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 قلب صهیونیست را 
هدف قرار می دهیم

دکتر خالد قدومی  نماینده جنبش حماس در ایران

 رژیم غاصب در یک قدمی سقوط
جعفر قنادباشی در گفت وگو با صبح صادق مطرح کرد

تل آویو به دنبال فرار از محاصره است
نگاهی به فرجام عادی سازی روابط رژیم صهیونیستی با کشورهای عربی
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در تاریــخ ادیان آســمانی، ســرزمین 
فلســطین از ابعاد گوناگونــی ارزش و 
اهمیت دارد. فلســطین هم محل ظهور پیامبران 
الهی بوده و هم اولین قبله مســلمانان را در خود 
جای داده و محل عروج پیامبر اعظم)ص( نیز بوده 

است. 
»قــدس« به منزله یکی از شــهرهای مقدس 
جهان در ســرزمین فلســطین جای دارد و از آن 
حیث حائز اهمیت است که مهد سه دین آسمانی 
یهودیت، مسیحیت و اسالم است. قدس شریف 
جایگاه ویژه ای در بین مسلمانان داشته و سومین 

حرم شریف جهان اسالم به شمار می رود. 
صهیونیست ها از زمان اشغال این شهر تا کنون 
تمام تــالش خود را انجام داده انــد تا برای خود 
تاریخی بسازند و سیاست یهودی سازی این منطقه 
را دنبال کرده اند. با گذشــت هفت دهه از اشغال 
فلسطین به دست صهیونیست ها، همچنان قلوب 
مسلمانان متوجه این نقطه ژئواستراتژیک از عالم 

است و به همین دلیل سران رژیم صهیونیستی بقا 
و دوام این رژیم جعلی را به این شهر مقدس گره 

زده اند.
کمتر از یک ســال از پیروزی انقالب اسالمی 
ملت بزرگ ایران گذشــته بود که در ماه رمضان 
1399هجری قمری و در پی بمباران جنوب لبنان 
از ســوی جنگنده های رژیم صهیونیستی، معمار 
کبیر انقالب در 16 مرداد 1358 که مصادف با 13 
رمضان بود، در پیامی از تمام مسلمانان و آزادگان 
جهان خواستند تا آخرین جمعه ماه رمضان را به 
عنوان »روز قدس« گرامــی بدارند و در این روز 
همبستگی خود را در حمایت از »حقوق قانونی 
مردم مسلمان فلسطین« به نمایش بگذارند. این 
اقدام و ابتکار بنیانگذار در ماه های اولیه اســتقرار 
نظام جمهوری اســالمی جهانیــان را غافلگیر 
کرد؛ چرا که انقالب اســالمی ایران در آن روزها 
نوپا بود و با تهدیدهــای امنیتی گروه های تحت 
حمایت نظام سلطه دســت و پنجه نرم می کرد؛ 
اما امام خمینی)ره(، این مرد غیور و ظلم ســتیز 
تاریخ معاصر، رسالت اصلی خویش را فراموش 
نکرده و دفاع از مظلوم را شرط دین داری و تداوم 
انقالب دانســتند. این روز پــس از مدتی جای 
خود را میــان افکار عمومی باز کرد و هر ســال 

در گرما و ســرما ملت های مســلمان در اقصی 
نقاط عالم با زبان روزه، فریاد آزادی مســلمانان 
 مظلــوم گرفتار در چنــگال صهیونیســت ها را

 سر می دهند.
امروز با گذشت 43 سال از آن پیام تاریخی و 
ماندگار که به نماد مبارزه و احساس تنفر جهانی از 
اشغالگری و جنایت علیه مسلمانان فلسطین بدل 
شده و هر سال با آغاز ماه مبارک رمضان، لرزه بر 
اندام صهیونیست های کودک کش می افتد. هرچه 
از نامگذاری این روز مهم می گذرد، ابعاد تازه ای 
از آثار و برکات این نامگذاری آشکار می شود. پیام 
پیر فرزانه انقالب اگر چه کوتاه بود؛ اما در بحبوحه 
حوادث انقالب نکات بسیاری در بر داشت، که 
مهم ترین آن ظلم ستیزی و مبارزه انقالب اسالمی، 
با ظلم و ســتم در هر نقطــه دور و نزدیک بود و 
ظالمان و مستکبران باید می دانستند که از این پس 
خواب خوش نخواهند داشت؛ چرا که قرار نبود 
انقالب اسالمی فقط در مرزهای ایران محصور 
شود و این شجره نوپا ریشه  می دواند و برگ و بار 
آن در سرزمین های دیگر علف های هرز استکبار 
و استثمار را می خشــکاند. دیگر قرار نبود هیچ 
مســلمانی، ظلم به هم کیشش را ببیند و سکوت 

کند. 

بیداری اســالمی که در ســال های گذشــته 
نشانه های آن در بســیاری از کشورهای اسالمی 
منطقه ظهــور و بروز پیدا کــرد، محصول تفکر 
ناب انقالب اســالمی بود. این خیزش ها نشئت 
گرفته از پیــام متعالی روز قدس بود که ســال ها 
پیش بر اندیشه روشن بیِن بزرگ مرد تاریخ معاصر 
نشست؛ اما این روز شریف، اگر چه با نام قدس 
نامگذاری شــد، اما به بیان و تعبیری واالتر روز 
هویت مسلمانان و آزادگان است؛ روزی که یکی 
از مهم ترین شــاخصه های دینــداری در آن معنا 
می گیرد؛ یعنی حمایت از مظلومان و ستمدیدگان 
عالم و مقابله با ظالمان و زورگویان که این یکی از 
ن 

ُ
اصول و مبانی نظام جمهوری اسالمی است: »ک

 َو ِللَمظلوِم َعونا«.
ً
صما
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اِلِم خ

ّ
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اهمیت روز قدس در ســال های اخیر با توجه 
به تحوالت سیاســی و همنشینی ســردمداران 
مرتجع منطقه با ســرکردگان رژیمی که دستش 
بــه خون هزاران نفــر از مردان و زنــان و پیران و 
کودکان مظلوم آغشــته اســت، به مراتب بیشتر 
شده و می تواند نقش رســانه ای فراگیر را در بیان 
انزجار ملت ها از ظالمان و جنایتکاران و حامیان 
و همدستان آنها و حمایت از ملت مظلوم فلسطین 

ایفا کند. 
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حس خوب همراهی

حضور مســئوالن و والیان در بین مردم، 
امری ممدوح و پســندیده اســت. مشی 
رهبران و پیشــوایان دینی هــم این گونه 
بوده که در بین مردم، حضوری مســتمر 
داشــته و از نزدیک، احوال شان را با خبر 
 این شیوه  رفتاری و روحیه از 

ً
بوده اند. قطعا

صاحبان مناصب به افزایش اعتماد مردم 
به سیستم و حاکمیت کمک شایانی کرده 
و فاصله گذاری های تصنعی و بی دلیل را 

می کاهد.
صد البته کشــور ما بدخواهان بسیار 
و دشمنانی بی شــمار دارد که متولیان امر 
باید همه الزامات ایــن حضور و کاهش 
فاصله ها را تعبیه و طراحی کنند تا خدای 
ناکرده دست ناپاکی به سرمایه های انقالب 
آســیبی وارد نکند. چه اینکه از این منفذ، 
بارها گزیده شــده و زخم های بسیاری بر 
پیکــره  انقالب وارد آمده اســت. انفجار 
دفتر حزب ریاست جمهوری، حادثه 7 تیر 
و ترور تعدادی از شــهدای محراب و...، 

شاهدان صادقی بر این ادعاست.
آنچه با روی کارآمدن دولت سیزدهم 
با عنوان دولت مردمی برجستگی خاصی 
داشــته و مورد اقبال همگان قرار گرفته، 
حضــور پرشــمار و پرتکــرار باالترین 
شــخص اجرایی کشــور در بین مردم و 
لمس مشکالت شــان به صورت میدانی 
اســت. این اقــدام را در ماه های محدوِد 
مسئولیت، در بیشــتر استان ها انجام داده  
و عملیاتی کرده اســت. بدیهی اســت، 
این قبیل اقدامــات، روزنه های امید را در 
مردم، این ولی نعمتان انقالب احیا کرده 
و فرســنگ ها فاصله  ایجاد شده از سوی 
جریان های اصالحــات و اعتدال را کم 

خواهد کرد.  
چه زیباســت مشی مسئوالن تراز اول 
مملکت کــه صادقانه و نــه از روی ریا، 
در جمع باصفای مردم نجیب و شــریف 
حاضر شــده و گاهی روزه  خود را هم با 
آنها افطار می کنند. اگرچه ممکن اســت 
تصور شــود این اقدام در گام اول گره ای 
از مشــکالت خلق الله باز نمی کند؛ اما 
 بر نفــِس این حضور، بــرکات و 

ً
قطعــا

ثمراتی مترتب بوده و خواهد بود و به نظر 
می رسد، تزریِق »حس خوب همراهی« 
به جامعه، در بازسازی امید در مردم، نقش 
بسزایی داشــته و این، می تواند نقطه  آغاز 
و شــروعی بر ایجاد نوعی وفاق و یکدلی 
باشد که در  سال های اخیر این همدلی ها، 
به واســطه  عملکرد نامطلوب و اشرافی 

برخی ها، کم رنگ و کم رنگ تر شده بود.
آری، سفر آقای رئیس جمهور به کرج 
آن هم با وســیله نقلیــه عمومی و صرف 
افطاری در ســفره  ســاده دانشــجویان، 
اقدامی تحسین برانگیز و قابل تقدیر بوده 
که می تواند الگوی مناســبی برای سایر 
دست اندرکاران باشــد، تا در این شرایط 
خاص اقتصــادی و معیشــتی، مرهمی 
باشد بر زخم های مانده از قبل که میراثی 
از گذشــتگان در مناصب اجرایی کشور 

است.
حضــور در بین مردم و نشســتن پای 
درددل شان امری الزم است؛ ولی به هیچ 
وجه کافی نیســت. انتظار جامعه به ویژه 
اقشار متوسط و آسیب پذیر، ورود عملی 
و علمی دولت به گود اقتصاد و بازگشایی 
گر ه های معیشــتی آنهاســت که امروزه 
دشواری های زیادی را برای ولی نعمتان 

انقالب ایجاد کرده است. 

   روزنه    

 یکی از الزامات توسعه و پیشرفت سیاسی 
در هر نظامی، وجود احزاب و گروه های 
سیاسی است که می توانند نمایندگی اقشار و طبقات 
مختلف جامعه را بر عهــده گرفته و بازتاب دهنده 
مطالبــات و خواســته های آنان باشــند. احزاب 
می توانند به رابطه حاکمیت و مردم نیز عمل کرده و 
مطالبات و انتظارات حاکمیت از مردم را نیز انتقال 
داده و به نحوی همبستگی دولت ـ ملت را تقویت 
کرده و مانع از فعال سازی شکاف میان این دو شوند.

در این میان، تحــزب به مثابه هر مقوله دیگری 
می تواند از جایگاه مطلوب خود خارج شــده و به 
تهدیدی برای حاکمیت بدل شود. یکی از مهم ترین 
انحرافات، رشد و گسترش فرهنگ انحصارگرایانه و 
جناحی ـ قبیلگی است. آنجایی که تعلقات جناحی ـ 
سیاســی بر منافع ملی غالب شــده و چشــم های 
حقیقت بین را کور کرده و حاصل آن بیان اظهاراتی 
برآمده از حقد و کینه است که می تواند جامعه را نیز 
با بداخالقی سیاسی مواجه کرده و اذهان عمومی را 

گمراه کند.
متأسفانه، این انحراف برجسته در میان بخشی 
از فعاالن حزبی ـ سیاسی کشور در طول سال های 

اخیر رشد یافته و به آفتی برای فعالیت سیاسی بدل 
شده است. آخرین نمونه از این اظهارات را می توان 
در کالم فائزه هاشمی مشاهده کرد که به تازگی در 
یک جلســه اینترنتی در کالب هاوس گفته است: 
»تنها راه بازگشت ســپاه به پادگان ها این است که 
در لیســت تحریم ها باقی بماند! چیزی که از سپاه 
نصیب جامعه ایران می شــود، منفی اســت و باید 
جایی متوقف شــود.«  درباره این اظهارات باید به 

نکاتی توجه کرد:

 افــرادی، چــون فائزه هاشــمی، صادق 
زیباکالم و... افراد کلیدی و با اهمیتی در ۱

میــان جریان سیاســی اصالح طلبی نیســتند که 
اظهارات شــان به تنهایی ارزش دقت و بررسی را 
داشــته و حتی مورد اعتنای دوستان شان قرار گیرد. 
آنها تابوشکنان هتاکی هستند که به میدان آمده اند و 
تعابیرشــان از حقایقی در روح و روان  بخشــی از 
جریان رادیکال در کشور حکایت دارد که متأسفانه 
از جریان انقالبی حقد و کینه داشته و در این مسیر 
حتی حاضر به قربانی کردن مصالح ملی هســتند. 
نــگاه خیانت آمیزی که به بیگانــه پالس می دهد و 
مناقشــات داخلــی را فرصتی بــرای بهره برداری 

بیگانگان قرار می دهد! 
 بدون شک، اولین استقبال کنندگان از این 

اظهارات، آمریکایی ها و رژیم صهیونیستی 2

هستند که مهم ترین دشمن خود را سپاه می دانند و 
سال هاست سناریوی »سپاه هراسی« را کلید زده اند و 
با همه توان از هر بهانه ای برای حمله به سپاه استفاده 
می کنند. قاتالن حاج قاســم ســلیمانی به خوبی 
می داننــد آن مجموعــه توانمند که سیاســت های 
راهبردی آمریکا و رژیم صهیونیســتی را در منطقه 
غرب آسیا برهم ریخته و آنها را در باتالق ناکامی های 
پی در پی فرو برده است، سپاه است. این سپاه است 
که به مثابه بازوی توانمند انقالب اســالمی امروز 
بیگانــگان را به خروج از منطقه واداشــته و صدها 
میلیــارد دالر هزینه کرد را برای اســتکبار جهانی 
بی نتیجه گذاشته است. بنابراین به استقبال هرگونه 
اظهاراتی می روند که به تخریب ســپاه بینجامد که 

سخنان فائزه تنها نمونه  ای از آن است.

 اظهارات فائزه از وجــود طیفی در میان 
جریان های سیاسی حکایت دارد که از آنان ۳

می توان به حامیان داخلی تحریم ملت ایران یاد کرد! 
آنان به واقع »کاسبان تحریم آمریکایی« هستند که 
معتقدند با فشار مستمر بر نظام و ملت ایران می توان 
شاهد تغییر رفتار جمهوری اسالمی بود. آنان پس از 
ســال ها ناکامی در فرآیند مردم ســاالری و اعتماد 
نکردن اکثریت ملت ایران به ایده های براندازانه آنها 
)تحت لــوای اصالح طلبی و...(، برای پیشــبرد 
برنامه های سیاســی خود به حمایت بیگانگان دل 

بســته اند! آنها به ایــن نتیجه رســیده اند که آنچه 
اصالحات ساختاری در کشور می خوانند )که بهتر 
اســت از آن به پروژه سکوالریزاســیون جمهوری 
اســالمی یاد کرد(، فرآیندی نیســت که از طریق 
رقابت ها و مبارزات سیاســی ـ مدنی در این کشور 
ممکن باشد و قانون اساسی، ساختار امن جمهوری 
اسالمی و اکثریت ملت آگاه ایران اجازه براندازی 
سیاســی نظام را نخواهد داد، لذا جز با فشــارها و 
تهدیدات بیرونی بیگانه امکان دسترسی به آن ممکن 
نخواهــد بود! به همیــن دلیل به جــاده صاف کن 
بیگانگان در سیاســت داخلی بدل شده اند و به هر 
بهانه تالش دارند پای بیگانگان را به مسائل داخلی 
کشور باز کنند. همان ها که در سال 1388 در برابر 
خواســت مردم تمکیــن نکردند و شــعار ابطال 
انتخابات را سر دادند و برگزاری انتخابات مجدد با 
نظارت مراجــع بیگانه را طلــب کردند! جریانی 
خطرناک که باید ماهیت فاسد آنها آشکار شده و از 
برداشــته پــرده  آن  اصلــی  بازیگــران   چهــره 

 شود.
سخن آخر آنکه همین اظهارات به خوبی عیان 
می کند که ســپاه در جای خوبی ایستاده و توانسته 
است نقشه های دشمن را یکی پس از دیگری نقش 
بــر آب کند، وگرنه اینگونه نبود کــه به هر بهانه ای 
دشمنان انقالب و ایادی داخلی آنها پنجه بر چهره 

سپاه بیندازند!

یم تحر داخلی  حامیان 

مهدی خورشیدی
کارشناس سیاسی

مهدی سعیدی
جریان شناس



شماره ۱۰۴۴ |  دوشنبه  ۵ اردیبهشت ۱۴۰۱

سیاست
۳

جهان

روسی  افسران  تهدید  اروپا در خطر مشورت با اوباما 

 شیطان ۲ 

 

روســیه با شــلیک موشــک بالســتیک 
قاره پیمای شیطان ۲ که می تواند انگلیس 
یا فرانسه را نابود کند، هشداری هولناک 
به غــرب فرســتاد. به گــزارش روزنامه 
انگلیسی »دیلی تلگراف«، رئیس جمهور 
 روســیه کــه فرمــان پرتــاب موشــک
 Satan II Sarmat RS۲8 را صادر کرد، 
گفت که موشکش می تواند از هر سامانه 
دفاعی فعلــی در جهان عبــور کند. این 
موشک قادر به اصابت هدف تا 19 هزار 
کیلومتر است و پوتین آن را رویدادی مهم 
 و بزرگ برای تاریخ ارتش روسیه توصیف

 کرد.
پوتین  »دیمیتری روگوزین« دســتیار 
نیز این ســالح را هدیه ای بــه ناتو و همه 
حامیان اوکراین نازیســم عنوان کرد. این 
موشک از تأسیســات فضایی پلستسک 
در شــمال روسیه پرتاب شــد و هدفی را 
در فاصله 36۰۰ مایلی در میدان تیرکورا 
در شــبه جزیره کامچاتــکا مورد اصابت 
قــرار داد. اگر این موشــک به طور کامل 
مســلح شــود، قادر به حمــل کالهکی 
 است که با آن می توان کل فرانسه را نابود 

کرد.

 رکود 
در اقتصاد جهان

پول در گزارشــی  بین المللی  صنــدوق 
کــه دربــاره پیش بینی ها از چشــم انداز 
اقتصادی جهان منتشر کرده، برآورد خود 
از رشــد اقتصاد جهانی را در مقایســه با 
گزارش های قبلی کاهش داده  اســت. به 
گزارش »فایننشال تایمز«، به دلیل حمله 
روسیه به اوکراین بخش زیادی از اقتصاد 
جهان به صورت مســتقیم و غیرمستقیم 
متأثر شــده و در کوتاه مدت چشــم انداز 
 روشــنی بــرای اقتصــاد جهــان وجود

 ندارد.
 صندوق بین المللی پول بر این عقیده 
است که جنگ مانع بهبود اقتصادی شده و 
در عین  حال کرونا نیز سبب شده کشورها 
با پیامدهای بحران های اقتصادی دست به 
گریبان باشند. برهمین اساس، پیش بینی 
می شود، امسال و سال آینده رشد اقتصادی 
ایران نیــز کاهش یابد و میــزان بیکاری 
باال رود. در این گزارش رشــد متوســط 
اقتصادی جهان در سال ۲۰۲۲ و ۲۰۲3 
میالدی حدود 3 و 6 درصد پیش بینی  شده 
که در مقایســه با گزارش قبلی ماه ژانویه 
 به ترتیب 8 درصــد و ۲ درصد افت کرده 

 است. 

پیشخوان

نخســت وزیر انگلیس گفت: »من به افسرهای روس می گویم 
که آنها از طریق دادگاه های جنایی بین المللی تحت پیگرد قرار 
خواهنــد گرفت؛ همانطور که افراد دخیل در قتل عام بوســنی 
تحت پیگرد قــرار گرفتند.« وی در ســخنان خود گفت: »ما 
فعاالنه در تالشیم تا نگذاریم اشخاص به مرکز درگیری بروند. 
من به افســرهای روس می گویم که آنهــا از طریق دادگاه های 
جنایی بین المللی تحت پیگرد قرار خواهند گرفت؛ همانطور 
که افراد دخیل در قتل عام بوســنی تحت پیگرد قرار گرفتند.« 
جانسون پیشتر عنوان کرده بود، مرحله بعدی این جنگ ممکن 

است نبرد فرسایش زا باشد که چندین ماه به طول بینجامد.

پایگاه خبری »هیل« وابســته به کنگره آمریــکا گزارش داده 
 اســت، جو بایدن در گفت وگو با باراک اوباما گفته  است قصد 
دارد در انتخابات ســال ۲۰۲4 نامزد شــود. بر همین اساس، 
گویا اوباما با این مسئله موافقت کرده و تصدیق اوباما نشانه ای 
 برای دور دوم نامزد می شود. 

ً
است مبنی بر اینکه بایدن احتماال

بســیاری از رســانه ها معتقدند، در انتخابات سال ۲۰۲4 نیز 
شــاهد رقابت ترامپ با بایدن خواهیم بود. بایدن گفته  است، 
بسیار خوش شانس خواهد بود اگر بتواند دوباره در برابر ترامپ 
رقابت کند. اوباما نیز گفته  است بایدن فکر می کند تنها کسی 

است که می تواند ترامپ را شکست دهد.

»جوزپ بورل« رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا در جریان 
نشستی در شهر مادرید اســپانیا، با توصیف وضعیت کنونی 
اوکرایــن به مثابه »جدی ترین بحران امنیتــی در اروپا از زمان 
جنگ جهانی دوم« گفت: »امــروز هیچ کس در این موضوع 
شــک ندارد. اروپا در خطر اســت.« وی خواســتار افزایش 
هزینه های دفاعی کشــورهای عضو اتحادیه اروپا شــد. بورل 
 موضوع ایجاد ارتش مشترک اروپایی در 

ً
خاطرنشان کرد، فعال

دست بررسی نیست. این مقام اروپایی در جمع خبرنگاران در 
مورد آزمایش موشک سارمات از سوی روسیه اظهار نظر نکرد، 

اما گفت: »روسیه در حال حاضر یک تهدید آشکار است.«

ثمانه اکوان
دبیر گروه بین  الملل

این روزها رقابت های انتخاباتی در فرانسه به شدت 
با جنگ روســیه در اوکراین گره خورده  اســت. دو 
رقیب و نامزد انتخاباتی که پــس از انتخابات اولیه 
بــه  دور دوم راه پیــدا کرده اند، یعنــی مارین لوپن، 
نامزد حزب راستگرا و افراطی اتحاد ملی و امانوئل 
مکــرون، رئیس جمهور فعلی این کشــور در اولین 
مباحثه سیاسی به مسئله جنگ اوکراین اشاره داشتند. 
مارین لوپن که ســعی دارد با توجه به رابطه بســیار 
خوب و قدیمی اش با پوتین از این مســئله اســتفاده 
کــرده و فضا را به ســمت آرامش و صلح بین جبهه 
غرب و روســیه ببرد، مخالفت خود با تحریم گاز و 
نفت روســیه را آشــکارا اعالم کرده  است. امانوئل 
مکرون، رئیس جمهور فرانسه نیز که در جبهه بایدن 
و جانسون به افزودن بر آتش جنگ در اوکراین تأکید 
دارد، لوپن را به وابستگی به روسیه متهم کرده  است. 
اما مارین لوپن معتقد است، اروپا نباید واردات گاز 
و نفت روســیه را متوقف کنــد. او با تحریم ها علیه 
میلیاردرهای روســی و شبکه مالی این کشور موافق 

 
ً
اســت؛ اما با اقدامات مرتبط با بــازار انرژی کامال
مخالف و معتقد است، این روش اقتصاد و آینده اروپا 
را با مشکل مواجه می کند. پیش از این نیز لوپن گفته 
بود اگر اتحادیه اروپا واردات نفت از روسیه را ممنوع 
کند، آمریکا باید هزینه خسارات ناشی از نبود و کمبود 
گاز در فرانســه را پرداخت کند. با این  حال، امانوئل 
مکرون در همکاری شــدید و نزدیک با جو بایدن و 
بوریس جانســون بر این اعتقاد است که فشارها بر 
روسیه باید همه جانبه باشد و جوامع غربی از جمله 
فرانســه باید هزینه های مخالفت با اقــدام نظامی 
روســیه در اوکراین را بپردازند. تا چند روز گذشته 
نفت روســیه از تحریم های اتحادیه اروپا مســتثنی 
شده بود؛ اما این اتحادیه در هفته گذشته توافق کرد 
که زغال سنگ روسی را مشمول تحریم ها قرار دهد 
و برخی از مقامات ارشد این اتحادیه گفته اند ممکن 
است نفت هدف بعدی تحریم ها باشد. تحریم های 
همه جانبه غرب علیه روســیه در شرایطی است که 

اوکراین همچنان از مسکو گاز می خرد.

   تحلیل      گزارش    

دادگاه ســلطنتی وست مینســتر انگلیس طی 
حکمی استرداد آســانژ به آمریکا را تأیید کرد؛ 
جایی که او با حکم 175 ســال زندان روبه رو 

خواهد بود.
این حکم اکنون بــه تأیید پریتی پاتل، وزیر 
کشور انگلیس و بوریس جانسون، نخست وزیر 
انگلیس نیاز دارد و آسانژ نیز تا 18 می فرصت 
تقاضای تجدید نظــر در این حکــم را دارد. 
کریستین هرافنسون، سردبیر پایگاه ویکی لیکس 
 پــس از صــدور این حکــم به خبرنــگاران 

گفت:
 »16 مــاه پیــش دادگاه بــدوی اعالم کرد 
استرداد آسانژ خطر جانی برای او به همراه دارد 
و مطابق با حکم مرگ است و اکنون این دادگاه 
دستور حکم مرگ را صادر کرده است. این تمام 
آن چیزی است که رخ داد. سرنوشت آسانژ در 

دستان وزیر کشور و جانسون است.«
دستگاه قضایی آمریکا قصد دارد تا آسانژ را 

به اتهام جاسوسی به پشت میز محاکمه بکشاند. 
این شهروند استرالیایی با حکم 175 سال زندان 
برای اتهاماتش روبه روست. او متهم به سرقت 
و انتشار اطالعات محرمانه از عملیات نظامی 
آمریکا در عراق و افغانســتان به همراه چلسی 

منینگ است. 
مقامات آمریکایی می گویند، او جان مأموران 
اطالعاتــی آمریکایی را نیز بــه خطر انداخته 
است. طرفداران آســانژ او را یک روزنامه نگار 
تحقیقی می دانند که جنایات جنگی را افشــا 

کرده است.
بر اساس حکم پیشین دادگاه، استرداد آسانژ 
5۰ ســاله به دلیل وضعیت نامناســب روانی 
و جســمی اش به ایاالت متحده متوقف شد. 
اما واشــنگتن این تصمیم را به چالش کشید و 
دادگاه تجدیدنظر گفتند تضمین هایی  قضات 
که ایاالت متحــده در این میان داده، برای رفع 

نگرانی ها از سالمت آسانژ کافی است.

 استرداد آسانژ 
نگاهی به پرونده سردبیر پایگاه ویکی لیکس

 انتخابات و جنگ
نگاهی به تاثیر جنگ اوکراین در انتخابات فرانسه

آغاز دور جدید حمالت روسیه به منطقه دونباس 
در اوکراین این گمانه را برای کشورهای غربی به 
وجود آورده  است که مســکو در حال آماده شدن 
برای جنگی طوالنی مدت با کشــور همسایه اش 
اســت. تغییر فرماندهی عملیات نظامی حمله به 
اوکراین در روز ۲9 مارس سال جاری و روی کار 
آمدن ژنرالی که مسئول جنگ در سوریه بوده  است، 
نشــان داده مسکو به دنبال فتح ســنگر به سنگر و 
پیشروی زمینی در خاک اوکراین است. تحلیلگران 
غربی به دولت آمریکا و دولت های اروپایی هشدار 
می دهند این کار می تواند به طوالنی شدن جنگ 
در اوکراین ختم شــود و این مسئله در درازمدت 
 به نفع اقتصاد و سیاســت کشورهای غربی 

ً
اصال

نیست. دولت بایدن برهمین مبنا شروع به ارسال 
گسترده تجهیزات و سالح های نظامی به اوکراین 
کرده اســت. دولت ایاالت متحده تاکنون بیش از 
۲ میلیــارد دالر به اوکرایــن در این زمینه کمک 
کرده  است. رسانه های آمریکایی به تازگی نیز خبر 

داده اند که دولت بایدن در حال آماده ســازی یک 
بسته 8۰۰ میلیون  دالری از تجهیزات نظامی برای 

اوکراین است.
با وجــود اینکه کشــورهای غربی، بــه ویژه 
انگلستان و آمریکا در حال تجهیز مداوم اوکراین 
در جنگ روسیه هستند، رسانه ها بر این عقیده اند 
که طوالنی شــدن جنگ بر خالف آنچه رهبران 
کشــورهای غربی فکر می کنند منجر به پیروزی 
جبهه  غربی نخواهد شد و روســیه را به اندازه ای 
ضعیف نخواهد کــرد که خــود را در این میدان 

شکست  خورده بداند.
وضعیت اقتصادی در کشورهای غربی به ویژه 
بحران انرژی و قیمت های باالی سوخت هر روز 
بار اقتصادی بیشــتری را بر اروپا و آمریکا اضافه 
می کند. سیاست های ایاالت متحده در آزادسازی 
ذخایر نفتی نیز نتوانسته تاکنون قیمت ها را مهار کند 
و بر اساس پیش بینی ها، بحران تورم و رکود تورمی 

به زودی آمریکا را در خواهد نوردید.
با این  حال، عملیات نظامی روســیه در منطقه 
دونباس و کاهش یافتن سایر عملیات های نظامی 
در اطراف کی یف نشان می دهد، مسکو نیز چندان 
به دنبال تسخیر کامل اوکراین نیست و تالش دارد 
دو منطقه شرقی را که مردمان روس تبار هستند، به 

 سرعت از سایر مناطق اوکراین جدا کند. 
روســیه در این  میان به ســمت به دست آوردن 
دستاوردهای کوتاه مدت و قدرت نمایی رفته  است. 
از نظر نظامی حمله به دونباس باعث ایجاد مزایایی 
خاص برای نیروهای روسی خواهد شد و تالش 
برای گسترش عملیات نظامی در بسیاری از نقاط 
اوکراین، مانند کی یف، سومی، خارکیف، دونباس 
و خرسون آن  هم به صورت مستمر و هم زمان باعث 
تحلیل نیروهای روس شده بود. برهمین مبنا آنها 
در هیچ یک از جبهه های باز شــده در مقابل خود 
نتوانســته بودند برتری کسب کنند و در عین  حال 
دور بودن این مناطق از مرز روسیه سبب شده بود 
تجهیزات و ادوات نظامی و همچنین مواد غذایی 
به سختی به ســربازان روس برسد. اما در دونباس 
 به نفع مسکو اســت. نزدیک بودن 

ً
شرایط کامال

مرز با روســیه و همچنین حمایت مردم منطقه از 
عملیات نظامی روس ها باعث می شــود مســکو 
بتواند دســتاوردهای کوتاه مدت و فــوری در این 
منطقه داشته باشــد و در گفت وگوها و مذاکرات 
پیش رو با کی یف با اعتمادبه نفس بیشــتری ظاهر 
شــود. آمریکایی ها که به دنبال ویتنام ســاختن از 
اوکراین برای روســیه بوده اند، از این مسئله ضرر 
زیادی می بیننــد و افزایش میزان ارســال ادوات 

نظامی به اوکراین در همین راستا ارزیابی می شود. 
آمریکایی ها می خواهند جنگ چنان ادامه پیدا کرده 
و به ضرر روســیه تمام شــود که حتی دستاوردی 

کوچک نیز در این زمینه نصیب پوتین نشود.
برخی از تحلیلگران آمریکایی معتقدند، تمرکز 
روســیه بر منطقه دونباس به معنــای پایان یافتن 
درگیری های فراتر در سایر مناطق اوکراین نیست. 
 تغییری تاکتیکی و یک راهبرد جنگی 

ً
این کار صرفا

برای به دســت آوردن قدرت و بــاال بردن روحیه 
رزمندگان روســی است. برهمین اساس رسانه ها 
پیش بینی می کنند بعد از فتح دونباس، عملیات های 
نظامی تهاجمی روسیه در ســایر مناطق اوکراین 
همچنان ادامه داشته باشــد. وزیر دفاع روسیه در 
همین  حال گفته  است اهداف ابتدایی ما در جنگ 
 به دست آمده  است. این هدف 

ً
علیه اوکراین کامال

چیزی نبود جــز از بین بردن اوکراین به عنوان یک 
کشور و از بین بردن توان نظامی آن. 

حال باید دید آیا تغییر فرمانده نظامی مســئول 
حمله به اوکراین و تغییر راهبردها و تاکتیک های 
نظامــی می توانــد بــه روس ها برای رســیدن به 
اهداف شان یاری کند یا جبهه غربی با تبدیل کردن 
اوکراین به انبار نظامی تســلیحات خود برنامه ای 

دیگر برای منطقه چیده  است!

نگاهی به آخرین وضعیت میدانی و دیپلماسی جنگ اوکراین

 تغییر
فرماندهی
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بازار

آنچه تحریم به ما آموخت

به دلیل وجود ســوء مدیریت هــا و البته 
شــکل گیری اقتصــاد ایــران بر اســاس 
وابســتگی بــه درآمدهای نفتــی، اعمال 
تحریم ها بر اقتصاد ایران طی ســال های 
گذشته، توانسته است نقاط ضعف اقتصاد 
ما را هدف قرار دهد. در این میان، ممکن 
است در صورت لغو یا کاهش تحریم ها، 
برخی از مشــکالت و ضعف های ناشی 
از این مسئله نیز برطرف شود؛ اما مسئله 
اصلی، همان اقتصــاد بیمار و ضربه پذیر 
ایران اســت کــه حتی در صــورت لغو 
تحریم ها نیز پابرجا خواهد ماند. به همین 
دلیل باید از تحریم ها درس گرفته و با انجام 
آسیب شناسی به طور ریشه ای مشکالت و 
چالش های اقتصادی را حل کرد. همانطور 
که می دانیــم، درآمدهای ارزی حاصل از 
فروش نفــت خام، ضعف هــا و ایرادات 
اقتصادی ما را پوشــش داده و تا حدودی 
سوءمدیریت های موجود را نیز پنهان کرده 
است؛ اما به نظر می رسد با افزایش شدت 
تحریم ها طی ســال های اخیــر، مدیران 
اقتصــادی به این باور رســیده اند که باید 
اصالحات اقتصادی در کشور سرعت داده 
شود؛ چرا که تحریم ها مشکالت اقتصادی 
را ایجــاد نکــرده، بلکه ایــن چالش ها و 
 
ً
مشــکالت وجود داشته و تحریم ها صرفا
ضعف های اقتصادی کشور را نمایان کرده 

است.
در این میان، عدم توسعه متوازن و رشد 
اقتصادی مناســب در اقتصــاد ایران طی 
دهه های گذشــته، دالیل متعددی داشته 
است. شاید بتوان مهم ترین دلیل آن را نبود 
زیرساخت های اقتصادی و نیروی انسانی 
غیرمتخصص دانست؛ اما در حال حاضر 
رفتــه رفته هم نیروی انســانی متخصص 
و هــم زیرساخت ســازی قابــل توجهی 
شکل  گرفته و موقعیت ایران برای جهش 
 مهیا شــده اســت. تمام 

ً
اقتصادی کامال

کشورهایی که به توسعه متوازن و رشدهای 
اقتصادی باال رسیده اند در ابتدا بر روی زیر 
ساختارها، فرهنگ صنعتی توسعه بنگاه ها 
و اصالحات اقتصادی خود کار کرده اند و 
بعد رشد اقتصادی آنها آغاز شده است؛ لذا 
نمی توان انتظار داشت راه چند ده ساله ای 
را که کشــورهایی مانند نروژ یا ژاپن برای 
رسیدن به وضعیت امروز خود پیموده اند، 
بتوان بدون آماده ســازی جامعه و اقتصاد 
به سرعت طی کرد. اجرای سیاست های 
اقتصاد مقاومتی همان مســیری است که 
در صورت طی شدن می تواند مسیر ما را 
کوتاه تر کند؛ به گونه ای که می توانیم اقتصاد 
خــود را در مقابل بحران هــا بیمه کرده و 
پایه های قوی بــرای جهانی کردن اقتصاد 
داشته باشــیم. البته سیاست های اقتصاد 
یــا حتی میان مدت  مقاومتی کوتاه مدت 
 تحقق آن نیازمند زمان است 

ً
نبوده و طبیعتا

تا بتوان به اهداف مدنظر دست یافت.
یکی از الزامات تحقق این موضوع این 
است که بدانیم مالیات باید از سود و درآمد 
بنگاه ها و افراد تأمین شود، موضوعی که به 
وظیفه ذاتی دولت در مورد توسعه بنگاه ها 
و افزایــش درآمــد افراد جامعــه مربوط 
می شود. در واقع، تا زمانی که درآمد سرانه 
افراد افزایش نداشته یا بنگاه های اقتصادی 
ما توســعه پیدا نکنند، افزایش درآمدهای 
مالیاتی نیز سرابی بیش نیست. بنابراین، 
در این شرایط تنها راه افزایش درآمدهای 
مالیاتــی افزایــش بهــره وری بنگاه های 
اقتصادی و افزایش درآمد مردم اســت تا 
بتوان از این مســیر درآمدهای مالیاتی را 

افزایش داد.

یادداشت 

ایران بــا دارا بودن حدود 7۰ نوع ماده معدنی، یکی از غنی ترین 
کشور های جهان در حوزه مواد معدنی است. ذخایر کشف  شده 
مواد معدنی در کشور به حدود 37 میلیارد تن می رسد و برآورد ها 
نیز نشان می دهد، ذخایر بالقوه معدنی حدود 6۰ میلیارد تن بوده 
و ارزش این ذخایر نیز معادل 14۰۰ میلیارد دالر برآورد می شود. 
این ذخایر در حالی محاسبه شده که میانگین عمق اکتشافات در 
ایران، برخالف میانگین عمق اکتشــافات در جهان که 1۰۰ متر 
اســت، از 1۰ متر نیز کمتر است. اگر مشــکالت مربوط به این 
بخش برطرف و فرصت سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران فراهم 

شود، درآمد حاصل از معادن می تواند جایگزین نفت شود.

معدن به جای نفت
منهای نفت

به گزارش »رویترز«، صادرات نفت خام عربستان در ماه فوریه 
به 7/3۰7 میلیون بشــکه در روز رســیده که باالترین میزان از 
آوریل ۲۰۲۰ به شــمار می رود. صادرات نفت خام این کشور 
 در ماه فوریه نســبت به مــاه ژانویه 4/4 درصــد افزایش یافته

 است.
 این در حالی است که این رقم در ماه ژانویه 7 میلیون بشکه 
در روز بود. همچنین، تولید نفت عربستان در این ماه به باالترین 
رقم دو ســال گذشــته برابر با 1۰/۲55 میلیون بشــکه در روز 
افزایش یافته است. عربستان در ماه ژانویه 1۰/145 میلیون بشکه 

نفت در روز تولید کرده بود. 

 افزایش صادرات نفت
شاخص

وقتی بازده ســرمایه گذاری اوراق بهادار یا ســبد سهامی که از 
یک شــاخص با سطح ریسک مشــابه عملکرد بهتری داشته 
باشد،به آن »بازده اضافی« گویند. این بازده به طور گسترده برای 
اندازه گیری ارزش افزوده ای که مدیر سرمایه گذاری ایجاد کرده، 
مورد اســتفاده قرار گرفته یا توانایی مدیریت را در غلبه بر بازار 
می سنجند. فرض کنید که یک صندوق سرمایه گذاری مشترک 
با سرمایه زیاد سطح یکسانی از ریسک در مقایسه با شاخص 
بورس دارد. اگر صندوق بازده 1۲ درصد در یک سال تولید کند 
و شــاخص فقط 7 درصد رشد کند، این تفاوت 5 درصدی به 

عنوان بازده اضافی یا آلفای تولیدشده است.

چیست؟ اضافی  بازده 
افزوده

جمشید عدالتیان
کارشناس اقتصادی

 BBBB لطفا ابتدا درباره الزامات ایجاد جهش و  
تحول در حوزه مســکن چه از باب میزان 

تولید و چه از باب قیمت آن بفرمایید.
 به 

ً
برای ســاماندهی بخش مسکن در کشــور، اصوال

دو سیاســت یا راهبرد اساسی نیازمندیم. یک راهبرد 
افزایش تولید یا عرضه پایدار مسکن است؛ یعنی باید 
بتوانیم با حمایت و برنامه ریزی های دولت، اقدامات 
مناسبی را در عرضه و تولید مســکن برای گروه های 
هدف داشته باشیم. البته این عرضه ها باید مسکن هایی 
باشــند که تأمین آن برای طبقه متوسط و پایین جامعه 
قابل اســتطاعت و مقدور باشد. نکته دوم اینکه باید با 
ســوداگری در بخش مســکن مقابله کرد. اگر این دو 
راهبرد اساسی از ســوی وزارت راه و شهرسازی و بر 
اساس قوانین موجود، مصوب و اجرایی شود، می توانیم 
به یک رونق پایدار غیر تورمی در بخش مسکن برسیم.

 BBBB خب به نظرتان دولت سیزدهم تا امروز در 
این راستا چه اقداماتی انجام داده است؟ 
یا اصــوال برنامه ای در این راســتا وجود 
داشته اســت؟ به هرحال، به نظر می رسد 
طرح  ساخت مسکن  ملی یا قانون مالیات 

بر عایدی سرمایه در این راستا باشد.
بله، دولت جدید با نام نویســی هایی که تحت عنوان 
طرح مســکن ملی از گروه های هدف انجــام داده، 
برنامه ریزی هــا را برای تولید و عرضه مســکن آغاز 
کرده است. این یک گام بلند در این راستاست، یعنی 
دولت آمده و مسئوالنه نام نویسی را آغاز کرده است. 
خود نفس این اقدام نشان  می دهد، دولت برای اینکه 
خود مردم چهار میلیون مســکن طی چهار سال آینده 
بســازند، عزم جدی دارد. اما خب طبیعتا از آنجا که 
بخش مسکن ســازی به مؤلفه های بســیاری وابسته 
است، تحقق این موضوع نیازمند این است که دولت 
توان اجرایی خودش را به صورت ویژه پای کار بیاورد. 
من در گذشــته نیز بارها عرض کرده ام که برای تولید 
یک میلیون واحد مســکونی در سال که رئیس محترم 
جمهور وعده آن را داده اند، نیاز داریم تا شورای عالی 
مســکن به صورت مرتب و حتــی هفتگی با حضور 
رئیس جمهور جلسه تشکیل داده و وزرای مربوطه در 
این جلسات حضور داشته باشــند. ما نه تنها ساالنه 
یک میلیون واحد مسکونی که حتی می توانیم بیش از 
یک میلیون واحد مســکونی، یعنی حتی تا دو میلیون 
 به ســاخت دو 

ً
واحد نیز بســازیم ضمن اینکه اصوال

میلیون واحد مســکونی جدید در سال نیز نیاز داریم. 
اگر این رقم یک میلیون به دو میلیون واحد مســکونی 
برســد، سالیانه حدود 4 میلیون شغل در کشور ایجاد 
خواهد شد که این میزان اشتغال جزء مشاغل درون زا 
هستند؛ یعنی چه در بحث نیروی کار و چه در بحث 

مصالح هیچ وابستگی به خارج از کشور وجود ندارد. 
به عبرتی، در همین شرایط رکود و تحریم موجود فقط 
با جهش تولید در حوزه مسکن می توانیم چند میلیون 
شغل ایجاد کنیم. ضمن اینکه این اقدام منجر به افزایش 
رضایتمندی مردم خواهد شد و رشد اقتصادی و رفاه 
را نیز در جامعــه ایجاد می کند. بنابراین، معتقدم این 
موارد ارزش این را دارد که شخص اول دولت هفته ای 
چندین ساعت از وقت خود را در شورای عالی مسکن 
صرف کند و جلســات این شورا به صورت هفتگی با 
حضور رئیس جمهور برگزار شــود. ما این تجربه را 
داریم که اگر رئیس جمهور جلســات شــورای عالی 
مســکن را به صورت هفتگی تشکیل دهد، به تبع آن 
استانداران نیز در استان های مختلف، جلسات شورای 
عالی مسکن را به صورت هفتگی تشکیل خواهند داد 
و مواردی چون خدمات روبنایی، تأمین آب و گاز و...، 
تأمین زمین، مصالح و تسهیالت و... را به صورت ویژه 
پیگیری کرده و در دســتور کار قرار می دهند. لذا این 
موضوع یک اولویت بسیار مهم است؛ یعنی مسکن به 
عنوان یک پیشران و لوکوموتیو می تواند اقتصاد ایران 
را از رکود خارج کرده و اشــتغال پایدار ایجاد و تورم 
 ما بدون ساخت  مسکن نمی توانیم 

ً
را مهار کند. اصوال

 اگر تورم 
ً
تورم این کشــور تک رقمی کنیم. مطمئنــا

تک رقمی را همراه بــا رونق اقتصادی هدف خودمان 
قرار دهیم، نیازمند این هســتیم که ســاالنه حدود ۲ 

میلیون واحد مسکونی در کشور احداث شود.

 BBBB در واقع شما می گویید رویه در پیش گرفته 
شده از ســوی دولت مناسب است؛ اما 
باید موضوع مسکن در اولویت باالتری 

قرار گیرد یا توجه بیشتری به آن شود؟

به نظر من جهت گیری موجود، جهت گیری درستی 
است. اینکه جهت گیری نسبت به گذشته اصالح شده 
است، اقدام مبارکی است؛ اما در عرصه میدان و اجرا 
نیازمند پیگیری ها و جدیت بیشتری هستیم که برگزاری 
جلســات هفتگی شــورای عالی مســکن با حضور 

رئیس جمهور یکی از نمونه های آن است.

 BBBB ارزیابی تــان از رونــد فعالیت های دولت 
چیست؟ به نظر می رسد با پایان سال اول 
دولت سیزدهم، تحویل مسکن چندانی 

اتفاق نیفتد؟
جهت گیری اصالح شــده اســت، وگرنه ما در میدان 
از برنامه عقب هســتیم؛ یعنی اگر عزم دولت پای این 
کار نیاید، ممکن اســت ما به اهداف پیش بینی شــده 
نرسیم. البته شیوه ساخت مسکن نیز بسیار مهم است. 
تجربه ما در مسکن مهر نشان داد، هرچه بخواهیم به 
سمت عدم بلندمرتبه ســازی برویم، یعنی واحدهای 
یک طبقه یا دو طبقه بسازیم، روند مناسب تری است؛ 
چون هم هزینه های ســاخت به دلیل نیاز نداشــتن به 
آسانسور، پاگرد، پیلوت و... کاهش پیدا می کند و هم 
سرعت ســاخت افزایش پیدا می کند. حتی می توانیم 
مســکن را در مرحله ســفت کاری و نما تحویل خود 
مردم دهیم و مردم نیز از طریق ســازندگانی که با آنها 
در ارتباط هســتند، به صورت تدریجی و با استطاعت 
مالی که دارند واحد خــود را تکمیل کنند. در واقع به 
نظرم در نگاه به ســاخت مسکن باید بیشتر به سمت 
ساخت مسکن های یک طبقه برویم؛ چون می توان برق 
مسکن های یک طبقه را با پنل های خورشیدی تأمین 
کرد یا می توان جمع آوری آب باران را داشــت یا حتی 
در شرایطی که دنیا با مســائل و تهدیدات بیولوژیکی 

مواجه است، واحدهای مسکونی مستقل تر و دلبازتری 
که جریان نور و آفتاب و هوا در آنها بهتر باشــد، بسیار 
بهتر است. ضمن اینکه آســیب پذیری ما در مباحث 

بیولوژیک، مانند کرونا و غیره نیز کمتر خواهد شد.

 BBBB برخی می گویند ســاخت ایــن حجم از  
مســکن در وضعیت اقتصادی کشور ما 
پاسخگو نیست. یعنی ساخت بیش از یک 
میلیون واحد مسکونی در سال، نیازمند 
ساختارهای اقتصادی است که در کشور 

ما وجود ندارد؟
اظهارنظر در حوزه مسکن باید از سوی کسانی باشد که 
روی این موضوع اشــراف داشته و تجربه کاری دارند. 
مســئله اول در مسکن ســازی، موضوع زمین است. 
خب کشــور ایران بسیار پهناور است؛ یعنی مساحت 
 
ً
ما بیش از 4/5 برابرآلمان اســت؛ در حالی که تقریبا
جمعیت مان یکسان اســت. یا مساحت ایران بیش از 
دو برابر ترکیه است. فقط مساحت استان مازندران و 
گلستان ما از کشوری، مانند هلند بیشتر است. پس ما 
 مشکلی تحت عنوان 

ً
یک کشور پهناور هستیم و طبیعتا

زمین نداریم، اما بحث دسترسی به زمین مهم است. 
اگر ما واحدهای یک طبقه بسازیم به مصالح پیچیده نیز 
نیازی نخواهیم داشت؛ یعنی این حرف که حتما باید به 
یک رشد اقتصادی یا توسعه مشخصی برسیم تا بتوانیم 
ساخت این حجم از مسکن در کشور را پوشش دهیم، 
گزاره صحیحی نیســت. ما االن در سیمان یا بسیاری 
از مصالح دیگــر، ظرفیت مازاد تولیــد داریم. حتی 
در بدترین حالت نیز اگر بــا کمبود نیروی کار مواجه 
شویم، می توانیم از کارگران اتباع خارجی که در کشور 
ما حضور دارند اســتفاده کنیم. لذا ما هم به بازار کار 
نیروهای افغانستانی و هم به مصالح مورد نیاز دسترسی 
داریم؛ یعنی حوزه مسکن نه تنها می تواند اقتصاد ایران 
را شکوفا  کند، حتی می تواند اقتصاد برادران افغان ما 
را نیز توسعه دهد. در واقع نیروی کار، مصالح، زمین، 
تقاضا و تسهیالت و منابع را می توان پنج رکن مورد نیاز 
برای مسکن سازی دانست که تمام این پنج مورد وجود 
دارد. فقط باید برنامه ریزی و پیگیری انجام شود؛ یعنی 
یک ستاد قوی باید در خود نهاد ریاست جمهوری وجود 
داشته باشد تا این موضوع را به صورت ویژه بررسی و 
پیگیری کند. در حال حاضر، بزرگ ترین مشــکل در 
بخش ســاخت مســکن، گیر و دارها و سازوکارهای 
اداری و هماهنگی های بین دستگاهی ماست. بنابراین، 
این حــرف که ما باید به نقطه ای برســیم که به لحاظ 
رشد اقتصادی توسعه پیدا کنیم تا امکان و توان ساخت 
میلیونی واحد مسکونی فراهم شود، اینطور نیست. اگر 
هم اینطور باشد، اقتصاد ایران به چنین نقطه ای رسیده 

است.

علی مرزبان
خبرنگار

یکی از موضوعات مهم کشور طی سال های اخیر افزایش شدید قیمت مسکن و به تبع آن اجاره بها و ایجاد مشکالتی برای شهروندان به ویژه ساکنان شهرهای بزرگ و مراکز 
 سهم هزینه های مربوط به مسکن در سبد مصرفی خانوار به بیش از 50 درصد نیز می رسد. در این راستا، از زمان روی کار آمدن دولت 

ً
استان هاست؛ به گونه ای که عمال

سیزدهم و حتی قبل از تشکیل رسمی کابینه تا بعد از انتخاب وزرا و تشکیل دولت، وعده ساخت یک میلیون واحد مسکونی و کاهش سهم هزینه مسکن در سبد مصرفی 
خانوار به عنوان یکی از وعده های مهم از سوی دولت سیزدهم مطرح بوده است. صبح صادق در راستای بررسی وضعیت ساخت وساز مسکن و وعده های دولت در این 

حوزه با هادی عباسی، کارشناس این حوزه و مشاور سابق وزیر راه و شهرسازی گفت وگو کرده است.

هادی عباسی، کارشناس مسکن و مشاور سابق وزیر راه و شهرسازی در گفت وگو با صبح صادق

 سیاست  ها درست است
 اما عقب ماندگی بسیار است 
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تاریخجهان

شاه پهلوی که با حمایت انگلیسی ها 
حداقــل  از  بــود،  آمــده  کار  روی 
ویژگی های شخصیتی برای حکمرانی محروم 
بود. او انســان عاری از اخالقی بود که در اوج 
توحش و درنده خویی قرار داشت و در مواجهه 
با ایــن خوی او حتــی دوســتان و اطرافیان و 
نزدیکان او نیــز در امان نبودنــد. بنابراین، در 
خاطرات نقل شده مکرر شاهد توهین و ضرب 
و شتم و دستور قتل و... هستیم که تنها مبتنی بر 
اراده و میل رضاخان انجام می شد. این اقدامات 
بی رحمانــه روز به روز بر کینــه و نفرت ملت 
می افزود و زمینه را برای اعتراض و شــورش و 
انقالب فراهم می آورد. همین شرایط بود که با 
ورود متفقین به کشور در شهریور 13۲۰، هیچ 
مقاومتی برای دفاع از ســلطنت و شاه پهلوی 
شکل نگرفت و با تبعید شاه سراسر ایران اشغال 

شده، جشن گرفتند!
دکتر محمدقلی مجد، در کتاب »رضاشاه 
و بریتانیــا« به نقــل از »هورنی بــروک« وزیر 
مختار وقت آمریکا در تهران، درباره قتل سردار 

جعفرقلی اسعدبختیاری نوشته است:  
 بر این باورند که سردار 

ً
»... مردم ایران عموما

اسعد از جمله قربانیان دو سیاست  بی رحمانه 
شاه اســت: یکی محو عناصر فئودال در ایران 
که عشــایر و سران عشــایر نمونه آن هستند و 
دیگری نابودی هر کسی که شاه تصور می کند 
ممکن است مستقیم یا غیرمستقیم مانع از تداوم 
 
ً
سلسله پهلوی بشود. البته سیاست اول طبیعتا
بخشی از سیاســت دوم و جامع تر از آن است. 
اکنون مهم ترین ســؤالی که ذهن مردم ایران را 

به خود مشــغول کرده، این است که این وضع 
تا چند وقت دیگر می خواهد ادامه پیدا کند؟ و 
سؤال دوم، که در دل سؤال اول نهفته است، این 
است که قربانی بعدی چه کسی است؟ اگرچه 
تمام اشــخاصی که درباره وضعیت فوق با آنها 
صحبت کرده ام، متفق القول هســتند که شاید 
 
ً
در تمام ایران کسی پیدا نشود که از شاه شدیدا

 
ً
منزجر و متنفر و مرعوب او نباشد، ولی ظاهرا

هیچ واکنش قابل ذکری در مقابل این رویداد که 
دارد ماهیت یک سنت ثابت را از سوی شاه به 
خود می گیرد، از سوی مردم در جامعه صورت 
نگرفته است. با وجود این، تاریخ گذشته ایران 
نشان داده است که باالخره کاسه صبر این مردم 
لبریز می شود، و من بر اساس مشاهدات اندک 
خودم و اطالعاتی که از همکاران و سایرین به 
 بر این باورم که ثمره بذر 

ً
دست آورده ام، شخصا

بغض و کینه ای که هم اینــک در دل ایرانی ها 
کاشته می شود، محو شخصیت سلطه جوی شاه 
از صحنه ایران در یك قیام بر ضد سلسله پهلوی 

خواهد بود.«

متنفر از شاه
   دهلیز    

در عرصــه تقابل آمریکایی ها با انقالب اســالمی 
ملت ایران، بدون شــک ماجرای شکست نظامیان 
آمریکایی در طبس، یکی از نقاط اوج ماجراســت. 
آنجا که در دل شب، سپاه پرادعای آمریکایی ناتوان 
از اجــرای عملیات آنچنان در خــود می پیچید که 

شکست خورده و مفتضح پا به فرار می گذارد.
ماجرا از آنجایی آغاز شــد که پس از تســخیر 
ســفارتخانه آمریکایی ها در آبان سال 1358، پس 
از آنــی که این مرکز به النه جاسوســی و براندازی 
انقالب اسالمی بدل شده بود، اعضای جاسوسخانه 
به عنوان گروگان دانشجویان پیرو خط امام)ره( قرار 
 شاه فراری را به ملت ایران 

ً
گرفتند تا آمریکایی ها اوال

پس دهند و هم اموال به ســرقت رفته او را به کشور 
بازگردانند. آمریکایی ها که حاضر به رهاسازی نکور 
بی اختیــار خود نبودند، پس از چند ماه در فروردین 
 روابط دیپلماتیک خود را 

ً
ماه ســال 1358، رســما

با جمهوری اســالمی قطع کردنــد و وارد مواجهه 
خصمانه با ملت ایران شــدند. در این مسیر بود که 
چند روز بعد آمریکایی ها در پنجم اردیبهشــت ماه 
 Operation( »ســال 1358 عملیات »پنجه عقاب
Eagle Claw( را کلیــد زدنــد و البتــه خیلی زود 

به شکســت انجامید و یکــی از افتضاحات تاریخ 
آمریکایی ها رقم خورد!

»هامیل تون ج ردن« نویســنده کتــاب »ب ح ران «  
از جملــه افرادی اســت کــه درباره حــوادث آن 

روز خاطراتــی را نقل کرده اســت. وی از ابتدای 
مبارزات سیاسی جیمی کارتر در کارزار انتخابات 
ریاســت جمهوری از نزدیک تریــن همــکاران و 
مشاوران او به شمار می آمد و در زمان حادثه طبس 
به عنوان رئیس ستاد کاخ سفید فعالیت می کرد و به 
واسطه شغل خود از مسائل پشت پرده سیاست در 

آمریکا مطلع بود.
در بخش هایی از یادداشت های روزانه هامیلتون 
جردن کــه بــه پنج شــنبه ۲4 آوریــل 198۰ )4 

اردیبهشت 1359( اختصاص دارد، آمده است:
»از صبح امروز نمی توانستم هیجان خود را پنهان 
 به ساعت خود نگاه می کردم و پیش خود 

ً
کنم. مرتبا

مجسم می کردم چارلی و افراد او اآلن در چه وضعی 
هســتند. هیجان و نگرانی من باالخره توجه منشی 
دفتر رئیس ستاد کاخ سفید را هم به خود جلب کرد 
و گفت: »امروز شما را چه می شود؟ حال تان عادی 
نیست.« ماجرای مأموریت نجات از موارد نادری 
بود که او در جریان کار من از آن خبر نداشت. کار تر 
به همه ما سپرده بود که در این مورد با هیچ کس حتی 

منشی های محرم و رازدار خود هم صحبت نکنیم.
نزدیک ظهر رئیس جمهــوری مرا احضار کرد. 
وقتــی وارد دفترش شــدم، او را خیلی افســرده و 
ناراحت دیدم. پیش از اینکه من سخن بگویم، خود 
او شروع به صحبت کرد و گفت: »االن خبر بدی به 
من دادند. دو هلی کوپتر ما در شروع عملیات سقوط 
کرده است.« و بالفاصله اضافه کرد: »اما من برای 
دادن این خبر شــما را احضار نکرده ام. ونس )وزیر 

امور خارجه آمریکا( می خواهد استعفا بدهد.«
از شنیدن این خبر ها گیج و مبهوت شدم. سقوط 
هلی کوپتر ها و احتمال شکســت عملیات نجات و 

استعفای ونس ضربه سنگینی بود. کار تر که متوجه 
بهت و ناراحتی من شــده بود، گفت: »راجع به این 
 با هیچ کــس صحبت نکن، من فقط 

ً
موضوع فعال

ماندیــل را در جریان گذاشــته ام. فکر کن چه باید 
بکنیم.«

کار تــر پس از بیــان این مطلب بلند شــد و به 
اتفــاق به طرف اتاق کابینه رفتیــم. ماندیل )معاون 
رئیس جمهور(، ونس، برژینســکی )مشاور امنیت 
ملــی( و جــودی پــاول )ســخنگوی مطبوعاتی 
رئیس جمهور( دور میز نشسته بودند و براون )وزیر 
دفاع( هم چند دقیقه بعد وارد شــد. براون خبر داد 
که شــش هلی کوپتر به منطقه معروف به »بیابان 1« 
)صحرای طبس( رســیده اند؛ ولــی دو هلی کوپتر 
در بین راه ســقوط کــرده یا در جایی فــرود آمده و 
نتوانسته اند به مقصد برسند. براون افزود: اگر اشکال 
دیگری پیش نیایــد و در موقــع ورود هواپیما ها و 
هلی کوپتر ها به فضای ایران متوجه آنها نشده باشند 
برنامــه پیش بینی شــده را با شــش هلی کوپتر هم 

می توان انجام داد.
پس از ختم جلســه هر یک بــه اتاق های خود 
رفتیم و با ناراحتی در انتظار شنیدن خبرهای تازه ای 
بودیم. ساعت چهار و نیم بعدازظهر جلسه ای درباره 
برنامه مبارزات انتخاباتی داشتیم، اما فکر ما متوجه 
وقایعی بود که هــزاران کیلومتر دور تر از ما در میان 
بیابانی متروک جریان داشت. انتظار ما زیاد به طول 
نینجامید و با تلفن کار تر، من و ماندیل و جودی هر 

سه به طرف دفتر رئیس جمهوری به راه افتادیم.
کار تر با حالتی پریشــان در پشت میز دفتر کار 
خصوصی خود ایستاده بود و با برژینسکی صحبت 

می کرد. وقتی ما وارد شــدیم، گفــت: »خبر بدی 
برای تان دارم. باید مأموریت نجات را لغو کنیم!«

هر سه ما بهت زده شدیم و در آن لحظه هیچ یک 
نمی دانســتیم چه باید بگوییم. کار تر ادامه داد: »دو 
هلی کوپتر به مقصد نرســیده و از شش هلی کوپتر 
باقیمانده یکی دچار نقص فنی شــده است. با پنج 
هلی کوپتر هم نمی تــوان به موفقیت برنامه امیدوار 

بود.«
مــن گفتم: »نظر ســرهنگ بکویــث )فرمانده 
کماندوهای آمریکایی( چیست؟« کار تر گفت: »من 
با بکویث و ژنرال جونز و هارولد )براون( صحبت 
کردم. هر سه آنها می گویند باید برنامه را لغو کنیم.«

در این موقــع »ونس و براون« هــم به جمع ما 
پیوستند. کار تر پشت میز خود نشست و چند ثانیه 
سکوت برقرار شد. هر کسی در درون خود به عاقبت 
کار می اندیشــید و یارای سخن گفتن نداشت. این 
ســکوت مرگبار را صدای زنگ تلفن شکســت. 
کار تر گوشی را برداشــت و گفت: »دیوید )جونز( 

چه خبر؟«
ما حرف هــای جونز )رئیس ســتاد مشــترک 
نیروهای مسلح( را نمی شنیدیم، ولی حالت چهره 
کار تر و پریدگی رنگ او نشــان می داد که خبرهای 
بدی می شــنود. کار تر لحظه ای چشمانش را بست 
و در حالــی که بــه زحمت آب دهانــش را قورت 
می داد، پرسید: »آیا کسی هم مرده است؟«... همه 
ما به دهان و چشمان او زل زده بودیم. چند ثانیه بعد 
گفــت: »می فهمم... می فهمم« و گوشــی تلفن را 
گذاشت. هیچ کس سؤالی نکرد تا اینکه خود کار تر 
پس از چند ثانیه ســکوت گفت: »مصیبت تازه ای 
پیش آمده. یکــی از هلی کوپتر ها به یک هواپیمای 
 چند نفری 

ً
سی 13۰ خورده و آتش گرفته و احتماال

هم کشته شده اند...«
هیچ کس حرفی نزد... و جای سخن گفتن هم 
نبود. فقط صدای ونس بود که ســکوت را شکست 
و او هــم به گفتن این چند کلمه اکتفا کرد که »آقای 

رئیس جمهوری، من خیلی خیلی متأسفم...«
از اتاق کوچک دفتر خصوصی رئیس جمهوری 
به اتاق کابینه رفتیم و در انتظار خبرهای تازه نشستیم. 
فوری ترین مسئله این بود که بقیه افراد گروه سالم از 
ایران خارج شوند و پس از آن باید درباره آنچه باید 
به ملت آمریکا و کشــورهای دوست و متحدمان و 
رهبران کنگره و خانواده های گروگان ها گفته شــود 
تصمیم بگیریم. تصور اینکــه گروهی از داوطلبان 
نجــات گروگان ها، خود جان باخته و در یک بیابان 
دور در آن سوی دنیا به خاک هالک افتاده اند؛ چون 
کابوسی بر فکر و روح من سنگینی می کرد. از اتاق 
کابینه بیــرون آمدم تا کمی در هوای آزاد قســمت 
جنوبــی کاخ قدم بزنم و افکار خــود را منظم کنم، 
ولی هوای خفه و مرطوب بیرون بیشتر ناراحتم کرد. 
با حال تهوع به داخل کاخ برگشــتم و به دستشویی 

خصوصی رئیس جمهوری رفتم.«

مروری بر مفاسد دربار رژیم دیکتاوری پهلوی
نا معروف به ســاحل 

َ
 جمهوری غ

طــال، کشــوری در غــرب قــاره 
آفریقاســت. وقتی در دهــه 147۰ میالدی، 
پرتغالی ها به این منطقه رسیدند، برای مبادله 
بــا طال، بیش از چند نوع کاال برای عرضه به 
ی نداشتند. آنها از بنین، 

ّ
بومیان و ساکنان محل

پارچه های نخی و تسبیح و زنان برده را خریده 
و در ســاحل طال می فروختند و جواب گوی 
تقاضای ساحل طال در تجارت بودند. پیشتر 
بین مردم بنین و ســاحل طال، رابطه تجاری 
وجود داشــت. مردم آکان، تولیدکننده طال و 
مردم بنیــن، متخّصص و صنعتگــر بودند. 
پارچه بافی و تسبیح سازی می کردند و به عنوان 
یک کشور توسعه طلب ارتش بزرگ و اسیران 
جنگی فراوان داشــتند؛ در حالی که آکانی ها 
نیازمند برده زن بودند و می توانســتند از بنین 
تأمین کــرده و با آنهــا ازدواج کننــد. وقتی 
پرتغالی ها در ایــن مبادله و معاوضه دخالت 
کردند، این فرآیند و جریان تحت تأثیر منافع 

تجارتی اروپایی ها قرار گرفت.  
نخســت پرتغالی هــا و ســپس هلندی ها و 
انگلیسی ها این ســرزمین را مستعمره خود 
کردنــد و آن را بــه علت تولیــدات ویژه اش 
»ساحل طال« نامیدند. از این نقطه بود که در 
قرن 18، داد و ستد سیاه پوستان به طرف آمریکا 
انجــام گرفت. در قرن هفدهــم، پرتغالی ها 
و هلندی ها تجارت برده را در ســاحل طال 
تشویق نمی کردند؛ زیرا با تجارت طال قابل 
رقابت نبــود؛ ولی وقتی در اواخر همان قرن، 
طال در برزیل کشف و اهمیت طالی حاصل 

از آفریقا کمتر شــد، در تمــام نقاط اقیانوس 
اطلس تجارت برده آفریقایی، مهم تر از طال 
شد، در وایدا)داهومی(، و اکرا)پایتخت غنا( 

طالی برزیل ارائه می شد. 
بردگی، اقتصاد ساحل طال را در هم ریخت 
و تجارت طال را مضمحل کرد. یورش برای 
برده گیری و آدم دزدی، کار در معدن و حمل 
و نقل طال را نامطمئن کرد و تاخت و تاز برای 
اســیر گرفتن انســان های بی پناه، سودمندتر 
بود تا اســتخراج طال از معدن. یک اروپایی 
در این بــاره می گویــد: »یــک فرصت برای 
غارتگری، یک بومی را در یک روز ثروتمند 
می نماید. بومیان برای دزدی و تاراج و غارت 
جنگ می کنند و خود را گرفتار کار سابق یعنی 
کندن و جمــع آوری طال نمی نمایند.« تغییر 
فوق، یعنی روگردانــی از معادن طال و روی 
آوردن به جمع کــردن برده از طریق تاخت و 
تــاز، در دوره ای بین 17۰۰ تا 171۰ میالدی 
روی داد. در آن زمان کشــور ساحل طال در 
حدود 5۰۰۰ تا 6۰۰۰ نفر برده در سال تأمین 

می کرد.

   حافظه    

ساحل طال و برده
غارت غنا  به دست پرتغالی ها، هلندی ها و انگلیسی ها

مهدی سعیدی
دبیر گروه  تاریخ

تقویم انقالب

 تهاجم به سفارت ایران
 در لندن

مرحله اول انتخابات اولین دوره 
با  اســالمی  شــورای  مجلس 
موفقیــت در روزهای پایان ســال 1358 
برگزار و مرحله دوم آن به اردیبهشت سال 
1359 موکول شــد. در این فاصله زمانی 
آمریکایی ها فرصت را غنیمت شمردند تا 
اینکه هر چه زودتر گروگان های شان را در 
النه جاسوســی آزاد کننــد؛ در حالی که 
حضرت امام خمینی)ره( گروگان ها را در 
اختیار نمایندگان مجلس قرار داده بود. به 
نظر می رسد آمریکایی دست پاچه شدند و 
عجوالنه تصمیم گرفتند که در این زمینه 
اقداماتی انجام دهند؛ مانند قطع رابطه با 
ایران، تجاوز نظامی به مرزهای ایران که به 
واقعه طبس معروف شــد و همچنین به 
کارگیری گروهک های سیاسی مسلح در 
دانشگاه ها. البته آمریکایی ها نه تنها کاری 
از پیش نبردند؛ بلکه ضربه سنگین حیثیتی 
در صحنه بین الملل متحمل شدند. دهم 
اردیبهشــت ماه 1359 ناگهان ســفارت 
ایران در لندن به اشــغال گروهی مهاجم 
در می آیــد. مهاجمان که شــامل شــش 
تروریســت مســلح به انواع سالح های 
خودکار بودند، به کمک پلیس انگلیس به 
ســفارت ایران در لندن حملــه کردند و 
دیپلمات هــا و کارکنان ایرانــی به همراه 
برخی از افراد مراجعه  کننده به سفارت، به 
گروگان  تروریســت ها درآمدند و اموال و 
امکانات ســفارت ایــران را به اشــغال 
در آوردند. در این گروگان گیری که به مدت 
شــش روز به طــول انجامیــد، دو نفر از 
انجمن های  اتحادیــه  اعضــای  بهترین 
اسالمی که در سفارت شــاغل بودند به 
نام هــای علی اکبــر صمــدزاده و عباس 
لواسانی به شهادت رسانده شدند و چند 
نفر از کارکنان به خصوص آقای افروز که 
کاردار ایران بود، به شدت مجروح شدند.

مسلم است لندن در ایجاد این حادثه دست 
داشــت. در این زمینه چند عامل دخالت 
مستقیم نیروهای انگلیس در این حادثه را 
نشان می دهد که دولت انگلستان دستش 
به خون دو شــهید دیپلمات ایرانی و چند 
مجروح آلوده و متهم است، عواملی، چون:

1ـ آنچــه در ایــن واقعــه بیــش از همه 
خودنمایــی می کند، این اســت که این 
حمله تروریستی به یک شبکه و پشتیبانی 
اطالعاتــی و نظامی نیــاز دارد. اینکه ما 
فرض کنیم شش نفر به صورت خودجوش 
اســلحه ای را گــردآوردی کرده انــد و به 
سفارت ایران حمله کرده باشند، با توجه به 

مستندات محال به نظر می رسد. 
حملــه  از  قبــل  و  حادثــه  روز  در  ۲ـ 
تروریست ها به سفارت خانه ایران، پلیس 
و مأمور سفارت از طرف انگلستان عوض 
می شود و چندین روز قبل از حادثه کاردار 
ســفارت در نامــه ای مکتــوب به پلیس 
انگلســتان اعالم می کند کــه تحرکات 
مشــکوکی جلوی ســفارت ایران وجود 
دارد؛ اما پلیس اعــالم می کند هیچ چیز 

مشکوکی وجود ندارد.
3ـ عجیب اینکه پلیس حفاظت دیپلماتیک 
انگلیــس در حرکتی خــالف مقررات و 
خارج از وظیفه اقدام به باز کردن در داخل 
به روی تروریســت ها می کند، جالب تر 
آنکه با ورود تروریســت ها به ســفارت و 
تیرانــدازی،  نگهبان از ســالح گرم خود 
در مقابل تیراندازی تروریست ها استفاده 

نمی کند.
و ده ها دالیل دیگر می توان برشمرد که از 
همدستی دولت انگلستان با تروریست ها 
حکایــت داشــته اســت کــه اهرم های 
فشارشان را علیه جمهوری اسالمی ایران 

به کار گرفته بودند.

سیدمهدی حسینی
مورخ و پژوهشگر

سفید! کاخ  سفید!مصائب  کاخ  مصائب 
مروری بر ماجرای شکست کارتر در طبس
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شرط ورود به بیت المقدس

سرزمین فلسطین، قدس و بیت المقدس 
ســرزمین هایی هســتند که خداوند آنها 
 را »مقــدس« نامید. آیــات متعددی به 
ایــن موضــوع اشــاره دارد؛ از جمله آیه 
1۲ ســوره طه که خداوند به موســی)ع( 
دســتور می دهد با پای برهنه در آن وارد 
یک، ِإَنّک 

َ
ْع َنْعل

َ
ل

ْ
اخ

َ
ک ف َنا َرُبّ

َ
ی أ شــود: »ِإِنّ

ًوی«؛ به یقین این منم 
ُ

ِس ط
َّ

ــد
َ

ُمق
ْ
َواِد ال

ْ
ِبال

پروردگار تو، پــس کفش خود را از پایت 
بیفکــن؛ زیرا تــو در وادی مقدس طوی 
هســتی. این مقدس بودن و مبارک بودن 
 
ً
از چند جهت امکان پیدا کرده است. اوال
این منطقه سرزمین توحیدی و محل نشر 
معارف توحیدی اســت که در آیات قرآن 
 محل نزول 

ً
به آن اشاره شده اســت؛ ثانیا

پیامبران الهی از حضرت موسی)ع( گرفته 
 محل 

ً
تا حضرت عیســی)ع( است؛ ثالثا

تالقی ادیان بوده است؛ از جمله یهودیان، 
 محل عروج 

ً
مسیحیان و مسلمانان؛ رابعا

پیامبر)ص( به بهشــت و مالقات با خدا 
 در زمــان ظهور حضرت 

ً
بوده و خامســا

حجت)عج( منطقه ای است که حوادث 
گوناگونــی در آن اتفاق می افتــد و مؤثر 
اســت در جریان های پــس از ظهور امام 
عصر)عج(. در آیه 137 ســوره اعراف و 
59 سوره شعرا  این سرزمین منطقه ای امن 
برای بنی اسرائیل قرار داده شد. در آیه 137 
آمده است: »و به آن مردمی که به ناتوانی 
افتاده بودند، شرق و غرب آن سرزمین را 
که برکت داده بودیم بــه میراث دادیم، و 
وعده نیکویی که پروردگار تو به بنی اسرائیل 
داده بود بدان ســبب که شکیبایی ورزیده 
بودند، به کمال رســید و هر چه را فرعون 
و قومــش می ســاختند و کاخ هایی را که 
برمی افراشتند ویران کردیم.« اما این آیات 
در قرآن و ســخنانی در تورات و... نباید 
باعث توهم بنی اسرائیل شود و خیال کنند 
این میراث ماندگار و ابدی اســت؛ زیرا 
خداوند ایمان، صبر و کمال را از مقیدات 
این ارث دانســته است که متأسفانه تداوم 

پیدا نکرد.
 شاهد این مطلب در آیه 1۲9 سوره اعراف 
اســت که می فرماید: »... امید است که 
پروردگارتان دشمن شما را هالک کند و 
شــما را روی زمین جانشین ]آنان[ سازد، 
آن گاه بنگرد تا چگونه عمل می  کنید!«؛ و 
آیه ۲1 سوره مائده که می فرماید: »ای قوم، 
به سرزمین مقدسی که خداوند برای شما 
مقرر داشته، وارد شوید و به پشت سر خود 
بازنگردید)و عقب گرد نکنید( که زیانکار 
خواهید بود!«؛ وقتی عمل بنی اســرائیل 
مورد رضای خدا قرار نگرفت و نافرمانی 
آنان آشکار شد)مائده/۲4( این میراث هم 
از آنان گرفته شد و خداوند نفرین حضرت 
موســی)ع( در مورد آنان را اجابت کرد و 
به مدت چهل ســال از ورود به سرزمین 
محروم شده و سرگردان بیابان ها شدند که 
در آیات ۲5 و ۲6 سوره مائده آمده است. 
باتوجه به اینکه شــرط ورود به ســرزمین 
بیت المقــدس فقــط پایان چهل ســال 
نیســت، بلکه تغییر رویه بنی اســرائیل و 
بازگشت آنان به بندگی خداست، تا وقتی 
 که این شــرط تحقق نیابد، آوارگی از آن 
بنی اسرائیل است. ضمن آنکه فلسفه ورود 
بنی اسرائیل به فلسطین حاکمیت دین خدا 
در آن ســرزمین بود که بنی اسرائیل هرگز 
نتوانســت این امکان را ایجــاد کند و در 
هر دوره به دنبال نژادپرستی و فساد رفتند. 
آنها در قرآن نیز به عنوان کسانی یاد شدند 
که بارهــا از اطاعت خدا ســرباز زدند و 
کشتار و خونریزی راه انداختند و آوارگی 

روزی   شان شد.

دین

ابوالفضل نبیئی فرکی
کارشناس علوم دینی

مرحوم آیت  الله علی سعادت پرور:همیشــه در فکر آن باشید 
وظیفه خود را انجام دهید، در هر لباســی، با هر کسی و در هر 
مقامی. نه تملق کسی گویید و نه در فکر آنکه نسبت به خود از 

کسی تملق بشنوید. 
از کوچکی این اندیشه را در سر داشته باشید که تمام قدرت ها 
در کف عنایت حق است، هیچ کس نمی تواند اگر خدا نخواهد 

به من صدمه ای بزند. 
من باید به وظیفه ام عمل کنم، ولو عالم با من دشمن شوند، اگر 
چنین شدید، آن  وقتی که به مقام و ریاست رسیدید یا آنکه وظیفه 

بزرگی برای شما پیش آمد، از عمل باکی ندارید.  

آیه

زندگــی دنیایــی فــراز و نشــیب هایی دارد که 
همیشــه انســان را بــا چالش مواجــه می کند. 
چالش های مــادی و معنوی، روحــی و فکری، 
طبیعــی و ماوارءالطبیعــه و... . در این اتفاقات، 
موانع و چالش هــا آنچه  انســان را فرامی گیرد، 
»ترس« اســت؛ ترس از نابودی خودش یا اموال 
و دارایی هــا و تعلقاتش. گاهی ایــن ترس او را 
مغلــوب می کند و گاهی با تــالش برای تجهیز 
کردن خود بر این ترس غلبه می کند. بســیاری از 
اختراعاتی که در زندگی بشر دیده می شود، برای 
غلبه بر همین ترس هاست. همچنین بسیاری از 
جنگ هــا، تهاجم ها و تجاوزهــا، غارت  گری ها 
و دســت اندازی ها و... در مقابل ترس از دست 
دادن چیزی اســت یا برای مغلــوب کردن آنچه 
او را می ترســاند. به عبارتی انســان می  خواهد 
قدرت مند شــود تا نترســد یا راه هــای به وجود 
آمــدن این ترس را ببندد. این ترس در وجود همه 
انسان ها دیده می شود؛ از جمله کسانی که موحد 
هستند و معتقدند به یک دین الهی. وقتی  نیروهای 
متخاصم به هر شکل می  خواهند با ربودن قدرت 
روحی مؤمنان آنها را ضعیف و مقهور خود کنند، 

مؤمنان به یک نیروی قوی و انگیزه واال نیاز دارند 
تا بر ترس خود در مقابل این نیروها، چه انســی 
و چــه جنی غلبه کننــد و با اســتحکام اراده در 
مقابلش بایستند. در این حالت خداوند می خواهد 
انســان ها به او تکیه کنند و قدرت او را پشتیبان و 
حامی خود ببیننــد. مؤمنان با در نظر گرفتن خدا 
دیگر به کمّیت نیروی خود توجه نمی کنند؛ بلکه 
ْم ِمْن 

َ
به کیفّیــت آن توجه می کنند و معتقدند: »ک

ِه«؛ چه بســیار 
َّ
ِن الل

ْ
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َ
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َ
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َ
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َ
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َ
ِفَئٍة ق

شــده که گروهی اندک به یاری خدا بر ســپاهی 
بســیار غالب آمده است.)بقره/۲49( این حالت 
را که خداوند ســفارش اکید به آن دارد، »توکل« 
می نامند. ابن فــاِرس تــوکل را به معنای اظهار 
ناتوانی در کاری و اعتماد کردن به دیگری دانسته 
اســت. محمدمهدی نراقی می گوید: »توکل در 
فرهنگ دینی آن اســت که انســان تنها خداوند 
را تأثیرگذار در هســتی بداند؛ از این رو تنها به او 
اعتماد کــرده و از غیر او قطع امید می کند و امور 
خود را به او وا می گذارد.«)جامع السعادات، ج3، 
ص۲18( البته توکل خودش مراتب بسیاری دارد 
و جایگاه های مختلف، اما در این بیان می خواهیم 
به نترسیدن جز از خدا و پناه نبردن به قدرتی جز 

قدرت خداوند بپردازیم. 
آیات بسیاری در قرآن به توکل به خدا امر می کنند، 
همچنین احادیث فراوانــی در عظمت توکل از 
ائمه)ع( به دســت ما رسیده اســت که توکل را 

یک مقام توحیــدی و مربوط به »توحید افعالی« 
می داننــد. »علی بن ُســَوید« می گویــد از امام 
ی 

َ
 َعل

ْ
کاظم)ع( تفســیر آیه شــریفه »َو َمْن یَتَوکل

ُهَو َحْسُبُه« را جویا شدم. امام)ع( فرمودند: 
َ
ِه ف

َّ
الل

»توکل بر خدا درجاتی دارد، برخی از آن درجات 
این اســت که در همه امــورات بر خداوند توکل 
کنی و آنچه برای تو بپســندد، بدان راضی باشی، 
و بدانی او از هیچ خیر و فضلی درباره تو کوتاهی 
نمی کند و نیز بدانی که حکم از آن اوست و به هر 
چه بخواهد حکم می دهد، پس بر خداوند توکل 
کن به وسیله تفویض امور به او در امور شخصی و 
غیر آن اعتماد بنما.«)اصول کافی، ج۲، ص65( 
البته باید در معنای »تفویــض امور« بگوییم که 
منظور تفویض »نتیجه« است؛ یعنی انسان باید 
تمام تالش خود را برای غلبه بر هر عامل خارجی 
کــه دین و اعتقاد و مرزهای مادی و معنوی اش را 
تحدید و تهدید می کند به  کار ببندد؛ ولی نتیجه را 
به  خدا بسپرد و از او بخواهد که تالش و زحمتش 
را به  نتیجه برساند. اینکه هیچ تالشی نکنیم و از 
خدا بخواهیم که ما را پیروز هر میدانی قرار بدهد 
نه تنها توکل نیســت؛ بلکــه کاری غیرخدایی و 
نوعی شرک است. پیامبر اسالم)ص( می فرمایند: 
»من کســی که لب به ســوی پــروردگارش باز 
کنــد و بگوید خدایا مــرا روزی بده؛ ولی طلب 
روزی)تالش برای کسب روزی( نکند، مبغوض 
می دانم.«)تفســیر نورالثقلیــن، ج5، ص357( 

کســانی که در راه های غیر الهی قدم می گذارند و 
می  خواهند از روش های غیرانسانی با ترس خود 
مقابله کنند و دیگران را به استعمار خود دربیاورند 
تا ترس شان کم شــود، خالی از توحید هستند و 
سرنوشــت بدی دارند. انســان هایی که به خاطر 
ترس از کمبود چیزی به غارت و دســت اندازی 
به مال مردم روی می آورند، آنها که عزت شــان را 
در ذلت دیگران می بینند، آنها که آینده را تاریک 
می بینند و می خواهند با جمــع مال و ثروت و از 
بین بردن زندگی مادی و معنوی دیگر انســان ها 
آن  را روشــن کنند، آنان که به خاطــر ترس از فنا 
شدن دیگران را ضعیف می کنند و...، نمی توانند 
اعتقادی به توکل داشته باشند؛ زیرا نمی توانند خدا 
را نیروی اصلی زندگی شان ببینند. جالب آنکه این 
افراد بیشترین هزینه را برای دفع و رفع ترس شان 

انجام می دهند. 
در مقابل آنان  که اهل تقوا هستند به شرط تالش و 
توکل بیشترین قدرت و آرامش را دارند. خداوند 
همه چیز را از آن خــود می داند)آل عمران/159 
و بقره/156( داستان های متعدد قرآنی نیز به این 
توکل اشاره دارند که پیامبران با توکل به خدا انجام 
وظیفه می کردند. نتیجه آنکه هر انســان، ملت و 
امتی باید با توکل به خدا در مقابل دشــمنان خدا 
بایستد و بداند که دشمن او هر قدمش را با ترس 
برمــی دارد و اگر در مقابل یک نیروی قوی ببیند، 

هرگز پا به میدان نمی گذارد.

توکل به خدا و قدرتمند شدن در مقابل دشمن 
   مکتب    

سیدحسین
خاتمی خوانساری
دبیر گروه معارف

انتظــار از بهترین عبادات اســت، زیرا معنای 
انتظار آن اســت که انســان بتواند در صحابت 
خلیفه خدا کار جهانی انجام بدهد. هر عبادتی 
به اندازه نفــوذش اثر دارد؛ اینکه در کتاب های 
فقهی ثواب مساجد را یکسان ندانستند و گفتند 
مسجد محله و قبیله، مسجد بازار، مسجد کذا 
و کذا با مسجد جامع فرق دارد و مسجدالّنبی و 
مسجدالحرام از همه افضل است، برای کثرت 
عبادت عبادت کنندگان است. یک وقت است 
یک حکومت علوی است که انسان خدمت گزار 
حکومت علــوی اســت، آن گرچه وجود 
مبارک حضــرت امیر)ع( طبق نقل 
ِه 

َّ
مرحــوم کلینی فرمود: »َمــا ِلل

ی«؛  َبُر ِمنِّ
ْ
ک

َ
 هــی أ

ٌ
 آَیة

ّ
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اما چون قلمــرو خالفت و 
وصایــت و مدیریــت آن 
حضــرت محــدود بود، 
آن  در  خدمت گــزاران 
حکومــت هــم ثواب 

محدودی دارند؛ یک وقت است که کسی منتظر 
ظهور وجود مبارک خاتم ائمه)ع( است که این 
خلیفة الله اســت و کار جهانی انجام می دهد، 
چه ثوابی باالتر از این! چــه اجری ارزنده تر از 
اینکه انسان خدمت گزار یک حکومت جهانی 
باشــد؛ نه تنها محلی، نه تنها منطقه ای، بلکه 
بین المللی و بعد هم به قیامت ختم بشود. حاال 
بعدها ذات اقــدس الهی پیامبری بیاورد، دینی 
می بیاورد، آدمی 

َ
بیاورد، شــریعتی بیاورد، عال

بیاورد، حســاب دیگری دارد؛ ولی این جریان 
و این نســل که از آدم شــروع شد، به حضرت 
 ِفی 

ٌ
ی َجاِعل ختمی امامت ختم می شــود: »ِإنِّ

« و این حکومت می شود جهانی. 
ً
ة

َ
ِلیف

َ
ْرِض خ

َ
األ

حکومت جهانی گفتنش دشوار است، چه رسد 
به فکرش و چه رســد به عملش! با همه ادیان 
و ملل و نحلی که هســت، با همه افکاری که 
هســت، با همه مکتب های فلسفی که هست، 
با همه نحله هایی که هست، با همه داوری ها و 
ادعاهایی که هست، همه زیر پرچم یک انسان 

کامل حاضر بشوند و حکومتی تشکیل بدهند؛ 
این تاکنون نبوده است. بنابراین کسانی می توانند 
 از آن قبیل باشند که زیارت 

ً
منتظر باشند که اوال

 وقتی به 
ً
« و ثانیا

َ
 ُمْهَجَتُه ِفیک

َ
ل

َ
اربعین دارد: »َو َبذ

حکومت رسیدند، نه دست به اختالس بزنند و 
نه حقوق نجومی را در نظر داشته باشند؛ این کار 
بسیار کم است! در این حکومت اسالمی ما که 
خون های بســیاری از جوان ها نثار شده است، 
 طرز دیگری 

ً
 فداکار بودند و بقائا

ً
عده ای حدوثا

در آمدند! کمتر کســی موفق اســت یکسان و 
مســتقیم باشــد. در حکومت وجــود مبارک 
حضرت)عج(، فرمود ما از همان اول بررســی 
می کنیم احدی که حدوثش یک نحو و بقائش 
نحو دیگری باشد، در دســتگاه و حرم امن ما 
نیست! نمونه اش جریان سیدالشهداء)ع( است؛ 
می دانید کــه از همان اول اینها یک کار جهانی 
کردند و تا کنون هم مانده است. فرمود کسی در 
دستگاه ما راه دارد که حدوث و بقائش یکسان 

باشد.

ثبات قدم، شاخصه منتظر واقعی
   منبر    

 قدرت حقیقی
سلوک

مستحدثات و  فقه 
راهنما

حجت االسالم اســتاد جواد حبیبی تبار: ما در مواجهه با مسائل 
 سراغ همان روش       های اجتهادی می رویم. اول 

ً
مستحدثه، ابتدائا

می بینیــم با ضروریات دین چه نســبتی دارد. آیا جزء ضروریات 
اســت یا خیر؟ اگر یک موضوع از ضروریات دین باشــد، دیگر 
اجتهادَبردار نیست تا فقیهی بخواهد مبتنی بر مسائل اجتهادی، 
خالف آن فتوا بدهد. مالک بعدی، تمسک به عمومات و اطالقات 
اســت؛ مانند »اوفوا بالعقود«. یک مالک دیگر، تمسک به حکم 
عقل است. مالک دیگر، تمسک به سیره عقال با حدود و ثغور آن 
اســت. یک مالک دیگر، احراز مذاق شارع است؛ مانند وجوب 
حفظ محیط زیست و حرمت استفاده از سالح       های کشتار جمعی.

خرید وسط سال 
احکام

گفتاری از آیت الله عبدالله جوادی آملی

پرسش: اشیائی را که انسان در طول سال خمسی می خرد و آن 
را پس از سال خمسی اش می فروشد، چه حکمی دارد؟

پاسخ: اشیاء یاد شده اگر جزء لوازم زندگی است و برای استفاده 
شخصی خریده اســت، خمس ندارد؛ ولی اگر آن را از درآمد 
بین سال برای فروش خریده و فروش آن هم تا سر سال خمسی 
ممکن است، پرداخت خمس اصل و سود آن واجب است. در 
غیر این صورت، تا آن  را نفروخته، خمس ندارد و هنگامی که آن 
 را فروخت، سود حاصل از فروش آن از درآمدهای همان سال 

فروش به شمار می آید. 
اجوبة االستفتائات، س990



شماره ۱۰۴۴ |  دوشنبه  ۵ اردیبهشت ۱۴۰۱

سیاست
7

خیزش های جدیدی در دل فلســطین اتفاق افتاده اســت. حوادثی پیاپی که نشان از رشد بیداری جوانان آگاه 
فلسطینی علیه رژیم صهیونیستی است. این بیداری آنقدر گسترده شده است که عملیات استشهادی فلسطینی ها 
تا قلب شهرک های مسکونی کشیده شده است.در آستانه روز قدس به سراغ دکتر خالد قدومی، نماینده جنبش 

مقاومت اسالمی حماس در فلسطین رفتیم و با ایشان درباره تحوالت فلسطین به گفت وگو نشستیم.

صابر محمدی
خبرنگار

پرونده قلب رژیم صهیونیستی
را هدف قرار می دهیم
دکتر خالد قدومی، نماینده جنبش حماس در ایران در گفت وگوی اختصاصی با صبح صادق

مرز
اسالم

صفحات ویژه صبح صادق
 در آستانه روز جهانی قدس

 BBBB آیا شــاهد انتفاضه جدیدی در فلسطین 
هســتیم؟ آینده این حرکــت را چگونه 

ارزیابی می کنید؟
 وضعیت حاضر در فلســطین در چارچوب 

ً
حقیقتا

قیام و جهش مقاومت اســت و این مســئله به طور 
کلی امری طبیعی اســت؛ چرا که دشمن ما، رژیم 
کودک کش صهیونیستی در سال قبل جنایات فراوانی 
علیه مردم شــریف ما در فلسطین داشت. حداقل 4 
هزار جوان فلســطینی را زندانی کردند، بیش از 1۰ 
هزار خانه مسکونی برای شهرک نشینان صهیونیستی 
در کرانه باختری شهرک سازی کرده اند که این تجاوز 
آشــکار علیه قوانین بین المللی اســت. همان طور 
که مستحضرید، رژیم صهیونیســتی در ماه مبارک 
رمضان سال قبل مسجداالقصی را تخریب کرد و به 
شهرک نشینان اجازه داد شعائر یهودی را در مسجد 
مســلمانان اقامه کنند و عقاید و احساسات و آرمان 
ما در فلســطین را تحت الشــعاع قرار دادند. در این 
مسئله چه مسلمان و چه مسیحی متأثر شدند. آنها به 
احساسات مردم ضربه زدند و به طور طبیعی ساکنان 
مردم قدس، انتفاضه ای را آغاز کرده و مقاومت کردند. 
واضح است که مردم فلســطین، اجازه نمی دهند و 
قبول نمی کنند که مقدسات ما و زمین ما و حق ما را 
غصب کنند. چنانکه شاهد بودیم در این ماه مبارک 
رمضان، شهرک نشینان رژیم کودک کش صهیونیستی 
اعالم کردند که در ماه رمضان امسال، دوباره شعائر 
یهودی را می خواهند در داخل مسجد انجام دهند. 
چنانکه روستاهای داخل شهر »القدس« و خانه های 
نواحی آن، مانند »شــیخ جراح« را تخریب کردند و 
با زور و ظلم از خانواده های آن مناطق خواســتند که 
تخلیه کنند. ایــن عوامل و ظلم فراوان باعث جهش 
بزرگی در مقاومت مردم ما در فلســطین علیه رژیم 

غاصب صهیونیستی شده است.
شــما دیدید که نسل جوان ما، اعم از مربی و عالم و 
دانشجو که این ظلم ها را دیده اند، به صحنه آمده اند 
و فعالیت های خود را علیه رژیم صهیونیستی انجام 
دادنــد. الحمدلله این دلیلی واضح بــر آرمان ما در 
قضیه فلسطین است و دلیل مهم تر این است که هرچه 
دشمن ما بیشتر سعی کند که ظلم ها را افزایش دهد 
و مزاحمت ها را زیاد کند؛ مردم ما بیشتر ایستادگی 
می کنند و آماده اند که با این ظلم و بربریت مقابله کرده 

و حق طبیعی مردم را مسترد و حفظ می کنند.
آری! اگر این قیام انتفاضه نیســت، پس چیســت؟ 
انتفاضه جدیدی اســت که نســل جوان علیه رژیم 
صهیونیستی به پا خاسته است. اتفاقاتی نظیر پیمان 
صلــح ابراهیم و صفقــه القرن )معاملــه قرن ( که 
رئیس جمهور مخلوع آمریکایی پیشنهاد داده بود که 
فراحزبی و فرامنطقه ای در فلسطین انجام می دهد، 
بسیار نابخشودنی است. شما دیدید که مقاومت از 

غزه آغاز شد و مردم با بربریت صهیونیستی 
مقابله کرده و اعالم کردند که مقاومت 

ما نه تنها در گردان های مقاومت و 
در غزه است؛ بلکه در حمایت 
از مناطق گوناگون فلســطین، 
چه در مناطق 1948،چه در 
منطقــه »القــدس« و چه در 
کرانه باختری رود اردن و چه 
در غزه ادامــه خواهد یافت. 

شــما دیدید که مردم ما داخل جنبش های مقاومت 
مانند حماس و جهاد اسالمی یا حتی مردم عادی این 
ظلم ها را نمی پذیرند و به دنبال مسترد کردن حقوق 
طبیعی خود برخاســته اند. دیدیم که این رژیم مانند 
»بیت العنکبوت« است؛ فقط نیاز است که ایستادگی 
کنند و این قیام را ادامه دهند تا رژیم صهیونیستی در 

حالت انزوا در انتهای خط قرار گیرد.

 BBBB وضعیت فعلی جبهه مقاومت فلسطینی 
را چگونه ارزیابی می کنید؟

در اتفاقات ماه رمضان قبلی عملیات »شمشیر قدس«، 
دیدیم کــه اروپایی ها، غیرمســلمانان و یهودی ها در 
آمریکا علیه جرایم صهیونیستی به صحنه آمدند. این 
فی نفسه دلیلی واضح است که آینده رژیم صهیونیستی 
شکســت خورده اســت و به قــول حضــرت امام 
خامنه ای)حفظه الله( رژیم صهیونیستی ۲5 سال آینده  ـ 
که تاکنون پنج سال گذشته است ـ را نخواهد دید. همان 
طور که شهید شیخ احمد یاسین ارزیابی کردند که در 
سال ۲۰۲7 میالدی این رژیم به پایان می رسد. جرایم 
و ظلم این رژیم را خدا نمی پذیرد. مردم نمی پذیرند. 
امروز مقاومت ما این قدر الحمدلله پیشــرفت کرده 
اســت که به یاری خــدا و با کمک دوســتان مان در 
جمهوری اسالمی ایران و دوستان مان در دنیای اسالم 
و دنیای عرب مــا می توانیم با این رژیم مقابله کنیم و 
ان شاءاللهرژیم صهیونیستی در حال شکست خوردن 
اســت. این اتفاق از ســوی جوانان و نوجوانان ملتی 
خواهد افتاد که نزدیک به یــک قرن زیر ظلم زندگی 
کرده اند ـ چه زن و چه مرد ـ این رژیم صهیونیستی که 
بنیادش بر ظلم استوار است با کمک نیروهای استکبار 
علیه آرمان عدالت جویانه ما می خواهند کاری کنند ـ و 
با پیمانی با نام حضرت ابراهیم )طرح صلح ابراهیم( ـ 
اهداف خود را پیش ببرند. اینها مهاجرانی هستند که 
 ربطی به 

ً
از مرکز آســیا و اروپا و آمریکا آمدند و اصال

فلسطین نداشــتند. اینکه می گویند »پیمان ابراهیم« 
 »شعب« و مردم نیستند؛ اینها 

ً
معنایی ندارد. اینها اصال

حتی زبان و تاریخ مشــترک ندارند. برخی لهستانی، 
برخی ژرمنی و برخی انگلیسی صحبت می کنند. این 
داللت دارد که اینها هیچ ربطی به فلسطین و عقایدش 
ندارند و اینها برای فریب دادن دنیاست. این رژیم خطر 
امنیتی فراوانی نه فقط علیه مردم فلسطین داشته است، 
بلکه دیده می شــود که مردم ما را در تونس و عراق به 
شهادت می رســانند. دانشــجویان ما را در برخی از 
کشورهای اسالمی، مانند مالزی شهید کردند. مردم 
منطقه چگونه ایــن ظلم را می پذیرنــد؟ مردم ما در 
فلسطین ان شــاءالله تا آخر ایستاده اند و به امید خدا و 
برکت خون شــهدا با این آرمان، این زمین از »بحر تا 
نهر« آزاد خواهد شد. مثالی عرض کنم؛ روستایی در 
جنوب فلسطین است به نام »العراقیب« که مردمانش 
چادرنشین  هستند و مواد اولیه برای خانه سازی ندارند، 
رژیم صهیونیستی این روســتا را حدود 13۰ 
بار تخریب کرده اســت؛ امــا مردم این 
روستا 13۰ بار دوباره خانه خودشان 
را ساخته اند که در بردارنده این پیام 
مهم اســت که مردم ما این رژیم را 
رژیم  این  و می داننــد  نمی پذیرند 
غاصب هیچ ربطی به مردم و زمین 

ما ندارند.

 BBBB علت افزایش حضور نیروهای عملیات
ویژه ســایرت متکال در کرانه باختری 
و داخل اراضی اشــغالی چیست؟ آیا 
واقعًا رژیم صهیونیستی در بحران گرفتار 
شده اســت یا فقط تنش و جرقه ای زده 

شده است؟
رژیم غاصب صهیونیستی دولتی با ائتالفی شکننده 
دارد که پــس از نتانیاهو روی کار آمــد. به تازگی 
یک عضو از این ائتالف، خانم »ســیلمان« اعالم 
کرد که وضعیت کنونی دولت رژیم صهیونیســتی 
قابل تحمل نیســت و من ادامه نمی دهم و استعفا 
می دهــم. االن ایــن بحثی جدی اســت. اگر یک 
عضو این کابینه استعفا می داد، این ائتالف شکست 
می خورد. وضعیت رژیم صهیونیســتی این است. 
متأسفانه ما شــاهد بودیم نخبگان حاکم در برخی 
کشورهای عربی به برنامه عادی سازی روابط با رژیم 
صهیونیستی اقدام کردند و متأسفانه به جای اینکه 
این رژیم را به دلیــل جرایم علیه مردم ما مجازات 
 
ً
کنند، به دنبال عادی سازی روابط رفته اند. این حقیقتا

کار غیر منطقی و علیه آرمان ما و علیه عقاید و اخالق 
است؛ ولی ما در کل فلسطین، مقاومت در این بعد 
را پاسخی محکم علیه عادی سازی روابط می دانیم. 
از طرف دیگر، شــما دیدید که جوانان ما از کرانه 
باختری به ســمت مناطق 1948 رفتند و عملیات 
شجاعانه را انجام دادند. این مسئله فی نفسه ضعف 
رژیم صهیونیستی را نشان می دهد که سایرت متکال 
بهتریــن و بلندپایه ترین نخبــگان نیروهای ارتش 
صهیونیستی است که این جوانان غیر مسلح و مدنی 
را شهید می کنند. ما باید در سطح منطقه  این رژیم را 

مجازات کنیم و علیه آنها متحد باشیم.

 BBBB وضعیت حقوق بشر در فلسطین چگونه
است؟

در گزارش های نهادهای بین المللی حقوق بشری، 
امروز رژیم صهیونیســتی یک رژیم دارای تبعیض 
نژادی اســت. رژیم کودک کشی است که 7۰ سال 
است به دنیا این پیام را رسانده است که رژیم غاصب 
صهیونیستی است و سازمان حقوق بشری نیز اعالم 
کرده است، این رژیم، رژیم تبعیض نژادی و آپارتاید 
اســت و ضدحقوق بشر اســت. ما اتفاقات دوران 

»شمشیر قدس« را دیده ایم.

 BBBB انتظارات شما از جمهوری اسالمی و 
دیگر کشورهای آزاده جهان چیست؟

جمهوری اســالمی ایران البته به مــردم ما خیلی 
کمــک کرده اســت. من حتی ایــن واژه »کمک« 
را دوســت ندارم استفاده کنم. کشــور ایران در ده 
سال اخیر به جای کمک، شــریک و برادر بزرگی 
بوده اســت که در آرمان ما شرکت کرده است. در 
سمت و سوی فلســطین آزاد ایستاده است. امروزه 
جمهوری اسالمی ایران می داند رژیم صهیونیستی 
فقط دشــمن ما در فلسطین نیســت؛ بلکه دشمن 
امت اســالم و ایرانی هاســت و خطر این رژیم را 
فقــط در چارچوب مرزفلســطین نمی دانند. رژیم 
صهیونیســتی خطر امنیتی جدی برای کل جهان 
اسالم به شــمار می آید. اینها نفوذ دارند. از قدرت 
نرم اســتفاده می کنند. قتل عمدی دانشمندان ما را 
انجام می دهند. شــاهد بودیم که امام خمینی )ره( 
سنت حسنه ای با نام »روز قدس« را ابداع کردند که 
برای یادآوری اهمیت فلسطین برای امت اسالم و 
آزادگان جهان بود. ایشان برای جمهوری اسالمی 
ایران هویتی را تعریف کردند که ایران و امت اسالم 
شریک الینفک این راه شریف و عظیم هستند. لذا 
ان شــاءالله ما مقاومت را تا آزادی قدس شریف و 
آزادی امت اســالم ادامه می دهیم. »یومئذ یفرح 

المؤمنون بنصرالله«

مسجداالقصی شدن  بسته 
صهیونیست ها روی  به 

عصر دوم فروردین و در شــهر »بئر السبع« در 
جنوب ســرزمین های اشــغالی محمد غالب 
ابوالقیعان 34 ســاله با ســالح سرد چهار نفر 
از صهیونیســت ها را به هالکت رساند و پس 
از آن خود به شــهادت رســید. یک تحلیلگر 
صهیونیســت درباره این حمله نوشت: »فراتر 
از نزدیک شــدن مســئله رمضــان، دو عنصر 
نگران کننــده در حمله وجــود دارد: اول اینکه 
مهاجــم فراتر از حد انتظار موفق شــد؛ چهار 
کشته. این موفقیت ممکن است دیگران را برای 
دستیابی به موفقیت مشابه تشویق کند. دوم اینکه 
حمله با چاقو بود؛ طرح کلی حمالت مرگباری 
که در طول موج حمالت در سال ۲۰16/۲۰15 
رایج بود و از آن زمان رو به کاهش اســت. این 
حمله می تواند به بازگشت آن وضعیت منجر 

شود.«
اقدام شــجاعانه محمد غالــب ابوالقیعان 
بهانه ای شــد تا ضعف صهیونیست ها بیشتر 
آشــکار شــود؛ از این رو رژیم  صهیونیستی به 
عنکبوتی تبدیل شــده است که به ظاهر حیات 
دارد و تــالش می کند با تار و پودهای ظاهری، 
خــودش را یک جامعه توانمنــد معرفی کند. 
ایــن در حالی اســت کــه اتفاقــات اخیر در 
ســرزمین های اشغالی نشــان داد این رژیم در 
مقابل محور مقاومت »هیچ« است. بررسی ها 
نشان می دهد، صهیونیست ها راهکار مقابله با 
فلسطینیان را عقب نشینی می دانند؛ به گونه ای 
که وبگاه صهیونیستی »عاروتص شوع« گزارش 
داد، طبق تصمیم کابینه رژیم صهیونیســتی، 
یهودیان از روز جمعه تا پایان ماه رمضان دیگر 

نمی توانند وارد مسجد شوند.
به نوشته روزنامه »القدس العربی« فعاالن 
راستگرای افراطی نیز در این خصوص گفتند، 
دوره تعطیلی حرم قدس در ســال های گذشته 
در ماه رمضان حدود ســه تا چهار روز بود؛ اما 
امسال 1۲ روزه اســت. این در حالی است که 
یک منبع نزدیک به »نفتالی بنت« نخست وزیر 
رژیم صهیونیستی گفت، در سال های گذشته نیز 
تعطیلی حرم قدس به روی یهودیان در 1۰ روز 

آخر ماه رمضان بود.
»عیساوی فریج« وزیر همکاری منطقه ای 
رژیم صهیونیســتی نیز تصمیم برای بســتن 
مســجداألقصی بــه روی صهیونیســت ها را 
تصمیمی مناسب در این شرایط دانست و گفت، 
هدف از این تصمیــم آرام کردن اوضاع قدس 
است. مسجداألقصی در هفته گذشته صحنه 

یورش های مستمر نظامیان رژیم صهیونیستی 
و شهرک نشینان صهیونیست بود که به درگیری 
بین آنها و فلســطینیان نمازگزار منجر شد و در 
نتیجه آن شماری از فلسطینیان زخمی شدند. 
بدون شــک، تداوم مقاومت مردم فلسطین در 
برابر ظلم صهیونیســت ها سبب عقب نشینی 
بیشتر صهیونیست ها در موضوعات گوناگون 

خواهد شد. 
مقاومت که البته هرچه پیش رفته ایم گسترده 
تر شده اســت و ضربات کاری تری را بر پیکر 
رژیم غاصب صهیونیستی  وارد کرده است،  که 
یکی از مصادیق آن کشاندن تقابل و مقاومت به 
قلب رژیم  سفاک صهیونیستی  و تل آویو است، 
موضوعی که نمونه متاخر آن اقدام شــجاعانه  
»رعد فتحی حازم« بود، این جوان ۲9 ســاله   
در خیابان دیزنگوف صهیونیست ها را به رگبار 
بســت و حداقل 3 صهیونیست  را به هالکت 

رساند.
دیزنگوف خیابان مهمی در تل آویو اســت 
و برای اهالی این شــهر مرکز و قلب این شهر 
محسوب می شود و جوان فلسطینی با عملیاتی 
کــه در این خیابان انجــام داد، قلب تل آویو را 
نشانه گرفت. اینکه یک جوان فلسطینی بتواند 
از الیه امنیتی به شدت حفاظت شده عبور کرده 
و عملیات ضد صهیونیســتی در تل آویو انجام 
دهد، صهیونیست ها را به شوک فرو برده است.
این عملیات زلزله سیاسی و امنیتی در محافل 
صهیونیســت به پا کرده است زیرا در شرایطی 
رخ داد که نظامیان رژیم صهیونیستی در آماده 
باش به ســر برده و نظامیــان احتیاط این رژیم 
فراخوانده شده و تدابیر امنیتی شدیدی به اجرا 

درآمده بود، انجام شده است.
در نهایت رعد فتحی حازم در بامداد اولین 
جمعه از ماه مبارک رمضان ساعتی بعداز انجام 
عملیات خود که تل آویو را به شهر اشباح تبدیل 
کرده بود، در حالی که از یکی از مساجد شهر 
یافا خارج می شد، در درگیری با نظامیان رژیم 

صهیونیستی به شهادت رسید.
نکته مهم در تحوالت اخیر در سزمین های 
اشــغالی این اســت که مردم فلســطین طعم 
قدرتمند شــدن در درون را چشید ه اند و فریب 
وعده هــای کشــورهای بیرونــی را نخواهند 
خــورد. اینکه ایاالت متحده بــه همراه برخی 
از کشــورهای مرتجح غربی به دنبال فراموش 
کردن موضوع فلســطین بودند و مســئله را به 
دست فراموشــی بسپرند، یک اشتباه راهبردی 
است که نشان از عدم شناخت محور مقاومت 
است که هر روز ابعاد جدیدی از نتایج آن نمایان 

می شود. 

مهدی رسولی
خبرنگار
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این روزها فلسطین شاهد تحرکات مردم مبارز فلسطینی است؛ تحرکاتی که به تحلیل برخی کارشناسان آغازگر مسیر رو به سقوط صهیونیسم افول کرده است. این تحرکات از سوی گروه های مقاومت در بسیاری 
از کشورهای منطقه مورد حمایت قرار گرفته است؛ سپاه پاسداران انقالب اسالمی هم ضمن انتشار بیانیه ای حمایت خود را از این مبارزات علیه رژیم غاصب صهیونیستی ابراز داشته است. برای بررسی و تحلیل 

بیشتر این مهم با »جعفر قنادباشی« تحلیلگر مسائل غرب آسیا گفت وگویی داشته ایم که در ادامه می خوانید.

رژیم صهیونیستی، برای خالصی از مشکالت داخلی خود و به منظور نقش آفرینی در نظم نوین بین المللی، در تالش است در راستای پیمان »صلح ابراهیم« و همسو با »معامله قرن«، روابط خود با کشورهای عربی 
منطقه را توسعه دهد. در این راستا به برگزاری معاهده های مختلف با کشورهای عربی مرتجع در منطقه دست زده است. پیرامون علل و موانع موجود در مسیر عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی، با دکتر علی 

سروش، عضو هیئت علمی دانشگاه و مدیر گروه مطالعات آمریکا به گفت وگو نشستیم و تأثیرات این معاهدات را در آینده منطقه بررسی کردیم.

حسین هادوی
خبرنگار

احمد رجایی
خبرنگار

 BBBB تحلیل و ارزیابی شما از حمالت اخیر و اعتراضات 
شدید فلسطینی ها علیه رژیم صهیونیستی چیست؟

از ماه رمضان ســال گذشــته که رژیم صهیونیستی به محله شیخ 
جــراح در نزدیکی بیت المقدس حمله کرد و بعــد از آن جنگ و 
نبرد شمشــیر قدس از طرف گروه های جهادی فلسطین آغاز شد، 
اوضاع در فلســطین به کلی تغییر پیدا کرد و به نظر من از آن زمان 
وضعیت جدید یا انتفاضه دیگری رقم خورد که ما اکنون شاهد ادامه 

و اوج گیری آن هستیم.
در سال گذشته، برای اولین بار تحرکات سه ویژگی مهم داشتند. یکی 
اینکه تمام گروه های فلسطینی کنار هم قرار گرفتند و به طور متحد 
وارد عرصه مبارزه با رژیم صهیونیســتی شده و اتحاد چشمگیری 
را به نمایش گذاشــتند. ویژگی دیگر آنکه در سرزمین های ۱۹۴۸، 
یعنی قسمت هایی از فلسطین که تحت اشراف و تسلط کامل رژیم 
صهیونیستی است، حرکت هایی آغاز شد تا جایی که امسال شاهد 
بودیم در حیفا و تل آویو که در این بحث قرار دارند، مبارزات جدی و 
عملیاتی صورت گرفت و در واقع این هم جدید بود. سومین ویژگی 
اینکه در روزهای پایانی نبرد شمشــیر قدس در سال گذشته در ماه 
رمضان گروه های جهادی منطقه در حوزه محور مقاومت آمادگی 

خود را برای پیوستن به حرکت های جهادی فلسطینی آغاز کردند.
حشدالشــعبی در عراق، انصارالله در یمن و گروه های جهادی در 
ســوریه و برخی گروه های جهادی در افغانستان و پاکستان آمادگی 
خود را برای پیوستن به حرکات و گروه های جهادی در فلسطیناعالم 
کردند؛ لذا آنچه امسال صورت می گیرد در واقع همان ویژگی ها با 
شرایط بهتر برای مبارزات رژیم صهیونیستی است که در این مدت 
ضعیف تر و دچار انفعال شده است. تصمیم و عزم برای مخالفت 
با رژیم صهیونیستی گسترش بی اندازه ای یافته و تا سودان و مغرب 
هم کشیده شده است؛ حتی در شمال آفریقا مانند الجزایر و تونس 
اجماع ملت ها برای مبارزه و سرکوب رژیم صهیونیستی آغاز شده 

است.

 BBBB ارزیابی تان از بیانیه ســپاه در دفاع از این حمالت رو 
به گسترش فلســطین در مبارزه با رژیم صهیونیستی 

چیست؟
در این شرایط طبیعی اســت و انتظار می رفت، چنانچه انصارالله 
در لبنان، حشدالشــعبی در عراق و گروه های مختلف در سوریه و 
افغانســتان و پاکســتان آمادگی خود را برای همکاری با گروه های 

مبارز و مقاوم در فلســطین اعالم می کنند، ما هــم در این عرصه 
آمادگی خودمان را اعالم کنیم. اگرچه همچنان دولت های وابسته، 
مانند گذشته کوشش می کنند تا روند سازش را تقویت کنند؛ اما آنها 
هم در این شرایط دچار انفعال شده و نگران عادی سازی روابط شان 
با رژیم صهیونیستی هستند و طبیعی است یکی از دالیلی که سبب 
شــد ما هم همکاری کنیم، این بود که به نوعی با جریان قوی ضد 

اشغالگری در منطقه و گروه های مبارز فلسطینی هم سویی کنیم.
در این برهه این مسئله ضرورت داشت؛ چرا که سازمان ملل هیچ 
کاری را صورت نمی دهد و کشورهای غربی از رژیم صهیونیستی 
حمایت می کنند و می کوشند همچنان حق فلسطینی ها نادیده گرفته 
شود.  مســئله دیگری که سبب صدور این بیانیه شد، این است که 
برخی از تحرکات رژیم صهیونیســتی علیه نیروهای مستشاری ما 
در برخی نقاط بود و تحرکاتی که رژیم صهیونیستی تالش می کرد 
آنها را به کار گیرد تا صحنه داخلی فلسطین فراموش شود و با یک 
بحران آفرینی مسئله واقعی فلسطین تحت الشعاع جنجال آفرینی ها و 
تهدیدات رژیم صهیونیستی قرار گیرد. در این شرایط الزم بود ما هم 

در برابر تحرکات رژیم صهیونیستی واکنشی از خود نشان دهیم.
به طور خالصه دو مسئله سبب اعالم آمادگی سپاه شد؛ یکی اینکه 
ضرورت داشت ما با همه ملت ها و گروه های جهادی همراهی کنیم 
و دیگر اینکه رژیم صهیونیستی در نقاط مختلف علیه منافع و نیروهای 
ما تحرکاتی داشــت و این دو سبب صدور بیانیه و تأکید بر این شد 

که اگر رژیم صهیونیستی دست از پا خطا کند، ما ساکت نخواهیم 
نشست. این حرکت درستی بود و امروز هم آقای رئیس جمهور در 
ســخنان خود به این امر اشــاره کرده و گفتند چنانچه کوچک ترین 
تحرکی علیه خودمان از جانب رژیم صهیونیستی ببینیم، مراکز رژیم 
صهیونیســتی را مورد حمله قرار می دهیم و این، یعنی اقتدار و توان 
و امکانات الزم را داریم و گذشــت زمانی که آنها برخی تحرکات 
را علیه مستشاران ما در ســوریه و... انجام می دادند؛ اکنون شرایط 

جدیدی علیه رژیم صهیونیستی در منطقه حاکم شده است.

 BBBB لطفا درباره اینکه گفتید رژیم صهیونیستی آسیب پذیرتر 
شده، بیشتر توضیح دهید. 

شــرایط رژیم صهیونیســتی در منطقه تغییر کرده است؛ چنانکه 
ملت هایی که در همسایگی فلسطین هســتند در مبارزه فعال قرار 
دارند. در جنوب لبنان که در شمال فلسطین اشغالی است، تحرکات 
مبارزاتی بســیار قوی است. در غزه، در جنوب فلسطین اشغالی و 
در مصر ظرفیت برای مبارزه با رژیم صهیونیســتی و ضربه زدن به 
حرکت های اشغالگرانه بسیار زیاد است؛ در اردن و کرانه باختری 
هم مردم آماده مبارزه هستند، در کرانه باختری که مردم هر روز در 
حال جانفشانی هستند و در پایتخت اردن هم تحرکاتی که چند روز 
اخیر اتفاق افتاد، نشان دهنده یک آمادگی جدی برای مبارزه با رژیم 

صهیونیستی بود. این از لحاظ منطقه ای بود.

اما از لحاظ نظامی هم باید گفت، با شکست داعش و از میان رفتن 
توطئه بزرگ آمریکاییـ  صهیونیستی، خود به خود نیروهای سوری 
و عراقی که در عراق و ســوریه علیه داعش جنگیده بودند، این بار 
قوی تر از گذشــته و با تجارب بسیار عملیاتی در صحنه حاضرند. 
این را رژیم صهیونیســتی می داند که این نیروها چه ظرفیتی برای 
پایان دادن به اشــغال در فلسطین اشــغالی دارند. سومین مسئله 
هم اختالفات شــدید داخلی در رژیم صهیونیستی است که سبب 
حرکت های جنون آمیز در داخل شــده اســت. آنها در برخورد با 
فلسطینی ها حرکت های جنون آمیزی از خود نشان می دهند که نشانه 
روشــن انفعال و نگرانی آنها و تسلط نداشتن آنها بر اوضاع است، 
یعنی هر حرکتی که علیه فلسطینی ها انجام می دهند، بسیار خشن 
است و ثابت می کند آنها روحیه خود را باخته اند و آخرین روزهایی 

است که در فلسطین اشغالی حضور دارند.

 BBBB دولت هــای منطقه بــرای دفاع از گروه هــای مبارز 
فلسطینی چه عکس العمل هایی از خود نشان داده اند؟

در کشورهای اسالمی ما باید ملت ها را از دولت ها جدا کنیم . اینکه 
می بینید برخالف فشــار ترامپ برای عادی ســازی روابط با رژیم 
صهیونیستی، فقط دو کشور کوچک بحرین و امارات که مردمش 
اتباع خود این کشورها نیستند، رابطه برقرار می کنند و بقیه کشورها 
امتنــاع می کنند، این خود به خود نشــانه این اســت که رژیم ها از 
ملت های شان می ترسند و ملت ها خواستار پایان اشغال فلسطین 

هستند.
در ســودان هم که روابطش را عادی ســازی کرد، مدتی است هر 
روز مــردم در خیابان ها حضور دارند و یکی از خواسته های شــان 
این است که روند عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی متوقف 
شود که این هم نشــان می دهد ملت سودان هم مخالف این رژیم 
اســت. تحرکاتی که در مصر در ماه رمضان هم در جریان است، 
همه به نوعی شعارهای ضد صهیونیستی و مخالف این رژیم است. 
همانطور که بارها گفتم طی همین یک سال یازده قطعنامه علیه رژیم 
صهیونیســتی با آرای باال به تصویب رسیده است. فقط یک نمونه 
با ۱۵۶ امضا به تصویب رســیده و در ســال های گذشته هم بوده و 
طی ۳۰ سال گذشته هر سال بیش از ده قطعنامه در مجمع عمومی 
سازمان ملل که همه کشورها قرار دارند، علیه آنها صادر می شود و 
این نشان می دهد مجامع بین المللی هم این رژیم را مستحق انزوا و 

محکومیت می دانند.

 BBBB بفرمایید عادی سازی روابط کشورهای 
عرب مرتجع با رژیم صهیونیستی به چه 
معناســت؟ آیا به معنای قدرت گرفتن 
رژیم صهیونیســتی در منطقه است یا 
نشان دهنده دســت و پا زدن در گرداب 

استیصال است؟ 
عادی ســازی روابط رژیم صهیونیســتی با برخی 
کشــورهای عربی یکی از مهم ترین مســائل امروز 
جهان اسالم و منطقه غرب آسیا به شمار می آید که 
تحلیل دقیق آن به حل بسیاری از مسائل سیاسی و 

بین المللی منطقه کمک می کند.
 بحث عادی ســازی روابط را می توان در سه سطح 
داخلی، منطقــه ای و بین المللی تحلیــل کرد. در 
سطح بین المللی ما امروز شاهد افول قدرت آمریکا 
و ظهــور قدرت های جدید به ویژه چین و روســیه 
هستیم. افول قدرت آمریکا تأثیر مستقیمی در قدرت 
و امنیت رژیم صهیونیستی خواهد داشت و امنیت 
این رژیم را بیش از پیش شکننده کرده است. مبتنی 
بر همین ســاختار جدید قدرت اســت که ایاالت 
متحده آمریــکا در دوره ترامپ تالش کرد »معامله 
قرن« را پیشــنهاد کرده و سعی کند تا با ابتکاری در 
روند ســازش و با تقویت وجوه اقتصادی ســازش 
جدید در قالب »معامله قرن« هرچه ســریع تر راه 
حلی برای امنیت شکننده رژیم صهیونیستی بیابد؛ 
امــا این طرح با مخالفت جدی مــردم و گروه های 
فلسطینی از حماس و مقاومت اسالمی تا تشکیالت 
خودگردان و محمود عباس مواجه شد. همچنین در 
سطح بین المللی نیز با مخالفت های جدی به ویژه از 
 »معامله 

ً
سوی گروه های مردمی مواجه شد و عمال

قرن« آنچنان که آمریکایی ها و صهیونیست ها تصور 
می کردند، به نتیجه ای نرسید.

در ســطح منطقه ای نیــز با افول قــدرت آمریکا و 
خروج تدریجی این کشــور از منطقه غرب آســیا، 
رژیم صهیونیســتی قدرت و امنیت خود در منطقه 
را از همیشــه شــکننده تر دید؛ به ویــژه آنکه رژیم 
صهیونیستی پس از جنگ ۳۳ روزه در سال 2۰۰۳ 

و شکســت های متوالی در برابــر حماس در غزه و 
گسترش مقاومت تا مرزهای بلند جوالن در سوریه 
و شکست پروژه آمریکایی داعش سیر نزولی قدرت 
خود را سال هاســت که آغاز کرده اســت. از دیگر 
ســو، با افول قدرت آمریکا و سیاســت واشنگتن 
مبنی بر خروج نیروهای نظامی خود از غرب آسیا، 
متحدان آمریکا در منطقه به ویژه  کشورهای عرب 
حاشیه خلیج فارس احساس خأل قدرت و نگرانی 
پیدا کردنــد و در مقابل نیروهای مخالف آمریکا به 
صورت خاص جبهه مقاومت آینده منطقه را برای 
خود هموارتر دیدند. در چنین شرایطی، زمینه برای 
نزدیکی بیش از پیش کشورهای حاشیه خلیج فارس 
به رژیم صهیونیســتی مهیا شد و رژیم صهیونیستی 
تالش کرد خود را به مثابه جایگزینی برای آمریکا در 

منطقه مطرح کند.
در ســطح داخلی سرزمین های اشــغالی نیز رژیم 
صهیونیستی شــرایط مناســبی ندارد و گروه های 
مقاومــت حمــاس و مقاومت اســالمی و دیگر 
گروه های فلسطینی قدرت شــان در مقایسه با دهه 
گذشــته تقویت شده اســت و مقاومت از نوار غزه 
فراتر رفته و امروز حتی در قلب تل آویو نیز شــاهد 
عملیات های استشــهادی هســتیم؛ به گونه ای که 
اعتراضات صهیونیســت ها نســبت به دولت های 
صهیونیســتی نیز فزونــی یافته اســت و در چنین 
شــرایطی دولت صهیونیســتی ترجیح می دهد با 
تقویت متحدان خود به واسطه »عادی سازی روابط« 
و به تبع آن تنش زایی در ســطح منطقه سرپوشی بر 

تهدیدات جدی داخلی نیز بگذارد.

 BBBB آیا ابتکار رژیم صهیونیستی و آمریکا در 
عادی سازی روابط با برخی کشورهای 
بحران هــای  موجــب حــل  عربــی 
بین المللی، منطقــه ای و داخلی رژیم 

صهیونیستی شده است؟ 
در خصــوص ارزیابی طرح عادی ســازی روابط 
رژیم صهیونیســتی با برخی کشورهای عربی باید 

گفت، اگرچه در کوتاه مدت اثرات مقطعی داخلی 
و منطقه ای داشــته است، اما در میان مدت شرایط 
رژیم صهیونیســتی و حتی منطقــه را پیچیده تر و 
بحرانی تر خواهد کرد. در واقع، صهیونیســت ها 
با »عادی ســازی روابط« راهبرد خاکستر ریختن 
بــر آتش یا همان »آتش زیرخاکســتر« را در پیش 
 عادی سازی روابط بیش 

ً
گرفته اند؛ چرا که اساســا

از آنکــه واقعیات قدرت در منطقــه را تغییر دهد، 
نمایشــی برای تقویت قدرت رژیم بوده اســت و 
زمانی که این نمایش به پایان خود نزدیک تر شود، 
خأل قدرت موجــود به یکباره خود را بروز خواهد 
 شــاهد حرکت های گســترده ضد 

ً
داد و احتماال

صهیونیستی به ویژه در کشورهای عربی سازش کار 
خواهیم بود، حتی برخی کارشناســان پیش بینی 
ظهور جریان جدید بیداری اســالمی در آینده نه 

چندان دور را کرده اند.
»عادی ســازی روابط« با ســه مانع جــدی مواجه 
 خود مردم فلسطین و گروه های فلسطینی 

ً
است؛ اوال

هســتند، چرا که پیش از این در دوره کمپ دیوید و 
بعد از آن گروه هایی از داخل سرزمین های اشغالی به 
نمایندگی از برخی مردم فلسطین با چنین طرح هایی 
موافقت و همراهی داشــتند و همین مشــروعیتی، 
ولو اندک و ســاختگی به چنین طرح هایی می داد؛ 
اما امروز نه تنها هیچ گروه جدی فلسطینی با چنین 
طرحی موافق نیست، که گروه های مقاومت همگی 
در برابــر آن مبارزه می کنند و این از مهم ترین موانع 

عادی سازی روابط بوده و خواهد بود.
مانع دوم که در آینده بیشــتر خود را نشــان خواهد 
داد، مخالفت مردم در داخل کشــورهای عربی، به 
ویژه مردم کشورهای عرب سازشکار است. چنانکه 
نتیجه نظرسنجی ســاالنه »ارزیابی جوانان عربی« 
2۰2۱ که به دنبال ســنجش نبض تفکرات حدود 
2۰۰ میلیــون عرب از خاورمیانه تا شــمال آفریقا 
حاصل شده اســت، نشان می دهد مسئله فلسطین 
با وجــود عادی ســازی روابط برخی کشــورهای 
عربی با رژیم صهیونیســتی، همچنــان در اولویت 

آنان است و عادی سازی چند کشور عربی نتوانسته 
وجهه اشغالگری این رژیم را در میان جوانان عرب 
ترمیم کند. ۸۸ درصد جوانان عرب همچنان رژیم 
صهیونیستی را دشمن خود می دانند و عادی سازی 
روابط برخی کشــورهای عربی با تل آویو نتوانسته 

اشغالگری این رژیم را تحت الشعاع قرار دهد. 
برخی کشورها مانند امارات قوانین و جرایم سنگینی 
برای نقد و مخالفت با »عادی ســازی روابط« قرار 
داده اند )حدود یــک میلیون درهم امــارات و ۱۰ 
ســال حبس( و با تشــکل ها و گروه های منتقد آن 
 مردم 

ً
برخورد حذفی صورت گرفته است، لذا فعال

این کشورها جرئت هیچ گونه مخالفتی را ندارند و 
سکوت پیشه کرده اند. برخی دیگر، مانند عربستان 
سعودی با وجود همه محدودیت ها و قوانین و جرایم 
باز هم هنوز جرئت نکرده اند وارد عادی سازی روابط 
با رژیم صهیونیستی شوند و ترس حاکمان سعودی 
از مخالفت مردم و نخبگان این کشــور اصلی ترین 

عامل بازدارنده است.
امروز مردم این کشــورها بعد از ۴۰ ســال شاهد 
نتیجه تجربه کمپ دیوید و روابط به ظاهر حســنه 
مصر، مراکش و اردن با رژیم صهیونیستی هستند؛ 
تجربه ای که نه تنها ســبب رشــد و پیشــرفت این 
کشورها نشده است که این کشورها را اسیر روابط 
استکباری خود کرده است. بنابراین، مردم و نخبگان 
جهان عرب اقبالی به این گونه طرح ها نداشته؛ بلکه 

مخالف آن هستند.
سومین مانع »عادی ســازی روابط« جبهه مقاومت 
است؛ جبهه ای که امروز از ایران تا قلب فلسطین و 
از یمن تا سوریه و... را دربرمی گیرد؛ جبهه ای که از 
گذشته گسترده تر و منسجم تر شده است. امروز رژیم 
صهیونیستی نه تنها از سوی حماس و جنبش جهاد 
اســالمی که حتی از سوی انصارلله یمن نیز تهدید 
 شهید ســلیمانی سه الیه امنیتی بن 

ً
می شود. عمال

گورین را به سه الیه تهدید علیه رژیم صهیونیستی 
تبدیل کرد. بن گورین سه الیه کمربند امنیتی برای 
رژیم طراحــی کرده بود؛ الیه اول فلســطینی های 

داخل که تــالش کردند آنها را بیرون بیندازند. الیه 
دوم منطقه شام بود که تهدیدی از آنجا متوجه رژیم 
نشــود و سوم کشــورهای ایران زمان شــاه، ترکیه 
آتاتورک و اتیوپی )یمن(. شهید حاج قاسم سلیمانی 
 این ســه الیه امنیتی بن گورین را به الیه های 

ً
عمال

تهدید تبدیل کرد: اول تجهیز فلسطینی ها در قلب 
سرزمین های اشــغالی، دوم تبدیل شام )سوریه( به 
منطقه پشتیبانی مقاومت و سوم اضافه کردن منطقه 

عراق و یمن به دایره مقاومت. 

 BBBB ضمن جمع بندی، بفرمایید چرا ملت ها
با این عادی سازی همراهی نکردند؟ 

در پایان »عادی ســازی روابط« برخی کشــورهای 
عربی بــا رژیم صهیونیســتی را می تــوان اینگونه 
جمع بندی کــرد؛ چنانکه رهبر معظــم انقالب به 
آن اشــاره داشتند؛ این کشــورها، منطقه را به روی 
صهیونیســت ها گشودند. این کشــورها با این کار 
خود به جهان اسالم، ملت های عرب و کشورهای 
منطقه و همچنین آرمان فلسطین خیانت کردند؛ اما 
این خیانت مدت زیادی طول نخواهد کشید و لکه 
ننگی بر پیشانی شان باقی خواهد گذاشت. امیدوارم 
این دولت ها به زودی از خواب بیدار شوند و آنچه را 

انجام داده اند، جبران کنند.
اگرچه رژیم صهیونیستی در منطقه اسالمی نمی تواند 
کاری انجام دهد، اما باید مراقب جریان سازی های 
رسانه ای و خبرسازی هایی که برای دست برتر بودن 

خود در منطقه انجام می دهند، بود.
مطابق سیاست جمهوری اسالمی ایران عالقه داریم 
کشورهایی که فریب خوردند و به سمت عادی سازی 
روابط با رژیــم صهیونیســتی روی آوردند، به این 
خیانت خاتمه دهند و به موقعیت قبل از عادی سازی 
 ایــن طرح نه تنها 

ً
روابط برگردند؛ چرا که اساســا

ابتکاری از ســویی صهیونیســت ها و آمریکایی ها 
نیســت، بلکه در حقیقت نشــان دهنده سیاســت 
منفعالنه آنها در قبال تحوالت منطقه و گســترش 

محور مقاومت تا قلب سرزمین های اشغالی است.

یم غاصب   رژ
در یک قدمی سقوط

 تل آویو به دنبال
فرار از محاصره است

جعفر قنادباشی در گفت وگو با صبح صادق مطرح کرد
 نگاهی به عادی سازی روابط رژیم صهیونیستی با کشورهای عربی

در گفت وگو با دکتر علی سروش، عضو هیئت علمی دانشگاه

پس از حوادث اخیر در اردوگاه جنین و عملیات 
انتحاری در قلــب تل آویو، نشــانه هایی از تغییر 
وضعیت در داخل سرزمین های اشغالی به چشم 
می خورد که ضعف داخلی شدید این رژیم را نشان 

می دهد.
علت رقم خوردن عملیات های هوشــمندانه 
اخیر جبهه مقاومــت، در داخل خاک تل آویو این 
بوده است که مردم فلســطین معتقدند، اگر رژیم 
صهیونیســتی به مرزهای ما احترام نمی گذارد، ما 
هــم مرزهای 1947 را زیر پــا می گذاریم و ناامن 
می کنیم. بنابراین، عملیــات دایزگونف در مرکز 
تل آویــو امنیتی تریــن بخش رژیم صهیونیســتی 
صورت گرفت که به شدت ضعف اطالعاتی رژیم 
صهیونیستی را زیر ســؤال برد و با وجود مداخله 
نیروهای »ســایبرت متکال« ـ که فقــط در زمان 
حســاس و بحرانی حاضر می شــوندـ شناسایی 
عامل عملیات 9 ساعت طول کشید و جالب تر از 
همه آنجا بود که به دلیل ضعف اطالعاتی بســیار 
شــدید، نیروهای امنیتی مجبور شدند نیمکتی را 
کــه عامل عملیات بر روی آن نشســته بود، برای 
انگشــت نگاری ببرند تا بتوانند وی را شناســایی 

کنند.
در حال حاضر، متزلزل ترین کابینه دولت رژیم 
صهیونیستی، کابینه نفتالی بنت است؛ کابینه ای که 
در پی استعفای خانم»عیدیت سیلمن« از حزب 

»یمینا« به دلیل استفاده از نان جو در بیمارستان ها 
در روز عید پســح، از اکثریت افتــاد و به چالش 

کشیده شد.
امروزه، به اعتراف بســیاری از اندیشکده های 
داخل رژیم صهیونیســتی مهم ترین عامل تهدید 
برای این کشــور تزلزل درونی و شکاف درونی به 
دلیل حجم بسیار گسترده شکاف طبقاتی و فساد 

درون حزبی است.
حمالت ســایبری گروه »عصای موسی« نیز 
هیمنه امنیتی رژیم صهیونیســتی را شکســت و 
دسترسی به اطالعات حیاتی این رژیم زنگ خطر 

را بیش از پیش برای این رژیم به صدا درآورد. 
این روزهای رژیم صهیونیستی، کمتر تکرار شده 
است. رژیم صهیونیستی می داند که برای حضور 
در نظم نوین بین الملل بایــد از درون دچار اقتدار 
باشد که گویا این مؤلفه مهم را ندارد. حرکت های 
آزادی بخــش و فراخوان های گروه های بســیج 
مردمی در جنین و الخلیل نیز کار را بسیار سخت تر 
کرده اســت. روند معکوس مهاجــرت از رژیم 
صهیونیستی به سایر کشــورها آغاز شده است. 
بحران های داخلی با اعتراضات نتانیاهو و احزاب 

مخالف بنت تشدید یافته است.
جالب تر از همه آنجا بــود که وزیر جنگ رژیم 
صهیونیستی که تاکنون با ادبیات بسیار تندی علیه 
مردم فلسطین ســخن می گفت، گفته است باید 

راهی برای همزیستی مسالمت آمیز با فلسطینی ها 
یافت.

از ســوی دیگــر، قبر عباس افنــدی ملقب به 
عبدالبهاء در سایه سکوت ســنگین رسانه ای در 
آتش ســوخت. قبر یک صد میلیون دالری او در 
 در بحبوحه بحران های 

ً
مرکز فرقه بهائیت، دقیقــا

 به صورت کامل 
ً
امنیتی، به دالیل نامعلومی تقریبا

نابود شد که نشــانه دیگری از ضعف امنیتی رژیم 
صهیونیستی است و به شدت در رسانه های جهان 
سانسور شد و فقط در جروزالم پست با عنوان یک 
آتش سوزی مختصر در خیابان شالوم حاقالی عکا 

ذکر شد.
تخریب آرامگاه حضرت یوسف در نابلس نیز 
که از مهم ترین مکان های یهودیان است، حرکت 
تکان دهنده و ناامیدکننده برای رژیم صهیونیستی 

به شمار می آید.
عملیات رعد جنین در کرانه باختری رود اردن 
نیز بسیار تکان دهنده بوده است. هرساله در طول 
ماه مبارک رمضان تحرکات فلسطینیان علیه رژیم 
صهیونیستی تشدید می شود؛ اما امسال فلسطین 

چهره دیگری را از خود نشان داد. 
 در همین ایــام، رژیم 

ً
ســال گذشــته تقریبــا

صهیونیســتی مردم مسجداالقصی و محله شیخ 
جراح را تهدید کــرد؛ اما در اقدامی عجیب مردم 
غزه به حمایت از منطقه ای دیگر به پا خاســتند که 

نشان می دهد راهبرد فلســطین خود را تغییر داده 
اســت. این تغییر راهبرد امسال بسیار چشمگیرتر 
بود تا آنجا که در نوع عملیات نیروهای حماس و 

جهاد اسالمی به شدت مشهود است.
حقیقت آشکار این است که در طول جنگ 11 
روزه در سال قبل 13 صهیونیستی کشته شدند؛ اما 
در طول عملیاتی که در 20 روز گذشته اتفاق افتاد، 
در مدت 18 روز 14 صهیونیستی کشته شدند و 
این نشان  می دهد، نیروهای مقاومت اسالمی در 
فلسطین وارد مرحله جدیدی از عملیات شده اند.

اینها همه نشان می دهد، به دلیل ضعف داخلی 
رژیم صهیونیستی از این پس نمی تواند نقش مؤثری 
در منطقه داشته باشد، با توجه به ضعف آمریکا در 
منطقه به عنوان حامی اصلی رژیم صهیونیستی به 
دلیل خروج از افغانستان و درگیری در جنگ نیابتی 
یمن بعید به نظر نمی رسد، رژیم صهیونیستی نقش 

مؤثری را در تحوالت منطقه ای داشته باشد.
البته رژیم صهیونیســتی بارهــا و بارها تالش 
خواهد کرد که ضعف داخلی خود را پنهان کند و 
حتی برای نشان دادن حضور خود دست به دوئل 
بزند و اجالس هایی، نظیر اجالس نقب را برگزار 

کند.
مهم تر از آن تأثیر این ضعف بر توافقات منطقه ای 
منطقه ای  دولت های  اســت.  رژیم صهیونیستی 
وقتــی درک کنند که رژیم صهیونیســتی از تأمین 

امنیت خود ناتوان اســت، به ســمت کشورهای 
جایگزین، مانند ایران و روسیه و چین حرکت رو 
خواهنــد آورد. حتی در اجالس ضد ایرانی نقب 
شاهد بودیم که عمان از شرکت در اجالس امتناع 
کردند و حتی مصر با وجود شرکت در این اجالس 

خود را از مخالفت با ایران تبرئه کرد.
در نهایــت می توان گفت، در صــورت تداوم 
چنین وضعیتی از یک ســو ضعــف داخلی رژیم 
صهیونیستی تشــدید خواهد شد و از سوی دیگر 
توافقاتی چشم پرکن، مانند »طرح صلح ابراهیم« 
و »معاملــه قرن« تشــدید خواهد شــد تا رژیم 
صهیونیســتی بتواند ضعف خــود را در پس این 
توافقات پنهان کند؛ اما عمیق بودن این توافقات 

و استمرار آن جای تأمل جدی است.
شــکاف درونــی در میــان احــزاب رژیــم 
صهیونیســتی نیز بســیار جدی خواهد بود مگر 
آنکه رژیم صهیونیســتی در ساختار سیاسی خود 
به تغییرات جدی دست بزند و اشکاالت خود را 

ترمیم کند.
حکام کشورهای حاشــیه خلیج فارس نیز در 
تغییر موضعی آشــکارـ در نظم نوین بین المللی ـ 
از لزوم تعامل با ایران و روســیه سخن گفته اند که 
می تواند نشانه ای بر شــکننده شدن روابط آنها با 
رژیم صهیونیستی باشد. حکام منطقه ای متوجه 
شــده اند که با وجــود ادعاهای آمریــکا و رژیم 

صهیونیستی در حمایت از اوکراین، آنها این کشور 
را در جنگ تنها گذاشته اند و فقط به عملیات روانی 
و رسانه ای علیه روســیه اکتفا کرده اند و می توان 
چنین برداشت کرد که در صورت وقوع جنگ علیه 
کشورهای هم پیمان آمریکا و رژیم صهیونیستی، 

آنها به سرنوشت اوکراین دچار خواهند شد. 
ورود چین به مقوله امنیت صهیونیست ها  نیز 
بسیار حائز اهمیت است. جروزالم پست مدعی 
شد، با کشف قطعات مشکوک به دستگاه شنود بر 
روی ماگ های اهدایی سفارت چین به دفاتر دولتی 
رژیم صهیونیستی دستور جمع آوری این ماگ ها 
و انجام بررســی های دقیق اطالعاتی از ســوی 
نهادهای امنیتی رژیم صهیونیستی صادر شد. چین 
این ادعا را رد کرد؛ اما رسوایی تا آنجا پیش رفت 
که شــاباک در بیانیه ای، ضمن رد کردن ادعاها در 
مورد ماگ های اهدایی، مدعی شد قطعه مشکوک 
فقط با هدف حفظ دمای ماگ طراحی شده است.

رژیم صهیونیســتی می داند که باید در شرایط 
افول آمریــکا در منطقــه، روابط خــود را چین 
استحکام بخشد و این گونه مسائل روابط با چین 

را مخدوش خواهد کرد.
از طرفی از نقش محوری »ایران« در بر هم زدن 
امنیت رژیم صهیونیستی چه به طور مستقیم چه به 
طور غیر مستقیم نباید غافل شد. مرکز صهیونیستی 
مطالعات امنیت ملی رژیم صهیونیســتی، آی ان 

اس اس، در ارزیابــی خود ایــران را »وخیم ترین 
تهدید« برای رژیم صهیونیستی تلقی کرده و معتقد 
است، تغییر رویکرد آمریکا در »برجام« در مواجهه 
با ایــران، احتمال خطرات امنیتی و تضعیف رژیم 
صهیونیســتی در قبال ایران را بــه همراه خواهد 
داشت. مرکز مطالعات امنیتی رژیم صهیونیستی 
در گزارش ســال 2021 اذعان داشت، بر اساس 
ارزیابی این مرکز، رژیم صهیونیستی با دو سناریوی 
احتمالــی در زمینه آمریکا ـ ایران مواجه اســت؛ 
تجدید گفت وگوهای آمریکا با ایران بر سر برجام یا 
ادامه گام های ایران برای دستیابی به توان هسته ای.

این نهاد اعالم کرده است، در خصوص هر دو 
سناریو، رژیم صهیونیستی باید آمریکا را به »اقدام 
مشــترک« با خود بکشــاند تا توافقی متفاوت از 
برجام ســال 1394 به دست آید. چندی پیش نیز 
یکی از وزرای رژیم صهیونیستی از بازگشت آمریکا 
به برجام با عنوان »جنگ اسرائیل با ایران« سخن 

گفته بود.
اینهــا همگــی نشــان از تهدید بالقــوه رژیم 
صهیونیســتی از داخل و خارج علیه امنیت رژیم 
صهیونیســتی و کاهش اثرگذاری این رژیم در اثر 

بخشی در نظم نوین بین المللی است.
روابط روســیه و رژیم صهیونیستی هم بسیار 
متزلزل بوده است؛ هر چند این رژیم سال هاست 
میزبان یهودیان روسیه بوده است و روابط محکمی 

سالیان سال بین تل آویوـ مسکو برقرار بوده است؛ 
اما در بحران اخیر اوکراین شــاهد بودیم که رژیم 
صهیونیستی حمایت های خود را از اوکراین اعالم 
و درهای خــود را به روی یهودیــان اوکراینی باز 
کرد و در مجمع عمومی نیز رژیم صهیونیســتی به 
محکومیت روسیه رأی مثبت داد و حمله روسیه 
به اوکرایــن را محکوم کرد و این گونه شــکاف 
عمیق در روابط اســتراتژیک این رژیم و روســیه 
اتفاق افتاد. رأی منفی علیه عضویت روســیه در 
شورای حقوق بشر سازمان ملل نیز مسئله ای بسیار 
مهم برای روسیه است که به سردی روابط با رژیم 

صهیونیستی خواهد انجامید.
در نهایــت، شــاهد آن بوده ایم که از ســویی 
تحوالت جدید در منطقــه موجب تغییر جایگاه 
رژیم صهیونیستی در منطقه شده است و از سوی 
دیگر توانمندی های جبهه مقاومت فلسطین روز 
به روز افزایش می یابد وخروجی این چالش ها آن 
شده که رژیم صهیونیســتی حصارهای دور خود 
را تنگ و تنگ تر کرده اســت. در روزهای اخیر با 
تشــدید تنش ها، رژیم صهیونیســتی اعالم کرده 
است، دیوار 40 کیلومتری را برای حفاظت بیش از 
پیش از خود خواهد ساخت تا امنیت خود را حفظ 
کند؛ اما به نظر می رسد این حصار قرون وسطایی، 
بر انزوای بیش از پیش رژیم صهیونیستی خواهد 

افزود و عامل امنیت بخش نخواهد بود.

اشغالگران
در حصر

بررسی چالش های امنیتی رژیم صهیونیستی 
در نظم نوین بین الملل
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سیاست
۱0

تغییر موازنه 

تحوالت اخیر در فلسطین نشان دهنده نتایج 
ارزنده ای برای مردم مظلوم این منطقه است. 
طبق روال مرسوم در درگیری های سال های 
گذشــته، صهیونیســت ها همواره به دنبال 
پاسخگویی بودند و به اصطالح انتقام خود 
را از مــردم غزه می گرفتند، این بار نیز قصد 
حمله هوایی به غزه را داشتند که فلسطینی ها 
برگ برنده خــود را رو کردند و این موجب 
عقب نشینی صهیونیست ها شد. برگ برنده 
فلسطینی ها استفاده از موشک دوش پرتاب 
استرال علیه جنگنده های رژیم صهیونیستی 
بود که برای اولین بار در فلسطین استفاده شد.  
به عقیده کارشناســان، تجهیز فلسطینی ها 
به موشــک های دوش پرتاب استرال زنگ 
خطری برای نیروی هوایی رژیم صهیونیستی 
به شمار می آید و روند یک سویه قدرت را در 
سرزمین های اشغالی به نفع مقاومت تغییر 
داده اســت. ترس صهیونیست ها از پاسخ 
قاطع فلسطینی ها به اندازه ای بوده است که 
طبق اخبار به دســت آمده از حماس نشان 
می دهد، مســئوالن رژیم صهیونیســتی از 
طریق 15۰ واسطه ملتمسانه خواستار عدم 

پاسخگویی فلسطینی ها به خود شده اند. 
نکته دوم آن اســت کــه وضعیت رژیم 
صهیونیستی به قدری شــکننده شده است 
که جدا از مقاومت سرسختانه فلسطینیان، 
بــه راحتی مراکز حســاس این رژیم تحت 
حمالت ســایبری قرار می گیرد. یک رسانه 
عراقی خبــر داد، گروهی با نــام الطاهره، 
پایگاه هــای اینترنتــی و ســرورهای رژیم  
صهیونیســتی را از خــاک عــراق هــدف 
حمله سایبری قرار دادند. منابع عبری زبان 
می گوینــد، در نتیجه این حمله ســایبری، 
شبکه 9 تلویزیون رژیم صهیونیستی و شبکه 
صهیونیستی »کان« از دسترس خارج شده 
است. رسانه های صهیونیستی اعالم کردند، 
ســاعت دقیق انجام این حملــه )۰1:۲۰( 
مصــادف بوده با ســاعتی که شــهید حاج 
قاسم ســلیمانی و ابومهدی المهندس ترور 
شــدند. تایم ساعتی که به یک کابوس برای 
صهیونیست ها تبدیل شــده است. بحران 
اجتماعی و سیاسی پیامدهای بعدی بحران 
 پــس از هر عملیاتی، 

ً
امنیتی بودند. تقریبا

بخشی از ســاکنان سرزمین های اشغالی به 
خیابان ریخته و علیه ناتوانــی این رژیم در 
تأمین امنیت به تظاهرات دست زده و حتی 
با پلیس و نیروهای امنیتی درگیر شدند. در 
پاسخ، دولت تل آویو کوشید صهیونیست ها 
را به گونــه ای دیگر به آرامــش دعوت کند. 
نخســت وزیر این رژیم دست نیاز به سوی 
آنان دراز کرد و گفت: »هر کس مجوز حمل 
ســالح دارد، اکنون زمان حمل آن است.« 
غافل از اینکه اگر مقابله با مقاومت فلسطین 
با افزایش ســالح جواب می داد، آنان باید 

مدت ها پیش ساکت می شدند.
نکتــه پایانــی این اســت کــه رژیم با 
غافل گیری عجیبی مواجه شــد. آنها تصور 
می کردند با همراهی و برگزاری نشست هایی 
که پشتوانه مردم فلسطین را ندارند، موفق به 
تثبیت صلح خواهند شد. در واقع رژیم گمان 
می کرد بــا روند جدید عادی ســازی، وارد 
مرحله جدیدی از تضمین موجودیت خود 
شــده اســت. روزنامه »هاآرتص« نوشت: 
»یک هفته پیش ما ]اسرائیلی ها[ در شرایط 
متفاوتی بودیم. جلســات و نشســت های 
متوالــی  ابتــدا در ترکیه و ســپس در مصر 
داشتیم. روز شنبه، بنت قرار بود به هند سفر 
کند و چند روز قبل نیز اجالس النقب که از 
نظر ترکیب کشورهای شرکت کننده نشست 
بی سابقه ای بود، برگزار شد. آن روزها به نظر 
می رسید که رژیم صهیونیستی در آستانه ورود 
به عصر جدید در خاورمیانه ای جدید است؛ 

اما حاال همه چیز متفاوت شده است.«

پرونده

جانی! یم  رژ
 بازخوانی پیدا و پنهان 

کارنامه حقوق بشر رژیم کودک کش صهیونیستی 

اوضاع حقوق بشــر در فلسطین بسیار اسفناک 
است. شاید کمتر کسی باور کند کنست یا همان 
پارلمان رژیم صهیونیســتی بسیاری از قوانینی 
را که علیه بزرگساالن فلسطینی تصویب کرده، 
برای کودکان فلســطینی هم تأیید کرده است. 
بسیاری از قوانین ناعادالنه مانند قانون محاکمه 
کودکان زیر 14 ســال و قانون تشدید مجازات 
برای پرتاب کنندگان ســنگ در شهر قدس، از 
مهم ترین قوانینی است که برای کودکان در نظر 
گرفته شده است. حتی برای کودکان فلسطینی 
مجازات حبس خانگی در نظر گرفته شده است 
و شــاهد آن بوده ایم که برخی کــودکان، مانند 
احمد مناصره تحت آزارهای شــدید روحی و 
جسمی قرار می گیرند و شکنجه می شوند؛ در 
حقیقت برای یک صهیونیستی فرقی بین کودک 

فلسطینی با سایرین وجود ندارد.
آزادی این کودکان نیــزـ اگر زنده بمانندـ با 
شرایط سخت و تحمیل تعهدات فراوان همراه 
است. در بررسی آمارهای بین المللی، شاهد آن 
بودیم که از سال 1967تاکنون بیش از 5۰ هزار 
کودک فلسطینی از ســوی رژیم صهیونیستی 
بازداشت شــده اند که 16هزار و 655 مورد آن 
از زمان شروع انتفاضه االقصی در سال ۲۰۰۰ 

است.
عبدالناصر  فلســطین،  اطالع رسانی  مرکز 
فروانه در پنجمین کنگره ائتالف اروپایی حامی 
اسرای فلسطینی گفته است: »بازداشت کودکان 
فلســطینی به ویژه از ســال ۲۰۰۰ به شیوه ای 

هدفمند رو به افزایش بوده است.«
وی میانگیــن ســالیانه بازداشــت کودکان 
فلســطینی از ســال ۲۰۰۰ تا ۲۰1۰ را حدود 
7۰۰ مورد اعالم و خاطرنشان کرد، این تعداد 
در ســال های ۲۰11 تا ۲۰18 بــه 1۲5۰ مورد 

رسیده است. 
هم اکنون حدود 4۰۰ کودک فلســطینی در 
زندان های رژیم صهیونیســتی در بازداشت به 
ســر می برند که بیشتر آنان بارها شکنجه و آزار 

و اذیت شده اند. 
به تازگی وزارت امور اســرای فلســطینی 
اعالم کرده اســت، فلســطینی های بازداشت 
شده از ساده ترین حقوق اولیه خود محروم بوده 
و بــر خالف تمامی قوانین و کنوانســیون های 
بین المللی با سخت ترین شکنجه های فردی و 

گروهی مواجه هستند. 
بازداشت حدود 13۰۰ کودک فلسطینی در 
ســال ۲۰۲1 ثبت شده اســت که در مقایسه با 
سال گذشته میالدی حدود 14۰ درصد افزایش 
یافته است و مقامات رژیم صهیونیستی بیش از 
۲۰۰ کودک را از ابتدای ســال جاری میالدی 
بازداشــت کرده اند و همچنــان در زندان ها و 
بازداشتگاه های این رژیم نزدیک به 16۰ کودک 

وجود دارد.
اوضاع حقوق بشر زنان فلسطینی نیز بسیار 
بغرنج اســت. »ایندیپندنت« به مناسبت روز 
جهانی زن نوشــت: »با وجود باال رفتن میزان 
حضور زنان فلسطینی در مؤسسات آموزشی، 
اما حدود دو سوم زنان این سرزمین در معرض 
خشونت قرار دارند؛ به طوری که میزان حضور 
زنان در بازار کار به 17 درصد کاهش یافته و تنها 
47 درصــد از کارمندان بخش های عمومی را 

زنان تشکیل می دهند.«
طبق گزارش مرکز آمار فلســطین، نظامیان 
صهیونیست طی ســال ۲۰۲1 میالدی 48 زن 
فلسطینی را به شهادت رسانده و 184 نفر را نیز 

بازداشت کرده اند.
مرکز حقوق بشر »المیزان« نیز به مناسبت 
هشتم مارس اعالم کرد، نظامیان صهیونیست 
در فاصلــه زمانی 8 مــارس ۲۰۲1 تا 8 مارس 
۲۰۲۲، تعداد 6۰ زن فلســطینی، از جمله ۲۲ 

دختربچه را در نوار غزه به شهادت رسانده اند.
در این آمار اعالم شــده است، چهار نفر از 
این زنان با گلوله توپخانه و 56 زن با موشک و 

راکت به شهادت رسیده اند و 645 زن از جمله 
۲48 دختربچه در حمالت اخیر صهیونیست ها 

در ماه می گذشته مجروح شده اند.
طبق این آمار، شــمار زنانی که در حمالت 
رژیم صهیونیستی طی یک سال اخیر همسران 
خود را از دســت داده اند، به 99 نفر می رسد. 
همچنیــن نیروهــای اشــغالگر، 74۲ منزل 
مســکونی را که در مالکیت زنان قرار داشت، 
تخریب کــرده و ۲11 هــزار و 33 مترمربع از 
زمین های کشاورزی متعلق به زنان را که تعداد 
افــراد خانواده های آنها 3۲9 نفر اســت، نابود 

کرده  اند.
بر اســاس این گزارش، شمار زنانی که طی 
سال ۲۰۲1 مجبور به مهاجرت شده اند، به 53 
درصد رسیده  است و زنان فلسطینی از شرایط 
دشوار زندگی اجتماعی و نبود خدمات ضروری 

و همچنین شیوع بیماری کرونا رنج می برند.
دیده بــان حقوق بشــر در گــزارش ۲۰4 
صفحه ای خود با عنــوان »تجاوز از حد و مرز: 
مقامات اســرائیل و جنایات آپارتایــد و آزار و 
اذیت« آورده اســت، سیاســت آپارتاید رژیم 
اسرائیل مبتنی بر سیاست کالن این رژیم برای 
تداوم سلطه یهودیان بر فلسطینیان و نقض های 
حقوق بشری شدید اعمال شده علیه فلسطینیان 
ســاکن مناطق اشــغالی از جمله قدس شرقی 
اســت. »کنت راث« مدیر اجرایــی دیده بان 
حقوق بشر گفت: »صداهای واضح و مشخص 
سال هاســت که هشــدار می دهند اگر رویکرد 
رژیم اسرائیل در قبال فلسطینیان تغییر نکند، این 

رژیم فاصله زیادی با آپارتاید ندارد!«
کنوانسیون بین المللی 1973 منع و مجازات 
جنایــت آپارتاید و اساســنامه 1998 رم برای 
دیوان کیفری بین المللی علیه آپارتاید را به عنوان 

جنایت علیه بشریت تعریف می کنند.
اگنــس کاالمــار، دبیــرکل ســازمان  عفو 
بین الملل درگــزارش ۲8۰ صفحه ای با عنوان 
»رژیم آپارتاید اســرائیل: تبعیض نژادی علیه 
فلســطینیان و جنایت علیه بشــریت« گفت: 
»اسرائیل با فلســطینیان در غزه، کرانه باختری 
اشغالی و قدس شــرقی و هر جایی که زندگی 
می کنند، نژادپرســتانه رفتار و از حقوق شــان 
محروم می کنند. اسرائیل مرتکب جنایت علیه 

بشریت شده و باید پاسخگو باشد.«
کاالمار بــا اذعان به آپارتاید آشــکار رژیم 
صهیونیســتی در تمام مناطق اشــغالی گفت: 
»اسرائیل سیاست های تفکیک فضایی، سلب 
مالکیت و کوچ اجباری اعمال می کند، از جامعه 
بین المللی می خواهیم تا به این مسئله رسیدگی 

کنند.«
میشل باشــله، کمیســر عالی حقوق بشر 
ســازمان ملل متحد، در جلسه توجیهی کمیته 
پیگیری حقوق مســلم و غیرقابل تصرف ملت 
فلســطین گفــت: »وضعیت حقوق بشــر در 

فلسطین اشغالی بسیار »اسفناک« است.«
باشــله با بیان اینکه محدودیت آزادی تردد، 
دسترسی فلســطینی ها به خدمات اولیه مانند 
بیمارســتان را دشــوار کرده، اظهار داشــت: 
»فلســطینیانی که با واقعیت اشغال و محاصره 
زندگی می کنند به طور سیستماتیک از حقوق و 

آزادی های اساسی خود محروم هستند.«
وی ضمن ابراز نگرانی عمیق از اعمال زور 
نامتناســب و بیش از حد رژیم صهیونیســتی 
علیه فلسطینیان که منجر به مرگ آنها می شود، 
تصریح کرد: »تنها در سال جاری 15 کودک در 

قدس شرقی و کرانه باختری کشته شده اند.«
باشــله ضمن انتقاد از نقض حقوق بشر در 
فلســطین، گفت: »دســتگاه قضایی خشونت 
شهرک نشینان علیه فلسطینیان را نادیده می گیرد، 
وضعیت حقوق بشر در فلسطین اشغالی بسیار 

وخیم و فاجعه است.«
این اظهارات در حالی اســت که این خانم 
صرفا به جنایات 15 سال اخیر رژیم صهیونیستی 
تأکیــد می کند )چــون قدمت این شــورای به 
اصطالح حقوق بشری 15 سال است( و فجایع 
هفتاد سال گذشته را نادیده می گیرد؛ اما همچنان 
شاهد هستیم با وجود آنکه شورای حقوق بشر 

سعی کرده همواره ژست انسانی خود را حفظ 
کند، به دلیل ساختارهای سیاسی سازمان ملل 
و فشارهای قدرت های حامی رژیم صهیونیستی 
 قطعنامه های 

ً
بــه ویژه آمریکا و انگلیــس عمال

جدی که منجر به حذف رژیم صهیونیســتی از 
ســازمان ملل شود، وجود ندارد. بیانیه های این 
شورا همواره بی اثر بوده است. سیاست زدگی و 
اقدامات تبعیض آمیز در اغلب گزارش های این 
شورا مشهود است و به نظر می رسد صرفا اتکا به 
هشدارهای صوری است که هیچ گونه ضمانت 

اجرایی ندارد. 
بــه تازگی نماینــده رژیم صهیونیســتی در 
سازمان ملل، گزارش شــورای حقوق بشر در 
محکومیت جنایات این رژیم علیه فلسطینی ها 
را پاره کرد. گلعاد اردان، سفیر رژیم صهیونیستی 
در سازمان ملل در نشســت ویژه ای در مجمع 
عمومی ســازمان ملل زمانی که شورای حقوق 
بشر در گزارش خود جنایات رژیم صهیونیستی 
در حق فلسطینی ها به ویژه در نوار غزه را محکوم 

کرده بود، به این اقدام دست زد.
سفیر رژیم صهیونیستی در سازمان ملل در 
این جلسه در ادعایی مضحک گفت : »وسواس 
نهاد موسوم به شــورای حقوق بشر به اسرائیل 

مانع از شنیدن صدای قربانیان جنایات هولناک 
 شاهد آن بوده ایم. از 

ً
علیه بشریت می شود که قبال

15 سال قبل که این شورا تأسیس شد، این شورا 
ما را مورد سرزنش و محکومیت قرار داده است. 
این در حالی است که مجموع قطعنامه ها علیه 
دیگر کشــورها روی هم 14۲ قطعنامه است.« 
ســفیر رژیم صهیونیســتی در انتها اعالم کرد: 
»جای این گزارش تنها در سطل زباله است!!!« 

و گزارش را در مقابل چشم حاضران پاره کرد!
شاید جالب باشد که بدانید آمریکا هیچ گاه 
به دلیل جانبداری از رژیم صهیونیســتی از این 
شــورا اخراج نشد؛ اما کاخ سفید این نهاد را به 
ریاکاری و بی اعتنایی به نقض حقوق بشــر در 
برخی کشــورها از جمله ایران و اتخاذ مواضع 
مغرضانه علیه رژیم صهیونیســتی متهم کرده 
است و در اعتراض به این فرآیند از شورا خارج 

شد.
لذا مشــخص اســت که بیانیه های شورای 
حقوق بشــری که قرار بود نگاه بشردوستانه را 
در جهان تزریق کند، در واقع ضمانت اجرایی 
ندارد و نوعی ابزار سیاســی به شمار می آید که 
برای ژست های سیاسی و حقوق بشرانه استفاده 

می شود.

زینب اصغریان
خبرنگار

علی عبدی
خبرنگار
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از زمانی که نیروهای اسالم گرا در رقابت با نیروهای 
چپ و ملی گرا در ابتدای انقالب به پیروزی رسیدند، 
تاکنون منازعات فراوانی میان آنها رخ داده است که 
به تدریج به حوزه های اساسی و بنیادین، از جمله نوع 
نگاه در قبال انقالب اسالمی نیز سرایت کرده است. 
به عبارتی، نخبگان و نیروهایی که روزگاری همگی 
در ذیل اســالم سیاسی گرد آمده بودند و برداشت یا 
تعریف واحدی در قبال ماهیت انقالب اســالمی، 
اهــداف و آینده  آن داشــتند، هم اکنــون درباره این 

موضوع اساسی نیز با هم اختالف نظر دارند. 
درواقع، تفاوت نگاه نخبگان در این زمینه سبب شده 
است آنها به دو دســته تکاملی و ترمیدوری تقسیم 
شوند؛ دسته اول به فلسفه تاریخ تمدنی برای انقالب 
اسالمی معتقد هستند و مسیر پیش  روی آن را خطی 
و مرحله ای می دانند. دســته دیگر، بــه قرار گرفتن 
انقالب در مرحله  واگشت و ترمیدور معتقد هستند 
یا به رســالت و فلســفه تاریخ تمدنی برای انقالب 
اسالمی اعتقادی ندارند یا این اعتقاد نزد آنها کم رنگ 
است. به بیان دیگر، اصل منازعه در اینجا مبتنی بر 
این است که ارزش ها و شیوه های انقالبی باید مبنای 
عمل و توجه باشند یا خیر! بخشی از نخبگان با اذعان 
به تاریخ و نتایج انقالب ها و اینکه انقالب ها باالخره 
به مرحله  پایان خود می رسند، از تب و تاب می افتند 
و دچار ترمیدور یا واگشــت می شــوند، معتقدند 
انقالب اســالمی نیز یا در مرحله  ترمیدور قرار دارد 
یا مبتال به ترمیدور می شود. بنابراین، لزومی ندارد که 
با اتکا به ارزش ها و شیوه های انقالبی درصدد حل و 

رفع مشکالت کشور بود.
در نقطه مقابل، بخش دیگری از نخبگان و نیروهای 
سیاسی، معتقدند میان حل مشکالت کشور و میزان 
اتکا به ارزش ها و شیوه های انقالبی نسبت مستقیم 
وجود دارد؛ به این معنا که به میزانی که به ارزش ها و 
شیوه های انقالبی توجه شده، دستاورد حاصل شده 
است و در نقطه مقابل، در جاهایی که به این ارزش ها 
و شــیوه ها بی توجهی شده است، نه تنها دستاوردی 

حاصل نشده، بلکه آســیب پذیری و ضعف ایجاد 
شده اســت. بنابراین، این دسته از نخبگان، راه حل 
 در گرو انقالبی بودن و 

ً
مشکالت کشور را اساســا

عمل به ارزش ها و شیوه های انقالبی می دانند. 

 Bقرائت ترمیدوری از انقالب اسالمی
ایــن قرائت به طور خالصه به پایــان یافتن انقالب 
اســالمی، به معنای از تب و تاب افتادن ارزش ها و 
شــیوه های انقالبی و بنابراین، کنار گذاشتن آنها از 
حوزه های سیاست گذاری و اقدام در ابعاد اقتصادی، 
سیاســی، فرهنگی، دفاعی و... معتقد است. ریشه  
تئوریــک بحث درباره  ســناریوی »پایــان انقالب 
اســالمی« به طور عمده به دیدگاه هــای بدبینان و 
محافظه کاران یا کسانی که نگرش »تراژیک« نسبت 
به پدیده  انقالب دارند و به ویژه به تئوری ترمیدوری 
کرین برینتون برمی گردد. در این نگرش، انقالب ها 
 نوعی خالف عادت، عارضه و بیماری هستند 

ً
اساسا

که باالخره پس از مدتی از تب وتاب می افتند و روند 
تحوالت جامعه از مسیر غیرعادی و منحرف شده که 
در اثر انقالب ایجاد شــده است، برمی گردد و روند 
نرمالیزاسیون)عادی شدن( امور دوباره آغاز می شود. 
هانــا آرنت، آلکســی دوتوکویل و کریــن برینتون 
از برجســته ترین نظریه پردازانی هســتند که چنین 

دیدگاهی نسبت به پدیده انقالب دارند. 
آنچــه آنها درباره سرنوشــت انقالب هــا گفته اند، 
می تواند برای هر انقالبی ممکن باشــد، اما به نظر 
می رســد در بحث ترمیدور نوعی جبرگرایی نهفته 
است؛ به این معنا که نقش اراده افراد را در تحوالت 
اجتماعی نادیده می گیرد. درواقع، هیچ ترمیدوری 
در انقالب هــا رخ نخواهد داد، مگــر آنکه در افراد 
جامعه شــاهد نوعی چرخش و ترمیدور باشــیم؛ 
انســان ها با اراده  خود می توانند بــا در نظر گرفتن 
آسیب ها و آفت های متوجه یک انقالب، راهکارهای 
مناســبی برای مقابله با آن آسیب ها و آفت ها بیابند 
و ارزش هــای انقــالب را همچنان حفــظ کنند و 
این گونه نیســت که جبر تاریخی، هر انقالبی را به 
ســمت چرخش و ترمیدور سوق دهد. با این حال، 
نخبگان سیاســی و جریان هایی که نگاه ترمیدوری 
به انقالب اســالمی دارند، به پایان عصر انقالب، 
قرار گرفتن در عصر جمهوری اســالمی و بنابراین، 
داشــتن ســاحت عرفی و نه انقالبی و رسالت مدار 

معتقد بودند. دیدگاه ها و مواضعی که یا خواســتار 
کم رنگ شدن یا حذف ارزش ها و شیوه های انقالبی 
در ساحت سیاست گذاری و عمل در کشور هستند، 
چنین نگاهی نسبت به انقالب اســالمی دارند. از 
قبیل این دیدگاه ها می توان به مخالفت با حمایت از 
مقاومت اســالمی، تمایل به ادغام در نظام جهانی، 
کنار گذاشتن برخی داعیه های ارزشی ـ ایدئولوژیک 
انقالب اسالمی مانند استکبارستیزی و... اشاره کرد.

 B قرائت تکاملی از انقالب اسالمی
در مقابل نگاه ترمیدوری نسبت به انقالب اسالمی، 
نگاه »تکاملی« وجود دارد که معتقد به پایان ناپذیری 
انقالب اسالمی و تداوم حرکت تکاملی آن تا رسیدن 
به سرمنزل مقصود اســت. اصولگرایان، نهادهای 
انقالبــی و در رأس همه  آنهــا، رهبری نظام، چنین 
نگاه و تحلیلی نســبت به انقالب اســالمی دارند. 
در این راستا، رهبری ضمن تبیین »هندسه انقالب 
اســالمی« و عناصر هفت گانه  آن، شــاخص های 
پنج گانه  انقالبی گری را تبیین کرده و تأکید دارند که 
انقــالب و انقالبی گری برای همــه  دوران ها بوده و 
»انقالب یک رود جاری است«. حتی صدور بیانیه  
گام دوم انقالب اسالمی از سوی رهبری را می توان 
در راستای تأکید ایشــان بر نگاه تکاملی به انقالب 

اسالمی و رد نگاه ترمیدوری دانست. 
تأکیــد معظم له بــر »نظریه نظام انقالبــی« از یک 
سو نشان می دهد انقالب اســالمی ایران، انقالبی 
در حال شــدن اســت و آرمان های آن با مرور زمان 
کهنه و بی اعتبار نمی شــود و بنابراین، به سرنوشت 
انقالب های دیگر مبتال نخواهد شد. از سوی دیگر، 
رهبر معظم انقــالب وقتی فرآینــد تحقق اهداف 
انقالب اسالمی را تشــریح می کنند که از انقالب 
اسالمی آغاز می شود و باید با ایجاد نظام اسالمی، 
دولت اســالمی و جامعه اسالمی، زمینه ساز تحقق 
تمدن نوین اسالمی باشد، درواقع، به طور صریح، 
می خواهنــد این نگاه تکاملی به انقالب اســالمی 
را تشــریح کنند و این نکته مهــم را تبیین کنند که 
انقالب اسالمی، انقالبی رسالت محور است و در 
راستای تحقق رسالتش، باید به صورت گام به گام و 

مرحله ای، سیر تکاملی خود را بپیماید. 
یکی از مهم تریــن رازهای تأکیــدات رهبر معظم 
انقالب بر انقالبی بــودن،  انقالبی ماندن، انقالبی 

عمل کردن، تبیین خطوط و هندسه اصلی انقالب، 
تأکیــد بر جهــاد کبیــر در مقابل اســتکبار، تبیین 
شــاخص های اصلی انقالبی گری و... در سال های 
اخیر نیز در اینجا نهفته اســت که ایشان می خواهند 
بر این سناریو که انقالب اســالمی را در پایان خط 
خود می داند و معتقد است ترمیدور انقالب اسالمی 

فرارسیده است، خط بطالن بکشند.
بنابراین، از این دیدگاه، انقالب اسالمی یک انقالب 
تکاملی و نه ترمیدوری اســت؛ زیــرا آرمان های آن 
آرمان هایی تاریخ مصرف دار نیستند و اینگونه نیست 
که سیل گذر زمان، آرمان های این انقالب را با خود 
ببــرد. عالوه بر این، مردم انقالبــی و رهبر انقالبی 
نیز همواره پاســدار آرمان های این انقالب هستند و 
اجازه تخطی از آرمان های انقالب را به هیچ کسی 
نمی دهند؛ زیرا انقالب در مکتب انقالب اسالمی، 
»صیرورتی دائمی« و ضرورتی همیشگی است. از 
این رو، این انقالب، انقالبی تکاملی است که خود 
را در »مســیر شــدن« و نه پایان می داند. مگر آنکه 
آرمان هــای انقالب تحریف شــود و افراد انقالبی 
و کنش های انقالبی طرد و به حاشــیه رانده شوند. 
برهمین اســاس است که دشمنان انقالب نیز سعی 
در تحریف انقالب و تضعیــف نهادها و نیروهای 

انقالبی دارند. 
در توضیــح یــا تحریر محــل نــزاع نگاه های 
ترمیــدوری و تکاملی به انقالب اســالمی باید 
گفت، ترمیدورگرایان معتقدند انقالب اسالمی 
بــه پایان خط خود رســیده، دچار بازگشــت به 
گذشته شــده و در یک کالم، از تب و تاب افتاده 
اســت. بنابراین، ارزش ها و شــیوه های آن نباید 
در حوزه های اقتصادی، سیاســی، فرهنگی و... 
راهنمــای عمل و کنش گــری عامالن و حامالن 
اجتماعی قرار گیرد. در نقطه مقابل، تکامل گرایان 
با اذعان به رســالت محوری و نگاه تمدنی و سیر 
مراحل تکامل انقالب اسالمی معتقدند، ترمیدور 
 
ً
سرنوشت محتوم انقالب اسالمی نیست و اتفاقا
ریشه  مشکالت کشور در بی توجهی به ارزش ها 
و شیوه های انقالبی است. بنابراین، در منظر اینها 
عمل به ارزش ها و شــیوه های انقالبی هم الزمه  
حل مشکالت کشــور اســت و هم آن را الزمه  

تحقق فرآیند انقالب اسالمی می دانند.  

جهاد تبیین و روشــنگری در ســال های اخیر 
در بیانات رهبر معظم انقالب اســالمی، امام 
خامنه ای)مدظله العالی( بارهــا و بارها مورد 
تأکید و اشــاره قرار گرفته اســت. رهبر حکیم 
انقالب به موازات شیفت راهبرد مواجهه  نظام 
سلطه با جمهوری اســالمی ایران از روندها و 
رویدادهای جنگ های سخت و نیمه سخت به 
جنگ نرم و شناختی در سال های اخیر، همواره 
بر تغییر آرایش تدافعی و تهاجمی برای مقابله 
و مواجهه با دشــمنان انقالب در بســتر جهاد 
تبیین تأکیــد و ابعاد مختلــف آن را توصیف 
کرده اند. البته واژه »تبیین« محصول اندیشه و 
ادبیات اسالمی و قرآنی است از این رو، تبیین 
به وفور در بیانات رهبران و اندیشمندان انقالب 
اســالمی از جمله بنیانگذار انقالب حضرت 
امام خمینــی)ره( و شــهید مطهــری و امام 
خامنه ای به کار رفته است. رهبر معظم انقالب 
در سال 1395 در دیدار با قاریان و حافظان تبیین 
را همسنگ باالترین ارزش ها در اسالم، یعنی 
جهاد قرار داده و می فرمایند: »این روشــنگری 
جهاد است. جهاد فقط شمشیر گرفتن و جنگ 
کردن در میدان قتال نیست؛ جهاد شامل جهاد 
فکری، جهاد عملی، جهاد تبیینی و تبلیغی، و 
جهاد مالی است.« ایشان همچنین در سال اخیر 
به صورت صریح از قطعی و فوری بودن فریضه 
جهاد تبیین سخن به میان آوردند. این فرمان از 
جانب رهبــری، خطابی عمومی که همه افراد 
جامعه در جنگ رســانه ای دشمن علیه اسالم، 
نظام جمهوری اسالمی و حقایق و دستاوردهای 
مرتبط با انقالب اسالمی مردم ایران، مخاطب 

آن هستند و می توانند ایفای نقش کنند؛ اگرچه 
مســئوالن در این زمینه وظایف سنگین تری بر 
دوش دارند. اگر در مفاهیم بلند دینی و اسالمی 
با تعمق بیشتری توجه کنیم، مشاهده می کنیم 
 پیامبران بــرای تبیین آمده اند؛ تبیین 

ً
که اصوال

حقایق عالم، تبیین وجود خود انســان، تبیین 
ظرفیت های انسان، تبیین راهی که باید برود. به 
همین جهت، یکی از نام های قرآن کریم »بیان« 
اس«؛ قرآن تبیین کننده ای  ا َبَیاٌن ِللنَّ

َ
است: »َهذ

برای مردم اســت. انقالب اسالمی هم نتیجه 
تبیین گســترده و عمیق بود که در جامعه شکل 
گرفت. حضــرت امام)رحمةالله علیه( حقایق 
کشــور و اســالم را تبیین کرد و واقعیاتی را که 
در رژیــم پهلوی اتفاق می افتــاد و آنها مخفی 
می کردند، مورد روشنگری قرار داد؛ بنابراین، 
تبیین مبنــای تفکر انقالب اســالمی و امتداد 
آن اســت؛ یعنی اگر بخواهیم جامعه در مسیر 
پیشــرفت و تعالی حرکت کنــد، این حرکت 
بــدون حضور مردم ممکن نیســت. پس از به 
پایــان رســیدن مباحث ریزش هــای انقالب 
اسالمی، با توجه به ضرورت بحث جهاد تبیین 
بر آن شدیم تا طی سلسله مقاالتی مسئله جهاد 
تبیینــی را از نگاه رهبر معظــم انقالب تحت 
عناوینی، همچون مفهوم شناسی جهاد تبیین، 
اهمیت جهاد تبیین، آثار و ثمــرات، الزامات 
این امر مهم، روش و راه های به انجام رساندن 
این واجب فوری و موضوعات نیازمند تبیین و 
همچنین تبیین وظایفی که قشــرهای مختلف 
جامعه در به انجام رساندن این واجب قطعی بر 

عهده دارند، به رشته تحریر درآوریم. 

   تبیین    

 
نفــوذ ادراکی در دنیای امــروز یکی از 
چهره های زیرین و پیچیده سیاست در 
روابط بین  الملل است. یکی از راهبردهای این نوع 
نفوذ، دســتکاری اطالعات و اخبــار به صورت 
حرفه  ای اســت. خلق و جعل اطالعات یکی از 
تکنیک های مهم دســتکاری اطالعات اســت؛ 
 با اطالعات نادرســت همراه 

ً
خبرهایی که عمدا

اســت. پروفســور موالنا مثال جالبــی را درباره 
آمیختگی دروغ و حقیقت از طریق رســانه هایی، 
نظیر CNN، BBC و voa صدای آمریکا زده است. 
این رسانه ها با چیدن یک سفره خوب و پر زرق و 
برق از انواع اخبار و گزارش در قهوه شما یک مقدار 
گرده سمی هم می ریزند و شما مسموم می شوید.
)خلیــل زاده، 1388: ۲3( جایابــی شــبکه های 
اجتماعی مجازی در زندگی جوامع و گرایش مردم 
به اخبــار جعلی بیش از اخبار واقعی)براســاس 
تحقیقات مؤسسه ماساچوست( بسترهای بکری را 

برای عملیات نفوذ ادراکی فراهم کرده است. 
بــا این مقدمه، گفتنی اســت جبهه گســترده 
رسانه ای مدت هاست برای فروریزی اعتماد ملت 
ایران به این راهبرد می پردازد. برای نمونه، انتشار 
تصاویر جعلی بدرفتاری با مهاجران افغانستانی یا 
ویدئو کلیپ هایی جعلی را می توان در این راســتا 
نام برد. مهم ترین منابع تولید و نشر اخبار جعلی 
در باره ایران وب ســایت های وابســته به دولت ها 

و حکومت هــا و نهاد های حکومتــی مخالف و 
زنجیره ای »بی بی سی«  معاند همانند رسانه های 
انگلیــس،VOA« « یا تلویزیون صــدای آمریکا، 
»ایران اینترنشنال«)وابســته به آل ســعود(، شبکه 
رســانه ای »من و تو« )وابسته به بهائیان بریتانیا(، 
»دویچه ولــه« یا رادیو صدای آلمان، »یورو نیوز« 
)وابسته به اتحادیه اروپا(، »رادیو ملی فرانسه« یا 
)rfi وابسته به دولت فرانسه(، »رادیو زمانه« )وابسته 
به سرویس اطالعاتی هلند( و رسانه ها و شبکه های 
مجازی ضد انقالب است که اخبار جعلی یا »فیک 

نیوز«ها را به طور هماهنگ تولید می کنند.
نکته حائز اهمیتی که درباره خبرهای جعلی 
وجــود دارد، این اســت که این نــوع اخبار از 
منابع نامعتبر به ســادگی مورد پذیرش جامعه 
قرار نمی گیــرد؛ از این رو بازیگران نفوذ، روش 
خبرشویی را برای انتشار خبر جعلی و افزایش 
ضریب پذیــرش آن در جامعه هــدف به کار 
می برنــد. در این روش تالش می شــود اخبار 
جعلی از منابع سیاه )نامعتبر یا ناشناخته( در یک 
فرآیند مدیریت شده، به منابع خاکستری )نیمه 
معتبر و نیمه شــناخته( و از خاکستری به سفید 
 معتبر و شناخته شــده( منتقل و بازنشر 

ً
)نسبتا

شود. مثال روشن این روش، نشر اخبار دروغین 
کشته شدگان فتنه سال 1388 است که ابتدا در 
فیس بوک، توئیتر و باالتریــن بدون ذکر منبع، 
ســپس از طرف روزنامه های زرد یا سیاسیون 
درجه دو و در ایســتگاه آخــر در خبرگزاری ها 
و  زنجیــره ای  و  سراســری  روزنامه هــای  و 
قدیری  یافــت.)ر.ک.  انعکاس  خبرگزاری ها 

ابیانه، همان: 1۰3(
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تفاوت سلوک در مشروطه

اندیشه سیاسی علما  و فقهای شیعی به دلیل 
وحدت اصول و ســیراب شدن همه آنها از 
مشرب اسالم، طبیعی است که اشتراکات 
و خروجی های یکسان و البته فراوانی داشته 
باشد؛ اما زمانی که دستاوردهای مشروطیت 
را بررســی می کنیم، تفاوت  در شــیوه ها و 
روش های اســتنباط احــکام و تکالیف از 
نصــوص دینی و ضعف در غرب شناســی 
و فقــدان و دوری منابــع اطالعاتی موجود 
در کانون تحوالت در ایــران برای علما را 
می توانیم عامالن ناکامی انقالب مشروطه 
بدانیم.  هدف همه علمــای حاضر اعم از 
موافق و مخالف نهضت مشروطه یکی است 
و آن، »حفظ اساس و بیضه اسالم« از گزند 
تطاول ها و انحراف ها و قرائت های مغلوط از 
دین مبین است. البته در روش های به کار برده 
شده تفاوت هایی دیده می شود و هر عالمی 
روش و شــیوه منحصربه فرد خــود را دارد. 
این موضوع، در تحقیق تازه حجت االسالم 
والمسلمین ســیدمصطفی محقق داماد با 
عنــوان »مکتب اجتهادی ســیدطباطبایی 
یزدی« مورد توجه قرار گرفته اســت. وی به 
ایــن تفاوت روش در دو اســتاد وقت حوزه 
 در قضایای مشــروطه در دو 

ً
نجف که اتفاقا

ســوی طیف رهبری دینی قرار دارند، یعنی 
آخوند خراسانی و سید یزدی در پیشگفتار 
این کتاب چنین اشــاره می کنــد: »تحول 
مکتــب فقهی نجف در آغــاز قرن معاصر 
توســط دو ستاره درخشــان فقاهت، یعنی 
مالمحمدکاظم خراسانی و سیدمحمدکاظم 
طباطبایی یزدی انجام گرفته است. هرچند 
بین روش اجتهــادی این دو بزرگوار تفاوت 
شــگرفی وجود دارد که در فتوا و ســلوک 
عملی و سیاسی آنها اثرگذار بوده است، اما 
به هر صورت تحــول مکتب فقهی مرهون 
این دو شــخصیت است.« ایشان در مقدمه 
کتاب اشــاره می کند که روش فقاهت سید 
یزدی ویژگی های مخصوص و ممتازی دارد 
که در بخش معامالت فقه اسالمی با روش 
اجتهادی عرف محور به نوآوری هایی دست 
یافته اســت که در مقایسه با فتاوای مشهور 
فقهای دیگر تفاوت روشنی دارد و می توان 
گفت سنت شــکنی کرده انــد. او در جبهه 
مبارزه با جهل و از ســویی در موضع گیری 
در برابر اجانب سرآمد عصر خویش بود. بر 
فقاهتش، کتاب عروه الوثقی و بر عرفانش، 
مناجات نامه بســتان راز و گلستان نیاز و بر 
سیاســتش، موضع گیری روشنگرانه وی در 
انقالب مشروطیت و نیز شهادت فرزندش 
در میدان نبرد با انگلیســی ها، بهترین گواه 

است. 
عالوه بر بحــث روش، در یک جمع بندی 
درباره مشــروطه خواهی حوزه  نجف که در 
رأس آنها آخوند خراســانی قرار داشــت، 
می توان دو آسیب مهم را نیز برشمرد که بر 
تفاوت ســلوک علمای وقت شیعه با وجود 
همه اشــتراکات در مبانی و اصول اسالمی 
دارند،  تأثیر گذاشــت. این دو آسیب مهم، 
عبارتنــد از: الف ـ ضعف غرب شناســی؛ 
ب ـ ضعف منابع اطالعاتی. دوری رهبران 
مشــروطه از کانون تحــوالت در ایران، و 
همچنین عدم شــناخت صحیح از »نظام 
مشروطه«ای که از ســفارت بریتانیا بیرون 
آمده بود و بیگانه هــا در صدد بودند آن را به 
صورت قالب نظام حکومتی جدید به مردم 
ایران تحمیل کنند، آسیب جدی به رهبری 
دینی مردم و خواســته آنها وارد کرد و از دل 
مشروطه سرانجام دیکتاتوری بیرون آمد که 
تنها منافع اربابان غربی خود را حفظ کرد. در 
اینجا راز بدبینی سیدیزدی و درستی تحلیل 

مخالفان مشروطه غربی رخ عیان می کند. 

سیامک باقری
دکترای علوم سیاسی

تکامل انقالب ترمیدور انقالب یا 
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فتح الله پریشان
دبیر گروه اندیشه

مصطفی قربانی
دکتری اندیشه سیاسی

جنگ روایت ها

یضه  همگانی فر
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یکی از کارکردهای بیت کوین، دســتیار شــدن برای 
مجرمان در جرم هاســت! البته منظور از بیت کوین، 
روش های بالک چین و ارزهای دیجیتال است و باید 
بگوییم خالفکاران برای خودشان ارزهای اختصاصی 
هم ابداع کرده اند! کالهبرداران با روش های گوناگون، 
از مســئله  ناشــناس بودن در دنیای بالک چین بهره 
می گیرنــد تا با کمــک رمز ارزها مبدأ ســرمایه های 

نامشروع خود را پنهان کنند.
سادگی پول شویی با اســتفاده از رمز ارزها نسبت 
به سایر روش ها، یکی از اصلی ترین دالیل محبوبیت 
بیت کوین در میان مجرمان و کالهبرداران است. دیگر 
پولشویی این نیست که مجرمان کیف هایی از پول را 
یواشکی از جایی به جای دیگر انتقال دهند و در آخر 
هم پلیس آنها را دســتگیر کند. به جای این روش های 
منسوخ، تبدیل پول های نامشروع به بیت کوین یا رمز 
ارزهــای دیگر از طریق صرافی های برخط و ســپس 
تبدیل آن رمز ارزها به پول نقد روشــی بسیار آسان تر 
و کم دردســرتر خواهد بــود. تراکنش های برخط در 
مرزهــای جغرافیایی محدود نمی شــوند و زحمت 
جابه جایی های فیزیکی پرخطــر پول ها را هم از بین 
می برد. عالوه بر این، رمز ارزها به دلیل ثبت نکردن نام 
کاربر در آدرس عمومی مورد استفاده در تراکنش ها، 
درجه ای از ناشــناس بودن را ارائــه می کنند که برای 

مجرمان سایبری ایده آل است.
البته خریــد و فروش بیت کویــن در ظاهر گمنام 
است، اما با ترفندهایی می توان به خریدار و فروشنده 
دســت پیدا کرد؛ به همیــن دلیل امــروزه مجرمان 
 در کارهای 

ً
رمزارزهایــی ایجــاد کرده اند که کامــال

خالف قابل استفاده است و به کوپن هایی تبدیل شده 
است که برای خرید و فروش سالح، موادمخدر و... 

باید از آنها استفاده کرد! اما با این حال برای وصل شدن 
جامعه بزرگ تر و پول شویی، مجرمان مجبورند هنگام 
پول شویی با استفاده از بیت کوین روش های گوناگونی 
برای جلوگیری از شناسایی شدن خود استفاده  کنند تا 
 
ً
مبدأ اصلی و مقصد این تراکنش های نامشروع را کامال
پنهان کنند؛ این یعنی اگر شــما فرد عادی هستید و به 
صورت عادی بیت کوین بخرید، مراجع قانونی متوجه 
خواهند شد و برای گمنامی به روش های اضافی نیاز 

است.
میکســرهای بیت کویــن، دارایی هــای دیجیتال 
نامشــروع و مشروع را از چند آدرس مختلف پیش از 
عرضه  مجدد آنها به کیف  پول ها یا آدرس های مقصد، 
با یکدیگر ترکیب می کنند. این فرآیند ترکیب دارایی ها 
باعث افزایش درجه  ناشناس ماندن تراکنش ها خواهد 
شــد، بنابراین مجرمان اغلب برای پنهــان کردن رد 
انتقال دارایی های خود به کســب وکارهای مشروع یا 
صرافی های بزرگ از ایــن روش بهره می گیرند. این 
کار شبیه پول شویی در دنیای واقعی است، با پول های 
کثیف تابلوی نقاشی گرانقیمتی می خرید و بعد آن تابلو 

را مجدد می فروشید!
روش دیگر صرافی ها هســتند، اگرچه بســیاری 
از صرافی هــای بزرگ دنیای رمــز ارزها قوانین ضد 
پول شویی و شناســایی کاربران را به کار گرفته اند، اما 
خیلی از صرافی های غیرمعتبــر فرآیند احراز هویت 
را انجام نمی دهند. هنگامی کــه یک رمز ارز در یک 
صرافی نامعتبر مکرر به رمز ارز دیگری تبدیل شــود، 
به  مرور به یک دارایی تمیز تبدیل می شود. این فرآیند 
به کالهبرداران اجازه می دهد با کمک ســرویس های 
میکســینگ، دارایی نامشروع خود را با امنیت به یک 

کیف پول خارجی انتقال بدهند.
راهکار دیگر، پلتفرم های شــرط  بندی است که 
اغلب از دریافت بیت کوین یا سایر رمز ارزها به عنوان 
روش پرداخت پشتیبانی می کنند و همین موضوع آنها 
را به یکی از مقاصد مورد عالقه  کالهبردارانی تبدیل 
کرده  اســت که از رمز ارزها برای پول شویی استفاده 

می کنند.
یکی دیگر از روش ها که پراستفاده است، خدمات 
مخفی ســازی اســت! با توجه به اینکه تراکنش های 

بیت کوین و ســایر رمز ارزها در بالک چین های مورد 
 می توان منبع اصلی 

ً
استفاده  آنها ثبت می شوند، معموال

را ردیابی کــرد. به همین دلیل، بعضــی از مجرمان 
ســایبری از سرویس های مخفی ســازی هویت برای 
پنهان کردن منبع دارایی خود استفاده کرده و ارتباطات 
میان تراکنش های بیت کویــن را قطع می کنند. مردم 
عادی به دلیل حفظ حریم شخصی از این سرویس ها 
اســتفاده می کنند، اما کالهبرداران با سوء استفاده از 
این موضوع از قابلیت این ســرویس ها برای اهداف 

مجرمانه  خود بهره می گیرند.
بیت کوین شکلی از روش های پرداخت در دنیای 
دیجیتالی امروز است که به مرور جای خود را در میان 
مردم خواهد یافت، اما باید توجه کنیم  این روش ها، 
در ذات خود ارزشــی را تولید نمی کنند و ارزش شان 
ناشــی از اقبال مردم و توجه به آنهاست. بیت کوین و 
چندین هزار رمز ارزی که امروزه وجود دارند، شکلی 
از کالهبرداری مدرن هستند که شماره بعد، درباره آن 

توضیح خواهیم داد، ان شاءالله.

مجازستانزندگی

   دانش بنیان       نرم افزار       پژواک    

یک شــرکت دانش بنیان موفق 
به تولید دســتگاه تصفیه هوای 
نانویی در کشور شد.  هوشمند 
این دستگاه مجهز به سیستم پنج 
ضدعفونی  و  تصفیه  مرحله ای 
هوا شــامل پیش فیلتــر اولیه، 
پالسمای ســرد اتمسفری و...
است که به کاهش 95 درصدی 
ویــروس کرونــا، 99 درصدی 
باکتــری، 98 درصــدی قارچ 

و 95درصــدی ریزگردها کمک می کند. بــرای صادرات این 
محصول، نمونه های اولیه به کشــورهای تاجیکستان، روسیه، 
ترکیه و ازبکستان ارسال شــده و تفاهم نامه ها و مذاکراتی نیز 

برای صادرات به این کشورها انجام شده است.

 هوای نانویی!
تصفیه هوشمند هوا

از عرضه مرورگر  اوپرا  شرکت 
کریپتوی خود خبــر داده که به 
از خدمات  بهره گیــری  منظور 
رمزارز اســت و ایــن مرورگر 
برای کسانی که از قبل با ارزهای 
رمزنگاری شــده آشنا هستند و 
با  کــه می خواهند  تازه واردانی 
این محیط آشــنا شوند، ساخته 
شده  است. کیف پول رمزنگاری 
داخلــی این برنامــه از فناوری 

بالک چین اتریوم، Polygon و Celo پشــتیبانی می کند و اپرا 
قصد دارد اکوسیستم های بیشتری را در آن ادغام کند. کاربران 
می توانند ضمن خریداری ارز دیجیتال، توکن های پشــتیبانی 

شده را ارسال و دریافت کنند.

رمزارزی ورگر  مر
ایده جدید اوپرا

»کاناپه« یک پلتفرم محتوایی 
کودک با کلی فیلم، ســریال، 
انیمیشــن و بــازی اســت. 
در کاناپه شــما بــه محتوای 
ویدئویــی روز و بازی هــای 
متنــوع دسترســی دارید. به 
زودی داســتان و قصه هم به 
این برنامه اضافه خواهد شد. 
هدف گروه ساخت این برنامه 
این اســت که کلیه محتوای 

تفریحی و آموزشی مورد نیاز بچه ها را یکجا جمع کرده تا 
کودک شما به راحتی به همه آنها دسترسی داشته باشد. این 
برنامه که به تازگی منتشر شده، مورد استقبال کاربران قرار 

گرفته است.

کاناپه
پلتفرم محتوایی کودک

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس:  دفاع از 

قدس شریف عامل اتحاد امت اسالمی 
اســت. نه جنایت صهیونیســت ها و نه 
خیانت خائنان، ذره ای از همت بلند مردم 
فلسطین در دفاع از حرم ابراهیمی نکاسته 
اســت. همه امت اســالمی و آزادگان 
جهان در مقابله با هرگونه شــرارت علیه 
فلسطینی  کنار مقاومت  مسجداالقصی 

خواهند ایستاد.

ارکان  مجتبی توانگــر، نماینده مجلــس: 

قــوای  از  اعــم  مختلــف حاکمیــت 
قانون گذاری، قضائیه و مجریه و یا سایر 
نهادها اگر بخواهند کاری در حوزه فضای 
مجازی انجام دهند، باید طبق حکم رهبر 
معظم انقالب از مجرای شــورای عالی 
فضای مجازی باشد. نامه آقای قالیباف 
هم در همین راستاســت؛ ایــن اقدامی 
 برای تصویب قانون 

ً
معمول  است و مثال

اقدام راهبردی بــرای لغو تحریم ها نیز، 
چارچوب های تدوین قانون در هماهنگی 

با شورای عالی امنیت ملی تدوین شد.

علــی بهادری جهرمی، ســخنگوی دولت: 

در حالــی که انگلیس با ادعاهای حقوق 
بشری قصد دارد پناهجویان را به روآندا 
بفرستد، ایران ســال ها حتی در شرایط 
تحریم و بدون کمک های رایج بین المللی 
میزبان مهاجران و پناهجویان افغانستانی 

بوده است.

وحید یامین پور، فعال مجازی: تســهیالت 

مســکن جوانان دو برابر شــد. هرچند 
معلوم نیســت زمانی که وام را می گیرید 
قیمت مســکن چه رکوردی زده، ولی با 
توجه به میزان سپرده گذاری، فرصت بدی 
نیست. جوانان 18 سال به باال می توانند 
حســاب باز کنند و بین 5 تا 15 سال بعد 

وام را بگیرند.)سود بین 6 تا 9 درصد(

 بدعهد 
ً
مسعود براتی، تحلیلگر:  آمریکا ذاتا

اســت. هم در رابطه با کشورها بد عهد 
 
ً
اســت و هم در رابطه با نهادهای ظاهرا

بین المللی که در خاکش هســتند. فرقی 
هم بین ترامپ و بایدن ندارد. به نظرم لغو 

شدن این سفر خیرش بیشتر است.

نیمــا کاظمــی، کاربــر فضای مجــازی: 

فدراســیون جهانی والیبــال،  در اقدامی 
عجیب و سیاســی اوکراین را جایگزین 
روسیه در مسابقات قهرمانی مردان جهان 
کرد. تجربه اوکراین به برخی داخلی ها 
نشان داد، چگونه ســازمان های جهانی 
در اختیار منافع غرب اســت. حال همه  
استانداردهای دوگانه غرب و سازمان های 

ورزشی را می توانید در یمن ببینید.

جواد نیکی ملکی، فعال رسانه ای:  نام شهید 

نســیم افغانی از بزرگ تریــن نمادهای 
برادری ایران و افغانستان است از لشکر 
5 نصر خراسان به جبهه های دفاع مقدس 
اعزام شد. مفقوداالثر بود تا سال گذشته 
که پیکرش تفحص شــد، امــا اثری از 
خانواده اش یافت نشد. پیکر مطهرش بر 
دوش ملت ایران تشییع و در آغوش حرم 

امام رضا)علیه السالم( تدفین شد.

رضا سراج، کارشــناس مسائل سیاسی: آیا 

جنگ اوکرایــن و پیروزی های مقاومت 
در منطقه بــه عنوان دو پیشــران، تغییر 
در هندســه و نظم جهانی را ُپرشــتاب 
می سازد؟ چه تصویری از هندسه و نظم 
جهانی می توان ترسیم کرد؟ رهبر معظم 
انقالب در ۲۲ مــرداد 1391 فرمودند: 
»وضعیتی کــه امروز در دنیاســت یک 
وضعیت تحول اســت. اوضاع جهان در 
حال تبدیل شــدن به یک شکل جدید و 

هندسه جدید است.«

محمد صالح نادری    نکته گرام    
دبیر گروه رسانه

وقتی وارد یک پایگاه اینترنتی می شوید، قفل 
امن بودن را کنار نشــانی آن پایگاه در مرورگر 
می بینید و دیگــر با خیال راحــت هرچه رمز 
و اطالعــات امنیتی داریــد، وارد کرده و خیال 
 برقرار اســت؛ اما آیا 

ً
می کنید که امنیت کامال

 امن هســتید؟ برخــالف تصور عمومی 
ً
واقعا

کاربران، همیشه هم گواهینامه های امنیتی برای 
دریافت تأییدیه، مراحل سختی را طی نکرده اند 
و شاید با کمترین پیگیری ها به ثبت رسیده اند. 
شــاید یکی از این گواهینامه هــا برای وبگاهی 
دریافت شــده باشــد که در عمــل اطالعات 
کاربران را ســرقت می کند. نکتــه دیگر اینکه 
مراکز و مراجع بسیاری در سراسر دنیا هستند که 
به کار صدور گواهینامه مشغولند و هر یک از آنها 

می توانند برای هر پایگاهی گواهی صادر کنند.
حتی مهم تــر از همه اینهــا، مراکز صدور 

گواهی امنیتی بــرای پایگاه های اینترنتی، خود 
قابل هک شدن هستند! فرض کنید یکی از این 
مراکز هک شــود و گواهی هــای جعلی صادر 
کند، در این صورت تمــام اطالعاتی که خیال 
کرده اید رمز شــده در یک پایگاه وارد کرده اید، 
همگی در اختیار هکرها قرار گرفته است! ما با 
اعالم چنین نمونه هایی قصد نداریم باعث ترس 
و واهمه شما از حضور در فضای مجازی شویم؛ 
اما از ســوی دیگر، هر ســاله روش های مورد 
استفاده هکرها افزایش می یابد. پس کاربران به 
هیچ چیز و هیچ کس نباید اعتماد کنند و سعی 
کنند که همیشــه یک ضد ویروس که بر امنیت 
اینترنتی شان هم نظارت دارد، بر روی رایانه خود 
نصب داشته  باشند. هرچند به ضدویروس هم 
امیدی نیست، اما داشتن زره در جنگ، بهتر از 

نداشتن آن است!

   رسانه      سایبر    

جنگ نرم به هر گونه اقدام روانی و تبلیغاتی 
گفته می شود که هدف آن جامعه یا گروه است 
و عمده تفاوت آن با جنگ ســخت )نظامی(، 
عدم درگیری و اســتفاده از سالح های نظامی 
اســت؛ زیــرا در جنگ نــرم از ســالح های 
تبلیغاتی و اعتقادی اســتفاده می شود؛ به تعبیر 
دیگر جنگ نرم اســتفاده دقیق و طراحی شده 
از تبلیغات و ابزارهای مربوط به آن اســت، به 
منظور تأثیرگذاری بر عقاید، فرهنگ، سیاست، 
احساســات، تمایــالت، رفتــار و مختصات 
فکری دشمن با توسل به شیوه هایی که موجب 
پیشرفت مقاصد امنیت ملی می شود. جنگ نرم 
مسئله نوینی نبوده و از سبقه تاریخی برخوردار 
است، این گونه که در ابتدا چهره ساده ای داشته؛ 
یعنی به صورت شــایعه پراکنی، دروغ و اهانت 
بوده اســت؛ اما با گذشــت زمان و تحوالت و 

پیچیدگی های روزافزون اجتماعی، این رویکرد 
نیز پیشــرفت کرده و از پیچیدگــی، ظرافت و 
تأثیرگذاری بیشتری برخوردار شده است، حال 
این تفکر که حمله رسانه های مخالف به جبهه 
جمهوری اســالمی ایران در جنگ نرم از سال 
1388 )پس از انتخابات ریاســت جمهوری ( 

آغاز شده، تفکری اشتباه است.
ازآنجایی که دشمن بر اساس تجربه دریافته 
اســت که تغییر نظام و افکار عمومی، دیگر به 
هیچ عنوان با روش هایی از قبیل جنگ نظامی 
و زور تحقــق نمی یابد؛ به طراحی جنگ نرم و 
اشاعه تفکر لیبرال دموکراسی پرداخته و چون 
این نــوع جنگ هنوز هم تا حــدودی در میان 
مردم ناشناخته اســت، خیلی ها به خطرهای 
این جریان واقف نیســتند. در شــماره آینده، 

ویژگی های جنگ نرم را می گوییم.

جنگ نرم HTTPS کامال امن است؟

پول شویی در هزاره سوم!
بیت کوین چگونه به کمک مجرمان می آید؟
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سیاست
۱۳

 پرواز قیمت کاغذ 

 
خدمات چاپ، کاغذ، زینک و جوهر که 
مواد اصلی چاپ کتاب هستند، همگی در 
فاصله قبل و بعد از آغاز 14۰1، با افزایش 
قیمت روبه رو شده اســت؛ در حالی که 
افزایش قیمت ها در ســال گذشته سبب 
شــده بود تا میانگین قیمــت کتاب های 
منتشر شده در سال 14۰۰ به بیش از 57 
هزار تومان برسد و با توجه به روند افزایش 
قیمت ها، قیمت کتاب باز افزایش خواهد 
یافت؛ موضوعی که هم به ضرر مردم، هم 
ناشران و هم نویسندگان تمام خواهد شد. 
قیمت تمامــی ملزومات چاپ کتاب 
مدام در حال افزایش است؛ فقط در یک 
نمونه، قیمت کاغذ از بنــدی 73۰ هزار 
تومان در اســفندماه گذشته به 84۰ هزار 
تومان در فروردین ماه رسیده است؛ قیمت 
خدمات چاپ هم حدود ۲۰ تا 4۰ درصد 
افزایش را تجربه کرده و این در حالی است 
که با حذف ارز ترجیحــی برای واردات 
کاغذ، افزایش قیمــت ارز و البته افزایش 
قیمــت حمل ونقل و کارگــر، پیش بینی 
می شود قیمت کاغذ بیش از این مقدار هم 

افزایش یابد. 
با روند افزایش قیمت ها، بدون شــک 
قیمت نهایی کتاب نیــز افزایش خواهد 
یافت. میانگیــن قیمت کتاب در ســال 
گذشــته به 57 هزار تومان رسیده بود که 
نسبت به ســال 1399 حدود ۲7 درصد 
افزایش را نشان می دهد. اگرچه در مقایسه 
با قیمت بسیاری از کاالها، 57 هزار تومان 
چندان باال به نظر نمی رسد؛ اما تهیه ماهانه 
دو تا سه کتاب در سبد خانوار اعم از کتاب 
کودکان و بزرگســاالن، می تواند ســهم 
بسزایی در هزینه های خانوار ایجاد کند. از 
سوی دیگر، با وجود افزایش چند برابری 
کاغذ و سایر ملزومات چاپ و نشر کتاب، 
ناشــران رغبت چندانی به افزایش قیمت 
نهایی کتاب ها ندارند و تالش می کنند با 
کاهش سود و هزینه های سربار، از افزایش 
قیمت کتاب ها جلوگیری کنند تا مخاطبان 
باقی مانده را نیــز بتوانند حفظ کنند؛ اما 
مشکل اینجاست که با افزایش هزینه ها، 
سهم پرداختی به کتاب های تألیفی کاهش 
یافته و به همین نسبت، تعداد کتاب های 
ترجمه به نحــوه قابل مالحظه ای افزایش 
یافتــه اســت. ترجمه هایی کــه البته در 
 از ســر تفنن یا 

ً
بســیاری از موارد، صرفا

رزومه سازی از سوی مترجم کم تجربه و 
نابلد صــورت می گیرد و کیفیت چندانی 
هم ندارد. ادامه این روند، کم کم مؤلفان 
را از نوشــتن کتاب های خوب و ماندگار 
دور می کند و مترجم های قوی دست نیز 

شرایط کار را از دست می دهند. 
کاهش هزینه های کتاب باید به صورت 
جــدی مورد توجــه قرار گیــرد؛ اگرچه 
مسئوالن وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
قول جدی برای رفع مشــکل کاغذ داده 
بودند؛ اما مشکل، نه تنها برطرف نشد که 
تحت تأثیر حذف ارز ترجیحی و افزایش 
قیمت ارز، عمیق تر هم شــده اســت. در 
این وضعیت، برای ســرپا ماندن ناشران، 
نویسندگان و مترجمان از یک سو و حفظ 
مخاطبان کتــاب در بازار چــاره ای جز 
حمایت دولت از بازار چاپ و نشر نیست. 
اگر قرار باشد روند افزایش قیمت ها ادامه 
داشته باشــد، قیمت کتاب ها هم افزایش 
خواهد یافــت و کتاب از ســبد خانواده 
حذف خواهد شد. حاال باید منتظر ماند 
و دید که در نمایشگاه کتاب تهران که قرار 
است بعد از دو سال برگزار شود، استقبال 
مردم از کتاب هــای گران قیمت، چگونه 

خواهد بود؟

فرهنگ

یادداشت 

   کتاب       فیلم سینمایی    

چاپ دوم کتــاب »برپا« روایت 
زندگی اصغر بمانی معلم، هنرمند 
و مربی پرورشی دهه شصت یزد 
اســت که تحقیــق و تدوین آن 
برعهده سیدمرتضی میرعزآبادی 
بوده، در ۲7۲ صفحه، شمارگان 
1۲۰۰جلــد و با قیمت 55 هزار 
تومان در انتشارات راهیار منتشر 
شــده اســت. عالقمندان برای 
تهیه آن، عالوه بر کتابفروشی ها، 

می تواننــد از طریق صفحات مجازی ناشــر raheyarpub @ و 
پایگاه اینترنتی vaketab.ir نسبت به تهیه کتاب اقدام کنند. پیش 
از این نیــز کتاب های »خانم مربی«، »دختر تبریز«، »مربای گل  

محمدی«، از طریق انتشارات »راه یار« منتشر شده بود.

پا بر
خاطرات یک معلم دهه شصتی

چاپ دوم »ناتا« رمانی تاریخی ـ 
مذهبی از صدر اسالم که بردگی 
دختری از کودکی تا همسایگی 
با اهــل بیــت)ع( را به تصویر 
می کشــد، از ســوی انتشارات 
شــهید کاظمی روانه بازار نشر 
شد. رمان »ناتا« که به قلم زهرا 
باقری به رشــته تحریر درآمده. 
زندگــی ناتــا از قبــل از ظهور 
اسالم آغاز می شود و تا شهادت 

حضرت زهرا)س( ادامه دارد. در حقیقت نویسنده با سوژه ای 
جذاب احواالت زنان قبل و بعد از اســالم را بیان می کند؛ از 
حقوق فردی و اجتماعی آنهــا گرفته تا جایگاه آنها در خانواده 

و جامعه.

ناتا
چاپ دوم یک رمان تاریخی

فیلم سینمایی»ِهناس« به کارگردانی 
تهیه کنندگــی  و  دارابــی  حســین 
محمدرضا شــفاه، متقاضــی اکران 
در عید سعید فطر بوده و در صورت 
تصویب شــورای صنفی، نمایش در 
ســبد اکران عید فطر حضور خواهد 
داشــت. »ِهناس« به معنای »نفس« 
دومین ساخته حســین دارابی، راوی 
بخشــی از زندگی همســر شــهید 
داریوش رضایی نژاد از دانشــمندان 

شهید هسته ای کشورمان شده است. مریال زارعی، بهروز شعیبی، وحید 
رهبانی، سولماز غنی، امین میری، علیرضا نایینی و کوثر حیدری )هنرپیشه 
خردسال( با هنرمندی سیاوش طهمورث در این فیلم  نقش آفرینی کرده اند. 

ِهناس محصول سازمان سینمایی سوره حوزه هنری است.

هناس
ساخته دارابی در اکران عید فطر 

شاهرخ صالحی 
روزنامه نگار

   برداشت    

خودمان! به  تلنگری 

 چند روز پیش هشتمین دوره انتخاب چهره سال 
هنر انقالب اسالمی از سوی حوزه هنری برگزار 
شــد و طــی آن، »عبدالحمید قدیریــان« چهره 
صاحب نام و پیشکســوت هنرهای تجســمی و 
آیینی، به عنوان چهره سال انتخاب و از وی تجلیل 
شد. تاکنون حوزه هنری طی هفت دوره، »چهره 
سال هنر انقالب« را معرفی و از برگزیدگان تجلیل 
کرده است؛ از جمله »مرتضی سرهنگی، مجید 
مجیدی، سیدمسعود شجاعی طباطبایی، حمید 
حســام، ابراهیم حاتمی کیا، حسن روح االمین و 

وحید یامین پور«. در این دوره هم، چهره منتخب 
که با نقاشــی های عاشورایی اش نقش مؤثری در 
احیای هنر تجسمی آیینی ایفا کرده، معرفی و از 

وی تجلیل شد.
اما نکته تأمل برانگیز در این زمینه، نوع واکنش 
برخی از رسانه های جبهه انقالب به نتیجه نهایی 
انتخاب چهره ســال هنر انقالب بــود که به نظر 
می رســد این نوع نگاه اگر اصالح نشود، ممکن 
است زمینه ســاز قضاوت  ها و رفتارهای سطحی 
در میدان فرهنگ و هنر انقالبی در آینده باشــد. 
این رسانه ها با نقد ساز و کار انتخاب چهره سال 
هنر انقالب ـ که شاید این نقد هم در نوع خودش 
سازنده و قابل توجه باشد ـ به طور مستقیم به این 

گزاره اشــاره کردند که چرا هادی حجازی فر را 
انتخاب نکرده اید! دلیل این اصرار را هم موفقیت 
فیلم ســینمایی »موقعیت مهدی« بــر روی پرده 
نقره ای و فروش بیش از 9 میلیارد تومانی آن عنوان 

کرده اند.
هرچند حجازی فر در نخســتین کارگردانی، 
بسیار خوب ظاهر شده و کار قابل تحسینی برای 
معرفی چهره شهیدان سرافراز باکری ارائه داده،  اما 
آنچه در اینجا باید به همه فعاالن فرهنگی و هنری 
جبهه انقالب گوشــزد کرد، خطر سطحی نگری 
در مواجهه با رویدادها و قطبی رفتار کردن در این 

حوزه است.
 اینکه با طرح مستقیم گزاره هایی از قبیل اینکه 

»چرا به جای فالنی، بهمانی را انتخاب نکردید؟« 
ســعی کنیم نظرات و عالیق شخصی خود را در 
فضای رســانه ای مطرح کنیم، فضای فرهنگی و 
هنــری جبهه انقالب را به ســمت قضاوت های 
شــتابزده و شــخصی و نگاه های سطحی سوق 
 این رویه، نامناســب و مخرب 

ً
می دهد و قطعــا

اســت؛  به ویژه اینکه، بنــای کار در رویدادهایی 
مانند انتخاب چهره ســال هنر انقالب، توجه به 
سابقه طوالنی نامزدها در تولیدات متمایز هنری 
در حوزه انقالب اســالمی و معــارف توحیدی 
 طوالنــی اقدام به 

ً
اســت که در یک دوره نســبتا

 جریان سازی و الهام بخشی با تولیدات خود کرده
 باشند.

حسین مهریزی
خبرنگار فرهنگی

   رمان    

نسیم اسدپور
دبیر گروه فرهنگ

هفته گذشــته آماری از فروش فیلم های نوروزی در 
رسانه ها منتشر شد که نشان می داد، یک فیلم اکشن 
امنیتی، با قــرار گرفتن در رده هــای باالی جدول 
فروش، توانسته است نظر مخاطبان را بیش از سایر 

فیلم ها به خود جلب کند. 
هر چند در سال های اخیر فیلم ها و سریال های 
امنیتی بیشتری تولید شــده، اما میزان فروش باالی 
»روز صفر« نشان می دهد مردم به چنین ژانرهایی 
نیز عالقه مند هستند؛ به ویژه موضوعاتی که اتفاقات 
واقعی پیرامون شان را نشــان می دهد؛ اتفاقاتی که 
گویای تالش مجاهــدان خاموش عرصه امنیت در 

کشورشان است. 
اما به جرئت می تــوان گفت، »روز صفر« یکی 
از موفق تریــن این فیلم هاســت؛ فیلمــی که حول 
محور یک قهرمان که مأمور امنیتی است و یک ضد 
قهرمانی که کاراکتر »عبدالمالک ریگی« )سرکرده 
معدوم گروهک تروریســتی جندالشیطان( است، 
طراحی و تولید شده اســت. هر چند شاید تجربه 
تولیدات امنیتی مانند سریال های »گاندو« و »خانه 
امن« یا فیلم ســینمایی »ماجرای نیمروز« نشــان 
می دهد که مخاطب بدش نمی آید و شــاید بیشتر 
هم اســتقبال می کند که قهرمان داستان، نه یک نفر 
بلکه یک گروه باشند؛ اما در »روز صفر« فقط یک 
مأمور امنیتی اســت که بار این »قهرمان« بودن را به 
 هم خوب از عهده این نقش 

ً
دوش می کشد و انصافا

برمی آید. 
در مقابل آن، ســاعد سهیلی است که با شمایل 
و جثه ای شبیه شخصیت واقعی ریگی، ضدقهرمان 
را به تصویر می کشــد و حسی که در بازی هایش به 
مخاطب القا می کند، خیلی خوب سر جای خودش 
نشسته است؛ او قرآن می خواند، حتی با محبت به 
نیروهایش نگاه می کند، اما مخاطب نمی تواند او را 
 نه به دلیل ذهنیت 

ً
دوست داشته باشــد و این صرفا

قبلی بیننده از اســم و ماجرای ریگی اســت؛ بلکه 

بازی خوب ساعد سهیلی است که اجازه نمی دهد 
مخاطب او را دوست داشته باشد؛ چراکه در پس هر 
سکانس می فهمد که در کل، با فردی خشن با عقاید 

وحشیانه تکفیری روبه روست.

 Bتقابل قهرمان و ضدقهرمان
یک نکته تأمل برانگیز این است که در »روز صفر«، 
ضدقهرمان بارهــا و بارها ایدئولــوژی خودش را 
فریاد می زند، به ویژه در میزانســنی که به اصطالح 

یــاران پیر و جوانش رو به رویش نشســته اند و او از 
آیات جهاد و جهنم و بهشت می گوید، اما در مقابل 
ریگی، از قهرمان داســتان هیچ گونــه ایدئولوژی 
صریح و مســتقیمی نمی  بینیم. این در حالی است 
که می دانیم مأموران امنیتی کشورمان که در فرهنگ 
انقالب اسالمی به درستی با عنوان سربازان گمنام 
امام زمان)عج( معروف شده اند، در چه مکتبی و با 
چه ایدئولوژی تربیت شده اند. این نکته فیلم دو وجه 
دارد؛ یک وجه مثبت که فیلم را غیرشعاری می کند 

و به آن خاصیت یک اثر ملــی را می دهد که حس 
غــرور را به هر مخاطب ایرانی ولــو با دیدگاه های 
سیاســی و ایدئولوژی  های متفاوت می دهد و وجه 
دیگر هم که چندان مناســب نیست، این است که 
باالخره باید بین یک قهرمان هالیوودی و دروغین در 
فیلم های آمریکایی یا مغرب زمین، با قهرمان هایی 
که ایرانی هستند و ایدئولوژی خاصی دارند، تفاوتی 
وجود داشــته باشد؛ چون در حقیقت ماجرا نیز این 
 همین تفاوت هاســت 

ً
تفاوت وجود دارد و اساســا

 کــه همیشــه چنیــن قهرمان هایــی را متمایــز
 می کند. 

البته یکی از نقدهایی که می توان بر کل فیلم وارد 
دانست، داشتن یک فیلمنامه شلوغ است. فیلمنامه ای 
شلوغ و هیجانی که داستان را با سر و صدا و شلوغ 
کاری آغاز می کنــد و آن را ادامــه می دهد، اما در 
 ضعیف و 

ً
نهایت با یک پایان بســیار خلوت و نسبتا

بی حال تمام می کند و شاید جدی ترین ضعف »روز 
صفر« در همین سکانس است. سکانسی که قهرمان 
و ضد قهرمان با هم روبه رو شده اند، اما طوری رفتار 
می کنند که مخاطب انتظار آن را ندارد؛ در صورتی 
 یک پایان بندی هنرمندانه و نزدیک به واقعیت 

ً
که قطعا

ماجرای دستگیری ریگی، می توانست ضربه نهایی 
را به مخاطب بزند و کاری کند که فیلم تا ساعت ها و 

حتی روزها در ذهن مخاطب باقی بماند. 

 Bخوب و قابل تحسین
از لحاظ کارگردانی، هر چند »روز صفر« تجربه اول 
سعید ملکان در مقام کارگردان بوده است و پیش از 
این، او در مقام تهیه کننده آثار قابل تحسینی ارائه کرده 
است، با این حال اجرایی بسیار خوب از خود به جا 
گذاشته است. به خصوص در پالن های ابتدایی فیلم 
آنچنان این کارگردانی خود را به رخ می کشــد که 
خیال مخاطب را از اینکه قرار است کاری حرفه ای 

با کارگردانی خوب ببیند، راحت می کند.
در مجمــوع، »روز صفر« فیلم خــوب و قابل 
تحســینی اســت؛ فیلمی که مخاطب را نه تنها از 
نشستن 11۰ دقیقه ای بر روی صندلی سینما خسته 
نمی کند، بلکه وقتی هم که از ســالن بیرون می آید، 

ناراضی نیست و حس خوشایندی دارد.

افعی شکار 
نقدی بر فیلم سینمایی روز صفر، نخستین ساخته سعید ملکان
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جبهه

   قبیله عشق    

رزمنده ای بدون مرز

 می گفــت: مــا در ســه جبهه 
متفاوت می جنگیم، اولین جبهه 
جامعه خودمان است. بعضی افراد تحت 
تأثیر شایعات و تبلیغات می گویند موضوع 
یک کشور بیگانه چه ارتباطی با ما دارد؟ 
چرا باید خطر مرگ را بپذیریم و جراحت 
را به جان بخریم؟ مگر کشــور خودمان 
مورد تهاجم قرار گرفته که برای کمک به 
آنجا برویم و هزینــه بدهیم؛ در حالی که 
جنگ امروز تکفیری ها امتداد همان جنگ 
یزید و معاویه با لشکر امیرالمؤمنین)ع( و 
امــام حســین)ع( و   امــام حســن)ع( 

 است.
 وقتی از این جبهه سربلند بیرون آمدیم، 
تازه برمی خوریم به جبهه دوم که خانواده 
خودمان است! مخالفت ها و دلسوزی های 
اهل خانه جزء عوامل بازدارنده در جبهه 
دوم هســت. محبت پدر و مادر نسبت به 
فرزند جوانــی که می خواهد راهی میدان 
نبرد شــود یا محبت جوان رزمنده نسبت 
به همســر و فرزندانش و خالصه عالیق 
خانواده در کنار واکنش ها و مخالفت های 
شدید و بازدارنده ای که از سوی خانواده ها 
می شــود، مانع از ورود به این میدان نبرد 
اســت. اگر کسی توانست از این دو جبهه 
ســربلند بیرون بیاید و موفق به پشت سر 
گذاشــتن این دو جبهه ســخت شد، تازه 
می رسد به جبهه سوم که آسان ترین جبهه 
نبرد است. جبهه سوم که مقابله با کفار و 
تکفیری هاست، برای رزمندگان نسبت به 

آن دو جبهه در حکم تفریح است.
با این حرف ها شور و انگیزه ای عجیب 
در دل بچه ها ایجاد می کرد و برای مبارزه 
جانــی تازه در دل شــان می دمید. همه ما 
با ایــن حرف هایی که علیرضــا یا همان 
ابوحامِد خودمان می زد، دلگرم می شدیم 
و برای دفاع از جان و دل مایه می گذاشتیم.
به نقل از بالل فاطمیون

 علیرضا توســلی)ابو حامد( سال 1341 
در افغانســتان متولــد شــد. وی فرمانده 
»تیپ فاطمیون« در سوریه بود. »علیرضا 
توسلی« یکی از شــجاع ترین فرماندهان 
میدانی نبرد سوریه بود. وی که در سال های 
گذشــته با ســازماندهی رزمندگان افغان 
از سراســر جهان به خیــل مدافعان حرم 
آل الله پیوسته بود، به عنوان فرمانده »تیپ 
تیپ مخصــوص رزمندگان  فاطمیون«، 
افغان حاضر در نبرد سوریه، یکی از قابل 
اعتمادترین فرماندهان میدانی نبرد سوریه 

و مورد وثوق سردار سلیمانی بود.
ســردار رشید اسالم شــهید علیرضا 
توســلی، معروف به ابوحامــد، فرمانده 
تیپ فاطمیون روز شنبه 9 اسفند 1393، 
در جریان آزادسازی تپه تل قرین در حومه 
تروریســت های جبهه  به دســت  درعا، 
النصره به شهادت رســید. وی در دوران 
هشت سال دفاع مقدس نیز در جبهه دفاع 

از انقالب اسالمی حضور داشت.
پیکر شهید توسلی همراه با شش شهید 
افغان مدافع حرم به ایران منتقل و همزمان 
با سالروز شــهادت صدیقه کبری)س( از 
مقابل مهدیه مشهد به سمت حرم مطهر 

رضوی تشییع شد.

دودهه فعالیت شرکت ساتر سبز سپاه در گفت وگوی صبح صادق با مهندس حسن نژاد

سپاه حامی دانش و صنعت نساجی است

 
 E ورود ما به حوزه تحقیقات به شکل تخصصی به ویژه پس از تشدید تحریم ها بود. ما حتی 
از پنج سال پیش در مجموعه یک هدف گذاری کرده و نقشه راه پوشاک در سپاه را تدوین کردیم. 
اینکه آینده پوشــاک ســپاه به چه صورت خواهد بود و ما به چه مسائل و موضوعاتی نیاز پیدا 

خواهیم کرد.

E وضع موجود بررسی و وضع مطلوب طراحی شد تا اینکه خألها شناسایی شدند و برای 
رفع آن خألها کار را شروع کردیم.  گفتنی است، این رفع خألها با توجه به تحریم ها نیاز ما را به 

دانشمندان و شرکت   های دانش بنیان دو چندان کرد. 

E در مناطق فوق سردســیری مأموریتی ســپاه در ارتفاعات شمال غرب دما چند ماهی زیر 
منفی20 درجه ســانتی گراد است و ارتباطات زمینی پایگاه با جاهای دیگر در این دما از آبان ماه 
قطع می شود و نیرو باید در این دما بتواند با البسه مناسب گشت زنی کند و مشکل نداشته باشد. 
این یک قلم از ظرافت های کار ماست. با همکاری دانشمندان و شرکت های دانش بنیان ۱۳ قلم 
سبد کاالیی البسه چنین نیرویی که ویژه مأموریت در ارتفاع سردسیر تا دمای منفی 40 درجه است، 

طراحی و تولید شد.

E ما از ترکیبات دیگری به جز نایلون و با استفاده از پلی استرهای بهینه سازی شده با ترکیبات 
مختلــف پنبه آزمون کردیم و در نهایت به ترکیب خوبی رســیدیم. این پارچــه امروز در یکی از 
کارخانه های نســاجی بزرگ کشور با نام پارچه سپاه و فقط هم برای ما تولید می شود. دانش کار 
دست خود ماست و پارچه های لباس های تولیدی ما از نیمه دوم سال قبل به این طرف همه همین 

پارچه است. 

صنعت نساجی نظامی در کشور یکی از صنایع نیازمند به دانش و فناوری های خاص است. در این صنعت، هر نوع منسوج بافته یا نبافته اعم از لباس و تجهیزات برای هر نوع 
کاربرد به فناوری ویژه ای نیاز دارد. از چتر و کوله تا دستکش و لباس و انواع تن پوش و پاپوش. به حتم، گذر همه پاسداران و نیروهای وظیفه و پایور به یکی از فروشگاه های ساتر سبز 
سپاه برای دریافت البسه سهمیه نظامی باز شده است. بر همین اساس و به منظور آشنایی بیشتر با این صنعت در کشور و همچنین تالش های انجام شده در این مسیر در مجموعه 
سپاه با مدیر شرکت ساتر سبز سپاه، مهندس جعفر حسن نژاد، گفت وگویی انجام دادیم. آقای حسن نژاد با مدرک کارشناسی ارشد صنایع، شاخه زنجیره تأمین با سابقه خدمت 
۲7 ساله در حوزه پوشاک سپاه عمر پاسداری خود را بعد از پایان تحصیالت در دانشگاه امام حسین)ع( در این حوزه گذرانده و یکی از معدود متخصصان زنجیره تأمین پوشاک 

و البسه نظامی کشور است. در ادامه گفت وگوی صبح صادق را با وی می خوانید.

علیرضا جاللیان
دبیر گروه سپاه

 BBBB در ابتدای سخن لطف کنید تاریخچه  
و پیشــینه موضوع پوشاک نظامی در 

سپاه را بفرمایید.
در ابتدا موضوع پوشاک در سپاه یک مدیریت در 
سازمان خرید ســپاه بود که به همین نام »ساتر« 

شناخته می شد.
در تداوم فعالیت ها وقتی که دیده شــد، کارها 
در این مدیریت به مرور پیچیده و زمانبر شــده و 
استهالک باال رفته است، به فکر ایجاد مجموعه 
چابک تــری افتادیم، که از ســال 138۰ گردش 
کاری از طریق معاون هماهنگ کننده وقت سردار 
آبرومند خدمت فرمانده وقت ســپاه سرلشــکر 
صفوی نوشــتیم و درخواست تأسیس شرکتی را 

کردیم که متولی امر تأمین البسه پوشاک شود.
در همان سال شرکت تأسیس شد و تا امروز ۲1 
سال است که فعالیت می کند و خود بنده از ابتدا 
در این شرکت بودم. البته شش سالی در معاونت 
آماد مســئولیت گرفتم که دوباره به این مجموعه 
برگشــتم. این شرکت ثبت شــد و زیر مجموعه 
بنیاد تعاون سپاه قرار گرفت و مأموریت ما تحقیق، 
تأمین و توزیع جیره استحقاقی پوشاک سپاه است. 
جالب است که بدانید در سپاه ما 3۰۰ نوع سبد 
کاالی پوشــاک اســتحقاقی داریم؛ از سربازان، 
تــا نیروها و رده های تخصصی، بیمارســتان ها، 
خواهران و برادران پاســدار، کارگاه های قرارگاه 

سازندگی و... .

 BBBB موضوع اصلــی ما در این گفت وگو 
با شــما معطوف است به تحقیقات 
و تولید دانش بنیان که مجموعه شما 
انجام داده، چقدر به این حوزه اهمیت 

دادید و به کجا رسیدید؟
ورود ما به حوزه تحقیقات به شکل تخصصی به 
ویژه پس از تشدید تحریم ها بود. ما حتی از پنج 
ســال پیش در مجموعه یک هدف گذاری کرده و 
نقشــه راه پوشاک در سپاه را تدوین کردیم. اینکه 
آینده پوشاک سپاه به چه صورت خواهد بود و ما 
به چه مسائل و موضوعاتی نیاز پیدا خواهیم کرد. 
در این راستا، مطالعاتی در حوزه ارتش های دنیا 
انجام شد تا ببینیم پوشاک در چه سطحی است. 
ســپس وضع موجود بررســی و وضع مطلوب 
طراحی شد تا اینکه خألها شناسایی شدند و برای 
رفع آن خألها کار را شروع کردیم. گفتنی است، 
این رفع خألها با توجــه به تحریم ها نیاز ما را به 
دانشمندان و شــرکت   های دانش بنیان دو چندان 

کرد. 
مهم ترین مسئله برای ما رفع خألهای دانشی 
و فناوری بــود. این خأل را ما بایــد با همکاری 
شــرکت های دانش بنیان رفع می کردیم. به ویژه 
اینکه صنعت نســاجی در کشــور یک صنعت 
قدیمی و شاید بتوان گفت اغلب فرسوده است. 
دستگاه های این صنعت برای چهل یا پنجاه سال 
پیش اســت و این خأل تنها از طریق شرکت های 
دانش بنیان حل می شــد. دو بحــث مطرح بود: 
اول تحریــم. »نایلون« اساســی ترین ماده اولیه 
منسوجات نظامی بود که تحریم شدیم. در تولید 
چتر، لباس ضــد آب و پارچه های لباس نظامی 
به نایلــون نیاز بود. ما با همکاری شــرکت های 
دانش بنیان پارچه ترکیبی نظامی نایلون پنبه تولید 
کردیم که با نشان خود ما استاندارد باالیی داشت؛ 
اما وقتی نایلون هم تحریم شد، دو راه داشتیم: اول 
دور زدن تحریم و تحمیل هزینه بیشتر و دوم تولید 
دانش. یعنی اول مواد اولیــه الزم را تهیه کنیم و 
خود شرکت های دانش بنیان را برای تولید حرکت 
دهیم که متأسفانه همکاری نشد؛ یعنی از شرکت 
دانش بنیانی که کار را طراحی کرد، استقبال نشد 
و شــرکتی که باید تولید را انجام می داد راغب به 
همکاری با شرکت دانش بنیان نبود و دالیلی را هم 
مطرح می کرد، از جمله اینکه ایجاد خط تولید و 
سرمایه گذاری در این حوزه به صرفه نیست؛ زیرا 
ظرف دو ماه خط تولید کل نیاز کشــور را تأمین 
می کند و ده ما دیگــر باید خط بخوابد. البته اگر 
دســت خود ما بود، حتما بحث صادرات را هم 
پیگیری و حمایت می کردیم تا تولید آن با صرفه 

شود. در این مسیر شکست خوردیم و نشد. زمانی 
که از تولید نایلون ناامید شدیم؛ چون به هیچ وجه 
مایل به واردات نبودیم، مســئله و شیوه دوم را پی 

گرفتیم.
بــا شــرکت های دانش بنیــان روی ترکیب 
پارچه هایی با درصدهایی از پنبه و پلی اســتر کار 
کردیم و به ترکیبی رسیدیم که همان نیاز را مرتفع 
می کرد و باز این پارچه به نام خود ما و مجموعه 

سپاه ثبت شد.

 BBBB نمونه هایی هم از ظرافت های دانشی  
در حوزه البسه نظامی دارید که اینجا 

مطرح کنید؟ 
برای نمونه در مناطق فوق سردســیری مأموریتی 
ســپاه در ارتفاعات شــمال غرب دما چند ماهی 
زیر منفی۲۰ درجه سانتی گراد است و ارتباطات 
زمینی پایگاه با جاهای دیگر در این دما از آبان ماه 
قطع می شود و نیرو باید در این دما بتواند با البسه 
مناسب گشت زنی کند و مشکل نداشته باشد. این 
یک قلم از ظرافت های کار ماســت. با همکاری 
دانشمندان و شرکت های دانش بنیان 13 قلم سبد 
کاالیی البسه چنین نیرویی که ویژه مأموریت در 
ارتفاع سردســیر تا دمای منفی 4۰ درجه است، 
طراحی و تولید شد و در حال حاضر در رده های 
مربوطه جزء ســبد تحویلی نیروهاست. لباس، 
کاله، پوتین، دســتکش، عینک و... البته  امکان 
واردات بخشــی از این تجهیزات وجود داشت؛ 
اما ما به سمت خودکفایی رفتیم و توفیقات خیلی 

خوبی داشتیم.
مهم این است که ما برای چنین طراحی هایی 
بچه های شرکت دانش بنیان را به منطقه می بردیم 
تــا چند روزی آنجا زندگی کننــد و درک بهتری 

برای طراحی داشــته باشند. برای نمونه، در یک 
پروژه و طرحی که برای نیروهای مستقر در جزایر 
داشــتیم، هشت روز متخصصان شــرکت را با 
نیروها به جزایر  بردیم و آنها آنجا زندگی کردند 

و حتی به مأموریت هم رفتند. 
پارچه لباس مخصوص مناطق به شدت سرد 
پارچه خاصی اســت. چند الیه است؛ یک الیه 
اول دارد و یک الیه دوم که باید به بدن بچســبد. 
این پارچه طراحی و تولید شد و االن به جز سپاه 
کسی در کشور فناوری تولید این پارچه را ندارد. 
این پارچه بــه »پوالر« معروف اســت و دانش 
آن امروز در اختیار ماســت. این کار به شــدت 
هزینه های ما را کاهــش داده و اغلب نمونه های 
تولیدی شــرکت های داخلی که مبتنی بر دانش 
فنی تولید شده، بسیار با کیفیت و با قیمت بسیار 
پایین تر تأمین می شود؛ حتی در برخی موارد خود 

ما یا شرکت های تولیدی صادرکننده هم هستیم.
در هر حــوزه دانش فنی ویژه ای نیاز اســت. 
برای نمونه، در حوزه دســتکش مناطق سردسیر 
پارچه هایی هســتند که »گرتکس« نــام دارند، 
یعنی از یک طرف تنفــس دارد و از طرف دیگر 
ندارد. ما آمدیم با پارچه ای شبیه این با دانشی که 
بومی کردیم این را تولید کرده و اآلن دستکش فوق 
سردسیری را که در کشور تولید می شود، استفاده 
می کنیم. در یک نمونه دانش کار فقط باید دانست 
که سوراخ های ســوزن دوخت این دستکش هم 
باید بسته شــود تا دســت یخ نکند، این خود به 

فناوری خاصی نیاز داشت که تولید شد. 

 BBBB درباره پارچه نظامی بومی که فرمودید 
توضیحات شما کامل نشد، آن را هم 

توضیح دهید.

ما از ترکیبات دیگری به جز نایلون و با استفاده از 
پلی استرهای بهینه سازی شده با ترکیبات مختلف 
پنبه آزمون کردیــم و در نهایت به ترکیب خوبی 
رسیدیم. این پارچه امروز در یکی از کارخانه های 
نساجی بزرگ کشور با نام پارچه سپاه و فقط هم 
برای ما تولید می شــود. دانش کار دســت خود 
ماست و پارچه های لباس های تولیدی ما از نیمه 
دوم سال قبل به این طرف همه همین پارچه است. 
البته ما نام نشــان تجاری s313 را هم داریم 
که با این پارچه تولید می کنیم و کشورهای منطقه 
خیلی از این نوع لباس تولیــد ما به عنوان لباس 
تاکتیکال یا شبه نظامی استقبال می کنند. تاجایی 
که نمی توانیم تقاضا را پاســخ دهیم. قیمت تمام 
شــده ما برای فروش یک هشتم قیمت تمام شده 

نمونه های کشورهای دیگر است.
ما به عنوان یک شــرکت با بیش از ۲۰۰ نیرو 
در سراسر کشــور بدون تحمیل هزینه به بودجه 
سپاه برای حقوق کارکنان با درآمد خود شرکت، 
 s313 کارها را اداره می کنیم و در این میان برند
هم نقش خود را دارد که در باره این عرض خواهم 
کرد. لباس های سبز پاسداران االن طرح خاصی 
دارد و به پارچه خاصی برای دوخت آن نیاز است 
که ما این پارچه ها را هم باید تولید و تأمین کنیم که 

خود بحث مهمی است.

 BBBB  فرآیند شــکل و نــوع و رنگ لباس 
چگونه  مشــخص می شود و نقش 

ساتر در این میان چیست؟ 
بله ما در ســپاه زنجیره تأمین پوشاک هستیم، اما 
اینکه چه رنگ و چه شــکلی باشد، با ما نیست. 
ما در کیفیت پارچه و دوخت دخیل هســتیم؛ اما 
این طرح را معاونت نیروی انسانی به ما می دهد 
و ما فقط تأمین کننده هستیم. بنا بر سفارش رده ها 
یا نیروی انســانی سپاه تولید می کنیم؛ اما سامانه 
پیامکی داریم که دســت خود من است و در زیر 
برگه یا فیش سهمیه ساتر شــماره آن درج شده و 
این مباحث را می بینم و مطلع هستم و تأیید هم 
می کنم که حق با این عزیزان اســت. لذا همیشه 
مشکالتی را که منعکس می شود، به رده مربوطه 
ارائه می دهیم. بسته پیشنهادی هم به این عزیزان 

ارائه می کنیم. 

 BBBB هم s۳۱۳ در خصوص نام و نشــان 
توضیحی بفرمایید.

حدود ســال 139۰ بود که دیدیــم لباس های به 
اصطــالح تاکتیکال مورد اســتقبال قرار گرفته و 
واردات و ارزبــری زیادی دارد. بنابراین، ســال 
139۰ نام نشان s313 را ثبت کرده و اقدام به تولید 
این لباس ها کردیم که شاید بتوان گفت لباس های 
شبه نظامی است و استقبال خوبی هم از این مسئله 
شد. به عالوه وقتی جوانان به دنبال لباس راحت 
و آزاد هستند، ما هم سهمی در این بازار خواهیم 
داشت تا مانع از گرایش به الگوهای جلف و زننده 
غربی شــویم. استقبال خوبی از تولیدات ما شده 
است؛ اما متأسفانه ما در کشور طراح لباس نظامی 
نداریم و البته خودمان داریم به سمت تربیت چنین 
افرادی می رویم، تا امروز توانستیم ایرادات زیادی 
را در طراحی این لباس ها رفع کنیم، به عالوه در 
حــوزه کاله و کفش و خیلی موارد دیگر هم وارد 
شده ایم. ما با دانشمندانی که همکاری می کنیم، 
برای هر سال برنامه ریزی انجام می دهیم و مبتنی 
بر نیاز آن سال اقدام به تولید این لباس ها می کنیم و 

 علمی عمل می کنیم.
ً
از این نظر کامال

 BBBB.نکته ای در پایان دارید بفرمایید 
صنعت نساجی کشــور به حمایت نیاز دارد، 
ســپاه به نوبه خود خیلی به ایــن صنعت کمک 
کرده اســت؛ هم از نظر ســفارش و پرداخت به 
موقــع هزینه ها و هم از لحــاظ دانش فنی و این 
اثبات شده اســت که هر کاری را اگر بخواهیم، 
می توانیم انجام دهیم و تدبیر رهبر معظم انقالب 
در خصوص اقتصاد دانش بنیان تدبیر درستی بوده 
اســت؛ اما صنعت نساجی نیازمند نگاه و کمک 

خیلی بیشتری از طرف مسئوالن است.
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 دیدار نماینده ولی فقیه در سپاه با فرمانده کل ارتش

وی توانمند   ارتش، باز
تحقق آرمان های انقالب اسالمی است

پاسدار

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

   روی خط    

 چرا حق منطقه جنگی 
 نیروهای مسلح
 اجرا نمی شود؟

09۱20002۳89/ ســران مرتجع منطقه 

بدانند که مرگ و نابــودی رژیم غاصب 
صهیونیستی نزدیک اســت و دربارهای 
دیکتاتوری خود را به شیشه عمر این رژیم 
منحوس متصل نکنند که سخت متضرر 
خواهند شــد. اگر شک دارند، در آخرین 
روز ماه رمضان یک بار دیگر نمایش عمق 
نفرت و انزجار جهان اسالم و ملت های 
آزاده از این اشــغالگران کودک کش را به 

خوبی نگاه کنند.
رهبر معظم  بیانــات   /092۱0009927

انقــالب، امــام خامنه ای)حفظه الله( در 
دیدار با مســئوالن و توصیه های ایشان به 
 حرف دل مردم و آحاد 

ً
مســئوالن، دقیقا

امت انقالبی بود، خوب است نشریه صبح 
صادق برای تبیین و یادآوری این رهنمودها 

مطالب ویژه ای را در نظر بگیرد.
اعمــال  نتیجــه   /092۱0008828

سنوات کارکنانی که با مدرک تحصیلی 
کارشناسی به استخدام نیروهای مسلح در 

آمده اند، به کجا رسید؟!
092۱0002400/ دلیل اجرایی نشــدن 

حــق منطقه جنگــی نیروهای مســلح 
چیســت!؟ چرا نیروهای کشوری از این 
امتیاز برخوردار هســتند؛ امــا نیروهای 

مسلح هیچ امتیازی ندارند؟
یــک صفحه   

ً
لطفــا  /09۱40005642

ورزشــی به هفته نامه سیاســی، فرهنگی 
و اجتماعــی صبح صــادق اضافه کنید. 

متشکرم
09۱۳8000527۱/ دشــمن تمام تالش 

خــود را معطوف کرده اســت. از دولت 
انقالبی و رئیس جمهور مردمی می خواهیم 
که در مسیر تبلیغ و انتقال معارف دینی به 
نسل های جدید و پاسداشت مظاهر اسالم 

در جامعه تالش مظاعف داشته باشند.
09۱۱000۱279/ باســالم و خداقوت، 

پایوران  پیگیر سنوات دانشــگاهی   
ً
لطفا

بر افزایش ســابقه کارشان باشید که برای 
چهار سال پول هم به حساب دولت واریز 

می کنند.
09۳6000097۱/ سالم با آرزوی قبولی 

 برای نیروهایی که سهام 
ً
طاعات شما، لطفا

عدالت ندارند و حتی شامل کسانی نبودند 
که دولت در عید نوروز و ماه رمضان به آنها 

یارانه پرداخت کرد، فکری شود.
خســته  و  باســالم   /09۱8000۱775

 پیگیری کنیــد خانواده 
ً
نباشــید، لطفــا

شاغالن سپاه که ســهام عدالت ندارند، 
طی دو مرحله واریزی جبرانی دولت )هر 
نفر15۰ هزار( هیچ پولی به حساب شان 
واریز نشده است؛ در صورتی که نهادهای 

دیگر واریز کرده اند.
09۱4000896۱/ با ســالم، روز جهانی 

قدس امسال ان شــاءالله، روز انتقام خون 
شــهیدان به ویژه حاج قاســم از آمریکا و 

رژیم صهیونیستی خواهد بود.
09900000049/ چطــور ســربازی که 

منطقــه عملیاتی خدمــت می کنه مدت 
خدمتش با ســتاد فــرق داره؛ ولی اینها 
شامل پرســنل شاغل نمی شــه تا مدت 

بازنشستگیش کم بشه.
09۱7000520۳/ خواهشــمند اســت 

لطف بفرمایید آیا سوابق تحصیلی افسران 
دانش آموخته قرار اســت جزء ســنوات 

خدمتی حساب شود یا خیر؟

همزمان با روز ارتش، نماینده ولی فقیه در ســپاه به 
دیدار  فرمانده کل ارتش  و رئیس سازمان عقیدتی 
ارتش جمهوری اســالمی رفت. حجت االسالم 
والمســلمین عبداللــه حاجی صادقــی، نماینده 
ولی فقیه در ســپاه بــه مناســبت ۲9 فروردین ماه 
با حضور در ســازمان عقیدتی ـ سیاســی ارتش، 
ایــن روز را بــه حجت االســالم والمســلمین 
 حســنی و مجموعه کارکنان این ســازمان تبریک

 گفت.
همچنین نماینده ولی فقیه در ســپاه طی دو پیام 
جداگانه بــه فرمانده کل ارتش و رئیس ســازمان 
عقیدتی ـ سیاســی ارتش جمهوری اســالمی فرا 

رسیدن روز ارتش را تبریک گفت.
والمســلمین  حجت االســالم  پیــام  در 
حاجی صادقی خطاب به امیر سرلشــکر موسوی 

چنین آماده است: 
»۲9 فروردین یادآور لبیک والیتمداران متعهد 
ارتش ایران اســالمی به ندای امام مهربانی هاست 
که با اســتقامت و پایداری، نهاد عظیم ارتش را از 
چنگال رژیم سفاک پهلوی و مستشاران خارجی 

آن بیــرون آوردنــد و روح انقــالب را در پهنه آن 
ســاری و جاری نمودند. بی شک شما رزمندگان 
ارتشــی رهروان والیت همانند برادران بسیجی و 
ســپاهی خود؛ بازوان توانمند انقالب اسالمی در 
جهت تحقق آرمان های واالی انقالب اســالمی 
 مردم فهیم ایران اسالمی هیچ وقت 

ً
هستید و یقینا

ایثار و مجاهدات  ارتش مکتبی همیشــه قهرمان 
 خدمات ارزشمند چهل  ساله و استواری 

ً
که قطعا

گام های تان در صیانت از هســتی وطن در دوران 
هشــت ســال دفاع مقدس، بعــد از آن و در حال 
حاضر در مباحثی همچون امنیت پایدار، بازسازی 
و ســاخت تجهیزات نظامــی، محرومیت زدایی، 
حضور مقتدرانه در آب هــای بین المللی، مبارزه 
با ویروس منحوس کرونا و تثبیــت اقتدار ملی را 

فراموش نخواهند کرد.«
همچنیــن در پیــام نماینده ولی فقیه در ســپاه 

 به حجت االســالم محمد حســنی چنیــن آمده
 است:  »مردم فهیم ایران تثبیت اقتدار ملی و دینی 
با بهره مندی از ظرفیت های باالی مجموعه عقیدتی 
ـ سیاسی ارتش که بی تردید نقش ویژه ای در مقوله 
معنویت افزایی و بصیرت افزایــی در بین خانواده 
بزرگ ارتش داشته را فراموش نمی کنند. اینجانب 
ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما در این 
ماه بندگی، فرارسیدن ۲9 فروردین روز پاسداشت 
از حماسه آفرینی بیش از 48 هزار شهید همرزم آجا 
که تقدیم این راه مبارک گردیده را به محضر مقام 
معظم رهبری، جناب عالی، سایر مسئوالن، برادران 
سلحشــور و خانواده های محتــرم کارکنان ارتش 
از جمله خانواده معظم شهدا و ایثارگران منتسب 
به این عزیزان تبریک و تهنیــت عرض نموده و از 
خداوند متعال توفیق خدمتگزاری بیشتر و پاسداری 
از ارزش های نظام مقدس جمهوری اســالمی در 
 توجهات قطب عالم امکان حضرت بقیه الله 

ّ
ظل

االعظم)عجل الله تعالی فرجه الشریف( و تبعیت 
از فرامیــن و منویات رهبر عظیم الشــأن انقالب 

اسالمی مسئلت می نمایم.«

 فرمانده کل سپاه در دیدار با فرمانده کل ارتش 

 دشمن از وحدت ارتش و سپاه 
عصبانی است

فرمانــده کل ســپاه در دیدار با فرمانــده کل ارتش 
پیشــرفت های ارتش و ســپاه در حــوزه دفاعی را 
مجاهدانــه دانســت و افزود: »جهــاد خودکفایی 
در ارتش به واســطه برخــی تخصص ها، از جمله 
حوزه هــای هوایــی، بالگردی و دریایی ریشــه ای 
قوی و دیرینــه دارد که در دوران پرشــکوه انقالب 
با وجود جنــگ تحمیلی، کارکنــان متخصص و 
متعهد این بخش ها برای پویا نگه داشتن تجهیزات 
 و نیــروی مربوطــه مخلصانــه و مجاهدانه تالش

 کردند.«
سردار سرلشکر پاسدارحسین سالمی، فرمانده 
کل سپاه پاســداران انقالب اســالمی در دیدار با 
امیر سرلشــکر سیدعبدالرحیم موســوی، فرمانده 
کل ارتش جمهوری اســالمی ایران که به مناسبت 
۲9 فروردین ماه ســالروز ارتش جمهوری اسالمی 
ایران انجام شد، با تبریک روز ارتش به فرمانده کل، 
کارکنان و خانواده های معظــم آنان گفت: »امروز 
بحمداللــه ارتش جمهوری اســالمی ایران با همه 
وســعت و عظمتی که دارد، در حوزه های مختلف 
تجهیزاتی و تخصصی پیشــرفت های چشمگیری 
داشته و این حرکت با فرماندهی خوب جناب عالی 

رو به جلو و پیشرفت است.«
وی پیشرفت های ارتش و سپاه در حوزه پهپادی 
را بسیار ارزشمند و قدرت ساز توصیف کرد و گفت: 
»ساخت پهپاد با تکنولوژی های متعدد آن امروز هم 

در ارتش و هم در سپاه بسیار چشمگیر است.«

فرمانده کل سپاه در ادامه بر اهمیت تمرکز روی 
برخی تخصص ها، از جمله جنگال اشاره و  بر لزوم 

اهتمام جدی طرح هر دو سازمان تأکید کرد.
وی خاطر نشان کرد: »ســابقه درخشان ارتش 
با نام مردان بزرگی همچون شــهید صیادشیرازی، 
آبشناسان، ســتاری، بابایی و... گره خورده است. 
بنــده رابطه قلبی با شــهید واالمقام ســپهبد علی 
صیادشیرازی داشته و دارم که برایم بسیار ارزشمند 

است.«
فرمانده کل ســپاه در خصــوص رابطه عمیق و 
دوســتانه ارتش و سپاه گفت: »دشــمن از اخوت، 

بــرادری و وحدت بیــن ارتش و ســپاه بیمناک و 
عصبانی اســت، لــذا همــواره روی موضوعات 
تفرقه انگیز بین ارتش و ســپاه بسیار متمرکز شده و 
به طور دائمی در جســت وجوی آن است که نشان 
دهد شــکاف و اختالفی بین روابط ما وجود دارد، 
اما غافل از اینکه ما در نیرو های مســلح به واسطه 
برادری، فرهنگ، دیــدگاه و اعتقادات یک خانواده 
بزرگ هستیم و امروز وحدت نیرو های مسلح به ویژه 
ارتش و سپاه به واسطه فرماندهی رهبر عظیم الشأن 
انقالب اسالمی)مدظله العالی( و حضور فرماندهان 
مؤمن و متعهــد در دو ســازمان از جایگاه باالیی 

برخوردار است و به سبب این همدلی و اتحاد خدا 
را شاکریم.«

در ادامه این دیدار امیر سرلشکر سیدعبدالرحیم 
موسوی، فرمانده کل ارتش ضمن خوش آمدگویی و 
خیر مقدم به فرمانده کل سپاه گفت: »از حضورتان 
در مجموعه ارتش تشکر می کنم. امروز این سطح از 
وحدت و همدلی و یکپارچگی بین نیرو های مسلح 
بسیار شیرین و خوشــحال کننده است و حضرت 
آقا خطاب به بنده نســبت به مواضعی که ارتش در 
قبال ســپاه و حمایت از آن دارد، بار ها تأکید و اشاره 

فرموده اند.«
فرمانده کل ارتش در خصوص پیشــرفت های 
دفاعی و تحقیقاتی در ارتش گفت: »خودکفایی در 
ارتش به ویژه در نیروی هوایی ســابقه طوالنی دارد 
و از زمان شهید ستاری بنای خوبی در مجموعه اوج 
نیروی هوایی گذاشــته شد و به دلیل فرهنگ خوب 
هوانوردی و زیرســاخت های خوب و محکمی که 
وجــود دارد، می توانیم به جرئت بگوییم که توانایی 
ساخت جنگنده را داریم. ارتش همچنین در حوزه 
ســاخت بالگرد و قطعات آن پیشرفت های خوبی 

داشته که سیر تکاملی آن همچنان ادامه دارد.«
در پایان این دیدار طرح ســپهبد های اخالص 
که مزین به تمثال سپهبد های شهید سیدمحمدولی 
قرنی، علی صیادشــیرازی و حاج قاسم سلیمانی 
است، از سوی فرمانده کل ارتش به سردار سالمی 

اهدا شد.

مراسم ضیافت افطاری وابستگان نیروی دریایی 
سپاه در اســتان فارس با حضور فرمانده نیرویی 
دریایی سپاه در مسجد خاتم االنبیاء)ص( شیراز 

برگزار شد.
ســردار دریادار علیرضا تنگســیری، فرمانده 
نیروی دریایی ســپاه در این مراسم که در مسجد 
خاتم االنبیاء)ص( شیراز برگزار شد، گفت: »امر 
جهاد در اســالم هیچ وقت کهنه نمی شود. یک 
رزمنده جهادی و انقالبی همیشــه در حال جهاد 
اســت؛ دیروز در جهاد نظامی و امروز در عرصه 
جهاد کبیر و جهاد تبیین تکلیف داریم به صورت 

خســتگی ناپذیری مثل دیروز تالش و مجاهدت 
کنیم.«

وی افــزود: »وقتی عزت آفرینی و ســربلندی 
نیروی دریایی سپاه را در مقابله با استکبار جهانی 
می شنویم و از صمیم قلب خوشحال می شویم، 
باید از زحمات و مجاهدت های مخلصانه شما 
در زمان شاغلیت تشــکر کنیم، چرا که تمام این 
عزت آفرینی ها و عزت مندی های به دســت آمده 
مرهون همان زحمات و تالش های مخلصانه شما 

وابستگان است.«
دریادار تنگســیری گفت: »دیــروز خاکریز 

روبه روی ما، دشــمن ظاهری بود. موقعیت او را 
می دانســتیم و به او هجوم می بردیم؛ ولی امروز 
دشمن نامرئی است. خاکریزهای بی شماری دارد 
و باید مثل حاج قاســم خسته نشد و با تدبیر او را 
زمین گیر کرد و با تبعیــت محض از امام جامعه 
اسالمی و رعایت اصل »به اندازه و بهنگام عمل 

کردن« در این عرصه هم پیروز می شویم.«
فرمانده نیروی دریایی سپاه، با ذخایر انقالب 
دانستن پیشکسوتان و وابستگان گفت: »همیشه 
سعی کنید با استعانت از خداوند متعال و پیروی 
از والیت در این راه مقدس امام و شــهدا استوار 

و پایدار بمانید و لحظه ای غافل نشــوید و روحیه 
معنوی و انقالبی خود را حفظ کنید و به اطرافیان 
خود، اعم از خانواده، آشــنایان، اعضای بســیج 
محل، مأمومان مسجد، محل، نور معنویت و فائق 
آمدن بر مشکالت تکثیر کنید، شما می توانید در 

 موفق شوید.«
ً
این عرصه هم حتما

در ادامه ســردار تنگســیری بــه دغدغه ها و 
ســؤاالت مطرح شــده از ســوی وابســتگان و 
حاضران در جلســه پاســخ داد و برای پیگیری 
برخی مطالبات، به مسئوالن مربوطه دستور رفع 

آنها را ابالغ کرد.

 دریادار علیرضا تنگسیری  فرمانده نیروی دریایی سپاه

وز ما مرهون مجاهدت شهداست افتخارات امر



سوی پشت بام رفت...

 »ساقی بیار باده که ماه صیام رفت«
یک ماه روزه با همه اهتمام رفت

پیچیده بوی عید و گل افشان شد آسمان
بر گوشی همه، شب عیدی، پیام رفت!

درجا زدند جمع کمی بهر آب و نان! 
بیچاره آن که در پی لختی طعام رفت

برچیده شد دریغ صف آش و هم حلیم
در لحظه اذان همه جا ازدحام رفت

آزاد شد سه وعده غذا با مخلفات
عصرانه خورد و آخر شب بهر شام رفت!

خواجه عجول بود  و به اخبار دل نداد
در جست وجوی ماه سوی پشت بام رفت

طی شد بهار معنوی روزه دارها
با عید فطر و شادی و حسن ختام رفت...
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هفته نامه
سیاسی، فرهنگی و اجتماعی

این آغاز عملیات 
نابودسازی تندروهاست! 

 آقــای خامنه ای حتــی وقتی در 
جیرفــت دوران تبعیــد خــود را 
می گذراند، نســبت به اتفاقات و کنش های 
بزرگان دقت نظر داشت و به آنان نامه نگاری 
می کرد؛ از جمله درباره کشــتار رژیم در 17 
شــهریور 1357. در شــرایطی که صدای 
شکسته شدن اســتخوان های رژیم به گوش 
می رســید، شــخصیت پرطرفداری، مثل 
آیت الله شــریعتمداری در سخنرانی اش از 
تندروها انتقاد کرده بود کــه آقای خامنه ای 

برای او نامه ای نوشت.
»روش آقای شــریعتمداری این بود که 
با اظهارات خود ســعی می کرد هم رژیم را 
راضی کنــد، هم مردم را. طبیعت اظهارات 
 رضایت رژیم را 

ً
وی طوری بــود که معموال

بیشتر مدنظر داشت، زیرا رژیم مفهوم آنها را 
می فهمید و بهره برداری الزم را می کرد، اما 
مردم ممکن بود با یک موضع گیری ضعیف 
و شکننده سرگرم شوند. تعبیر»تندروها« در 
آن شرایط بسیار خطرناک بود؛ چرا که اگر بر 
سر زبان ها می افتاد، همه پیروان راه انقالب 
به عنوان تندروها معرفی و محکوم می شدند. 
لذا نامه ای به وی نوشتم و گفتم این اظهارات 
بهانه ای به دست رژیم می دهد تا به نام مبارزه 
با افراطی گری  انبوه جمعیت خروشان را از 
دم تیغ بگذراند و در چنین شرایطی مسئولیت 
این قتل عام به عهده شما خواهد بود. وقتی 
نامــه را به پایــان بــردم و آن را امضا کردم، 
هنوز آن را نفرستاده بودم که خبر کشتار 17 
شهریور در میدان ژاله تهران رسید. در حاشیه 
آن نامه نوشتم؛ این آغاز عملیات نابودسازی 

تندروهاست.«
 منبع: روایتی از زندگی و زمانه 
حضرت آیت الله خامنه ای ـ جعفر شیرعلی نیا

 سخنی کوتاه

 
ْعَبه«؛ سخن کوتاه است، 
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اما دارد دردی به وسعت همه ادوار و همه 
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ُ
ْزت
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انسان ها را به دوش می کشد. »ف

ْعَبه«؛سخن کوتاه است، اما عرق شرم 
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َ
ک

ْ
ال

مردی اســت که یک ضربتش به عبادت 
تمام انس و جن می ارزید. 

مردمــان پســت و ناچیز دنیــا را چه 
می شــود که تاب دیدنش را نمی آورند؟ 
چه می شود که آن »اشجع الناس« را، آن 
»کنف الفقراء« را، آن »یعسوب الدین« را 
خانه نشــین می کنند. چه می شود که او را 

محرم رازی به جز چاه پیدا نمی شود !
یا صاحب الزمان)عــج( می دانم! این 
پرســش های بی انتها پاســخ های روشن 
و ســاده ای دارند. پاســخ هایی که در دل 
تک تک مان نــور می پراکند؛ اما چشــم 
بینایی برای دیدن شان نیست؛ پاسخ هایی 

که حامل چرایی نیامدن شما هستند.

حسن ختام

   غیر رسمی    

حضــرت علی)ع( فرمود: هر که خصلتی از خصال نیک را به کار بندد و آن را در خود ملکه کند، او را 
با همان عادت پســندیده می پذیرم و از اتصاف به خصلت های نیک دیگر چشم می پوشم؛ اما هیچ گاه 
نداشتن عقل و دین را برنمی تابم، زیرا نداشتن دین، یعنی نداشتن امنیت و آسایش و زندگی در سایه ترس 
و نگرانی گوارا نیســت. چه اینکه نداشتن عقل به معنای نداشتن خود زندگی است و حیات بدون عقل 
تنها به زندگی مردگان می ماند.                                       چهل حدیث »گهرهای علوی«)ع(،  حدیث شماره 2۱۱

 عقل و دین، زندگی و امنیت
   صادقانه    

هدف چیزی نیست که شب ها رؤیایش را ببینید، هدف آن چیزی است که شما را از خواب بیدار می کند 
تا برایش بجنگید. هدف آن چیزی است که حاضر هستید رایگان، ولی »با عالقه« انجام بدهید، هدف آن 
چیزی است که برایش با همه مشکالت بجنگید و هیچ بهانه ای را نپذیرید، باید هدف را از »درون تان« 

پیدا کنید، این گونه است که دیگر تسلیم نمی شوید.

ون دنبال کنید  هدف را از در
   صبحانه    

آهنگ آزادی

 آزادی
ِ

نوشتم خون، نوشتم درد، درِد صبح
نوشتم غم، نوشتم آه، آِه خنده و شادی

نوشتم یک عروسی، یک عروِس مانده در آتش
نوشتم کفش های سوخته با پای دامادی

نوشتم یک عروسک در کناِر کودِک بی جان
نوشتم بادبادک زیِر سقِف ملِک اجدادی

نوشتم »غزه«، کاغذ قایِق دریای خونین شد
نوشتم »انتفاضه«، جان گرفت آهنِگ آزادی

نوشتم تا بگریم، تا بگریانم جهانی را
جهان بی خبر از درِد ویرانی و بربادی

خداوندا! به امید رهایی می سپارم جان
که خون شد زیِر چنِگ کدخدا خاِک خدادادی

منم مجنوِن صحرای پر از انساِن وحشی که
به غارت برده اند امنیت هر شهر و آبادی

منم آن کودِک ده ساله  تیشه به دست اینجا
که با کوهی از آهن می کند تمرین فرهادی

من آن محمود درویشم، منم آن ناظِم حکمت
 آزادی

ِ
که دارد در سِر خود آرزوی صبح

 عشق را دیده
ِ

نگاِه خسته و پیرم طلوع
شنیده گوِش سنگینم، صدای خنده و شادی

احمد شهریار 

   کتیبه سبز    

   کشکیات    

حسن نوروزی
نویسنده

محمد مفیدی
مشاور خانواده

جواد عمارلو
کارشناس   تغذیه

   تلخند    
آزادیبیانبهسبکغربوحشی

توی اتاق نشســته و ســرش را بین دو 
دستش گرفته بود. می خواست فکرش 
را جمع و جور کند، اما مدام به عقب برمی گشت 
و حرف هایــی را که زده بود، مــرور می کرد. از 
خودش عصبانی بود. همان ابتدا که می خواست 
مجوز شــروع به کار بگیرد، استاد چند جمله ای 
گفتــه بود تا در حین کار آویزه گوشــش کند؛ اما 
نمی دانست چقدر به توصیه های استاد گوش داده، 
قرار بود قضاوت نکند، دروغ نگوید، دلســوزی 
 شنونده خوبی باشد و فقط راهکار 

ً
نکند و صرفا

ارائه بدهد، اما حاال پس از ۲۰ سال کار مشاوره، 
یک نفر پیداشده بود و با چند جمله ساده، انگار 
نامه اعمالی را پیش چشــمانش گشــوده بود که 
خطاهای زیادی داشــت. هفته پیش مردی پا به 
دفتر گذاشــته بود و با ناراحتی وصف ناپذیری از 
دزدیده شــدن پس اندازش در دو سال پیش گفته 
بــود، هرچند با کار جدیدش چنــد برابر پول به 

دســت آورده بود، اما فکر و حسرت پول های از 
دســت رفته آزارش می داد و بیمارش کرده بود و 
حاال برای بهتر شدن حالش راهکار می خواست.
امیر با طمأنینه روبه روی مرد مال باخته نشست 

و اولین جمله معروفش را گفت.
 درک 

ً
ـ ببینید آقای راستگو حال شما رو کامال

می کنم، حق دارید، اما... .
و این جمله کار را خراب کرده بود. حرف ها 
که تمام شد، مرد هنگام خروج به مشاور با سابقه 
نگاهی انداخت و گفــت: »ممنون که حال منو 
درک می کنیــن... همش می ترســیدم قضاوتم 
کنید، آقای دکتر!« و همین که رفته بود، امیر نفس 
عمیقی کشیده بود و با حرصی نامحسوس گفته 

بود: »چقدر پول دوست...!«
اما ماجرا به اینجا ختم نشــد. انگار همه چیز 
دســت به دســت هم داده بود تا خــود را خوب 

بشناسد.
ســاعت کاری تمام شــده بود و امیر کیف به 
دست از ساختمان خارج شد، اما درست جلوی 
در ماشین خشکش زد. دزد در ماشین را باز کرده 
بود و چند وسیله سر جایش نبود، از جمله ادکلن 

خوشــبویی که فرزانه هدیه خریده بود و برایش 
ارزش و اهمیت فراوانی داشــت. خشــمگین و 
عصبانــی به پلیس تلفن زد و داد و بیداد کرد، اما 
وقتی لیست اموال سرقتی را اعالم کرد، خودش 

از خجالت آب شد.
ـ یه جفت کفش، کیف چــرم مدارک، البته 
خداروشــکر مدارکم توش نبود، خودنویس و یه 

ادکلن خیلی ارزشمنده و زاپاس ماشین... .
حاال در خلوت، آقای مشاور بررسی می کرد 
به چه کسانی چه چیزهایی گفته که از اساس دروغ 
و بی پایه بوده اســت: »من شما رو درک می کنم، 
اساس کار مشاور اینه که کسی رو قضاوت نکنه، 
مطمئن باشید امین رازهای شما هستم، خیالتون 

راحت بهترین راهکارا پیش منه...«
تا شــب پیش گمان می کرد همــه را خوب 

می فهمد، اما دزد، کار خودش را کرده بود.
خانمی وارد اتاق شــد، امیر خوش آمد گفت 
و خوب به حرف هایش گوش داد و سپس جمله 
جدیدی به ذهنش رسید: »شاید من شما رو درک 

نکنم چون در شرایط شما نیستم، اما...«
بار سنگینی از روی دوشش برداشته شد...

   داستان    

بار سنگین

نفیسه محمدی
دبیر گروه جوان

 بــا اینکه در روزهای پایانی ماه مبارک رمضان هســتیم، اما یادآوری این 
مطالب خالی از لطف نیست. وعده سحر در ماه مبارک وعده ای بسیار مهم 
است که بر کیفیت عملکرد بدن در طول اثر مستقیم دارد، حذف این وعده 
از نظر علمی و از نظر اسالم کار مقبولی نیست. در روایات به خوردن سحر 
حتی با یک لیوان آب یا چند عدد خرما تأکید شــده است. نکاتی ساده در 
وعده سحر که می تواند به بهبود عملکرد دستگاه گوارش بسیار کمک کند.

1ـ خوردن وعده سحر را یک ساعت قبل از اذان صبح آغاز کنید تا فرصت 
کافی برای میل کردن این وعده داشته باشید. یکی از بزرگ ترین اشتباهات 
که متأسفانه رایج است، مصرف حجم زیاد آب و غذا در زمان کم )چند 
دقیقــه پیش از اذان صبــح و بالفاصله پس از اذان مغرب( اســت که با 

مدیریت صحیح زمان می توان از این رخداد پیشگیری کرد. 
۲ـ خوردن ســبزیجات و ساالد قبل از وعده سحر عالوه بر کنترل اشتها، 
بخشــی از آب مورد نیاز بدن را نیز تأمین می کند. پس حتی المقدور یک 

بشقاب از این گروه غذایی را در وعده سحر میل کنید.
3ـ توصیه می شود در وعده سحر میوه مصرف نکنید و میوه را حداقل دو 
ساعت قبل از وعده سحر میل کنید. )بهتر است دو عدد میوه در طول افطار 

تا سحر مصرف شود(
4ـ در وعده سحر از مصرف نوشیدنی های گازدار، خیارشور، ترشی ها، 

فست فودها و هر نوع غذای چرب یا شور یا سنگین پرهیز کنید.
5ـ خوابیدن بعد از وعده سحر یکی دیگر از اشتباهات رایج است. توصیه 

می شود حداقل نیم ساعت پس از صرف وعده سحر دراز نکشید.
6ـ بهترین غذا برای وعده ســحر خوردن برنج همراه با خورشت است. 
بهتر است برنج از نوع قهوه ای باشد و در خورشت از حبوبات نیز استفاده 

شود. از خوردن کباب و غذاهای خشک در وعده سحر اجتناب کنید.

    سالمت    

سحری ین  بهتر

یکی از واجبات دینی ما که بر عهده هر مســلمان است، به جا 
آوردن امر به معروف و نهی از منکر است که در حال حاضر توجه 
الزم به آن نمی شــود؛ اما باید دانست که این واجب الهی شرایطی دارد و 
چطور باید به جا آورده شــود، که برای اجرای بهتر آن به چند نکته اشاره 
 می کنیم. شــرایطی که به بهتر شدن روابط بین انســان ها کمک خواهد 

کرد.
ر بدون 

ّ
1ـ یکسانی قول و عمل و تقّید به موازین شرعی و پرهیز از تذک

عمل به فرایض واجب و ترک منکرات؛ ۲ـ شــناخت موقعّیت مکانی و 
زمانی و روحی مخاطب؛ 3ـ رعایت حقوق مردم در حفظ آبرو و حیثیت 
افراد در جمع و اماکن عمومی؛ 4ـ توجه به ظرفّیت و میزان و درجه ایمان 
مذهبی افراد و انتخاب نوع استدالل شرعی و عقلی و فطری؛ 5ـ قاطعّیت 
توأم با صمیمّیت در بیان حکم خدا و پرهیز از کاستن یا افزودن حکم خدا 
برای جلب رضایت مردم؛ 6ـ ریشه یابی خطا و تالش در درمان خطا بدون 
تقسیم بهشت برای خود و جهنم برای خاطی؛ 7ـ بازگویی خوبی فرد در 
نهی از منکر؛ 8ـ پرهیز از هرگونه تجسس و پرده دری و هتک حرمت افراد 
در گناهان پنهان؛ 8ـ بیان نکردن همه عیوب در یک زمان و موقعّیت و بیان 
هر خطا با ریشه یابی و ارائه حذف رفتار با راهکار عملی؛ 9ـ خودداری از 
نهی از منکر هنگام خشم و حفظ اخالص و نّیت در انجام فریضه واجب؛ 
1۰ـ نرم خویی و صمیمّیت و اثبات غیرمســتقیم عالقه به اصالح و رفع 
مشکل فرد با استفاده از ارتباط های غیرکالمی؛ 11ـ برخورد بدون تبعیض 
تذکر به دیگران و رها کردن دوست و فامیل و... و 1۲ـ اقدام همگانی یک 

روش بسیار مؤثر کاربردی با اثر پایدار بازدارنده در اهل گناه.
امید اســت با رعایت این مــوارد بتوانیم جامعه ای نیکــو و به دور از 

منکرات داشته باشیم، که عالج یک فرد، عالج یک جامعه است.

   راه نرفته    

نیکی ها  نیکوی  بیان 


