاری می کنید؟
به نوعــی بســیاری از کارهای تحقیقاتــی را هم 

برون سپاری می کنیم، عرض کردم این عرصه بسیار 
گسترده ای است. ما موسسه شهید کریمی را داریم 
کــه در حــوزه جنگ افزار و تجهیــزات حوزه رزم 
زمینی فعالیت می کند. چون این موسســه ظرفیت 
بســیار باالیی دارد و باید برای زمان الزم ســر پا 
باشد سفارشاتی را مثال برای خودروسازان و سایر 
صنایع غیر نظامی کشور هم داریم و انجام می دهیم. 
مؤسســه شــهید زین الدین ما که در حوزه زرهی 
فعال است، عالوه بر تولید زره پوش های مورد نیاز 
ماشــین آالت مهندسی، ژنراتور برق و حتی برخی 
قطعات با فنــاوری باال صنایع نظامی و غیر نظامی 

را تولید می کند.
امــا شــرکت های دانش بنیــان با مشــکالتی هم 
مشکالت مواجه هســتند از جمله: ۱ ـ نبود مکان، 
2ـ نبود زیرساخت، 3ـ کمبود منابع مالی، ۴ـ نبود 
پشــتیبانی حقوقی،  5ـ نبود توانمنــدی در جذب 
مشــتری و بهره بردار اما در کنار همه اینها، وقتی با 
دانشــمندان و جوانان نخبه بسیجی در اصفهان در 
نمایشگاهی مواجه شدیم، متوجه شدیم که آنها برای 
انجام تحقیقات و اجرای پروژه هــای مورد نیاز ما 
مکانی ندارند با حمایت فرمانده محترم نیرو پادگان 
امام حسین)ع( را که وســعت تقریبا 5۰ هکتاری 
را دارد، بــه امر اختصاص دادیــم که با نام مجتمع 
 دانش بنیان امام حسین)ع( فعالیت خود را آغاز کرد. 
خروجی برخی از این شــرکت های دانش بنیان در 
همین دوره کوتاه خودش را در حوزه های مختلفی 
نشــان داد از جمله: ۱ـ حوزه محرومیت زدایی، 2ـ 
بهداشــت و درمان،  3ـ تولید دستگاه ماسک زنی، 
۴ـ تولیــد ضــد عفونی کننده، 5ـ برطــرف کردن 

گلوگاه های پروژه های دفاعی. 
نکته قابل توجه این است که پادگان امام حسین)ع( 
را با همت همین جوانــان و نخبگان به یک پارک 
مجهــز علم و فنــاوری تبدیل کردیــم. جوانان با 
و دکتری خودشان  تحصیالت کارشناسی ارشــد 
آستین باال زدند و کارگری کردند، بنایی و گچ کاری 
و رنگ زدن و برق کشی و... همه کارها را خودشان 
بــا انگیزه باال انجام دادنــد و مجموعه تقریبا آماده 
شــد. لذا یک مجموعه خوب و مجهز آنجا فراهم 
شده اســت. حتی آنجا را منحصر برای پروژه های 
خودمان نکردیم و گفتیم دانشــگاه ها هم می توانند 
پروژه هایی را که زیرساخت آن در این مرکز فراهم 
اســت، آنجا انجام دهند. البتــه قصد داریم چنین 
پارک علم و فنــاوری را در تهران هم ایجاد کنیم. 
توافقاتی هم با معاونت علمی ریاست جمهوری و 

برخی از دانشگاه ها داریم.

 BBBB به عنوان ســؤال آخر که البته به سبب 
محدودیت فضای درج مصاحبه است، 

اگر نکته ای دارید بفرمایید.
من امروز به جرئــت می گویم که دیگر امروز هیچ 
گلوگاهی نداریم، یعنی امروز توانمندی در کشور 
نه تنها در ســپاه به اندازه ای اســت که نمی توانیم 
بگوییم ایده یا نیازی وجود دارد که ما نتوانیم انجام 
دهیم یا رفع نیاز کنیم. کشــور ما مهد مواد اولیه و 
منابع و انرژی است، پر از دانشمند و نخبه و دارای 
زیرســاخت های عظیم؛ در این میان اگر نتوانستیم 
در جایگاه قابل قبول متناســب با این داشته باشیم، 
علت اصلی نبود مدیر اســت. با مدیریت درست 
کار نشدنی در هیچ جایی وجود ندارد. ما در حوزه 
دفاعی ثابت کردیــم در صنایع مختلف هم ثابت 

می کنیم.
نکته تدبیر حضرت آقاست که با نامگذاری امسال 
با عنوان تولید؛ دانش بنیان و اشــتغال آفرین فصل 
برداشــت از بذری را نوید می دهند که خودشــان 
ســال ها پیش آن را کاشته اند. ایشــان اصلی ترین 

حامی دانش بنیان ها بودند.

رئیس سازمان جهاد خودکفایی نیروی زمینی سپاه در گفت وگو با صبح صادق

امروزدرمسیرپیشرفت
هیچگلوگاهینداریم

حسن ابراهیمی
خبرنگار

دفاع مقدس مبدأ بسیاری از تحوالت مبتنی بر استقالل و خودکفایی بخش های گوناگون کشور بود. در این میان سپاه و ارتش به منزله نوک پیکان دفاعی کشور 
زمانی که از تأمین تجهیزات دفاعی از خارج از کشور عاجز بودند، به این باور رسیدند که باید به داخل تکیه کنند و ایجاد واحد های جهاد خودکفایی اولین قدم های 
این مهم بود. کارگاه های ساخت و تعمیر تجهیزات در نیروهای مسلح از آن زمان شکل گرفت و به مرور صنعتکاران و دانشمندان کشور هم به این واحدها وارد 
شدند و این روند تا امروز با توسعه و تعمیق ادامه یافته است؛ به صورتی که می توان مدعی بود در شرایطی که جمهوری اسالمی ایران قدرتمندترین نیروی مسلح 
منطقه و از نیروهای قدرتمند در تراز 15 قدرت برتر نظامی جهان اســت، همه نیازهای دفاعی خویش را از داخل تأمین می کند. در ســال »تولید؛ دانش بنیان و 
اشتغال آفرین« برای آشنایی بیشتر با توانمندی یکی از واحد های مهم جهاد خودکفایی نیروهای مسلح این بار مهمان سردار سرتیپ پاسدار علی کوهستانی، رئیس سازمان جهاد خودکفایی نیروی زمینی سپاه شدیم. 

روی گشاده و نوع نگاه سردار کوهستانی در این چند مرتبه ارتباطی که داشتیم، نشان از تحول آفرینی وی در دوره مدیریتی اش داشت. در ادامه موجزی از این گفت وگوی مفصل را می خوانید.

علیرضا جاللیان
دبیر گروه سپاه

عکس: حامد گودرزی
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به بهانه عروج دو روحانی شهید در صحن پیامبر اعظم)ص( مضجع شریف رضوی

پاسداروصالدرحرمیار

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

   روی خط    

 سپاه الگوی افزایش 
جمعیت باشد

ماه  حلــول  ســالم،   /091۴0008961

مبارک رمضان؛ بهار قرآن، ماه عبادت های 
عاشــقانه، نیایش های عارفانــه و بندگی 
خالصانه مبارک باد. دعاگوی تان هستم و 

ملتمس دعا.
091۳0005812/ تنهــا راه قابــل توجه 

برای رســیدن به اهداف جمعیتی کشور 
سیاست های حمایتی گسترده از ازدواج در 
آغاز جوانی و فرزندآوری سه تا به باال و... 
است که از عهده سپاه به تنهایی بر نمی آید، 
اما فرماندهان سپاه می توانند برای دولت 

الگوساز باشند.
09120009162/ با ســالم. هفته پیش 

با یکی از مستندســازان انقالبی کشــور 
صحبت می کردم. می گفت ما سال هاست 
که در جبهه جهاد تبیین داریم کار می کنیم 
چرا سپاه به حوزه تولید مستندهای تبیینی 
وارد نشده است؟ برای من هم این سؤال 
در ذهــن ایجاد شــد. انقالب اســالمی 
سراسر سوژه های ناب برای تبیین شدن با 

تولید مستند دارد.
تروریســتی  حادثــه   /09150005۴87

تأســف بار در صحن پیامبــر اعظم حرم 
رضوی هر ابعادی داشته باشد، مسئله این 
است که باید از تشکیل هسته ها و اسکان 
افراد وابسته به جریان تکفیری در کشور با 
همکاری خیل عظیمی از برادر افغان اعم 
از عزیزان تیپ فاطمیون و ســایر برادران 

افغانستانی جلوگیری کرد.
 بــا توجــه به 

ً
09180002۴71/ لطفــا

نامگذاری امسال از مجموعه های علمی 
و دانشی سپاه مطالبه گر تولید دانش بنیان 
باشید و با رعایت اصول حفاظتی گزارش 

دقیقی از اقدامات شان چاپ کنید.
092100056۳0/ از اینکه مشکالت مهم 

معیشتی پاســداران مثل مسکن و کمبود 
حقوق را چاپ می کنید، تشــکر می کنم. 
وقتی پیامک های این ســتون را به برخی 
دوستان و اقوام نشــان دادم، تازه توانستم 
به آنها بقبوالنم که پاســدارها حقوق شان 
از عمده دیگر حقوق بگیران کشور کمتر 
است و اکثرا مشــکل معیشتی دارند، اما 
چون به انقالب تعهد دارند، گله نمی کنند.

»هر شــهید کربالیی دارد که خاک آن کربال تشنه 
خون اوست، و زمان انتظار می کشد تا پای آن شهید 
بدان کربال رسد و آنگاه خون شهید جاذبه خاک را 
خواهد شکست و ظلمت را خواهد درید و معبری 
از نور خواهد گشــود و روحش را از آن، به سفری 
خواهد بــرد که برای پیمــودن آن هیچ راهی جز 

شهادت وجود ندارد...«
انگار آقا مرتضی )ســید شهیدان اهل قلم( همین 
دیروز بعــد از دیدن صحنه شــهادت شــهیدان 
اصالنــی و دارایی در حرم مطهــر رضوی چنین 
جمله ای در رثای مقتول و مقتل گفته اســت و چه 
زیبا تصویر شــهادت خود او و ایــن دو روحانی 
مجاهد تداعی کننده این مفهوم است که کربالی 
هر شــهید انتظار لحظه موعود را می کشد و تشنه 

خون اوست.

 Bتعبیری نشاید غلط
شاید تعبیر غلطی باشد در مورد یک شقی، اما آن 
تروریست تکفیری چه زیبا انتخابی داشت از میان 
آن خیل عظیم زائر و رفت ســراغ این سه روحانی 
مجاهد که یکی جانبــاز و ایثارگر بود و بقیه طلبه 

های جهادی.
انصاری،  والمســلمین محمد  حجت االســالم 
رزمنده و جانباز هفت سال دفاع مقدس، برادر دو 
شهید و جهادگر عرصه محرومیت زدایی در حاشیه 
شهر مشهد در کربالی صحن پیامبر اعظم)ص( 

آستان سلطان سریر ارتضا آسمانی شد.
هرچند قصد عامالن پشت پرده این جنایت ایجاد 
تفرقه و دشمنی میان ملت ها بود، اما تشییع با شکوه 
این شهید باطل السحر هر طراحی در زمینه تفرقه 

و دشمنی بود.

 B!دشمن چه می خواست، چه شد
بعد از اینکــه تعدادی از علمای مشــهد مقدس 
دوســتان افغانستانی ساکن مشهد را برای حضور 
در تشییع این شهید دعوت کردند، مسیر تشییع این 
شهید از میدان شــهدا تا حرم منور رضوی پر شد 
از ملیت های افغانی، ایرانی، عراقی، پاکســتانی، 
لبنانی و... شــیعیان جای جای منطقــه که برای 
زیارت امام رئوف در مشــهدالرضا به سر می برند 
و همه تشییع کنندگان این شهید شدند تا نقطه ای 
که قرار بود از سوی دشمن، نقطه آغاز یک شکاف 
و تفرقه باشــد، نقطه اتفاق، وحدت و همگرایی 
ملت ها شود. همه در کشاکش جریان تشییع شهید 
انصاری بودند که خبر شــهادت دومین مضروب 
حادثه، یعنی شهید محمدصادق دارایی هم رسید. 
از قضا اینجا هم ماجرا شــبیه ماجرای کربال بود. 
همسر و دختر روحانی جوان دهه هفتادی حادثه، 
یعنی شــهید دارایی در مراسم تشییع پیکر شهید 
اصالنی خبر شــهادت مرد خانه را می شــنوند و 
اینجا باید فقط یک اشــاره کــرد؛ ماجرای دختر 
بچه ســه ساله و پدری که شهید شد... و چه زیبا و 
همزمان حزن انگیز است که هیچ صحنه ای چون 
روز تو نیست یا حسین و شاید همین برای آن بانوی 
جوان که خبر شــهادت همسرش را می شنود یک 
تسالست و چه زیبا این بانو پیام زینب گونه خود را 
در دیدار تولیت آستان قدس رضوی در منزلش بیان 
می کند. دو نکته مهم ســخنان این بانوی داغ دیده 
یکی عشق به والیت فقیه و شهادت و دیگری تداوم 
راه شــهید از سوی پســرش بود که نشان از وجود 
یک تکیه گاه داشت؛ یعنی این شیر زن به کجا تکیه 
زده که چنین رجز می خواند؟ خب معلوم اســت 
او توســل کرده به بانویی که مادرش سیده النســاء 

عالمین است، به حضرت زینب کبری)س(.

 Bخانواده آشنا برای بنیاد شهید

درباره شهید اصالنی از زاویه دیگری هم باید به این 
شهید نگاه کرد. شهید اصالنی یا به عبارتی شهیدان 
اصالنی نام آشنایی برای کارکنان و مسئوالن بنیاد 
شــهید مشهد بود. چه سری اســت در اینکه یک 
خانواده باید همه علی اکبرهایش در صف فداییان 
اسالم باشند؟ این نیســت جز اثر نطفه و لقمه ای 

حالل و پاک و مطهر.

 Bپاک باخته والیت
پسر و همسر شهید چه زیبا در وصف پدر و همسر 
شهیدشان گفتند که شهید اصالنی عاشق و فدایی 
آقا )امام خامنه ای( بود و همواره مرد میدان جهاد 

محرومیت زدایی و گره گشایی.

 Bباز هم تقابل عقل معاش با عقل معاد
روحانــی جهادی شــهید محمدصــادق دارایی 
که متولد ســال ۱3۷5 اســت، فرد فعــال در امر 
محرومیت زدایی و کمک به مناطق محروم و کمتر 
برخوردار حاشــیه مشــهد بود. آنچه در مورد این 
روحانی جهادی باید گفت، فعالیت های اقتصادی 
وی و انجــام طرح های نوینی بــوده که همگی در 
راســتای کمک به محرومان انجام شــده است. 
وقتی ماجرای برخی از اقدامات وی را در راستای 

تأمین معیشت مردم فقیر و محروم می شنویم، شاید 
تداعی یک متن دیگر از سید شهیدان اهل قلم در 
ذهن داشته باشیم که ماجرای تقابل عقل معاش و 

عقل معاد را گوشزد می کند.
شــهید دارایی دو فرزند یکی دختر و دیگری پسر 
دارد. او در ۱۸ سالگی برای فعالیت های جهادی 
به ســرخس می رود و از 2۰ ســالگی دوباره این 
فعالیت هــا را در مشــهد پیگیری می کنــد. امام 
جماعت مسجد و مدیر خیریه می شود و اگر گذری 
به محله مسجد و خیریه بزنی، حزن و اندوه اهالی 
خود خبر از کم و کیف فعالیت های او می دهد. او  
طرح های اقتصادی خوبــی را برای تأمین معاش 

محرومان در محل اجرا می کند.

 Bزیارت امام پیش و پس از شهادت
توفیق شهادت با زبان روزه و آن هم بعد از زیارت 
امام رضا)ع( و در حرم ایشــان مرا یاد آن حدیث 
انداخت که حضرت در سه جا در سکرات موت 
و در قیامت می آید و زائرش را کمک می کند؛ اما 
قصه شهید اصالنی ویژه است. شاید همه اموات 
مؤمنان در لحظه بعد از مرگ توفیق زیارت امامان 
معصوم را پیدا کنند، اما تفاوت شهدا زیارت امامان 
معصوم)ع( در لحظات قبل از شهادت است و چه 

شوربختانه که تصاویر دوربین های ما، امام رضا)ع( 
را در آن حالتی که شهید اصالنی سر بر دامن ایشان 
در حال جان دادن و شــهادت بود نمی توانســت 
نشــان دهد. آری اگر آن چشم برزخی ما باز بود، 
این صحنه را به طور حتم می دیدیم، البته ما عاجز 
از درک واقعیت این صحنه ها هســتیم، چه بسیار 
شــهیدانی که در وصف شان شــنیدیم با سالم به 
حضرات معصومین)علیهم السالم( صحنه دنیا را 

ترک کردند.
شهید دارایی هم اگرچه مدتی بعد در بستر بیماری 
در بیمارســتان به خیل شهدا می پیوندد، اما او هم 
انــگار بی نصیب از آغوش محبت امام نبود، و چه 
زیبا توفیقی داشــت که شــب جمعه شهید شد و 

تشییع کنندگانش نمازگزار نماز جمعه حرم بودند.
یکی از آشنایان شــهید اصالنی می گوید: بعد از 
جنگ، صادقانه و مخلصانه فعالیت های جهادی و 
تبلیغی در حاشیه شهر مشهد را شروع کرد، خوب 
یادم هســت که ایام نوروز تمام تالشــش را برای 
اسکان رایگان زائران آقا امام رضا)ع( در مساجد 

انجام داد...

 Bاهل اطعام و اکرام
وقتــی خبر شــهادت شــهید اصالنــی به محل 
زندگی اش می رسد، همه را محزون می کند و محل 
سراپا عزادار می شود، همســایه هایش می گویند 
شب شــهادتش سفره افطاری برای نیازمندان و از 
کارافتاده ها... پهن کرده بود و همســرش با شور و 
اشتیاق در حال تدارک افطار بود که خبر شهادت 

را به او رساندند... .

 Bاهل پرداختن به حاشیه
حجت االســالم مهدی امجدی زاده، امام جمعه 
رضویه مشــهد می گوید: »حاج آقــا اصالنی از 
سال ها قبل همکار ما بودند و به عنوان رئیس امور 
مساجد در حاشیه شــهر به ویژه در مناطق طرق، 
ســیدی، رضویه، شهرک شــهید رجایی و باهنر 
فعالیت های گسترده ای در حوزه محرومیت زدایی 

انجام دادند.«
وی افزود: »در خصــوص ویژگی های اخالقی و 
انسانی ایشــان هم باید بگویم که حجت االسالم 
اصالنی یک روحانی مخلص و جهادی بودند که 
سال ها با تمرکز در منطقه سیدی دستگیر نیازمندان 
بودند و خودشــان مسجد صاحب الزمان)عج( را 
حدود 2۰ سال پیش با کمک خّیرین تأسیس کردند 
و این مسجد مقر هماهنگی های جهادی در استفاده 
از ظرفیت های اجتماعی و فعالیت های تبلیغی بود 
و ایشان امام جماعت مسجد صاحب الزمان بودند 
و مســئولیت تمامی مســاجد این پهنه را به عهده 
داشتند و عالوه بر این ایشان رئیس مرکز نیکوکاری 

منتظران ظهور و مسئول پهنه سیدی هم بودند.«

 Bشهادت بین قرار زیارت و مجاهدت
راستی هر چند سخن درباره سیره این شهیدان زیاد 
اســت، اما ذکر این نکته خالی از لطف نیست که 
شــهیدان اصالنی و دارایی قرار بود بعد از زیارت 
حضرت رضا)ع( راهی جلسه گروه های جهادی 
در رابطه با موضــوع محرومیت زدایی و کمک به 
محرومان  و مناطق محروم حاشیه مشهد شوند که 
در مســیر این هجرت و مجاهدت با تیغ اشقیا به 

شهادت رسیدند.
نمی دانم در آن آخرین زیارت حاجتشان چه بود، 
اما به طور حتم دعای طلب شهادت زمزمه زبانشان 
بود و در آن ساعت موعود، اجر سال ها مجاهدت 
را جایی به او آن ها دادند که شــاید در مخیله هیچ 

یک از ما نمی گنجید.
از شــهید اصالنی نیز دو فرزند به یادگار مانده که 
پســر ایشــان از طالب حوزه علمیه مشهد بود و 

دخترشان نیز هشت سال بیشتر ندارد.

۳۱ فروردین پایان اعتبار 
سهمیه یکسان سازی ۱۴۰۰

یارانــه غــذای کارت  ســهمیه شــارژ 
یکسان سازی ۱۴۰۰ تا پایان فروردین ماه 

امسال اعتبار خواهد داشت.
به گزارش صبح صادق، بــه نقل از منابع 
رســمی در مرکز خدمات کارکنان سپاه و 
معاونت نیروی انسانی سپاه، سهمیه باقی 
مانــده کار ت های یکسان ســازی مربوط 
به خدمات رســتوران های ملکی و طرف 
قرارداد مرکز خدمات کارکنان سپاه از سال 
۱۴۰۰ تا 3۱ فروردین ماه سال ۱۴۰۱ اعتبار 
خواهد داشــت که با توجه بــه ماه مبارک 
رمضان به صورت وعده افطار یا شام قابل 
استفاده خواهد بود. همچنین شارژ سهمیه 
سه ماهه اول سال ۱۴۰۱ یارانه غذای کارت 
یکسان سازی )رستوران ها( و شارژ استفاده 
از مراکز اقامتی کارت یکسان سازی سال 
۱۴۰۱ اول اردیبهشــت ماه انجام خواهد 
شد. بنابر اطالعات غیر رسمی مبلغ سهمیه 
شارژ رســتوران ها برای هر نفر سهمیه در 
ســال ۱۴۰۱ با کمی افزایش انجام خواهد 
شد که اطالعات دقیق تر این موضوع پس از 
تصویب و ابالغ، اطالع رسانی خواهد شد.

   خبر    

پیامنمایندهولیفقیهدرسپاه
درپیاقدامتروریستیدرحرمرضوی

عبدالله  والمسلمین  حجت االسالم 
سپاه  در  فقیه  ولی  نماینده  حاجی صادقی، 
شهادت  پیامی  در  اسالمی  انقالب  پاسداران 
روحانیون  از  اصالنی  محمد  حجت االسالم 
جهادگر در صحن پیامبر اعظم)ص( را تبریک 

و تسلیت گفت.
متن پیام به این شرح است:  

بسم الله الرحمن الرحیم
َه 

َّ
وا الل

ُ
وا َما َعاَهد

ُ
ق

َ
 َصد

ٌ
ُمْؤِمِنیَن ِرَجال

ْ
ال ِمَن 

ی َنْحَبُه َوِمْنُهْم َمْن َیْنَتِظُر َوَما 
َ

ض
َ
ِمْنُهْم َمْن ق

َ
ْیِه ف

َ
َعل

 )احزاب/23(
ً

ْبِدیال
َ
وا ت

ُ
ل

َّ
َبد

از  استکبار جهانی  دیگر دست خبیث  بار 
مزدور  یک  و  آمد  بیرون  پلیدش  ایادی  آستین 
ایجاد  هدف  با  تکفیری  گروهک  از  دیگری 
سنی  و  شیعه  برادران  بین  تفرقه  و  اختالف 
دست به اقدامی مذبوحانه زد و ساحت مقدس 
حضرت علی بن موسی الرضا)علیه آالف تحیه 
پلیدانه خود مورد هتک  با حرکت  را  والثناء( 
حرمت قرار داد و در این ماه ضیافت الهی سه 
تن از روحانیون مجاهد و جهادگر در حاشیه 
شهر مقدس مشهد با زبان روزه مورد تعرض 

قرار گرفتند.
اهل  و  اسالم  دشمنان   

ً
قطعا

حرکات  این گونه  بدانند  بیت)علیهم السالم( 
نیت  و  اراده  برعزم،  خللی  تنها  نه  ذلیالنه 

مجاهدانه برادران شیعه و سنی وارد نمی کند؛ 
بی گناه ریخته شده  به حرمت خون های  بلکه 
تقویت  مسلمانان  بین  وحدت  طیبه  شجره 
و  پست  اقدامات  این  گاه  هیچ  و  شد  خواهد 
برپیکره  غباری  توانست  نخواهند  سخیف 
جهان اسالم و مسلمین وارد کند و نظام مقدس 
جمهوری اسالمی ایران نیز با قدرت و صالبت 
همچون گذشته با دشمنان دین مبین اسالم و 
خاندان مطهر اهل بیت)علیهم السالم( مبارزه 
کرده و مایه عّزت و آبروی جهان اسالم خواهد 
بود. اینجانب شهادت مظلومانه جانباز سرافراز 
جناب  جهادگر  و  مخلص  روحانی  اسالم، 
حجت االسالم والمسلمین محمد اصالنی را 
به محضر حضرت بقیه الله االعظم)ارواحناله 
امام  حضرت  برحقش  نایب  الفداء(، 
خامنه ای)مدظله العالی(، خانواده معظم شهید، 
خراسان  علمیه  حوزه  و  دوستان  همراهان، 
رضوی تبریک و تسلیت عرض می نمایم و از 
درگاه ذات اقدس ربوبی برای آن روحانی شهید 
طلب مغفرت و علو درجات و برای دو عزیز 
و  صحت  دلخراش  حادثه  این  مجروح  دیگر 

سالمتی عاجل مسئلت می نمایم.   
عبدالله حاجی صادقی

نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی

منصوره خداوردی
خبرنگار



  درشکه و تیبا
 کم از سمند مباد!

»تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد« 
فشار خون تو در بند آب قند مباد

گذشت پیک ششم، وا شدست مدرسه ها
خدا کند پیک بعدی به این روند مباد

کنون که قرعه ماشین به نامت افتاده
بدان درشکه و تیبا کم از سمند مباد

اگر چه قیمت کاال کشیده سر به فلک
مگس به جیب خالی آن مرِد دردمند مباد

به قول خواجه شیراز زنده ایم به عشق 
کجاست صحبت خواجه که در پسند مباد؟

رسید مژده نوروز و سال هم نو شد
 دعا کنیم که این سال در گزند مباد

رسید قرن جدید و همه دو قرنه شدیم!
خدا کند کسی عمرش چنین بلند مباد

قلم به دست گرفتم پر از نصیحت و نقد 
بخوان که بهتر از این شعر هیچ پند مباد...

     علی  عرفانی )شاعر باشی(
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شهادت با زبان روزه

 تولد محمدمهدی پس از ســه 
دختــر اتفاق خیلــی خوبی در 
زندگی ما بود. او از همان کودکی متفاوت 
با هم سن و ســاالنش زندگی می کرد. در 
محله ما اغلب اهالی کارگری می کردند و 
تنها من فرهنگــی و در آموزش و پرورش 
مشغول به کار بودم و این روی رفتار و منش 
محمد تأثیر زیادی داشت و باعث شده بود 
که هوای دوستانش را بسیار داشته باشد. از 
کودکی دوســتانش را به خانــه می آورد و 
چندین ساعت به اتاق خود می برد و با آنها 
صحبت و بازی می کرد. محمدمهدی پنج 
یا شش ســاله بود که نزدیک های نوروز به 
خرید رفتیم و او یک کفش کتانی متمایل به 
سبز را انتخاب کرد و آن را خرید. وقتی در 
کوچــه و در کنــار بچه های دیگــر آن را 
می پوشید و می دید که بقیه نیز کفش او را 
دوست دارند، اما به دلیل توانایی نداشتن 
مالی، دمپایی به پا می کنند، نوبتی کفشش 
را به دوســتانش می داد. چنــد روز که از 
خرید کفش گذشت، دیگر آن را نپوشید و 
گفت چون دوستانم مانند آن را ندارند، من 

هم دیگر نمی توانم آن را پا کنم.
به نقل از پدر شهید

محمدمهدی فریدونی 2۴ آبان ۱366 در 
حیدرآباد شــهر فسا متولد شد. وی در ۱9 
رمضان ۱39۷ مصادف با شب اول قدر در 
ســوریه، با زبان روزه و در حین درگیری با 
داعش به شــهادت رسید. روز دوم قدر در 
تهران  تشییع شــد و در 23 رمضان که آن 
هم مصادف با روز ســوم قدر بود در فسا 

تشییع و به خاک سپرده شد.

اولین دعای ما شمایید
 

اول دعای افطار و ســحرگاه ما شمایید. 
وقتــی خواســته ها و آرزوهــای ما قطار 
می شــوند، تاج زیبای خواســته های ما 

تعجیل در فرج شماست.
ما با همه کاســتی ها و شلختگی ها و 
کم بودن ها شما را می خواهیم. می دانم شما 
را خواســتن زبان پاک، دل صاف، اندیشه 
زالل می خواهد، اما شما بیا و آقایی کن و ما 
را با این کم بودن مان بخر. ما قد دعای مان 
کوتاه است، به آن باالها نمی رسد، شما بیا 

و بزرگی کن و دعای مان را باال ببر.
آقاجان، شما که نباشید شب و روزمان 
روی ریل بی حســابی می گذرد. می گویم 
بی حســابی، چون وقتی شما نباشید چه 
کســی می خواهد غلط مان را بگیرد، چه 
کســی می خواهد اشــتباهات مان را سد 
کند. چه کسی می خواهد به ما نشان دهد 
که کجای این گردونه معرفت و معنویت 

هستیم؟ هیچ کس!
مــوالی ما، حرف آخر ما این اســت 
می دانم که ظرف ما کم است. تنور دل مان 
به  خاطر سیاهی ها خاموش است. َمشک 
چشم مان از ِقبل قساوت ها بی آب است؛ 
اما شما بیا، شما آقایی، شما بزرگی، شما 

ما را ببخش و بیا.

حسن ختام

   قبیله عشق    

امام حســن)ع( فرمودند: هالکت و نابودی دین و ایمان هر شخص در سه چیز است: تکّبر، حرص و حسد. 
تکّبر سبب نابودی دین و ایمان شخص است و به وسیله تکّبر شیطان، با آن همه عبادت ملعون شد. حرص و 
طمع، دشمن شخصیت انسان است، همان طوری که حضرت آدم)علیه السالم( به وسیله آن از بهشت خارج 

شد. حسد سبب همه خالف ها و زشتی هاست و به همان جهت قابیل برادر خود هابیل را به قتل رساند. 
  اعیان شیعه، ج1، ص557

آفتایمان
   صادقانه    

خوب بودن و خوب ماندن در میان افراد صالح و نیکوکار، کاری تحسین برانگیز نیست، هنر آن است که 
در میان جمعی ناامید، همچنان امیدوار؛ در میان نااهالن، معتقد و محکم و در میان بی خردان، عاقل ماند 
و تالش کرد. هنرمند واقعی کسی است که در مقابل نامالیمات روزگار همچنان بایستد و از ایستادگی 

به ستوه نیاید.

بزرگترینهنرمند
   صبحانه    

جان تو، جان دخترم زهرا
 به مناسبت رحلت حضرت خدیجه)س(

حتم دارم که رفتنی هستم
به خدا می سپارمت آقا

خواهِشِ مادرانه ای دارم
جاِنِ تو، جاِن دخترم زهرا
حسرِت دیدِن عروسی او

به دلم ماند،چاره ای هم نیست
در شِب خواستگاری دختر

غِم بی مادری، غمی کم نیست
مادرم! حق بده که بی تابم

چشم هایم به اشک ناچار است
نیستم پیش او زمانی که

بین دیوار و در گرفتار است
دختِر پابه ماِه بی مادر

دردهایی نگفتنی دارد
کاش بودم، شنیده ام با او

در و همسایه دشمنی دارد
گریه هایت هنوز یادم هست

وقتی از آن چهل نفر گفتی
جان سپردم ز درد، وقتی از

لگدی بی خبربه در گفتی...

 وحید قاسمی

   کتیبه سبز    

   کشکیات    

حسن نوروزی
نویسنده

 زهرا سلطانی نژاد
مشاور خانواده

   تلخند    
بدون شرح!

نماز را که تمام کرد، قرآن را برداشت و 
جزء سوم را شروع کرد. مدام در ذهنش 
حرف های جلسه شــب پیش را مرور می کرد. 
جلســه از برنامه ریزی برای مســائل تبلیغی به 
سیاست و دین و تقوا و تغییر آمال و آرزوهای مردم 
بود. یکی از بچه های جهادی با ناراحتی گفت: 
»به نظر من همه تغییر کردن! شما خودت چقدر 
به اعتقادات ده سال پیش پایبندی حاجی؟ درسته 
همه ما می گیم اگر روز عاشورا بودیم، توی سپاه 
امام می موندیم، اما پاش برســه هیچ کدوم پایه 
نیستیم، از همه چی می ترسیم، از زندگی، مال، 
آرزو؛ از اینکــه از دســت بدیم، می ترســیم... 
راحت طلب شدیم، شــمام می ترسی حاجی، 
وگرنه...!« حاج محمد همانطور که لبخند می زد، 
از جا بلند شــد و گفت: »االن شــما به خیالت 
همین بچه ها که کار جهــادی می کنن، راحت 
طلبن؟ این  همه بدو بدو بدون چشمداشت، کار 

مهمی نیست؟ خیلیا بی خیال شدن، درسته! اما 
همین سفره افطار، همین کالسا، درست کردن 
راه و کوچه و مدرســه، کار کمیه؟ به نظرم االن 
همین روشنگری و کالسای توجیهی، بزرگ ترین 
و سخت ترین کاره...« مرد جوان صحبت حاجی 

را قطع کرد. 
ـ من منکر ارزش کارای جهادی نیســتم، اما 
کدوم ما حاضریم تو میدون مثل امام حسین)ع( 
که فقط ادعاشــو داریم خون بدیم؟ هیچ کدوم! 
آخه این کالسا و افطار و جلسات و اردوها، برای 

 مهم نیست...!
ً
دشمن اصال

حاجی ختم جلســه را اعالم کرد و دســت 
جوان را گرفت و با هم همراه شدند.

ـ ببیــن احمد، ما االنم تو میدون جنگیم بابا! 
دشــمن همه جا هســت، االن وظیفــه من و تو 
دفاع به وســیله همین جلساته، جنگ امروز این 
شکلیه پســر! اون کسی هم که از امام حسین دم 
 امام حســینی باشه، آقا خودش 

ً
می زنه، اگرواقعا

به موقع گلچینش می کنه...! تو محکم باش! نذار 
عقیده ات سست بشه!

حاال جــزء قرآن روز ســوم حاجی اصالنی 

تمام شــده بود و هنوز بحث های دیشب فکرش 
را مشــغول کرده بــود. نفس عمیقی کشــید، 
چشــم هایش را بســت و آرام زمزمه کرد: »آقا 
نکنه روسیاه بشم؟ اگه لیاقتشم ندارم، خودت به 
آبروی علی اکبرت، آبرومو بخر و روسفیدم کن! 
 من می خوام سرباز شــما بمونم، خودت قبولم

 کن!«
قطره اشــکی را که از گوشه چشمش سرازیر 
شده بود، پاک کرد و لباس هایش را پوشید. قرار 
بود با دو تا از رفقایش برای برنامه های جلسات و 
کارهای افطار شب های ماه رمضان، جلسه داشته 
باشــند و چند دقیقه ای هم زیارت کنند و از امام 
هشتم مدد بگیرند. بسم الله گفت و پا را طوری 
از خانه بیرون گذاشــت که انگار پا به میدان رزم 

گذاشته بود.
خبر ناگهانی و غیرقابل باور بود: »در حرکتی 
تروریستی جوان تکفیری سه روحانی را در حرم 
امام رضا)ع( مورد اصابــت ضربات چاقو قرار 

داد...«
شــیخ محمد دعــا کــرده بــود و موالیش 

استجابت!

   داستان    

استجابت

نفیسه محمدی
دبیر گروه جوان

در روزهای ماه مبارک رمضان، سؤال بیشتر روزه داران این است که چگونه 
افطار کنیم؟ برای پاسخ به این پرسش باید گفت، ابتدا با چای، آب جوش یا 
شیر گرم و خرما یا کشمش روزه خود را باز کنید و سپس یکی از غذاهای زیر 
پیشنهاد می شود: نان و پنیر و سبزی )استفاده از مغزها مانند گردو، پسته و... 

نیز مناسب است(، شامی، انواع کوکو، فرنی یا شیربرنج و... .
شام: در وعده شام از مصرف غذای سنگین خودداری کرده و با فاصله 
دو ساعت پس از افطار میل شــود. غذاهای زیر برای وعده شام پیشنهاد 
می شــود: ســوپ، آش ســبک، حلیم، خوراک لوبیا، عدسی، خوراک 
ســبزیجات با کمی نان)بهتر اســت از نان های سبوس دار مانند سنگک 

استفاده کنید( به همراه ماست وخیار یا دوغ و سبزی خوردن یا ساالد.
بالفاصله بعد از شام از مصرف چای خودداری کنید؛ چون جذب آهن 
را کاهش می دهد. بهتر اســت به عنوان دسر بعد از شام از میوه ها به ویژه 
مرکبات که حاوی مقادیر باالیی ویتامین C هســتند، استفاده کنید؛ زیرا 
جذب آهن در بدن را افزایش می دهد و در متابولیسم طبیعی بدن و تولید 

برخی از هورمون ها نقش ویژه ای دارد. تا پایان شــب و 
هنگام خواب از میوه ها، چای کمرنگ و سایر مایعات 

به ویژه آب استفاده کنید. مصرف زیاد آب یا آب میوه در 
صورت امکان در فاصله بین افطار و زمان خواب ســبب 
تأمین آب مورد نیاز بدن می شود. آش رشته غلیظ همراه 
با پیازداغ که حاوی روغن زیادی است و به وفور در افطار 
مصرف می شــود، غذای مناســبی برای افطار نیست؛ 

زیرا موجب سوءهاضمه و اختالالت گوارشی دیگر 
می شود. به جای آن بهتر است از آش رشته رقیق 

و کم روغن در وعده افطار استفاده شود.

    سالمت    

چگونهافطارکنیم؟
زهرا وحیدی نیا

کارشناس علوم تغذیه

 صبر در زندگی از نکات مهم و ویژه است که نیاز است تا هر کس 
آن را در زندگــی فرا گیرد و در عرصه های مهم و مختلف به کار 
بندد. با وجود ذاتی بودن صبوری در اشخاص می شود آن را آموزش داد، به 
این معنا که حتی افراد کم تحمل بــا یادگرفتن و تمرین های مخصوصی 
می توانند از گرداب کم طاقتی فرار کرده و به انسانی صبور تبدیل شوند؛ اما 
این آموزش الزم اســت از کودکی شکل بگیرد. برای اینکه به کودکان مان 
صبر و بردباری را آموزش بدهیم، الزم اســت خودمان نیز صبور باشیم. 
کودکان رفتار و کردار ما را کامال حس می کنند و خواه ناخواه آن را الگوی 
خود قرار می دهند. آموزش صبر در ماه مبارک رمضان برای کودکان یکی 
از لذت بخش ترین و زیباترین تجربه هاست. از ابراز اعتراض های علنی و 
برخورد منفی با کودک خودداری کنید. برای نمونه، وقتی با شــما حرف 
می زنــد، از او با عجله و مداوم توضیح نخواهیــد. گفتن کلماتی، مانند 
»خوب، زودباش، بعدش چی شد؟« او را مضطرب و کم حوصله می کند. 
گام به گام شروع کنید. بعد از دوسالگی، وقتی کودک تان درخواستی از شما 
دارد، در پاسخ به درخواست هایش کمی تأمل کنید. گام به گام از 2۰ ثانیه 
شــروع و کم کم زمانش را اضافه کنید، تا درخواست های کودک به تعویق 
بیفتــد و صبوری را تمرین کند، اما نباید ایــن تعویق موجبات لجبازی و 
عصبانیت او را فراهم کند. در انجام کارهایی که برای کودک مشــخص 
کردید،  مانند »تمیز کردن اتاق« یا »جمع کردن اســباب بازی ها« صبور 
باشید و مداخله نکنید. انتظار را شیرین کنید. در زمان هایی مثل انتظار در 
مطب دکتر یا... برای کودک سرگرمی هایی مانند کتاب و جورچین ببرید و 
مشغولش کنید. به قول هایی که در صورت صبوری کودک به او می دهید، 
عمل کنید تا نسبت به حرف های شما بی اعتماد نشود. او را در هر صورت 

تکریم کنید و از محبت و در آغوش کشیدنش غافل نشوید.

   راه نرفته    

فرزندانصبور
و


