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سیاست
2

نگاه

ثریا در سیطره خیام

درســت در شــرایطی که غرب، تالش می 
کرد این دور از مذاکــرات رفع تحریم ها را 
آخرین فرصت جمهوری اســالمی، برای 
ترمیم روابــط بین المللی خود معرفی کند، 
جدیدتریــن ماهواره متعلق به کشــورمان 
راهی فضا شــد تا با ویژگی های مهم خود، 
ســر منشــأ توفیقات جدیدی برای توسعه 
و  اقتصــادی، صنعتــی  زیرســاخت های 
کشــاورزی ایران باشــد و نشــان دهد هم 
می توان توافق خوب بین المللی منعقد کرد 

و هم آن را به اجرا رساند.
این ماهواره که در مدار ۵۰۰ کیلومتری 
یعنی مدار LEO قرار گرفته، ۵ ســال عمر 
مفید داشته و یکی از برجسته ترین اجزا آن، 
دوربین با کیفیت بسیار خوب، یعنی 1 متر آن 
است. این کیفیت، کمک خواهد کرد تصاویر 
دقیق و مهمی، از تمامی نیازهای زیرساختی 
کشور همچون وضعیت بافت های جنگلی 
و مراتع، مناطق حادثه دیده در جریان بالی 
طبیعی، به روزترین وضعیت از کشــاورزی 
در اســتان های مختلف، پایش دقیق منابع 
آبی کشــور و مقابله بــا جرایم مهمی چون 
زمین خواری، ساخت و سازهای غیرمجاز 
و تجاوز هدفمند به مرزها رصد شود. ضمن 
آنکه سایر نیازهای کشور در حوزه های مهم 
دیگر نیــز در صورت صالحدیــد، با این 

ماهواره قابل تامین خواهد بود.
امــا در همین معــدود روزهای پرتاب، 
سواالت و شبهات مختلفی از سوی برخی 
رسانه های فارســی زبان و غربی درباره این 
ماهواره مطرح شده که مروری بر مهم ترین 
آنها و پاســخی مجمل به این موارد کمک 
خواهد کرد که این دستاورد، بهتر و دقیق تر 

معرفی شود.
این ماهواره ساخت کدام کشور است؟ 
خیام 1 که اولین محصول از خط تولید توافق 
شده میان ایران و روسیه است، در آن کشور 
اما متخصصان  اصطالحا »اسمبل« شده، 
و دانشــمندان کشــورمان حضوری فعال و 
ملموس در تولید آن داشــته و در عین حال، 
بخش های مختلفی چــون نرم افزار فرامین 
و داده هایی که به ماهواره ارســال و یا از آن 
دریافت می  شود، توسط متخصصان ایرانی 
تهیه و در ماهواره قرار گرفته اســت. ضمن 
آنکه یکی از مهم تریــن و کلیدی ترین اجزا 
یعنی ایستگاه کنترل و بهره برداری ماهواره، 
در خاک ایران مستقر است و از لحظه پرتاب 
تــا روز پایانی مأموریت، کلیه دســتورات 
مربوط به کنترل ماهواره صرفا توسط ایستگاه 
ایرانی به ماهواره ارسال می شود، که این جزء 

مهم، کامال بومی است.
3- چرا خیام در ایران ســاخته نشــد؟ 
زیرساخت طراحی و ساخت ماهواره های 
تصویربرداری، بیش از یک دهه اســت در 
کشورمان بومی سازی شده و غیر از دوربین 
با کیفیت تصویربرداری یک متر از ســطح 
زمین، سایر اجزا قابلیت تولید و به کارگیری 
در کشــورمان، ظرف یک زمان معقول فنی 
را داشــت، اما اگر با این روند، برای ارتقاء 
دانش فضایی کشورمان حرکت می کردیم، 
دســتیابی به قله های مورد نیاز، چند دهه به 
طول می انجامید. لذا در این مرحله، پرتاب 
و به کارگیــری ماهواره خیام 1 یک حرکت 
جهشــی و میانبر برای کم شــدن فاصله به 
وجــود آمــده در دو دولت قبل محســوب 
می شــود، تا فضای انگیزشی و زیرساخت 
فنی جهت جبــران رکود ســال های قبل، 
مجددا مهیا شود. ضمن آنکه ورود مقتدرانه 
نیروی هوافضای ســپاه به عرصه فضایی و 
پرتاب موفق دو ماهواره از خانواده نور، این 
نوید را به همه دوســتداران ایران اســالمی 
داده تا به زودی، کشورمان از هر نظر در این 

حوزه، خوداتکا و مطمئن ظاهر شود.

حمزه پاریاب
کارشناس دفاعی

  نیم نگاه  

ترور ستاره ها
بسیار ساده اندیشانه است که تصور 
بیانیه  با  شــود میرحسین موســوی  
اخیرش،  تنها به دنبال نوعــی انتقام گیری از 
سردار پرافتخار سپاه، شهید واالمقام همدانی 
به دلیل قضایای ســال 1388 بود! با دقت و 
تأمل در عبارت ها،  کلمات و منطق ناصوابی 
که او به کار گرفته و از رهگذر آن اســتدالل 
نادرســت و سست بنیان، به شــهید سرافراز 
ســردار همدانــی اهانت می کنــد، می  توان 
دریافت که او این نگاه شیطانی و کینه توزانه را 
به همه شهدای مدافع حرم و امنیت و از جمله 

شهید سلیمانی تعمیم خواهد داد.
تحلیــل مواضع و رفتارهــای این فتنه گر 
از ســال 1388 تاکنون، واقعیتی را آشــکار 
می کند و آن واقعیــت،  همراهی کامل وی با 
جبهه استکبار به سرکردگی آمریکا در مقابله 
با انقالب اســالمی و ملت ایران اســت. به 
عبارت دقیق تر، هم اکنون  وی همانند داعش،  
عرب  مرتجعین  منافقین،  صهیونیســت ها، 
و ســلطنت طلبان جزئی از جبهه استکبار به 

حساب می آید. 
اگر تا پیش از انتشــار بیانیه اخیر، افرادی 
ـ   در ماهیــت فتنه 88 که یــک فتنه آمریکایی 
صهیونیستی بود، تردید داشتند؛ به طور قطع 
با خودافشــایی موســوی در این بیانیه دیگر 
ـ صهیونیستی او  کســی در ماهیت آمریکایی 
تردید نمی کند. این بازیگر فتنه خســارت بار 
برای کشــور و مردم در سال 1388، در بیانیه 

منتشــره اش در فضای مجــازی در روزهای 
گذشــته،  ضمن بیان دروغ بــزرگ دیگری، 
همانند سال 1388 درباره رهبری آینده نظام، 
 با اهانت به سردار همدانی،  عصبانیت خود را 
نسبت به شکست آمریکایی ها در پیاده سازی 
طرح خاورمیانه بزرگ به نمایش گذاشت. به 
راستی، چرا باید آقای موسوی و همفکرانش، 
از شکست آمریکایی ها در منطقه تا این حد 
و اندازه عصبانی و ناراحت باشــند که با این 
وضوح،  وی به یکی از سرداران پرافتخاری که 
نقش راهبردی در شکست نقشه آمریکایی ها 
داشت، یعنی سردار همدانی اینگونه اهانت 
کند؟ آیا آمریکایی ها با لشکرکشی به منطقه 
و اشــغال افغانســتان و عــراق و راه اندازی 
گروه های تروریســتی چون داعش، به  دنبال 
نجات ملت ها و کمک به آزادی و دموکراسی 
در منطقه بودند؟ یا اینکه آنها با صرف بیش از 
7 تریلیون دالر،  به دنبال سلطه بر کشورهای 
منطقــه و از جمله به تحت ســلطه درآوردن 

ایران، همانند دوران قبل از انقالب بودند؟
 پاســخ بســیار روشن اســت و نیازی به 
استدالل نیست. آمریکایی ها بارها از اهداف 
خود در لشکرکشــی به منطقــه و راه اندازی 
گروه های تروریســتی سخن گفته اند. آمریکا 
به دنبال رهبری جهان بود و راه رسیدن به این 
موقعیت را، ســلطه انحصاری بر خاورمیانه 
یا جنوب غرب آســیا به عنوان راهبردی ترین 
منطقه جهان، از نظر ژئوپلیتیکی می دانست. 
آمریکایی ها با چنین منطقی حاضر شدند در 
دو دهه گذشــته، بیش از هفت هزار میلیارد 
دالر در ایــن منطقــه هزینه کننــد؛ اما این 
جمهوری اسالمی بود که با برخورداری از یک 
رهبر حکیم و سرداران پرافتخاری چون شهید 

همدانی و شهید سلیمانی،  توطئه آمریکایی ها 
علیه ملت های منطقه و از جمله ملت ایران را 
با شکست مواجه کرد. بنابراین درد مشترک 
آمریکایی ها و افرادی مانند موسوی، شکست 
طرح های آمریکا علیه انقالب اسالمی و ملت 

ایران است.
 بر همین اســاس، می خواهند از عامالن 
اصلــی ایــن شکســت ها انتقــام بگیرند. 
آمریکایی ها سردار سلیمانی را ترور فیزیکی 
می کنند و موسوی به ترور شخصیتی سردار 
همدانی دســت می زند؛ اما کار موسوی در 
واقع، نقطه شــروع یک پروژه شــیطانی و آن 
هم پروژه ترور ستاره  هاست. موسوی در این 
پروژه شیطانی،  همه شــهدای مدافع حرم و 
حافظان اســتقالل،  تمامیت ارضی و عزت 
ایرانیان را نشــانه گرفت. دشمن درمانده در 
مقابل جمهوری اسالمی و ملت بزرگ ایران، 
 نقاط قوت و منابع تولید قدرت در کشورمان 
را نشــانه گرفته است. رهبری حکیم و شهدا 
در انقالب اسالمی،  از عظیم ترین منابع تولید 
قدرت به شــمار می آیند. این آقای فتنه گر در 
بیانیه خود، هر دو منبع تولید قدرت را نشانه 
می رود؛ اما مثل گذشته،  پروژه اش با شکست 
مواجه می شــود. اهانت به شهید همدانی در 
یک بیانیه،  شــهید همدانی را زنده تر از قبل 
کرد و مردم به ویژه جوانان عزیز را در فضای 
مجازی، بیش از پیش با این شهید با اخالص 
آشنا کرد. نقطه هدف در ترور شهید همدانی،  
آن بود که نقش الگویی و الهام بخشــی شهدا 
و از جمله شــهدای مدافع حرم را  مخدوش 

کنند.
 دشــمنان ایــن انقالب و نظام اســالمی 
برخاسته از آن،  اکنون متوجه این معنا شده اند 

که تا وقتی شــهدا برای مردم و جوانان نقش 
هدایت گری و راهنمایی، همانند ســتارگان 
داشــته باشــند،  این انقالب و نظام اسالمی 
شکست ناپذیر خواهد بود. در مکتب اسالم 
و اندیشه عاشورایی،  در منظومه فکری امام و 
رهبری،  شهدا همانند شمع محفل بشریت و 
ستارگانی هستند که می توان با آنها راه پیدا کرد 

و گرفتار کژراهه ها نشد. 
رهبــر حکیم انقــالب اســالمی در این 
خصــوص می فرمایند: »شــهدا ســتارگان 
درخشانی هستند که هر کدام می توانند عالمی 
را روشن کنند و اگر این حقیقت زنده بماند، 
 تقدیس شود و مورد تکریم قرار بگیرد،  تاریخ 
برای همیشه از آن بهره خواهد برد،  همچنانکه 
تاریخ بشــریت از خودن به ناحق ریخته شده 

اباعبدالله الحسین)ع(  استفاده می کند.«
آری،  شــهدا همانند ســتارگان به ما راه 
درســت را نشــان می دهند. آنان بــه ما پیام 
می دهند که چگونه باید در مقابل ذات ربوبی 
و اراده الهی تســلیم بود و برای حفظ دین و 
ارزش های دینی از جان خود گذشــت. آنان 
به ما یاد می دهند که چگونــه باید در مقابل 
دشمن، به مقاومت دست زد و از او نترسید. 
آنان به ما پیام می دهند که راه عاقبت بخیری 
شما در تبعیت کامل از والیت فقیه به عنوان 
نائب امــام زمان)عج( اســت. این حقیقت 
را،  دشــمن و مزدورانش هم فهمیده اند و از 
همین رو، برای ترور شخصیتی شهدا نقشه ها 
کشیده اند؛ اما این پروژه شیطانی در همان گام 
نخست با شکست سنگین مواجه شد؛ چرا 
که ســتاره ها را نمی توان با ترور،  از تششع و 

نورافشانی بازداشت. 

  سرمقاله   

مهم ترین شــیوه های کفار بــرای مقابله با نور 
هدایت، تهمت ارتجاع، طعنــه زدن و تحقیر، 
تحریــف، در هــم آمیختــن حــق و باطل و 
برانگیختن جنگ و ستیز است؛ اما تمام تالش 
آنان در برخورد با اراده الهی بی نتیجه بوده و نور 
هدایت الهی مســیر تکامل خود را طی خواهد 

کرد.
آنچه از آن در فضای رســانه ای، به عنوان بیانیه 
میرحسین موســوی یاد می شود، متنی است که 
پایگاه اینترنتی »کلمه« منتشــر کرده که سابقه 
حمایت و حتی ســخن گویی فتنه 88 را دارد و 
پس از آن »یورو نیوز«، رسانه  وابسته به اتحادیه 
اروپا آن را بازتاب داده و اسباب ضریب رسانه ای 
آن را فراهم کرده است. اما در عین بی مبنا بودن 
ادعاهای رأس فتنه، نمی توان از کنار آن گذشت 
و از تحلیل و رمزگشــایی از این اقدام موهن و 

سخیف صرف نظر کرد.

 Bادعاهای اصلی سرکرده فتنه 
تهیه کنندگان این متن تالش کرده اند با ادعاهای 
بی اســاس و متوهم گونه، چند اتهام علیه نظام، 
رهبــری و مدافعان نظام مطرح کنند. این موارد 

عبارتند از:
1ـ تالش رهبری نظام به موروثی سازی جایگاه 

رهبری در خانواده اش؛
 2ـ اقدام نظام به ســرکوب و استبداد در داخل 
و حمایت از مســتبدان و سرکوب جنبش های 

آزادی خواه در منطقه؛
 3ـ معرفی مدافعان حرم و به صورت مصداقی 
شــهید همدانی بعنوان ابزار ســرکوب نظام و 
توصیف شهادت او با تعبیر سخیف  تلف شدن 

جان به پای استبداد حاکم بر سوریه!

جالب این است که آقای موسوی یا تهیه کنندگان 
متن بــرای او، در این اتهامات تا بــدان پایه از 
وقاحت پیش رفته اند که نقش نیابتی تروریســم 
تکفیــری را برای نظام ســلطه نادیــده گرفته و 
جنگ نیابتی آمریکا و متحدانش در ســوریه را 
اعتراضات مردمــی معرفی کرده اند. به عبارتی 
برای اتهام به نظام، داعش و تروریســم تکفیری 

هم تطهیر شده است.

 Bنتایج و پیامدهای
1ـ دمیدن به آتش هیجان احساســات و التهاب 
در داخل و کلید زدن موجی دیگر برای دوقطبی 
شدن جامعه و گرم کردن میدان نزاع و اختالفان 

داخلی؛ 
2ـ تخریــب و متهم ســازی رهبــری نظام به 

قدرت طلبی انحصارگرایی و استبداد؛ 
3ـ لوث کــردن جایگاه و شــأن مدافعان نظام 
و مخدوش کــردن چهره و اعتبــار مجاهدان 
و شــهیدان واالمقام دفــاع از نظام و پیشــبرد 

سیاست ها و راهبردهای داخلی و منطقه ای آن؛
 ۴ـ مطرح شــدن و محوریــت یافتن رأس فتنه 
برای رهبری و هدایت موج اعتراضی احتمالی 
و تبدیل آن به جنبشی اجتماعی و سیاسی علیه 

نظام.

 Bزمینه ها و مقدمات
این اقدام انتحاری رأس فتنه برآمده از زمینه ها و 

عواملی است که مهم ترین آنها عبارتند از:
1ـ فاصله گرفتن رأس فتنه از مردم و تأثیرپذیری 
از عناصر نفوذی و گرفتار شــدن به برآوردها و 

تحلیل های غلط و القایی؛
 2ـ کینه تــوزی و لجاجــت افراطی نســبت به 
نظــام، رهبــری و مدافعان نظــام و گرایش به 
تصفیه حساب های شتاب زده و کینه ای با تحریف 

یا نادیده انگاری واقعیت ها و حقایق؛
 3ـ ســابقه نفاق و بی اعتنایی به مبانی، اصول و 
ارزش هــای حاکم بر انقالب و نظام اســالمی 

و فرافکنی و تعمیــم خصلت های ذاتی خود به 
کلیت نظام، رهبری و مدافعان نظام؛

 ۴ـ محاسبه اشتباه ناشی از فرصت طلبی شتابزده 
برای بهره برداری از شرایط و وضعیت چالشی 
نظام، در مسیر دستیابی به اهداف حقیر و کثیف 

سیاسی؛ 
۵ـ برداشت اشــتباه و یک بعدی از تحوالت و 
تغییرات فرهنگی،  اجتماعی و سیاسی جامعه و 
نادیده گرفتن عمق مذهبی و گرایش های انقالبی 

و غیرت ملی جامعه ایرانی؛
 6ـ تأثیرپذیری از ســیطره فکری ـ رســانه ای و 
تحلیلی بیگانگان و گرفتاری به بیماری ادراکی 

و شناختی غرب زدگی.

 Bاضالع پیدا و پنهان خط انتحاری
ایــن خط انتحاری و تخاصــم کینه ورزانه چند 
ضلع و بازیگر دیگر نیز دارد که در تقاطع دشمنی 
با نظام و حرکت به سمت براندازی به یکدیگر 

رسیده و هم افزا شده اند. اضالعی مانند
1ـ اصالح طلبان افراطی که پیش از این، ادعایی 
مشــابه را مطرح کرده و امثال فائزه هاشــمی و 

تاج زاده آنها را نمایندگی می کنند.
 2ـ منافقیــن که از فتنه 88، بهترین بهره برداری 
را از معرکه گردانی ســران فتنه داشته و تاکنون 

هم نوایی خود را حفظ کرده اند.
 3ـ ســلطنت طلبان کــه از هرگونه شــکاف و 
اختالف داخلی برای کشاندن منازعه، شورش و 

جنگ داخلی استقبال می کنند.
 ۴ـ حلقه انحراف و زائده مدعی عدالت خواهی 
آن،که تالش دارد نظام را به بی عدالتی و استبداد 

متهم کند.
 ۵ـ کشــورهای متخاصــم و ســرویس های 
جاسوســی آنان که سران فتنه و همراهان آنان را 
به بهترین ظرفیت برای پیشرفت اهداف خود در 
ایجاد اختالف درونی و فرســایش قدرت نظام 

به حساب می آورند.
از این رو در شرایطی که جمهوری اسالمی ایران 

سر میز مذاکره نشسته تا از حقوق مردم و کشور 
اســالمی دفاع کند و طرف های غربی به تنظیم 
برگه ها برای فشــار بر جمهوری اســالمی نیاز 
دارند، تمامی مجموعه های فوق دست به دست 
هــم داده اند تا خط شــورش و جنگ داخلی را 
فعال کننــد؛ چنین پدیــده ای در مرکز اهداف 
قدرت های غربی برای بردن نظام به کنج انفعال 
و اســتیصال قرار دارد که اعضای اتاق های فکر 
آمریکایی از آن به تابستان داغ یاد می کنند.درست 
در همین شــرایط، این سند از سوی جریان فتنه 
انتشار یافته و رسانه وابسته به اتحادیه اروپا، یعنی 

یورو نیوز به آن ضریب رسانه ای می دهد.
جالب این است  که فتنه 88 بیشترین نقش را در 
تشویق غرب به توقف روند مذاکرات هسته ای 
و حرکت به سمت تشــدید تحریم ها با تصور 
تشدید شــکاف های داخلی، اســتیصال مردم 
و تقابل مــردم به نظام و درهم شکســتن اراده 
جمهوری اسالمی برای مقاومت و دفاع از منافع 

و حقوقش داشته است.
اما همان گونه که در فتنه 88، نفاق پیچیده و النه 
گزیده درون نظــام، با صبوری و بصیرت افزایی 
رهبری و همراهی و حمایت مردم بصیر و متدین 
ســیلی خورد، این بار هم این اقدام رأس فتنه که 
با توهم زدن تیر، به مصداق والیت و شــهادت 
بــه میدان آمد، با خشــم همراه بــا تحیر مردم 
مواجه شد و نقاب را از چهره نفاق و لجاجت به 

صورت کامل کنار زد. 
عــالوه  بر این، کج تابــی و بدفهمی رأس فتنه و 
حامیان آن که به فضای عاشــورایی کشــور در 
ایام محرم حسینی بی اعتنا بودند، بار دیگر کار 
دست شــان داد و اهانت به ولــی و والیت  در 
فضای تعالی بخش به ارزش های معنوی جامعه، 

موجب عمق بخشی به نفرت از فتنه گران شد.
 به ویژه اینکه این متن چند ماه پس از برداشــته 
شدن محدودیت های حصر میرحسین موسوی 
و همسرش منتشر شــد و ناسپاسی و لجاجت 
آمیخته بــا کینه درمان ناپذیر آنــان را به صورت 

کامل به اثبات رساند.

خورشید  چهره  بر  پنجه 
توهمفتنهگرانبرایخدشهبرساحتوالیت

دکتر یدالله جوانی
مدیر مسئول

رسول سنائی راد
معاون سیاسی دفتر عقیدتی 

سیاسی فرماندهی کل قوا
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هنوز هیچ یک از طرف هــای مذاکره کننده به طور 
رسمی خبری  از پایان مذاکرات در اختیار رسانه ها 
 تشــخیص اینکه مذاکرات 

ً
قرار نداده اند؛ اما ظاهرا

مربوط به احیای توافق هســته ای در مرحله پایانی 
قرار دارد، کار دشواری به نظر نمی رسد. رسانه های 
خارجی، به ویژه نشــریات وابســته به کشورهای 
غربی که یار کمکی تیم مذاکره کننده غرب به شمار 
می آیند و مدت هاست که با فضاسازی های تبلیغاتی 
و با هدف ایجــاد اختالل در فرآیند تصمیم گیری و 
محاسبات مسئوالن جمهوری اسالمی ایران ایفای 
نقش می کنند، در طبل پایــان مذاکرات می دمند. 
وقتی پایگاه »نور نیوز« رســانه منسوب به دبیرخانه 
شــورای عالی امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران 
از مذاکرات وین به عنــوان »پیچ آخر« نام  می برد، 
می توان این گمانه را که مذاکرات مربوط به احیای به 

نقطه انتهایی رسیده، جدی تر مطرح کرد.

 Bمختصات موقعیت کنونی
نکته و شاید پرسش مهم که الزم است قدری درباره 
 در فرآیند 

ً
آن صحبت کرد، این است که اکنون دقیقا

مذاکرات در چه نقطه ای قرار گرفته ایم؟ در این باره 
باید اظهار داشت که هم اکنون متن مربوط به احیای 
برجام که »انریکه مورا« هماهنگ کننده سیاســت 
خارجی اتحادیه اروپا پیشنهاد کرده، از سوی آمریکا 
به طور کامل پذیرفته شده است و سه کشور اروپایی 
که علی  القاعده چون خود پیشــنهاددهنده هستند، 
مسئله خاصی در این زمینه ندارند. از قراین اینگونه 
برمی آید که روسیه و چین نیز مخالف متن پیشنهادی 
نیســتند؛ اما این متن تنها در جمهوری اســالمی 
ایران در حال بررســی است و تا لحظه نگارش این 
متن همچنان کار بررسی ابعاد گوناگون چارچوب 
پیشنهادی ارائه شده از سوی هماهنگ کننده اتحادیه 
اروپا در ایران و بخش کارشناسی نهادهای مربوطه 
ادامه دارد. به هر ترتیب، این گونه می توان گفت که 
متن پیشنهادی در ایران در حال بررسی کارشناسانه 
با هدف اصالح ضعف هاســت و مســئوالن سایر 
کشورهای طرف مذاکرات تنها در حال مطالعه متن 

هستند.

 Bنقطه تمرکز ایران
جمهوری اســالمی ایران در مذاکرات وین در پی آن 
بود تا دو هدف اساسی نســبت معین و معناداری با 
، هیچ موضوعی نباید به مثابه 

ً
واقعیت پیدا کند. اوال

اهرم فشار در آینده علیه ایران باقی بماند. معنای اخیر 
این مقصود آن اســت که ادعاهای غــرب در حوزه 

مباحث پادمانی باید با ســازوکار معینی خاتمه پیدا 
کند. نکته اساســی در این باره آن است که جمهوری 
اســالمی ایران نمی تواند با وجود سطوح گسترده ای 
از همکاری ها و پذیرش بیشــترین میزان نظارت ها 
همواره به دید متهم به او نگریســته شــود. ادعاهای 
مربوط به گذشته یک بار برای همیشه باید به صورت 
، رفع تحریم ها باید باثبات 

ً
نهایی جمع بندی شود. ثانیا

و پایدار باشــد؛ به گونه ای که شــرکت ها و فعاالن 
اقتصادی از روابــط و انعقاد قرارداد با ایران اطمینان 
خاطر داشــته باشــند. در این زمینه گفتنی اســت، 
بررسی های کنونی متن پیشنهادی در تهران نیز با در 

نظر گرفتن همین دو مالحظه کلی در جریان است.

 Bاروپا؛ میانجی گر یا پاسخگو؟
در مذاکرات مربوط به احیای برجام سیاست کشور 
به صورت مذاکره غیر مستقیم با آمریکا تنظیم شد. 
حرف اساســی جمهوری اسالمی نیز در این باره آن 
بود کشوری که از برجام خارج شده، نخست باید به 
تعهدات معین شده بر مبنای توافق هسته ای برگردد، 
پــس از آنکه ایران بر اســاس مدل راســتی آزمایی 
صحت اقدامات انجام شده از سوی آمریکا را تأیید 
کرد، ایــران آمادگــی دارد در چارچوب مذاکرات 
1+۵ مســیر گفت وگوهای هســته ای را ادامه دهد. 
بنابرایــن، هماهنگ کننده اتحادیــه اروپا در مقطع 
جدید کار انتقال پیام را بین ایران و آمریکا بر عهده 
داشت و به نوعی نقش واسطه و میانجی گر و در آخر 
پیشنهاددهنده متن را که جمع بندی مذاکرات انجام 
شــده بود، ایفا کرد. تا اینجا بحثی وجود ندارد، اما 
نباید این نکته مهم را از نظر دور انگاشت که جامعه 
ایرانی نسبت بی عملی اتحادیه اروپا در مقطع خروج 
آمریکا از برجام کمترین پایبندی را از خود نشان نداد 
و هــم اکنون اروپا نیز باید از روال خنثی و غیر فعال 
خود در گذشــته فاصله گرفته و نقش سازنده تری به 

خود بگیرد.

 Bروسیه و چین؛ نقش سازنده
اگر روزی جزئیات مذاکرات هسته ای انتشار یابد، 
این موضوع روشن خواهد شد که بر خالف تبلیغات 
رســانه ها و افرادی که از لحاظ فکــری و هویتی، 
زیســت سیاســی خود را در پیوند با غرب تعریف 
کرده اند، روسیه و چین در مذاکرات مربوط به احیای 
برجام نقش سازنده ای در پیش گرفتند و حتی با انتقاد 
جدی از نحوه عمل آمریکا در دوره ترامپ، در قامت 
پشتیبان از خواسته ها و مطالبات جمهوری اسالمی 
ایران ظاهر شدند. حتی نبرد اوکراین می رفت تا اثر 
قابل توجهی بر فرآیند مذاکــرات به جای بگذارد، 
اما روســیه عمال مســیر مثبت را در پیش گرفت و 
مذاکرات احیای برجام را وجه المصالحه و گروگان 
حل مشکالت و مسائل خود در قضیه جنگ اوکراین 
قرار نداد. وزیر خارجه چین نیز در جریان مذاکرات 

اخیر و در گفت وگو بــا همتای ایرانی خود مواضع 
ایران در نشست وین را منطقی و حکیمانه توصیف 
کرد. ســخنگوی وزارت خارجه چین پیش از آغاز 
مذاکرات وین اظهار داشــت کــه آمریکا به عنوان 
آغازگر بحران در مسیر اجرای برجام باید اشتباهات 
خودش را به طور کامــل تصحیح کند و فعاالنه به 
نگرانی های مشروع جمهوری اسالمی ایران پاسخ 
دهد. بنابراین، برخالف آنکه برخی مدعی هستند 
روســیه و چین نمی گذارند توافق هسته ای به شکل 
واقعی محقق شود، باید بر این عبارت تأکید کرد که 
از قضا چین و روسیه حل و فصل مذاکرات هسته ای 
را موجب استمرار و رونق گرفتن همکاری های شان 

با جمهوری اسالمی ایران می دانند.

 Bدورنمای نشست وین
به طور طبیعی هنوز زود اســت کــه بتوان قضاوت 
نهایی و قطعی درباره نشســت ویــن ارائه کرد. چه 
اینکه تصــور این موضوع که وین ایســتگاه پایانی 
مذاکرات هســته ای اســت، بر ابهــام و پیچیدگی 
مســئله می افزاید. همان گونه که در بخش ابتدایی 
این یادداشت آمد، درباره مذاکرات وین و متنی که 
از سوی هماهنگ کننده اتحادیه اروپا پیشنهاد شده 
اســت دو رویکرد کلی قابل ارزیابی اســت. همه 
کشــورهای طرف مذاکرات به جز ایران متن ارائه 
شــده را متنی معرفی کرده اند که می توان حول آن 

توافق هسته ای را احیا کرد.
نماینده روسیه درباره متن مذاکرات هسته ای مدعی 
شــد متن بد نیســت و یک سازش بســیار معقول 

است و در ادامه بیان کرد که متن سند احیای برجام 
 مــورد موافقت قرار گرفته اســت. او این را 

ً
تقریبا

هم اضافه کرد که ایــران تنها در مورد چند کلمه از 
متن، ســؤاالتی را مطرح کرده و در مورد بقیه متن 
می توان گفت توافق صورت گرفته است. البته همین 
چند کلمه می تواند به مانعی برای توافق بدل شود. 
وزارت خارجه آمریکا اعــالم کرد، ایاالت متحده 
آمریکا آماده است تا به سرعت توافق احیای برجام 
بر اساس پیشــنهادهای اتحادیه اروپا را امضا کند. 
این مقــام آمریکایی متن اتحادیه اروپا را تنها مبنای 
ممکن برای احیای توافق هسته ای2۰1۵ توصیف 
کرد. در این میان، در جمهوری اسالمی ایران هیچ 
مقام مسئولی تاکنون درباره متن پیشنهادی به شکل 
ســلبی یا ایجابی اظهارنظر نکرده است. هر چند 
نمی توان منکر برخی پیشرفت ها در مذاکرات وین 
شد، اما منطقی است که تا زمانی که سطح معقولی 
از انتظارات و توقعات مورد نظر در متن پیشنهادی 
تحقق پیدا نکند، ایران به طور قاطع اعالم نظر نکند.
با همه آنچه از ارزیابی اولیه درباره متن پیشــنهادی 
گفته شــد، واقعیت آن اســت که هنوز نمی توان در 
دنیای سیال و پرنوسان سیاست و مذاکراتی سرشار 
از متغیرهای مؤثر در آن از هیچ امر قطعی و یقین آور 
درباره حصول توافق ســخن گفت؛ اما می توان به 
دو نکته با اطمینان بیشتری اشــاره کرد. یکی آنکه 
وین شاید آخرین ایســتگاه مذاکرات برای احیای 
توافق هسته ای باشــد. دومین نکته نیز آن است که 
کشورهای طرف مذاکرات هیچ گاه به اندازه مقطع 

کنونی به احیای توافق نزدیک نبوده اند.

دیدگاه

   عکس و مکث   

صدای ترس/ کودکان فلسطینی این گونه از صدای بمباران هواپیماهای 
رژیم صهیونیســتی به گریه افتادند و هیچ کس صدای آنها را نشــنید. 
خوی شمر و یزید و... در میان خونخواران دنیای نوین روز به روز بیشتر 
دیــده می شــود و در ســایه حمایت رســانه ها، افکار عمومــی به خواب 

غفلت رفته اند.

تابســتان سوزان!/ گرما و خشکسالی بی سابقه در اروپا مردم را با مشکل 
مواجه کرده  است. خشکسالی که بخش زیادی از اتحادیه اروپا را سوزانده 
و بدترین خشکســالی از قرن شانزدهم تاکنون اســت. این درحالی است 

که پیش بینی می شود زمستان سختی در انتظار اروپاییان باشد.

حبیــب دل ها/ مردم دارالمجاهدین همدان در محکومیت فتنه و توهین 
به شــهدای مدافع حــرم، به ویژه ســردار همدانی تجمــع اعتراضی برپا 
کردنــد. تفاله هــای فتنه گر بــا توهین به شــهیدان مدافــع حرم قصد 
تســویه حساب شخصی دارند و به خیال خود با چنین کارهایی مردم را 

از آرمانهای خود دور خواهند کرد.

هیئت برای کودکان / امســال شاهد برپایی مجالسی بودیم که کودکان 
در آن همــه کاره بودند. هیئت محبان بین الحرمین تهران، به پیشــنهاد 
بچه هــا و بانیــان هیئت، حســینه ای برای کــودکان راه انداخته اســت. 

حسینیه ای متفاوت که خود بچه ها آن را اداره  می کنند.

قفل پیچ!/ صدها ســال دزدیدنــد و چپاول کردنــد و از هرجای دنیا که 
توانســتند بردنــد، حال به زمانه ای رســیدند که بر هر چــه دارند قفل 
و زنجیــر می زننــد! قیمت مــواد خوراکی 10 درصد افزایــش پیدا کرده و 

اینچنین در اروپا بر روی کره و پنیر هم قفل می زنند!

رئیــس همه جمهور/ حتی طوفان شــن هــم مانع رســیدن رئیس جمهور 
مردمی به میان مردم در دورترین نقاط نشد. لباس خاکی او را با لباس 
همیشه اتوکشــیده و براق مدیرانی مقایسه کنید که به جای حضور در 
صحنه، پشت میزهای شان می نشستند و از پشت مانیتور دستور صادر 

می کردند.

پیچ آخر مذاکرات
عزیز غضنفری

عضو شورای
 سیاست گذاری  صبح صادق

صبحصادقروندگفتوگوهایهستهایراواکاویمیکند

تجربه تکراری 

در فاصله کمتر از ۴8 ساعت از توافق جهاد 
اسالمی فلسطین و رژیم صهیونیستی بر سر 
برقراری آتش بس میان رژیم صهیونیستی و 
غزه، در ساعات ابتدایی صبح روز سه شنبه 
هفته گذشته شاهد یورش نظامیان تل آویو 
به نابلس و شهادت ابراهیم نابلسی، فرمانده 
و  فتح  نظامی  شاخه  االقصی  گردان های 
افزون  تهاجم  این  بودیم.  وی  همرزم  دو 
ارشد  فرماندهان  از  نفر  سه  شهادت  بر 
کرانه  در  اسالمی  مقاومت  گردان های 
باختری، بیش از ۴۰ مجروح به جای گذاشته 
می رسد،  به نظر  نخست  نگاه  در  است. 
نمی توان رویکرد تهاجم حداکثری هفته های 
مقاومت  علیه  صهیونیستی  رژیم  اخیر 
فلسطین را بدون اخذ ضمانت های امنیتی 
و نظامی الزم از واشنگتن تبیین کرد؛ به ویژه 
زمانی  فاصله  با  اخیر  ازآن رو که حمالت 
اندکی از سفر منطقه ای جو بایدن به منطقه و 
دیدار از سرزمین های اشغالی و بیت اللحم 
دیگر،  سوی  از  است.  پذیرفته  صورت 
امنیتی  ارشد  مقامات  پرشمار  دیدارهای 
آمریکا طی  و  نظامی رژیم صهیونیستی  و 
هفته های اخیر بیان کننده تبادل دقیق اخبار 
و اطالعات حول مهم ترین منابع تهدیدساز 
علیه این رژیم به شمار می روند. با اندکی دقت 
در نحوه ترور فرماندهان ارشد جهاد اسالمی، 
همچون شهید تیسیر الجعبری و شهید خالد 
منصور که هر دو در منازل خود با بهره گیری 
اطالعاتی  نوین  فناوری های  به روزترین  از 
می توان  رسیدند،  شهادت  به  نظامی  و 
دریافت که در پی سفر بایدن به سرزمین های 
اشغالی توافقی مهم میان کابینه یائیر الپید، 
نشسته  گل  به  رژیم  موقت  نخست وزیر 
رئیس جمهور  بایدن،  جو  و  صهیونیستی 
سالخورده آمریکا رقم خورده است. اگر چه 
به نظر می رسد کابینه یائیر الپید با همراهی 
بنی گانتس، وزیر جنگ خود می کوشند با 
اتخاذ راهبرد تهاجم حداکثری در برابر منابع 
تهدید این رژیم همچون گروه های مقاومت 
فلسطینی به افکار عمومی جامعه چند پاره 
صهیونیستی نشان دهند که دولت بی ثبات 
صهیونیستی حتی بیش از نتانیاهو به تأمین 
دغدغه های امنیتی آنها اهتمام دارد و ترور 
مقاومت  ارشد گروه های  همزمان رهبران 
فلسطینی در کرانه باختری و نوار غزه نمود 
برابر  در  حاضر  کابینه  عملگرایی  عینی 
تهدید گروه های مقاومت فلسطینی به شمار 
می رود. با این حال، اگرچه راهبرد تهاجم 
حداکثری کابینه کنونی رژیم صهیونیستی 
خواه ناشی از معادالت سیاست داخلی این 
رژیم یا تهدیدات امنیتی گروه های مقاومت 
فلسطینی این حقیقت را نشان می دهد که 
سران رژیم اشغالگر قدس در خالل سفر 
بایدن به فلسطین اشغالی ضمانت های امنیتی 
را  آن  نتایج  که  دریافت کرده اند  را  مهمی 
می توان در حمله همه جانبه اخیر به نوار غزه 
و موج دستگیری رهبران گروه های مقاومت 
فلسطینی در شهرهای جنین، نابلس و الخلیل 
در کرانه باختری مشاهده کرد، اما آنچه در 
این میان حائز اهمیت است، اینکه مهم ترین 
جنگ،  این  آغاز  از  صهیونیست ها  هدف 
برهم زدن معادالت حاصل از نبرد شمشیر 
قدس بود که این هدف محقق نشد؛ زیرا این 
رژیم نتوانست امنیت روانی شهرک نشینان 
صهیونیست را که بعد از جنگ سال 2۰21 
تأمین کند.  بود،  غزه آسیب شدیدی دیده 
از آن گذشته صهیونیست ها دیدند که این 
ترس و وحشت برای آنها تنها طی سه روز 
به وجود آمده است؛ آن هم در حالی که در 
در  همین مدت کوتاه فقط جهاد اسالمی 
تقابل با ارتش پوشالی صهیونیستی به صحنه 
آمده بود و هنوز سایر گروه های فلسطینی به 

میدان نیامده بودند!

  روزنه  

احمد روشن نهاد
کارشناس سیاسی
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این روزها بار دیگر ماجراهای آغاز بیداری اسالمی 
ملت تونس، مصر و... مورد توجه رسانه ها و فعاالن 
سیاسی قرار گرفته است. بهانه این توجه، انتشار متنی 
از یکی از سران فتنه اســت که 2۵ بهمن 1389 را 
روزی پرافتخار در حمایت از »بهار عربی« معرفی 
کرده و تالش شده است تا فتنه 88 را در کنار خیزش 
اسالمی ملت مسلمان منطقه جا بزند و جمهوری 
اســالمی را به سرکوب مردم در این روز متهم کند! 
 مدت ها 

ً
متن مذکور متن مشکوکی است که ظاهرا

پیش از این به عنوان مقدمه ای برای یک جزوه تهیه 
شده، اما این روزها در پایگاه های ضدانقالب انتشار 

عمومی یافته است. 
فــارغ از این متــن که اصالت نوشــتاری آن نیز 
محل تردید است )و احتماال افرادی برای موسوی 
نوشته اند و به نام وی منتشر شده است(، بار دیگر این 
پرسش را مطرح کرده است که حقیقت ماجراهای 
بهمن 1389 چه بود و سران فتنه در آن روز به دنبال 
چه بودند؟ چــرا این غائله با وجود تدارک عظیمی 
که برای آن دیده شــده بود، ناکام ماند و ســران فتنه 
سرافکنده تر از گذشته به حصر رفتند و هواداری نیز 

برای حمایت از آنان باقی نماند؟!

 Bبیداری اسالمی و فرصت طلبان فتنه گر
تونس کشــوری در شمال قاره ســیاه که تا سال ها 
مســتعمره رژیم فرانســه بــوده و پــس از آن نیز با 
وجود اعالم اســتقالل، هرگز نتوانســت خود را از 
زیر یوغ غرب آزاد کند، ســرانجام از بند دیکتاتور 
وابســته به غرب رها گشــت. این خبری بود که به 
مهم ترین اخبار رسانه های جهان در دی ماه 1389 
بدل شــد و ذهن بســیاری از تحلیلگران سیاسی 
را مشــغول خود کرد. خبر ســقوط حکومت 23 
ســاله »زین العابدین بن علی« که با هدف سرکوب 
اســالم گرایان در تونس به قدرت رسیده بود، برای 
ملت ایران یادآور قیامی بود که خود در سه دهه پیش 
در بهمن ســال 13۵7 خالق آن بود. در آن ایام ملت 
غیور ایران به خیابان ها آمدند تا بساط سلطنت پنجاه 
ساله ای را برچینند که هویت اسالمی آنها را نشانه 
رفته بود. اما آنچه در حاشــیه خبر قیام ملت تونس 
قابل توجه بود، ادعاهایی بود که پایگاه های داخلی 
و خارجی حامی سران فتنه مطرح کردند. رسانه های 
بیگانه و ضدانقالب خارج نشین که همه تالش های 
خود در ســال 1388 را از دست رفته می دیدند، بر 

آن شــدند تا با همراهی برخی رســانه های فتنه گر 
داخلــی، ضمن تحریــف و مصادره بــه مطلوب 
بیداری اسالمی، قیام مردم تونس و مصر را حرکتی 
الهام گرفته از فتنه 88 معرفی کنند و مدعی  شوند: 
»موفقیت جنبش مردمی تونس، قبل از آنکه خاطره 
جنبش ۵7 و پیروزی انقالب اســالمی را در میان 
مردم زنده کند، یادآور خواســت و شیوه های مبارزه 

جنبش سبز بود.« 
در ادامه تالش کردند تا فرصت را غنیمت شمرده 
و آن را بستری برای خروج از انفعال ایجاد شده بعد 
از شکست سنگینی که از مردم در نهم دی ماه 1388 
خورده بودند، قرار دهند و بار دیگر بر کالبد مرده فتنه 
جان دیگری بدمند و بار دیگر ناآرامی را به کشــور 
بازگردانند! در این راستا بود که تدارک دیدند تا روز 
2۵ بهمن )سه روز بعد از راهپیمایی 22 بهمن( را 
روزی برای حمایت از مــردم تونس و مصر اعالم 
کنند و بار دیگر صف آرایی های خیابانی خود را کلید 
بزنند! در این راستا در 16 بهمن نقشه خود را علنی و 
سران فتنه را تحریک کردند تا با ارسال نامه ای برای 
وزارت کشور خواستار صدور مجوز برای راهپیمایی 
از میدان امام حســین)ع( تا میدان آزادی شوند. در 
این بین احزاب حامی سران فتنه نیز بالفاصله دست 
به کار شدند و با صدور بیانیه هایی از اقدام موسوی 
و کروبــی حمایت کردند و از هواداران خواســتند 
که به خیابان بیاینــد. در رأس آنان می توان از حزب 
مشارکت، مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه 
قم، مجمع ادوار مجلس، سازمان مجاهدین انقالب 
اسالمی در خارج از کشور، دفتر تحکیم وحدت و 

حزب اعتماد ملی و... یاد کرد.

 B قیاس مع الفارق
ســران ناکام فتنه، بر این باور متوهم شده بودند که 
دومینوی فروپاشی حکومت های خودکامه عرب، از 
تونس و قاهره تا تهران ادامه خواهد یافت و اینان به 
منزله سردمداران قیام ملت ایران، خواهند توانست 
کار انقالب اسالمی را در شرایط جدید ایجاد شده 
با حمایت بیگانگان یکسره کنند؛ قیاس مع الفارقی 
که به دالیل زیر نسبتی با واقعیت های سرزمین مان 
نداشت و تشت رسوایی فتنه گران خیلی زود بر زمین 

افتاد!
1ـ جمهوری اســالمی نظام سیاســی است که 
مبتنی بر اراده و انتخاب ملت در مبارزات اسالمی 
ســال 13۵7 شــکل گرفته اســت. برگزاری ده ها 
انتخابات در سطوح مختلف تصمیم گیری حکایت 
از آن دارد که گام به گام شکل گیری ساختار سیاسی 
کشــور با حضور و رأی ملت محقق شــده و از این 
نظر جمهوری اسالمی بی نظیرترین نظام مردم ساالر 

دنیاســت. در حالی که رژیم تونس بدون پشــتوانه 
مردمــی و تنها با کودتای نظامی و حمایت غرب به 
روی کار آمده و ادامه حیــات داده بود. دیکتاتوری 
که خود را مستظهر به حمایت بیگانگان و نظامیان 
می دید! »بن علی« برای مقابله با انبوه ملت معترض 
در صحنــه، مجبور به آوردن نظامیــان به خیابان ها 
شــد، در حالی که در ایران اسالمی این ملت بودند 
که در ســال 1388 به طور خودجوش برای دفاع از 
جمهوری اســالمی و آرمان هایش به میدان آمده و 
با حضور میلیونی خود در نهم دی و ســپس در 22 
بهمن فریاد برائت از منافقین و فتنه گران سر دادند و 

منافقین را به سوراخ های شان راندند!
2ـ فتنه 88 اقدامی از پیش تعیین شــده بود که با 
سناریوسازی عوامل بیگانه و طرح ریزی دستگاه های 
اطالعاتی ـ امنیتی غــرب و بازیگری ایادی داخلی 
آنها آغاز شد و نســبتی با انقالب مردمی نداشت. 
کودتای مخملین ســبز به نداشتن پشتوانه مردمی و 
حداقلی بودن خود در جامعه واقف بود و می دانست 
که نخواهد توانست در رقابت انتخاباتی پیروز میدان 
و جذب کننده حداکثر آرای ملت باشــد؛ بنابراین 
راهی جز بهره گیری از نسخه های کودتای مخملین 
»جین شارپ« نداشت. بخشی از مأموریت نیز به 
رســانه های غربی واگذار شده بود تا با دروغ پراکنی 
افکار عمومی کشــور را هدف قرار دهند. در حالی 
که آنچه در تونس به وقوع پیوست، وضعیتی برعکس 
داشــت. انقالبی که در مطالبه مردمی ریشه داشت 
 کشورهای غربی به ویژه آمریکا و فرانسه در 

ً
و اتفاقا

صف حامیان »بن علی« قرار داشــته و رسانه های 
غربی خود را هم پیمانان دیکتاتوری می دانستند و با 

همه توان برای بقای او تالش کردند!
3ـ فتنه ســبز بــر محوریت یــک دروغ بزرگ 

طرح ریزی شــد و آن هم ادعای دروغین »تقلب در 
انتخابات« بــود. این دروغ در جامعه ای که اکثریت 
2۵ میلیونی)6۵ درصدی( آن به فرد دیگری به جز 
نامزد مدعی تقلب رأی داده بودند، نمی توانســت 
دوام یابد، باالخص آنکه گذر زمان روز به روز ابعاد 
بیشــتری از این فریب را آشکار می کرد و هر روز از 
صف حامیان این جریان می کاســت. در حالی که 
انقــالب تونس آتش زیر خاکســتری بود که بعد از 
23 ســال دیکتاتوری شعله ور شده بود و گذر زمان 
فرصتی برای پیوســتن خیل جدیدتری از مردم به 
صف انقالبیون بود، به نحوی که در کمتر از یک  ماه 

انقالب، تمام تونس را در برگرفت.

 Bدست های خالی ناکامان ۲۵ بهمن
به خوبی مشخص بود که درخواست راهپیمایی در 
حمایت از ملت تونس و مصر، بهانه ای بیش برای 
ادامه فتنه گری نیســت، چرا که اگــر این جریان به 
واقع دغدغه حمایت از آنان را داشت، می توانست 
به خیــل ده ها میلیونی ملت ایران در روز 22 بهمن 
بپیونــدد و آن روز را بــه روزی برای حمایت ملت 
ایران از ملت های مسلمان منطقه و نشانه پیوندی بین 
انقالب ایران و بیداری اسالمی بدل کند؛ اما چنین 
نکردند و راه جدایی و نفاق و دودســتگی در پیش 
گرفتند و بر طبل فتنه کوفتند و با علم به صادر نشدن 
مجوز برگزاری تجمع جداگانه و فتنه انگیز، در مسیر 

تنش و درگیری پیش رفتند. 
حضور باشــکوه ملت ایران در راهپیمایی ده ها 
میلیونی 22 بهمن در ســال 1389، که با شــوق و 
شــور موفقیت نهضت های اسالمی جهان اسالم و 
فرار »بن علی« و »حسنی مبارک« دو چندان شده 
بود، حکایت از آن داشت که فتنه گران بیش از پیش 
از شــناخت واقعیات جامعه ناتوانند. فتنه گران که 

وقاحت را تا بدانجا رسانده بودند که با صراحت از 
تحریم راهپیمایی 22 بهمن سخن می گفتند و خود 
 در این راهپیمایی در میان خیل ملت حاضر 

ً
نیز عمال

نشدند، وقتی اخبار و تصاویر حضور ده ها میلیونی 
ملت را دیدند، آنچنان شوکه شدند که تا ساعت ها 
وبالگ ها و پایگاه های شان جرئت پرداختن به اخبار 
راهپیمایی را نداشتند. همین حضور باشکوه باعث 
شــد تا نگرانی بر اردوگاه ناکام فتنه گران فائق آید و 
نویسندگان وابسته به آنها پیشاپیش از شکست این 

سناریو خبر دهند!
در این شــرایط بود که روز 2۵ بهمن فرا رسید و 
جمعیت قابل مالحظه ای بــرای حمایت از آنان به 
میدان نیامد. حتی خود این افراد و احزاب و فعاالن 
سیاســی هوادارانی که مردم را به آشــوب تحریک 
کرده بودند نیز جرئت حضور در خیابان را نداشتند 
و با بصیرت ملت و اقتدار نیروهای انتظامی، معدود 
خیابان های پایتخت با تنش هایی حداقلی مدیریت 
شد و اندک فریب خورده به میدان آمده نیز کاری از 

پیش نبردند و ماجرا خیلی زود فیصله یافت.
پس از این ماجــرا، اوضاع ســران فتنه بدتر از 
گذشته شد و ذلت و خیانت آنان برای افکارعمومی 
بیش از پیش آشکار شد و انفعال بر این اردوگاه سایه 
انداخت. در این شــرایط دیگر کاسه صبر ملت به 
ســر رسیده بود و در حالی که سران فتنه و حامیان و 
محرکان داخلی و خارجی آنان به دنبال »سوریه ای 
کردن اوضاع« و بردن کشور به سمت جنگ داخلی 
بودند، ملت آگاه ایران، یکپارچه خواستار محاکمه 
سران فتنه شدند. در اینجا بود که شورای عالی امنیت 
ملی وارد کار شد و در حالی که در طول 2۰ ماه پس 
از شعله ور شــدن فتنه 88، در ســایه مدارای نظام 
اسالمی همچنان موسوی و کروبی آزادانه به زندگی 
عادی خــود ادامه می دادند، این بار شــورای عالی 
امنیت ملی به جرم فرصت طلبی برای ایجاد آشوب 
در 2۵ بهمن 1389، خفیف ترین حکم  ـ که حصر 
خانگی سران فتنه بود - را صادر کرد، در حالی که 
جامعه یکپارچه خواهان محاکمه و اعدام خائنان به 

ملت بودند.
ارتش فضای مجازی فتنه گران چند روزی به بهانه 
این حکم، به های و هوی رســانه ای خود ادامه داد، 
اما افکارعمومی بی توجه به این جنجال ها و مسرور 
از برخورد قانونی )هرچند حداقلی( با سران فتنه، با 
کمال آرامش به زندگی خود مشغول شد و در آخرین 
ماه ســال، خود را آماده استقبال از بهار و عید نوروز 
سال 139۰ کرد؛ در حالی که برگ درخشان دیگری 
در دفتر »بهمن پرافتخار« این سرزمین ثبت شده بود.

مهدی سعیدی
جریان شناس سیاسی

اکنــون با گذشــت 12 مــاه از روز تنفیذ حکم ریاســت جمهوری 
حجت االســالم والمسلمین رئیسی از ســوی رهبر معظم انقالب 
اسالمی، این مردم کشورمان هســتند که با در نظر گرفتن عملکرد 
دولت در بخش هــای گوناگون، باید نظر بدهند کــه دولتمردان تا 
چه اندازه توانســته اند در مواقع سخت، حســاس و  بحرانی، کنار 
ولی نعمتان خود باشند و برای رفع مشکالت و آالم آنها قدم بردارند. 

 B ۳1 سفر استانی
دولت ســیزدهم تنها دولت مختص تهرانی ها نبود. گواه این گزاره، 
انجام 31 ســفر استانی رئیس جمهور همراه با اعضای کابینه دولت 
طی ۵3 هفته گذشته اســت. به عبارت دیگر، رئیس جمهور در این 
مدت به همه استان های کشور سفر کرده و  ضمن آشنایی با مشکالت 
و کاستی های مربوط به هر استان، دستورات و مصوباتی را برای حل 

کمبودها و معضالت هر منطقه صادر کرده است. 
افزون بر این سفرهای اســتانی رسمی رئیس جمهور و اعضای 
هیئت دولت، ســایر وزرا و مقامات دولت سیزدهم نیز در طول یک 
ســال گذشته باالی 8۰ سفر استانی با رویکرد مسئله محوری و حل 

مسائل داشته اند. 
با این حساب، مردم همه اســتان های کشور طی 12 ماه گذشته 
حداقل دو و گاهی ســه بــار میزبان رئیس جمهــور و وزرای دولت 

بوده اند. 

 Bدولتمردان پای کار
 در پنج ماه ابتدایی سال جاری، کشور 

ً
طی یک سال گذشته و  عمدتا

ما چندین حادثه و بحران شــوکه کننده و دلهره آور را به خود دید. از 
زلزله های مهیب اســتان هرمزگان در دی ماه سال گذشته و خرداد 
امسال تا سیل های مخوف و سهمگین مرداد ماه سال جاری در نقاط 
مختلف کشور و البته فرو ریختن ساختمان 1۰ طبقه و نوساز متروپل 

آبادان که منجر به جان باختن بیش از ۴۰ نفر از هموطنان مان شد. 
در تمام این حوادث، افزون بر حضــور فوری مدیران دولتی در 
مناطق حادثه، شاهد صدور دستوراتی ویژه از سوی رئیس جمهور در 
راستای بسیج امکانات و نیروها برای کمک رسانی، پیگیری موضوع 
و شناســایی قاصران و مقصران و همچنین حل مشکالت و کاستن 
از آالم حادثه دیدگان بودیــم؛ ضمن آنکه خود رئیس جمهور نیز در 
تمامی این موارد در محل وقوع حادثه به صورت میدانی حاضر شد 
و ضمن ابراز همدردی با مصیبت دیدگان، از نزدیک در جریان روند 

امدادرسانی به افراد حادثه دیده قرار گرفت. 

 B تمجید رهبر معظم انقالب از دولت
رهبر معظم انقالب اســالمی خردادماه امسال در بخشی از سخنان 

خود در مراسم سی وسومین سالگرد رحلت امام خمینی)رحمه الله( 
از مســئوالن اجرایی و دولتی به دلیل امدادرسانی به حادثه دیدگان 
متروپل تمجید کردند و گفتند: »امروز که دشــمن در صدد تخریب 
مسئوالن انقالبی اســت، وظیفه  قدرشناسی وظیفه  سنگینی است؛ 
باید از مسئولین قدرشناسی کرد. اینکه انسان می بیند در قضّیه  آبادان 
یک وزیر ســه چهار روز، شبانه روز بر ســر آن کار می رود، خودش 
می ایستد، این خیلی کار مهّمی است؛ اینکه رئیس جمهور محترم یا 
 

ّ
معاون او می روند با آسیب دیدگان قضّیه مالقات می کنند، به آنها تسال
می دهند، به دل های آنها آرامش می دهند، اینها خیلی باارزش است؛ 
از اینها باید قدرشناسی بشود. البّته عامالن خرابکاری ها هم بایستی 
مجازات بشوند؛ هم در همین قضّیه  آبادان، هم در هر قضّیه  دیگری، 

آنهایی که عامل خرابکاری هستند، باید البّته مجازات بشوند.«
احمد وحیدی، وزیر کشــور از فردای حادثه متروپل، یعنی سوم 
خردادماه، به مدت شــش روز در آبادان حضور داشت و از نزدیک 
روند امدادرســانی و آواربرداری را مدیریت کرد. وحیدی ســاعت 
3 بامداد سه شــنبه ســوم خرداد در محل حادثه ریزش برج متروپل 
آبادان حاضر شد و بالفاصله در ستاد بحران شهرستان آبادان حضور 
یافــت و فرماندهی عملیــات آواربرداری و بیرون کشــیدن افراد و 
اجســاد را از محل ریزش ساختمان متروپل بر عهده گرفت. ضمن 
آنکه رئیس جمهور نیز چنــد روز پس از وقوع این حادثه، در  خیابان 
امیری آبادان محل ریزش متروپل حاضر شد و ضمن ابراز همدردی 
با خانواده های متوفیان، دستورات ویژه ای را برای بسیج امکانات و 

تسریع در روند امدادرسانی ها صادر کرد. 

 B دولت در کنار مردم
»محمدحســن آصفری« عضو کمیسیون شــوراها و امور داخلی 
مجلــس نیز در همین زمینه با بیان اینکه دولت ســیزدهم به معنای 
واقعــی کلمه »در کنار مردم بودن« را معنا کرده اســت، گفت: »در 
یک سال گذشته رویکرد مردمی بودن دولت تا حد زیادی برای مردم 

ملموس بوده است.« 
وی یکی از نتایج سفرهای استانی رئیس جمهور و وزرا را کاهش 

فاصله ســطح زندگی در شهرســتان های مختلف کشور نسبت به 
 شاهد 

ً
پایتخت دانست و افزود: »متأسفانه در دولت های قبل عمدتا

تمرکز جدی دولتمردان بر حل مسائل و مشکالت پایتخت نشینان 
بودیم، حال آنکه کشــور محدود به تهران نیست  و تمام 31 استان را 

در برمی گیرد.« 
عضو کمیســیون شــوراها و امور داخلی مجلس بــا بیان اینکه 
حضور میدانی مســئوالن در استان های مختلف کشور و بررسی و 
آسیب شناسی مشــکالت مردم مناطق گوناگون یکی از نقاط قوت 
دولت سیزدهم به شمار می آید، گفت: »سفرهای یک، دو و سه روزه 
رئیس جمهور به 31 استان  کشور که با رویکرد مسئله محوری صورت 
گرفته و همچنین حضور میدانی دولتمردان در جمع مردم، مسئوالن 
استانی، تولید کنندگان و سایر اقشــار استان های مختلف، موجب 
شده از ظرفیت های بزرگ و مغفول مانده کشور بیش از پیش استفاده 

شود.« 
آصفری با بیان اینکه دولت سیزدهم حقیقتا دولتی برای تمام مردم 
ایران بوده اســت، گفت: »از ســوی دیگر، طی یک سال گذشته در 
موارد وقوع بحران و حادثه در کشور، شاهد بودیم که مسئوالن ارشد 
دولتی از جمله رئیس جمهور، وزیر کشور و وزیر بهداشت، بالفاصله 
در محل وقوع حادثه حاضر شده و از نزدیک در جریان امدادرسانی 

به حادثه دیدگان قرار گرفتند و  دستورات مقتضی را صادر کردند.«
وی بیان داشت: »طبق برآوردها و  نظرسنجی های صورت گرفته 
از مردم مناطــق حادثه دیده، حضور مقامات ارشــد دولت هنگام 
وقوع بحران در کنار مردم، تأثیر قابل توجه و تعیین کننده ای در روند 

امدادرسانی به آنها داشته است.« 
این نماینده مجلس ضمن تمجیــد از عملکرد قابل دفاع دولت 
سیزدهم در زمینه  واکسیسناسیون سراسری در جهت مهار ویروس 
کرونا، تصریح کرد: »الزم اســت که رویکرد مردم محور دولتمردان 
فعلی در بدنه دستگاه های اجرایی کشوری نیز جاری و ساری شود.«

 چرا دولت سیزدهم
یک دولت مردمی است؟

حسین چخماقی
خبرنگار
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رئیس جمهورم هنوز   آمریکا مسئول بحران  پیروزی بر کرونا  
محمد اشرف غنی، رئیس جمهور پیشین افغانستان پس از یک 
سال زندگی در تبعید در گفت وگوی خود با رسانه تازه تأسیس 
شــده »ای بی دی ان« گفته اســت: »براســاس قانون اساسی، 
رئیس جمهور بــودم، تا زمانی که مردم افغانســتان به صورت 
قانونی قــدرت را به فرد دیگری واگذار کنند، رئیس جمهورم. 
خــادم مردم بودم و هیچ وقت متکی به القــاب نبوده ام.« او در 
این مصاحبه با داود جنبش، در حالی که پرچم سه رنگ دولت 
پیشین افغانســتان در پشت ســرش قرار دارد، تأکید می کند، 
هبت الله آخوندزاده، رهبر طالبان اقتدار مال عمر، رهبر پیشین 

طالبان را ندارد.

سفیر چین در مســکو، با تشــریح روابط نزدیک کشورش با 
روسیه، ایاالت متحده را مسئول بحران اوکراین دانست. ژانگ 
هانهویی، ســفیر چین در مســکو در مصاحبه با تاس گفت: 
»واشــنگتن به عنوان معمار و محرک اصلی بحران اوکراین، 
ضمن تحمیل تحریم های بی سابقه به روسیه، همچنان به تأمین 
تجهیزات نظامی اوکراین ادامه می دهد. هدف نهایی این است 
که روسیه را با یک جنگ طوالنی و چوب تحریم خسته کرده 
و در نهایت از بین ببرد.« وی همچنین گفت: »ایاالت متحده 
از روش شکست خورده خود در اوکراین درس عبرت نگرفته 

است و سعی دارد در تایوان نیز همین کار را انجام دهد.«

رســانه دولتی کره شــمالی گزارش داد که »کیم جونگ اون« 
پیروزی کشــورش در کمپین مقابله با بیمــاری کووید ـ19 را 
اعالم کرد؛ آن هم سه ماه پس از انتشار اولین مورد شیوع کرونا. 
براســاس گزارش آژانس خبری مرکزی کــره، این اظهارات 
در جریان نشســت ملی در پیونگ یانگ که در مورد تدابیر ضد 
اپیدمی بود، مطرح شــد. در این مطلب که به زبان انگلیســی 
اســت، آمده اســت: »او به طور رســمی پیــروزی در کمپین 
حداکثــری اضطراری ضد اپیدمی بــرای از بین بردن ویروس 
کرونای جدید که به قلمرو ما نفوذ کرده بود و محافظت از جان 

و سالمت مردم را اعالم کرد.«

ثمانه اکوان
دبیر گروه بین  الملل

 هفته گذشــته مأموران اف بی آی به دســتور یکی از 
قضــات ایالت فلوریــدا به عمارت ترامــپ در این 
ایالت حمله کرده و بدون حضور وکالی او، اسناد و 
مدارک موجود در دفتر کارش را با خود بردند. حمله 
اف بی آی به محل سکونت ترامپ را می توان آغازی 
بر تشدید فعالیت های دموکرات ها علیه او دانست. 
چند روز قبل از این اتفاق، در اجالس حامیان مالی 
حزب جمهوری خواه CPAC، مشخص شد که بیشتر 
آنها با رأی قاطع، خواســتار ادامه فعالیت ترامپ در 
حزب و نامزدی او در انتخابات سال 2۰2۴ هستند. 
این مسئله نگرانی های زیادی را در بین دموکرات ها 
ایجاد کرده است. آنها که هنوز نمی دانند آیا می توانند 
بر روی ادامه فعالیت بایدن و سالمتی او قمار کنند و 
او را به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری معرفی 
کنند، تــالش دارند با هدف قــرار دادن بزرگ ترین 
رقیب خود، جمهوری خواهان را نیز با بحران مواجه 

کنند.
حزب دموکــرات هنوز در تعییــن نامزد بعدی 
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ناتوان مانده است. 
از یک ســو بایدن اصرار دارد که بــرای دوره بعدی 
نیــز نامزد شــود و از ســوی دیگــر در بدنه حزب، 
مخالفت های شــدیدی با این مســئله وجود دارد؛ 
زیرا اعضای حزب بایدن را ازنظر ســالمت روانی 

و جسمی مناســب برای ادامه فعالیت در کاخ سفید 
نمی دانند. از سوی دیگر ســرمایه گذاری ها بر روی 
کامال هریس، معاون بایدن نیز تاکنون با شکســت 
مواجه شده است و او نتوانسته توانایی اداره کاخ  سفید 
را از خود به نمایش بگذارد. از همین روست که ظهور 
دوبــاره ترامپ در حــزب جمهوری خواه با اکثریت 
قاطع حامیان مالی این حزب، نگرانی های شدیدی را 
برای دموکرات ها به وجود آورده است. آنها می دانند 
در صورتی  که حزب جمهوری خواه در نهایت به تأیید 
نامزدی ترامپ برسد، هیچ یک از نامزدهای احتمالی 
دیگر در حــزب جمهوری خواه، مانند مایک پمپئو، 
مایک پنس، سارا پالین یا دیگر نامزدهای انتخاباتی 

فعلی توان رقابت با او را ندارند. 
دموکرات هــا کــه می داننــد بازنــده انتخابات 
میان دوره ای کنگره هســتند، تــالش دارند با مطرح 
کــردن تعداد باالیــی از پرونده هــای قضایی برای 
ترامپ، او را ســرگرم رسیدگی به پرونده ها و تالش 
برای تبرئه شــدنش در دادگاه کنند تــا دیگر زمانی 
برای فعالیت در عرصه سیاسی نداشته باشد. تعداد 
پرونده هایی که علیه ترامپ در محاکم قضایی آمریکا 
مطرح  شده، بسیار باالست. حمله اف بی آی به دفتر 
ترامپ به دلیــل ممانعت او از تحویل دادن اســناد 
محرمانه دولت آمریکا در دوران ریاست جمهوری اش 
بود. او هفته گذشته در دادگاه دیگری در نیویورک نیز 
حاضر شــد که او را متهم کرده بود اسناد مالیاتی اش 
را منتشر نمی کند. کمیته بررسی حوادث 6 ژانویه در 
کنگره آمریکا نیز اتهامات سنگینی را علیه او مطرح 
کرده و مدعی شــده  است، حمله معترضان به نتایج 

انتخابات ریاســت جمهوری آمریکا به ســاختمان 
کنگره، به دستور ترامپ بوده  است. تنها در پرونده اول 
انتظار می رود درصورتی که ترامپ گناهکار شناخته 

شود، سه سال زندان در انتظار او باشد. 
نکته جالب ماجرا اینجاســت که قانون اساسی 
آمریکا در مــورد اینکه آیا یک فرد محکوم، می تواند 
نامــزد انتخابــات ریاســت جمهوری شــود یا نه، 
به صراحت مســئله ای را مطرح نکرده  اســت. طی 
چند روز گذشته تحلیلگران آمریکایی و کارشناسان 
حقوقی آمریکا درحال بررسی این مسئله هستند که 
آیــا ترامپ حتی در صــورت محکومیت، می تواند 
بازهم نامزد انتخابات ریاســت جمهوری باشــد یا 
حــزب جمهوری خواه بایــد به دنبال نامــزدی فرد 
دیگری باشد. براساس قانون اساسی ایاالت متحده، 
تنها شرط موجود برای ریاست جمهوری، این است 
که نامزد مورد نظر باید متولــد آمریکا بوده و در این 
کشور سکونت داشته باشد. قانون اساسی محدودیت 
دیگری برای نامزد انتخاباتی مطرح نکرده است. بر 
همین اساس بســیاری از جمهوری خواهان از حاال 
بیــان می کنند که ترامپ حتی در صــورت به زندان 
افتادن نیز می تواند نامزد انتخابات ریاست جمهوری 
باشــد و اگر رأی بیاورد می تواند از همان زندان خود 
را عفو کرده و به عنوان رئیس جمهور به کار خود ادامه 

دهد!
مخالفان این نظریه معتقدند، اگر ترامپ محکوم 
شود، می توانند با توســل به قوانین اداری در ایاالت 
متحده حزب جمهوری خواه را وادار کنند دیگر از او 
حمایت نکند. بر این اســاس، اگر یکی از کارمندان 

دولت ایاالت  متحده اسناد محرمانه دولتی را پنهان 
کرده یا آنها را تحویل مقامــات ندهد، غیر از اینکه 
باید بین 1 تا 3 ســال حبس بکشد، دیگر نمی تواند 
هیچ شغل دولتی ای داشــته باشد. به همین ترتیب، 
دموکرات ها معتقدنــد، در صورتی که دادگاه ترامپ 
رأی به محکومیتش بدهــد، و دیگر نمی تواند نامزد 

انتخابات ریاست جمهوری باشد.
مباحث دیگری نیز در این  میان مطرح اســت که 
مهم ترین آن وابســتگی و ارتباط قدیمی قاضی ویژه 
بررســی این پرونده با کمپین انتخاباتی اوباماست. 
در طول رسیدگی به این پرونده یا پرونده های دیگر، 
در نهایت وکالی ترامپ می توانند با استناد به  همین 
مســائل، دادگاه را به انــدازه ای به عقب بیندازند که 
نامزدی او در حزب مسجل شده و حتی تا زمانی پیش 
روند که رقابت های انتخاباتی نیز آغاز شــده  است. 
در صورتی  که ترامپ به  عنوان نامزد رســمی حزب 
جمهوری خواه مشخص شــود، دیگر دموکرات ها 
تنها با او و وکالیش روبه رو نیستند و تمامی اعضای 
حزب جمهوری خواه و شــاکله این حزب به مقابله 
با دموکرات ها برمی آیند. آنها هم اکنون نیز معتقدند 
با وجود آشــکار شدن اینکه کلینتون اسناد ملی را در 
سرور شخصی اش حفظ می کرده، او هیچ گاه حکم 
محکومیــت از دادگاه نگرفت و زندانی نشــد. اگر 
ترامپ محکوم شــود، مطمئنا حزب جمهوری خواه 
نیــز دادگاه های جدیــدی را علیه کلینتون یا ســایر 
اعضای حزب دموکرات به راه می اندازد و انتخابات 
ریاست جمهوری آمریکا به جنگی تمام عیار بین دو 

حزب جمهوری خواه و دموکرات تبدیل می شود.  

 آتش  در جنوب فرانسه

 

 
همزمان با موج گرما و بدترین خشکسالی 
در تاریخ فرانسه، آتش سوزی جنگلی در 
جنوب غربی این کشور هزاران نفر را آواره 
فرانسه  »لیبراسیون« چاپ  کرد. روزنامه 
نوشــت: »آتش ســوزی جنگلی اخیر در 
منطقه »ژیروند« در جنوب غربی فرانسه 
خانه هــا را ویران و هزاران نفر ســاکنان 
این منطقه را که برخی با نزدیک تر شــدن 
شعله ها به پشــت بام ها رفتند، مجبور به 
تخلیه منازل کرد. بیش از 1۰۰۰ آتش نشان 
با پشتیبانی هواپیماهای آتش خاموش کن 
در حال مبارزه با آتشــی هستند که بیش 
از 6۰۰۰ هکتــار را تخریب کــرده و از 
آتش سوزی  اســت.«  کنترل خارج شده 
جنگلی ژیروند یکی از آتش سوزی هایی 
اســت که در تابستان امســال در سراسر 
اروپا رخ داده و بــر اثر موج های گرمایی 
که قاره را فراگرفته و دمای بی ســابقه ای 
را در برخــی نقاط به ارمغان آورده، ایجاد 
شده اســت. ژیروند در ماه ژوئیه به دلیل 
آتش سوزی های بزرگ جنگلی آسیب دید 
که بیش از 2۰۰۰۰ هکتــار از جنگل را 
 ۴۰۰۰۰ نفر را به طور موقت 

ً
نابود و تقریبا

مجبور به ترک خانه های خود کرد.

بیانیه اتحاد دولت چین

براســاس بیانیه دولتی جدید پکن، چین 
این حق را دارد تا از تمامی ابزارهای مورد 
نیاز در پاسخ به تجزیه طلبان تایوان استفاده 
کند. دولت پکن همچنین یک بار دیگر بر 
استفاده از »اجبار نظامی« برای تصاحب 

کنترل جزیره تایوان تأیید کرد.
روزنامه »گلوبــال تایمز« چین در این 
خصوص نوشت: »در بیانیه جدید دولت 
چین با عنوان »مسئله تایوان و اتحاد مجدد 
چیــن در عصــر جدید« که بــه صورت 
مشترک، دفتر امور تایوان و دفتر اطالعات 
شورای دولتی چین منتشر کرده اند، آمده 
اســت: »پکن با بیشــترین صداقت کار 
خواهــد کرد و تمام تالش خــود را برای 
اتحاد مجدد مسالمت آمیز  به  دســتیابی 
انجام خواهد داد. هیچ کس نباید اقتدار و 
توانایی ما را درخصوص دفاع از حاکمیت 

و تمامیت ارضی چین تضعیف کند.«
این سند افزود: »اما ما استفاده از زور و 
اجبار نظامی را رد نخواهیم کرد و تمامی 
اقدامات الزم را درخصوص حفاظت در 
برابر دخالت خارجــی و فعالیت تمامی 
تجزیه طلبان بررسی می کنیم. ما همیشه 
آمــاده خواهیم بود تا با اســتفاده از زور و 
ســایر ابزار الزم به نیروهــای خارجی و 
فعالیت های رادیکال عوامل تجزیه طلبان 
پاسخ دهیم. غایت نهایی ما تضمین اتحاد 
مجدد مســالمت آمیز چین و ارتقای این 

روند است.«
این سند چند روز پس از آن منتشر شد 
که چین، جزیره تایوان را از شــش جهت 
محاصره کرده و تمرین های نظامی انجام 

داد.

پیشخوان

جهان

فشارهای اقتصادی و سیاسی اعضای اتحادیه اروپا 
بر لهستان که سبب می شود این کشور مجبور به قرار 
دادن قوانین این اتحادیه در مقابل قوانین داخلی خود 
شود، سبب افزایش تنش ها بین این کشور و اتحادیه 
اروپایی شــد. در همین راستا، نخست وزیر لهستان 
با حمله به اتحادیه اروپا این اتحادیه را یک »قدرت 
 
ً
امپریالیستی« خواند و گفت که فرانسه و آلمان عمال
انحصار تصمیم گیری در این اتحادیه را در دســت 

خود دارند.
لهستان  نخست وزیر  موراویه تسکی«  »ماتئوش 
در مقاله ای که در یک نشــریه آلمانی منتشــر کرد، 
 یک الیگارشــی 

ً
نوشــت که در اتحادیه اروپا عمال

وجود دارد که سبب قبضه شــدن قدرت در دستان 
قدرتمندترین بازیگران شده است. موراویه تسکی در 
این مقاله که در نشریه دی ولت آلمان انتشار یافت، 
نوشت: »آنطور که عملکرد سیاسی در اتحادیه اروپا 
نشان می دهد صدای آلمان و فرانسه بر همه صداها 
برتری دارد.« در ادامه این مطلب آمده است: »نتیجه 
این وضعیت این شده که ما با یک دموکراسی رسمی 
به همراه یک الیگارشی غیررسمی که باعث قبضه 
شــدن قدرت در درســتان قدرتمندترین کشورها 

می شود، ســر و کار داریم.« او از آلمان و شرکایش 
به دلیل نادیده گرفتن هشدارهای لهستان در ضمن 

اتخاذ سیاستی محتاطانه در قبال روسیه انتقاد کرد.
در همین حال، به نوشــته روزنامــه »گاردین«، 
بروکســل تهدید کرده است در صورتی که »لغزش 
لهســتان از حاکمیت قانون« ادامه داشــته باشــد، 
بودجه مختص به این کشور برای بازسازی اقتصادی 
بعد از همه گیری ویــروس کرونا را توقیف می کند. 
کریشتوف سوبولفسکی رهبر حزب حاکم لهستان 
نیز در مصاحبه ای در واکنش به تهدیدهای کمیسیون 
اروپا گفت: »اگر بخواهد مــا را بیش از این تحت 
فشــار قرار دهند، چاره ای نداریم جــز اینکه تمام 
توپ های زرادخانه خود را خارج کنیم و با »چشــم 
در برابر چشم« پاســخ دهیم.« او درباره این تهدید 
توضیح داد، اگر این بودجه 3۵ میلیارد یورویی آزاد 
نشود، ورشــو به اقدام حقوقی علیه بروکسل دست 

زده، طرح هــای اتحادیه اروپــا را وتو خواهد کرد و 
علیه »اورسوال فون در الین« رئیس کمیسیون اروپا 

اجماع ایجاد خواهد کرد.
لهستان می گوید تالش اتحادیه اروپا برای تحمیل 
قوانین این بلوک به ورشو، استقالل نظام قضایی این 
کشور را به خطر می اندازد. کمیسیون اروپا عالوه بر 
لهستان، مجارستان را نیز تهدید کرده که اگر قوانین 
ترجیحی اتحادیــه اروپا را اجرا نکند، قادر نخواهد 

بود از بودجه های این نهاد استفاده کند.
از زمان شــروع جنگ در اوکراین، لهستان یکی 
از حامیان اصلی تحریم ها علیه روسیه بوده و بخش 
عمده انتقال تسلیحات کشورهای غربی به اوکراین 
نیز از طریق این کشور صورت گرفته است؛ اما به نظر 
می رسد اتحادیه اروپا دستمزد خوبی برای لهستان در 
این خصوص در نظر نگرفته است. جدای از لهستان، 
بخشی دیگر از کشورهای اروپای شرقی نیز به رفتار 

قیم مآبانه اتحادیه اروپا اعتراض دارند. چندی پیش، 
تنش هایی نیز بین مجارستان و اعضای این اتحادیه 
شکل گرفت که ســبب شد تئوری های مختلفی در 
خصوص احتمال فروپاشی اتحادیه اروپایی در آینده 
نزدیک نیز شــکل بگیرد. بعد از آن، جنگ اوکراین 
بود که تا حدودی توانست نیاز در کشورهای اروپایی 
برای اتحاد را بیشتر کند و امیدهایی برای زنده ماندن 

این اتحادیه را به وجود بیاورد. 
حاال اما با وارد شــدن اروپا به زمســتان ســرد 
تحریم های روســیه و کمبود انرژی در بســیاری از 
کشورهای غربی، به نظر می رسد کشورهای اروپای 
شــرقی و حتی جنوبی اروپا، ماننــد ایتالیا، یونان و 
اســپانیا که اقتصاد خوبی ندارند، بیشــتر از ســایر 
کشــورهای اروپای غربی در معــرض بحران های 
اقتصادی و انرژی باشند. در صورتی که دولت های 
ملی نتوانند انتظارات مردم شــان را برآورده کنند و 
بحران های اقتصادی دامن گیر بسیاری از کشورهای 
اروپایی شــود، باید در انتظار زمستان سخت اروپا 
و شــکل گرفتن اعتراضات مردمی در این کشورها 
باشــیم که ادامه حیات اتحادیه را با مشــکل جدی 

مواجه خواهد کرد.

   تحلیل    

 وضعیت قرمز در  قاره سبز
نگاهیبهتشدیدرفتارهایضداروپاییدراروپایشرقی

جنگ احزاب 
دورجدیدحمالتدموکراتهابهترامپآغازشد
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بازار

بر اساس قانون اساســی ایران، اقتصاد کشور 
از ســه بخش دولتی، خصوصــی و تعاونی ها 
تشکیل شــده اســت و به عبارت بهتر این سه 
بخش می توانند در اقتصاد ایران فعالیت کنند. 
با این حال، بخش تعاونی هــا در اقتصاد ایران 
همواره مغفول بوده است؛ به نحوی که می توان 
اقتصاد ایران را در دو بخش دولتی و خصوصی 
یا در نهایت بخش موسوم به خصولتی  خالصه 
کرد. بســیاری از کارشناسان اقتصادی در ایران 
معتقدند، از آنجا که بنگاه های بزرگ ما رقابتی 
نیســتند، این موضوع روی فعالیت بنگاه های 
کوچک نیز تأثیر گذاشــته و سبب شده است 
کســب  وکارهای کوچک و متوسط کشور نیز 
به حال خود رها شــوند. همیــن موضوع نیز 
باعث شده است بنگاه های کوچک و متوسط 
نیز نتواننــد نقش آفرینی چندانــی در اقتصاد 
کشور داشته باشند. مسئله ای که پیامد آن افول 
کســب وکارهای خرد در کشــور بوده است. 
در کنــار این مســئله، پررنگ بــودن موضوع 
سرمایه داری مالی و ســوداگری های مالی نیز 
مزید بر علت شده اســت تا نظام اقتصادی ما 

مبتنی بر بخش تعاونی شکل نگیرد.

به گزارش صبح صادق، الله مراد ســیف، اســتاد 
اقتصــاد و عضــو هیئت علمــی  دانشــگاه امام 
حســین )ع(، در گفت وگــو بــا صبح صــادق در 
خصوص اهمیت سرمایه گذاری و توجه به توسعه 
تعاونی ها برای مردمی  کردن هر چه بیشتر اقتصاد 
بــا توجه بــه نص صریــح قانون اساســی گفت:

 

»با توجه به اینکه در قانون اساسی توجه به تعاونی ها 
بعد از بخش دولتی قرار داده شده است، به طوری 
که بخش خصوصی بعد از دولتی و تعاونی محل 
اعتنای قانونگذار قرار گرفته، الزم اســت دولت و 
وزارت کار در این موضوع تغییر جهتی اساســی 
بدهند تا بتوانیم به ســمت مردمی کــردن اقتصاد 

حرکت کنیم.«
وی در ادامه خاطر نشــان کــرد: »واقعیت این 
است که بنا به دالیل بسیاری، بخش خصوصی تا 
کنون نتوانسته در اقتصاد ایران جایگاه قابل قبولی 
پیــدا کند. با توجه به اینکه بخش خصوصی موفق 
به توانمند کردن اقتصاد آنگونه که انتظار آن وجود 
داشــته، نشده اســت و از طرفی سرمایه های خرد 
زیادی در کشــور وجود دارد که به تنهایی و بدون 
تجمیع توان نقش آفرینی در اقتصاد ملی را ندارند، 
لذا باید از این سرمایه ها به صورت تجمیع شده و 
کلی استفاده شــود؛ از این رو الزم است دولت به 
سمت اجرا و استفاده از الگوهایی، مانند تعاونی ها 

برای بسیج منابع خرد موجود در کشور برود.«
عضو هیئت علمی  دانشگاه امام حسین)ع( در 
این باره خاطر نشان کرد: »اگر طرحی برای ورود 
سرمایه های خرد به تعاونی ها داشته باشیم که بتواند 
اقتصــاد ملی را درگیر کند و تحت تأثیر قرار دهد، 
 می تواند منشأ تحولی اساسی در 

ً
این موضوع قطعا

اقتصاد ایران شود. هر چند برای تحقق هر چه بیشتر 
این هدف باید به سمت و سوی شکل های جدیدی 
از تجهیز منابع خرد و تخصیص و به کارگیری آنها 

در بخش های مختلف اقتصادی حرکت کنیم.«
الله مراد ســیف در ادامه این بحث خاطر نشان 
کرد: »توســعه تعاونی ها و تأکید بر افزایش تولید 
در این زنجیره، موضوع بسیار حائز اهمیتی است؛ 
برای نمونه، در بخش کشاورزی، اگر کشاورزان در 
زنجیره تولید، تا زمانی که زحمات و تالش های آنها 
به محصول نهایی تبدیل شود، عضو تعاونی باشند 
تا تعاونی در طول این فرآیند در کنار آنها باشد. حتی 
بعد از برداشــت محصول نیز در نهایت کشاورز 
محصول خود را به دالل ها نفروشــد، این امکان 
برای کشاورزان فراهم می شود که در ارزش افزوده 
این محصــول و در فرآیند تبدیــل آن به محصول 
نهایی سهم خوبی داشته باشــند، ضمن اینکه در 
این شــرایط مصرف کننده نهایی نیز محصول را با 
قیمت کمتری خریداری می کند و این مسیر هم به 
نفع تولیدکننده، یعنی کشاورزان و هم عموم مردم، 

یعنی مصرف کنندگان خواهد بود.«
این استاد دانشگاه در ادامه گفت: »هر پدیده ای 
زمانی می تواند شکل یافته و تداوم پیدا کند که منطق 
اقتصادی داشته باشد. اگر کشاورز و مصرف کننده 

ببینند مشارکت در تعاونی ها به صورت زنجیره ای 
اســت؛ به ایــن معنا کــه در واقع، آنهــا در تولید 
محصول نهایی حضور دارند، متوجه خواهند شد 
صرفه اقتصادی به نفع آنهاست، نه دالل و سوداگر، 
لذا با کمال میل و با انتخاب آگاهانه وارد این عرصه 

می شوند.«
استاد اقتصاد دانشگاه امام حسین)ع( با تأکید بر 
اینکه در بانکداری تعاونی باید تحولی اساسی در 
اقتصاد کشور انجام شود، خاطرنشان کرد: »برای 
توسعه تعاونی ها و حرکت به سمت اقتصاد مردمی 
 باید در زمینه نظام بانکی کشور نیز تحولی اساسی 
صورت گیرد. احیای بانک های تعاونی، از جمله 
الزامــات تحقق این موضوع اســت تا به صورت 
اختصاصی از بخش تعاونی حمایت کنند. این در 
حالی است که متأســفانه در دو دهه اخیر اقتصاد 
ایران در حوزه بانکداری مسیر اشتباهی را رفته و به 
جای حرکت در مسیر ایجاد و گسترش بانک های 
تخصصی به ســمت تعدد بانک های تجاری رفته 

است.«
سیف در پایان گفت وگوی خود با صبح صادق 
خاطرنشــان کرد: »وقتی منابع خــرد موجود در 
اقتصاد از ســوی بانک های تعاونــی محور به این 
سمت بسیج شده و منابع مالی و سرمایه های خرد 
سرگردان و بال استفاده در راستای توسعه تعاونی ها 
 بخــش تعاونی خواهد 

ً
به کار گرفته شــوند، قطعا

توانســت به معنای واقعی در توسعه اقتصاد ملی 
نقش آفرینی کند.«

وحید شــقاقی شــهری، اقتصــاددان و رئیس 
دانشــکده اقتصاد دانشــگاه خوارزمی  نیز درباره 
این موضوع بــه صبح صادق گفت: »متأســفانه 
دولت های گذشــته با وجود تأکیــدات موجود در 
قانون اساسی بر موضوع توسعه تعاونی ها و توجه به 
این نهاد به دلیل اثرات مطلوب اقتصادی آن، با این 
حال در این موضوع گام بلندی برنداشــتند که آثار 
سوء آن را می توان در توسعه نیافتن کسب وکارهای 

خرد مشاهده کرد.«
وی در ایــن بــاره افزود: »اقتصــاد ایران هنوز 
یک نظــام اقتصادی ســرمایه داری مالی اســت 
کــه بانک محور و ســرمایه داری محور اســت تا 
تعاونی محــور؛ در حالــی کــه اقتصــاد تعاونی 
ظرفیتی بود که دولت ها می توانستند برای توسعه 
کســب وکارها و اشــتغالزایی در ایــران بــه کار 
بگیرند، اما به دلیل کاهلی در این موضوع تا کنون 
دستاوردهای قابل توجهی در این حوزه نداشته ایم.«

دانشــگاه  علمــی   هیئــت  عضــو 
توســعه  دالیل  بیان  خوارزمی ضمن 

نیافتن تعاونی هــا در اقتصاد ایران 

اظهار داشت: »یکی از دالیل توسعه نیافتن بخش 
بازرگانی در اقتصاد ایران این است که ما در کشور 
بنگاه های بــزرگ رقابتی نداریــم، از طرفی وقتی 
کسب و کارهای کوچک و متوسط ایجاد می شوند، 
 شاهد نوعی رها شدگی در این کسب وکارها 

ً
عمال

هستیم. به این دلیل این کسب وکارها نمی توانند در 
اقتصاد ما به درستی نقش آفرینی کنند.«

شــقاقی شــهری دراین باره تصریــح کرد: 
»زمانی نظام تعاونی ها می توانند موفق باشند که 
کســب وکارهای کوچک و متوسط به نحوی به 
کسب وکارهای بزرگ متصل شوند. برای نمونه، 
در ژاپــن وقتی یک خودرو تولید می شــود، این 
بنگاه خودروساز یک بنگاه بزرگ فرا ملی است 
که خــودرو را تولید و صادر می کند؛ اما قطعات 
مورد اســتفاده در تولید ایــن خودروها از طریق 
بنگاه های کوچک و به عبارتی کســب وکارهای 
کوچک و متوســط تولید می شود، بنابراین برای 
تولید و صادرات، کار باید به صورتی هدفمند و 
در یک زنجیره از پایین به باال، یعنی از کوچک به 
بزرگ باشد تا موفق شود، موضوعی که متأسفانه 
در کشــور ما تا کنون اتفاق نیفتاده است.« عضو 
هیئــت علمی دانشــگاه خوارزمــی  در این باره 
توضیح داد: »متأســفانه در ایران بین بنگاه های 
کوچک و متوســط با بنگاه های بــزرگ زنجیره 
پیونــدی وجود ندارد که بتواند تولید را توســعه 
دهــد، ضمن اینکــه چون بنگاه هــای بزرگ ما 
رقابتی نیستند، کسب وکارهای کوچک و متوسط 
کشــور نیز به حال خود رها شده اند و نمی توانند 
در اقتصاد نقش آفرینی چندانی داشــته باشــند. 
این مســئله موجب شده است ما شــاهد افول 
کسب وکارهای خرد باشیم و بحث سرمایه داری 
مالی و سوداگری های مالی هم مزید بر علت شده 
است که نظام اقتصادی ما مبتنی بر بخش تعاونی 

شکل نگیرد.«

توسعه  کلید   تعاونی ها 
خرد  کسب  وکارهای 

کارشناساناقتصادیدرگفتوگوباصبحصادقمطرحکردند

اگرچه بســیاری از اوقات صــادرات کاال به مثابه راهکار مهم 
قطع وابستگی کشــور از خام فروشــی مطرح می شود؛ اما در 
دنیای امروز می توان صادرات دانش و خدمات را پدیده ای کم 
هزینه تر با حاشیه سود بیشــتر دانست. از جمله این خدمات، 
مسائل مربوط به خدمات فنی و مهندسی است. با توجه به رشد 
قابل توجه میزان تولید مقاالت علمی در کشــور، تعداد باالی 
فارغ التحصیالن دانشــگاهی در ایران و...، کشــور ما در میان 
کشورهای همسایه خود از باالترین دانش فنی و امکان صادرات 
این خدمات برخوردار است. موضوعی که می توان از آن به مثابه 

یک امتیاز ویژه برای اقتصاد ایران نام برد. 

 صادرات خدمت
منهای نفت

به گزارش »بلومبرگ«، منابع آگاه در دولت انگلیس گفته اند 
که این کشــور در حال آماده سازی خود برای بدترین سناریو 
در حوزه تأمین برق است؛ به گونه ای که دولت پیش بینی کرده 
است همزمان با سرد شدن هوا شاهد کمبود گاز نیز خواهیم 
بود و این مسئله به بروز خاموشی منجر می شود. حتی با روشن 
کردن نیروگاه های ذغال سنگ سوز در این کشور  در اوج تقاضا، 
دولت انگلیس در تأمین بیش از 16 درصد نیاز این کشــور به 
برق با مشکل مواجه است. از سوی دیگر، پیش بینی می شود 
قبض برق و گاز در ماه ژانویه 2۰23 به بیش از دو برابر میزان 

کنونی افزایش یابد.

 خاموشی در انگلیس
شاخص

حق بیمه به پول یا وجهی گفته می شود که بیمه گزار به بیمه گر 
پرداخت می کند تا در مقابل آن در برابر خطرات و موضوع 

بیمه نامه مد نظر خود تحت حمایت بیمه گر باشد.
مبلغ حق بیمه با توجه به شــرایط و مواردی، چون میزان 
خطر، سرمایه بیمه  شــده، مدت بیمه نامه و شرایط فیزیکی 
بیمه و... تعیین می شود. می توان گفت، عامل های مؤثر در 
نحوه محاسبه حق بیمه، ارزش یا سرمایه مورد بیمه، مدت یا 
زمانی است که بیمه گر متعهد می شود خسارت های موضوع 
بیمه نامه را جبران کند. همچنین میزان خطر در محاســبه و 

نرخ تعیین حق بیمه یکی از عوامل تأثیرگذار است.

حق بیمه   
افزوده

تکلیف غیر منطقی 

در روزهای گذشته و پس از محقق نشدن 
مصوبه مجلس در بودجه سال جاری مبنی 
بر وظیفه دولت درباره بازگرداندن قیمت 
کاالهای اساسی به شهریور ماه سال 1۴۰۰ 
با توجه به افزایش قیمت کاالهای اساسی، 
این موضوع مطرح شده است که آیا دولت 
در اجرای این مصوبه و قانون مطرح شده 
در بودجه ســال جاری ناکام بوده یا اصال 
امکان اجرای آن میســر و مقــدور نبوده 
و تکلیــف مجلس بــر روی دوش دولت 
برای بازگرداندن قیمت کاالهای اساسی 
به شــهریور ماه ســال 1۴۰۰ از پایه خطا 
و نشــدنی بوده اســت. در ادامه برخی از 
دالیل محقق نشدن مصوبه مجلس مبنی 
بر بازگرداندن قیمت کاالهای اساسی به 

شهریور ماه 1۴۰۰ بیان شده است:
1ـ نکته اول این اســت که بر اســاس 
تکلیف مجلس در قانــون بودجه، دولت 
موظف است سبد مشخصی از کاالهای 
اساســی را برای دهک های مشخصی از 
جامعه با قیمت شــهریور ماه سال 1۴۰۰ 
تأمین کنــد؛ اما خبــری از اعالم و نحوه 
شناســایی و جزئیــات ایــن دهک بندی 
وجود ندارد. اینکه قرار است این دهک ها 
چگونه شناسایی و مشخص شوند و... . 
یکی از ایرادات ساختاری اقتصاد ما همین 
مسئله ـ یعنی ضریب خطای باال در تعیین 
دهک بندی هاست ـ به گونه ای که امروز با 
وجود گذشــت بیش از 11 سال از اجرای 
طرح هدفمندی یارانه ها هنوز بســیاری 
از افراد و خانوارهــا که نیازی به دریافت 
این مبالغ ندارند، یارانه دریافت می کنند. 
دلیل اصلی این موضوع ضعف آشــکار 
دولت و نظام اطالعات اقتصادی کشــور 
برای دهک بندی اقشار مختلف جامعه با 

ضریب خطای بسیار اندک است.
2ـ بــر اســاس منطق اقتصــادی یا بر 
اســاس نص صریح ماده 9۰ قانون اجرای 
سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، 
اگر دولت در فرآیند تولید کاال یا محصولی 
بخواهد قیمت گذاری دستوری انجام دهد، 
برای اینکه این قیمت گذاری به تولید آن کاال 
آسیب نزند، باید هزینه های تحمیل شده بر 
تولیدکننده به واســطه ایــن قیمت گذاری 
را جبران کند. طبیعتا اگر بنا باشــد دولت 
کاالهای اساسی برخی از مردم را با قیمت 
ثابت شهریور 1۴۰۰ تأمین کند، این نیازمند 
منابعی فراتر از منابع ایجاد شــده از حذف 
ارز ۴2۰۰ تومانــی بوده و نیازمند حمایت 
دولت از عرضه کننــده آن کاالها از طریق 
پرداخــت یارانه یا حذف مالیات پرداختی 
 در وضعیت فعلی چنین 

ً
و... است که طبیعتا

منابعی در اختیار دولت نیست. 
3ـ اگر فرض بگیریم منابع ایجاد شده 
از سیاســت حــذف ارز ترجیحی امکان 
تحقق چنیــن اقدامی را دارد، بر اســاس 
تکلیــف مجلس بــه دولــت، باید قیمت 
کاالهای اساســی به شــهریور 1۴۰۰ باز 
گردد. تا اینجای کار ایرادی نیست؛ اما نکته 
اینجاســت در شرایط کامال عادی و پایدار 
اقتصادی ـ بدون وجود تحریم ها یا اجرای 
سیاســت هایی چون حذف ارز ترجیحی 
و اصالح نســبی قیمت ها که ممکن است 
منجر به شــوک های قیمتی در بازار شوند ـ 
بر اساس تجربه تاریخی و تورم ساختاری 
موجود در اقتصاد ایــران ما حداقل با یک 
تــورم حدود 2۰ درصــدی در اقتصادمان 
مواجه هســتیم. ســؤال اینجاســت این 
قیمت هایی که قرار است به شهریور 1۴۰۰ 
بازگردد، قرار اســت تا کــی در حد همان 
قیمت های شهریور 1۴۰۰ باقی بماند؟ آیا 

 چنین ایده ای امکان تحقق دارد؟ 
ً
اصوال

یادداشت 

میالد شکری
خبرنگار

میثم مهرپور
دبیر گروه اقتصاد
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آیت الله علی فروغی: عزیزان مبادا از کسانی باشیم که از حیات 
طیبه انســانی غافلند و داخل در زمره ظالمان شــده و »یحوم 
حوم نفســه« به دور نفس خویش طواف می کنند. نوع بشــر 
کعبه آمال شان نفس شان است و شبانه روز نفس خود را طواف 
می کنند. نمونه بارز این کسب معرفت و پیشرفت را می توان در 
یاران اباعبدالله الحســین)ع( مشاهده کرد که بر نفس خویش 
غلبــه کردند و آنقدر تعالی یافتند که با انســان کامل پیوند تام 
خوردند. در زیارت عاشــورا می گوییم: »السالم علیک و علی 
االرواح التی حلت بفنائک«؛ سالم بر تو و سالم بر ارواحی که 

به آستان تو حلول کردند.

زیارت ناحیه مقدســه یکی از منابع صحیح السند 
درباره زندگی امام حســین)ع( و نحوه شــهادت 
ایشــان و یارانش و مصائبی است که بر ایشان وارد 
شد. »ناحیه مقدسه« اصطالحی است که شیعیان، 
از زمــان امام هــادی)ع( تا پایــان غیبت صغری 
برای اشاره به امام معصوم)ع( استفاده می کردند.
)دانشنامه امام حسین، ج12، ص271( این زیارت 
نیز از سوی یکی از نائبان خاص امام زمان)عج( از 
ایشان نقل شده است که به دلیل تقیه زیارت ناحیه 
مقدســه نامیده  شــد که تا امروز به این نام شناخته 
می شود. این زیارت در منابع زیر آمده است: شیخ 
مفید )مزار، مخطوط(، المزار الکبیر، بحار االنوار، 
کتاب الدعــا و الزیاره، رمــز المصیبه، الصحیفه 
الهادیه، الصحیفه المهدویه، کلمة االمام المهدی. 
اصل صدور زیارت ناحیه از سوی امام معصوم)ع( 
در کتب قدما پذیرفته شده بود. علمای بزرگ شیعه 
آن را به عنوان یک زیارت مأثور و حدیث مشــهور، 
در کتاب های خویش ذکر کرده اند. شــیخ مفید)م 
۴13ق( در کتــاب مزار خود، می نویســد: »زیارة 
أخری فی یوم عاشورا بروایة اخری«؛ از این جمله 
معلوم می شــود که این روایت، مروی بــوده و از 

جمله احادیث صادره از معصوم به شمار می رفته 
است. ســیدمرتضی)م ۴36ق( به هنگام زیارت 
امام حسین)ع(، نخست این زیارت را می خواند. 
ســیدبن طاووس در »مصباح الزائر« می نویســد: 
»زاربهــا المرتضی علــم الهدی ـ رضــوان الله 
علیه.«)مصباح الزائر، ص221( در نســخه خطی 
کتاب »المزار« از نویســنده ای کهن و نامعلوم، که 
نسخه آن به شــماره ۴26، ورق 1۴6 در کتابخانه 
آیت الله مرعشــی قم موجود اســت، نوشته شده 
است: »زیارة أخری تختص بالحسینـ  صلوات الله 
علیه ـ و هی مرویة بأسانید مختلفة و هی أّول زیارة 
زاربها المرتضی علم الهدی ـ رضوان الله علیه.« و 
معلوم است که تا زیارتی مروی از امام معصوم)ع( 
نبوده باشــد، فقیهی بزرگ و عالمی سترگ مانند 
سید مرتضی، آن را بر زیارات دیگرـ مانند زیارت 
عاشوراـ مقدم نمی داشته و نمی خوانده است. این 
اشاره توسط سیدبن طاووس)م 66۴ ق( در مصباح 
الزائر، ص221 هم آمده اســت. قدیمی ترین متن 
موجود ایــن زیارت، کتاب »المــزار الکبیر« ابن 
المشــهدی )م ۵9۵ق( اســت. وی این زیارت را 
با حذف ســند نقل کرده و در آغاز کتابش تصریح 
می کند که این زیارات با سند متصل به او رسیده؛ 
ولی بــرای اختصار کتاب و اطمینانی که به صدور 
زیارات از معصوم داشته، ســندها را حذف کرده 
است. ابن المشــهدی صریحا می نویسد: »زیارة 
أخری فی یوم عاشــورا ألبی عبدالله الحسین مّما 

خرج من الناحیة إلی أحد االبواب«)المزارالکبیر، 
ص۴96( و الخ؛ صحیح الســند بودن این زیارت 
توسط بســیاری از علما از جمله شهید اول، شیخ 
حر عاملی، عالمــه مجلســی)در بحاراالنوار(، 
محدث نوری)در مستدرک الوسائل(، شیخ عباس 
قمی)الکنی و االلقاب(، سیدمحسن امین)در اعیان 
الشــیعه( و آقا بزرگ تهرانی)در الذریعه( پذیرفته 
شده اســت. زیارت ناحیه مقدســه ابتدا با سالم 
به انبیا شــاخص ترین صفت آنها را ذکر می کند و 
سپس با معرفی امام حسین)ع(  شخصیت ایشان 
را توصیف می کند.  یکی از شاخص ترین صفات 
امام حسین)ع( که به منزله اولین ویژگی ایشان در 
زیارت ناحیه آمده، عبــد خدا بودن و اطاعت از او 
در آشکار و پنهان است. شخصیت دینی و اخالقی 
که امــام زمان)عج( در مورد امام حســین)ع( در 
ایــن زیارت نامه آورده، همان شــخصیتی اســت 
که شــیطان و ایادی آن نمی خواهند در انســان ها 
دیده شــود و مشــغول عمل به آن شوند. شاید این 
زیارت نامه می خواهد به ما بگوید دشــمنان خدا و 
اهل بیت)ع( تمام ایــن مصائب را برای حضرت 
سیدالشهداء)ع( ایجاد کردند تا نام خدا، دین خدا و 
سنت پیامبر)ص( و اهل بیت)ع( محو شود و کسی 
نتواند از حقایق دین آگاه شود. در این زیارت در یک 
خطاب غیر مستقیم با زائر گفته می شود که حجت 
خدا برای بندگانش این امام مظلوم اســت که باید 
شناخته شود و به عنوان الگویی کامل مورد تبعیت 

الُم َعلی یْعُسوِب  لَسّ
َ
قرار بگیرد. وقتی می خوانیم »أ
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َ
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ّ
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پیشوای دین و برهانی که خداوند برای بندگان اقامه 
می کند تا حجت را بر آنان تمام کند، امام حسین)ع( 
است و وظیفه ما هم در قبال ایشان مشخص است. 
اگر بندگان خدا مقام امام خود را می شناختند و به 
استناد آیات قرآن و تکالیفی که خدا برای شان معین 
کرده اســت، از ایشان حمایت کرده و در راه ایشان 
قدم برمی داشــتند، بدون یار و یــاور در صحرای 
کربال به شــهادت نمی رسید و دشمن قصد هتک 
حرمت ایشان و خانواده اش را در نظر نمی گرفت. 
الُم  لَسّ

َ
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ُ
ل

ْ
َمظ

ْ
ی ال

َ
الُم َعل لَسّ

َ
عبارت »أ

ُمحامی ِبال ُمعین« خرده به کسانی است که 
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امام)ع( را تنها گذاشــتند و به وعده های مختلف 
دشمنی که در قلب شان و در شهرشان بود دل خوش 
کردند. حضرت حجت)عــج( در میان مصائب 
بارها از رفتارهای دینی و انسانی امام حسین)ع( و 
نحوه ارتباطــش با خدا و بندگان خدا می گوید. در 
زیارت نامه از تقّید امام حسین)ع( به واجبات الهی 
و کمک به محرومان و مظلومان مکرر سخن گفته 
است. همچنین از مبارزات ایشان با دشمنان خدا 
و دین خدا می گوید و صبری که حتی فرشتگان را 
به تحیر واداشته است. زیارت ناحیه مقدسه را باید 
شناسنامه امام حسین)ع( و نهضت عاشورا دانست 
که می تواند الگویی هم چون حضرت اباعبدالله)ع( 

را برای تبعیت و پیروی به ما معرفی کند.

شناسنامه نهضت سیدالشهداء
   مکتب    

سیدحسین
خاتمی خوانساری
دبیر گروه معارف

بیاییم از منظر قرآن کریم بــه حوادث و از جمله 
حادثه عاشــورا نگاه کنیم و ببینیــم قرآن کریم به 
ما می گوید کــه چه جوری تحلیــل بکنیم و اگر 
می خواهید ارزیابی کنید حــوادث را چه جوری 
ارزیابی کنید. همه شــما می دانید که سوره ای در 
قرآن هست به نام ســوره »والفجر« که این سوره 
در روایات به سوره »الحســین« معروف است. 
تو روایات ما هســت که اگر کســی این سوره را 
بخواند، در محشــر با اباعبدالله)ع( خواهد بود. 
این ســوره لیاقت به آدم میده؛ البته به شرطی که 
بخونه و بتونه پیــام این ســوره را درک کنه. اون 
پیامی که خداوند متعال تو این ســوره می خواهد 
بده و نگاهی که می خواهد در انســان ها درست 
بکنه با این ســوره درک بکند... شاید نتوانیم اون 
پیام اصلــی قرآن را از این ســوره دریافت کنیم؛ 
امــا معصومین مقــداری از بطون این ســوره را 
برای مــان گفته انــد. برخی الیه هــای پنهان این 
ســوره را وجودات مقدس معصومین)ع( برای 
مــا گفته اند. از جمله جابر جعفی که از اصحاب 

امام صادق)ع( و امام باقر)ع( بود، یک روایت نقل 
کرده که باطن این سوره والفجر را مقداری برای 
ما توضیح داده است که چیه و چرا بهش می گویند 
 این سوره نازل شده است تا 

ً
سوره الحسین؟ ظاهرا

خداوند متعال یک تسلیتی به پیغمبر)ص( بدهد 
و در رابطه با حادثه ای مثل عاشورا یک تسلی بده 
به پیغمبر)ص(. پس ببینید خیلی سوره با عظمتی 
هست که پیغمبر)ص( را می خواهد تسلی بدهد.

تمام ســوره فراز اصلی اش اینجاســت، همه 
ُتَها  یَّ

َ
سوره مقدمه اســت برای این فراز آخر: »َیا أ

ــک َراِضَیًه  ي َربِّ
َ
ــُه، اْرِجِعي ِإل َمِئنَّ

ْ
ُمط

ْ
ــُس ال

ْ
ف النَّ

ًه« تو اون صحنه ای که دشمنان اهل بیت)ع(  ْرِضیَّ مَّ
در مقابل اباعبدالله)ع( ایستاده بودند، اونجوری 
داریم عذابش می کنیم و به بند کشیدم شون. یک 
صحنه ای بهتون نشــون می دیم که تو اون صحنه 
اباعبداللــه)ع( اونجا هســت که وســط میدانه 
ُه«؛ ای  َمِئنَّ

ْ
ُمط

ْ
ُس ال

ْ
ف ُتَها النَّ یَّ

َ
»نفس مطمئنه«، »َیا أ

نفس مطمئنه حسین که آنچنان آرامش و طمأنینه 
داشتی، حتی در گودال قتلگاه بندگی را فراموش 

نکردی، حتی اون موقع که تیر خورد به ســینه ات، 
حتی اون موقع که نیزه به گلــوت خورد و تیرهای 

متعدد به بدنت نشست. وقتی خواستی از اسب 
فرود بیای باز به فکر ما فرود آمدی »ِبْســِم 

ِه َو ِفي َسِبیِل 
َّ
ی الل

َ
ِه َو ِإل

َّ
ِه َو ِمَن الل

َّ
ِه َو ِبالل

َّ
الل

ِه«؛ بندگــی را فراموش نکردی. ای 
َّ
الل

نفس مطمئنه حســین، وقتی تو گودال 
قتلگاه صورتت افتاده بود روی خاک و 

این پهلو و اون پهلو می شدی، از شدت 
زخم هایی که بر تو وارد شده بود، می گفتی 

ســِلیًما ألْمِرَک ال 
َ
 ت

َ
ضاِئک

َ
ی ِبق

ً
»إلِهی ِرض

 الُمسَتغیثیَن«؛ خدایا من 
َ

َمعبوَد ِسواَک یا ِغیاث
بنده تو هستم، من بنده تو هستم راضی ام راضی 

سرخوشم ولو تمام این بالها را دادی، 
مهمانی برای مــن ترتیب دادی، 

خدایا تو ضیافــت برای من 
ترتیــب میــدی، منتهی 

چشم می خواد ببینه این 
ضیافت خدا را... .

 حسین)ع( نفس مطمئنه است
   منبر    

پیوند با انسان کامل
سلوک

حق بر سر نیزه  
راهنما

حجت االسالم والمســلمین محمد عابدی: جنگ مدام امام 
ضاللت با امام هدایت است با رحلت پیامبر اعظم به صورت 
خشن و سخت خود را نمایاند؛ ولی اوج این خشونت را تنها 
در تاریخ کربال می توان دید؛ آنجا که امام هدایت »خون قلب« 
خــود را برای بقای نظام هدایت مــردم و تأمین حق مردم فدا 
می کنــد و امامی دیگر )امامت ضاللــت( برای حفظ قدرت 
و تداوم مســیر غارت حقوق بشر َســر از تن امام هدایت جدا 
می کند و این چنین است که در ظهر عاشورا این حق بشر است 
که بر سر نیزه می رود و این حق امامت مردم است که به مسلخ 

می رود.

 پرداخت با اجازه
احکام

گفتاریازحجتاالسالموالمسلمینمسعودعالی

پرسش: آیا حقوق شرعی )خمس، رّد مظالم و زکات( از شئون 
حکومت است یا خیر؟ و کسی که خمس بر عهده اوست، آیا 
می تواند خودش سهم ســادات و رّد مظالم و زکات را به افراد 

مستحق بدهد؟
پاســخ: در زکات و رّد مظالم جایز است که خودش آنها را به 
فقرای متدین و عفیف بدهد، هرچند مطابق احتیاط، آن است 
که با اذن حاکم شرع باشد؛ ولی در خمس واجب است که همه 
آن را بــه دفتر ما یا به یکی از وکالی مجاز ما تحویل دهد تا در 
موارد شرعی که برای آن مقرر شده، مصرف شود یا در پرداخت 

آن به مستحقین اجازه بگیرد.             اجوبة االستفتائات، س1020

 امام حسین)علیه السالم( 
و تکلیف ما

 

در قرآن آیات زیادی وجود دارد که هم در 
شأن امام حسین)ع( است و هم امام)ع( 
مصــداق آن آیات. یکی از این آیات آیه 
33 سوره »اسرا« است. خداوند در این 
آیــه می فرماید: »و نفس محترمی را که 
خدا قتلش را حرام کرده، نکشــید مگر 
به حکم حق و آن کسی که کشته شده، 
برای ولی او سلطه )حق قصاص( قرار 
دادیم؛ اما در قتل اســراف نکنید، چرا 
کــه او مورد حمایت اســت.« در جلد 
دوم تفسیر »عیاشی« ذیل این آیه از امام 
باقر)ع( روایتی نقل شــده که حضرت 
می فرمایــد: »این آیــه در مــورد امام 
حسین)ع( است که مظلوم کشته شد و 
امام زمان)عج( ولی اوســت وقتی قیام 
کند، از قاتالن آن حضرت خون خواهی 
خواهد کرد.« نکته مهم این آیه اسراف 
نکردن در قتل است که در دو معنا باید 
آن را دید. اول اســراف نکردن در نحوه 
قتل؛ مانند زجرکش کردن و رفتارهایی 
که خبیثان و کفــار انجام می دادند؛ دوم 
در تعداد قتل اســت، یعنی چند نفر در 
برابــر یک نفر که جــزء قاتالن نبودند. 
این نحوه از قصاص مورد تأیید اســالم 
نیست؛ البته افرادی به نام قیام برای امام 
حسین)ع( به این شیوه عمل کردند که 
خود بحث مفصلــی دارد. ضمن آنکه 
نکته مهم تر والیت در قصاص اســت 
که مخصوص امام زمان)عج( اســت و 
کســی نمی تواند این حق را از آن خود 
بداند و به خون خواهی امام حسین)ع( 

دست بزند. 
اما پیش از آنکه بخو اهیم آیات قرآن 
در مورد امام حســین)ع( را بشناسیم، 
باید ببینیم خود امــام)ع( به چه نحو به 
آیات قرآن عمل می کردند تا بتوانیم آن  
را بفهمیم. در این باره آمده اســت که از 
امام حســین)ع( سؤال شــد: از رسول 
خدا)ص( چه شنیدی؟ فرمود: »شنیدم 
کــه می فرمود: خداونــد کارهای مهم 
و بزرگ را دوســت می دارد و کارهای 
پست و حقیر را نمی پسندد... و ایشان 
ســوره توحید و نمازهــای پنج گانه را 
به من آموخت و شــنیدم که می فرمود: 
هرکــه خدا را اطاعت کنــد، خدا او را 
باال می برد و هرکه نّیــت خود را برای 
خدا خالص کند، خدا او را نیکو سازد 
و بیاراید و هرکه به آنچه نزد خداســت 
اطمینان کند، خدا او را بی نیاز کند و هر 
کــه بر خدا بزرگی کند، خدا او را خوار 
سازد.«)فرهنگ جامع سخنان، ص31( 
حضرت سیدالشــهداء)ع( با عمل 
به آیات قــرآن مصداق آیات شــدند؛ 
به عبارتی وقتی امــام)ع( آیه قرآن را در 
زندگی خود و در رفتار خود جاری کرد، 
هنگام قرائت آیه  می توانیم ظهور و بروز 
آن  را در امام حسین)ع( ببینیم. در آیه 28 
سوره کهف آمده است که هم می توانیم 
آن  را در شخصیت امام)ع( ببینیم و هم 
تکلیف مان را در تبعیت بدانیم. در این 
آیه آمده است: »و همراه با کسانی که هر 
صبح و شام پروردگارشان را می خوانند 
و خشــنودی او را می جویند، خود را به 
صبر وادار...« وقتــی توجه امام)ع( در 
آخریــن لحظات حیــات و در بدترین 
شرایط را که در عالم نمونه ای نداشت و 
نخواهد داشت، می بینیم باید خود را در 
مشکالت زندگی به صبر واداریم. پس 

این می شود تبعیت از امام حسین)ع(.

دین

آیه

 محمدرضا قضایی
کارشناس علوم اسالمی

نگاهیبهزیارتناحیهمقدسهبهمناسبتایامعزاداریحسینبنعلی)علیهالسالم(
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عصر حاضر را عصر »رسانه و ارتباطات« نام نهاده اند؛ چرا که در طول دهه های اخیر بشر بیش از گفت وگو

هر زمانی در طول تاریخ حیات و تمدن خود به رسانه ها و ابزارهای نوین ارتباطی وابسته شده و هر 
روز نیز به واسطه نبوغ خود نسل های جدیدی از این دست ابزارهای ارتباطی را ابداع کرده و توسعه 
می دهد؛ به همین دلیل نیز امروزه بشر با تنوع ابزارهای رسانه ای تعاملی و چند سویه روبه روست؛ 
بنابراین دیگر مانند یک دهه قبل نمی توان رسانه را به رادیو، تلویزیون و مطبوعات محدود دانست و 
امیدوار بود که به واسطه تسلط بر این انواع سنتی و غیر تعاملی رسانه بتوان به شکل مطلوب افکار 
عمومی یک جامعه را کنترل و هدایت کرد؛ آن هم در شــرایطی که دشمنان انقالب اسالمی از هر 
فرصت و ظرفیت رسانه ای برای پیشبرد جنگ روانی و رسانه ای خود علیه ملت ایران بهره می برند. 
از این رو به مناســبت سالگرد شهادت »محمود صارمی« خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسالمی 
در مزار شریف و بزرگداشت روز خبرنگار با »عباس محمدیان« رئیس سازمان بسیج رسانه کشور 
درباره نقش و جایگاه بسیج رسانه در عرصه جهاد تبیین و مقابله با جنگ روانی و رسانه ای دشمنان 

علیه امنیت روانی ملت ایران گفت وگو کردیم که در ادامه مشروح آن را می خوانید.

 BBBB از نظر شــما جنگ نرم به چه معناست و چه کسانی بیشتر در معرض این نوع جنگ قرار  
دارند؟

مفهوم جنگ نرم در فرهنگ ها و دانشنامه های علوم سیاسی به معنای استفاده گسترده و تهاجمی از اقدامات 
روانی و تبلیغات رسانه ای در راستای تحمیل فشار و در نهایت فروپاشی به یک جامعه تعریف شده است، 
این نوع جنگ شامل هرگونه اقدام مخرب روانی و رسانه ای است که بدون درگیری نظامی و گشوده شدن 
آتش، رقیب را به ســمت و سوی انفعال یا شکست بکشاند. در واقع، جنگ نرم با هدف قرار دادن فکر و 

اندیشه جامعه هدف خود به دنبال سست کردن و از بین بردن حلقه های فکری و فرهنگی ملت هاست.
در طول چهار دهه گذشــته دشمنان انقالب و نظام جمهوری اسالمی به انحای مختلف با آرمان ها و 
ارزش های مردم ایران اسالمی مقابله کرده اند. این مقابله همواره از میادین جنگ تحمیلی گرفته تا فشارهای 
مداوم اقتصادی، وجود داشته است؛ ولی از یک برهه زمانی به بعد، استکبار جهانی که در قالب استعمار نو، 
به دنبال منافع خویش از هر عملی فروگذار نبود، به این حقیقت پی برد که برای دستیابی به اهداف اقتصادی 
و سیاســی نامشروعش، بایستی بر عرصه فرهنگی و رســانه ای تسلط داشته باشد؛ چرا که با ایجاد تغییر 
در کوچک ترین عناصر اجتماعی یا همان مؤلفه های فرهنگی، به مثابه سلول های بنیادین جامعه، می توان 
تغییرات شگرفی در دیگر ابعاد ایجاد کرد. در این مسیر البته رسانه ها نقش تسهیل  گر و شتاب دهنده را بر 
عهده دارند؛ به همین دلیل نیز رهبر معظم انقالب)حفظه الله( بارها با تأکید بر تعابیری، نظیر »شبیخون 
فرهنگی« و »جنگ نرم« نسبت به این تهاجم هدفمند فرهنگی و رسانه ای دشمن به باورها و اعتقادات ملت 

شریف ایران و فراتر از آن جهان اسالم هشدار داده اند.
باید به این نکته توجه داشت که در جنگ نرم، قدرت های متخاصم با به کارگیری قدرت های رسانه ای 
خود و با تکیه بر توان جنگ روانی، رقیب را به انفعال یا شکست وا می دارند. به همین دلیل جنگ رسانه ای 
امروزه یکی از مهم ترین اشکال جنگ نرم به شمار می آیند؛ چرا که رسانه ابزار انتقال اندیشه هاست و امروزه 
توسعه فناوری های ارتباطی، رسانه ها را بیش از پیش در دسترس ملت ها قرار داده است که این مسئله خود 

زمینه ساز بروز تهدیدات مختلفی علیه استقالل فکری و هویتی ملت ها شده است.
به عبارت بهتر، جنگ نرم در پی از پای درآوردن اندیشــه های بصیر در جامعه هدف اســت تا در پی 
از دســت رفتن بصیرت، حلقه های فکری و فرهنگی جامعه هدف سست شده به واسطه آن نظام سیاسی 
و اجتماعــی حاکم بر آن جامعه دچار تزلزل و بی ثباتی شــود. اگر بخواهیم گروه های هدف جنگ نرم را 
فهرست کنیم بدون شک سه گروه مســئوالن، نخبگان و توده های مردم مهم ترین گروه های هدف جنگ 
نرم را تشکیل می دهند. البته در این بین نخبگان از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردارند؛ چرا که می توانند 
به عنوان تصمیم گیران و تصمیم سازان یک ملت و حکومت ایفای نقش کنند. نخبگان به منزله چهره های 
شاخص و تأثیرگذار یک جامعه اگر در جنگ نرم و در مواجهه با تهاجمات روانی و رسانه ای دشمن دچار 
سستی شود، می توانند ترس و دلهره را به دیگر اقشار جامعه منتقل کنند و اینگونه به شکل ناخواسته روحیه 

مقاوم یک ملت را درهم بشکنند. 
دشمن به خوبی بر این نکته واقف است که نخبگان بی بصیرت از طریق اعمال نفوذ فکری و سوء استفاده 
از ضعف بصیرت به راحتی به انحراف کشیده می شوند و به واسطه منحرف کردن آنها می توان به سرعت 
یک ملت را تحت نفوذ و ســلطه خود درآورد؛ از این رو نخبگان و خواص ملت ها همواره به عنوان یک 
هدف ویژه و دارای اولویت باال مورد توجه دشمنان قرار دارند و بروز کوچک ترین نشانه ضعف در بصیرت 

آنها می تواند زمینه هجوم دشمن و قربانی شدن آنها در مسیر تأمین اهداف دشمن را فراهم آورد.
البته آحاد مردم و مسئوالن جامعه نیز در معرض خطر جنگ نرم قرار دارند؛ اما در بین این دو گروه بدون 
شک مسئوالن جامعه بیش از همه در معرض خطر تأثیرپذیری از جنگ روانی و رسانه ای قرار دارند؛ چرا 
که دشــمن با متمرکز کردن تهاجم روانی همه جانبه خود علیه مسئوالن جامعه به دنبال ایجاد انحراف در 
رویکردهای آنها نسبت به مصالح و منافع نظام اسالمی است که متأسفانه در طول تاریخ انقالب اسالمی 

شاهد نمونه هایی تلخ و تأمل برانگیز در این حوزه بوده ایم.

 BBBBنقش رسانه ها در فرآیند مقابله با جنگ نرم دشمن چیست؟  
بدون شــک، رسانه ها در جنگ نرم در خط مقدم قرار دارند؛ چرا که رسانه ها می توانند جریان های فکری 
حاکم بر ملت ها را هدایت کنند، به همین دلیل نیز در جنگ نرم رســانه ها ابزار بسیار قوی و کارآمدی به 
شــمار می آیند؛ با این حال در سطح جهان رسانه ها اغلب در اختیار مراکز ثروت و قدرت قرار دارند و به 

همین دلیل نیز در مواجهه با مسائلی، مانند مسئله فلسطین و یمن شاهد سکوت رسانه های غربی هستیم.
 پر واضح است که برای تقویت زیرساخت های فرهنگی و رسانه ای کشور و همچنین مقابله با جنگ 
رسانه ای دشمنان انقالب اسالمی، ما باید به نقش رسانه به مثابه یک ابزار مهم و جریان ساز بیش از پیش 

توجه کنیم. 
در اینجا باید به این نکته توجه داشــته باشیم که پدیده جنگ نرم که هم اکنون به منزله پروژه ای عظیم 
علیه ملت و نظام اسالمی کشورمان در حال تدوین و اجراست، در شاخص هایی، مانند ایجاد نابسامانی 
اقتصادی، شــکل دادن به نارضایتی در جامعه، ناکارآمدنمایی دستگاه اداری و اجرایی دولت و تضعیف 
حاکمیت ایران متبلور می شــود. در برآیند جنگ نرم، عوامل دشمن یا زمینه های موجود در جامعه برای 
پیشبرد اهداف و برنامه های خود بهره می برند یا به طور مجازی و با تکیه بر ضعف سواد رسانه ای مخاطبان 

سعی در ایجاد نارضایتی در نزد افکار عمومی و سپس بهره برداری از آن دارند. 
متأســفانه تجربه بیش از چهار دهه مواجهه جمهوری اسالمی ایران با تحرکات ضد ایرانی به خوبی 
اثبات می کند که دشــمن به طور ویژه به دنبال تحریک افکار عمومی علیه نظام و در نتیجه تضعیف مردم 
به منزله مهم ترین ســتون  حمایتی نظامی اسالمی کشــورمان است و این مهم جز با تکیه بر ظرفیت های 
رســانه های زاویه دار محقق نخواهد شد. از این رو در دهه های گذشته دشمنان کشورمان به طور جدی به 
دنبال تربیت قلم به دســتانی همسو با خود در بطن کشــورمان بوده اند و در برخی برهه های تاریخی و به 
دلیل غفلت مسئوالن وقت به توفیقاتی نیز دست یافته اند؛ اما خوشبختانه در طول یک دهه گذشته و پس از 
شکل گیری سازمان بسیج رسانه و به مدد نیروهای تربیت شده از سوی این نهاد انقالبی، دشمن در مسیر 

پیشبرد اهداف خود با مانعی جدی روبه رو شده است.

 BBBBلطفا در رابطه با ســازمان بســیج رســانه و مأموریــت این نهاد انقالبــی کمی توضیح   
 دهید.

ســازمان بسیج رسانه به منزله یکی از اقشار تخصصی سازمان بسیج مستضعفین در سال 1392 فعالیت 
خود را آغاز کرد و هم اکنون یکی از مهم ترین اقشار بسیج در خط مقدم دفاع از انقالب اسالمی است که 
مســئولیت تشکیل جبهه رسانه ای تراز انقالب اسالمی را بر عهده دارد. این مسئولیت به معنای آن است 
که سازمان بسیج رسانه باید حول رهنمودهای امام امت و منافع ملی کشورمان تمام ظرفیت های دلسوز و 
متعهد به انقالب اسالمی را گردهم آورده و ظرفیت های آنها را در مسیر خدمت به انقالب اسالمی و ملت 

شریف ایران قرار دهد.
باید به این نکته توجه داشــت که نهاد مقدس بسیج در ســاحت فکر و اندیشه، حامل، ناقل، مروج، 
توســعه بخش و تداوم دهنده آرمان انقالب اســالمی و در حوزه ساختار و ســازمان نیز مأمور به دفاع از 
ارزش های آن اســت. سازمان بسیج رسانه نیز در همین چهارچوب خود را موظف به دفاع از ارزش های 

اسالمی در مقابل جنگ بی امان روانی و رسانه ای دشمن می داند. 
خوشبختانه، سازمان بسیج در طول چهار دهه گذشته به مثابه ستون فقرات انقالب اسالمی چه به منزله 
نیروی اجتماعی، چه به منزله رســانه ای میان مردمی و چه به عنوان عامل اصلی در بازدارندگی دفاعی به 

 در آینده انقالب نیز نقشی بی بدیل بر عهده خواهد داشت.
ً
خوبی ایفای نقش کرده است و قطعا

متأسفانه، امروزه کسب تسلط بر درگاه های رسانه ای کشورمان به یکی از مهم ترین اولویت های دشمن 
بدل شده است، به همین دلیل نیز با وجود تحریم های علمی اعمال شده علیه کشورمان، شاهدیم که برترین 
دانشگاه های ایاالت متحده آمریکا بورس های تحصیلی ویژه ای را به ایرانیان عالقمند به این عرصه ارائه 
می دهند؛ چرا که دشمنان انقالب اسالمی امیدوارند با جذب و تربیت نخبگان رسانه ای کشورمان امکان 
تســلط بر فضای رسانه ای کشورمان برای شان فراهم شــود. دشمنان ما معتقدند، با تربیت خبرنگاران و 
سردبیران فریب خورده می توانند به راحتی اهرم های خبری و اطالع رسانی کشورمان را به دست بگیرند، 
البته آنها در نهایت به دنبال این هدف هستند که از طریق تغییر باورها و نگرش های جمعی یا شکل دهی به 

افکار عمومی استحاله یا حتی فروپاشی نظام اسالمی کشورمان را رقم بزنند. 
امروز بر کسی پوشیده نیست که دشمنان انقالب اسالمی و در رأس آنها آمریکا و رژیم صهیونیستی با 
تکیه بر صدها رسانه مکتوب و دیجیتال خود، هم اکنون استبداد رسانه ای گسترده ای را در سطح جهان رقم 
زده اند و به واسطه این استبداد رسانه ای مانع از نشر معارف آزادی بخش و ضد سلطه در جهان می شوند؛ 
اما نکته جالب توجه اینجاست که این دشمنان از انتشار خبر تشکیل جبهه رسانه ای تراز انقالب اسالمی 
از طریق ســازمان بسیج رسانه چنان به وحشت افتادند که طی چند ماه اخیر بارها این موضوع را بررسی 

کرده اند و از هر فرصتی برای هجمه علیه بسیج رسانه استفاده می کنند.

 BBBB بسیج رسانه به عنوان یک نهاد فراگیر رسانه ای چگونه به مصاف استبداد رسانه ای غرب  
رفته است؟

همانگونه که پیشتر اشاره شد، استبداد رسانه ای شکل گرفته از سوی استکبار جهانی به دنبال ممانعت از 
شــنیده شدن پیام های آزادی بخش در سطح جهان اســت؛ چرا که شنیده شدن این دست پیام ها از سوی 
ملت های تحت استعمار و استثمار زمینه بیداری آنها و خارج شدن شان از زیر یوغ استکبار را فراهم خواهد 
کرد؛ از این رو با توجه به آرمان های آزادی بخش انقالب اسالمی، اصحاب رسانه دوستدار انقالب باید در 
مسیر در هم شکستن استبداد رسانه ای امروز جهان گام بردارند. خوشبختانه سازمان بسیج رسانه در این 
مسیر همراه و یاری گر اصحاب رسانه است و در طول حدود یک دهه از عمر فعالیت خود توانسته است 

ظرفیت سازی رسانه ای مطلوبی را در سطح کشور انجام دهد که تا پیش از آن سابقه نداشته است.
بد نیست بدانید که امروز به لطف مجاهدت های شبانه روزی مدیران و کارشناسان سازمان بسیج رسانه 
کشور در اغلب شهرهای کشور کانون های رسانه ای فعاالن بسیجی دایر شده است که این ظرفیت اهمیت 

خود را در بزنگاه های تاریخی به خوبی نشان داده است.
البته این نکته نیز نباید نا گفته بماند که یکی از مهم ترین هنرها و دستاوردهای سازمان بسیج رسانه ایجاد 
حس اعتماد در بین اصحاب رسانه کشور است، در واقع اصحاب رسانه کشور فارغ از دیدگاه های سیاسی 
و جریانی خود بسیج رسانه را خانه خود و محلی برای هم افزایی به منظور تأمین منافع ملی از دریچه رسانه 

می دانند.
عالوه بر این، سازمان بسیج رسانه در طول دوران فعالیت خود به طور ویژه تربیت نسل جدید فعاالن 
رســانه ای انقالب را در دستور کار خود داشته و به مدد رده های استانی خود توانسته است در اقصی نقاط 
کشور خبرنگاران جوان و توانمندی را تربیت کند که بخش قابل توجهی از آنها امروز سکان دار رسانه های 

ملی و محلی کشور هستند.

 BBBB چــرا اعتمادســازی در بیــن اصحاب رســانه در عرصــه مقابله با جنگ نــرم اهمیت  
دارد؟

پیشتر اشاره شد که دشمن از طریق به کارگیری جنگ نرم و رسانه ای به دنبال ناکام گذاشتن انقالب اسالمی 
 بری مقابله هوشمندانه با چنین هجمه گسترده ای نیازمند 

ً
در مسیر تحقق اهداف و آرمان هایش است. طبیعتا

تشــکیل یک جبهه قدرتمند از فعاالن رسانه ای هستیم تا با تکیه بر ظرفیت یکایک آنها بتوانیم در عرصه 
پدافند و به طور خاص آفند اقدامات مؤثری را به سرانجام برسانیم. 

برای تشــکیل یک جبهه رسانه ای در گام اول باید بین اصحاب رسانه اعتمادسازی کرد؛ چرا که بدون 
جلب اعتماد یکایک فعاالن رسانه ای اثرگذار، نمی توان از آنها انتظار اقدام مشترک و هماهنگ در مواجهه 
با بحران ها و هجمه های روانی و رســانه ای دشمن را داشــت. برای اعتمادسازی در بین اصحاب رسانه 
نیز کافی اســت از همه آنها ذیل یک هدف، یعنی خدمت به نظام، انقالب اسالمی دعوت به همکاری و 

هم افزایی شود.
در اینجا باید این واقعیت را بازگو کرد که اصحاب رسانه اگر چه به دلیل ماهیت کاری خود در فضاهای 
سیاسی فعال هستند، اما اصالت کار خبرنگاری را نه در خدمت به احزاب و جریان ها، بلکه در خدمت به 
ملت و انقالب اسالمی می دانند؛ از این رو سازمان بسیج رسانه با توجه به هدف گذاری های عالی و مبتنی 
بر آرمان ها و ارزش های انقالب اسالمی خود هم اکنون برای آحاد اصحاب رسانه دلسوز و متعهد کشور 

یک خانه امن و دلنشین به شمار می آید.

 BBBB رســانه های معاند انقالب اسالمی از هر فرصتی برای بحران سازی در کشورمان استفاده  
می کنند، لطفًا بفرمایید سازمان بسیج رسانه برای مدیریت این بحران ها و خنثی سازی آنها 

تاکنون چه اقداماتی انجام داده است؟ 
برای پاسخ به این پرسش ابتدا باید مفهوم مدیریت بحران را بازشناسی کنیم. مدیریت بحران تدابیری 
است که یک جامعه یا دولت، برای استفاده از کلیه منابع موجود و قابل تصور، به منظور حفظ ثبات مورد 
نظر خود در پیش می گیرد. یکی از منابعی که در این خصوص همواره مورد توجه سیاست گذاران جامعه 
است و در صورت بروز بحران، برای مهار اوضاع از آن بهره می گیرند. »رسانه ها« هستند. رسانه می تواند 
افکار عمومی را از طریق انتقال اطالعات صحیح و مناسب مدیریت کند و از سوی دیگر، مخالفان را به 

تسلیم وادار کند. 
یکی از راهکارهای مدیریت بحران توضیح نکات مبهم ایجاد شده از طریق رسانه های دشمن و نفوذ 
در دل ها از طریق تبیین دقیق مســائل مورد توجه افکار عمومی است. در چنین شرایطی رسانه وارد عمل 
می شــود و جایگاه مهمی در این زمینه می یابد. اگر بپذیریم ثبات و امنیت ملی، تابع مستقیمی از رویکرد 
افکار عمومی، رضایت یا نارضایتی مردم و واکنش آنها هنگام بحران اســت، به میزان نزدیک بودن رابطه 
رسانه ها با مدیریت بحران پی خواهیم برد. پیشتر تأکید شد، رسانه موتور محرک افکار و باورهای عموم 
مردم است؛ لذا از طریق مدیریت هوشمند رسانه ها می توان بحران ها را به شکل مطلوبی مدیریت کرد و 

مانع از سوءاستفاده دشمنان شد.
باید به این نکته توجه داشــت که در رویارویی با این بحران ها، اولین اقدام الزم و حیاتی دســته بندی 
حقیقت و واقعیت اســت. رســانه باید با دقت و ظرافت ویژه ای، نســبت به جداســازی و اطالع رسانی 
واقعیت های موجود، شایعه ها و همچنین مواردی که به عنوان جنگ روانی به کار گرفته می شود، اقدام کند. 
نباید فراموش کرد که بیشتر تصمیم های حساس در ساعت ها و روزهای اول ایجاد بحران گرفته می شود. 
همچنین باید بی درنگ عامل های چندگانه بعدی را که در شــدت گرفتــن یا ادامه یافتن بحران دخالت 
دارند، شناسایی کرد و تصمیم مناسب را به کار بست. مخاطبان اصلی پیام نیز باید شناسایی شوند، چرا که 

ضروری است برنامه ریزی و انتقال پیام، متناسب با خواسته آنها انجام گیرد. 
عالوه بر اینها، باید به یاد داشت که در نهایت این افکار و ادراک انسان هاست که در جنگ نرم و رسانه ای 
قربانی تهاجمات خاموش دشمن می شود؛ لذا باید بخش قابل توجهی از توان ما معطوف به بصیرت افزایی 

و آموزش جامعه هدف مان باشد که شامل مسئوالن، نخبگان و آحاد مردم می شود.

 BBBB ،در صحبت های خود به اهمیت کسب سواد رسانه ای در مواجهه با جنگ نرم اشاره کردید  
سازمان بسیج رسانه در این حوزه چه اقداماتی انجام داده است؟ 

سواد رسانه ای را می توان یک نوع درک متکی بر مهارت دانست که می توان براساس آن انواع رسانه ها را 
از یکدیگر تمیز داد و انواع تولیدات رسانه ای را از یکدیگر تفکیک و شناسایی کرد. به زبان ساده تر، سواد 

رســانه ای را می توان مانند یک رژیم غذایی در نظر گرفت که هدف از رعایت آن تضمین سالمتی است. 
در یک رژیم غذایی ســالم ما با دقت باال تالش می کنیم از مصرف مواد غذایی مضر اجتناب کنیم. سواد 
رسانه ای نیز به مخاطب کمک می کند که در مواجهه با رسانه ها و پیام های منتشر شده از سوی آنها از حالت 
انفعالی و مصرفی خارج شده و به معادله متقابل و فعاالنه ای وارد شوند که در نهایت به نفع خود آنان باشد. 
به دیگر ســخن، سواد رسانه ای کمک می کند تا از سفره  پر رنگ و لعاب رسانه ها به گونه ای هوشمندانه و 

مفید بهره مند شویم.
به نظر من هدف اصلی ســواد رسانه ای می تواند این باشــد که بر اساس آن بتوان محصول نهایی یک 
رسانه را از این جنبه شناخت که آیا بین محتوای یک رسانه به مثابه یک محصول نهایی با عدالت اجتماعی 
رابطه ای وجود دارد یا خیر. سواد رسانه ای آمیزه ای از تکنیک های بهره وری مؤثر از رسانه ها و کسب بینش 

و درک برای تشخیص رسانه ها از یکدیگر است. 
در واقع اگر زمانی به نقطه ای از تعارض با یک رسانه برسیم، سواد رسانه ای می تواند مانع قطع ارتباط 
با رسانه شود و ارتباط با رسانه های متفاوت و تبدیل رابطه یکسویه و انفعالی به یک رابطه فعال تر را توصیه 

کند.
نظام رسانه ای سلســله مراتبی دارد و اجزای دارای آن قابلیت تعقیب و شناسایی است. همچنین هر 
رسانه ای محصول نهایی دارد؛ یعنی مانند یک کارخانه تمام اجزای آن اعم از زیرساخت ها، نرم افزارها، 
نیروی انسانی و غیره دست به دست هم می دهند تا یک تولید و محصول نهایی را با اهداف از پیش تعریف 

شده تحویل مصرف کننده دهند.
امروز در دنیایی زندگی می کنیم که خواه ناخواه در شــرایط اشباع رسانه ای قرار دارد، فضای پیرامون 
ما سرشــار از اطالعات است. وقتی تلفن همراه ما به صدا درمی آید، در اطالعات موجود در فضا پل این 
ارتباط شده است، یا زمانی که یک مودم ما را به جهان بی انتهای فضای مجازی می کشاند، نشانه ای است 
بر حاکمیت اشــباع رســانه ای و اینکه ما نیاز داریم که در برابر چنین فضایی، یک رژیم مصرف رسانه ای 
هوشمندانه اتخاذ کنیم و در انتخاب های مان دقت کنیم. در فضای رسانه ای هم باید دانست چه مقدار باید 
در معرض رسانه های مختلف اعم از دیداری، شنیداری و نوشتاری بود و چه چیزهایی از آنها را برداشت.

برای نمونه، زمانی که در بزرگراه های اطالعاتی حرکت می کنیم، سواد رسانه ای می تواند به ما بگوید چه 
مقدار از وقت مان را صرف چه نوع رسانه و محتوایی کرده ایم. بنابراین می توان گفت، هدف سواد رسانه ای 
تنظیم رابطه ای منطقی و مبتنی بر هزینه و فایده اســت؛ یعنی در برابر رســانه ها چه چیزهایی را از دست 
می دهیم و چه چیزهایی را به دست می آوریم و به عبارت بهتر، در مقابل زمان و هزینه ای که صرف می کنیم، 
چه منافعی در نهایت به دست می آوریم. شاید بتوان گفت اصلی ترین هدف سواد رسانه ای این است که یک 

نوع استفاده مبتنی بر آگاهی و با فایده از سپهر اطالعاتی اطراف داشته باشیم.
به همین دلیل سازمان بسیج رسانه به شکل ویژه نهضت ارتقای سواد رسانه ای را مورد توجه قرار داده 
و با تکیه بر ظرفیت های تخصصی خود دوره های تربیت مربی سواد رسانه ای را برگزار می کند. هدف از 
برگزاری این قبیل دوره ها نیز ظرفیت ســازی در عرصه تربیت مدرس مسلط به سواد رسانه ای است تا به 
واسطه این مدرسان بتوانیم نهضت ارتقای سواد رسانه ای کشور را هر چه سریع تر به سرانجام برسانیم؛ چرا 
که ما در سازمان بسیج رسانه بر این باوریم که راهبرد اصلی مواجهه و مقابله با این سبک جنگ نرم و تالش 
 باید بر بستر سپهر رسانه ای کشور شکل گیرد، ارتقای سطح بصیرت مخاطبان رسانه 

ً
برای نفوذ که عمدتا

و به تعبیر دیگر، سطح سواد رسانه ای آنان است. تغییر موضع مخاطب از حالت منفعل به فعال، موجب 
می شــود تا در هنگام مواجهه با پیام های رسانه ای، بتواند ضمن پاسخگویی به سؤاالت اساسی مرتبط با 
چرایی و چگونگی ارسال پیام، با حداکثر استفاده مفید و حداقل تأثیرات مخرب، از این ورطه نجات یابد. 
تعیین رژیم مصرف رسانه ای و ارتقای مهارت های تحلیل موضوعات و شگردهای رسانه ای، این امکان 
را به مخاطب فعال می دهد تا هم بداند که از کدام منبع، چه میزان و چگونه نیازهای رسانه ای خویش را 

برطرف سازد و هم بتواند از غلبه ناخودآگاه رسانه ها بر فکر و ذهن خویش جلوگیری کند.

 BBBBاز منظر شما نقش جهاد تبیین در مواجهه با جنگ نرم چیست؟  
جنگ از زبان تفنگ، قدیمی ترین و البته سنتی ترین نمونه جنگ و تهاجم است. اینکه سرباز در برابر سرباز 
بایســتد و برای کشتن دست به ماشه ببرد، ابتدایی ترین شــکِل مبارزه است که از قدیم از همان زمانی که 
رگ گردن آدمی برای منافعش منبســط می شود، در همه جای زمین رخ داده است. زمانی که انسان هنوز 
به فناوری ســاخت سالح گرم دســت نیافته بود، از آهن شمشیر می ساختند و در جان دیگر انسان ها فرو 

می کردند. قبل از کشف آهن هم با سنگ و هر ابزار دیگر، این کار را به انجام می رساندند. 
جنگ نظامی، سنتی ترین شیوه هماوردی است که در عصر صنعتی هم وجود دارد؛ هرچند خود به یک 
صنعت تبدیل شده است؛ صنعِت جنگیدن و کشتن و پول درآوردن. ابرقدرت ها، بزرگ ترین صنعت داران 
مرگ افزاری هســتند؛ اما همان ها هم یک قدم که نه، چند فرسنگ جلوتر آمده اند و با طراحی جنگ های 
شناختی بی آنکه گلوله ای شلیک کنند و سربازی را از پا بیندازند، با تکیه بر قدرت رسانه و تولید تردید در 
یقیِن او کاری می کنند که کمترین ما به ازایش، کنار کشیدن و دلسرد شدن سرباز حریف از ادامه نبرد است. 
البته در سطحی باالتر، او را به شمار خویش در می آورند و با لباس حریف برای خود از او بازی می گیرند. 
حرف از جنگ شناختی است. از شیوه ای که اعتقادات را هدف قرار می دهند و با جابه جایی نشانه ها و باز 
تعریف اســتانداردها، کاری می کنند که مخاطب هدف خود زمین بازی اش را بر طبق طراحی دشمنش 

تغییر دهد. 
باید پذیرفت که در زیر باران تردید، بســیاری از افراد حتی نخبگان خیس می شوند، سرما می خورند، 
سینه پهلو می کنند و در نهایت از میدان نبرد به در می شوند. تنها کسانی می توانند سالمت بمانند که به چتر 
شناخت و بصیرت مجهز و به قوت یقین توانا شده باشند. کسانی که دست دشمن را خوانده و تیغ و تیرهای 

ناپیدایش را دیده باشند. تکلیف این جنگ جدید هم بر شانه اینان است. 
شخصا معتقدم که باید با تبیین صادقانه وقایع از حقیقت دفاع کرد. حتی باید سربازان خودی را که از 
صف خارج شده اند، مجدد به میدان نبرد برگرداند و بنیانی مرصوص به پا کرد. این هم تنها با شعارهای تند 
و تیز ممکن نمی شود، چرا که تجربه اثبات کرده است با تکیه بر شعار و بدون عمل نمی توان هجوم دشمن 
را کند کرد. در جنگ های ادراکی باید با تکیه بر تبیین تدبیرمندانه و مؤمنانه جنگ را پیش برد. یک نکته مهم 
هم باید مورد توجه ما باشد که ما در جنگ شناختی نباید دست خود را به همان ترفندهایی پلید و کثیفی 
آلوده کنیم که دشمن از آنها علیه ما استفاده می کند. موال علی)ع( اگر از تاریخ به عنوان پیروز، سرفراز آمد، 
به این دلیل بود که هرگز با دشــمنی چون معاویه، به شیوه او رفتار نکرد، ایشان در برابر بدی های پر شمار 

معاویه فقط خیر تولید می کرد. 
با تأسی به سیره روشــنگر علوی باید فضا را چنان روشن کنیم که کسی در شناخت دچار تردیدهای 
دشمن ساخته نشود. این مسئله شدنی است؛ البته اگر تکلیف داران تبیین که نخبگان مسلط به رسانه هستند، 
نقش خود را درست ایفا کنند. بدانیم که نمی شود با شیوه های نخ نما شده جنگ روانی دشمن با او مواجهه 
کرد. ما حق نداریم از ابزار باطل برای دفاع از حق اســتفاده کنیم. توجه داشته باشیم که با کاشت حنظل 
نمی توان هندوانه به دست آورد برای شیرین کامی مردم. باید به رسم عصمت برگردیم و با جهاد تبیین که 

ائمه ما پرچمداران آن در همیشه زمان هستند، جنگ شناختی را به عرصه پیروزی حق تبدیل کنیم.

 BBBB رســانه رابطه تنگاتنگی با روابط عمومی دارد، آیا روابط عمومی ها هم توان جهاد تبیین   
دارند؟

در جهانی که همه قواعدش را بر اساس علم تعریف می کند، نمی توان چرخه اطالعات را جز به این قواعد 
تعریف کرد یا حتی نگاهی غیر علمی به آن داشــت. روابط عمومــی به علِم مدیریِت چرخه اطالعات، 
مابیِن یک فرد یا سازمان اعم از بازرگانی و اقتصادی و دولتی یا سازمان مردم نهاد با عموم اطالق می شود؛ 
یعنی روابط عمومی یک علم است. باالتر از آنکه آن را یک مهارت بدانیم؛ هرچند مهارت هم هست که 
چون با دانش غنی شود، دامنه موفقیت آن توسعه ای احترام برانگیز خواهد یافت. هر سازمان و نهادی که 
 به یک روابط عمومی دانش پایه و حرفه ای نیاز دارد. 

ً
بخواهد بدرخشد و توفیقات خویش را بگستراند، قطعا

به دیگر تعریف، روابط عمومی بخشــی مؤثر در تولید اقتدار سازمانی است که با کمترین هزینه می تواند 
بیشــترین فایده را برای نهاد و سازمان خویش کســب کند. این چیزی است که مدیریت مدرن به آن باور 
دارد برخالف مدیریت های ســنتی که معموال روابط عمومی را در حد اطالعیه چسبان یا همراه مدیر در 
مراسم، فرو می کاستند. چون این اتفاق می افتاد، عمال بستر برای واگذاری این جایگاه به خویش و قومی 
که فاقد دانش و مهارت بود، فراهم می شد. شأِن تنزل یافته این بخش راهبردی کار را به آنجا می رساند که 
اگر به فرد توانمندی پیشنهاد مسئولیت در این بخش ـ نه کار در این مجموعه ـ می شد، نه تنها نمی پذیرفت 
که کســِر شأن خویش می پنداشت. در مدیریت توسعه گرا و دانش پایه، اما روابط عمومی به مثابه چشم و 

زبان و حتی مغز عمل می کند.
در برخی تعاریف، روابط عمومی را انتقال و تجزیه و تحلیل اطالعات و نظرات مدیریت مؤسســه به 
مخاطبان آن و انتقال تجزیه و تحلیل اطالعات این گروه ها به مدیریت به منظور ایجاد همسویی و هماهنگی 
در عالیق و منافع تعریف می کنند. در واقع برای روابط عمومی شان دیده بانی قائلند، در نگاه حرفه ای و ناظر 
به آینده، روابط عمومی مجموعه ای از اقدامات و کوشــش های حساب شده ای است که هر سازمان برای 
برقــرارِی ارتباطاِت مؤثر و هدفمند با گروه هایی که با آن در ارتباطند، انجام می دهد. توفیق در این عرصه 
عمال به موفقیت سازمان می انجامد. در نگاهی فراسازمانی هم می توان دانِش روابط عمومی را به ظرفیِت 
نخســت درخِط مقدِم جهاد تبیین تعبیر کرد. در هنگامه ای که دشــمنان بر غبار آلودگی فضا می کوشند. 
غبارزدایی از فضا، اولین بایســتگی انقالبی اســت. ارائه روایت صادق و دست اول از حوزه مأموریتی ها 
نهاد، دست ما را در جنگ روایت ها باال می برد. این نبرد را که پیروز شویم در تحکیم پایه های اقتدار نظام، 
گامی چند جلو می افتیم. موفقیت در این عرصه کالن، توفیق در عرصه های خردتر حوزه سازمانی را هم به 
دنبال می آورد. این فرآیند را می توان به برق رسانی به شهر تشبیه کرد که چون شهر روشن شود، همه خانه ها 
هم روشــن خواهد شد. اما اگر نگاه ها جزئی شود و هرکس برای روشن کردن خانه خود بکوشد، معلوم 
نیست همه شهر روشن شود. کالن باید نگاه کرد و سازمانی عمل کرد تا موفقیت تمام ساحتی حاصل شود.

 BBBBاز منظر شما و این روزها مهم ترین وظیفه اصحاب رسانه کشور چیست؟  
جنــگ حق و باطل، تمام نمی شــود. این شــکل و ابعاد جبهه ها هســتند که تغییر می کننــد. یک روز، 
حکایت تیر اســت و ترکش. قصه خاکریز اســت و ســنگر، بمب و خون و مین. دیگر روز هم می شود 
 بر این عقیده ام کــه چه امروز 

ً
حکایــت کلمــه و قلم، قصه حــرف و تصویر و فضای مجازی! شــخصا

و چه فردا برای ایفای نقش مؤثر در جبهه رســانه ای انقالب اســالمی باید ایمان ما به» کل یوم عاشورا« 
 چنان محکم شــود که »کل ارض کربال« را هم به یقین برســیم. واقعیت این اســت که در وسط معرکه 

هستیم.
 در گرانیگاه یک مسیر طوالنی که تکلیف ما را به رفتن می خواند. عاشورایی که باشیم و نسبت خود را 
با حسین)ع( به تعریفی روشن رسیده باشیم، حقیقت را هم در رفتار خود احقاق خواهیم کرد تا به احیای 
حق ها بپردازیم. عاشورایی که باشیم، امروز قلم در دست خواهیم داشت و در جبهه ای با لشکر کلمات مان 
عملیات خواهیم کرد که با تابلوی »جهاد تبیین« نشــانه گذاری شــده اســت. در منهج و منطقی که امام 
سجاد)ع( آن را الگویند. به زبانی که سخنگوی جریان امامت، حضرت زینب)س( بدان زبان باز می کند 
تا افق های پیش رو از انسداد یزید خواسته خارج شود. فکر می کنم تالقی زمانی روز خبرنگار با عاشورا، 

ما را در برابر یک واجب حرفه ای قرار می دهد. واجبی به نام ضرورت تأسی به سیره حضرت سجاد)ع(. 
همان که در کالم راهبردی حضرت آیت الله خامنه ای به »جهاد تبیین« فرهنگ ســازی شده است. در 
این جبهه ما مســئولیم، ما اصحاب رســانه، ما قلمداران، ما کنشگران فضای مجازی. افسران این جبهه 
جهادی ماییم. سرخط را هم رهبر فرزانه انقالب)حفظه الله( داده اند. آن هم در سپهر سرمشقی که حضرت 
ســجاد)ع( نوشته اند. ماییم که باید سرخط را بگیریم و در صفحه رفتار شخصی و زیست اجتماعی خود 
آن سرمشق را رسم زندگی کنیم. آن روز یزیدیان می خواستند کربال در کربال بماند و نام و مرام حسین)ع( 
نیز چون پیکر بی سرش دفن شود؛ اما سیره امامت سجاد و سخنگویی زینب آن را به خوابی بی تعبیر تبدیل 
کرد. اما امروز باطل کرداران با تحریف واقعیت ها در تالشند تا حق را بکشند و باطل را با لباس اتو کشیده 

حق بر صدر بنشانند.
 اینجاســت که غیرت زینبی باید به خروش باشد و کیاست سجادی از قلم ها بتراود و با تبیین در برابر 
تحریف قد علم کند. تبیین البته نیازمند پیش نیازی به نام تحقیق و پیشرانی به نام ایمان است. این دو که به 
وجود آمد، خبرنگار تراز انقالب متولد می شــود. تکثیر این نسل، رسانه تراز را ایجاد می کند. رسانه تراز 
هم خود بســان خاکریزی نفوذناپذیر در جبهه حق قد می کشد و سر راه کسانی راه بندان ایجاد می کند که 
تخصص شــان راه بندان کردن در مسیر فهم مردم است. آنان روایت جعل می کنند برای تعمیق جهل در 
مردم. ما باید واقعیت ها را در قالب روایت های روشــن بیان کنیم تا جهل زدا و آگاهی بخش باشــد. این 

تکلیف امروز ماست.      

بسیج رسانه در خط مقدم  جنگ نرم
ینی قرار دارد  و امیدآفر

مسئول سازمان بسیج رسانه کشور

خبرنگاری جنگ

اگر سنت شــکنی کنیم و ســخن آخر را اول 
بگوییــم، بایــد گفت که »خبرنگاری شــغل 
نیســت«؛ بلکه علم  ـ هنری است که ویژگی 
های خاص خود را دارد. خبرنگار دارای روح 
پرسشــگر و حقیقت جوست که همه مساعی 
خود را صرف کسب اطالعات و کشف حقایق 
می کند تا تشنگان حقیقت را سیراب کند. این 
را به عنوان مقدمه بپذیریــم و در ادامه در باب 
»خبرنگاری جنگ« که می توان آن را شعبه ای 
از »خبرنگاری بحران« قلمداد کرد، به نکاتی 

اشاره کنیم.
انسان ها به طور طبیعی همواره با بحران های 
طبیعی و غیرطبیعی مواجهند که این بحران ها 
می تواننــد آســیب ها و مخاطراتــی را برای 
جامعه پدید آورند؛ یکی از این اقدامات، نوع 
اطالع رسانی اســت که تا حد زیادی می تواند 
در آرامش روانی جامعه مؤثر واقع شــود و به 
تاب آوری اجتماعی بــرای مقابله با بحران ها 

کمک کند.
به جرئــت می تــوان گفــت، خبرنگاری 
جنگ، بازنمایی و گزارش میدانی شدیدترین 
بحران هاست که به واسطه برخورد دو جبهه و 
قدرت نظامی در سطحی از جغرافیای طبیعی 
و انسانی شکل می گیرد. خبرنگار جنگی جان 
خود را به خطر می اندازد تا همچون دیده بینای 
افــکار عمومی در دل آتش و خون حضور پیدا 
کند و گوشه ای از واقعیت های میدانی را با بیان، 
قلم و دوربین خود به تصویر بکشد. خبرنگار 
جنگی در کنار ویژگی های خبرنگاری، مانند 
ذوق و اســتعداد، تخصص، سرعت و دقت، 
حس کنجکاوی و حقیقت جویی و مسئولیت 
اجتماعی، باید شــجاعت و شهامت ورود به 
میدان جنگ و درگیری را داشته باشد و از نقطه 
نهایی برخورد گزارش هایی مستند تهیه کرده و 

به مخاطبان خود ارسال کند.
نقش خبرنگاران جنگی در گزارش صحنه 
منازعه بسیار مهم بوده و می تواند تصویر ذهنی 
مخاطبان را از فاصله فرسنگ ها با میدان جنگ 
شکل بدهد و از گزارشگری صرف پا را فراتر 
بگــذارد و فریــاد طرف مورد ظلــم و تهاجم 
قرار گرفته را به گوش جهانیان برساند. تجربه 
تاریخی نشان می دهد، نقش خبرنگاران جنگی 
در انتشــار واقعیت های جنگ ویتنــام آنقدر 
اثرگذار بود که حتی مردم آمریکا را از نظامیان 
خودشان به شدت متنفر کرد و پنتاگون سال ها 
تالش کرد تا با ســاخت فیلم های هالیوودی 
متعدد و هزینه های هنگفت، تنفر عمومی ایجاد 

شده را از بین ببرد.
دفاع مقدس هشت ساله ملت ایران در برابر 
جنگ تحمیلی رژیم بعث عراق با پشــتیبانی 
قدرت های بزرگ جهان هم میدان عملی برای 
ایفای نقش خبرنگارانی بود که به مســئولیت 
اجتماعی خود در قبال مردم و کشورشان عمل 
کردند و تعدادی از آنها هم به فیض شهادت و 
جانبازی نائل شدند. پس از پایان دفاع مقدس 
نیز حضور خبرنــگاران در مناطــق بحرانی 
و درگیر جنگ از افغانســتان، عــراق، لبنان، 
فلســطین، ســوریه و... برای گزارش صحنه 
جنگ و ثبت ظلم بزرگی بود که با پشــتیبانی 
نظام سلطه و صهیونیسم بین الملل بر ملت های 

مسلمان منطقه می رفت. 
اما پایان سخن اینکه به موضوع خبرنگاری 
جنگ توجه الزم صــورت نگرفته و امروز این 
حوزه نیازمند اهتمام بیشتری است. ضروری 
اســت با توجه بــه اصول علمــی و حرفه ای 
رسانه نسبت به بازتعریف خبرنگاری جنگ، 
آموزش  نحوه  شاخصه های خبرنگار جنگی، 
و تربیت خبرنگاران جنگ و بایدها و نباید های 
خبرنگاری جنگ پرداخته شود و خبرنگارانی با 
انگیزه و توانمند این مسیر را ادامه دهند؛ البته 
به امید روزی کــه دیگر هیچ جنگی در جهان 

اتفاق نیفتد.

   یادداشت    

گروه سیاسی
صبح صادق

علی حیدری
سردبیر

عکس: حامد گودرزی
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هیئت ویژه

  

تعیین نخست وزیر به بن بســت کشیده شده 
بــود و در نهایت طرفیــن توافق کردند هیئتی 
به نــام »هیئــت ویژه تشــخیص صالحیت 
نخست وزیر« تشکیل شود. این هیئت وظیفه 
داشــت صالحیت افراد معرفی شــده برای 
تصدی مقام نخســت وزیری را بررسی کند 
و فردی را کــه تفاهم بیشــتری بین مجلس 
و رئیس جمهــور داشــته باشــد، برگزیند تا 
رئیس جمهور نیــز وی را برای کســب رأی 
تمایل نماینــدگان به مجلــس معرفی کند. 
تصمیم گرفته شد که اعضای هیئت تشخیص 
صالحیت،  مرکب از نماینده امام خمینی)ره(، 
نماینده رئیس جمهــور و عده ای از نمایندگان 

مجلس باشد. 
امام خمینی)ره( اعالم کردند در این امور 
دخالت نمی کنم و از معرفی نماینده خودداری 
کردند و نپذیرفتند. مجلس شورای اسالمی، 
آقایان سیدعلی خامنه  ای ، شهید محمدجواد 
باهنــر،  مرحــوم علی اکبر پــرورش، محمد 
امامی کاشــانی و  احمد یــزدی را انتخاب و 

معرفی کردند.
جاللی«  »عبدالحســین  رئیس جمهور، 
نماینده مردم نیشــابور در مجلس را از سوی 
خود معرفی کــرد. بنی صدر با انتخاب آقایان 
خامنه ای و شــهید باهنر به علت عضویت در 
شورای مرکزی حزب مخالفت کرد و در نتیجه 
فراکسیون حزب جمهوری اسالمی نیز برای 
دور کردن اتهام از خود با پیشنهاد رئیس جمهور 
موافقت کرد. بنابراین با این ترکیب، هیئت ویژه 
مأموریت خود را آغاز کرد؛ اما کشــمکش ها 
بین دو جناح سیاسی نیز همچنان ادامه داشت 
و نشــانی از تفاهم در میان آنها دیده نمی شد. 
برای نمونــه، بنی صدر در تاریــخ 1۰ مرداد 
13۵9 در اجتماع مردم مشهد سخنرانی کرد 
که مصداق بارز اختالفات مطرح شده بود که 
در بخشی از آن گفت:  »در صدر اسالم نیز در 
برابر عدل علی،  پیراهن عثمان را پرچم کردند 
و هر روز به بهانه ای عرصه را بر امام)ع(  تنگ 
کردند. ما نیز اینکه در برابر این انحصارگران 
و در برابر دسته دوم خوارجی که می خواهند 
به نام خــدا و دین خدا،  اســتقرار حکومت 
اســالمی را غیر ممکن کنند،  ایستاده ایم و... 
من باید به شــما بگویم که اگر من بخواهم به 
راه علی بــروم،  در برابر آنها که می خواهند به 
نام مکتــب این قدرت را به انحصار درآورند، 
باید بــا قاطعیت تمام بایســتم.« براســاس 
رهنمودهای امام خمینــی)ره(  برای انتخاب 
نخست وزیر و وزیران معیارهایی، چون مکتبی 
بودن،  قاطعیت، انقالبــی بودن و جوان  بودن 
را مطرح کرده بودند و جریان پیرو خط امام و 
حزب جمهوری اسالمی با طرح ویژگی های 
برای نخســت وزیر بر همیــن عناوین اصرار 
می کردند،  که موجب اعتراض یا دســتاویز یا 

تمسخر بنی صدر شده بود. 
در هر حال، در چنین اوضاع سیاسی هیئت 
ویژه اسامی 1۴ نفر را که از طرف رئیس جمهور 
و مجلس معرفی شده بودند، اعالم کرد. پس 
از مذاکرات پنهان و آشــکار، سرانجام هیئت 
ویژه بررسی صالحیت نخســت وزیر در 16 
مرداد 13۵9 به رئیس جمهــور اطالع داد که 
با بررســی های انجام گرفته، رجایی را اصلح 
تشخیص داده اســت و این موضوع در دیدار 
اعضای هیئت ویژه بــا بنی صدر به وی اعالم 
شد و بنی صدر در پاســخ گفت:  »اگر تمایل 
مجلس به کسی شــد که من دلم از او قرص 
نبــود، ســکوت می کنم«؛  امــا هیئت اعالم 
کــرد وظیفه خود را پایــان یافته تلقی می کند 
و رئیس جهمور باید رونــد قانونی را رعایت 
کند،  رئیس جمهور نتوانســت از هیئت ویژه 
بررســی نتیجه مطلوب بگیرد و پیشنهاد کرد 
افرادی که همکاری نداشتن شان با مجلس و 
رئیس جمهور محرز اســت، از فهرست کنار 

گذاشته شوند و بقیه به مجلس معرفی شوند.

سید مهدی حسینی
مورخ و پژوهشگر

تاریخ

ماجــرای قحطی بزرگی که جــان بیش از 1۰ 
میلیون نفــر از ملت ایــران را در کمتر از پنج 
سال گرفت، داستانی تلخ و غم انگیز است که 
پیامد حضور بیگانگان در این ســرزمین بوده 
اســت! روزگاری که به بهانه جنگ جهانی اول 
کشــورمان اشغال شد و شــاه ناتوان قاجار نیز 
توانی برای مقاومت در برابر متجاوز و مدیریت 
امور کشور نداشــت و انگلیسی ها یکه تاز این 

سرزمین شدند!
در این میان، کتاب »قحطی بزرگ« نوشته 
دکتر محمدقلی مجدحاوثی اســناد و مدارک 
و اطالعات متقنی اســت که از جنایت بزرگ 
انگلیسی ها در ایران پرده بر می دارد. در مقدمه 

این کتاب آمده است:
»جنــگ جهانــی اول بــرای مــردم ایران 
بداقبالی ها و مشقات بی شماری به همراه آورد. 
مناطق وســیعی در اثر جنگ تخریب شــده، 
ده ها هزار ایرانی دچار قحطی شدند یا پس از 
بیماری مردند، بســیاری زندگی خود را در اثر 
عملیات نظامی از دســت دادند و یا خسارت 
دیدند. در نگاه به گذشته، حتی اکنون نیز سخت 
اســت بتوان گفت چگونه ایران می توانســت 
لطمه کمتــری ببیند... دفــاع از تمامیت ملی 
در برابر دســت اندازی های قدرت های بزرگ 
که هر کدام تســلط بر ایران را پاداشی در نبرد 
برای مستعمرات جدید و حوزه های نفوذ خود 

می دیدند، ناممکن بود.
در نیمه دوم ســال 1916، در اثر جنگی که 
در خــاک ایران، ابتدا میــان ایرانیان و روس ها 
و ســپس میان روس ها و ترک های عثمانی در 

گرفته بود، مردم ایــران با کمبود مواد غذایی و 
گرانی روبه رو شــدند. کمبود مواد غذایی، در 
پاییز 1917 به قحطی انجامید. در بهار 1917، 
ترک های عثمانی خاک ایران را ترک کردند و 
به دنبال انقالب روسیه، نیروهای روسیه نیز در 
پایان پاییز 1917 از ایران رفتند. از آن پس، تنها 
انگلیسی ها در ایران باقی ماندند. بنابراین، ایران 
زمانی به بزرگ ترین فاجعه تاریخ خود دچار آمد 
که تمام خاک ایران و کشورهای همجوارش در 
شرق و غرب، عالوه بر خلیج فارس، در اشغال 
نظامی انگلستان بود. از همان آغاز، انگلستان 
به تبلیغات ماهرانه ای دست زد تا مسئولیت و 
تقصیر فاجعه قحطی ایــران را متوجه روس ها 
و عثمانی ها کند؛ اما همان طور که گفته شــد، 
ترک ها و روس ها پیش از بروز قحطی، ایران را 
ترک کرده بودند. عامل اصلی تشدید و طوالنی 
شــدن قحطی ای که منجر به مــرگ میلیون ها 
ایرانی شــد، سیاســت های بازرگانی و مالی 

بریتانیا بود.«

 قحطی بزرگ
   دهلیز    

 در شماره گذشته در زمینه مواضع انقالب اسالمی 
در قبال جایگاه زن و حقوق و آزادی های فعالیت زنان 
در جامعه، بر مواضع امام)ره( در پیش از بازگشت به 

کشور در نوفل لوشاتو فرانسه اشاره کردیم.
نگاه امام)ره( به جایــگاه زنان در جامعه پس از 
بازگشت به کشور تغییری نکرد و با کالم استوارتری 
پس از پیروزی انقالب اسالمی دنبال شد. امام)ره( 
از زنان خواستند تا در عرصه های اجتماعی و انقالبی 
نقش آفرین باشند و برای استقرار و تثبیت تالش کنند 

و در صحنه بمانند.
وقتی در 13 اسفندماه 13۵7 هزاران نفر از بانوان 
در مدرسه فیضیه قم به دیدار امام)ره( رفتند، امام به 
جایگاه رفیع زن در جامعه اشاره کردند و با تأکید بر 
این حقیقت که اســالم نظر خاصی بر بانوان دارد، 
فرمودند: »خداوند شــما را بــا کرامت خلق کرده 
است، آزاد خلق کرده است. خداوند همان طوری 
که قوانینی بــرای محدودیت مردها در حدود اینکه 
فســاد بر آنها راه نیابد دارد، در زن ها هم دارد. همه 
برای صالح شماســت. همه قوانین اسالمی برای 
صالح جامعه اســت. آنها که زن ها را می خواهند 
ملعبه مردان و ملعبه جوان های فاســد قرار بدهند 
خیانت کارند. زن ها نباید گول بخورند؛ زن ها گمان 
نکنند که این مقام زن است که باید بزک کرده بیرون 
برود با ســِر باز و لخت! این مقام زن نیســت؛ این 
عروسک بازی است نه زن. زن باید شجاع باشد؛ زن 
باید در مقدرات اساسی مملکت دخالت بکند. زن 
آدم ساز اســت؛ زن مربی انسان است... شما همان 
طوری که تاکنون در نهضت ها دخالت داشــتید و 
ســهیم بودید در این نهضت و سهیم بودید در این 
پیروزی، حاال هم باز باید سهیم باشید... مملکت 
از خود شماست. شما باید بسازید مملکت را. همه 
ملت ایران، همه ملت ایران ـ چه بانوان و چه مردان ـ 
باید این خرابه ای که برای ما گذاشــته اند بسازند. با 
دست مرِد تنها درست نمی شود؛ مرد و زن باید با هم 

این خرابه را بسازند.«
چنین تعابیری به خوبی اعتقاد و اعتماد امام)ره( 
را به زنان نشــان می داد و حکایت از آن داشــت که 
هیچ محدودیتی بــرای فعالیت هــای اجتماعی  ـ 
سیاســی زنان در جامعه وجود نخواهد داشت. از 

سویی دیگر، پس از پیروزی انقالب اسالمی ملت 
ایران طبیعی بود که احکام و شــریعت اسالمی به 
تدریج در جامعه اجرایی شود. یکی از اصول هدف 
قرار گرفته شده در دوران حاکمیت خاندان پهلوی، 
حکم حجاب اسالمی بود که عاملی برای گسترش 

انواع فسادهای اخالقی در جامعه اسالمی بود. 
در همین ایــام، به حضرت امــام)ره( این خبر 
رســید که با پیروزی انقالب تحولــی در ادامه کار 
دســتگاه های دولتی ایجاد نشــده اســت و شعار 
اسالمی، از جمله حجاب در این مجموعه ها رعایت 
نمی شود. اینجا بود که حضرت امام)ره( هنگامی که 
در جمع روحانیون حوزه علمیه سخن می گفت، به 
تداوم وضعیت طاغوتــی در وزارتخانه ها اعتراض 

کرده و خطاب بــه دولت گفتند: »آنطوری که برای 
من نقل می کنند ـ بــاز همان صورت زمان طاغوت 
را دارد. وزارتخانــه اســالمی نباید در آن معصیت 
بشود. در وزارتخانه های اسالمی نباید زن های لخت 
بیایند؛ زن ها بروند اما با حجاب باشند. مانعی ندارد 
بروند؛ اما کار بکنند، لکن با حجاب شرعی باشند، 

با حفظ جهات شرعی باشند.«)13۵7/12/1۵(
ایــن اظهارات به هیــچ وجه به معنــای ایجاد 
محدودیت اجتماعی برای زنان نبود، بلکه بر سبکی 
از پوشــش تأکید داشت که در جوامع اسالمی باید 
رعایت شود. چنین مبنایی برای مردان نیز جاری و 
ساری بود و پوشش متناسب با شأن جامعه اسالمی 
برای مردان نیز وجود داشته و آنان نیز ملزم به رعایت 

آن بودند. 
ســخنان امام)ره( انعکاس گســترده ای در همه 
محافل و مجامع یافت و به ویژه آن قسمت که درباره 
حجاب اسالمی بود، شرح و تفسیر فراوان شد. بنا 
به نوشــته روزنامه »اطالعات«، در پی ســخنرانی 
امــام)ره( عده ای تندرو با شــدت عمــل از بانوان 
بی حجاب و اقلیت های مذهبی خواستند که از فردا 
 با چادر حاضر شوند؛ واال با شدت عمل مواجه 

ً
حتما

می شوند! روزنامه اطالعات نیز در شیطنتی مشکوک 
در حالی که به نظر می رسد خبرنگاری در دیدار امام 
نداشت، کالم امام را تحریف کرد و تعابیر تندتری 
را به کار برد که در ســخنرانی امام نبود و هم اکنون 
نیز در صحیفه امام)ره( وجود ندارد! در صفحه  دوم 
آن روزنامه، زیر عنوان »دســتور امام درباره  حجاب 
اسالمی« آمده بود: »امام خمینی ضمن سخنانی بعد 
از ظهر دیروز در مدرســه فیضیه، خطاب به طالب 
امور دینی فرمودند: زن های اســالمی عروســک 
نیستند. زن های اسالمی باید با حجاب بیرون بیایند؛ 

نه اینکه خودشان را بزک کنند!«
فردای آن روز در پنج شــنبه 17 اســفند 13۵7، 
سخنگوی دولت موقت به طور تلویحی اعالم کرد، 
کابینه از نظر امــام درباره حجاب حمایت می کند. 
عباس امیرانتظام در مصاحبه ای مطبوعاتی در پاسخ 
به این پرســش که »آیا دولت دستور امام را در مورد 
حجاب تأیید می کند؟«، گفت: »هیچ دستوری از 

طرف امام نیست که مورد تأیید دولت نباشد.«
طبیعی بــود که بــا توجه به شــرایط پرهیجان 
انقالب، برخی جریان های تندرو نیز با سوءاستفاده 
از کالم امام)ره( با تندرویی و خشــونت عمل کرده 
و فضای جامعه را ملتهب کنند. برخی رســانه های 
فرصت طلب نیز فضا را متشــنج تر کرده و در مسیر 
دوقطبی کــردن جامعه پیش روند. تقارن زمانی این 
ماجرا با هشــتم مارس )18 اســفند( روز جهانی 
زنان نیز مزید بر علت شــده بود و درست زمانی که 
تجمعات گوناگونی به این بهانه در سراسر جهان و 
از جمله ایران آماده برگزاری بود، بستر برای برخی 
اتفاقات تلخ فراهم شــده بود. تحرکات جریان ها و 
گروه های سیاسی چپ گرا با گرایش های فمینیستی 
به واسطه این ماجرا اوج گرفته و برنامه های متعددی 
که قرار بود در دانشــگاه های کشــور برگزار شود، 
می توانســت به محلی برای درگیری و زد و خورد 

بدل شود.

مروریبرروابطپهلویورژیمصهیونیستی
با تبدیل آمریکا به کشوری قدرتمند و صاحب 
ثــروت، خــوی اســتعمارگری اروپایی ها به 
ســاکنان این سرزمین نیز منتقل شد و به همین 
دلیل با آغاز قرن بیســتم به تدریج این کشور به 
ل شد و بسیاری 

ّ
بزرگ ترین متجاوز جهانی ُمبد

ت ها طعم تلخ زیاده خواهی ها و تجاوزات 
ّ
از مل

را چشیدند.
در سال 19۴9، »هری ترومن« رئیس جمهور 
آمریکا، در یکی از سخنرانی هایش تأکید کرد که 
مناطِق عقب  افتــاده امروز یکی از اولویت های 
غرب است. وی مدعی شد: »بیش از نیمی از 
مردم جهان در شرایطی زندگی می کنند که شانه 
به شانه فاجعه می زند؛ غذای شان ناکافی است، 
قربانی انواع بیماری هایند، اقتصادشــان َبدوی 
و راکد اســت. فقِر آنها نه  تنها برای خودشــان 
مایه آسیب و تهدید اســت، بلکه برای مناطِق 
ثروتمندتر نیز مضر اســت. برای اولین بار در 
 بشر، ما به دانش و مهارتی رسیده ایم 

ِ
طول تاریخ

که بتوانیم آالم این مردمان را تســکین دهیم.« 
ترومن گفت: »باید برای مردِم صلح طلِب دنیا، 
زندگــی بهتری فراهم کرد. رمــِز آن هم تولیِد 
بیشــتر است. تولیِد بیشــتر صلح و فراوانی به 
ارمغان می آورد، اما مستلزِم به کار بستِن دانش و 
فناوری های مدرن است. دنیایی آباد، بدوِن فقر 
و بی سوادی و خشونت!« اما حقیقت آن است 
که در پس این صورت بندی های کالمی خوش 
طمطراق، چیزی جــز آتش جنگ و جنایت و 

استعمار نبود.
»روژه گاردی« بر این باور اســت که اراده 
سیاسی ایاالت مّتحده برای سلطه جهانی نوعی 

همگونی است که از طریق مداخله مستقیم یا از 
طریق دست نشاندگان حائل، شدیدترین تلفات 
انســانی را در سراســر تاریخ به بار آورده و با 
بزرگ ترین قتل عام ها، یعنی کشتار سرخ پوستان 
شــروع شــده اســت، با بردگــی و تبعیض 
نژادی ســیاهان و با حمایــت از خونین ترین 
دیکتاتوری ها در آمریــکای التین ادامه یافته و 
بعد در سایر نقاط جهان، نظیر حکومت موبوتو 
در آفریقا و مارکوس در فیلیپین و ســرانجام با 
بمباران اتمی هیروشــیما و کشــتارهای عراق 
نمایان شده است، کافی است فقط به چند واقعه 
در ســال های اخیر اشــاره کنیم که عبارتند از: 
چهار میلیون نفر در ویتنام، دویست هزار نفر در 
تیمور شرقی با حمایت ایاالت مّتحده، دویست 
هزار نفر در آمریکای التین از طریق »مشتریان« 
ایاالت مّتحده، بیست هزار نفر در لبنان بدون 
کمترین مجازات در سایه »وتو« ایاالت مّتحده، 
صدها هزار نفر در فیلیپین، دویست هزار نفر در 
آمریکای مرکزی و...؛ اینها چند نمونه کوچک 

از فجایع بزرگ و بی شمار آمریکاست!

   حافظه    

دیکتاتوری ها ین  خونین تر  
مروریبرادعایحقوقبشرغربی

حضور زنان با حجاب شرعی
انقالباسالمیومسئلهحقوقوآزادیزنان-2

مهدی سعیدیتقویم انقالب
دبیر گروه  تاریخ
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دین

حضرت امیرالمؤمنین علی)ع( در مورد فلســفه 
بعثــت پیــام آوران الهی نــکات تأمل برانگیزی 
در نهج البالغــه شــریف دارند کــه فرموده اند: 
»ادای عهــد فطرت الهــی را از مردم بخواهند؛ 
َرِتِه« و نعمت های فراموش  

ْ
 ِفط

َ
اق

َ
ُدوُهْم ِمیث

ْ
»ِلَیْسَتأ

ُروُهْم َمْنِسیَّ 
ِّ
ک

َ
شده او را به  یادشــان آورند؛ »َو ُیذ

ِنْعَمِتِه« و با ارائه دالیل بر آنان اتمام حجت کنند؛ 
« و نیروهای پنهان عقول 

ِ
ْبِلیغ ْیِهْم ِبالتَّ

َ
وا َعل »َو َیْحَتجُّ

وِل« 
ُ

ُعق
ْ
اِئَن ال

َ
ُهْم َدف

َ
آنان را برانگیزانند؛ »َو ُیِثیُروا ل

و نشــانه های الهی را به آنان بنمایانند که عبارتند 
از آســمانی که بر باالی سرشــان افراشته شده و 
زمین که گهواره زیر پای شان است، معیشت هایی 
که آنان را زنده می دارد و اجل هایی که ایشــان را 
به دست مرگ می سپارد و ناگواری هایی که آنان 
را به پیری می نشــاند و حوادثی که به دنبال هم بر 
ِدَرِة 

ْ
َمق

ْ
آنان هجوم مــی آورد؛ »َو ُیُروُهْم آَیــاِت ال

 َو 
ٍ

وع
ُ

ْحَتُهْم َمْوض
َ
 َو ِمَهاٍد ت

ٍ
وع

ُ
ُهْم َمْرف

َ
ْوق

َ
ٍف ف

ْ
ِمْن َسق

ْهِرُمُهْم 
ُ
ْوَصاٍب ت

َ
ِنیِهْم َو أ

ْ
ف

ُ
ْحِییِهْم َو آَجاٍل ت

ُ
 ت

َ
َمَعاِیش

ْیِهْم.« با توجه به این فرمایش 
َ
َتاَبُع َعل

َ
اٍث ت

َ
ْحــد

َ
َو أ

می توان گفت، یکی از فلســفه های بعثت، جهاد 
تبیین است که می تواند الگوی مناسبی برای جهاد 
تبیین ما در عصر حاضر باشــد. پیامبران دست 
خرد انسان را می گیرند، او را راهنمایی می کنند 
و با توانی که خدا در آنها قرار داده است، به انسان 
کمک می کنند تا این راه دشوار را در زندگی طی 
کند و حقایق عالم را برای انســان آشکار سازند 
و انسان ها را مسلح به سالح بصیرت می کنند تا 

در برابر دشمنان که با سوءاستفاده از جهل مردم 
و متوسل شــدن به دروغ برای وارونه جلوه دادن 
حقیقت بهــره می برند، مقابلــه کنند. حضرت 
امیرالمؤمنین)ع( و بقیه ائمه اطهار)ع( را باید به 
مثابه الگوهایی برای جهاد تبیین دانست. حضرت 
 آیت الله خامنه ای در مورد الگو بودن امیرالمؤمنین 
در امــور تبیینی این چنیــن می فرمایند: »تبیین، 
حقایق را برای مردم بیان می کرد؛ شما خطبه های 
نهج البالغه را نگاه کنید، بســیاری از آنها تبیین 
واقعّیاتی است که در جامعه  آن روز وجود داشته ـ 
چه خطبه های حضرت، چه نامه های حضرت ـ 
بخشــی از نهج البالغه خطبه هاســت، بخشی 
 نامه  به کسانی است که 

ً
نامه هاست؛ آن نامه ها غالبا

حضرت به آنها اعتراضی دارد؛ یا دشمنانند مثل 
معاویه و امثال اینها، یا عّمال خود آن حضرتند که 
 این جوری است؛ 

ً
حضرت به آنها ایراد دارد؛ غالبا

بعضی ها هــم توصیه و دســتورالعمل و فرمان 
است، مثل عهد مالک اشتر؛ در همه  اینها تبیین 
می کند، حقایق را بیان می کند برای مردم. یکی 
از رشته های کار امیرالمؤمنین این است.« بنابراین 
می توان نهج البالغه حضرت امیرالمؤمنین)ع( را 

برنامه و کتابی برای تبیین و جهاد بیان دانست. 

»جکیــا  آقــای  از  مصاحبــه ای  در 
کیک وت« رئیس جمهور تانزانیا سؤال 
شــد که برنامه ریزی روزانــه اش به چه صورت 
است؟ او گفت که روزش را با گوش دادن اخبار 
بی بی ســی آغــاز می کنــد و بعــد از آن اخبار 
خبرگزاری تانزانیا را گوش می دهد. اگر شــما 
بتوانیــد چنین کاری را انجام دهیــد، در اعمال 
 ,۵,1۰ ,Nye .قدرت نرم خود بسیار موفق بوده اید
2۰۰۴(( منطق اعمال قدرت نرم در این موضوع، 

نفوذ در نظام اعتمادپایه است.  
همانطور که مالحظه شــد، نظام اعتمادپایه، 
جایگاه راهبردی در نبردهای نــرم دارد؛ زیرا با 
تغییر نظام اعتمادپایه می توان به تغییر نگرش ها، 
رفتارها و حتی ساختارها دست یافت. شناخت 
نفوذ در نظام اعتمادپایه مســتلزم شبکه معنایی 
اعتماد اســت. در مورد مفهوم اعتماد، محققان 
تعاریف بســیار زیادی را ارائــه داده اند. در این 
میان، دو رهیافت روان شناختی و جامعه شناختی 
قابل توجه است. رهیافت روان شناختی، اعتماد 
را به منزله ویژگی فردی مطرح می کند و بر نقش 
احساســات و عواطف فردی تأکیــد می ورزد. 
رهیافــت جامعه شــناختی، اعتمــاد را به مثابه 
ویژگی روابط اجتماعی یا نظام اجتماعی در نظر 
می گیرد. در ادبیات روانشناسی اجتماعی، واژه 
اعتماد از دو زیرســازه مفهوم سازی شده است؛ 

اعتماد به منزله یک حالت ذهنی در برابر اعتماد 
به مثابه یک رفتار.)ر.ک. میرزایی، 1387: ۴2(

در این چارچوب برای اینکه نظام اعتمادپایه 
تحت تأثیر قرار گیــرد و تغییر کند، هر دو پایه و 
سازه آن در عملیات نفوذ مورد توجه است. پایه 
ذهنی شامل جنبه های معرفتی، ادراکی، روانی و 
عاطفی می شود و رکن عینی، جنبه های رفتاری، 
تاریخی و تجربی مســتمر و غیر منقطع را در بر 

می گیرد.
با توجه به دو ســازه اصلی نظام اعتمادپایه، 
نکته مهــم در موضوع اعتماد، شــکل گیری آن 
اســت. از این نظر اعتماد مجموعه ای پیچیده از 
قضاوت هایی اســت که اعتمادکننده نسبت به 
ویژگی های مختلف اعتمادشونده اظهار می دارد.
)میرزایی، همــان: ۴۴( ایــن ویژگی ها از نظر 
محققان، مؤلفه های تشکیل دهنده اعتماد تلقی 
می شوند. این مؤلفه ها عبارتند از: خیرخواهی، 
صالحیت، صداقت، قابلیت پیش بینی، اعتبار، 
انگیزه، صداقت، ثبات، وفــاداری و صراحت.

)ر.ک. همــان: ۴۴ ـ۵۰( وقتی اعتمادکننده این 
مؤلفه ها را در فرد یا مجموعه ای مشــاهده کند، 
حالت های عاطفی و ذهنی، مانند حســن ظن 
و خوش بینی، انتظار، اطمینان و قضاوت مثبت 
در او شکل می گیرد و همین امر پایه تمایل او به 
تعامل و همکاری با فرد یا واحد اعتماد شده بروز 
کرده و سپس افزایش می یابد و در نهایت شبکه ای 

از روابط داوطلبانه را تشکیل خواهد داد. 
عملیات نفوذ برای اختــالل در نظام اعتماد 
پایه، با توسل به همین مؤلفه های تشکیل دهنده 

اعتماد صورت می گیرد.
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اعتمادپایه نظام  در  نفوذ 
امیر قلی زاده

کارشناس  فرهنگی
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 الگوهای راستین تبیین

خرد

   آفاق       تبیین    

   سیاست نامه    

سیامک باقری
دکترای علوم سیاسی

فتح الله پریشان
دبیر گروه اندیشه

آگاهی و شــناخت همواره از سرچشمه هایی از 
جنس خود سیراب نمی شوند و عوامل گوناگون 
مادی و محیطی در شــکل گیری آن تأثیرگذارند. 
این موضوع در زمینه نوع شناخت سیاست مداران 
و تحلیل شــان از جامعــه و تصمیم گیری بر این 
اســاس اهمّیت مضاعفــی دارد و این موضوع 
مــا را وا مــی دارد نوع شــناخت دولتمــردان و 
 بررسی کنیم؛ هرچند 

ّ
سرچشمه های آن را به جد

این بررسی به رویکرد برخی ایدئولوژی های مادی 
نزدیک می شــود، اما با این حال اهمّیت موضوع 
و تأثیرگذاری آن بر مســائل و مشــکالت کشور 
ایجاب می کند، بدون پذیــرش تاّم آموزه های آن 
ایدئولوژی ها و با اجتناب از نگرش تک علّیتی آنها 

به جامعه، به این بررسی وارد شویم.

 B اقتصاد نفتی و سلطه بر حیات جامعه
مسئله اصلی دیروز و امروز جامعه ایران که کمتر 
بررسی شــده، همان عوامل تأثیرگذار محیطی 
و مادی بر شــناخت و معرفت سیاســت مداران 
اســت و در بین این عوامل، عامــل »اقتصاد« از 
تأثیرگذاری بسیار زیادی برخوردار است. بنابراین 
فارغ از زبان حجیم و مســتورکننده اقتصاددانان 
 به معنای 

ً
امروز ایران، با نگاهی ســاده ـ که الزاما

ساده سازی مسئله نیست ـ می توان گفت، ماهّیت 
اقتصادی جامعه ایران را بیشتر دو ماده »نفت« و 
»آب« تشــکیل داده و به ایجاد دو حوزه قدرتمند 
در اقتصاد ایران، یعنی اقتصاد نفتی و کشاورزی 
منجر شده است. روشن است که این دو حوزه با 
نیازهای اساسی جوامع سروکار دارند و می توانند 
به شکل گیری پیشرفتی پایدار و همه جانبه منجر 
شــوند، در حالی که در عمل این اتفاق رخ نداده 
و مشــکالت اقتصادی همچنان فشار زیادی بر 
مردم تحمیل می کند. از اینجا باید به آنچه کمتر 
دیده شــده است، پرداخت و آن، عرصه و محیط 

شناختی است که اقتصاد نفتی و کشاورزی فراهم 
کرده اند. اقتصاد نفتی ـ و متعلقات آن ـ که از دوران 
قبل از انقالب اسالمی تا به امروز سرمایه اصلی 
دولت State ایران را تشــکیل می دهد، با توّجه 
بــه حجم و گســتردگی زیادی کــه دارد، بخش 
قابــل توّجهی از فضای فکــری و تصمیم گیری 
دولتمــردان را به خود اختصــاص داده و دریچه 
اصلی نگاه سیاستمدارن به مسائل کشور به شمار 
می آید. در همین حال، نفت و محصوالت نفتی 
کشــور سال هاســت که در فضایی از خصومت 
و تقابل نظام ســلطه با جمهوری اسالمی صادر 
می شود و به ویژه دســتیابی به درآمد این کاالها 
نیازمند درگیری پیچیده ای با ابزارهای تحریمی 
دشمن اســت، این وضعّیت نیز بر اشغال بیشتر 
فضای فکری و معرفتی سیاستمداران می افزاید 
و همچنان اقتصاد نفتی را به محیط اصلی تولید 
اندیشه و تصمیم برای کشور تبدیل می کند. نیاز 
به گفتن نیســت که بخش صنعت نیــز به دلیل 
وابســتگی به خارج و به تبع آن وابســتگی به ارز 
حاصل از درآمدهای نفتی، تبعّیت نسبتا کاملی از 

اقتصاد نفتی داشته و زیر سلطه آن قرار می گیرد.
برخالف حوزه صنعت، بخش کشــاورزی از 
اســتقالل و خودبنیادی بسیار بیشتری برخوردار 
بوده و همین اســتقالل نوعــی هماوردطلبی در 
برابر اقتصاد نفتی به شمار آمده و بنابراین اندیشه 
و تصمیمات حاصل از اقتصاد نفتی با رویکردی 
تقابلی و تخاصمی با اقتصاد کشــاورزی مواجه 
شده است. این موضوع از نشــانه های ُپر رنگی 
برخوردار اســت. ایجاد صنایــع آب َبر )صنایع 
فوالد، پتروشــیمی، کاشی و ســرامیک و...( در 
اســتان هایی که حتــی با کمبود آب آشــامیدنی 
مواجه هستند، تبدیل شــدن مزارع شمال کشور 
به شــهرک ها و مراکز اقامتی و ظهور مگامال ها 
و هایپرهای بزرگ در اراضی کشــاورزی اطراف 
شــهرها و... اقداماتی است که در سلطه تفکر و 
تصمیمات حاصل از اقتصاد نفتی ریشــه دارد. 
سخن اصلی در اینجا این است که این تفکرات 
و تصمیمات به هیچ وجه اقتصادی نیست؛ بلکه 

برخاســته از وضعّیت جنگی حاکــم بر اقتصاد 
نفتــی، نوعی واکنش و تهاجــم عصبی به حوزه 
اقتصاد آبی و کشاورزی به شمار می آید. به عبارت 
دیگر، بازیگران اقتصاد نفتی مشکالت خود را با 
انتقام از حیات و اقتصاد آبی و کشاورزی رفع کرده 

و می کنند.
آب و اقتصاد کشــاورزی بستر اصلی حیات 
و زندگی شــهر و روستا به شمار می آیند و حیات 
 تأمین خورد و خــوراک و بــه راه افتادن 

ً
صرفــا

صنایع غذایی را شــامل نمی شود. حیات اصلی 
یک جامعه در نشــاط و امیدواری آن است و این 
موضوع نیز از جانب حفاظت از منابع آبی و رونق 
اقتصاد کشاورزی تأمین می شود و البته در اینجا 
هــم باز تهاجم اقتصاد نفتی و بــه تبع آن اقتصاد 
صنعتی به ایجاد کشاورزی سودمحور، اما آلوده به 
انواع سموم و مواد شیمیایی، خود مشکل دیگری 
اســت که تأثیرات حیات بخش اقتصــاد آبی و 

کشاورزی را خنثی می کند.

 Bتهدید زیست بوم و آثار سیاسی آن
به این ترتیــب اقتصاد نفتی و به تبــع آن اقتصاد 
صنعتی در مقامی ســلطه گرانه، اقتصــاد آبی و 
کشــاورزی و در نتیجه، حیات جامعــه را مورد 
تهاجم قرار داده اند. این موضوع از منظری دیگر 
تهاجم به زیســت بوم جامعه به شــمار می آید. 
زیست بوم نیز همانند ماده ای، چون آب و فعالّیتی 
چون کشاورزی، از معنای مادی خود فراتر می رود 

و حتی به حوزه سیاست یک جامعه راه می برد.
زیســت بوم محل رشــد طبیعــی گیاهان و 
جانــوران، موقعّیت اصلی حیــات طبیعی یک 
جامعه اســت و باز هم باید گفت، حیات طبیعی 
تنها یک حیات مادی نیست؛ بلکه بستر و زمینه 
اصلی تفکر سیاســی در دوران جدید واقع شده 
است. این موضوع در حوزه های گوناگون اندیشه 
سیاسی عصر جدید ظهور یافت و اگر یک حوزه 
آن آرزوی زندگی طبیعی و بازگشــت به طبیعت 
در دوران مدرن بود که برخاســته از گرایش های 
رومانتیسیستی، زمینه ساده سازی حوزه سیاست 
و در نتیجه رادیکالیســم را ـ آنچنان که در اندیشه 

روس و ظهــور یافــت ـ فراهم کــرد، حوزه های 
دیگری از آن الهام بخش توّجه به انســان، حقوق 
طبیعی او، و در دوران اخیر کاســتن از خشونت 

صنعت با نقد عقالنّیت ابزاری واقع شد.
در مجمــوع، طبیعت و دفــاع از آن، به نوعی 
الهام بخش صلح و مدنّیــت در دوران اخیر بوده 
اســت و البته بــا رّد رویکرد غیرالهــی غرب به 
طبیعت، در اینجا تنها همین الهام بخشــی مهم 
است، ضمن اینکه از تأکیدات دین اسالم بر دفاع 
از طبیعت نباید غفلت کرد، اما توّجه به آن الهامی 
که اندیشــه طبیعی در جهان غرب برانگیخته، از 
این منظر مهم است که تأثیر بی توجهی به طبیعت 
از طریــق عقالنّیت ابزاری و وقــوع جنگ های 
جهانی در کشــورهای سردمدار مدرنیته را نشان 
می دهد و این وضعیت باید بــرای ما درس آموز 
باشــد. آیا اندیشه و تصمیمات حاصل از اقتصاد 
نفتی که تحت فشارهای خارجی است و سلطه 
این اندیشه و تصمیمات بر اقتصاد آبی و کشاورزی 
که منجر به سیطره بر زیست بوم کشور شده است، 
نمی تواند نتایج خشونت باری مانند آنچه در غرب 

اتفاق افتاد، در بر داشته باشد؟
از اینجــا ارزش ارتبــاط قــوی و همدالنــه 
مسئوالن و دولتمردان جدید با حوزه اقتصاد آبی و 
کشاورزی روشن می شود و البته این ارزش زمانی 
پایدار می ماند که مسئوالن از خاستگاه اندیشه و 
تصمیمات اقتصاد نفتی به سراغ طبیعت، منابع 
آبی و اقتصاد کشــاورزی نروند و نه مسلط بر این 
حوزه، بلکه در کنار آن قرار گرفته و موانع رشدش 
را بر طرف کنند. حوزه آب و کشــاورزی، حوزه 
رشــد طبیعی و حیات طبیعی یک کشور است و 
حوزه اقتصاد نفتی، حوزه رشد و حیات مصنوع؛ 
حیــات طبیعی نیازمند مراقبت اســت و حیات 
مصنوع نیازمند مهندسی. این دو حوزه اقتصادی 
مهم اقتضائــات خاص خود را دارنــد؛ اما باید 
به شدت مراقب ســلطه صنعت بر طبیعت بود؛ 
زیرا بی توجهی بــه آن نتایج فاجعه باری به دنبال 
خواهد داشت که برخی از نشانگان آن را در دنیای 

توسعه یافته  غرب مشاهده می کنیم.
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مقابله با مشروطه خواهان 
تندرو

 

برخــی  تنــد  مواضــع  بــر  مــروری   
مشــروطه خواهان افراطی در برابر مرحوم 
ســیدیزدی، ضمــن تصدیق پایــداری و 
پایمردی انقالبیون در نهضت مشروطه، از 
گونه ای تقابل و منازعه افراطیون مشــروطه 
با سیدیزدی نیز پرده برمی دارد. این تقابل و 
منازعه در سه شکل و شیوه با سید یزدی در 

جریان بود: 
یــک ـ آزار و اذیت؛ که بــه دو نحو انجام 
می شــد؛ به صــورت فیزیکی کــه به وی 
جسارت روا می داشــتند؛ آیت الله محسن 
مالیری نقل می کند کــه پدرم گفت: »یک 
روز مرحوم ســید یــزدی در حرم حضرت 
علی)ع( دعای ســمات می خوانــد، ناگاه 
یکی از روحانیون مشروطه طلب که سیگار 
می کشــید، رفت و ســیگارش را گذاشت 
پشت گردن آقا ســیدمحمد کاظم یزدی. او 
گردنش ســوخت و یک نگاهی کرد و هیچ 
نگفت. بعدها همان شخص دستش قانقاریا 
پیدا کرد و دســتش قطع شــد.«1 در موارد 
زیادی نیز نقل شده است که مشروطه طلبان 
 به ایشان اســائه ادب کرده و سعی 

ً
حضورا

می کردند سید را به عکس العمل وادار کنند؛ 
ولی ایشان در تمام این موارد سعه صدر نشان 

می داد.
دوـ تهدید و ارعاب؛ به دنبال موضع گیری 
صریح سید، مشروطه خواهان تندرو تصمیم 
به تهدید و ارعاب ایشــان می گیرند. در پی 
این تصمیم، اطالعیه ای دال بر ترور ســید 
را که بــر روی آن تصویر دو عدد ششــلول 
کشــیده بودند، به در و دیــوار حرم مقدس 
چسباندند.2 همچنین نقل شده است، روزی 
یکی از اهالی یزد به بهانه پرسشی خدمت 
سّید یزدی رسید و به محض حضور، نامه ای 
 بر تأیید مشــروطه جلــوی آقا نهاده و با 

ّ
دال

تهدید اسلحه خواستار امضای آن شد. سید 
ســینه را سپر کرد و گفت: »من سال هاست 

آماده شهادتم«.3
سه  ـ ترور شــخصیت؛ با آنکه دوست و 
دشمن به زهد و پارسایی سید و بی اعتنایی 
او به دنیا معترفند، برخی از مشروطه طلبان 
به جهت بغض و عداوتی که به وی داشتند، 
می کوشیدند شخصیتی وارونه و دنیاگرایانه 
از او ارائه دهند. تاریخ نویســانی، همچون 
کسروی، ناظم االسالم کرمانی، ملک زاده و 
یحیی دولت آبادی در این دسته قرار دارند. 
کسروی می نویسد: »ســیدکاظم جز سود 
خود را نمی جســت و جز در پی دســتگاه 
آیت اللهــی نبــود«.۴ در حالی که ســید از 
مرجعیت گریــزان بود و با اصــرار مردم و 
علمای نجف که به مقام علمی و معنوی وی 
به ویژه پس از رحلت میرزای شــیرازی در 
سال 1312 پی برده بودند، مجبور به پذیرش 

مرجعیت شدند. 
برخــی  و  ســکوالر  روشــنفکران 
هم لباســی های بی تقــوا و کم بنیه علمی در 
راستای ترور شخصیت ســید یزدی به وی 
هتک حرمت می کردند. در همین راســتا، 
ملک زاده می نویســد: »سیدکاظم یزدی که 
یکــی از اعلم روحانیون نجــف بود، فریب 
 
ً
ــه را خورد و علنا

ّ
نمایندگان شــیخ فضل الل

بر خالف مشــروطیت قیام کرد و در نتیجه، 
آشــوب ضد انقالب در تهران برپا شــد«.۵  
این در حالی است که سید می گفت: »چرا 
اینها دست از سر یک مشت ایرانی بیچاره بر 
نمی دارند، یک روز به نام مستبد و مشروطه... 
تمام اینها با دست کفار و دشمنان دین اسالم 
تحریک و قیام می شود و مردم بیچاره رعیت 
اطالعــی ندارند... چرا بــه عوض این گونه 
حرکات، در صدد عمران و آبادی مملکت و 

آسایش زارعین برنمی آیند؟«6
  منابع در دفتر نشریه موجود است.

نفتی  تفکرات    
یست بوم ایرانی و تهدید ز

تأملیدرعواملتأثیرگذاربراندیشهحکمرانیموجودونتایجآن

حمزه عالمی
دکتری اندیشه سیاسی
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یک شرکت دانش بنیان با تولید 
حسگرهای هوشــمند دستگاه 
ســرور، محصــول دانش بنیان 
ایرانــی را بــا قیمــت 3۰ تــا 
۴۰ میلیــون تومــان جایگزین 
تومانی  میلیــون  نمونــه 2۰۰ 
وارداتی کرد. ســرورها یکی از 
بنیادی ترین تجهیزات مورد نیاز 
برای توســعه زیرســاخت دیتا 
و ارتباطی کشــور هستند. این 

ســرورها به ویژه مدل های خاص آنها، همواره باید از نظر دما، 
رطوبت و سطح ولتاژ در وضعیت ویژه ای نگهداری شوند. این 
امر نویدبخش خودکفایی سخت افزاری در بخش ارتباطات و 

فناوری اطالعات است.

 حسگر ایرانی 
حذفواردات

وزارت ارتباطــات اندونــزی 
بــه تازگی »پی پــال«، موتور 
جســت وجوی یاهو و چندین 
ســرویس بــازی را بــه دلیل 
نکردن در مهلت  نام نویســی 
مقــرر بــرای صــدور مجوز 

مسدود کرد. 
البتــه مدتی بعــد به طور 
موقت دسترسی پی پال را باز 
کرد. پی پال شرکت پرداخت 

برخط است و در مهلت پنج روزه، کاربران به طور موقت به 
پول و ســرمایه خودشان دسترسی دارند و می توانند سرمایه 
خود را به ســرویس های ثبت شده در کشور اندونزی انتقال 

دهند.

وز!  پنج ر
پایانکارثبتنشدهها

با توجــه به گســترش روزافزون 
جدیــد  فناوری هــای  کاربــرد 
ارتباطی بین مردم، سازمان تأمین 
اجتماعــی اقدام بــه طراحی و 
پیاده سازی برنامه کاربردی موبایل 
بــا ده ها خدمــات غیرحضوری 
کــرده اســت. برای ســهولت 
مخاطبان و همچنین سازماندهی 
بهتــر خدمــات غیرحضــوری 
اجتماعــی،  تأمیــن  ســازمان 

ســرویس های بیمه ای این نرم افزار در ســه حوزه بیمه شــدگان، 
کارفرمایان و مستمری بگیران در برنامه »تأمین اجتماعی من« تعبیه 
شده است و برخی دیگر از خدمات، مانند کلیه سوابق، خدمات 

درمانی، بازنشستگی و... هم در این برنامه قابل دسترسی است.

 تأمین اجتماعی من
سوابقتروببین!

امیرمهدی صالحی
کارشناس فناوری اطالعات

مجازستان

صفحه توئیتر عربــی پایگاه رهبر معظم انقالب 
در واکنــش بــه جنایات اخیر رژیــم غاصب و 
شمر امروز،  کودک کش صهیونیستی در غزه: 
نخست وزیِر اسرائیل است. ما شمر را لعنت 
می کنیم، برای اینکه ریشه شمری عمل کردن 
را در دنیا بکنیم؛ ما یزید و عبیدالله را لعنت 
می کنیم، برای اینکه بــا حاکمیت یزیدی، 
حاکمیت ظلِم به مؤمنین در دنیا مقابله کنیم.

امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه کشورمان: ما 
معتقدیم سران رژیم صهیونیستی که روزی 
به دنبال گســتراندن جنایت شــان از بحر تا 
نهر بودنــد، امروز در انــزوای کامل به دور 
خود دیوار کشــیده اند و هــر از چند گاهی 
برای سرپوش نهادن بر بحران های چند الیه 
درون سرزمین های اشغالی، حمالت کوری 
را علیه زنــان و کودکان به راه می اندازند که 
هر بار هم شکســت خورده و سرافکنده تر 
از گذشته به دیوار کشیدن به دور خود ادامه 

می دهند.

مهدی جهــان تیغــی، فعال رســانه ای:جهاد 
اسالمی فلسطین در فاصله کوتاهی جواب 
عملیات صهیونیســت ها در نــوار غزه را با 
ده ها موشــک و راکت داد. وقتی در تهران 
گفته می شود »دوران بزن در رو تمام شده«، 
هزاران کیلومتر دورتر تا تل آویو این معادله 
اجرا می شود. کدام محور چند ملیتی نظامی 

در دنیا چنین آرایش عملیاتی واحدی دارد؟

عبداللــه گنجــی، کاربــر فضــای مجــازی: 
صهیونیست ها در آستانه عاشورا و طی ٢۴ 
ســاعت ١6 تن ماده منفجره بر ســر زنان و 
کودکان مناطق مختلــف نوار غزه ریختند. 
هنوز دکتر زیباکالم و همســویان کاله شان 
را به احترام شــجاعت اســرائیل از سر بر 

نداشته اند؟

امیــر صالحــی، کاربر فضــای مجــازی: از 
روزگاری که فروش ســیم خاردار به ایران را 
ممنوع کرده بودند، به دوران فروش پهپاد به 
ونزوئال، بولیوی، الجزایر، روسیه، مکزیک، 
سودان، اتیوپی، تاجیکستان و... و دورخیز 
ایران برای سهم 2۵ درصدی از بازار جهانی 
صادرات پهپاد به ارزش 6/۵ میلیارد دالر تا 

2۰28 رسیده ایم.

محمــد جمشــیدی، معــاون سیاســی دفتر 
رئیس جمهــور: در همه گفت وگوهای تلفنی 
آیت الله رئیســی با رؤسای جمهور فرانسه، 
روســیه و چین، موضع قاطع ایشان این بود 
که فقط زمانی کــه ادعاهای پادمانی حل و 
فصل و بسته شود، توافق نهایی قابل دست 

یافتن است.

علی بهــادری جهرمی، ســخنگوی دولت: با 
اهتمام جدی دولت به تحقق اهداف شعار 
ســال، اولین آیین نامه قانون »جهش تولید 
دانش بنیــان«، زودتــر از موعــد قانونی به 
تصویب هیئت دولت رســید. این قانون در 
2۰ ماده و 1۰ تبصــره مزایای قابل توجهی 
برای دانش بنیان ها در نظر داشته و تصویب 
ســایر آیین نامه های آن در دستور کار دولت 

قرار دارد.

مصطفی فهیمــی، فعال رســانه ای: موافقت 
آمریکا بــا فروش ســالح به عربســتان و 
امارات همزمان بــا تمدید آتش بس یمن و 
آخرین داده های جنگ هوایی تحت رهبری 
عربستان سعودی! از وقتی کشورهای عضو 
شــورای حقوق بشر ســازمان ملل به پایان 
جنایات جنگــی در یمــن رأی دادند، این 
کشــور شــاهد طوالنی ترین دوره بمباران 

سنگین در هشت سال گذشته بوده است!

احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و دارایی: سال 
قبل عالوه بر بودجه اشــتغال )تبصره 18(، 
منابع بانک های دولتی را نیز به کمک ایجاد 
شــغل آوردیم. امسال برای توزیع منطقه ای 
و تحقق واقعی شــغل و نظارت بر تک تک 
پروژه های اشــتغال، از بنیاد برکت و کمیته 
امداد نیز در شــهرها و روســتاها اســتفاده 

می کنیم. دوره پول پاشی رو به اتمام است.

   پژواک       نرم افزار    

   نکته گرام    

   دانش بنیان    

رسانه ها بر اساس اهداف از پیش تعیین شده ای، 
بــه تولید محتــوا و بازآفرینی واقعیت دســت 
می زنند، بــه گونــه ای که تــالش می کنند با 
استخدام تکنیک ها و روش های ویژه، واقعیت را 
آن گونه که خود می پسندند یا خود می خواهند، 
برای افکار عمومی ترسیم کنند. سواد رسانه ای 
به ما می آموزد که بدانیم تولید محتوای رسانه در 
مورد هر »واقعیت«، فرآورده ای بازنمایی شده 
است. این فرآورده مأمور تحقق اهداف صاحبان 
رسانه است. فرآورده رسانه ای با زبان خالقانه 
به بازآفرینی و روایت واقعیت دســت می زند؛ 
بنابراین ضرورت دارد در فهم و تحلیل محتوای 
رســانه، صاحب رســانه را بشناسیم و اهداف 
و منافع آن را تشــخیص دهیم. بررســی های 
تاریخی نشان می دهد، در واقعه عظیم عاشورا، 
دستگاه رسانه ای اموی، به کار بازنمایی چهره ای 
از حضرت سیدالشــهداء)ع( دست زدند که 

برخی با هــدف دریافت پاداش اخروی و برای 
تقرب به پــروردگار، با حضرت مقابله کردند. 
اگر جاهالنی که در روز عاشــورا، مقابل امام 
تنها صف آرایی کردند، منافع قدرت حکومت 
اموی را می شــناختند و زیر سایه آن شناخت، 
چهره بازنمایی شده حضرت سیدالشهداء)ع( 
را بررســی می کردنــد، و در برابر آن ترســیم 
بازنمایی شــده، با رویکردی منتقدانه مواجهه 
پیدا می کردند و می کوشیدند از نگاه تک بعدی 
فاصله گرفته و شخصیت سیدالشــهداء را از 
دیگر منابع بشناسند، چه بسا سرنوشت تاریخ به 
 گونه دیگری رقم می خورد. یکی از عبرت های 
عاشــورا، مســئله مهم بازنمایی چهره افراد و 
تفاوت معنا دار چهره حقیقی و چهره رسانه ای 
ایشان اســت؛ بنابراین الزم است با تجهیز به 
دانش و مهارت »سواد رسانه ای«، مراقب باشیم 

تا فریب بازنمایی های رسانه ای را نخوریم.

   رسانه   

 سواد رسانه ای در سال 61 هجری قمری!
دانشــمندان دریافته انــد کــه کابل هــای فیبر 
نوری می توانند بــدون هیچ تجهیزات خاصی 
ســیگنال های صوتی را دریافت کننــد و آن را 
به ســمت دیگر خود بفرستند. این دانشمندان 
دستگاهی ســاخته اند که صدا را در کابل های 
فیبر نوری دریافــت می کند و اجازه می دهد از 
فاصله حدود 8۰۰ متری گفت وگوهای دیگران 
را شنود کنید. کابل های فیبر نوری برای انتقال 
داده هــا از پالس های نوری اســتفاده می کنند 
 برای شــبکه های پهن باند اســتفاده 

ً
و معموال

می شوند، اما می توانند به تغییراتی که با صدا در 
محیط به وجود می آید، حساس باشند.

محققان چینی در ایــن روش به کابل هایی 
رســیده اند که در برابر فشــارهای محیطی که 
ممکن اســت از طریق امواج آکوستیک، نظیر 
صدای حــرف زدن افراد به وجــود بیایند هم 
حساسند و همین مسئله یک جور ریسک امنیتی 

ایجاد می کند. پژوهشگران این روش می گویند: 
»شــبکه های فیبر نوری به طور گسترده در حال 
پیاده ســازی در سراسر دنیا هســتند، چون نه 
تنها انتقال داده را آسان تر می کنند، بلکه اجازه 
می دهند اطالعات بیشــتری به دست بیاورید. 
کارکردهــای مختلف شــبکه های فیبر نوری 
شامل تشــخیص زلزله، رصد جریان ترافیک 
شهری و انجام اکتشافات مربوط به ساختارهای 
زیرزمینی اثر مثبتی بر زندگی مردم دارند. با این 
حال، مشکالت امنیتی بالقوه ای را هم به وجود 

می آورند که باید به دقت در نظر گرفته شوند.«
ایــن روش نشــان می دهــد، امــکان درز 
اطالعــات از هر محیطی وجــود دارد و برای 
شــنود به تجهیزات و شــرایط خاصــی نیاز 
نیســت. توجه به اصــول امنیت ســایبری و 
رعایت دستورالعمل های امنیتی، خطر لو رفتن 

اطالعات را کاهش خواهد داد.

   سایبر   

شنود با فیبر نوری!  

 شاهزاده مجازستانجهان
در تله !

نئوموالینچگونهجیببنسلمانرا
خالیمیکنند؟

محمدبن سلمان از زمان رســیدن به ولی عهدی 
عربســتان با پروژه های موســوم به اصالحات و 
تحوالت اقتصادی معروف شــده و هدف خود را 
متنوع سازی اقتصاد سعودی و رهایی از وابستگی 
بــه اقتصاد نفتی اعالم کرده اســت. چشــم انداز 
2۰3۰ عربستان که در سال 2۰16 رونمایی شد، 
در راســتای همین پروژه های اقتصــادی بوده که 
معروف ترین طرح این چشــم انداز پروژه ابرشهر 
»نئــوم« به منزله منطقــه ای رؤیایــی در نزدیکی 
سواحل دریای سرخ با امکانات فوق پیشرفته است.

دانشمندان مشارکت کننده در پروژه ساخت 
نئوم قصد دارند با فناوری بارورســازی، ابرهای 
مصنوعی را در آســمان این شــهر به حرکت در 
بیاورنــد و از این طریق بارش باران در این منطقه 
بیابانی را افزایش دهند. ایده مطرح شــده دیگر 
ساخت جزیره ای شبیه به پارک ژوراسیک برای 
توریست هاســت که در آن دایناسورهای رباتیک 
مرتبا به این سو و آن سو می روند. مقامات سعودی 
می گویند ساکنان نئوم با تاکسی های پرنده به این 
سو و آن ســو می روند. همچنین گفته می شود، 
شب ها آســمان نئوم با یک ماه مصنوعی روشن 
خواهد شــد. این موارد بخشــی از برنامه های 
جاه طلبانه بن سلمان برای این شهر رؤیایی است.

نئوم تنها یک پروژه برای پیشــرفت عربستان 

سعودی نیست، بلکه دروازه ورود صهیونیست ها 
به منطقه است. روزنامه صهیونیستی »جروزالم 
پســت« گزارش داده اســت، تعــداد زیادی از 
شــرکت های اســرائیلی مذاکــرات متعدد و 
فشــرده ای را با صنــدوق ســرمایه گذاری های 
عمومی عربســتان ســعودی جهت شرکت در 
روند ساخت این پروژه انجام می دهند و به دلیل 
حساس بودن این شرکت ها نمی توانند علنا درباره 
جزئیات توافقات صحبت کنند. صهیونیست ها 
نئوم را چراغ ســبزی به خود برای نفوذ بیشــتر 
تحت عنوان همکاری اقتصــادی منطقه ای، به 

قلب سعودی ها می دانند!
اما جدا از نفوذ صهیونیست ها، مسئله دیگر 
بلندپروازی محمدبن ســلمان در ساخت چنین 
شــهری اســت! به جمالت او در توصیف این 
شــهر دقت کنید: »شــهر بین المللی نئوم برای 
ســرمایه گذاری آرزومندان اســت. در شهر نئوم 
جایی برای سرمایه گذاری های کالسیک و سنتی 
نیست. آرزومندانی که می خواهند فضای جدیدی 
در جهان خلق کنند. هیچ کس در جهان نمی تواند 
شهری همچون نئوم بسازد. مگر آنکه شهری را به 
طور کامل ویران و سپس شهری دیگر را بنا کند. 
علی رغم این مسئله، ما معتقدیم که هیچ شهری 
در جهان نمی تواند به گونه ای توسعه یابد که شبیه 
شهر نئوم باشد. تفاوت شهر نئوم با دیگر شهرها 
همچون تفاوت میان گوشی های تلفن قدیمی و 

گوشی های هوشمند است.«

بســیاری از کارشناســان دیدگاه بن سلمان 
درباره این شهر را غیر واقعی می دانند. به عقیده 
آنها، بن ســلمان در حال رقابت بــا دبی و قطر 
اســت و با مطرح کردن چنیــن نظریاتی، قصد 
دارد وجهه خود را بهبود بخشــد و  خود را یک 
پادشاه فناور و به روز نمایش دهد، نه یک قاتل و 
سرکوبگر! نئوم درحالی می خواهد شکل بگیرد 
که امنیت ســعودی ها تضمین شده نیست، آنها 
در جنگ با یمنی ها گیر افتاده اند و هرچندوقت 
یک بار صدای آژیر خطر حمالت پهپادی آنها در 

عربستان به گوش می رسد.
اما چیزی کــه پروژه نئوم را مجدد از ســال 
2۰16 ســر زبان ها انداخت، رونمایی از شــهر 
 )the line( هوشمند این پروژه با نام خط یا الین
بود که به وســیله بن ســلمان معرفی شد. طبق 
تعریف ها، این شــهر قطار مافوق سریع دارد که 
دو طرف شهر را طی بیست دقیقه طی می کند. 
ســطوح شیشــه ای در دو طرف شهر، همچون 
آینه های بازتابنده ای عمل خواهند کرد که اجازه 
ادغام شــهر با طبیعت را خواهد داد. طول شهر 
الین 17۰ کیلومتر اســت، اما عــرض آن فقط 
2۰۰ متــر و ارتفاع آن ۵۰۰ متر از ســطح دریا 
خواهد بود. این شــهر در مســاحتی حدود 3۴ 
کیلومتر مربعی قرار است 9 میلیون نفر را در خود 
جای دهد که امری بی سابقه با شهرهایی در این 
مساحت است. در شهر الین همه می توانند در 
عرض ۵ دقیقه به خدماتی که خواهان آن هستند، 

دست پیدا کنند.
الین را می توان اوج خوش خیالی بن سلمان 
دانست. شهری 17۰ کیلومتری را در نظر بگیرید 
که با دیوارهای ۵۰۰ متری که از یکدیگر 2۰۰ 
متر فاصله دارند، محصور شده است! همین سه 
ویژگی این شهر برای حدس آینده آن کافی است 
و توصیف بقیه ویژگی های آن نیاز نیســت. پول 
ساخت این شهر از جیب مردم عربستان به جیب 
شرکت های آمریکایی و اروپایی می رود و حتی 
اگر چنین شهری هم ساخته شود، آیا ساخت آن 
عقالنی بوده اســت؟ به تازگی در مصر هم ایده 
ساخت چنین شهری داده شــده است! آیا بهتر 
نیست مردم مصر و عربستان و دیگر کشورهایی 
که در آینده ممکن اســت در تله آمریکایی ها و 
غربی ها بیفتند، به ایــن فکر کنند که چرا چنین 
پروژه های تخیلی در کشــورهای آنها باید انجام 
شــود؟ چرا آمریکا که خود را صاحب فناوری 
می داند به فکر ســاخت چنین شهرهایی نیفتاده 
اســت؟ این یک تله اقتصادی برای ساده لوحان 
اســت، طراحان و کارشناسان غربی که فرستاده 
دولت های خود هستند برای خالی کردن جیب 
کشورهای نفتی و در واقع پس گرفتن پول نفت 
خود، این گونه وعده های خیالی به پادشاهان از 
دنیا بی خبر می دهند! حتی اگر نئوم و الین هم به 
ثمر برسد، هزینه آن از جیب مردم عربستان رفته 
است، مردمی که بیشتر آنها برخالف روایت های 

رسانه های غرب، در فقر به سر می برند.
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فرهنگ

سوگواره های دینی
نمایشگاهِ ملی عکس

مشروح فراخوان نمایشگاه ملی عکس با 
محوریت نقش پوشش در آیین های سوگ 

دینی در ایران به شرح زیر است:
نمایشگاه ملی عکس با محوریت نقش 
پوشش در آیین های سوگ دینی در ایران 
از 2۰ تا 26 شــهریورماه برپا می شــود.

عالقه مندان تا دهم شهریور فرصت دارند 
آثار خود را برای حضــور در این رویداد 
ارســال کنند. نشــانی اینترنتی تماشای 
www.fajrmode. تصاویر و دانلود آثــار

com/list-image-exhibition/  است.

حرف نگفته
نماهنگ برای عاشورا

این نماهنگ را جوانان افغانســتانی و در 
محل کارته ســخی منسوب به حضرت 
علی)ع( واقع در شــهر کابــل، پایتخت 
افغانستان تولید کرده اند. »تمیم سعیدی« 
تهیه کننده این نماهنگ می گوید که ساخت 
چنین اثری در افغانســتان تاکنون نظیری 
نداشــته و یــک اتفاق هنری ویــژه برای 
جامعه و مردم افغانستان است. »سمیع الله 
رشیدی افشار« مداح برجسته افغانستانی 
که از نوا و صوت او در این نماهنگ بهره 
برده شده اســت، درباره این اثر می گوید 
که شــیعیان افغانستان تاکنون چنین اثری 
با این وزن و کیفیت در تصویر و ابعاد فنی 
را تجربه نکرده بودند و امیدواریم در آینده 

شاهد اثرات بیشتری از این دست باشیم.

سرمشق
خاطرات جهادی شهید حججی

چاپ هفتم کتاب »سرمشــق؛ خاطرات 
کوتاه از زندگی جهادی شهید مدافع حرم 
محسن حججی« از طریق انتشارات شهید 
کاظمی روانه بازار شد. این کتاب در چهار 
فصل خودســازی اخالقی، خودســازی 
جسمی، خودسازی علمی، بینش و بصیرت 
سیاسی بر اساس زندگی شهید حججی به 
رشــته تحریر در آمده اســت. در برشی از 
کتاب می خوانیــم: »در حلب بودیم. هوا 
خیلی ســرد بود و از بارانی کــه آمده بود، 
زمین، گل وشل بود. دهلیزی زیر تانک باز 
 طرف راننده تانک. هر لحظه 

ً
شده بود، دقیقا

ممکن بود تانک مورد اصابت موشک قرار 
بگیرد. محسن گفت: »این تانک بیت الماله! 
در آن ســرما و گل والی رفــت زیر تانک؛ 

دهلیز را تعمیر کرد و بست.«

عکس

موسیقی

کتاب

 BBBB دغدغــه اصلی تان برای رفتن به ســراغ  
چنین سوژه ای چه بود؟

یکی از دغدغه های اصلی من ســن مادرها بود. سن 
مادرها دارد باال می رود و بسیاری از آنها از پا افتاده اند.  
مسئله تربیتی که در  این خانواده ها وجود دارد، یعنی 
مادرانی که فرزندان شان را به گونه ای تربیت کردند که  
این فرزندان بدون هیچ چشم داشتی پای ذره ذره خاک 
میهن شان  ایستادند و خود شان را فدا کردند، برای من 
حائز اهمیت بود.  مسئله بعدی ارزش و جایگاه خود 
 این مادرهاست؛ یعنی  این مادرها بودند که آن فرزندان 
را تربیت کردند و تحویل جامعــه دادند. در واقع، به 
خــودی خود  اینقدر ارزش   این مادرها باالســت که 
پرداختن به آنها از اهمیت باالیی برخوردار است. در 
کنار  اینها از نظر محتوایی سعی کردیم سراغ مادرهایی 
برویم که فعالیتی بیشتر یا قصه متفاوتی را داشته باشند. 
برای نمونه، یکی از مادرها در شورای شهر بود یا مادر 
دیگری که حوزه علمیه احداث کرده بود،  این نشــان 
می دهد،  این مادرها عالوه بر اینکه یک فضای تربیتی 
برای فرزندان شان داشتند، خود شان هم به منزله یک 
فعال فرهنگــی و اجتماعی حضور مؤثری در جامعه 

داشتند. 

 BBBB نگــران  ایــن نبودید که کار شــعاری و  
کلیشه ای شود؟

خیر. من استرس  این را نداشتم که کار کلیشه ای شود؛ 
چون از ابتدا که ما پروژه را شروع کردیم، به یک طرح 
رسیدیم و طرح را گسترش دادیم و به یک چارچوبی 
برای  این پروژه رســیدیم. می دانســتم که تکلیفم با 
پروژه ها مشخص اســت؛ یعنی چیزی که از  این کار 
می خواهم،  این اســت که به قصه خود مادران شهید 
 
ً
بپردازم. در کارهایی که تا به حال ساخته شده، عموما
مادرهایی را می بینیم که مقابل دوربین قرار می گیرند، 
از فرزند خاطره گویی می کنند و  این را که زندگی خود 
 این مادران چه ابعاد و رویکردهای را دارد تا حاال کمتر 
دیده ایم. می دانستم که زندگی مادران شهدا به خودی 
خود آنقدر جذاب خواهد بود که ما را از آن کلیشه دور 
کند. زمان کارها را هم کوتاه انتخاب کردیم و ســراغ 
کارهای ۴۰ دقیقه یا حتی 26 دقیقه نرفتیم؛ علتش  این 
بود که قصه ها کوتاه و مفید باشد و مخاطب آن چیزی 
که نیاز دارد و هدف مان است، بگیرد و کار بهتر تمام 

شود.

 BBBBچرا چهار کارگردان انتخاب کردید؟ 
وقتی روی چنین داستانی دست می گذارید، احتمال 

کلیشه ای شــدن فرم کار وجود دارد. برای  اینکه  این 
اتفــاق نیفتد و با توجه به  اینکــه فیلمنامه ها را خودم 
می نوشتم، سعی می کردم هر کار را به یک کارگردان 
بســپارم یا حداقل هر دو قسمت را به یک کارگردان 
بسپارم که فرم های متفاوتی را ببینیم و باعث شود که 
مخاطب بتواند جذابیت بصری بیشــتری را در طی 

کار ببیند. 

 BBBBاز زمان پخش آن راضی بودید؟
ابتدا قرار بود کار برای هفته دفاع مقدس پخش شود 
کــه برای محرم  این اتفاق افتاد. خوبی کار  این بود که 
در حال و هوایی پخش شد که خیلی به فضای کار ما 
می آمد و خدا را شکر از نظر زمان پخش هم زمانی بود 
 بسیاری از مخاطبان پای تلویزیون هستند و 

ً
که عموما

کار را می بینند. بازتاب هایی هم که گرفتیم، خوب بود.

 BBBB با توجه به  اینکه هر مادر شهید در منطقه  
متفاوتــی از کشــورمان زندگی می کرد، 
حتما ســختی زیادی هم وجود داشــته 

است؟
در نگاه اول شاید مخاطب حس کند کار، کاِر خیلی 

سختی نبوده اســت؛ اما من می توانم بگویم یکی از 
 
ً
سخت ترین پروژه های کاری ام بوده است؛ چرا که اوال
 
ً
 شهرستان بود و عموما

ً
ســن  این مادرها باال بود، ثانیا

ما در روســتاها کار می کردیم و خیلی نمی توانستیم 
 با 

ً
تجهیــزات زیادی ببریــم و مجبور بودیــم تقریبا

امکانات متوسطی کار کنیم و با همین امکانات فضای 
خوب تصویری را رقم بزنیم؛ اما سعی می کردیم قصه 
را پخته کنیم و به یک فرم خوبی برسیم. مسئله ای که 
برای من خیلی مهم بــود ، این بود که فرم در خدمت 
محتوا باشد؛ چون بحث های محتوایی کار برای من 

خیلی مهم تر بود.
فضای کار ما در هر شــهر متفاوت بود. ما ضبط 
هفت روزه هم داشتیم، ضبط پنج روزه هم داشتیم. با 
توجه به سختی هایی که هر سوژه و هر پروژه داشت. 
فقط یک روز به خاطــر بارندگی کارمان در چالوس 
متوقف شــد یا در کرمان به خاطر اینکه فشاری روی 
مــادر نیاید، یکی دو روز زمان کار را بیشــتر افزایش 
 همه 

ً
دادیم، اما تنها مســئله ای که باعث می شد واقعا

انرژی داشته باشند، همکاری و همدلی خود مادران 

شــهدا بود؛ یعنی  این شش مادر با  اینکه سن شان باال 
بــود، با  اینکه گاهی اذیت می شــدند، با  اینکه گاهی 
 با دل و جان همراهی 

ً
اوقات به آنها فشار می آمد، واقعا

می کردنــد و هر آنچه را که نیاز بــود، برای ما فراهم 
می کردند. ما در روزمرگی آنها حضور داشــتیم؛ به 
گونه ای که انگار کنار ما زندگی می کردند. داســتانی 
 آن 

ً
بودن  این کار برای مان مهم بود و  این مادرها واقعا

فضا را برای ما خلق کردند که ما بتوانیم بهترین روند 
را داشته باشیم.

 BBBB چه تفاوتی بین کارهای دفاع مقدسی با  
سایر کارها و تولیدات می بینید؟

یکی بحث محتواســت. ما جنس محتوایی که برای 
مخاطب انتخــاب می کنیم، شــاید خیلی وقت ها 
قصه های شــبیه به هم داشته باشــیم؛ اما  اینکه برای  
این محتوا چه فرمی  را انتخاب می کنیم، خیلی مهم 
اســت؛ یعنی من  اینطور اصالح کنم که شاید گاهی 
وقت ها فرم مهم تر از محتوا باشد. به خاطر اینکه گاهی 
وقت ها ممکن است داستان به نظر تکراری یا شبیه هم 
باشد، اما فرمی که کار را متفاوت کند، برای مخاطب 
جذاب اســت. مخاطب امروز تشنه داستان شنیدن 
اســت.  اینکه ما چطور قصه بگوییــم و چگونه قصه 
تعریف کنیم تــا مخاطب پای گیرنده های تلویزیونی 

بماند، بسیار اهمیت دارد. 

 BBBB قبول دارید که کار دفاع مقدسی همچنان  
کم انجام شده، چون داستان ها بسیار زیاد 

است؟
. شما ســینمای هالیوود را نگاه کنید و ببینید به 

ً
دقیقا

جنــگ جهانی اول و دوم چقــدر پرداخت می کنند. 
هالیــوود چه آثــاری را درباره جنگ ویتنام ســاخته 
است؛ اما ما چقدر طول می کشد که بخواهیم یک اثر 
خوب را تولید کنیم و متأسفانه یک بخشی از نگرانی 
فیلم ســازی ما از این است که کار کلیشه ای شود، اما 
 اتفاق خوبی 

ً
اگر یک فــرم خوب انتخاب کنیم، قطعا

می افتد.  متأســفانه چندین سال اخیر تولید کارهای 
مقدس کمتر شــده، ولی ان شاءالله دوباره یک اتفاق 
خوب بیفتد و فیلم سازان به سمتی بروند که تولید اثر 
کنند. در پایان دوســت دارم  این نکته را بگویم و  این 
 جدی می گویم، به دور از همه نکته ها 

ً
نکته را من کامال

 حضور و انرژی شهدا را در 
ً
و حرف و حدیث ها، واقعا

 این اثر دیدم و خیلی جاهــا  این را گفته ام که  این کار 
 واسطه ای 

ً
را خود شان ساختند و من و همه تیمم واقعا

بیش نبودیم.

   برداشت    

همیشه مجموعه های مناسبتی یکی از مهم ترین 
بخش هــای کنداکتور پخش تلویزیون به شــمار 
می آیند. ســریال هایی که مخاطــب را در ایامی 
خاص بیــش از پیش با مفاهیم و مناســبت های 
آن ایام آشــنا می کند و واقعیت هم این اســت که 
یکی از بهتریــن روش ها برای تبییــن مفاهیم و 
ارزش های مناســبت هایی، ماننــد ماه رمضان و 
ماه محرم، همین ســریال ها هستند که در قالب 
داستان، می توانند بسیاری از مفاهیم را به دور از 
شعارزدگی و مستقیم گویی به مخاطبان ارائه دهند. 
 در دنیــا این شــیوه وجــود دارد که 

ً
اساســا

ایدئولوژی هــای خــود را در قالــب فیلم هــا و 
سریال های ســرگرم کننده ترویج می کنند؛ اما با 
کمال تأســف ما از این قافله عقب مانده ایم و از 
این فرصت به خوبی استفاده نکرده ایم و نمی کنیم. 
سال گذشــته، زمانی که تیم جدید مدیریتی 
ســازمان صدا و ســیما بر ســر کار آمدند، امید 
این می رفت که محرم ســال 1۴۰1 پر رونق تر از 
سال های قبل از نظر آثار داستانی و ویژه  برنامه های 
محرمی باشد؛ به گونه ای که مخاطبان رسانه ملی با 

خیال راحت، پای ویژه برنامه هایی مانند روضه ها و 
سریال های مناسبتی این ایام بنشینند؛ اما متأسفانه 
امسال با وجود انتظاری که می رفت، دست صدا 
و سیما بسیار خالی تر از سال های قبل بود! تکرار 
پخش سریال هایی که برخی از آنها آنقدر قدیمی 
شده اند که حتی تصویرشان به وضوح و با کیفیت 
دیده نمی شــود، از جمله گالیه های جدی است 
که می توان به کنداکتور محرمی سیما در دهه اول 

مطرح کرد.
شبکه اول سیما دوباره سراغ سریالی رفت که 
سال های گذشته از شبکه های دیگر پخش می شد! 
 2۰ سال از تولید آن 

ً
سریال »شب دهم« که دقیقا

می گذرد، بدون شک یکی از بهترین سریال های 
مناســبتی محرم در تمامی دوران پس از انقالب 
بوده اســت؛ با این حال، خوب بودن این سریال 
دلیل بر تکرار مکرر آن نیست؛ اما شبکه اول سیما 
که شبکه ای سراسری و ملی است، بدون توجه به 

نیاز مخاطب بار دیگر این سریال را پخش کرد.
شبکه دوم سیما هم سراغ تله تئاترهای قدیمی 
 تصویرشان هم قابلیت HD شدن 

ً
رفت که احتماال

نداشــته و از کیفیت اســتاندارد برخوردار نبود. 
در این میان، فقط شــبکه سوم ســیما بود سریال 
جدیدی را پخش کرد که می توانست مخاطب را 

پای تلویزیون نگه دارد؛ فصل دوم ســریاِل »برف 
بی صدا می بارد« که البته موضوع این سریال هم 
ربطی به ایام محرم ندارد! شــبکه ۵ سیما هم که 
سریال »رسم عاشــقی« را پس از گذشت حدود 
18 سال از تولید و پخش آن و با وجود چندین بار 
بازپخش در سال های گذشــته، دوباره روانه آنتن 

کرد!
نکته جالب تر اینکه، هر چند وقت یک بار صدا 
و ســیما آماری از مخاطبان خود منتشر می کند؛ 
سبدی که در ماه محرم امسال پایین تر از هر محرم 
دیگری بود. این در حالی است که بهترین فرصت 
برای تبیین مفاهیم عاشورایی در همین یک دهه 
و در البه الی داســتان های آموزنده ای اســت که 
می تواند به دل مخاطب بنشیند؛ البته ما همچنان 
امیــدوار هســتیم که طبق سیاســت های جدید 
سازمان صدا و سیما این پخش نشدن سریال های 
مناســبتی در دهه اول محرم امســال، جهش و 
فرصتی برای ساختن سریال هایی با داستان های 
قوی تر و جذاب تر باشد، امیدی که خداکند ناامید 

نشود! 
اما دربــاره ویژه برنامه های مناســبتی محرم 
 خوبی در 

ً
امســال می توان گفت، اتفاقات نســبتا

رســانه ملی رخ داد. یکی از بهترین آنها، برنامه 

»حسینیه معلی« بود؛ کاری که شاید به دلیل وجود 
مسابقاتی شــبیه به آن، نتوان گفت کاری جدید و 
خالقانه بوده، اما ترکیب آن و اســتفاده از این فرم 
به مناســبت این ایام ویژه، اقدامی قابل تحســین 
بوده است که مورد توجه ویژه مخاطبان سیما قرار 
گرفت. »حســینیه معلی« نشان داد که می توان با 
کمترین امکانــات و حتی کمترین زمان، بهترین 
کارهای مناســبتی را ارائه داد. امسال شبکه های 
مختلف سیما خیلی خوب مداحی ها و مرثیه ها و 
مجالس مختلف از سراسر کشور را پوشش دادند 
که البته این حداقل انتظاری است که از رسانه ملی 

می رود.
در مجمــوع، این نقد جدی به صدا و ســیما 
وارد است که در دهه اول محرم امسال نتوانست 
آنطور که باید و شاید مخاطب عزادار را پای رسانه 
ملی بنشاند و ـ همانطور که اشاره شد ـ با توجه به 
توقف ساخت بسیاری از سریال ها با دستور دکتر 
جبلی، رئیس سازمان صدا و سیما، انتظار می رود 
این توقف که رّد پایش به کنداکتور و آنتن رســانه 
ملی رســیده، به رکود و درجا زدن منجر نشود؛ 
بلکه در عمل این نوید را بدهد که جهشــی برای 
تولید آثار قوی تر و ماندگار مانند »شــب دهم« و 

»مختارنامه« و... باشد.

محرمی سیمای 
نگاهیبهبرنامههایسیمادرمحرم1401

ندا کرمانشاهی
خبرنگار فرهنگی

قهرمان ساز مادران 
درگفتوگویصبحصادقباامیرحسیناکاتیمطرحشد

نسیم اسدپور
دبیر گروه فرهنگ

مادران شهدا  قشری هستند که همیشه مدیون  شان خواهیم بود. کسانی که از فرزندان  عزیزتر از جان شان گذشتند و با مظلومیت زیستند و در نهایت بسیاری یا سن شان 
باال رفته یا متأسفانه از میان ما رفته اند. آن طور که باید و شاید پای داستان  این مادران ننشسته ایم.  این در حالی است که سینه پر درد  این مادران هر یک داستانی دارد که 
می توان از آنها کتاب ها و فیلم ها ساخت. مستند »رخ مادر« یکی از همین مستندهاست که با نگاهی متفاوت تر از قبل گوشه ای از داستاِن دلدادگی  این مادران را به دین 

و مملکت روایت می کند. به همین بهانه سراغ امیرحسین اکاتی، تهیه کننده  این مجموعه رفتیم. متن زیر شرحی از  این گفت وگو است:
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مزد اخالص

ما ســال 1367، یعنی اواخر   
جنگ با هــم ازدواج کردیم. 
همسرم همیشه می گفت از خودم چیزی 
ندارم. اگر شــما نبودید، مــن به اینجا 
نمی رســیدم و هر جایی می روم نصف 

ثوابش مال شماست.
اخالقش بسیار خوب بود. آنقدر که 
هر چه بگویم کم است. اهل صله رحم 
بود و از مهمانانش هم به خوبی پذیرایی 
می کرد. یــک خصوصیت خوب حاج 
رحیم این بود که با هر کسی طبق سن و 
سالش برخورد می کرد. با بچه های یک 
 ساله بازی می کرد و خیلی بچه دوست 
بود؛ اما می گفــت خانم من نوه هایم را 
نمی بینم. یک روزی می رســد که نوه ام 
را ســر مزارم می آوری. دو ســال آخر 
زندگی مان مدام حرف از شهادتش بود. 
ایام محرم کل خانه را سیاه پوش می کرد 
و می گفــت خانــه ام را با روضــه امام 
حسین)ع( متبرک می کنم و خانه اش را 
خیمه گاه امام حسین)ع( می دانست. او 

مزد اخالصش را گرفت.
خــودش برایم تعریــف می کرد که 
از دوم دبیرســتان به جبهه اعزام شــده 
 از اول تا آخر جنگ حضور 

ً
بود. تقریبــا

داشــت. بعد از جنگ هــم مأموریت 
کاری زیــاد می رفت. هیــچ وقت مانع 
رفتن او به این مأموریت ها نشدم؛ چون 
می دانستم رضای خدا در کارش وجود 
دارد. گذشــت تا اینکه ایشان بازنشسته 
شد و به سال 139۴ رسیدیم و تصمیم 
گرفت که به سوریه اعزام شود. می گفتند 
روز 17 اردیبهشت که وهابی ها خلف 
وعده و حمله می کنند، ســاعت یک و 
نیم عملیات شروع می شود. در این اثنا 
تیر اول به قلب حاج رحیم می خورد. تیر 
دوم به پهلو و تیر خالصی را به ســرش 
می زنند. بعد از شــهادتش دخترم حال 
بدی داشــت. دو هفته گریــه می کرد و 
می گفت دوســت دارم بابا بــه خوابم 
بیاید و بگوید چطور شهید شده است. 
عاقبت پدرش را در خواب دید و نحوه 
شهادتش را گفت. دخترم با این خواب 
آرام شــد و به این واقعیت رسیدیم که 

شهدا زنده اند.
 به نقل از همسر شهید
 رحیم کابلی

شهید رحیم کابلی از شــهدای مدافع 
حرم استان مازندران، متولد سال 13۴2 
در شهرستان بهشهر است. او یکی از 13 
شــهید مازندران بود که 17 اردیبهشت 
139۴ در جبهــه خان طومان ســوریه 
آسمانی شد. حاج رحیم سابقه 8۰ ماه 
رزمندگی در دفاع مقدس را داشــت و 
با اینکه ۵3 سال از عمرش می گذشت 
و بازنشسته شــده بود، باز عزم میدانی 
دیگــر کرد و این بــار در دفاع از حرم و 
حریم اهل بیت)ع( به شــهادت رسید. 
پیکر پاکش پس از هفت ســال به وطن 
بازگشــت و در محرم 1۴۰1 تشییع و به 

خاک سپرده شد.

   قبیله عشق    

سردار علی شادمانی، معاون هماهنگ کننده قرارگاه 
مرکزی خاتم االنبیاء)ص( در کنار شهیدان محمود 
شهبازی و حسین همدانی از چهره های شاخص 
سپاه استان همدان و بازمانده این جمع است. او از 
رفاقتی که پیش از پیروزی انقالب تا لحظه شهادت 

با حاج حسین همدانی ادامه داشت، می گوید.

 Bمبارزات انقالبی و اولین دیدار
اولین دیدار بنده با شهید همدانی به پیش از انقالب و 
در اوج مبارزات مردم علیه رژیم پهلوی در سال 13۵7 
برمی گردد. آن روزها بنده از سربازی فرار کرده بودم و 
افتخار حضور در جمع انقالبیون را داشتم. فضای شهر 
همدان نیز همگام با شــهرهای دیگر مملو از مبارزه و 
تظاهرات بود. شهید آیت الله مدنی از طرف حضرت 
امــام)ره( مأموریت پیدا کردند تــا در جهت هدایت 
حرکت مردم به همــدان بیایند. حکومت نظامی بود، 
اما مردم بی توجه به اخطارها در خیابان ها علیه شــاه 
شــعار می دادند. به دلیل وخامت اوضاع تهران، قرار 
بــود تا یک تیپ زرهی برای کمــک به ارتش از غرب 
کشــور به تهران اعزام شود. شهید مدنی این خبر را به 
امام مخابره می کنند و امام دســتور می دهند که مردم 
بــرای مقابله با این تیپ به جاده بروند و اجازه حرکت 
به سمت تهران را ندهند. شهید مدنی به خوبی توانست 

این حرکت مهم مردمی را سازماندهی کند و این مسئله 
نقطه عطفی در حرکت انقالبی مردم همدان بود. بنده 
نیز همراه با دیگر مردم در این اتفاق حضور داشــتم و 
در همین جریان، اولین مالقــات و همکاریم با حاج 
حســین همدانی شروع شد، با همکاری هم توانستیم 
چند ارتشی را دستگیر و خلع سالح کنیم تا به سمت 

مردم شلیک نکنند.
این اولین دیدار و شروع رفاقت بنده با شهید عزیز 
بود. رفاقتی که از بهمن 13۵7 آغاز شد و تا مهر 139۴ 
با شــهادتش پایان یافت تا من بمانم و امید شــفاعت 

ایشان.

 Bجنگ
مدتی از انقالب نگذشــته بود که ضد انقالب به قصد 
خودمختاری به پادگان ها در کردستان حمله کرد. بعد 
از دســتور امام)ره( برای دفاع از پاوه به همراه 6۴ نفر 
به سمت کردستان حرکت کردیم و با وجود امکانات 

بسیار کم، حدود شش ماه در منطقه بودیم.
پس از برگشــت از این مأموریت ســخت، وقتی 
سردار طائفه نوروز، فرمانده وقت سپاه همدان متوجه 
امکانات کم ما شــد، شــهید همدانی را که آن زمان 
مسئول تدارکات بود، مأمور کرد تا به لحاظ امکانات 
با ما همکاری کند. این دومین دیدار بنده بود که متوجه 
شدم طی مدتی که تدارکات سپاه را بر عهده داشتند، 
از حیث تجهیزات و نیروی انسانی به خوبی توانسته با 
اکبر غمخوار و محســن رفیق دوست هماهنگ شده و 

عمل کنند.
شاید یکی از حوادثی که بر قدرت تصمیم گیری و 
عملیاتی شهید همدانی صحه گذاشت، کودتای نقاب 
در پادگان نوژه بود. در آن هنگام بنده مســئول آموزش 
ســپاه همدان بودم، ما با ســایر دوســتان توانستیم با 
مدیریت و فرماندهی نیروهایی همچون شهید همدانی 
کودتایی به این وسعت را جمع کنیم. تعداد زیادی ضد 
انقالب، ساواکی و ارتشی فراری قرار بود مجری این 
کودتا باشند که با کمک خدا طی 2۴ ساعت موفق به 

انهدام کودتا شدیم.
بعد از شــروع جنگ و اوضاع نابســامان ســرپل 

ذهــاب، به همراه شــهید همدانی، شــهید بهمنی و 
شهید فریدی مأمور تثبیت جبهه سرپل ذهاب شدیم. 
پس از بهتر شــدن اوضاع، تقســیم وظایفی صورت 
گرفت. بنده مسئول ســپاه ایالم شدم. شهید همدانی 
نیز به همراه شهید شهبازی در جنوب تیپ 27 محمد 
رسول الله)ص( را به همراه احمد متوسلیان و محمد 
ابراهیم همت بنیان گذاری کردند. تجربه این حضور 
و آوردن امکانات برای ســپاه همدان از ســوی شهید 
همدانی، ســبب پایه گذاری تیپ انصارالحســین در 
ســال 1362 شد که با زیر مجموعه 8 گردان توانستیم 
عملیات های بزرگی، مانند والفجر 2 را پشتیبانی کنیم .

عملیات والفجر ۵ مرحله دیگری از رشادت های 
این سردار شجاع بود. درخشش و نبوغ فرماندهی وی 
بعد از این عملیات سبب شد تا به فرماندهی تیپ قدس 
گیالن مأمور شود که طی مدت کوتاهی توانست تیپ 

را به لشکر ارتقا دهد.
مسئولیت شناسی، شجاعت و نبوغ سردار همدانی 
طی هشت سال جنگ تحمیلی بر احدی پنهان نبود و 
وی را در زمره یکی از فرماندهان ارشد جنگ قرار داد. 
پس از جنگ نیز مسئولیت های زیادی بر عهده ایشان 
بود که جانشــین نیروی مقاومت بسیج و فرمانده سپاه 

تهران از مهم ترین آنها بود.
فتنه 88 عرصه دیگری برای به رخ کشیدن قدرت 
و نبوغ نظامی حبیب سپاه اسالم بود . یکی از مسائلی 
که کمتر گفته شده، ســاماندهی حدود ۵ هزار نفر از 
توابین فتنه و کنترل و آموزش آنها بود که توانســت در 
قالب سه گردان به برقراری امنیت تهران کمک فراوانی 
کند. این تاکتیک به نوعی هنر مدیریت شهید در تبدیل 
تهدید به فرصت بود. رهبر معظم انقالب در آن روزها 
تأکید داشــتند که به هیچ وجه نبایــد در درگیری های 
خیابانی به جان مردم آســیب وارد شود و طبق همین 
فرمایش حضرت آقا، هیچ یک از ۴۵ هزار بســیجی 
تحت فرماندهی حاج حســین از اســلحه و ســالح 
گرم استفاده نکردند. شــاید همین قدرت فرماندهی 
و از ســویی رأفت و نگاه پدرانه شــهید سبب جذب 
و تغییر نگاه بســیاری از افرادی شد که گول فتنه گری 
و تهمت های میرحسین موســوی را خــورده بودند و 

شاید علت اصلی کینه ورزی و حمله قرار دادن شهید 
همدانی در بیانیه سخیف اخیر همین شکست جریان 
فتنه بر اساس مدیریت شهید همدانی بوده است. سران 
فتنه طی این ســال ها نشان دادند که به هیچ وجه الیق 
رأفت اسالمی نبوده و نیستند. با توهین آشکار این پیر 
فرتوت توهین کننده و فتنه گر، باید تکلیف باقی سران 
و همراهان و همفکران این جریان مشــخص شود  و 
سکوت سران سیاسی به هیچ وجه پذیرفته شده نیست؛ 
چرا که در بیانیه اخیر میرحسین موسوی قلب انقالب، 
یعنی شهدای مقدس نشانه گرفته شده است. ما بر سر 

خون شهدای عزیزمان با کسی کوتاه نمی آییم

 Bحضور در سوریه
امــا مهم ترین وجه مجاهدت حاج حســین همدانی 
حضور او در مأموریت نیروی قدس در ســوریه بود. او 
در شرایطی شهید سلیمانی را در سوریه همراهی کرد 
که شاید بتوان گفت در میان ســران نظام غیر از رهبر 
معظم انقالب هیچ کسی امید به باقی ماندن حکومت 
سوریه نداشتند، شــرایط سوریه مانند همان وضعیت 
ســرپل ذهاب در اوایل انقالب بود که به ساماندهی از 
طریق یک مدیر نظامی نیاز داشــت و چه کسی بهتر 
از شــهید عزیز ما، یعنی حســین همدانی. وی از دی 
139۰ با وجود خطرات داعش در سوریه مستقر شد و 
توانست تمام ظرفیت های مغفول سوریه را برای مقابله 
با معارضان داخلی و جبهه صهیونیســتی و داعش به 
کار گیرد و در نتیجه مهم ترین ابتکار شــهید در سوریه 
شــکل می گیرد و آن تشکیل بسیج مردمی بود. وی به 
عنوان مستشــار نظامی هم به موضــوع آموزش مردم 
عادی همت گمارد و هم ارتش سوریه را آموزش داد و 
مدیریت کرد. در بسیج مردمی سوریه تا زمان شهادتش 
حــدود 1۰۰ هزار نفر از مــردم عضو بودند که همین 
تجربه تکیه بر حضور مردم با تجربه هشت سال جنگ 
تحمیلی توانست سوریه را از خطر سقوط نجات دهد . 
هنر او در میدان نظامــی مانند آبی بر آتش فتنه ها بود. 
یک روز فتنه ضد انقالب در کردستان، یک روز در کف 
خیابان های تهران در هشت ماه سال 1388 و یک روز 

هم فتنه داعشیان در شام.

هنرش خاموش کردن آتش فتنه ها بودجبهه

شهید همدانی ستاره درخشان افتخارات کشور است

روایتچهاردههمجاهدتشهیدهمدانیدرکالمیاردیرین

روایتسرداراسدیدربارهحبیبسپاه

سردار محمدجعفر اسدی، معاون بازرسی قرارگاه 
مرکــزی خاتم االنبیــاء)ص( را امــروز می توان 
حبیب بن مظاهر ســپاه دانســت. چهره نورانی و 
خستگی ناپذیرش همه نشــان از یک امر دارد؛ او 
همچنان در خط مجاهدت اســت. از او می پرسم 
ســن شما بیشــتر بود یا حاج حســین همدانی؟ 
می گوید حاج حسین دو سال بزرگ تر بود، اما حاال 
سردار اسدی با آن چهره نورانی و دوست داشتنی 
 حبیب ســپاه اســت. وقتی از او خواســتم 

ً
واقعا

درباره حاج حسین همدانی بگوید، بدون لحظه ای 
درنگ و تأمل پذیرفت تا از یار و همرزم قدیمی خود 
صحبت کند. او پس از شهید همدانی چند سالی 
فرماندهی سپاه در سوریه را نیز عهده دار بوده و شاید 
بهتر از خیلی ها ثمرات عمل صالح حاج حســین 
همدانی را در ســوریه دیده است. در ادامه روایت 

سردار اسدی را از شهید همدانی می خوانید.

 Bهمه مدیون امام خمینی)ره( هستیم
بدون اســتثنا همه مــردم  ایران مدیــون حضرت امام 
خمینی)ره( هستند. امام  این انقالب را با  این عظمت 
شــروع کردنــد و نمــودش از ســال 13۴1 و 13۴2 
مشخص شد و سال 13۵7 هم به پیروزی رسید. در  این 
میان، پیش و پس از پیروزی انقالب جوان هایی پرورش 

یافتند که مســتعد بودند و  اینها جذب انقالب شدند و 
وارد کمیته های انقالب و بعد ســپاه شدند.  این مقدمه 
خالصــه را گفتم تا عرض کنم در هر نقطه از کشــور 
افراد مســتعد و مساعد برای پیوســتن به  این انقالب 
جذب می شــدند که یکی از جاهایی که نمود بســیار 
باالیی برای جذب  این افراد داشــت، سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی بود. در استان و شهر همدان هم یکی 
از این عزیزان برادر بســیار عزیزم که در سال های دفاع 
مقدس امتحان های بسیاری داد و در این امتحان ها هم 
 از 

ً
قبول شــد، حاج حســین آقای همدانی بود. انصافا

انسان های بسیار مخلص و با پشت کار فراوان بود. او 
در هشت سال دفاع مقدس آبدیده شده و در هر سمت و 
مکان و جایگاهی خوب امتحان خود را پس داده بود. به 
طور حتم آخرین  این میادین آزمون هم مأموریت دفاع 
از حرم اهل بیت)ع( در خارج از مرزهای کشــور بود. 
او  این مأموریت را در شــرایطی انجام داد که مسلحان 
دست پرورده صهیونیسم، آمریکا، انگلستان، عربستان 
و امارات و... آن اتفاقات را در ســوریه رقم زده بودند. 
در این شــرایط حاج حســین آقا به کمک حاج قاسم 
سلیمانی آمد و در ســوریه آستین را باال زد و دست به 
کار شد و با تجربه و درایتی که داشت شروع کرد به سر 
و سامان دادن کارها در شرایطی که آن اوایل فقط خدا 

می داند چقدر  این کار سخت بود.
الزم است که برای درک بهتر،  این ماجرا را تعریف 
کنم، کار طوری شد که در دمشق روبه روی ساختمانی 
که حاج حســین همدانی ســاکن بود؛ منزلی اجاره 
کرده بودند و قصد ترور  ایشان را داشتند، از ساختمان 
روبه رو کشیک می دادند و منتظر ورود حاج حسین به 
خانه بودند که یک شــب وقتی  ایشان وارد منزل شد و 
چراغ را روشــن کرد؛ با تیربار خانه را به شدت بسیار 
باال به رگبار بســتند و حاج حسین با حالت خزیده از 
کف خود را از خانه خارج کرد و به پارکینگ رســاند 
و با خودرو گریخت و شــبانه به ســاختمانی رفت که 
مربوط به سفارت  ایران اســت و آنجا ماند. وضعیت 
آن موقع به گونه ای بود که از فرودگاه دمشق تا بخواهیم 
وارد شــهر شویم، بچه ها چند جا کمین می خوردند و 
زنده ماندن در این شــرایط با خــدا بود. اما مصلحت 

الهی این بود که  ایشــان از همه این ماجراها جان سالم 
به در ببرد و عامل مهمی در فرماندهی نیروهای سوری 
برای آزادســازی بخش های مهم سوریه باشد. خیلی 
از مناطق مهم ســوریه را حاج حسین فرماندهی کرد 
تا آزاد شد، شــما ببینید بعدها اگر از آزادسازی نبل و 
الزهرا در دوره بعد از فرماندهی حاج حســین سخن 
گفته می شــود،  این آزادسازی اهمیتش خیلی کمتر از 
سایر مناطق بود؛ اما به واسطه برادران و خواهران شیعه 
ساکن در این شهرک نامش سر زبان ها افتاد. در حالی 
که حاج حسین همدانی زمانی سوریه را تحویل گرفت 
که مســلحان تا ۴۰۰ متری کاخ بشار رسیده بودند. او 
وارد میدان شــد و آنها را پس زد. وقتی وارد شد عمال 
همه چیز برای ســقوط حکومت بشار آماده بود و بعد 
از سقوط بشار هم عمال دیگر چیزی از حرم حضرت 
زینب)س( و حضرت رقیه)س( و ســایر آثار اسالمی 
 و تاریخی باقی نمی مانــد و مدعیان احیای حکومت 
بنی امیه و مسلحین به احدی رحم نمی کردند. من دو 
سال بعد از حاج حسین همدانی در سوریه مسئولیت 
داشتم،  ایشان هم سه سال قبل از من آنجا بود، ولذا با 
ادراک میدانی  این مطالب را بیان می کنم.  زحمت های 
شــهید همدانی برایم کامل مشهود بود، ایشان شرایط 
را ســامان داده بود و وقتی که من مسئولیت را تحویل 
گرفتم، کارها همه سامان داشت. حساب کنید فردی 
وارد سوریه  می شود که به زبان عربی هم مسلط نیست 
و دور از کشور خودش بعد از مدتی توانست اوضاع را 
 این چنین سر و ســامان دهد و بعد از این سر و سامان 

دادن خانواده خود را هم برد دمشق.

 Bسهم خانواده ها در مجاهدت ها
همینجا خوب است اشاره ای به خانواده های مجاهدان 
کنم. خانواده حاج حســین همدانی هم خیلی در این 
مســیر با  ایشــان همراهی داشــت و زحمت کشید. 
موضوع مهمی  که هم در دفــاع مقدس و هم در دفاع 
از حرم وجود دارد و متأســفانه خیلی در رســانه ها به 
آن پرداخته نشــده اســت؛ یعنی خیلــی از  ایثار و وفا 
و مجاهــدت خانواده ها در همراهی بــا فرماندهان و 
رزمندگان صحبت نشده است. همین امر هم همچون 
سایر فرماندهان در مورد خانواده حاج حسین همدانی 

بود، خانواده  ایشــان و همســر و فرزندانــش هم در 
دفاع مقــدس و هم در دفاع از حــرم واقعا آواره محل 
 هم فرماندهان 

ً
مأموریت های  ایشــان بودند. عمومــا

در محل هــای پر خطــر مأموریت داشــتند و زندگی 
می کردند. در مورد حاج حسین هم همینطور بود. بعد 
از  اینکه به ســوریه مأمور شد و توانست سامان اولیه به 
کارها بدهد، خانواده را هم برد دمشــق، حاال خانواده 
 ایشان در دمشق در آن شرایط همه اش باید منتظر خبر 
شهادت و جراحت باشند و در چنین فضایی بدون هیچ 
قوم و خویش و حتی آشــنایی باید سختی ها را تحمل 
 از  این امر هیچ کجا سخن به میان 

ً
کنند و متأسفانه اصال

نمی آید. در طول عمر ۴۴ ساله انقالب کسانی هستند 
که زحمات فراوانی کشیدند، آن دسته که موفق و ثابت 
قــدم بوده اند، یکی از علت هــای اصلی اش همراهی 
خانواده بوده اســت. به نظر من در کنار حاج حســین 
همدانی خانواده محترم  ایشان که از خانواده های اصیل، 
متدین و مذهبی همدان هستند و بچه های شجاع و سر 
به راهی دارند یک عامل مهم در تداوم مسیر مجاهدت 
حاج حسین بودند. برای این امر باید حساب جداگانه 
باز کرد و در فرصت مغتنمی  درباره آن مبسوط سخن 
گفت. من در ذهنم دوســتانی را سراغ دارم که خیلی 
شــجاع و کارآمد بودند؛ ولی خانواده شــان آنطور که 
باید در دفاع مقدس یا مأموریت ها همراهی نکرد و این 

عزیزان که قلیل هم هستند، موفق نبودند.
مصداق دیگــر همراهی خانواده را حاج قاســم 
سلیمانی می دانم، من ســال ها همسایه دیوار به دیوار 
حاج قاســم بــودم و از روز اول ازدواج  ایشــان را در 
خاطر دارم که در گرمای طاقت فرســای خوزســتان 
خانواده و فرزندانش همراهی کردند؛ در شرایطی که 
حتی امروز با وجود امکانات هم زندگی در خوزستان 
سخت است، آن زمان بدون امکانات خانواده  ایشان در 

سخت ترین شرایط همراهی می کرد.
به هر جهت در مورد خود حاج حســین همدانی 
همین نکته را بگویم که  ایشان یکی از ستارگان کشور و 
از افتخارات بزرگ مردم همدان است که توانست هم 
در دفاع از کشور و شهرهای ایران بدرخشد و هم مدافع 

حریم اهل بیت)ع( و شیعه در دفاع از حرم ها باشد.
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  سامانه پیامکی هفته نامه صبح صادق  

  گشت ارشاد 
 به سراغ الگوها برود

 

بداند که  فتنــه  09380004012/ میــر 

با بیانیــه پراکندگی و خاک پاشــیدن به 
خورشید تابان شهدای مدافع حرم تنها او 
بیشتر و بیشتر در منجالب غرق می شود؛ 
خیرخواهانه و دوستانه توصیه می کنم در 

فرصت باقی مانده توبه کند.

09120009836/ متأســفانه اینستاگرام 

هر غلطی که خواســت کرد؛ اینستاگرام 
باید جریمه ســنگین بدهد، عذرخواهی 
کند، تمام صفحات مربوط به حاج قاسم و 
رهبری و انقالب را بازگرداند، سرورهای 

خود را به داخل کشور بیاورد و... .

ارشاد  از گشت  وقتی   /09130005863

سخن گفته می شود، مثل اینکه می خواهیم 
درباره مبارزه با ســرقت حرف بزنیم، در 
کالم امیرالمؤمنین)ع( به مضمون هست 
که دزد بــزرگ و ابر دزدها را رها نکنید و 
دزد خرده پا را بگیرید و مجازات کنید، در 
بحث گشت ارشاد هم اول باید رفت سراغ 
بازیگران و ورزشــکاران و اینفلوئنسرها 
رفت، این حــد از بی غیرتی و این حد از 
بی حیایی ســرریزش در جامعه موجب 
مشکالت شــده، باید ســراغ ریشه ها و 

فضای مجازی رفت.

از  فتنه گــران  اگــر   /091800003687

سردار شهید همدانی و شهدای حرم کینه 
و بغض نداشــته باشــند، عجیب است؛ 
سردار عزیزی که فتنه سبز و سیاه رو در هم 

شکست.

09190009855/ از دولــت انقالبی که 

صنعت هسته ای، صنعت فضایی، صنعت 
دفاعی و همه شئون قدرت علمی کشور را 
بار دیگر در مسیر رسیدن به اوج قرار داده 

است، ممنونیم.

اربعین  ســتاد  رئیس   /09180001132

کشور سردار میراحمدی گفته اند که امسال 
از شش مرز امکان ســفر به عراق فراهم 
شده، اما با توجه به حجم زائرین امکانات 
حمل و نقل عمومی جوابگو نیست و مردم 
با وسیله شخصی به مرزها مراجعت کنند. 
آیا دستگاه های دولتی و نظامی اتوبوس در 
اختیار ندارند؟ آیا حمل و نقل داخل عراق 
هم پاســخگو نیســت؟ باید تدبیر کرد./ 

»م.احمدی« از کرمانشاه

09130001211/ گرامــی بــاد یاد و نام 

شهید بی سر محسن حججی که حجتی 
شد برای مردم ما در رابطه با باور مدافعان 
حرم و درود بر همســر ایــن غیورمرد که 
شــیر زنی بود اقتدا کرده بــه بانوی کربال 
حضرت زینب کبری)سالم الله علیه(. / 

»میردامادی« از اصفهان

09170003286/ از زمانــی که دولت 

سرکار آمده است، در موارد وقوع بحران 
و حادثه در کشور مسئوالن مربوطه  مثل 
رئیس جمهور، وزیر کشــور و... در محل 
وقوع حادثه حاضر و درکنار مردم بوده اند و 
ما مردم مناطقی که از پایتخت دور هستیم 

از این اقدامات بسیار خرسندیم.

09140009123/ به امیــد خدا با اتکا 

بر داده های ماهواره خیام کشــورمان روز 
به روز در اســتفاده از فناوری های به روز 

پیشرفته تر خواهد شد.

   روی خط    

حسن ابراهیمی
خبرنگار

30 خرداد ســالروز شــهادت دکتر مصطفی 
چمــران روز »بســیج اســاتید« نامگذاری 
شده است. به همین مناســبت امسال رهبر 
فرزانه انقــالب پیامی صــادر کردند. مدتی 
بعــد در همایش هیئت عالی اندیشــه ورزی 
سازمان بسیج اساتید کشور، حجت االسالم 
والمســمین محمدحســن ابوترابــی ابعاد 
مختلف پیام رهبر معظم انقالب اسالمی را به 
مناسبت سالروز بزرگداشت روز بسیج اساتید 
تبیین کردند. نظر بــه اهمیت مطالب مطرح 
 برای بهره برداری 

ً
شده متن ســخنان وی عینا

استادان و دانش پژوهان منتشر می شود.
 

»الســالم علیک یا اباعبد الله و علی االرواح 
التی حلــت بفنائک علیک منی ســالم الله ابدا 
ما بقیــت و بقی اللیل والنهار و ال جعله الله آخر 
العهد منی لزیارتکم السالم علی الحسین وعلی 
علی بن الحســین و علی اوالد الحســین و علی 
اصحاب الحســین. این توفیق را دارم که در این 
جلسه ارزشمند هیئت اندیشه ورزی سازمان بسیج 
اســاتید دقایقی را درباره پیــام الهام بخش رهبر 
معظم انقالب اسالمی به همایش روز بزرگداشت 
بسیج اساتید در تاریخ 3۰ خرداد 1۴۰1 بپردازم 
و نکاتی را درباره این پیام ارزشــمند تقدیم کنم. 
 این پیام در عین اختصار از غنای بســیار 

ً
انصافا

باالیی برخوردار اســت. با زیباترین و گویاترین 
واژه ها استاد بسیجی توصیف شده است. با ارائه 
جامع ترین و کامل ترین الگو، رسالت و مسئولیت 
استاد بســیجی به ویژه در مقطع کنونی انقالب 
اسالمی تدوین شــده است، نقش بی بدیل استاد 
بســیجی در سرافرازی و رســتگاری ملت ایران 
 واژه هایی نو و 

ً
به زیبایی ترســیم شــده و انصافا

الهام بخش، امیدآفرین و راهگشا، پیام آور و دارای 
مفاهیم بسیار بلندی در این پیام ذکر شده است. 
در این پیام به چهار ویژگی اســتاد بسیجی اشاره 
شــده است که یکی از مصادیق بارز و روشن این 
استاد بسیجی، شهید بزرگوار و عالی قدر، مجاهد 
فی سبیل الله و استاد برجسته شهید دکتر مصطفی 

چمران)رضوان الله تعالی علیه( ذکر شده است.
ویژگی های چهارگانه استاد بسیجی در این پیام 

ارزشمند عبارت هستند از: 

 B استاد بودن 
محور در این ویژگی آن اســت که این شــخص 
از یک جایگاه علمی تثبیت شــده ای برخوردار 
اســت و این امر در بیانــات رهبر معظم انقالب 
در حوزه های مختلف به آن اشــاره شــده است؛ 
لذا شــاید با اطمینان بتوان گفت آنچه رهبری در 
ویژگی نخســت در حوزه و دانشگاه بر آن تأکید 
دارند، آراســتگی به مدارج علمی است؛ یعنی 
استاد بســیجی یک شخصیتی با هویت علمی و 

دانشی است. 

 B  متدین بودن 
ویژگی بعدی که اســتاد بســیجی از آن برخوردار 
اســت، تعهد و تدین است. متعهد است به مبانی 
اعتقادی و آموزه های دینی و ارزش های اسالمی و 
انقالبی و این تعهد در رفتار و عمل او عینیت یافته و 

دین باوری در سلوک او تجسم دارد.
 این نکته برای استادان گرانقدر نکته بسیار 

ً
واقعا

مهم و اساســی است که سلوک یک فرد و سخن و 
رفتار و تعامل او و رابطه او با واجبات و مستحبات، 
دین بــاوری و تدیــن او را نشــان بدهد. حضرت 
امیر)ع( به مالک اشتر که رضوان و رحمت الهی بر 
او باد تأکید می فرماید که باید فرایض و سنن قرآن به 
عنوان یک کتاب آسمانی دستورالعمل تو باشد. باید 
دین باوری در سلوک و رفتار استاد بسیجی تجسم 
پیدا کند. باید دانشجویان و استادان مشاهده کنند که 
این استاد بسیجی به آنچه اعتقاد دارد، در مقام عمل 
نیز ملتزم است. در واقع یک متدین مجاهد است 
که در این ویژگی این آیه مبارکه به نظرم آمد که »ِإَنّ 
ِه 

َّ
وا ِفی َسِبیِل الل

ُ
ِذیَن َهاَجُروا َوَجاَهد

َّ
ِذیَن آَمُنوا َوال

َّ
ال

ِه«. 
َّ
 یْرُجوَن َرْحَمَت الل

َ
ِئك

َٰ
ول

ُ
أ

»ان الذین آمنوا و هاجروا« انسان مؤمنی که در 
حال هجرت است، در حال حرکت است، حرکت 
از کفر به ایمان، از دار کفر به دار اسالم، حرکت از 
اسالم به ایمان، از ایمان به مراتب واالی معرفت و 
سلوک و قرب به خدای متعال. »هاجروا و جاهدوا 
فی سبیل الله«، یعنی نهایت سعی. ریشه مجاهد 
از جهد است و جهد، یعنی سعی کامل و مجاهد 
کسی است که تمام سعی اش را به کار می گیرد در 
مســیر عقیده ای که دارد و در مسیر باوری که دارد. 
از نگاه رهبر معظم انقالب اســالمی یک استاد در 
تراز شخصیتی است که مؤمن است، مهاجر است 
و مجاهد فی ســبیل الله است. رهبر حکیم فرزانه 
یــک واژه زیبایی را در این فراز از پیام شــان به کار 
برده و می فرمایند که ســایه مبارک استاد متعهد و 
متدین و مجاهد بر سر دانشگاه های کشور یکی از 
بزرگ ترین نعمت های الهی است؛ دقت بفرمایید 
»ســایه مبــارک«. حضرت مســیح می فرمایند: 
یَن َما 

َ
ا أ

ً
ِنی ُمَباَرک

َ
اِة َوَجَعل

َ
ک ِة َوالَزّ

َ
ال ْوَصاِنی ِبالَصّ

َ
»َوأ

ْنُت«؛ بعضی ها این گونه هســتند که هر کجا که 
ُ
ک

باشند مبارک و پر برکت هستند. شاید اگر بخواهیم 
این واژه مبارک و برکتش را از آیات قرآن به دست 
آوریم، در کلمه مبارکه »شجره طیبه« است. کلمه 
طیبه کلمه روشنی اســت برای تبیین این معنا که 

انسان مبارک چگونه انسانی است؟
انســان مبارک مثل شجره مبارکه است. شجره 
اِبٌت« ریشه ها 

َ
َها ث

ُ
ْصل

َ
مبارکه هم این طور است که »أ

ْرُعَها 
َ
ثابت و مبانی اعتقادی مستحکم هستند. »َوف

ــَماِء« یعنی فضایل اخالقی در منظر است.  ِفی الَسّ
َهاۗ«؛ یعنی شجره طیبه  ِن َرِبّ

ْ
 ِحیٍن ِبِإذ

َّ
ل

ُ
َها ک

َ
ل

ُ
ک

ُ
ْؤِتی أ

ُ
»ت

که مبارکه اســت، میوه های دائم دارد و این میوه ها 
 
ً
در دسترس افراد است، غذای جامعه است، اصال

جامعه با شــجره طیبه زنده اســت. اوست که غذا 
تولید می کند. این استاد بسیجی، متعهد، متدین و 
مجاهد است که برای جامعه غذا تولید می کند. اگر 
 حیاتش گره خورده با وجود 

ً
جامعه زنده باشد، قطعا

چنین انسانی. لذا استادانی که ویژگی تقویت مبانی 
اعتقادی و آراستگی به دانش و عمل صالح را دارند، 
تأمین کننده نیازهای جامعه هستند که در فرازهای 
دیگر، رهبر معظم انقالب به آن اشاره فرموده اند و 
این می شــود سایه مبارک. این انسان هر کجا باشد 
سایه اش واقعا مبارک است. در ظل سایه او دیگران 
تنفس کــرده و به حیات علمــی و حیات اخالقی 
می رســند. رهبر معظم انقالب می فرمایند ســایه 
چنین استادی از بزرگ ترین نعم الهی و نویددهنده 
ســرافرازی و رســتگاری آینده ملت ایران است و 
در این هیــچ تردیدی وجود ندارد که ســعادت و 
رستگاری جامعه گره خورده با چنین شخصیت های 
تربیت شده و عالم و مهذب و وارسته که جامعه از 

وجود مبارک آنها استفاده می کند. 

 B علم نافع 
رهبر معظم انقالب در این پیام اشــاره می کنند به 
علم نافع. حضرت علی)ع( در کالمی می فرمایند 
که علم، فراوان و دایره آن نامحدود اســت و انسان 
هم عمرش محدود است؛ لذا باید انسان عمرش را 
برای به دست آوردن علمی به کار بگیرد که باالترین 
منفعت را دارد و این منافع هم در یک مرتبه نیستند؛ 
بنابراین خداوند به ما توفیق بدهد که در مسیر علم 
نافع برای کشــور قدم برداریم. اگر بخواهیم علم 
نافــع را تعریف کنیم، می گوییــم یعنی آن علمی 
که پاسخگوی نیازهای اساســی جامعه است، با 

اولویت بندی آنها.
رهبــر معظم انقالب دو حوزه را نیاز اساســی 
ذکر می کنند؛ یکی موضوعات راهبردی و دیگری 

موضوعات کاربردی.
دانش ما باید در این حوزه به کار گرفته شــود؛ 
هم مســائل راهبردی کشــور را پاسخگو باشیم و 
هم مسائل کاربردی را. یک استاد بسیجی متعهد 
دانشــش و علمش در حوزه هایی است که کشور 
بیشــتر به آن نیاز دارد و در همان حوزه حضور پیدا 

می کند و اثرگذار است.
ایشان در این پیام می فرمایند که فعالیت استاد 
بســیجی تنها تعلیم نیســت؛ یعنی این نیست که 
مــن اکنون در جایگاه اســتادی قــرار گرفته ویک 
تدریسی دارم که متأســفانه گاهی این طور است 
و شــما مشاهده می کنید که بعضی ها در چند دهه 
یک جــزوه را تدریس می کننــد و از آن جزوه هم 
فراتر نمی روند. رهبر معظم انقالب می فرمایند که 
رسالت استاد بسیجی تنها تعلیم نیست و رسالت 
این اســتاد را تبیین و در چهار حوزه مسئولیت را 
برای او تعریف می کنند که در نگاه ایشان این چهار 
مسئولیت در دو حوزه خالصه می شود: 1 ـ پیشرفت 
علمی؛ 2ـ فراگیری تازه های علم، یعنی حرکت در 
مرز دانش؛ 3ـ نوآوری در حوزه ماهیت دانش )که 
 جایی ندیده بودم که رهبر معظم انقالب 

ً
بنده قبال

این تعبیــر را به کار ببرند(؛ ۴ـ نــوآوری در حوزه 
زبان دانش. )که می توان در همین جلســه در این 
خصوص بحث کــرد که نظر رهبر معظم انقالب 
درباره نــوآوری در ماهیت دانش چیســت؟ و در 

نوآوری در حوزه زبان دانش چه منظوری دارند؟(.

این را می فرمایند دوگانــه فراگیری »تازه های 
علم« و »اجتهاد و تولید علم«. یعنی استاد بسیجی 
فقط یک معلم نیســت که تدریس بکند، بلکه در 
حین کار تدریس پژوهشگر و محققی است که در 
مرز علم حرکت می کند و عالوه بر حرکت در مرز 
علم در مسیر تولید دانش آن هم در دو حوزه ماهیت 

دانش و زبان علم تالش می کند.

 B آمیختن علم و آموزش با اخالق  
 نکتــه ای را که در پایان اشــاره می فرمایند، 

ً
نهایتا

آمیختن آموزش با اخالق و تربیت نفسانی است. 
استادان و فرهیختگان گرامی مستحضر هستید که 
تا انســان عالم نشود، نمی تواند معلم باشد و تا در 
مسیر انسان شدن خودش قدم بر ندارد، نمی تواند 
آموزگاری برای تربیت دیگران باشد؛ لذا این حوزه 
تمرکز می نماید بر این حقیقت که هر قدر می توانید 
به اصالح علمی، اصالح اعتقادی، اصالح اخالقی 

و اصالح رفتاری خود همت بگمارید.
اگر اجــازه دهید بنــده با یک خاطــره زیبا از 
حضرت آیت الله العظمی حاج سیدابوالحســن 
اصفهانی)رضوان الله علیه( که در یک دوره طوالنی 
یک مرجع علی االطالق بودند، عرضم را به پایان 

می رسانم.
حضرت آیت الله حاج ســیدمهدی بجنوردی 
که بــه تازگی دعوت حق را لبیــک گفتند و رهبر 
معظم انقالب هم برای ایشان پیام بسیار پرمغزی 
را فرســتادند. فرزند ارشــد ایشــان مرحوم حاج 
میرزا حســن بجنــوردی صاحــب قواعد فقهی 
منتهــی االصول از شــاگردان برجســته میرزا آقا 
سیدابوالحسن است که دوســت بسیار صمیمی 
حضرت امام)رحمت الله علیه( در نجف اشرف 
بودند. آقازاده ایشان از قول پدر بزرگوارشون آقای 
آمیرزا حسن )این مطلب رو به بنده قبل از انقالب 
نقل کردند که بنده توفیق داشــتم از محضرشــون 
اســتفاده کنم( فرمودند مرحوم آقا سیدابوالحسن 
اصفهانی 19 نفر از استادان تراز اول نجف اشرف 
را دعــوت کردنــد. یکی از آنها هم میرزا حســن 
 این مراجع یعنی آیت الله 

ً
بجنوردی بودند. احتماال

حکیــم، آیت الله خوئــی و آیت الله حلــی که از 
شخصیت های علمی آن زمان بودند که با خودشان 
می شــدند 2۰ نفر. جلسه مهمی تشکیل می شود 
که جان ســخن این است که ایشــان در آن جلسه 
می فرمایند )که من بعدا در مورد این جمله ایشان 
فکر کردم که این رجل الهی چه نگاه تحول گرایی 
برای جهان بشریت داشته که البته روی این مسئله 
فکر کرده بود( که اگر ما 2۰ نفر اصالح بشــویم، 
نجف اشــرف اصالح می شود و اگر نجف اشرف 
اصالح بشــود، عراق اصالح می شود و اگر عراق 
اصالح بشــود، عالم تشــیع اصالح می شود، اگر 
عالم تشــیع اصالح بشــود، عالم اسالم اصالح 
می شــود و اگر عالم اســالم اصالح شود، جهان 

اصالح می شود.
ان شاءالله خداوند توفیق دهد در این ماه محرم 
در جهــت اصالح خودمــان با عــزم و اراده قدم 

برداریم. والسالم علیکم و رحمه الله و برکاته.«

 شاخصه های
بسیجی استاد    

در کالم امام  خامنه ای

حجتاالسالموالمسلمینمحمدحسنابوترابی

الهی بزرگ  نعمت   متعهد،  استاد 
پیامرهبرمعظمانقالببهمناسبتروزملیبسیجاساتید

بسم الله الرحمن الرحیم
والحمدلله و الصاله علی رسول الله و آله االطهار

به استادان بسیجی دانشگاه و اجتماع آنان در روز ملی بسیج 
اساتید، سالم و درود می فرستم و یاد دانشمند مجاهد،  شهید 
مصطفی چمران و دیگر شهدای دانشــگاه را عزیز و گرامی 

می دارم. 
سایه مبارک استاد متعهد و متدین و مجاهد بر سر دانشگاه 

کشــور یکی از بزرگ تریــن نعمت های الهــی و نویددهنده  
سرافرازی و رستگاری آینده ملت ایران است. 

علم نافع و پیشرفته شــما چه در موضوعات راهبردی و 
اساســی و چه در مسائل نقد و کاربردی، نیاز حتمی و فوری 

کشور است. 
فعالیت استاد بسیجی تنها تعلیم نیست،  پیشرفت علمی،  
نوآوری در ماهیت دانش و زبان آن،  آمیختن آموزش با اخالق 

و تربیت نفسانی،  همت گماشتن به دوگانه فراگیری تازه های 
علمی و اجتهاد و تولید علم و وظایف دیگری از این قبیل نیز 
در زمره مسئولیت های استاد علم است و شما بسیجیان عزیز 

در همه این زمینه ها می توانید پیشتاز و پیشران باشید.
توفیقات شما را از خداوند متعال مسئلت می کنم. 

سیدعلی خامنه ای- 30 خرداد 1401
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هیئت کانون موعظه 

 هنوز هم نینواست

موالجان! دنیا طوفان بالست. غنچه های 
بی امید در زمستان ســرد آرام می میرند، 
چلچله ها دیگر آواز نمی خوانند و عشــق 
در تاریک خانــه دنیا، آرام و بی صدا، غزل 

دوری را زمزمه می کند.  
خدایا! روشنایی از دیده جان مان سفر 
کرده، تنهایی در وجودمان ریشــه دوانده، 
خدایا کجاســت عطر پیراهن یوسف تا 
شفای دل بیمارمان شود؟ آقاجان! می دانم 
که رخ شــما دیدنی  است، اما آیا این آرزو 

دست یافتنی ا ست؟
آقا جان! بیایید که ایام محرم اســت، 
اینجا هنوز هم نینواست، هنوز هم می شود 
شمرها و عمربن سعدها و حرمله ها را دید. 
هنوز هم کودک کشی، اسارت و شکنجه ها 
جریــان دارد. هنوز هم در کوچه های دنیا 

صدای ناله مظلومان به گوش می رسد.
بیایید که ایام محرم است. اینجا هنوز 
نینواست. هنوز هم علوی ها و حسنی ها و 

حسینی ها منتظر شمایند.
یابقیة الله! جهان در انتظار دم مسیحایی 
شما نشسته، بیایید تا دوباره بوی خدا در 
مشام جان ها بپیچد، بیایید به دیوار کعبه 
تکیه بزنید و ندای اناالمهدی را سر بدهید.

حسن ختام

   غیر رسمی    

امام سجاد)ع( می فرمایند: هر کس به دیدار دوست و برادر خود برود و برای رضای خداوند او را زیارت 
کند، به امید آنکه به وعده های الهی برسد، هفتاد هزار فرشته او را همراه و مشایعت خواهند کرد، و نیز 
هاتفی از پشت سر ندایش در دهد که بهشت گوارایت باد که از آلودگی ها پاک شدی. پس چون با دوست 

و برادر خود دست دهد و مصافحه کند، رحمت فرایش خواهد گرفت.
مشکاه االنوار، ص 207

 دیدار دوست
   صادقانه    

هر گاه از خوشبختی کسانی که دوست مان ندارند، خوشحال شدیم؛ هر گاه برای تحقیر نشدن دیگران، 
از حق خود گذشــتیم؛ هرگاه شادی را به کسانی که آن را از ما گرفته اند هدیه دادیم؛ هرگاه خوبی ما به 
علت نشان دادن بدی دیگران نبود؛ کمتر رنجیدیم و بیشتر بخشیدیم؛ آن وقت است که می شود احساس 

بزرگی و بزرگ منشی کرد.

بزرگ منشی
   صبحانه    

حسن نوروزی
نویسنده  

 حاج یدالله بهتاش، پیر غالم، بسیجی 
و جانبــاز اهل بیــت)ع( می گوید: بار 
اولی که در شــب عاشورا برای مداحی 
به بیت رهبری دعوت شــدم، مسئوالن 
بیت گفتنــد که وارد حوزه ســخنرانی 
نشوم و فقط مداحی کنم. چون شخص 
دیگری برای سخنرانش دعوت شده بود 
و قــرار بود من بعد از او به ذکر مصیبت 
و مدح اهل بیــت)ع( بپردازم. با خودم 
فکر کردم چه اشکالی دارد که با همان 
شــیوه اجرایی خــودم مداحی کنم؟ به 
همیــن دلیــل وقتی نوبت بــه مداحی 
رسید، به سبک خودم ابتدا یک حدیث 
گفتم و نکتــه آن را بازگو کردم و بعد از 
آن به مداحی پرداختم. شعری از صائب 
تبریزی و حدیثی مرتبط با آن را خواندم 
که رســول اکرم)ص( فرموده اند: »هر 
کسی بخواهد عاقبت به خیر شود باید 
ســه کار انجام دهــد: اول لقمه حالل 
بخورد، دوم همنشــین اهل علم باشد 
و ســوم نماز را با جماعــت بخواند.« 
وقتی بعد از برنامه خدمت حضرت آقا 
رسیدم، فرمودند: »شعرتان که شاهکار 
صائب بود و موعظه تان خوب بود، این 
مواعظ را بــرای مردم بگویید.« خاطره 
خوبی از آن مجلس به یاد دارم که وقتی 
برنامه تمام شــد، رهبر معظم انقالب 
با مهربانی و لطف خاصــی فرمودند: 
»خیلی خوب بود« و این جمله را سه بار 
تکرار کردند. بعد از آن هم چند سال به 
طور پیوسته در ماه محرم در بیت رهبر 

معظم انقالب مداحی کردم.

زهرا وحیدی نیا
کارشناس علوم تغذیه

   داستان    

بهانه

نفیسه محمدی
دبیر گروه جوان

دوبــاره زنگ زد و شــروع کرد بــه غرغر کردن! 
چند لحظه ای گــوش دادم و بعد آرام طوری که 
همکارانم متوجه نشوند، گفتم: »آقاجون امروز 
میــام می برمت دکتر، یه کم صبــر کن!« خیلی 
ن صدایش تغییر کرد. انگار 

ُ
ناگهانی و ملموس ت

کســی آقاجون را از دنیای شکایت و دلخوری و 
گله، کشید بیرون و گوشی را داد دستش.

ـ پس داری میــای اینجا؟ یه خورده میوه هم 
بگیر، میوه ندارم، ولی شام درست می کنم...

خنده ام گرفت. همین چند ثانیه پیش از همه 
 پادرد و درد کتــف و بی حالی 

ً
چیز مخصوصــا

می نالید. گفتم: »آقاجون برای شب نشــینی که 
نمیاییم، می خــوام ببرمت دکتــر، مگه نگفتی 

مریضم؟«
گوشــی را قطع کردم. زیر لب با خنده گفتم: 
»پیرمرد پرحاشــیه!« و مشغول وارد کردن اسناد 

در سامانه شــدم. مصطفی داشت کدها را وارد 
می کرد، بــا نهایت دقت؛ اما یــک لحظه بدون 
مقدمه گفــت: »تنهاس! توجه می خواد، به نظرم 
تو پرحاشیه ای، حواشی رو کم کن، یه کم بهش 
برس!« چشم کشــداری گفتم و مشغول شدم. 
راســت می گفت. آنقدر برای خودم کار درست 

کرده بودم که از پدر پیرم غافل شدم.
ساعت حدود ۴بعدازظهر بود که با دو پاکت 
میوه جلوی در رسیدم، یک راست از اداره آمدم 
تا کار زودتر تمام شود و به باشگاه برسم. بعد هم 
کــه کالس امیرعلی بود و باید می رفتم تا از زبان 

عقب نیفتد.
در را کــه باز کردم، بوی قورمه ســبزی خلع 
ســالحم کرد. یاد روزهایی افتادم که مادر زنده 
بــود و این خانــه گرمای خاصی داشــت. دلم 
می خواســت روی پتوی توی هال دراز بکشــم 
و بخوابــم و بعد با صدای مــادر و دیدن چایی 
تازه دمش حال و هوایی تازه کنم. آقاجون با لبخند 
به اســتقبالم آمد. کمی با تعجب نگاهم کرد و 

گفت: »امیرعلی و خانمت کجان؟«
گفتــم: »آقاجون! من اومــدم بریم دکتر مگه 

نگفتی از پادرد شــبا خوابت نمی بره؟ باید برم، 
امیرعلی کالس داره...«

زیر لب با حالت مأیوسانه گفت: »امیرعلی که 
چار سالشه...« و سکوت کرد.

چایی آورد و روبه رویم نشســت. به عصای 
کنار اتاق نــگاه کردم. یادش رفتــه بود که برای 
تأثیرگذاری بیشتر باید عصا به دست باشد. گفتم: 

»زانوهاته؟ می خوای یه کم ماساژش بدم؟«
با خوشحالی روی تخت دراز کشید. پاهای 
اســتخوانی اش را لمس کردم. چقدر الغر شده 
بود. همینطور که زیرلب حــرف می زد، کم کم 
خوابــش برد. بدون درد و ناراحتی! می دانســتم 
شــب ها خواب ندارد، اما هیچ تصور نمی کردم 
تنهایی تا این حد آقاجون را آزرده باشد. سری به 
خورشت خوشرنگش انداختم، برنج خیس شده 
و چایی تازه دم وچند خیار وگوجه برای ساالد... 
معلوم بود کــه خیلی از آمدنم ذوق زده شــده و 
بهانــه اش پادرد بوده. به الهــام زنگ زدم و گفتم 
که منتظرشان هستیم. امیرعلی بیشتر از یادگیری 
زبان، احترام به بزرگ ترها و دلجویی را باید یاد 

می گرفت. 

محمد مفیدی
مشاور

غذا خوردن کودکان از معضالتی است که هر خانواده ای کم و بیش با آن 
آشنا هستند و والدین برای حل این مشکل راهکارهای متفاوتی را امتحان 
می کنند. بی اشتهایی یا بدغذایی کودک یکی از مشکالت تغذیه ای است 
که بایــد آن را جدی گرفت؛ چرا که این معضــل در نهایت می تواند به 
سوءتغذیه بینجامد. گاهی مادر یا پدر غذایی را دوست ندارند یا نوعی از 
پروتئین را نمی خورند و این بی میلی را با کلمات ناصحیح بیان می کنند. 
برای نمونه در مواجهه با ماهی که یکی از منابع غنی پروتئین و امگا3 است 
یا در مورد لبنیات و سایر خوراکی های مفید نظر شخصی خود را به عنوان 
نظر قطعی ارائه می دهند و بعد انتظار دارند که کودک با میل و رغبت غذا 
بخورد. در صورتی که او از پدر و مادر و عادات غذایی شان الگو می گیرد. 
پــس در مقابل او از هیچ غذایی با حالت منفی و از ســر بی میلی حرف 
نزنید. بگذارید که او خودش طعم ها را انتخاب کند. تنقالت مضر، مانند 
پفک، چیبس و کیک را به طور کل و به صورت تدریجی از خوراکی های 
کودک حذف کنید. اجازه بدهید کودک انواع غذا ها را امتحان کند. اجازه 
بدهید کودک شــما در زمان های معین غذا بخورد. وقتی به کودکان نوپا 
و کودکان پیش دبســتانی در طول روز، وعده اصلی و میان وعده غذایی 
در زمان منظم داده می شــود، آنان بهتر می پذیرند. در موقع غذا خوردن 
تلویزیون را خاموش و وســایل بازی او را جمــع کنید. اگر کودک برای 
حاضر شدن سر میز غذا یا ســفره بهانه گیری کرد و به بهانه بی اشتهایی 
مشــغول بازی شد، جمع خانواده را، جمعی شاد بر سر سفره یا میز غذا 
نشان دهید. برای نمونه با افراد حاضر گفت وگوی صمیمانه داشته باشید، 
ســر موضوع جذابی صحبت کنید، مانند رفتن به پارک یا مســافرت را 
سر سفره به مشورت بگذارید، این جمع صمیمانه بچه ها را به حضور و 

خوردن غذا ترغیب می کند.

 راه نرفته  

 غذا و کودکان 

بی خوابی یکی از مشکالت این روزهاست که کمبود برخی از مواد مغذی 
می تواند زمینه ساز ابتال به آن باشد.

کمبود ویتامین D در بسیاری موارد ناشی از حضور ناکافی در معرض 
نور خورشید است. زمانی که سطح این ویتامین در بدن کم می شود، یکی 
از نمودها به شکل اختالالت خواب خواهد بود. بعضی از مطالعات نیز 
حاکی از آن اســت که هرچه بدن مقدار کمتری ویتامین D دریافت کند، 
روند به خواب رفتن مشــکل تر اســت. مصرف مکمل های ویتامین D و 
حداقل 2۰ دقیقه حضور در معرض نور خورشید برای تأمین این ویتامین 

کفایت می کند. 
کم خونــی یا فقر آهن با عالیم مختلفی همراه اســت. اولین نکته در 
مورد کم خونی فقر آهن اینکه فرد مســتعد ابتال به سندروم پاهای بی قرار 
می شود و در نتیجه بر کیفیت خواب تأثیر جدی دارد. زمانی که آهن بدن 
کافی نباشد، بدن نمی تواند اسید  آمینه ای به نام تریپتوفان را که برای تولید 
مالتونین و ســروتونین ضروری است، بســازد. سروتونین تأثیر مستقیم 
بر خلق وخو، قدرت شــناختی و رفتــار و همچنین کیفیت خواب دارد و 
مالتونین نیز نقش اساسی در تنظیم سیکل خواب دارد؛ از همین رو کمبود 
آهن زمینه ســاز اختالالت خواب می شود. مصرف گوشت قرمز و جگر 
بهترین خوراکی ها برای تأمین نیاز آهن بدن هستند که بهتر است در کنار 
منابع آهن، خوراکی های حاوی ویتامین C، مانند پرتقال میل شود تا جذب 

آهن تسهیل شود.
منیزیم به تنظیم ریتم شــبانه روز بدن کمک می کند و نقش مهمی در 
روند خواب و بیداری دارد. مطالعات بســیاری نشان می دهد، منیزیم به 

شل شدن عضالت کمک و خواب عمیق را تسهیل می کند.

    سالمت    

یزمغذی ها بی خوابی و کمبود ر  

   تلخند    
بدون شرح!

وصف ناتمام
 به بهانه توهین  سرکرده فتنه  88 

به سردار شهید حاج حسین همدانی

 محو کدام منظره  رنگ رنگ بود
او را بهار گم شده، باغ فرنگ بود

جز من کجاست فاتح میدان؟ ـ سؤال کرد ـ
تنها گواه فاتحی اش پای لنگ بود

بر خاک خود تطاول رنگینم آرزوست
گفت و در آن میانه چه جای درنگ بود؟

در گرمگاه معرکه آن سوتر ایستاد
ساعت به وقت تفرقه در دنگ دنگ بود

چشمش کجای نقشه جغرافیا دوید؟
محو کدام صفحه تاریخ جنگ بود؟

بر بوم، روی بام که تکبیر می کشید
پیرانه سر به هلهله، مست وملنگ بود

هر سو هجوم خرملخ او را به کشتزار
در پیش رو بدیع و مناظر قشنگ بود

با شال سبز، تفرقه اندیش تر ز پیش
با شال سبز، مست شبیخون سنگ بود

می دید پایکوب شغاالن چو باغ را
در گرگ خیز حادثه ها شوخ وشنگ بود

اردو کشید سوی خیابان به سوت و کف
اردو کز آن بر آینه ها عرصه تنگ بود

شهدش به کام بود از آن فتنه زادها
سهم وطن اگرچه پیاپی شرنگ بود

آن شامگاه دستخوش ماهواره ها
چشمش به موج فتنه و گوشش به زنگ بود

گویی در آن تهاجم توفان پیمبری ست
گویی در آن تالطم دریا نهنگ بود

در وهم او، موازنه شرق و غرب نیز
چیزی شبیه بازی االکلنگ بود

بر قبله فرنگ، نمازش شروع شد
فارغ شبیه ملعبه از نام وننگ بود

او را به روی بوم، قلم مو به خون نشست
دستش به نقش بندی طرح تفنگ بود

با دست خویش، خون پشوتن به خاک ریخت
در انتظار معجزه از رود گنگ بود

بر خاک ریخت خون سیاووش و بعدازآن
هنگامه از تهمتن و پور پشنگ بود

ایران کجاست؟ خاک شهیدی که از ازل
از وسعت شقایقی اش آب ورنگ بود

ایران! تویی درخت برومند و گاه رزم
هر برگ تو به چشم پلیدان پرنگ بود

ایران من! ببخش از این وصف ناتمام
تکرار شد قوافی، از آن عرصه تنگ بود

ایران من! به شور شهیدانه ات درود
کی می شود به شعر بلندی تو را سرود؟

محمدحسین انصاری نژاد

   کتیبه سبز    


